Novoveské zvěsti II. /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,
ze svých poštovních schránek jste si právě vyzvedli letošní druhé číslo Novoveských
zvěstí. Pevně věříme, že i toto číslo Vám poskytne nejen informace z Obecního
úřadu a o chystaných akcích, ale také zajímavé čtení o již proběhlých akcích, kterých
nebylo málo.
Představujeme Vám novou členku do redakce Ing. Lenku Petrovou, která bude jistě
do obecního zpravodaje velkou pomocí.
Jelikož se blíží konec měsíce června a mnoho z nás se již těší na dovolenou a děti
na zasloužené letní prázdniny, tak Vám všem přejeme krásné léto plné slunce a
těšíme s dalším číslem na podzim.
Redakční rada

Aktuality
Knihovna
E-mail:

knihovna.n.ves@seznam.cz

Úřední hodiny: Pondělí: 16:00 - 17:00
Kontakty:

Marie Čapková

V knihovně jsou k dispozici nové knihy.

Střípky z Obecního úřadu
OÚ Nová Ves u Světlé děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
kulturních akcí, a to Dětského dne a Oslav obce.
Dětský den podpořil Fond Vysočiny částkou 8 000,- Kč
Oslavy obce podpořil Kraj Vysočina částkou 54 600,- Kč

Okénko školy
Rozhodnutí o přijetí do ZŠ
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165odst. 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
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v Základní škole a Mateřské škole Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod od
školního roku 2018/2019.
Seznam uchazečů
Uchazeč
ZS 01/2018
ZS 02/2018
ZS 03/2018
ZS 04/2018

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

Datum zveřejnění 19. 4. 2018
Mgr. Petra Hálová
ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
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

Uchazeč

Výsledek

MŠ 01/2018
MŠ 02/2018
MŠ 03/2018
MŠ 04/2018

přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a

MŠ 05/2018
MŠ 06/2018
MŠ 07/2018
MŠ 08/2018

přijat/a
přijat/a
přijat/a
přijat/a

Datum zveřejnění 4. 5. 2018
Mgr. Petra Hálová
ředitelka školy

Hola, léto na nás volá!!!!
Protože jsou prázdniny pomalu blíž a blíž, ještě se ohlédneme zpátky.
A co že se stalo za jarními vrátky???
Některé děti si prošly kurzem plavání, kde se formou hry spřátelily a seznámily
s vodou. Někteří se naučili také plavat. Všechny děti si to moc užily a na konci kurzu
dostaly vysvědčení.
Ve školce jsme se naučili poznávat jarní kytičky. Zkoušeli jsme sázet osení a
pozorovali, jak roste. Učili jsme se, proč je pro nás ovoce a zelenina důležitá.
Povídali jsme si o probouzející se přírodě. Zjistili jsme, že nejen lidé, ale i zvířátka
mají svoje rodinky a domov.
18. 4. se nám školka trošičku změnila – proběhla výměna nábytku.
30. 4. do školky přiletěla spousta čarodějnic a čarodějů. Děti překonávaly různé
překážky a úkoly (chůze po lávce nad bažinou, prolézání strašidelným lesem,
přeskok přes močál, let na koštěti….). A odpoledne se spálila na školní zahradě
čarodějnice.
3. 5. proběhl zápis dětí do MŠ.
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Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, na kterou děti společně vyrobily
„LEPORELO POHÁDEK“. Za odměnu jsme dostali lístky do divadla na pohádku
„Pohádky z truhličky“, kterou hrálo divadélko Ampulka.
14. 5. jsme měli ve školce výchovný koncert. Byl to velmi hezký příběh o Bedřichu
Smetanovi, proložený jeho skladbami a přizpůsobený věku dětí.
29. 5. jsme jeli na výlet na zámek Žleby. Podívali jsme se, jak žil kníže s kněžnou.
Poté následoval program v oboře, kde jsme viděli bílé jeleny a ukázky dravců. Také
jsme si zastříleli z luku. Počasí nám přálo a my si výlet společně moc užili.
1. 6. si děti ze školy připravily pro naše školkáčky úkoly ke Dni dětí.
4. 6. jsme se fotografovali, abychom měli hezkou památku.
9. 6. se konala Oslava obce a i naše děti se pochlubily krátkým programem.
26. 6. se společně rozloučíme se školním rokem naší tradiční školní akademií.
Chtěli bychom Vám všem popřát krásné prázdniny a budeme se těšit v novém
školním roce na další společné zážitky.
paní učitelky MŠ

