Novoveské zvěsti II. /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,
stejně tak, jak nyní pracovala příroda po zimě kolem nás, tak stejně pilně pracovala naše
redakční rada na tomto novém čísle.
V tomto vydání se dozvíte informace z Obecního úřadu či o budoucích akcích, ale také se
ohlédneme za Pohádkovým lesem a výletem do Lumpária. Věříme, že Vám toto číslo přinese
potřebné informace o dění v naší obci a budete se těšit na další vydání.
Redakční rada

Aktuality
Knihovna
Od začátku července bude opět v provozu místní knihovna. Na vaši návštěvu se budou těšit
Olga Říhová a Tereza Kubíčková.
Knihovna se návštěvníkům otevře každé úterý od 18:00 - 19:00.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Střípky z Obecního úřadu
 Byla zrekonstruována teráska místního pohostinství.
 Proběhla výměna vrat u hasičské zbrojnice.
 Začátkem června byl proveden na OÚ audit z Kraje Vysočina za rok 2018 - nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

Třídění odpadu
Žádáme občany, aby do nádoby na kov vhazovali pouze kov, který projde otvorem ve víku.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Obec: Nová Ves u Světlé
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky
1

1

100,00 422

135

31,99

135

131

97,04

1
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Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str.sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí

0
0
0
0
19
2
0
0
11
0
0
2
1
0
0
3
0
0
1
0

0,00
0,00
0,00
0,00
14,50
1,52
0,00
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8,39
0,00
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0,76
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2,29
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0,00
0,76
0,00

X
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X
X
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-
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Platné hlasy Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
22
23
24
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33
34

Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených

1
0
0
1
10
34
6
0
28
0
0
0
1

0,76
0,00
0,00
0,76
7,63
25,95
4,58
0,00
21,37
0,00
0,00
0,00
0,76

X
X
X
X
X
X
X
2

35
36
37
38
39
40

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Alternativa pro Česk. rep.2017

0
0
0
0
11
0

0,00
0,00
0,00
0,00
8,39
0,00

X
-

Vítání občánků
Dne 18. 5. 2019 byli přivítáni nově narození občánci. Přivítáni byli 2 chlapci. Děkujeme za
pěkná vystoupení místní základní a mateřské škole.

Okénko školy
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nová
Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod od školního roku 2019/2020.
Seznam uchazečů
Uchazeč
ZS01/2019
ZS02/2019
ZS03/2019
ZS04/2019
ZS05/2019
ZS06/2019

Výsledek řízení
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a

Datum zveřejnění 10. 4. 2019
Mgr. Petra Hálová
ředitelka školy
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé, takto:
Seznam uchazečů
Uchazeč
Výsledek řízení
MŠ 01/2019
přijat/a
MŠ 02/2019
přijat/a
MŠ 03/2019
přijat/a
MŠ 04/2019
přijat/a
Datum zveřejnění: 7. 5. 2019
Mgr. Petra Hálová
ředitelka školy
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Pomůcky do 1. třídy

aktovka, penál, obaly na sešity (5 ks velkých + 5 ks malých), desky na písmenka, plastová kapsa na
druk na čísla (formát A5), desky na sešity (formát A4)
tužka č. 1 a 2, později pero, pastelky, nůžky, lepidlo
Na TV:
sportovní kalhoty (dlouhé nebo krátké podle počasí), tričko, mikina, sportovní obuv na sál i na ven
Na VV a PČ:
čtvrtky A4 (20 ks), čtvrtky A3 (20 ks), náčrtník (žluté měkčí papíry), barevné papíry, voskovky,
progressa, temperové barvy, vodové barvy, paleta, kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché, tenčí i
silnější), ubrus na lavici, ochranná zástěra nebo košile, nůžky, lepidlo v tyčince, černá tuš, modelína

