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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,
podzim je úžasné roční období, kdy se příroda začíná zbarvovat do neskutečného množství
barevných odstínů. Dlouhé podzimní večery si můžete zpříjemnit přečtením nového čísla
zpravodaje. V tomto čísle se dočtete například o Bramboriádě, připravovaných a proběhlých
akcích, najdete zde tipy na podzimní dekorace. Seznámíme Vás s nejrůznějšími sportovními
aktivitami, které se v naší obci konají.
Za připomenutí stojí určitě hasičský tábor, Novoveský Wimbledon a mnoho dalšího.
Příjemné počtení!
Redakční rada

Aktuality
Doporučená obecná hygienická opatření proti nákaze COVID-19
1. Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:
vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
dodržovat základní hygienická pravidla,
používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,
nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob,
jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při
kýchání a kašlání užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa
paží/rukávem, nikoliv rukou.
2. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména vyšší věkové skupiny obyvatel a lidé s dalšími chronickými
onemocněními (vysoký krevní tlak, diabetes atd), či osoby s oslabenou imunitou.
3. Jaká je léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní novým
koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy
individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně
dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou
účinnost léčby potvrzuje i Světová zdravotnická organizace. Doba léčby je přibližně 14 dnů.
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4. Je ČR na případný výskyt epidemie COVID-19 připravena?
Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k
nepřísnějším v zemích EU. Na nákazu COVID-19 jsme tedy dobře připraveni. Všechny orgány,
které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice,
zdravotnická záchranná služba a další instituce, jako např. ministerstvo obrany a AČR, jsou
připraveny účinně pomoci. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena. Situaci
spojenou s novým koronavirem průběžně řeší Bezpečnostní rada státu, Ústřední epidemiologická
komise, jednotlivá ministerstva, včetně ministerstva obrany. Je připraven také Pandemický plán
ČR.
https://www.unob.cz/Stranky/jak_se_chranit_proti_covid_19.aspx

Střípky z Obecního úřadu
Informace z OÚ:


Byla dokončena rekonstrukce Dolního a Horního rybníka.



V květnu byla zahájena stavební firmou ATOS, spol, s.r.o. Ledeč nad Sázavou přístavba
MŠ – projekt je spolufinancován Evropskou unií.



Dne 29. 8. 2020 proběhla na místním fotbalovém hřišti kulturní akce ,,Novoveská
bramboriáda 2020“ na kterou jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny z programu
,,Jednorázové akce 2019.“ Poděkování patří všem, kdo se na této kulturní akci podílel.



Čekárna v Dobré – na čekárnu jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny z programu
,,Bezpečná silnice 2020“ na projekt ,,Modernizace čekárny u silnice II/150 v Nové Vsi u
Světlé“.



Z Fondu Vysočiny a programu ,,Obnova Venkova Vysočiny 2020“ jsme obdrželi dotaci na
projekt ,,Zkvalitnění sportovní infrastruktury v obci,“ kde bylo na víceúčelovém hřišti
provedeno lakování povrchu a obnova čar a na fotbalovém hřišti provedena regenerace
trávníku. Tímto Vás žádáme, abyste si přes hrací plochu nezkracovali cestu ke
kontejnerům a přes hřiště nejezdili!



Z Ministerstva pro místní rozvoj z programu ,,Podpora rozvoje regionů 2019+“ jsme
obdrželi dotaci na akci ,,Běžná stavební údržba lávky Nová Ves u Světlé“ (lávka přes řeku
Sázavu).



Byly zahájeny stavební práce na přístavbě fotbalových kabin firmou Stavitelství Kafka
Havlíčkův Brod.
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Okénko 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
MŠ 01/2020 přijat/a
MŠ 02/2020 přijat/a
MŠ 03/2020 přijat/a
MŠ 04/2020 přijat/a
MŠ 05/2020 přijat/a

