
 

      

NOVOVESKÉ 
    

 
Z P RAV ODAJ  P R O  NOV O U VE S  I  A  O
 

      Vážení spoluobčané, 
všechny nás, někoho více a někoho 
méně, nyní omezují práce na stavbě 
chodníků a prostoru Václavského náměs-
tí. Prosím o trpělivost. Část stavebních 
prací, která vyžaduje dopravní omezení 
na hlavní silnici v podobě jednosměrné 
dopravy řízené semafory, byla plánována 
na 3 měsíce (do konce července). 
     Stavební firma věnuje značné úsilí 
tomu, aby byla tato doba zkrácená 
minimálně o třetinu a podle průběhu 
prací je vidět, že se to povede. Ještě nás 
čeká dostavět chodníky směrem k mateř-
ské škole a autobusové zastávce u obec-
ního úřadu, u kostela zřídit nový přechod 
pro chodce, propojit chodník od kostela a 
od Kolína s chodníkem Na Průhoně a v 
tomto prostoru vytvořit další parkovací 
místa.    
    Myslím, že se výrazně zlepší pro místní 
občany (chodce) bezpečnost a komfort 
pohybu v centru obce, především podél 

frekventované silnice. Možnost parkování 
na náměstí bude také mnohem lepší. 
I když budou stále někteří řidiči kvůli 
někol
předpisům v místech, kde by to máloko
ho napadlo, pro rozumnější většinu 
budou k dispozici vhodná oficiální parko
vací místa. Celá akce je náročná nejen 
organizačně a stavebně, ale i adminis
trativně. Snahou obce je maximáln
využít dotační prostředky, proto bylo 
zažádáno o dotace ze čtyř zdrojů. Státní 
fond dopravní infrastruktury a Středo
český kraj nám již dotaci schválil, dotace 
MAS Podlipansko o.p.s. bude patrně 
rovněž přidělena a jestli bude úspěšná i 
naše žádost o dota
místní rozvoj se dozvíme v druhé půlce 
června, tam je ale šestinásobný převis 
žádostí nad množstvím rozdělovaných 
prostředků. Přeji si, aby celá akce 
dop
sledku případných omezení a bude vše 

         

                                               

 

     V nejbližší době jsou v plánu dvě akce. 
A to nohejbalový turnaj, který se bude 
konat 20. 8. Týmy, které by si chtěly 
zahrát, se mohou registrovat na tel. čísle: 
725950094 u pana Pycha. Hned násle-
dující sobotu 27. 8. od 13:00 hod. bude 

na návsi na Ohradě 
bude zakončen vystoupením regionální 
kapely 13PM, která hraje alternativní
rock vlastní tvorby.
     
v 

  

B
     Pro všechny sportovce a běžce oznamujeme, že se dne 
25. června 2022 uskuteční již 16. ročník běhů věnovaný 
vzpomínce bitvy u Kolína. Sraz je v Nové Vsi I u mateřské 
školy. Občerstvení bude zajištěno a startovné se neplatí
Dětské závody: 

o prezence mezi 8:00 – 8:20 hodin, start v 8:30 hodin
Hlavní závod: 

o prezence mezi 8:00 – 9:45 hodin, start v 10:00 hodin
o 1 kolo = 4,5 km, 2 kola = 9 km 

                                                              Těší se na vás Petr Kubišta
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SLOVO STAROSTY 
frekventované silnice. Možnost parkování 
na náměstí bude také mnohem lepší.        
I když budou stále někteří řidiči kvůli 
několika krokům navíc parkovat proti 
předpisům v místech, kde by to máloko-
ho napadlo, pro rozumnější většinu 
budou k dispozici vhodná oficiální parko-
vací místa. Celá akce je náročná nejen 
organizačně a stavebně, ale i adminis-
trativně. Snahou obce je maximálně 
využít dotační prostředky, proto bylo 
zažádáno o dotace ze čtyř zdrojů. Státní 
fond dopravní infrastruktury a Středo-
český kraj nám již dotaci schválil, dotace 
MAS Podlipansko o.p.s. bude patrně 
rovněž přidělena a jestli bude úspěšná i 
naše žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj se dozvíme v druhé půlce 
června, tam je ale šestinásobný převis 
žádostí nad množstvím rozdělovaných 
prostředků. Přeji si, aby celá akce 
dopadla dobře a až opadnou emoce v dů-
sledku případných omezení a bude vše 