Literární tvoření žáků naší školy
Součástí českého jazyka je i slohová výchova. Na naší škole se žáci seznamují s psaním
různých slohových útvarů již od druhého ročníku. Pravidelně je slohová výchova zařazena ve
čtvrtém a pátém ročníku, kdy mají žáci hodinu slohu jednou za týden. Zkoušíme psát různé
slohové útvary. K těm nejvíce oblíbeným patří vymýšlení různých příběhů tematických (např.
čarodějnice) nebo napsat příběh, ve kterém se objeví předem zadaná slova. Slova buď určíme
hodem kostkami, nebo je vymýšlí mladší spolužáci. V poslední době se velmi podařil sloh
Vojtovi z pátého ročníku, ve kterém se měla objevit tato slova: jednorožec, květina, voják,
déšť, louka, rybník, plameňák.
Stará paní
Jedna babička měla dům. Dům stál u louky a okolo byly vysázené květiny. Uvnitř měla
obrázek jednorožce při dešti a taky měla obrázek vojáka. Byl to její manžel, ale zemřel za
války. Dřív, když ještě žil, posílal dopisy, kde psal, jak mu je a co viděl. Psal, že viděl tropické
květiny a rybník s plameňáky. Ale jednou přišli k paní domů vojáci a řekli jí, že její manžel
zemřel. Teď je sama, občas jde ven, prochází se a je velmi hodná. Někdy dá dětem peníze na
zmrzlinu. Ale nikdo k ní nechodí, takže je velmi osamělá a je smutná. Jednou k ní přeci jen
někdo přišel na návštěvu a potom k ní chodil pořád. Chodil jí pomáhat a stará paní už nebyla
smutná a osamělá…

Školní (příměstský) tábor v ZŠ Nová Ves u Světlé
Vážení rodiče, na letošní prázdniny jsme pro Vaše děti připravili možnost pobývat ve škole i o
prázdninách.
O děti se během tohoto pobytu budou starat pedagogové z MŠ, ZŠ i ŠD. Na programu budou
různé hry, soutěže, procházky, výlety, sportování - podle počasí. V srpnovém termínu bude
probíhat nácvik vystoupení školy a školky na Bramboriádu, proto prosíme o co největší účast
dětí. Tábor je zdarma, hradí se pouze stravování. Pro školní děti bude v době tábora zajištěn
oběd a celodenní pitný režim (30 Kč/den). Tábor se uskuteční ve dvou termínech – 1. 7. 2019 –
4. 7. 2019 a 26. 8. 2019 – 30. 8. 2019, v době od 6.45 h do 16.30 h tak, jak je v běžných dnech
školního vyučování provoz MŠ. Příchod na tábor je nejpozději do 8 hodin, abychom do oběda
stihli i případný výlet.

Pozvánka na školní akademii a poděkování školy
Jménem všech dětí, žáků i zaměstnanců školy bych chtěla poděkovat všem, kdo si zakoupili
některý z výrobků, které jsme nabízeli na školním velikonočním jarmarku. Díky Vám všem byl
výtěžek tohoto jarmarku 2680 Kč. Peníze budou využity jako příspěvek na školní výlety na
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konci školního roku a příspěvek na dopravu na plavání, které nás bude i v příštím školním roce
čekat hned od září – stejně jako letos každou středu, začínáme 4. září.
Zároveň bychom chtěli pozvat všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, další příbuzné,
známe, bývalé i budoucí žáky, všechny příznivce školy na slavnostní školní akademii, která se
uskuteční v úterý 25. června 2019 v 15.30 h v sále místního kulturního domu. Můžete se již teď
těšit na různá vystoupení umělců ze školy i školky, zároveň se rozloučíme s páťáky a proběhne
pasování předškoláků na školáky.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka MŠ a ZŠ