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 2020/2021.
Seznam uchazečů
ZS01/2020 přijat/a
ZS02/2020 přijat/a
ZS03/2020 přijat/a
ZS04/2020 přijat/a
Správní řízení zastaveno: ZS05/2020
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy
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Životní prostředí
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Historie
Zemědělství v Nové Vsi
Kraj Vysočina byl a stále zůstává převážně zemědělským krajem. Rolníci zde vždy byli
zastoupeni v rozhodující míře.
V roce 1867 byl v Nové Vsi vystavěn poplužní dvůr, který si pronajímalo světelské panství.
Fungoval až do vybudování Družstevního lihovaru v roce 1926.
V osmdesátých letech 19. století založil řídící učitel František Charvát Sbor dobrovolných strážců
ovocných stromů a zpěvného ptactva, který se také staral o ochranu polních plodin.
V obtížné hospodářské situaci po první světové válce zasáhl chovy drůbeže v Nové Vsi mor,
v některých staveních uhynuly všechny kachny, slepice a husy.
V roce 1930 bylo v Nové Vsi 28 koní, 289 kusů dobytka, 146 koz, 258 prasat a 2043 slepic.
Druhá světová válka logicky znamenala pro zemědělce velké nesnáze. Nejenže panoval
všeobecný nedostatek, ale byl zaveden přídělový systém a povinné dodávky surovin. Rok 1945
přinesl všeobecnou úlevu a návrat k předválečným poměrům.
Nástup komunistů k moci znamenal další změnu. Vládnoucí třída začala s takzvaným
„kolektivizačním procesem“. V zásadě nešlo o nic menšího než o likvidaci soukromého
zemědělství.
V roce 1955 byla postavena nová drůbežárna, z konfiskovaného majetku č. p. 20 byla stodola
přestavěna na vepřín.
V roce 1959 se chovalo v JZD 121 kusů skotu a 144 prasat, v soukromých rukách bylo stále 182
kusů skotu a 172 prasat.
V roce 1963 byl dokončen kravín a místní zemědělské družstvo vlastnilo již 4 traktory, 2 mlátičky
a 3 secí stroje.
Proces kolektivizace v Nové Vsi byl definitivně ukončen až v roce 1976, když do místního JZD
vstoupili Jaroslav Novotný a František Vosyka.
V roce 1990 byl zkolaudován nový seník a začalo navracení majetku, takzvané restituce.
Od roku 1993 fungovalo Zemědělské družstvo Posázaví, v jehož představenstvu byl za Novou
Ves Václav Vrzák.
V roce 1996 byla vytvořena akciová společnost AGRO Posázaví, do které byl postupně předáván
majetek ZD.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378-2008

Kultura
Napsali o nás…
Na Bramboriádě v Nové Vsi u Světlé kralovaly ženy
Pojídání brambor na čas, soutěž o nejlepší bramborák nebo třeba tipovačka, kolik
brambor je v pytli. To byla jubilejní desátá Bramboriáda v Nové Vsi. Kromě této žluté
plodiny ji navíc zpestřil i bavič Milan Pitkin či zpěvák Martin Maxa.
Nejlepší bramborák umí z celé Nové Vsi Iveta Kemenyová. „Nečekala jsem, že vyhraju. Do
soutěže jsem se přihlásila poprvé a ono to vyšlo. Žádný speciální recept nemám. Dělám je úplně
klasicky, tedy česnek, brambory, majoránka, vajíčka, koření a mouka. Navíc tam dávám snad jen
salám,“ prozradila úspěšná kuchařka.
„Letos se nám sešlo devět vzorků. Je to sice trochu slabší, ale jen nepatrně. Většinou se
pohybujeme kolem deseti. Někoho možná mohlo odradit i deštivé počasí,“ přemítal starosta Nové
Vsi Václav Kopic.
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Také v pití piva a následném pojídání brambory s přehledem zvítězila žena. „Už soutěžím několik
let a většinou končím na prvním nebo druhém místě a s přehledem porážím chlapy. Jen nevím,
jestli je to přednost nebo ostuda,“ zasmála se Petra Nováková.
Už má dokonce i svůj grif. „Pivo je v pohodě, ale ta brambora vám hrozně zalepí krk. Takže se
musí jíst pomalinku a hodně polykat. Přes rok ale nijak netrénuji, naopak jsem spíše
vinař,“ svěřila se vítězka.
Za nejlepší bramborák byl vyhlídkový let
Každý odvážlivec, který se do nějaké soutěže přihlásil, si odnesl cenu. „Za nejlepší bramborák
byl vyhlídkový let letadlem. Pak jsme tu měli třeba soudek piva a tašky s drobnými dárky. Nikdo
zkrátka neodešel s prázdnou,“ popsal Kopic.
Pravidelným hostem novoveské Bramboriády je i senátor Jaromír Strnad. „Pokaždé, když se tato
akce koná, se rád účastním. Výrobky z brambor miluju, takže se tady snažím ochutnat úplně
všechno a vždy se mi tu moc líbí,“ komentoval Strnad, který je každoročně i členem komise,
která hodnotí jednotlivé bramboráky.
Kromě soutěží si ale příchozí mohli užít i dětské atrakce a kulturní program. O hudební a
zábavná vystoupení se postarala dechovka, Impuls, Milan Pitkin a Martin Maxa spolu s kytaristou
Tomášem Mohrem. „Vždy se snažíme pozvat někoho, kdo přitáhne lidi. Už tady byla Petra
Černocká, Heidi Janků, Jaroslav Uhlíř nebo třeba Josef Vágner,“ zavzpomínal Kopic.
Bramboriáda má v Nové Vsi u Světlé už desetiletou tradici. „Jsme bramborářský kraj, takže jsme
chtěli vymyslet něco, co by se k tomu hodilo. Sice ji nepořádáme úplně v termínu sklizně, ale
poslední víkend v srpnu, nicméně je to proto, že ji spojujeme s ukončením prázdnin,“ vysvětlil na
závěr Kopic.
Autor: Jana Kudrhaltová
https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/bramboriada-nova-ves-martin-maxa-video20200830.html?fbclid=IwAR3UHpaNDP_yq5D7k1eYy_PYuBV63CX1UVfUE7pymq6g5JviArGIgp
zHXfs
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Plánované akce
V letošním roce jsme byli nuceni některé akce zrušit, ale máme pro vás dvě, které se uskuteční
na podzim.
První je již tradiční DRAKIÁDA, která se bude konat 10. 10. 2020 na louce u vodárny.
A nesmíme zapomenout ani na LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Ten se bude konat 7. 11. 2020. Bližší
informace budou včas vyvěšeny.

