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Posvícení
Na posvícení nebo také hody se těšili

opravdu všichni ze vsi. Konalo se vždy
na podzim, kdy bylo všeho dostatek, a
lidé si nemuseli nic odříkat. Slovo pos-
vícení znamená posvěcení. Legenda
praví, že první posvícení slavil král
Šalamoun při svěcení svého chrámu.
Na počest vysvěcení chrámu pak každý
rok ve stejný den pořádal hostinu
pro své přátele.

Ve vsích, kde stál kostel, který byl
zasvěcený patronovi, jehož svátek při-

padal na říjen nebo listopad, se posví-
cení konalo často na toto výročí. Protože
se slavilo tři dny (neděle – posvícenská
zábava, pondělí pro mladé – zlatá a
úterý pro starší – sousedská) a
v okolních vsích různě tak, aby to nav-
zájem navazovalo, vrchnosti se nelíbilo,
že lidé moc nepracují. Josef II. r. 1 787
vydal nařízení, aby se posvícení slavilo
jen jedno a to na svátek sv. Havla (16.
1 0.). To by nebyli Češi, aby si to nevy-
ložili po svém. Slavilo se dál podle tra-
dice a přidal se další svátek „císařský“.

Naši předkové milovali j ídlo. Hostiny
si však nemohli dovolit moc často.
K posvícenské však neodmyslitelně
patří dostatek masa (kuřata, husy, kach-
ny), tzv. zváče = koláče, kterými se
zvali přátelé na hostinu a samozřejmě
důkladný úklid.
K těmto lidovým tradicím neodmysli-

telně patří i jarmarky a trhy, kde si lidé
po slavnostní mši dopřávali zasloužilé
odměny za celoroční dřinu na poli.

IB

POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
Milé hospodyňky, pečete na posvícení rády
koláčky kynuté či nekynuté, makové,
povidlové, tvarohové nebo ořechové?
Třeba máte i recept po své mamince,
babičce, tetičce a chcete se s ním
pochlubit?

Pojďte s námi do soutěže o:
,,NOVOVESKÝ POSVÍCENSKÝ KOLÁČ“

PODMÍNKY: Přineste v neděli 13. 9. 2015 od 9:00 - 12:00 hod.
do keramické dílny minimálně 10 ks koláčků s receptem (formát A4).
Na každého čeká malá pozornost a vítěz posvícenského koláče se může těšit
na dárkový balíček. Vítězný koláč bude znám po 13:00 hodině.
Ochutnávku koláčků připravíme na posvícenském jarmarku. LB

Ohradská beseda pořádá v sobotu

12. 9. 2015 od 8:00 hod.
15. ročník

turnaje v nohejbalu

OHRADA CUP o POHÁR
STAROSTY

Zúčastnit se mohou týmy po třech
hráčích.

Turnaj je omezen pro max. počet 10
týmů.

Startovné pro tým: 300,- Kč
(v ceně 3x klobása a 3x nápoj)
Přihlášky na mobil: 732 719 788

nebo 723 104 054.

Keramická dílna a Obecní úřad NováVes I pořádají

POSVÍCENSKÝ JARMARK

13. 9. 2015 od 13:00 - 18:00

KDE: na náměstí u obecního úřadu

Přijďte si pro perníkové, keramické či levandulové srdce z pou-
ti, luční kvítí, zvonkohru, korálky z daleké Kolumbie, háčko-
vané polštářky, levandulové panenky, dětská štěstíčka a mnoho
dalšího. Chybět nebude ani ochutnávka posvícenských koláčků.

PRO DĚTI KERAMICKÁ DÍLNIČKA POD ŠIRÝM NEBEM

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás:-)



Seriálový rozhovor

Znáte je, a přesto o nich moc ne-
víme. Tento SERIÁLOVÝ ROZHO-
VOR v Novoveských listech má za
úkol lépe poznat hlavní představitele
naší obce a poté zajímavé osobnosti
naší vesničky. Spolu s nimi se po-
kusíme najít společné slovo a nechá-
me na nich samotných, jestli nám
trochu poodhalí něco z jej ich sou-
kromí, přání, či bolavých míst.

Dnes s druhým místostarostou
Petrem Čechem.

