NOVOVESKÉ LISTY
Zp ra vod a j p ro N ovou Ve s I a O h ra d u

Vážení spoluobčané

Od minulého vydání novin
uplynula poměrně krátká doba,
ale naší obcí proběhla celá řada
událostí. At´jsou to věci příjemné,
ale i méně příjemné.
Není to tak dávno, co mašíroval pochod na Bedřichov a vojáci
na návsi stříleli jak u Verdunu.
Rok se s rokem sešel a bitva je tu
zas. Mám pocit, že ty roky běží
čím dál tím rychleji. Budeme
proto držet palce našim běžcům,
aby úspěšně reprezentovali obec
při závodech. Přejme si, aby
počasí bylo shovívavé i o týden
později a dopřálo nám pořádnou
veselici pod širým nebem na návsi.
Moc nás mrzí situace, která
nastala ve škole. I přes velké úsilí
vedení obce se nepodařilo udržet
naši hezkou školu v chodu. Doufejme, že rodiče budoucích
prvňáčků nenechají školu v tomto
stavu příliš dlouho.
IB
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9. ROČNÍK
BĚHU KRAJEM BITVY U KOLÍNA
20. 6. 2015

DĚTSKÉ ZÁVODY 100 m, 250 m, 600 m
START: 9:30 hodin
HLAVNÍ ZÁVOD 9 km
LIDOVÝ BĚH 4,5 km
START:
10:30 hodin
KDE:
Mateřská škola Nová Ves I
PREZENTACE:
9:00 uzávěrka 15 min. před startem
STARTOVNÉ :
60 Kč
DĚTI:
ZDARMA
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Fotbal

Zveme všechny příznivce
mužstva Sokol Nová Ves I
na poslední zápas sezony,
který se odehraje 14. 6. od
17:00 hod. na hřišti Veltrub.
MH

Dětský den na Ohradě
14. června 2015 od 13:00 hodin
na návsi
Co na Vás čeká?

soutěže, opékání buřtů s kytarou, kolotoč, skákací hrad,
malování na obličej a cukrová vata, pro velké nebude
chybět točené pivečko
Snad nám bude počasí přát a všichni si to náležitě užijeme.
Třešňáková Martina

Seriálový rozhovor
k cizímu majetku a autoritám.
Kdybyste měl jmenovat jednu věc,
kterou byste chtěl v naší obci změnit, co
by to bylo?
Bylo by to myšlení lidí, aby si každý
uvědomil, že náš čas vyměřený pro život
na této hroudě je pikosekunda v jejím
věku a je zbytečné si ji znepříjemňovat
sousedskými nesváry a jak praví můj
dobrý kamarád: „Život je třeba prožít a
ne protrpět,“ proto by lidé měli mít
k sobě více úcty a určitě by se jim žilo
lehčeji.

Znáte je, a přesto o nich moc nevíme.
Tento SERIÁLOVÝ ROZHOVOR
v Novoveských listech má za úkol lépe
poznat hlavní představitele naší obce a
poté zajímavé osobnosti naší vesničky.
Společně s nimi se pokusíme najít společné slovo a necháme na nich samotných, jestli nám trochu poodhalí něco
z jejich soukromí, přání, či bolavých
míst.
Dnes s panem místostarostou
Jaroslavem Ryšánkem.
Proč jste se rozhodl kandidovat v pod
zimních volbách do zastupitelstva?
Jelikož jsem již v minulém volebním
období dostal důvěru od našich spo
luobčanů a zasedal v obecním zastupi
telstvu, cítil jsem určitý závazek ucházet
se o znovuzvolení a pokračovat v za
počaté práci pro obec.
Jaké jsou Vaše priority?
Mám jich určitě více, ale žádnou
nechci předřazovat a stavím je naroveň,
starost o rodinu, slušné chování, úcta

Český rybářský svaz
místní organizace v Nové
Vsi I, touto cestou oznamuje spoluobčanům, že
13. června t.r. se uskuteční
jubilejní 10. ročník dětských rybářských závodů o
pohár starosty obce Nová
Ves I, na Komorovém rybníku u rybářské buňky.
Zahájení závodů je od 8:00
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Co máte na obci na starosti a s jakými
problémy se na Vás mohou naši spo
luobčané obrátit?
Na starost mám vše, co se týče odpadů
a je to také horký brambor pro nás
všechny, protože při zvyšující se životní
úrovni a široké nabídce různorodého
zboží, produkuje společnost stále více
odpadů. Ty se musí někde zlikvidovat,
na likvidaci přepravit atd. Snažíme se
všem poskytnout podmínky a možnosti
k jejich zlikvidování, tudíž věřím, že
za humny naší obce se již žádné nepěkné
hromádky nebudou objevovat.