Co nám jaro přineslo?
„ Už je jaro, kvítí roste,
jívy mají kočičky.
Ze sluníčka raduje se
i ten brouček maličký…“
Sluníčko svítí a hřeje, příroda se probouzí, včeličky mají napilno. Napilno měly též děti ze
Základní a Mateřské školy v Nové Vsi u Světlé.
V dubnu k nám zavítal mini-cirkus se zvířátky, kdy děti měly možnost vidět, co všechno jsou
zvířátka se schopna naučit od dospělého člověka. Vystoupení zahrnovala kouzla, žonglování či
počítání malou násobilkou. Krásnou pozorností na závěr bylo pro děti zvířátko, které bylo
vyrobeno z balónku.
Cinkání nůžek, škrabot psacích a výtvarných potřeb, soustředěné tváře. Ano, děti jako každý
rok vyráběly v družině na velikonoční jarmark. A že se jim výrobky povedly. Zajíčci z korku,
motýlci na magnetu, košíčky, perníčky, tiskaná vajíčka – to vše mohly děti nabídnout. Téměř
všechny výrobky se brzy prodaly. A my Vám za podporu děkujeme.
S velkou chutí a nadšením se tvořilo i v mateřince. K příležitosti svátku maminek se konaly
odpolední dílničky ve třídě MŠ. Maminky společně s dětmi vyrobily knoflíková srdce, vyšily
srdíčko z bavlnky či zasadily semínka slunečnic do ozdobených květináčů. Odpoledne probíhalo
v příjemné atmosféře. Jako sladkou tečku, měly děti možnost nabídnout moučník, který za
pomocí paní učitelek pro maminky nachystaly.
V neposlední řadě jsme oslavili taktéž svátek dětí. Dopoledne se neslo v duchu plnění úloh.
Překážková dráha, hod míčkem do košíku, trefování míčkem na cíl, lovení rybiček, namotávání
provázku či stavění komínu z kostek jednou rukou a mnoho dalších. Děti ze základní školy měly
možnost vést a dávat pokyny menším dětem. Spolupráce dětí ze ZŠ a MŠ se velmi zdařila. Ke
konci dopoledne si každý odnesl sladkou a plyšovou odměnu.
Paní učitelky MŠ
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Životní prostředí
Recyklace pneumatik
Veškeré pneumatiky, které jsou přijaty ke zpracování, jsou důkladně zkontrolovány a zbaveny
nečistot, než vstoupí do procesu recyklace. Důvodem velmi přísné kontroly pneumatik je, že
nedochází pouze k rozemletí pneumatik ale také výrobě druhotných surovin, které musí mít
nejvyšší kvalitu.
Hotovým výrobkem recyklační linky je mimo čistý granulát, uložený ve velkoobjemových vacích,
také textilní vlákno a ocelový kord, které jsou volně ukládány na sklad. Takto zhotovený SBR
granulát se používá při stavbě umělých hřišť buďto jako součást spodní stavby nebo jako zásyp
přímo do trávy. Z granulátu se dá dále vyrobit antivibrační, odhlučňovací a protihlukové
systémy, desky, dlažby atd. Produkty se také využívají pro sportovní a dětská hřiště, pochůzné
plochy a okolí bazénu. Široké uplatnění také nachází ve stavebnictví a strojírenství.
Uplatnění najdou odpadové pneumatiky, resp. granulát i v obecních a městských mobiliářích v
rámci tzv. ,,zelených" zakázek. Uvítali bychom více takových zakázek, které by umožnily
uplatnění granulátu ve vyšším množství. Věříme, že by toto opatření vedlo ke zvýšení kapacit
zpracování pneumatik v České republice, a hlavně zpracování do konečných produktů.
Pneumatiky lze také zpracovat energeticky, a to hlavně v cementárnách. Pneumatika nejen
poslouží jako palivo, ale také propůjčí některé chemické prvky přímo do cementu. I takto využitá
pneumatika tedy poslouží částečně materiálově.
Zdroj: www.eltma.cz

Z historie
Zeměpisná poloha a přírodní podmínky
Nová Ves u Světlé leží v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny 14 km od Havlíčkova
Brodu a 4 km od Světlé nad Sázavou. Patří ke kraji Vysočina.
Průměrná nadmořská výška se udává 445 m. n. m. Katastrální území měří 759 ha. Směrem od
severu hraničí s katastry obcí Příseka, Pohleď, Babice, Broumova Lhota, Radostovice,
Závidkovice a Světlá nad Sázavou.
Obcí prochází silnice II. třídy č. 150 Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou.
Nejrozšířenějšími horninami v okolí jsou žuly a ruly vzniklé přeměnou usazených a vyvřelých
hornin z období prvohor a druhohor.
V katastru obce je sedm rybníků. Přímo v obci se nachází Horní a Dolní rybník a Říhovka.
V blízkosti obce je pak rybník Dvořákův, Hluboký (zvaný také Wagnerův) a dva Zástěrovy
rybníky nedaleko rekreačního střediska Radost. Voda stéká do povodí řeky Sázavy. Řeka
Sázava a potoky Ředkovský a Závidkovický tvoří přirozené hranice katastru obce. Již
odpradávna byla zdejší oblast spojena především se zemědělstvím, které bylo zejména do
počátku 20. století výhradním zdrojem obživy místních obyvatel.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 – 2008