Výtvarná soutěž
ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé se úspěšně zapojila do akce s názvem „Dospělí (pro
radost) dětem 2018“, která se konala od 8. 5. do 13. 5. 2018 v KD Ostrov Havlíčkův
Brod.
Jednalo se o regionální
přehlídku divadel pro děti a
mládež, kterou pravidelně
pořádá ADIVADLO Havlíčkův
Brod, za podpory Města
Havlíčkův
Brod,
Kraje
Vysočina, Ministerstva kultury
ČR, VSVD Hradec Králové a
KD Ostrov Havlíčkův Brod.
Přehlídka
byla
zahájena
výstavou dětských výtvarných
prací na téma „Moje nejmilejší pohádková postava“ v úterý 8. května. Jednalo se o
výtvarné práce dětí ze základních, mateřských a uměleckých škol z okresu Havlíčkův
Brod. Každé z dětí, které se do
tvorby zapojilo, obdrželo od
organizátorů přehlídky volnou
vstupenku
na
některé
z uváděných
představení.
Porota
sestavená
z organizátorů a pedagogů,
vybrala ty nejlepší výtvarné a
literární práce, které získaly
ocenění.
Děti
z naší
základní
a
mateřské školy vytvořily pod vedením učitelek pohádkové leporelo a
pohádkové puzzle, které bylo oceněno.
Ing. Martina Křípalová
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Životní prostředí
Co umí strom
Stromy patří mezi největší organismy na Zemi.
Australské eukalypty či americké sekvoje
dorůstají více než sta metrů.
I věkem jsou stromy výjimečné. Stoletých je
tolik, že není možné je vyjmenovat. I u nás rostou
takové, které se dožívají tisíce let — například
duby nebo tisy. Stromy se staly kultovními
rostlinami a pronikly do národních mýtů, legend a
kalendářů, nebo i do národních a erbových
znaků. Pod korunami velikánů člověk často
spočine nejen proto, aby si oddychnul, ale i v tichém úžasu před jejich majestátem.
Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době
velkého znečištění životního prostředí, jsou stále důležitější. Ostrůvky zeleně v
intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují
vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují
stín a tlumí hluk. Zeleň v prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat
přirozené rytmy, střídání dob vegetace a vegetačního klidu. Stromy vysazované od
renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů,
utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně
ohrožuje lidské zdraví.
Stromy filtrují vzduch
Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují
především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu
toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky.
Stromy zvlhčují vzduch, a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví (to je
důležité zejména pro astmatiky). Zároveň některé dřeviny do svého okolí uvolňují
silice (tzv. fytoncidy), které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.
Stromy vyrovnávají teplotní extrémy
V zimě brání stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným ztrátám,
neboť zmírňují proudění studeného vzduchu. Vegetace je schopna snížit tepelné
ztráty o 20 až 50 %. V létě naopak vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji
než veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může
během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody, a z ovzduší tak odčerpá téměř 280
kWh tepelné energie. Tato energie se uvolní v noci při kondenzaci páry; vznikne
rosa. Pod stromy lze proto ve dne proto naměřit až o 3º C nižší teplotu než v okolí, v
noci naopak teplotu o tři stupně vyšší.
Stromy vytvářejí kyslík
Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu
kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí.
Stromy utvářejí krajinu
Význam stromů pro krajinu si naši předkové uvědomovali přinejmenším od
renesance. V té době začíná přechod od krajiny obývané a využívané, ke krajině
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utvářené, komponované, krajině kulturní. Stromořadí vysazovaná v renesanci a
baroku zajišťovala dominantní místo v krajině šlechtickým sídlům, letohrádkům či
církevním objektům. Utváření krajiny v té době je typické velkorysým přístupem.
Dodnes můžeme obdivovat stromy vysazené v těch dobách; jejich myšlenkovým
dědictvím je i dnešní tradice stromořadí.
Strom je biotopem
Strom vytváří prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů.
Zejména dožívající, trouchnivějící stromy s dutinami nabízejí příležitosti k životu
bohaté paletě druhů včetně druhů ohrožených a chráněných. Jednotlivé stromy v
zemědělské krajině slouží jako útočiště pro ptáky a pro hmyz.
http://arnika.org/co-umi-strom