1. Jak vnímáte roli místostarosty či
komunálního politika obecně?

Možná trochu idealisticky – do ko-
munální politiky by měl j ít ten, kdo
chce pro své okolí něco změnit
k lepšímu či něco dobrého udělat.

2. Dá se podle Vás politika, ať už
na státní či obecní úrovni naučit?
Je politika řemeslem?

I politika se dá brát jako řemeslo,
myšleno jako zaměstnání. A každá
práce, pokud má být dělána dobře,
potřebuje, aby se člověk učil. S poj-
mem „řemeslo“ mám ale zatím stále
ještě více spojenou představu ře-
meslníka, který vyrábí něco, nač se
dá sáhnout a co slouží.

3. Co máte na obci na starosti a s
jakými problémy se na Vás mohou
naši spoluobčané obrátit?

Obrátit se na mě je možno s jakými-
koliv problémy. Tím neříkám, že vše
se dá hned a obratem vyřídit. Pokud
ovšem o problému nevím, nemohu
ani zkusit ho vyřešit.
V obci jsem dostal na starost
„školství“, to znamená mateřskou a
základní školu. Bráno podle výsled-
ků se mi zatím moc nedaří – základ-
ní škola ke konci července ukončila
svou činnost.

4. Na co se chystáte ve své nové roli
místostarosty zaměřit?

Byl bych velmi rád, kdyby ukončení
činnosti základní školy neznamenalo
jej í konečný zánik. Jak jsem psal
v článku červnových Novoveských
listů, z rejstříku bude škola vyřaze-
na, pokud do tří let neobnoví
činnost. V tomto článku jsem také
nabízel rodičům dětí, které o školu
stoj í, aby za mnou přišli. Zatím se
neozval nikdo, takže nabídku opaku-
j i. Nějak stále nevěřím tomu, že by
rodiče nechtěli, aby jej ich děti moh-
ly chodit na 1 . stupeň přímo ve vsi.
Vzniklá situace, která mě netěší, je
možná příležitost zkusit to se školou
znovu a lépe. Bez dětí to ale oprav-
du nepůjde.
Z dalších záležitostí obce se snažím
spíše pomoci s tím, co je třeba a kde
si myslím, že pomoci mohu. Je třeba
např. dotáhnout do konce 1 . změnu
územního plánu, a protože všechny
obce by měly mít do r. 2020 nový
územní plán, zahájili jsme přípravu
k jeho zpracování. Rád bych po-
sunul dál řešení s odvodem povrcho-
vých vod a také s možností dostat se
do Kolína na kole bez ohrožení
na životě. Obojí souvisí s vyřešením
vlastnických práv a to je běh
na dlouhou trať. A samozřejmě,
když už mám na starosti školství, tak
přispět k dobrému chodu mateřské
školy.

5. Co je podle Vás největší chlou
bou Nové Vsi?

Raději řeknu, co bych byl rád, aby
bylo chloubou – že se tu dá žít a že
pokud něco nefunguje, tak se to po-
stupně zlepšuje.

6. Máte motto, podle kterého se
v životě řídíte?

Zatím jsem neobjevil nic lepšího,
než je „zlaté pravidlo“: "Jak chcete,
aby lidé jednali s vámi, tak jednejte
vy s nimi." (Bible, Lk 6,31 ).

7. Co pro Vás znamená rodina, a je
Vám při práci oporou?

Rodinu beru jako jednu z úplně nej-
základnějších „věcí“, takže samo-
zřejmě je oporou.

8. Co taková letní dovolená? Raději
k moři, do hor, nebo máte rád od
počinek ve stínu vlastní zahrádky?

Letos jsem si dopřál týden chození
po Krušných horách a bylo to „fajn“.
Nejen že jsem trochu protáhl své
kancelářské tělo, ale prošel jsem kus
pěkné přírody a trochu si „vyčistil
hlavu“.

9. Jaké bylo Vaše letošní příliš
horké léto?

Osobně mi vyhovují teploty max.
do 30 stupňů. Na druhou stranu se
snažím se příliš nezaobírat okol-
nostmi, které nemůžu změnit.