Jak by podle Vás měl vypadat ideální
víkend, jak relaxujete?
Jestli mohu být lehce sobecký, myslet
jenom na sebe a upozadit víkend s rodi
nou, tak ideální relaxace a vyčištění si
hlavy od práce, je pro mě „výprava
s kamarády za brouky.“ Kdo mě zná
trochu blíže, tak ví, že již cca 21 let se
aktivně zajímám entomologií, je to můj
letitý koníček, a to systematikou coleo
pter, brouků, České a Slovenské repu
bliky a právě cesty za broučky jsou
nejlepší odpočinek.
Vaše jméno se některým lidem vybaví
v souvislosti s dýněmi a Halloweenem,
jak jste se k tomu vůbec dostal?
To je pravda, dokonce občas lidé
používají
jako
orientační
bod
na Ohradě – tam, co prodávají dýně.
Začali jsme je pěstovat asi před
dvanácti lety, jako alternativu využití
volného místa na zahradě a možného
přivýdělku pro ženu při mateřské.
V současné době leží tíha prodat
výpěstky na ní, a kdo něco pěstuje nebo
vyrábí, ví, že je to to nejtěžší.

Někteří pamětníci si ještě dobře pama
tují Vašeho tatínka v roli předsedy
Podle kterého motta se v životě řídíte?
MNV (dnes starosty obce), nemáte po
„ Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti cit, že Vás to určitým způsobem zava
dáno.“
zuje?
Ano mám, přeci jenom, když byl otec
Mít jedno přání, co byste si přál?
ve funkci, tak se občas doma diskutovalo
Samozřejmě pevné zdraví nejen o tom, či onom a možná podvědomě,
v naší rodině.
aniž by člověk chtěl, se vám problémy
v obci v širších souvislostech vryjí
Co pro Vás znamená rodina, a je Vám do paměti a i na těchto zkušenostech se
při práci oporou?
dá stavět.
Rodina pro mě znamená moc. Se že
nou Sabinou vychováváme dvě dospíva
jící dcery, ne vždy se myšlenkové názory
Pane Ryšánku, moc děkuji za Váš
sejdou v jedné rovině, ale to k tomu asi čas věnovaný našim listům. Krásné léto
patří. Žijeme v domě společně s mojí plné pohody a sluníčka celé Vaší rodině.
mamkou a i ta stále vychovává, hlavně
mě, když se mi snaží namluvit, že mi to
V příštím čísle se můžete těšit
pivo vlastně nechutná. A oporu doma na pana místostarostu Petra Čecha.
najdu vždy.
LB

Dětské rybářské závody

hod. a zápis soutěžících je
od 7:00 hod.
Věříme, že nám jako
každoročně bude přát
počasí, že si děti i dospělí
přijdou na své. Pořadatelé
pro děti opět připravili
nepřeberné množství hodnotných cen. Samozřejmostí je i to, že je pro
každého soutěžícího při-

praveno občerstvení zdarma. Pro doprovod a hosty
budou opět smažené
bramboráky i ryby a grilované klobásy. Určitě nebude chybět dětmi oblíbená
malinovka, a pro dospělé
dobré pivo z Plzně a
možná, že dojde i na něco
tvrdšího.
Pořadatelé děkují všem

sponzorům, kteří již poskytli sponzorské dary a
děkují i těm potecionálním sponzorům, kteří se
ještě s přispěním pro děti
nerozhodli.
Za výbor MO srdečně zve
předseda MO ČRS
Josef Foršt

novoveskelisty@seznam.cz

CHCEME ŠKOLU NEBO NECHCEME?

Otázka, která mě na podzim, když jsem dostal na
starost „školství“ v Nové
Vsi, vůbec nenapadla. Bral
jsem jako samozřejmost,
že škola ve vsi je a zůstane. Postupně jsem ale
začal zjišťovat, že to není
tak jasné.
Ve škole bylo 24 žáků, z
toho 9 v pátém ročníku,
zůstane nám jich 15. K zápisu do první třídy mohlo
jít 12 dětí, ale podle informací se jich do školy
v Nové Vsi moc nechystalo. Zkusil jsem obejít rodiče těchto dětí a výsledek
byl pro mě více než špatný
– k zápisu nepůjde do naší
školy nikdo. Tím počet

dětí klesl natolik, že by
musela být „jednotřídka“.
V této situaci se někteří
rodiče rozhodli, že nechtějí, aby jejich děti chodily do jednotřídky. Počet
dětí v září letošního roku
by tak byl v nejlepším případě 6.
V tu chvíli jsem se začal
ptát – chceme vlastně školu? Abych si neodpověděl
špatně, udělal jsem ještě
tři pokusy. Obešel jsem rodiče dětí k zápisu v roce
2016 (16 dětí, nezastihl
jsem dvě), výsledek –
do Nové Vsi jedno určitě,
tři možná. Další průzkum
– dotazník rodičům ve
škole a školce. Z cca 60