Z historie
Historie obce
Historie Nové Vsi u Světlé byla především spojena s Lipnicí a Světlou nad Sázavou.
Původ obce spadá do dávného středověku. Ve 13. století patřila Nová Ves klášteru
v Sedlicích u Kutné Hory. Asi o 100 let později se stala součástí rozsáhlého zboží
Lipnického. První doložené zmínky spadají do sedmdesátých let 14. století a byly
spjaty s historií hradu Lipnice. Ve druhé polovině 16. století byla připojena ke Světlé.
Od roku 1885 slouží obci místní trojtřídní škola, kam chodí děti z Nové Vsi a Dobré.
V roce 1888 začal v obci působit hasičský sbor a v roce 1918 byl do obce zaveden
elektrický proud.
Rok 1922 sčítá obec 87 čísel popisných s 662 občany. Celková plošná výměra obce
činí 757 ha z toho zastavěných ploch 5 ha a 146 ha lesů, z toho 12 ha lesa obecního.
Obec má pět rybníků: Horní, Dolní, Dvořákův, Říhovka, Vágnera. V roce
1926 se započalo se stavbou družstevního lihovaru.
Podle sčítání lidu v roce 1930 měla obec 666 obyvatel a 105 čísel popisných.
V roce 1952 se započalo s úpravou hřiště na pozemku bývalé cihelny. O pět let
později v roce 1957 byla zřízena autobusová linka Havlíčkův Brod - Světlá
nad Sázavou a ve stejný rok vybudováno veřejné osvětlení obce.
Dne 9. srpna 1959 zažili občané zajímavou podívanou. Na střeše a komíně lihovaru
se usadilo 13 čápů, druhý den pokračovali v letu na jih. Od té doby se již do obce
každoročně na jaře vrací a komín lihovaru je jim domovem od jara do konce léta
a pravidelně zde vyvedou mladé.
DROBNÉ PAMÁTKY
Kapličky - jsou v Nové Vsi u Světlé dvě. Dolní nebo také "Špálova" kaplička a Horní
nebo také "Dubnova" kaplička.
Kamenný křiž uprostřed obce - je na něm vytesán letopočet 1822. O původu není
nic známo.
Kamenný kříž u vodárny - podle zápisů se tu za první republiky pálily vzpomínkové
ohně na památku upálení Mistra Jana Husa. Později se zde občané scházeli
při tradičním pálení čarodějnic.
Kamenný kříž u silnice mezi Světlou nad Sázavou a Novou Vsí u Světlé renovován roku 1997.
Choutkův křížek - dnes zde zbyl pouze podstavec.
Litinový kříž u Ředkovského rybníka - na památku nešťastné události
(utonutí mlynáře Václava Nečila a chlapce).
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Ztracený křížový kámen - v roce 2003 byl ukraden.
Torzo kamenného kříže - nyní je umístěn v expozici Muzea Světelska.
Památník zrušení roboty - byl vystavěn k uctění padesátého výročí zrušení roboty.
Pomník padlým v první světové válce - žulový pomní se lvem (po stranách
pomníku jsou jména 19 padlých mužů z Nové Vsi u Světlé bojujících v první světové
válce).
Zvonička - stojí na návsi odnepaměti.