hotovo, b
výsledku.
    Chodníky ale nejsou to jediné, co na 
obci řešíme. Na fotbalovém hřišti jsme 
doplnili další herní prvek pro děti a 
budeme financovat výměnu zábran za 
fotbalovými bránami. V budově školy 
v létě zrekonstruujeme toalety. 
    Podařilo se zprovoznit nádrž na 
hasební vodu u bytovek, opětovně 
podáváme žádost o dotaci Ministerstva 
vnitra –
ského záchranného sboru na výstavbu 
nové hasičské zbrojnice.     Mám radost, 
že se rozšiřuje tým našich hasičů
nadějně vypadá pravděpodobnost 
přidělení dotace MAS Podlipansko o.p.s 
na vybavení JSDH novou výstrojí a 
výzbrojí.
     Přeji vám krásné léto a nezapomeňte, 
na konci prázdnin jedeme na vodu…

 

ZPRÁVY OHRADSKÉ BESEDY 

na návsi na Ohradě DĚTSKÝ DEN, který 
bude zakončen vystoupením regionální 
kapely 13PM, která hraje alternativní 
rock vlastní tvorby. 
     Na Ohradě u domečku (trafiky) bude 

 nejbližší době nainstalovaná schránka 

nápadů, do které budou moci všichni 
vkládat své nápady, ohledně dění v obci, 
případně i kritické poznatky aj. Za vše
chny podněty budeme rádi. 
S pozdrave

BĚHY KRAJEM BITVY U KOLÍNA 
Pro všechny sportovce a běžce oznamujeme, že se dne  

uskuteční již 16. ročník běhů věnovaný 
vzpomínce bitvy u Kolína. Sraz je v Nové Vsi I u mateřské 
školy. Občerstvení bude zajištěno a startovné se neplatí. 

8:20 hodin, start v 8:30 hodin 

9:45 hodin, start v 10:00 hodin  

Těší se na vás Petr Kubišta 
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hotovo, bude čas na zhodnocení 
výsledku. 

Chodníky ale nejsou to jediné, co na 
obci řešíme. Na fotbalovém hřišti jsme 
doplnili další herní prvek pro děti a 
budeme financovat výměnu zábran za 
fotbalovými bránami. V budově školy 

létě zrekonstruujeme toalety.  
Podařilo se zprovoznit nádrž na 

hasební vodu u bytovek, opětovně 
podáváme žádost o dotaci Ministerstva 

– generálního ředitelství hasič-
ského záchranného sboru na výstavbu 
nové hasičské zbrojnice.     Mám radost, 
že se rozšiřuje tým našich hasičů a 
nadějně vypadá pravděpodobnost 
přidělení dotace MAS Podlipansko o.p.s 
na vybavení JSDH novou výstrojí a 
výzbrojí. 

Přeji vám krásné léto a nezapomeňte, 
na konci prázdnin jedeme na vodu… 

Ing. Miloslav Zapletal 
starosta obce 

nápadů, do které budou moci všichni 
vkládat své nápady, ohledně dění v obci, 
případně i kritické poznatky aj. Za vše-
chny podněty budeme rádi.  
S pozdravem a hezké prázdniny.  

  Martina Třešňáková  



 

ROZHOVOR S DAGMAR MALOU
 

     SOKOL slaví 160 let své existence. Za tu dobu jím prošlo několik generací mužů a žen.  Hlavním zaměřením spolku je sport 
pro všechny a byl založen na principu „SILNÁ MYSL VE ZDRAVÉM TĚLE“ Někoho do Sokola přivede láska ke sportu, jiného 

rodinná tradice. Jak to bylo u DÁDY MALÉ, trenérky našich nejmenších, se dnes dozvíte v rozhovoru, který nám poskytla. 
      