Toto asi někdo někdy vyřkl naší
škole. Škola končí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům dětí, které jsme
v naší školičce učili i učily, za to, že
nepodlehli pomluvám a drbům a
svěřili nám je do péče. Myslím, že
jim málotřídka dala hodnotnou
výchovu i vzdělání a budou zdárně
pokračovat v jiných školách s jinými
kamarády. Děkuji všem slušným lidem – myslím ty, kteří neměli již
děti ve věku školou povinných, a
přesto nás podporovali. Děkuji kolegům, kteří to se mnou dotáhli až
nakonec, ač poslední nejistý rok nebyl pro nás zrovna lehký, a oni neodešli. Snad se naši předkové
nebudou obracet v hrobě. Hezké
léto.
Za poslední kolektiv ZŠ Nová Ves I
Mgr. M. Nykodemová

dotazníků, se mi vrátilo
25. Zájem fungování školy
opět velmi malý. Posledním pokusem bylo pozvání
na jednání zastupitelstva
22. dubna. Účast rodičů –
5 – potvrdila, že zájem o
školu je, ale pro její
udržení příliš malý.
Na posledním jednání zastupitelstva bylo proto rozhodnuto ukončit činnost
ZŠ Nová Ves I. To, že
jsme „ukončili činnost“ a
neprovedli rovnou „zrušení“, znamená, že škola
od září letošního roku nebude v provozu, ale nezanikne. Z rejstříku škol
bude vyřazena, pokud do
tří let neobnoví činnost. Je

Máte 127 let a konec

před 50-ti lety

Kuličky 2015

V pátek 1. května se uskutečnil
odložený turnaj z Velikonoc v kuličkách. I když předpověď počasí
hrozila statečně, klání jednotlivých bojovníků proběhlo s maximálním nasazením. Již tradičně
pan Vrkota zorganizoval celou akci ve stylu sobě vlastním: příjemné prostředí, sportovní duch,
zábava nejen pro děti, dobré jídlo
a pití, prostě prima den. Tak jako
každý rok se soutěžilo ve třech
kategoriích. V nejmladší do 10 let
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to vlastně takový poslední
pokus školu v Nové Vsi
zachovat. Znovu „rozjet“
školu by asi nebylo úplně
jednoduché, ale pořád
lepší, než začínat úplně
znovu (i když i to se
v některých obcích podařilo!).
Je to podle mě taková
výzva pro rodiče, kteří by
chtěli mít pro své děti ve
vsi školu. Pokud takoví
jsou, zkuste se dát dohromady a přijďte, velmi rád
bych Vám pomohl. Bez
dostatečného počtu dětí,
což je alespoň 10, to ale
nepůjde.
Petr Čech

zvítězil Vít Novák, ve střední do
20 let Pavel Vrkota a v nejstarší
od 20 let Karel Bodlák. Nakonec
si dali vítězové jednotlivých kategorií závěrečný souboj a absolutním vítězem turnaje se stal Vít
Novák. Je hezké, když se lidé sejdou a trochu se pobaví, třeba při
takovéto akci. Doufám, že podobných aktivit přibude. Děkujeme
panu Vrkotovi, že se již několik
let aktivně věnuje přípravě tohoto
klání.
IB

novoveskelisty@seznam.cz

Trocha nostalgie

obr. 2 ???

obr. 1 vlevo obchod u Šulců

obr. 3 škola a hasičárna
obr. 4 vpravo hospoda U Lva
Pan Blažejovský z Nové Vsi nám laskavě zapůjčil staré pohlednice Nové Vsi a Ohrady. Budete mít
tedy možnost postupně se pokochat krásou časů dávno minulých. Třeba i zapátrat u pamětníků a zjistit,
co je co nebo kdo je kdo. Uvítali bychom nějaké informace k obrázku č. 2. Své typy posílejte na emailovou adresu novin nebo zanechte na obecním úřadě. Těšíme se na spolupráci.
IB
Pro velký úspěch ještě jednou
Domácí bezová šťáva

Pozdrav ze Dne matek v keramické dílně
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

100 ks bezinkového květu
5
kg cukru krystal
4
citrony
4 l převařené vody
6 dkg kyseliny citronové
Postup:
Převaříme vodu a necháme vychladnout. Květy ostříháme,
přídáme omytý nakrájený citron, kyselinu cironovou a vložíme
do velkého hrnce a zalijeme převařenou vodou. Necháme stát 24
hodin. Druhý den přecedíme přes plátýnko a do připtavené nádoby nasypeme cukr, mícháme tak dlouho než se rozpustí.
Plníme do sklenic, skladujeme v chladu a temnu. Z této dávky
mám přibližně 6 l šťávy.
LB

Nábor nových policistů
www.policie.cz/s
www.policie.cz/nabor
Slovo závěrem

tel: +420 974 861 750
E-mail: krps.op.nabory@prc.cz

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení, výjimku tvoří informace
zveřejňované ze zákona či jiného závazného nařízení. Za redakční komisi se loučí Mgr. Iveta Bodláková, Lenka Benešová a
Martin Holeček. Přejeme všem hezké prázdninové léto a věříme, že si nadcházející dovolenkové dny náležitě užijete.
Děkujeme za každý příspěvek a po prázdninách nashledanou. Uzávěrka dalšího čísla bude 28. 8. 2015.
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