Kultura
V prvních měsících roku 2018 se v naší obci konala řada kulturních akcí.
 30. 4. tradiční pálení čarodějnic (o filipojakubské noci se zapalují ohně, lidé
dříve věřili, že je zázračná)

Máme čisto
Rok se s rokem sešel a my za sebou máme další ročník již tradiční akce Čistá řeka
Sázava na Vysočině. V pořadí již 9. ročník probíhal v týdnu od 3. 4. do 7. 4. 2018.
Celou letošní akci provázelo nádherné počasí, díky kterému se zřejmě do akce
zapojilo více dobrovolníků než v předchozích letech. Letošní ročník spojil dohromady
téměř 700 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 rády, 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.
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 dřevěného koníka,
blinkr ze starého auta, či boby na sníh. 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, např. u železniční trati či silnice.
I po ukončení letošního ročníku čekala na dobrovolníky odměna, v podobě koncertu
kapely Poletíme? 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!
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit v příštím jubilejním
roce opět na viděnou :)
Karolína Ortová a Pavlína Nermutová, Čistá řeka Sázava na Vysočině
Lidé z Nové Vsi se pustili do jarního úklidu 7. 4.
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Výlet pro děti
Jako každý rok, tak i letos jsme se s naší obcí účastnili jednodenního výletu.
Tentokrát naše cesta vedla do zábavného parku Fábula. V sobotu ráno 5. 5. 2018
jsme se sešli na autobusové zastávce a odtud natěšení vyrazili směr Kamenice nad
Lipou.
Park se otevíral poprvé v tomto roce a pro návštěvníky bylo přichystáno mnoho
překvapení. Hned u vstupu nás přivítala královna a přála nám, abychom si odnesli
spoustu zážitků.
Celým areálem nás provázely pohádkové bytosti a dávaly nám rady „kudy kam“. Bylo
tu hodně možností, ať už to bylo království hlavolamů, tvořivé dílny, mini zoo,
bludiště, obří společenské hry nebo pohádkové sklepení, ve kterém sídlily živé
bytosti z českých pohádek. Zde jsme mohli vidět princeznu, kouzelníka, čarodějnici a
čerta. Navštívili jsme interaktivní výstavu Igráček, svět panenek a pohádkovou
cukrárnu.
Kdo chtěl, mohl si v tento den zapůjčit zdarma kostým, ve kterém se pak fotila
hromadná fotka všech návštěvníků. Po celém areálu běhalo spousty malých
princezen, princů, králů a čarodějnic…
A také nesmíme zapomenout na tatínky, ti se od nás odpojili a přesunuli se do
místního pivovaru, kde měli přichystanou prohlídku i s ochutnávkou.
Oběd jsme si dali v místním zážitkovém Hostinci u Loupežníka. Poté děti shlédly
divadelní představení a vyrazily na dětská hřiště.
Zahájení sezony v parku Fábula se parádně vydařilo! Sluníčko nám přálo a moc jsme
si to užili. Stali jsme se součástí nového rekordu, v parku se objevilo 108
pohádkových bytostí.
Den utekl jako z vody a kolem čtvrté hodiny jsme se opět vydali směrem domů.
Všichni jsme si odnesli krásné zážitky a už se těšíme, kam se vydáme příští rok.
Bc. Šárka Slezáková
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Den dětí
Rok se sešel s rokem a v naší obci se jako každý rok konala oslava Dne dětí.
Tentokrát se uskutečnila na místním fotbalovém hřišti dne 26. května. Při vstupu na
fotbalové hřiště jistě všechny zaujala lezecká stěna, na které děti, ale i dospělí mohli
otestovat svoji zručnost a také sílu při jejím zdolání. Na tuto stěnu si také troufl náš
pan starosta.
Dále bylo ve stínu u fotbalové branky k vidění
ptactvo ze Stanice Pavlov, která se stará o
poraněná zvířátka. Byly zde dvě sovičky, jedno
mládě a veverka. Jedna sovička se jmenovala
Rozárka. A při bližším povídání s chovatelem
jste se mohli dozvědět, že se jedná o stejný druh, jako byla sova Rozárka ze známé
pohádky Tři oříšky pro Popelku. Kdo ví, děti, třeba je to ta samá a přiletěla nás do
naší vsi navštívit. Oba chovatelé byli ochotní a sovičky si děti mohly i pohladit a
dozvědět se různé zajímavosti o jejich péči.
Akci moderoval Michal Hájek, který s dětmi tančil na písničky a hned vzápětí je
povzbuzoval při soutěži. Pro děti byly připraveny různé soutěže pro otestování jejich
zručnosti, dovednosti, ale také rychlosti. Mezi soutěžemi se objevil například závod,
kdo nejrychleji vypije kouzelný lektvar nebo přeskakování a podlézání stuhy. Dále
mohly děti navlékat korálky či zkusit stanoviště s kužely.
Do soutěží byli zapojeni i rodiče, například při disciplíně v posílání prázdné PET
lahve v řadě nakonec a zpět a bez pomoci rukou. Byly různé taktiky, ale nejlepší bylo
si láhev podávat mezi nohama. Rodiče museli být vynalézaví a mnohdy si menší
potomstvo museli i vyzvednou do výše, aby si láhev předali.
Myslím, že děti i rodiče a další návštěvníci si užili krásné odpoledne, za které patří
velké díky všem organizátorům.
Ing. Lenka Petrová