 
Profese: Momentálně jsem na mateřské 
dovolené. Před mateřskou jsem 
pracovala jako nákupčí v mezinárodní 
firmě. 
Kniha: Asi nejlepší knihou, kterou jsem 
kdy četla, jsou Heroinové deníky od 
Nikkiho Sixxe. 
Hudba: Rock. Mou srdeční záležitostí jsou 
kapely jako Kiss nebo Motley Crue, 
z novějších si ráda poslechnu Hardcore 
Superstar nebo třeba Kissin‘ Dynamite.  
Film: Ráda se podívám na české komedie. 
Ale ty top filmy budou asi Top Gun, 
Hříšný tanec a Rock of Ages.   
Místo na světě: Finsko – to je země, na 
kterou nedám dopustit. Ale jak se říká: 
„Všude dobře, doma nejlépe...“   
Životní motto: Text jedné písně: „Just 
open your eyes and see that life is 
beautiful.“ V překladu „Jen otevři oči a 
podívej, že život je krásný“ 
Sport: Sportovní gymnastika    
     Některým dnešním dětem říká sport 
čím dál tím méně. Právě SOKOL je 
hybnou silou, která může zvýšit pohybo-
vou gramotnost. Dádo, co ti trenérství 
přináší a jakou taktiku bys doporučila 
rodičům, aby motivovali své ratolesti už 
v raném věku zvednout se od televize a 
tabletu a žít pohybem?  
     Sokol odvádí skvělou práci, co se týká 
sportu a pohybových aktivit pro děti. 
Trenérství mi přináší hlavně radost. Je 

skvělé sledovat ten progres u dětí a sdílet 
s nimi radost z úspěchů. Pozice dobrého 
trenéra je velmi náročná a já měla 
v tomto směru tu nejlepší učitelku, paní 
Blanku Nejtkovou. Pokud je dobrý trenér 
a kolektiv, není motivace moc potřeba. 
Jinak nejlepší způsob, jak motivovat děti 
k pohybu a sportu, je podle mého názoru, 
ukázat jim to. Děti opakují a napodobují 
své rodiče, mají v nich vzory. Když děti 
uvidí sportovat rodiče, bude jednodušší 
motivovat i je ke sportu, protože budou 
mít zažito, že sport a pohyb prostě 
k životu patří. Pokud ale rodiče 
z nějakého důvodu nesportují, je určitě 
hodně důležitá podpora a přístup rodičů 
a pravidelnost. 
      Já s bratrem jsme měli to štěstí, že nás 
rodiče ve sportu hodně podporovali a 
hodně kvůli našim sportům obětovali i 
přes to, že sami moc nesportovali. Ale 
jejich přístupem nám ukázali, že sport by 
měl mít své pevné místo v životě 
člověka… A za to jim moc děkuji. Není 
důležité, jakou pohybovou aktivitu si dítě 
vybere, důležité je, aby ho bavila a cítilo 
se u ní dobře. 
      Sport je základem zdravého životního 
stylu. Měla jsi vždy kladný vztah ke 
sportu,  kdo tebe přivedl ke sportu, byla 
to právě ta zmíněná rodinná tradice? 
     Kladný vztah jsem ke sportu měla vždy 
a stále mám. Ne jedny prázdniny, svátky a 
jiná volna jsem trávila na trénincích a 
soustředěních a tréninky 5 až 6x týdně 
byly standardem. Myslím, že bez toho 
kladného vztahu by to asi nešlo. Ke 
sportu, konkrétně ke gymnastice, mě 
přivedli rodiče. V mých pěti letech mě 
vzali do sokolovny v Kolíně a už jsem tam 
zůstala. Sokolovna se v podstatě stala 
mým druhým domovem, mou druhou 
rodinou.  
     Dnešní svět nabízí, nejen co se sportu 
týká, nespočet možností. Ke kterému 
sportu máš ty nejblíže? 
     To máte, Lenko, pravdu. Dnes je všude 
kolem nás spousta nejrůznějších 
sportovních aktivit a stále přibývají další a 
další. Jak jsem již zmínila, mým nejob-
líbenějším sportem je sportovní gymnast-
tika.  Bohužel se jí již nemohu věnovat 
aktivně, snažím se tedy u tohoto 
krásného, ale náročného sportu zůstat 
jako trenérka a rozhodčí. Jinak jsem 