Kultura
Jarní dílny
Jako každý rok se i letos uskutečnily 7. 4. jarní dílničky. Děti si mohly vyrobit plůtek z dřívek od
nanuků, nazdobit větvičky a namalovat a ozdobit vajíčka. Všem, kteří přišli, děkujeme za účast
a budeme se těšit na příští rok.
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Na jaké akce se můžete těšit?
 31. 8
Bramboriáda od 13:30 hodin na fotbalovém hřišti
Program:
vystoupení místní ZŠ a MŠ
Štístko a Poupěnka
dechová hudba (dechovka z Bojiště)
vystoupení mladých hasičů
soutěže v pojídání brambor, soutěž o nejlepší bramborák
Josef Vágner
večer taneční zábava - hraje Impuls
skákací hrady, malování na obličej
fyzioterapeutičtí psi, jízda čtyřkolkou atd.
 28. 10. Drakiáda
 8. 11. Lampionový průvod

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat všem členům kulturního výboru, jmenovitě Šárce Slezákové, Janě
Koukalové, Tereze Formanové, Mirku Šimkovi a Lukáši Nedomovi za spolupráci při přípravách
všech akcí. A také všem dobrovolníkům, kteří si udělali čas a pomohli nám vše uskutečnit.
Kateřina Rutterová

Děkujeme!
Další ročník tradiční dobrovolnické aktivity „Čistá
řeka Sázava na Vysočině“ je za námi. V pořadí
jubilejní 10. ročník probíhal v týdnu od 1. 4. do
6. 4. 2019. Letošní ročník spojil dohromady
téměř 720 osob všech věkových kategorií! Za
toto neuvěřitelné číslo moc děkujeme!
Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním
ročníku se do akce zapojily mateřské, základní a
střední školy z regionu. Jsme rádi, že zájem škol
neustále trvá, neboť především díky dětem a
žákům můžeme působit do budoucna pro
zdravější životní prostředí. Každoročně se
v týdnu také zapojují zájmové spolky a kluby,
včetně menších skupinek přátel, které nemohou
jít čistit o víkendu.
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Bohužel i v letošním roce jsme si potvrdili, že „pokladů“ u Sázavy je stále dost. V letošním roce
jsme našli krom běžných odpadků také například houpací lavičku, lyžák, pantofle, hrnce či kolo
od auta. Dobrovolníci každý rok udiveně kroutí hlavou, jak se může stát, že takové věci se
z domácnosti (kde má každý čisto), dostanou až do přírody… Stejně tak se nepříjemně
projevuje faktor zbylého odpadu ze staveb, které jsou realizovány v blízkosti řeky, či od silnic.
I po ukončení letošního ročníku čekala na dobrovolníky odměna, v podobě koncertu kapely
Ukulele Troublemakers v klubu OKO.
Abychom mohli materiálně zabezpečit celou akci, potřebujeme každoročně pro každého
dobrovolníka pár pevných pracovních rukavic, pytel na odpad, drobné občerstvení, a pro radost
upomínkový předmět. Následně je nutné také odpad svézt (ať již lodí či autem) a uložit. Velice
si vážíme podpory našich partnerů a sponzorů akce, díky kterým je možné akci každoročně
uspořádat a pomoci tak přírodě. DĚKUJEME!
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se opět těšit v příštím roce.
Dostupné na http://cista-sazava.cz/category/aktualne/
Lidé z Nové Vsi se pustili do jarního úklidu 6. 4.

Výlet pro děti
Rok se s rokem sešel a obec ve spolupráci s kulturním výborem
uspořádala pro děti a rodiče výlet. Podle plánu jsme 4. 5. měli
navštívit největší zábavní park ve východních Čechách. Počasí nám
však příliš nepřálo, a tak jsme místo do Fajnparku vyrazili do světa
lumpáren a zábavy v Pardubicích. Největší dětské centrum
Lumpárium nás přivítalo dvěma herními zónami a kavárnou
s občerstvením.Všichni lumpíci si vyzkoušeli skluzavku, tobogán,
lanovku, spider věž, střílecí děla, trampolíny a elektrická autíčka.
Nejmenší děti si zařádily v koutku s kuličkami. Sobotní výlet si užili
malí i velcí. Pokud nám příští rok bude přát počasí, tak se třeba
vydáme do Fajnparku.
Mgr. Žaneta Slezáková