Setkání rodáků v Nové Vsi u Světlé
V sobotu 8. června 2018 jsme slavili výročí 640 let o první doložené zmínce o naší
obci, které byly spojeny se svěcením znaku a vlajky obce a se setkáním rodáků.
Během dopoledne proběhl v místní ZŠ a MŠ den otevřených dveří. Příchozí mohli
shlédnout výstavku fotografií žáků školy/školky
a historických knih - pamětní knihy školy a
monografie.
Oslavy zahájil starosta Václav Kopic projevem
před pomníkem lva. Následoval pietní akt
uctění památky novoveských občanů padlých
v 1. světové válce. Položení věnce se ujali Ing. Josef Beneš a Ing. Miroslav Vávra,
místní dobrovolní hasiči a zároveň členové obecního zastupitelstva.
Za hudebního doprovodu kapely Nová Lesanka jsme se ve slavnostním průvodu obcí
přesunuli k fotbalovému hřišti. Tady byl připraven bohatý kulturní program, se kterým
nás seznámila a celým odpolednem provázela již tradiční moderátorská dvojice Josef
Beneš a Michal Vávra.
Hned po příchodu na hřiště si všichni mohli napsat obci narozeninové přání,
vyzkoušet své znalosti o obci v jednoduchém kvízu, tipnout si výšku novoveského
8

komína, vyfotit se v improvizovaném fotokoutku v baloncích nebo v rámečku, na
komíně a ve lvu. Děti se mohly vyřádit na skákacích hradech, nechat si pomalovat
obličej nebo si pohrát s kanisterapeutickými pejsky, kteří pomáhají pacientům v
psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě.
Hned v úvodu programu jsme měli možnost z úst pana starosty slyšet, jaký byl celý
průběh vytváření a schvalování nového obecního znaku a vlajky, o jejichž podobě se
rozhodovalo již před rokem. Byl také zmíněn a připomenut význam jednotlivých prvků
a barev znaku.
Světelský farář Ing. Tomáš Fiala pak znaku a praporu požehnal a posvětil je. Ve své
řeči zmínil přání, aby oba dva symboly nás novoveské občany především sbližovaly.
Následovalo vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy. Malé děti nás
všechny uvedly do světa písniček Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Větší děti
předvedly variaci na spartakiádní skladbu Poupata a zazpívaly písničky z pohádek.
V průběhu odpoledne dvakrát zahráli Komedianti na káře a se svým představením
vystoupila světelská skupina ochotníků Majky Majk. Odpolední program vyvrcholil
vystoupením Jaroslava Uhlíře se svou doprovodnou skupinou. Panu Uhlířovi se
povedlo rozezpívat téměř všechny přítomné. Přesto, že nás zastihla průtrž mračen,
počasí nám vlastně přálo, protože déšť přišel až po vystoupení Jaroslava Uhlíře.
Při večerním parketu zahrála hudební skupina Impuls.
Po celou dobu se o občerstvení starali místní dobrovolní hasiči. Všem, kteří pomáhali
celou akci organizovat, patří velký dík.
Fotografie a video ze srazu rodáků jsou umístěny na těchto webových stránkách:
https://stanleyp.rajce.idnes.cz/Sraz_rodaku_k_640._vyroci_zalozeni_obce_Nova_Ves_u_Svet
le./
https://youtu.be/jUiTYTSb8AU
Mgr. Jana Koukalová
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Plánované akce
Dovolte, abychom Vás seznámili s několika akcemi, které nás v nejbližší době čekají.
1. 9.

