Novoveské zvěsti III. /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

Milí čtenáři,
po tropickém létě jsme zpět s podzimním číslem Novoveských zvěstí. V tomto čísle
se dočtete například o volbách do zastupitelstva obce, o slevách v dopravě, o
rozkladu odpadu, o hasičském táboře, připravovaných a proběhlých akcích,
Mikroregionu Světelsko… Seznámíme Vás s nejrůznějšími sportovními aktivitami,
které se v naší obci konají.
Za připomenutí stojí určitě promítání v letním kině, kterým jsme se definitivně
rozloučili s prázdninovým časem. Letos se děti bály u pohádky Čertoviny a dospělí
shlédli nový český film režiséra Jiřího Vejdělka Tátova volha.
Příjemné počtení!
Redakční rada

Aktuality
Volby 2018
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 a v sobotu 6. 10.
2018. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý den
potom od 8.00 do 14.00. Přijďte prosím k volbám.

Děti, studenti i senioři mohou od září jezdit se slevou ve veřejné
autobusové i vlakové dopravě
I na Vysočině bude od 1. září 2018 platit nový ceník veřejné autobusové a vlakové
dopravy. Do obvyklých tarifů se promítnou slevy jízdného, které
nařídila Vláda ČR. Na 75% slevu dosáhnout děti do 18 let, studenti do
26 let a senioři nad 65 let. „ Vzhledem k tomu, že o zavedení
zvýhodněného jízdného rozhodují sami dopravci, uzavřel Kraj
Vysočina se všemi linkovými autobusovými smluvními dopravci
dodatky ke smlouvám o zajištění základní dopravní obslužnosti, a
avizované slevy bude poskytovat všech 22 smluvních dopravců. Ti v rámci Kraje
Vysočina zajišťují na objednávku Kraje Vysočina dopravu do škol a do zaměstnání,“
říká Pavel Bartoš z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Prokazování nároku na poskytnutí slevy bude probíhat následujícím způsobem:
 Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.
Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného
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úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum
narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím
náležitosti podle dosavadních právních předpisů (viz následující kapitola),
který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem
ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy,
pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý
z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky),
avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě
cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu,
ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).
Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let. Nárok se prokazuje platným
žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím
náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a
příjmení, datum narození, název školy (viz další kapitola). Nárok lze prokázat
též platným studentským průkazem ISIC (viz příloha č. 2 tohoto metodického
pokynu).
Cestující starší 65 let. Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem
občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným
platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo
digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

V následujících letech po zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny (jednotný
tarif Kraje Vysočina) bude možné v případě všech tří kategorií slev při odbavení
cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku resp. statutu studenta průkazem jím
vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušných integrovaných veřejných
služeb v dopravě (dále jen IDS) včetně elektronických nosičů, avšak musí cestujícího
informovat (při vydání průkazu, zakoupení časové jízdenky, ve svých smluvních
přepravních podmínkách apod.), že pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného,
např. ze strany MD jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované
slevy z jízdného, či pro další cestu u jiného dopravce či mimo IDS musí mít u sebe
též „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, ISIC kartu, apod.). Neprokáže-li
se cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez
platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími (přirážka, doplatek
apod.).
https://www.kr-vysocina.cz/deti-studenti-i-nbsp-seniori-mohou-od-nbsp-zari-jezdit-se-nbspslevou-ve-nbsp-verejne-autobusove-i-nbsp-vlakove-doprave/d-4090064/p1=3380