Muzikál Kvítek mandragory
Dne 13. 4. se opět pořádal výlet organizovaný naší obcí. Cílem výletu bylo hlavní město Praha,
kde jsme měli shlédnout večerní představení muzikálu Kvítek mandragory.
Sraz odjezdu byl v 13:00 na autobusové zastávce, kde už na nás čekal připravený autobus. Do
Prahy jsme dorazili okolo 15:00 hodiny a do začátku představení nám zbývaly 3 hodiny, které
každý vyplnil různým způsobem. Někteří navštívili restaurace, kde si dali dobré jídlo a pití a jiní
vzali útokem nákupní centra.
Před 18. hodinou jsme se všichni sešli v hale Divadla Broadway a netrpělivě jsme čekali, až nás
vpustí na naše místa. Muzikálová komedie Kvítek mandragory je založena na písních Heleny
Vondráčkové a děj v sobě obsahuje překvapivou detektivní zápletku a ještě překvapivější
rozuzlení. V sázce je mnohé! Dopadení šéfa podsvětí, obrovský balík peněz a vzácný
diamantový šperk, ale též síla přátelství. Téměř nic není tak, jak se na první pohled zdá a kdo
se směje naposled, ten se zaručeně bude smát nejlíp.
V hlavních rolích se nám představili Sagvan Tofi, Michal Novotný, Jaromír Nosek, Adéla
Gondíková a mnoho jiných…
Představení se všem moc líbilo a obci děkujeme za bohatý kulturní zážitek.
Bc. Šárka Slezáková
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Pohádkový les
Do říše pohádek se v sobotu 1. června ponořilo přes sto dětí. Areál velkého fotbalové hřiště a
okolí Dvořákového rybníkuasměrem do lesa se hemžil pohádkovými bytostmi nejen tradičními,
ale i moderními.
Pohádková stanoviště byla zakomponovaná do zdejší přírody a všichni účastníci za splněný
úkol získali drobnou odměnu.
Vodník tu ve spolupráci s nejmenšími chytal rybičky, lesní víly se svými kytičkami se usadily na
louce a na začátku lesa na děti čekal myslivec. Když děti pokračovaly dál po cestě, hlouběji do
lesa, potkaly tam piráty se svým pokladem či hrůzostrašného vlka, který špehoval Karkulku s
babičkou. V neposlední řadě nesměly chybět ježibaby se svou perníkovou chaloupkou a sedlák
se selkou, kteří s sebou měli velkou zásobu pytlů na skákání. Poslední stanoviště uzavírali
trpaslíci se zlatými hroudami.
A protože byly děti po pohádkové pouti plné zapeklitých úkolů hladové, v cíli na ně čekalo
občerstvení. Ti neúnavní mohli zbylou energii využít v zábavných hrách, které pro ně byly na
hřišti připraveny. Nebo pokud si chtěli odpočinout, mohli si nechat namalovat na obličej obrázek,
který se jim líbil.
Díky nadšení dětí a rodičů, obětavosti pohádkových bytostí, přípravnému týmu, zajišťujícímu
bezchybný chod celé události a příjemnému počasí se odpoledne skvěle vydařilo. Touto cestou
bych chtěla ještě jednou poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na celkovém průběhu
pohádkového lesa. A třeba se příští rok opět potkáme s kouzelnými bytostmi.
Bc. Šárka Slezáková
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Zájezd do Thermalparku Dunajská Streda
Obec Nová Ves u Světlé pořádá v sobotu dne 21. 9. 2019 jednodenní zájezd do Thermalparku
v Dunajské Stredě. Cena 600 Kč při zaplnění autobusu. Cena zahrnuje dopravu autobusem a
vstupné do Thermalparku. Pojeďte si s námi odpočinout. Přihlášky na OÚ nebo telefonicky 569
456 658, 724 390 944.
Thermalpark Dunajská Streda je jedno z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších
rekreačních středisek jižního Slovenska. V krásném prostředí v srdci Žitného Ostrova
nabízí kvalitní služby a dokonalý relax pro všechny věkové kategorie. V Thermalparku
Dunajská Streda je využívána termální voda s vysokou koncentrací minerálních látek z
vrtu vyvěrajícího z hloubky 1.600 metrů, její teplota dosahuje až 57°C. Pro návštěvníky,
kteří si chtějí užít blahodárné účinky naší termální vody, nabízíme relax na absolutně
nové úrovni. Sedací část relaxačního bazénu s horkou léčivou vodou byla rozšířena o
nové pohodlné sedací plochy. Celé prostředí bazénu dostalo příjemný jižanský charakter
s přátelskými teplými barvami. Pro koupání chtivých, kteří hledají vodní zábavu,
doporučujeme rekreační bazén s četnými vodními atrakcemi a příjemným výhledem na
jezero se zeleným ostrovem. Ve venkovním areálu naleznete také velký plavecký bazén a
o trošku menší Italský bazén a jacuzzi. Skluzavka uprostřed dětského bazénu s novou
technologií je absolutním favoritem ratolestí. Pro starší děti a samozřejmě i pro jejich
rodiče jsme otevřeli nový tobogánový systém se sedmi tobogány.