Zakončení prázdnin

22. 9.

Muzikál Muž se železnou maskou (zájezd obsazen)

13. / 20. 10.
28. 10.
10. 11.
1. 12.
2. 12.

Den stromů
Drakiáda
Lampionový průvod
Vánoční dílny pro dospělé
Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční dílny pro děti

Sportovní střípky
Fotbal
Novoveskému fotbalovému týmu se v letošní sezóně obzvlášť daří. Se 48 body je
aktuálně na 2. místě tabulky. Ke skvělému výsledku gratulujeme a přejeme další
sportovní úspěchy.
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Výsledky jarní části fotbalové sezóny 2017 – 2018
Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Nová Ves u Sv.
Sobíňov
Nová Ves u Sv.
Kamenná Lhota
Nová Ves u Sv.
Leština B
Nová Ves u Sv.
Havl. Borová B
Nová Ves u Sv.
Věžnice B
Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv.
Šlapanov

Chotěboř C
Nová Ves u Sv.
Veselý Žďár
Nová Ves u Sv.
Habry B
Nová Ves u Sv.
Ledeč n. S. B
Nová Ves u Sv.
Rozsochatec B
Nová Ves u Sv.
Česká Bělá
Lípa B
Nová Ves u Sv.

1. květen
31. březen
08. duben
15. duben
22. duben
28. duben
06. květen
13. květen
20. květen
26. květen
1. červen
10. červen
16. červen