Střípky z Obecního úřadu
Dotace




Byly podány žádosti o dotace z Ministerstva zemědělství na rekonstrukci
rybníků Horní a Dolní, z MŠMT na přístavbu MŠ.
Obdrželi jsme dotaci na ,,Zpevnění a úpravu ploch pod sběrné nádoby na
využitelné složky komunálního odpadu a k opětovnému použití textilu v obci
Nová Ves u Světlé“, tato akce byla podpořena Krajem Vysočina.
Obdrželi jsme dotaci na ,,Opravu cyklotrasy č. 19 na
území obce Nová Ves u Světlé“, tato akce byla
podpořena Krajem Vysočina – Fond Vysočiny.
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Informace z OÚ Nová Ves u Světlé
 Byla nově zrekonstruována ,,Zvonička“ – poděkování patří všem, kteří se této
akce zúčastnili, zejména panu J. Švecovi st.
 Na školní zahradě byly provedeny zahradnické úpravy a osazen nový rám
pískoviště.
 Poděkování patří řediteli porcelánky G.BENEDIKT Ing. Pavlu Janákovi za
poskytnutí sponzorského daru místní ZŠ a MŠ.
 Služba zasílání informací z webu obce emailem by měla být zprovozněna
nově začátkem října tohoto roku. Případné informace ohledně této služby Vám
poskytnou zaměstnanci na OÚ.
 Opět upozorňujeme na udržování pořádku v okolí kontejnerů a popelnic a na
povinné sešlapování papírových krabic.
 Každou první sobotu v měsíci v době od 9 – 10 hodin je v objektu bývalého
lihovaru otevřen sběr Elektrowin (el. spotřebiče + chlazení) a sběr
přepáleného oleje (olej v uzavřených pet lahvích).

Okénko školy
Zprávičky z naší školky
„ Bylo, nebylo za sedmero horami a sedmero řekami stál plný domeček malinkých a
šikovných skřítků.“
Každá pohádka má svůj začátek, stejně jako ta naše školičková. Dne 3. 9. 2018
zahájily děti společně s paní učitelkami nový školní rok. Přišly nejen děti, které
prostředí školky a školy znají, ale zavítaly také nejmenší, nově příchozí děti, kterým
stejně jako těm „velikánům“ budou paní učitelky předávat nové poznatky.
Po celý školní rok budou předškolní děti provázet, nám již známé, pohádky z
večerníčků. Prostřednictvím pohádek se bude u dětí rozvíjet fantazie, slovní zásoba,
komunikace. Naučí se naslouchat druhým, spolupracovat, pomáhat druhým a
postupně se osamostatnit.
Písničky, básničky, cvičení s prvky dětské jógy, tanečky, tvoření různými technikami,
pohybové hry, krátká dramatizace pohádky, vycházky do přírody, hry na školní
zahradě – to vše děti čeká ve školním roce. Letos se mohou opět zúčastnit
plaveckého kurzu v Havlíčkově Brodě.
A to nejdůležitější, co si děti odtud „odnesou“ jsou nejen nové poznatky, ale i nová
přátelství a hezké zážitky.
Paní učitelky MŠ
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Životní prostředí

Mikroregion Světelsko
Základní informace
Svazek obcí mikroregionu Světelsko leží v severozápadní části kraje Vysočina.
Sdružuje celkem 16 samostatných obcí, ty zabírají plochu o rozloze 18 557 ha.
Území mikroregionu je osídleno více než 12 tisíci obyvateli.
Přírodní podmínky a krajina v celém mikroregionu skýtají dobré možnosti k rekreaci.
Řeka Sázava a její sjízdnost přitahuje velké množství vodáků. Zdejší terén je vhodný
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pro turistiku a cykloturistiku. Cykloturistické trasy vedou zajímavými oblastmi
s využitím silnic s menším provozem, lesních a polních cest. Oblastí také prochází
síť značených turistických tras pro pěší.
Zimní rekreační sporty se soustřeďují do lyžařského střediska Kadlečák a do oblasti
Melechova. Na obou místech se nachází lyžařský vlek s udržovanou sjezdovkou,
k využití lákají také přírodní běžecké tratě.
Mezi ostatní specifické možnosti využití patří např. houbaření, rybolov, lov či létání
na ultralehkých letounech. V oblasti se také nachází několik bývalých, zčásti
zatopených lomů, které jsou spolu s krásnou okolní přírodou vyhledávaným cílem
turistů a některé se využívají i ke koupání.
Svazek obcí mikroregionu Světelsko byl založen zakladatelskou smlouvou v roce
2005 obcemi Dolní Město, Druhanov, Kunemil, Leština u Světlé, Malčín, Nová Ves
u Světlé, Ovesná Lhota, Pohleď, Příseka, Sázavka, Služátky, Světlá nad Sázavou,
Trpišovice, Vlkanov. V roce 2007 přistoupily obce Krásná Hora a Okrouhlice.
Obce Mikroregionu Světelsko
Dolní Město - www.dolnimesto.cz
Druhanov - http://sweb.cz/druhanov
Krásná Hora
Kunemil
Leština u Světlé
Malčín
Nová Ves u Světlé - www.novavesusvetle.cz
Okrouhlice - www.obec-okrouhlice.cz
Ovesná Lhota
Pohleď
Příseka - www.priseka.cz
Sázavka (dříve Smrdov)
Služátky
Světlá nad Sázavou - www.svetlans.cz
Trpišovice
Vlkanov