Sportovní střípky
Fotbal
Havlíčkův Brod A1A - Okresní přebor mužů
Průběžné výsledky k 9. 6. 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

zápasy výhry remízy prohry skóre
25
18
3
4
85:37
25
15
5
5
83:43
25
16
1
8
75:56
25
15
2
8
88:57
25
14
5
6
69:30
25
13
3
9
82:62
25
10
3
12
78:83
25
9
5
11
55:68
25
8
7
10
42:49
25
8
4
13
54:76
25
6
7
12
48:67
25
6
5
14
46:91
25
6
3
16
43:78
25
4
1
20
29:80

počet
bodů
57
50
49
47
44
42
33
32
31
28
25
23
21
13
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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.

1. 5. 2019
4:2
31. 3. 2019 3:5
7. 4. 2019
1:1
14. 4. 2019 2:1
20. 4. 2019 0:3
28. 4. 2019 0:1
4. 5. 2019
5:4
12. 5. 2019 5:3
19. 5. 2019 3:6
26. 5. 2019 4:2
2. 6. 2019
6:0
9. 6. 2019
9:3
15. 6. 2019 16:30

Gratulujeme ke krásnému umístění týmu Nová Ves u Světlé, který je v průběžném hodnocení
zatím na šesté příčce.

Hasiči
Lvíčata
V sobotu 11. května proběhlo Oblastní kolo HRY PLAMEN v Dolním Městě. Úderem desáté
hodiny se na úvodní nástup postavilo 8 družstev starších a 13 družstev mladších dětí.
Děti zde soutěžily v disciplínách: štafeta 4x60 metrů, štafeta požárních družstev a požární útok.
Za Novou Ves soutěžila 2 družstva mladších a 1 družstvo starších dětí.
Složení: Nová Ves mladší A: Anička Koukalová, Anička Bártová, Bára Sekotová, Markéta
Slezáková, Kuba Kopřiva, Lukáš Bárta, Šárka Nováková, Natálka Vávrová, Lukáš Kříž. Nová
Ves mladší B: Jaroušek Firon, Janička Fironová, Terezka Kovářová, Matěj Kopřiva a Nikolka
Slavíková. Starší běželi ve složení: Anička Pavlíčková, Petr Stojan, Kačka Stojanová, Dan
Kozma, Vojta Beránek, Bára Řezníková, Matěj Klusáček a Jirka Hart.
Mladší A se v celkovém hodnocení umístila na 2. místě, Nová Ves B na 9. místě a starší
obsadili 1. místo. Družstvo mladších A a družstvo starších tak postoupily na Okresní kolo HRY
PLAMEN do Havlíčkova Brodu.
Další soutěž, která nás tedy čekala, bylo Okresní kolo HRY PLAMEN, které proběhlo v sobotu
25. 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 umístila na 5. místě a družstvo starších skončilo
také na 5. místě.
Hned druhý den v neděli se konalo Okresní kolo dorostu. Novou Ves reprezentovali: Martina
Podaná, Olča Říhová, Anička Pavlíčková a Mirek Janda. V celkovém pořadí se Marťa umístila
na 1. místě, Anička na 6. místě, Olča obsadila až místo desáté a Míra skončil na 3. místě.
Výsledek Marti znamená postup na Krajské kolo dorostu, které proběhne 9. června v Chotěboři.
Dále na naše mladé hasiče čeká seriál soutěží Havlíčkobrodské turné v požárním útoku, které
se poprvé rozběhlo 2. 6. 2019 ve Ždírci nad Doubravou. Na úvodní nástup se postavilo 33
družstev mladších a 33 družstev starších dětí. Za Novou Ves soutěžila 3 družstva mladších a 1
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družstvo starších dětí. Nová Ves mladší A obsadili 6. místo, mladší B bohužel skončili na místě
29, mladší C obsadili 12. místo. Starší družstvo obsadilo 20. místo.
Druhé kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů proběhne 16. 6. 2019 u nás v Nové Vsi.
Tereza Kubíčková (vedoucí kolektivu MH)
Více zde: https://sdhnovaves-mh.webnode.cz/kalendar-soutezi-a-akci/