1:1
0:0
3:1
2:2
1:3
0:3
1:1
0:3
5:1
3:3
1:0
8:0
0:7

Tabulka s celkovými výsledky
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Hasiči
Lvíčata
V sobotu 12. května proběhlo oblastní kolo HRY PLAMEN v Lípě. Soutěže se
účastnilo 11 družstev starších a 10 družstev mladších dětí.
Děti zde soutěžily v disciplínách: štafeta 4x60metrů, štafeta požárních družstev a
požární útok.
Za Novou Ves soutěžilo 1 družstvo mladších a 1 družstvo starších dětí. V mladší
kategorii se Nová Ves umístila na 3. místě a starší obsadili 1. místo. Obě družstva
tak postoupila na okresní kolo HRY PLAMEN do Chotěboře.
Další soutěž, která nás tedy čekala, bylo okresní kolo HRY PLAMEN, které proběhlo
v sobotu 19. května v Chotěboři. 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 umístili na 10.
místě a družstvo starších skončilo na 2. místě, což nám zajistilo postup na krajské
kolo HRY PLAMEN do Petrovic u Třebíče.
Hned druhý den v neděli se konalo okresní kolo dorostu. Novou Ves reprezentovaly:
Martina Podaná, Mája Hartová, Olča Říhová a Anička Pavlíčková. V celkovém pořadí
se Marťa umístila na 3. místě, Anička na 1. místě, Mája obsadila 5. místo a Olča
obsadila až místo dvanácté, jelikož při rozběhových trénincích spadla z kladiny a
nenastoupila na disciplínu 100 metrů s překážkami. Výsledek Aničky znamenal také
postup na krajské kolo dorostu, které proběhne 10. června v Petrovicích u Třebíče.
Dále na naše mladé hasiče čeká seriál soutěží Havlíčkobrodské turné v požárním
útoku, které se poprvé rozběhlo 27. 5. 2018 v Libici nad Doubravou. Na úvodní
nástup se postavilo 29 družstev mladších a 28 družstev starších dětí. Za Novou Ves
soutěžila 2 družstva mladších a 2 družstva starších dětí. Nová Ves mladší A obsadili
25. místo, mladší B bohužel skončili s neplatným pokusem, starší družstvo A
obsadilo 14. místo a družstvo starších B skončilo na místě devatenáctém.
Hned další neděli 2. 6. 2018 proběhlo 2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých
hasičů, tentokrát v Olešné. Této soutěže se účastnilo 31 družstev mladších a 29
starších družstev. Za Novou Ves opět soutěžila 2 družstva mladších a 2 družstva
starších dětí. Mladší A obsadili 14. místo a mladší B skončili na 27. místě.
Starší A se umístili na 19. místě a béčko obsadilo místo čtrnácté.
Nejdůležitější soutěž pro naše starší děti však proběhla 9. 6. 2018 v Petrovicích u
Třebíče a bylo to krajské kolo HRY PLAMEN. Této soutěže se účastnilo devítičlenné
družstvo ve složení: Olča Říhová, Marťa Podaná, Eliška Řezníková, Bára Řezníková,
Anička Pavlíčková, Petr Stojan, Kačka Stojanová, Jirka Hart a Dan Kozma. Soutěž
odstartovala Závodem požární všestrannosti, kde si zastříleli ze vzduchovky, určovali
technické prostředky a topografické značky, orientovali mapu, určovali azimut, vázali
uzle, dávali první pomoc a překonávali překážku po vodorovném laně. Dále na naše
družstvo čekaly disciplíny: štafeta 4x60 metrů, štafeta požárních družstev, štafeta
CTIF, útok CTIF a požární útok. V konečném pořadí se naše starší družstvo umístilo
na 8. místě.
Hned druhý den se konalo krajské kolo dorostu, kde naši obec reprezentovala Anička
Pavlíčková. Závod odstartovala disciplínou běh na 100 metrů s překážkami, dále na
ni čekal dvojboj a nakonec si ještě musela napsat test požární ochrany. V konečném
pořadí obsadila 5. místo.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří s prací s našimi mladými hasiči pomáhají,
účastní se schůzek, tréninků a soutěží. Velký dík.
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24. 6.
4. 8 - 11. 8
2. 9.
9. 9.
6. 10.

Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 3. kolo - Bezděkov
7. ročník letního tábora - Zdobnice v Orlických horách
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 4. kolo - Habry
Havlíčkobrodské turné mladých hasičů 5. kolo - Chotěboř
Závod požárnické všestrannosti - Pohled

Více zde: https://sdhnovaves-mh.webnode.cz/kalendar-soutezi-a-akci/
Dospělí
Sezónu zahájili i naši dospělí hasiči, kterým v pátek 1. 6. 2018 odstartoval seriál
soutěží REBEL Havlíčkobrodská Liga v požárním útoku. 1. kolo proběhlo v Květinově
formou noční soutěže. Na úvodní nástup se postavilo 24 družstev mužů a 3 družstva
žen. Nová Ves zde skončila na 10. místě s časem 19:35 s.
Hned druhý den proběhlo u nás v Nové Vsi okrskové kolo ku příležitosti 130 let od
založení SDH Nová Ves u Světlé. Zasoutěžit si k nám dorazilo 10 družstev mužů, 3
družstva žen, 4 družstva mladších a 5 družstev starších dětí. Nejprve se soutěžilo
v disciplíně běh na 100 metrů s překážkami. V mužích zaběhl nejlepší čas Jiří
Kubíček z domácího družstva. V požárním útoku dětí pak Nová Ves mladší A
obsadila 2. místo a béčko skončilo na místě třetím. V ženské kategorii se naše
děvčata umístila na 3. místě. V požárním útoku mužů pak Nová Ves obsadila 1.
místo.
Tereza Kubíčková
(vedoucí kolektivu MH)