10. Mít jedno přání, co byste si
přál?

Vyslovím přání, které se týká obce.
Ani tady nebudu originální, ale budu
citovat jednoho ze starostů z okolní
obce. Ten mi při jednom setkání ře-
kl, že nad všechny dotace a úsilí se
vždy nejvíce snažil, aby svým roz-
hodováním nebyl příčinou toho, že
by se lidé ve vesnici rozhádali.
Takže přání: „Nerozhádejme se“.
Nestojí to za to.

Pane Čechu, moc děkuji za Váš čas
věnovaný našim listům. Přeji krásné
babí léto celé Vaší rodině.

V příštím čísle se můžete těšit
na bývalého starostu a dnes za-
stupitele obce pana Josefa Keltnera.

LB
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Kácov 2015

Letní tábor T. K. Sešlost Kolín

před 50-ti lety

V sobotu 20. června se
běžel j iž 9. ročník běhu
,,Krajem bitvy u Kolína“.
Po provedení registrace star-
tuj ících byl starostou panem
Ing. Zapletalem v 9:30 hodin
odstartován závod dětí,
kterých se v 6 kategoriích,
celkem zúčastnilo 22 chlapců
a děvčat. Vítězům byly pře-
dány medaile a sladkosti.
V hlavním závodu startovalo
55 sportovců též v různých
věkových kategoriích. Bo-
hužel hlavní závod
pro nepříznivé počasí (prudká
dešťová přeháňka) byl po do-
hodě s pořadateli a rozhodčí-
mi asi o 30 minut odložen.
Celkem bylo 5 kategorií
mužů a 4 kategorie žen.
Součastně s hlavním během

byl odstartován ,,Lidový
běh“ (kratší trať), kterého se
zúčastnilo 7 sportovců.
Na startu byli nejen domácí,
ale i příznivci běhů z Kolína,
Mladé Boleslavi, Kutné Ho-
ry, České Lípy, Přelouče,
Prahy atd.
Po vyhlášení vítězů byl sta-

rostou závod ukončen. Pořa-
datel poděkoval všem spor-
tovcům a přítomným za je-
j ich účast s přáním setkat se
na startu opět příští rok.
Zároveň bylo poděkováno
za odvedenou práci rozho-
dčím a všem ostatním, kteří
se podíleli na přípravě a
průběhu závodu.
Tato akce se konala pod pa-

tronátem OÚ Nová Ves I.
Děkujeme všem sponzorům

za jej ich finanční dary.
- OÚ Nová Ves I
- POTRAVINYANDĚL
- HALKO STAVEBNÍ spol s.r.o.
- CAMBRIDGE TRADING
COMPANY KOLÍN s.r.o.

- LEGOS s.r.o.
- POHŘEBNÍ SLUŽBA
JEŘÁBEK spol. s.r.o.

Petr Kubišta
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Letošní horké léto pře-
durčilo komplikace v po-
řádání „vody“ na konci
prázdnin. Vypadalo to, že
se bude za kánoemi prášit
a na vodu se nepojede.
S tím se ale skalní fanouš-
ci nechtěli rozhodně
smířit. Dali hlavy dohro-
mady a zorganizovali
náhradní řešení.
Dáda Fořtová zajistila li-

di a Mirek Smejkal zařídil
lodě. Dál už se musel
každý dostat do Kácova

po své ose a přemýšlet,
kam složí hlavu. Nej jed-
nodušší řešení se nabízelo
samo – stan. Titul
„neohrožený vodák“ by
asi získali dva borci.
Mirek za opravdové vo-
dácké dovednosti a zkuše-
nosti a Čenda Kukal za
neutuchající dobrou nála-
du a pozitivní myšlení. Jen
tak dál a houšť.

IB

Běh ,,Krajem bitvy u Kolína“

Letní tábor se uskutečnil od 5. 7. –
18. 7. 2015 v Chedrbí u Čáslavi.
Celotáborová hra nesla název „Ce-
stování v čase“. Hry byly pod ve-
dením a dohledem našich vedoucích
a praktikantů z oddílu T. K. Sešlost
Kolín. Děti se rozdělily do 4 skupin
a cestovaly nejen do minulosti, ale
také do budoucnosti. Do časových
období jako například do dob dino-
saurů pravěku, středověku, starého
Egypta, stavby čínské zdi, mafie a
budoucnosti.