Sportovní střípky
Havlíčkův Brod › 2020 A1A – Reality A 11
Okresní přebor mužů
Výsledky a rozpis zápasů
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv.
Přibyslav B
Nová Ves u Sv.
Kožlí
Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv.
Dolní Město
Nová Ves u Sv.
Herálec
Nová Ves u Sv.
Okrouhlice

Dlouhá Ves
Staré Ransko
Nová Ves u Sv.
Šmolovy
Nová Ves u Sv.
Ledeč n. S. B
Věžnice
Šlapanov
Nová Ves u Sv.
Česká Bělá
Nová Ves u Sv.
Golčův Jeníkov
Nová Ves u Sv.

9. srpen 2020
16. srpen 2020
23. srpen 2020
30. srpen 2020
6. září 2020
13. září 2020
19. září 2020
27. září 2020
4. říjen 2020
11. říjen 2020
18. říjen 2020
25. říjen 2020
1. listopad 2020
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2:3
0:3
8:0
2:6
3:3
1:5
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

Vydařené zakončení tenisové sezóny
Dne 5. 9. 2020 proběhlo tradiční ukončení Novoveského prázdninového turnaje v tenise. Po
loňské nepřízni počasí se letošní závěrečný den Novoveského Wimbledonu velice vydařil. Turnaj
ve čtyřhrách nalosovaný dle
výsledného pořadí turnaje
byl
tentokráte
velmi
vyrovnaný a probíhal za
krásného slunného počasí
až vlahé ještě letní noci. Po
odehrání zápasů čtyřhry,
kterou vyhrálo duo Pavel
Plaskoň a Zdeněk Slezák
starší, došlo ke slavnostnímu
vyhlášení vítězů. Celkem se
letošního turnaje zúčastnilo
24 hráčů a téměř všichni
turnaj dokončili. První kolo
soutěže probíhalo z počátku
léta ve třech skupinách dle loňských výsledků, následně byli hráči rozřazeni do čtyř skupin dle
výkonů a v těchto skupinách hráli o vítězství. Celkovým vítězem se stal opět Miloslav Bárta. Jako
druhý se umístil Pavel Plaskoň a trofej za třetí místo si odnesl loňský nováček Jaroslav
Procházka.
Ing. Lucie Černá