Kultura
CIRKUS Paldus
Začátkem prázdnin 6. července přijel
na sál do Nové Vsi se svým varietním
vystoupením
CIRKUS
Paldus.
Programem nás provázel klaun Pepa,
opice Žofinka, pětiletý poník Buráček a
dva pejsci. Diváci viděli kouzelnické
triky, kterých se mohly děti přímo
účastnit. Nejmenší obdrželi tvarovací
balónky a pochutnali si na cukrové
vatě. Největší zážitkem pro všechny
přítomné byl koník, který uměl
násobilku.
Mgr. Žaneta Slezáková
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Zájezd na muzikál Muž se železnou maskou
Sobota 22. 9. byla pro
mnohé z nás dnem
divadelním. Sešli jsme
se
na
autobusové
zastávce v 11 hodin a
vyrazili
s panem
Červenkou do hlavního
města.
Někteří se vydali na
prohlídku
Senátu
Parlamentu
České
republiky. Nejdříve si
všichni
prohlédli
Valdštejnskou zahradu.
Pak je přivítal senátor
za okrsek Kutná Hora a zároveň starosta města Čáslav Ing. Jaromír Strnad, který
přítomné celou dobu prohlídky Senátu doprovázel. Měli možnost si prohlédnout
reprezentační prostory
Senátu:
velký
sál,
audienční
místnost,
Valdštejnovu pracovnu i
jednací sál senátu. O
historii
budovy
a
osobnosti
zakladatele
Albrechta z Valdštejna
poutavě vyprávěla milá
paní
průvodkyně.
Senátor Strnad všem v
jednacím sále Senátu
vysvětlil, jak hlasuje.
Popsal roli senátu v
legislativním procesu a jakým způsobem pracují senátorské kluby.
Druhá skupina se rozhodla prozkoumat historické jádro města a ostatní vzali útokem
nákupní centra, nejrůznější obchůdky, kavárny a hospůdky.
V šest večer jsme všichni zasedli do sedadel v Divadle Broadway. Muž se železnou
maskou nás rychle vtáhnul do děje a všichni se rázem ocitli na francouzském
královském dvoře za vlády krále Ludvíka XIV. – „krále slunce“, který sice šířil
rozmařilostí, ale jeho lid byl nespokojen a hladověl.
V hlavních rolích se nám představili známí herci jako Jan Kopečný, Daniel Hůlka,
Josef Vágner, Alžběta Bartošová, Iva Marešová…
Muzikál Michala Davida se nám moc líbil a obci děkujeme za příjemný kulturní
zážitek. Příště se prý můžeme těšit na muzikál Kvítek mandragory s písněmi Heleny
Vondráčkové.
Mgr. Žaneta Slezáková
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Plánované akce
Dovolte, abychom Vás seznámili s několika akcemi, které nás v nejbližší době čekají.


Říjen




Listopad
Prosinec

13. nebo 20. 10.
28. 10.
10. 11.
01. 12.
02. 12.
12. 12.
25. 12.

Den stromů
Drakiáda
Lampionový průvod
Vánoční dílny pro dospělé
Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční
dílny pro děti
Posezení se seniory
Poslední leč (myslivci)

V prosinci se dále můžete těšit na dětský vánoční bál.

Pojeďte s námi do divadla
Obec Nová Ves u Světlé pořádá dne 13. 4. 2019 zájezd do
Divadla Broadway v Praze na český muzikál Kvítek
mandragory s písněmi Heleny Vondráčkové. Představení
začíná v 18 hodin.
Hlaste se prosím od 1. 10. do 15. 10. 2018 na OÚ nebo
telefonicky na 569 456 658, 724 390 944. Přednost mají
občané s trvalým pobytem v Nové Vsi u Světlé. Po 15. 10.
2018 budou doplněni do seznamu náhradníci.