Schůzky tábornického oddílu
T. K. Sešlost:
- pátek od 17 hodin - 1 8:30 hodin
(sraz před školou)

Nikča Mětějcová



Slovo závěrem
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení, výjimku tvoří informace

zveřejňované ze zákona či j iného závazného nařízení. Za redakční komisi se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka Benešo-
vá (LB) a Martin Holeček (MH). Školákům přejeme do nového školního roku mnoho úspěchů a Vám ostatním pěkné prožití
nadcházejícího období. Děkujeme za každý příspěvek a před Vánocemi nashledanou. Uzávěrka dalšího čísla bude 4. 12. 2015.

Šestiboj 2015
Jako tradičně proběhl

dne 15. 8. 2015 devátý
ročník Šestiboje, tentokrát
pod vedením Terezy
Bodlákové a Davida Lev-
číka. Jako obvykle se tur-
naje zúčastnilo 5 týmů.

Soutěžní disciplíny zů-
staly stejné jako loni (1 .
střelba na branku, 2. nohe-
jbal, 3 . petanque, 4. líný
tenis, 5. kuličky, 6. šipky).
Po náročném a vyčerpáva-
j ícím boji zvítězil tým
"Nemohoucí" ve složení
Jan Hartig, Jan Vácha a
Václav Šauer. Druhý se

umístil tým "Mimoni",
za který soutěžili Vlastimil
Venc, Tomáš Hartig a Lu-
děk Pych ml. Třetí příčku
obsadili David Levčík,
Miroslav Březina ml. a
Lukáš Vokřál z týmu "Ba-
revná smršť" .
Děkujeme všem spon-

zorům, ceny do turnaje
věnovala obec Nová Ves a
Dům barev. Zvláštní podě-
kování patří Karlu Bodlá-
kovi za organizaci pře-
dešlých osmi ročníků.

MH

ZÁJEZD NAHRNČÍŘSKÉ TRHY DO
BEROUNA

12. 9. 2015
odjezd v 7:00 hod. od Siřínků

Zastávka pro novoveské po domluvě
v Nové Vsi I.

Zájemci se mohou přihlásit na tel. 607165929
nebo email thielova.hana@seznam.cz

HEJBEJ SE!
Od září začínáme opět cvičit.

- Fitko
- Cvičení s IVANOU
- Cvičení na míčích
PROVOZNÍ DOBA

Pondělí 1 7:00 - 20:00 hod.
Čtvrtek 17:00 - 20:00 hod.

Cvičení na míčích: 1 8:00 - 19:00
Cvičení s IVANOU: 19:00 - 20:00

Cena permanentky na měsíc - 200Kč

Těší se na Vás Ivana

KDY: 19. 9. 2015
Odjezd: v 8:00 hod. z Kolína
Cena: 190,- Kč

Denní vstupné na vinobraní ve vy-
mezeném prostoru zajištěn pořada-
telskou službou činí 100 Kč.
Každý účastník si vstupné hradí
sám. Zdarma mají vstup děti
do výšky 140 cm, důchodci nad 70
let a držitelé ZTP průkazu. Ochut-
návka vín ve vinném sklepu dle
počtu zájemců cca do 150 Kč - nut-
no předem objednat.
Mimo jiné bude probíhat od 10:00

hod. na třech scénách součastně až

do 01 :00 hod. program, kde vystoupí
např. Jiří Schelinger revival, písně
Jiřího Schelingera v podání bratra
Milana, Horkýže Slíže, Karel Kaho-
vec a George-Beatovens, Viktor So-
doma, písně P. Nováka a mnohé
další. (Jedná se o 3 scény na různých
náměstích a v prostoru před kul-
turním domem.) Zlatým hřebem
večera je průvod krále Karla IV.
s družinou a následný ohňostroj .

(Zájezd se uskuteční při mi-
nimálním počtu 30 účastníků.)

V případě zájmu volejte na tel:
702459400, Carva V.

ZÁJEZD NAMĚLNICKÉ VINOBRANÍ

CO NÁS ČEKÁ
18. 10. 2015 Vítání občánků ve 14:00 hod. na OÚ Nová Ves I
27. 10. 2015 Dýňové slavnosti, dlabání dýní v 16:00 hod. na Václavském náměstí
11. 11. 2015 Martínské světlušky, sraz s lampióny v 16:00 hod. na Václavském náměstí
27. 11. 2015 Rozsvícení vánočního stromku