sportovec asi jako každý jiný, v létě se 
ráda projedu na bruslích a v zimě miluji 
lyžování a snowboarding…  
     Jestli je ale něco, co nemám ráda, tak 
je to běh. 
     Jak dlouho se věnuješ cvičení s dětmi 
a co tě k němu přivedlo?  
     Cvičení s dětmi se věnuji zhruba od 
svých 16ti let. Aktivní sportovní kariéru 
mi ukončil úraz kolene. Bohužel se mi ani 
po operacích a rehabilitacích nepovedlo 
vrátit zpět do tréninkového procesu.    
      Nechtělo se mi ale tolik let dřiny a 
zkušeností jen tak „zahodit“, a tak jsem 
se rozhodla předávat je dál jako trenérka.  
     Pro ty, co ještě nebyli na tvém cvičení 
a měli by zájem, kdy a kde tě mohou 
zastihnout a na co jsou hodiny cvičení 
s dětmi především zaměřené?  
     Cvičení probíhá v úterý v sále nad 
obecním úřadem. Dopoledne od 10:00 do 
11:00 máme Hrátky pro rodiče s dětmi a 
pak odpoledne od 15:30 do 16:30 je 
Gymnastická školička.  
     Poslední cvičení před prázdninami 
bude 28. 6., po prázdninách začneme 
hned 6. září. Aktuální informace je možné 
sledovat na facebooku Gymnastická 
školička Nová Ves I. 
     Hrátky jsou pro rodiče s nejmenšími 
dětmi. Je to spíše stylem setkávání a 
společného poznávání. Děti se navzájem 
poznají, přijdou do kolektivu, společně si 
hrají, říkáme si různé pohybové říkanky, 
občas něco tvoříme nebo zpíváme… Je to 
hodně volné, spíš necháváme děti pohrát 
si, vyblbnout se a vyřádit. A co si budeme 
povídat, i pro nás maminky a tatínky na 
mateřské je fajn si popovídat, vyměnit 
nějaké postřehy a zkušenosti a zjistit, že 
v tom nejsme sami. 
     Odpolední Gymnastická školička je 
určena pro dívky a chlapce ve věku 4 – 6 
let. Během cvičení se snažím u dětí 
rozvinout koordinaci a vnímání jejich těla 
a také je naučit základní gymnastické 
cviky jako je kotoul vpřed nebo vzad. Děti 
na cvičení běhají, skáčou, zpevňují tělíčka 
a snad si užívají i nějakou zábavu. Během 
lekcí využíváme lavičku, balanční čočky, 
švihadla a další pomůcky. 
     Blíží se čas prázdnin a dovolených. 
Která místa jsou ti nejmilejší? Volíš 
raději aktivní dovolenou nebo lenošení 
na dece u vody? 



 

     Nejraději mám kombinaci obojího. 
Ráda si lehnu k vodě s knížkou, ale moc 
dlouho to nevydržím. Miluji vůni a šum 
moře, válet se ale u něj celý týden bych 
nedala. Dovolená musí být trochu akční. 
Ráda objevuji a zkouším nové věci. 
Pravidelně jsem o prázdninách jezdila na 
festival Masters of Rock do Vizovic, ale 
syn je na něj zatím malý, tak si budu 
muset ještě chvíli počkat. Vzhledem ke 
všem okolnostem, nejspíš zapřáhneme 
karavan a podíváme se po krásách Česka.  

     
relaxuje? Dá se i u sportovních aktivit 
vypnout a odpočinout si?
Na takový ten pasivní relax poslední 
dobou moc času nezbývá, ráda si ale 
pustím nějaký „odpočinkový“ fi
přečtu knihu. Přes zimu chodíme 
s partnerem odpočívat do sauny. Určitě 
se dá vypnout a odpočinout si i u 
sportovních aktivit. Říká se tomu aktivní 
odpočinek a je to vhodné zejména pro 
lidi, kteří mají převážně sedavé 

     