Sportovní střípky
10. ročník novoveského Wimbledonu již zná vítěze
V sobotu 15. září proběhlo v Nové Vsi u Světlé ukončení prázdninového turnaje,
během něhož byli nejen vyhlášeni vítězové, ale také došlo na turnaj ve čtyřhře a
tradiční grilování. Letošního jubilejního ročníku se účastnilo celkem 22 hráčů, kteří
byli rozděleni dle svých sil do 4 skupin.
Vítězem první skupiny, a tedy celkovým vítězem, se stal Pavel Plaskoň, na místě
druhém se umístila Renata Kopřivová a na místě třetím Martin Slezák. Vítězem
druhé skupiny se stal Milan Bělohlávek. Třetí skupinu vyhrál Martin Milichovský a ve
čtvrté skupině si pohár vybojoval Michal Vávra.
V závěrečné čtyřhře pak zabodovalo duo Zdeněk Vávra a Zdeněk Slezák st., které ve
finále porazilo duo Černý – Sekot. Perfektní atmosféra a teplé počasí beze srážek
vytvořily pro letošní jubilejní ročník výborné podmínky, které všechny zúčastněné
tenisty a tenistky vedly k těm nejlepším výkonům a mnozí z nás si v průběhu zápasu
říkali: „Když nemůžeš, tak přidej!“
Ing. Lucie Slezáková
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Fotbal
Havlíčkův Brod › 2018 A1A - Okresní přebor mužů
Výsledky a rozpis zápasů
2. kolo Nová Ves u Sv. Víska
12. srpen 2018
3. kolo Herálec
Nová Ves u Sv.
17. srpen 2018
4. kolo Nová Ves u Sv. Věžnice
26. srpen 2018
5. kolo Přibyslav B
Nová Ves u Sv.
2. září 2018
6. kolo Nová Ves u Sv. Světlá n. S.
9. září 2018
7. kolo Staré Ransko
Nová Ves u Sv.
15. září 2018
8. kolo Nová Ves u Sv. Ledeč n. S. B
23. září 2018
9. kolo Okrouhlice
Nová Ves u Sv.
30. září 2018
10. kolo Nová Ves u Sv. Dolní Město
7. říjen 2018
11. kolo Lipnice n. S.
Nová Ves u Sv.
13. říjen 2018
12. kolo Nová Ves u Sv. Kožlí
21. říjen 2018
13. kolo Golčův Jeníkov Nová Ves u Sv.
28. říjen 2018
2. kolo Nová Ves u Sv. Dlouhá Ves
4. listopad 2018
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4:3
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15:00
14:30
14:30
14:00

Hasiči
V neděli 24. 6. 2018 odstartovalo 3. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů
v požárním útoku. Pořadatelství se ujalo SDH Bezděkov. Na úvodní nástup se
postavilo 27 družstev starších a 33 družstev mladších dětí. Nová Ves mladší A
obsadila 11. místo, mladší B skončili na 25. místě. Starší áčko obsadilo 14. místo a
starší družstvo B obsadilo 17. místo.
Jelikož se v prázdninovém období dětské soutěže nepořádají, odjeli jsme s dětmi
4. 8. 2018 na týdenní táborové soustředění do Orlických hor na chatu Hradečanku,
kde jsme převážně trénovali na podzimní kolo Hry PLAMEN, Závod požární
všestrannosti. 4. kolo HB turné mladých hasičů v požárním útoku proběhlo 2. 9. 2018
v Habrech. Zde soutěžilo 25 družstev starších a 32 družstev mladších dětí. Nová
Ves mladší A obsadila 10. místo, mladší tým B obsadil 30. místo. Starší A vybojovali
25. místo. Poslední kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů proběhlo 9. 9.
2018 v Chotěboři. Této soutěže se účastnilo 32 družstev mladších a 26 družstev
starších dětí. Starší A obsadili 3. místo, mladší A obsadili 25. místo a mladší tým B
obsadil 32. místo. V celkovém pořadí se v kategorii starší umístila Nová Ves A na 11.
místě, Nová Ves mladší A na 16. místě a Nová Ves mladší B na 32. místě.
Na naše malé hasiče ještě čeká podzimní kolo Hry PLAMEN, Závod požární
všestrannosti, který se uskuteční v sobotu 6. října v Pohledu u sv. Anny.
To čeká i na naše dorostence.
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Nezaháleli ani dospělí hasiči. Z 11 kol, které zatím v letošním ročníku Rebel
Havlíčkobrodské ligy proběhly, ani jednou nezaháleli a pokaždé si nějaký ten bod
domů odvezli. V celkovém pořadí se tak před posledním kolem, které proběhne
28. 9. 2018 v České Bělé, kluci drží na celkovém 4. místě. Na 3. místo ztrácí 5 bodů.
Tereza Kubíčková