10. ročník novoveského Wimbledonu odstartoval začátkem května
Začátkem května 2018 odstartoval jubilejní desátý ročník tenisového, prázdninového
turnaje v Nové Vsi u Světlé. Ano, je to tak. Tradiční turnaj, jehož zakladatelem je
Zdeněk Vávra, letos slaví již desáté jubileum. Tento amatérský turnaj, který dává
možnost všem přátelům tenisu z Nové Vsi si zahrát tenis s různými soupeři, letos
slaví desáté výročí od svého založení. Po celých deset let provází turnaj přátelská
atmosféra a nespočet sportovních emocí. Za uplynulé roky se na novoveském kurtu
v rámci turnaje předvedlo téměř 40 hráčů, z čehož kolem 15 hráčů jsou hráči stabilní,
z nichž většina nevynechala ani jednu sezónu.
V letošním roce se turnaje účastní 23 tenistů a tenistek, kteří v průběhu prázdnin
změří své síly. Bohužel nám v letošním ročníku vypadla řada hráčů ze zdravotních
důvodů. Jako každý rok se jedná o turnaj smíšený, kde hrají ženy s muži. V letošním
roce, stejně jako v roce minulém, jsou hráči rozděleni do 3 skupin dle umístění
z loňského ročníku. V první skupině, která je nejsilnější, se nachází 7 hráčů, včetně
obhájce titulu Milana Harta, ve druhé a třetí skupině se nachází po 8 hráčích.
V současné době se hraje první kolo turnaje, které by mělo trvat přibližně do konce
června. Začátkem prázdnin by mělo začít kolo druhé, v němž budou hráči rozděleni
podle výsledků z prvního kola do 4 skupin. Koncem prázdnin by pak měl být znám
nový vítěz. V průběhu měsíce září proběhne tradičně slavnostní tenisové zakončení,
jehož součástí bude smíšená čtyřhra, posezení a slavnostní vyhlášení.
Ing. Lucie Slezáková
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Děti
Ahoj děti,
konečně jsme se dočkali a léto je tady. Jsem ráda, že jste s radostí navštěvovali
kroužek Cvičení pro děti. Na konci dubna jsme se rozloučili, rozdali si diplomy a
sladké odměny. Cvičit začneme zase v říjnu. Těším se na vás Žaneta Slezáková.
Od června probíhá na tenisovém hřišti kroužek Atletika pro děti. Kroužek vede
Kristýna Roučková (rouckova.kristyna@seznam.cz).
Vyzkoušejte si kvíz, ve kterém zjistíte, jestli dobře znáte naši obec.

Kvíz o obci Nová Ves u Světlé
1. Kolikáté výročí od první písemné zmínky slaví Nová Ves u Světlé?
a) 40 let

b) 100 let

c) 640 let

2. Jakou rostlinu najdeme ve znaku obce?
a) květ růže

b) obilný klas

c) lipový list

3. Na co odkazuje lev ve znaku obce?
a) na bývalý hostinec „U zuřivého lva“
b) na pomník padlým v 1. světové válce, který je v zahradě školy
c) na lva, který se zaběhl, když tu projížděl Cirkus Humberto
4. V jakých barvách je znak Nové Vsi u Světlé proveden?
a) bílá, modrá, žlutá
b) červená, modrá, bílá
c) červená, černá, bílá
5. Který druh ptáků sídlí na komíně bývalého lihovaru?
a) čáp

b) kos

c) sova

6. Jak se jmenuje starosta obce Nová Ves u Světlé?
a) Karel Gott

b) Jaroslav Uhlíř

c) Václav Kopic
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Kvůli nepřízni počasí jsme při sobotním setkání rodáků nestihli vylosovat výherce
dárkových balíčků. Losování proběhlo dodatečně.
Ze všech 103 správně vyplněných kvízů o Nové Vsi u Světlé byly vylosovány:
Vladimíra Pecnová z Babic, Natálka Vávrová a Jana Bromová z Nové Vsi u Světlé
Výšku komína, tj. 2000 cm správně uhodly:
Karolína Fišerová, Miloslava Nedomová a Eva Šimková z Nové Vsi u Světlé

Pokuste se vymalovat znak a vlajku obce ve skutečných barvách.

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
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