11. ročník Novoveského Wimbledonu
Koncem měsíce dubna odstartoval již 11. ročník amatérského tenisového turnaje v Nové Vsi u
Světlé. Na turnaji se letos představí celkem 27 tenistů a tenistek. Na kurtu se objeví převážná
většina hráčů z loňského ročníku, avšak k vidění budou i noví či staronoví hráči. Obhájcem titulu
je již několikanásobný vítěz Pavel Plaskoň.
Systém letošního turnaje zůstal obdobný jako ten loňský. Hráči jsou rozděleni dle výsledků do 3
hracích skupin, kde hraje každý s každým, a podle výsledků v těchto skupinách postoupí do
druhého kola, kde budou rozděleni do čtyř skupin. První skupina ze čtyř bude hrát o celkového
vítěze turnaje, avšak každá skupina bude mít koncem turnaje svého skupinového vítěze. Konec
turnaje je předběžně plánován na začátek září. Fanoušci tedy mohou do konce prázdnin chodit
fandit svým favoritům na obecní kurt, kde místní borci předvádějí originální tenis, se širokou
paletou úderů a mimořádným nadšením pro hru😊.
Ing. Lucie Slezáková

Děti
Ahoj děti,
o prázdninách bude probíhat na tenisovém hřišti kroužek Pohybové hry pro děti. Kroužek
povede Kristýna Roučková (rouckova.kristyna@seznam.cz, 608422416).
Jelikož se blíží období prázdnin a také výletů, máme pro Vás pár tipů. A abychom Vám dobře
poradili, tak máme pro Vás variantu pro případ, když bude venku pršet nebo naopak krásně
svítit. A musím také napsat, že dané návrhy na výlet jsou osobně prověřené.
Zámek Světlá nad Sázavou
Pro malé děti jsou připraveny dva okruhy: Dětské království a Na Sázavě.
Expozice Dětské království se nese v tradici známé pravdy "Kdo si hraje, nezlobí". K vidění jsou
zde dioramata a modely autíček, papírové modely hradů a zámků, ale také panenky a hračky, s
kterými si hrály třeba naše maminky a babičky.
Druhý okruh je zaměřen na seznámení se světelským regionem a jeho pověstmi. Na trase
potkáte strašidla či pohádkové postavy. A ty, kteří dojdou až do konce, čeká odměna v podobě
pokladu.
Velkým lákadlem pro větší děti a rodiče bude jistě nová úniková hra na zámku. Hra Vás přenese
do období starých řeckých bájí, kde musíte vyluštit šifry a rébusy a tím se dostat z dané
místnosti za pouhých 60 minut. Únikové místnosti jsou vhodné pro děti od 10 let. Na výběr jsou
k danému tématu dvě místnosti, a to Minotaurův labyrint a Zlaté rouno. Musím podotknout, že
jsem navštívila expozici Dětské království a sama jsem tam objevila panenky, které znám z
dětství. Doporučuji také zkusit únikovou hru. On si každý řekne, že je to brnkačka za 60 minut,
ale věřte, že tomu tak není.
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Stvořidla
Za krásného počasí se vydejte navštívit nedalekou přírodní rezervaci Stvořidla. Na výlet můžete
jít pěšky po cyklostezce přímo ze Světlé nad Sázavou nebo se můžete vydat vlakem. Vlak jede
přímo až do kempu nebo můžete vystoupit ve Smrčné a jít na Stvořidla pěšky. Cestou uvidíte
krásné scenérie divoké řeky, která skáče přes balvany nebo i klidná zákoutí, kde si můžete
smočit unavené nohy. Lákavé bude jistě také posvačit na některém z velkých kamenů téměř
uprostřed řeky.
Odměnou tohoto výletu může být občerstvení na Stvořidlech a krásná příroda, ale také unavené
děti plné zážitků, co večer brzy usnou :-). Z vlastní zkušenosti doporučuji jít pěšky z vlakové
stanice Smrčná na Stvořidla. Cesta se tak zdá mírně z kopce a na konci si můžete dát
občerstvení.
Ing. Lenka Petrová

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
II. /2019 vydáno dne 14. 6. 2019 v Nové Vsi u Světlé. Uzávěrka čísla III. /2019 je 20. 9. 2019.
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