Hasičský tábor
Jako každý rok jsme
vyrazili na hasičský
tábor do Zdobnice
v Orlických
horách.
Dne 4. srpna jsme se
sešli na vlakovém
nádraží ve Světlé nad
Sázavou a vyrazili
vlakem,
poté
autobusem až na
chatu.
Po příjezdu všichni
začali vybalovat své
kufry. Po ubytování
nás
vedoucí
seznámili s etapovou
hrou
Stroj
času.
Rozdělili nás do tří
týmů. První tým se
jmenoval Časoběžci, druhý tým Hodináři a třetí Želvy. Poté nám rozdali červená
trička s nápisem STROJ ČASU.
Každý den začal během a rozcvičkou. Pořád jsme hráli hry, trénovali a také jsme
vyrazili na výlet až k polským hranicím a zpět na chatu. Také jsme se koupali v říčce
Zdobnice a bylo to super.
Poslední den bylo vyhlášení výsledků týmů. Nejlépe si vedli Hodináři, druzí byli
Časoběžci a třetí Želvy. Každý z týmu dostal diplom a nějakou cenu. Tento tábor byl
skvělý a už se těšíme na další.
Martina Podaná, žákyně 9. třídy
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Pohybové hry pro děti s Kristýnou
Kdy?
Kde?
Čas?
Info?
Cena?
S sebou?

každé pondělí
na sále v Nové Vsi u Světlé
17:30 - 18:30
email: rouckova.kristyna@seznam,
608422416
950/pololetí, cca 55 Kč na hodinu
sportovní oblečení, boty a pití
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Děti
Milé děti,
dva měsíce prázdnin a letního dovádění jsou nenávratně pro letošní rok za námi. Po
krásných letních dnech nám na dveře pomalu ťuká podzim a jeho rozmary počasí.
Pojďme si spolu zpříjemnit tyto dny následujícími rébusy a vybarvením obrázku.
Věříme, že se tak kapičku odreagujete od matematiky, českého jazyka a
zavzpomínáte třeba na přírodopis a zeměpis či výtvarnou výchovu.
Najdi ve větě zvířátko….
Lenko, přeskoč kanál na silnici!
Chytli jsme motýlka pro tebe, maminko.
Jeli jste přes Novou Ves nebo Brno?
Látka je dlouhá osm loktů.
Vlaďko, zanes smetí do popelnice!
Jarmilko, byla jsi dneska hodná?

(kočka)
(kapr)
(bobr)
(mlok)
(koza)
(kobyla)

Najdi ve větě název města….
Jeden pytlík žvýkaček zbyl, tak ho dám ostatním.
Luciano Pavarotti je známý jako operní zpěvák.
Dnes se mnou babička ven nepůjde, bolí ji hlava.
Drží pevně jako lín na háčku.
Na návodu je napsáno: „Lepí se kolem celé stěny…“
Nový učitel četl na začátku roku seznam studentů.

(Most)
(Opava)
(Jihlava)
(Kolín)
(Písek)
(Telč)

Vezmi pastelky a dej obrázku
barvičku….

Novoveské zvěsti vydává jako obecní zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku)
Obec Nová Ves u Světlé, čp. 5, PSČ 58291, IČ: 65197887, tel. 569456658. Redakce: Mgr. Žaneta
Slezáková, Mgr. Jana Koukalová, Ing. Lenka Petrová, Tereza Kubíčková, email:
slezakova.zaneta@seznam.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 22560. Vychází čtyřikrát ročně.
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