Hasiči
Lvíčata
Omezením v době koronaviru se bohužel nevyhnuli ani hasiči. Veškeré soutěže, které se měly na
jaře konat, byly zrušeny, a tak pro naše nejmenší hasiče začala sezóna až o prázdninách, kdy
jsme 5. 7. 2020 vyrazili na soutěž do Malčína. 8. 8. 2020 jsme se pak vydali směr Orlické hory na
hasičský tábor, na chatu Hradečanku do Zdobnice, kam jsme se všichni moc těšili. Vedoucí si
pro nás připravili celotáborovou hru „Záchrana galaxie“, kdy jsme museli každý den zachránit
jednu ze 6 planet. První soutěž po prázdninách se konala v Habrech. Zde soutěžila naše 2
družstva mladších a 2 družstva starších dětí. Další soutěž pak byla pohárová soutěž v Herálci.
Na naše malé hasiče ještě čeká podzimní kolo Hry PLAMEN Závod požární všestrannosti, který
se uskuteční v sobotu 3. října v Sobiňově.
To čeká i na naše dorostence.
Dospělí hasiči také nezaháleli. Ze 7 kol, které v letošním ročníku Rebel Havlíčkobrodské ligy
proběhnou se v celkovém pořadí, před posledním kolem, které proběhne v soboru 26. 9. v České
Bělé, ženy drží na celkovém 8. místě a dorostenci na 3. místě.
Tereza Kubíčková

Cvičení pro ženy s Kristýnou Roučkovou
Středa 18:30 – 19:30, sál kulturního domu.
Střídá se kruhový a funkční trénink zaměřený na formování postavy.
S sebou si vezměte pití, ručník, podložku na cvičení, sportovní oblečení a obuv.
Cena cvičení se bude odvíjet od počtu zúčastněných.
Na cvičení se dopředu hlásit nemusíte, stačí přijít v uvedený čas.
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Děti
Milé děti,
ačkoli dny začínají být kratší, než jak jsme byli zvyklí v létě, noci jsou delší a studenější. Ráno
nás doprovází nepříjemná, hustá mlha a teplota se „zuby nehty“ drží v nízkých hodnotách, už už
přeskočit do mínusových čísel.
I když mnozí z nás podzim berou jako předzvěst zimy, nabízí nám tento čas spoustu nádherných
pohledů z oken na pestrobarevnou přírodu, která hraje všemi barvami. Pokud i vy patříte mezi
zaryté odpůrce podzimního času, který je pro vás jen tíživým, nepříjemným a chladným obdobím
a jakýmsi předskokanem zimy, zkuste si s dětmi zpříjemnit dlouhé podzimní večery výrobou
zajímavých dekorací, díky kterým se na podzim budete dívat o něco přívětivěji.
Podzimní dýňová dekorace
Rozkrojíme dýni, vydlabeme vnitřek a zasuneme dovnitř kelímek od
jogurtu nebo skleničku, do které po dokončení nalijeme vodu, aby rostliny
vydržely. Oči vyrobíme buď ze šnečích ulit, pingpongových míčků nebo
polystyrénových koulí. Zapíchneme je do dýně párátky. Oči i pusu
domalujeme temperami či podobnými barvami. Nakonec do dýňové
"vázy" natrháme podzimní větvičky.
Podzimní veverková dekorace
Na tuto dekoraci je potřeba nejprve zajít ven a nasbírat nějaké pěkné
podzimní věcičky - šišky, žaludy, oříšky, šípky, barevné listy, kaštany
apod. Pak všechno přivážeme na šňůrky, můžeme dozdobit barevnými
korálky nebo obrázkem vystřiženým z papíru. Tři provázky s ozdobami se
pak přivážou na klacek a zavěsí se do okna.
Podzimní výzdoba z kaštanů a žaludů
Menší děti si mohou například své kaštánky navléknout a pomalovat.
Vrtačkou se v kaštanech udělají dírky skrz. Pak se spolu s korálky
navléknou za pomoci jehly a nitě. A aby byly barevnější, můžeme na
ně ještě namalovat temperami barevné puntíky. Pozor dekorace není
dlouhotrvající - zhruba po deseti dnech (jak kaštany začínají sesychat)
se nabarvená kolečka odloupnou.
Další inspirací může být zvířátko, které si vytvoříme pomocí modelíny.
Nebo si můžeme kaštany pomalovat různými obličeji.

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, Bc. Šárka Slezáková, 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. a III. /2020 vydáno dne 23. 9. 2020 v Nové Vsi u Světlé. Uzávěrka čísla IV. /2020 je 15. 11. 2020.

9