     Milá Dádo, ať se daří v osobním životě a cvičení s našimi nejmenšími ti i nadále přináší radost.  Za rozhovor děkuje a krásné 

pohodové léto plné sluníčka a odpočinku přeje Lenka Benešová
 

       

Škol

      Ani jsme se nenadáli a školní rok se 
chýlí ke svému konci, léto je již cítit ve 
vzduchu a podle toho vypadá i program   
v naší školce. Co nejvíce času trávíme 
venku. V letní třídě se „učíme“ i svačíme. 
Prozkoumáváme okolí školky, chodíme na 
Bedřichov, na hřiště i k ovečkám. Na 
zahradě děti prohánějí odrážedla, kola i 
koloběžky, staví hrady z písku, v domečku 
si děti „otevřely“ cukrárnu a svým 
zmrzlinovým sortimentem mohou dělat 
konkurenci široko daleko. Největším 
hitem závěru roku je ale rozhodně nový 
kolotoč, na který se děti dlouho těšily a 
teď ho nenechají ani chvilku zahálet. 
     Poslední měsíc je vždy plný akcí, které 
pravidelně odstartuje oslava Dětského 
dne. Letos se Den dětí nesl ve stylu 
„Cesta kolem světa“. Děti při svém 
putování navštívily všechny světadíly a 
plnily na nich úkoly vztahující se k da-

nému místu. Skákaly jako klokani, hrály si 
na indiány, stavěly pyramidy, zachra
ňov
     
di
nám pomohli někteří rodiče, za což jsme 
byli opravdu rádi, neboť radost v
kých očích byla opravdu veliká. 
    
ještě čekal hned druhý den. Přijelo za 
námi naše oblíbené Divadélk
svým hudebním programem „S chutí do 
toho“.
     
v rámci Zahradní slavnosti i loučení s
šimi předškoláky. Aby se jim odcházelo 
zvesela, přijela jim na cestu zazpívat Inka 
Rybářová se svým klaunem. 
     
zahlédnete při jejich pasování na školáky 
slzy v nejedněch očích. Na žádné 

     Jak takový aktivní člověk, jako jsi ty, 
relaxuje? Dá se i u sportovních aktivit 
vypnout a odpočinout si? 
Na takový ten pasivní relax poslední 
dobou moc času nezbývá, ráda si ale 
pustím nějaký „odpočinkový“ film nebo 
přečtu knihu. Přes zimu chodíme 

partnerem odpočívat do sauny. Určitě 
se dá vypnout a odpočinout si i u 
sportovních aktivit. Říká se tomu aktivní 
odpočinek a je to vhodné zejména pro 
lidi, kteří mají převážně sedavé 

zaměstnání. Asi vám bude připad
jít si „odpočinout“ na lekci aerobiku nebo 
uběhnout půlmaraton. Ale při cvičení se 
vyplavují hormony štěstí a člověk si u 
toho vyčistí hlavu a vybije se. Co mě 
vždycky dobilo baterky byly svižné 
procházky s
     Jaké ho
ležitější?
Rodina a zdraví u mě budou asi vždy na 
prvním místě. 

osobním životě a cvičení s našimi nejmenšími ti i nadále přináší radost.  Za rozhovor děkuje a krásné 

pohodové léto plné sluníčka a odpočinku přeje Lenka Benešová 

kolka – hurá na prázdniny

nému místu. Skákaly jako klokani, hrály si 
na indiány, stavěly pyramidy, zachra-
ňovaly rýži pro asijské obyvatele…    
     Na oslavě nechyběl ani skákací hrad, 
diskotéka a samozřejmě ceny, s kterými 
nám pomohli někteří rodiče, za což jsme 
byli opravdu rádi, neboť radost v děts-
kých očích byla opravdu veliká.  
    Jeden dárek v podobě divadla na děti 
ještě čekal hned druhý den. Přijelo za 
námi naše oblíbené Divadélko Kůzle se 
svým hudebním programem „S chutí do 
toho“. 
     S koncem školního roku bohužel přišlo 
v rámci Zahradní slavnosti i loučení s na-
šimi předškoláky. Aby se jim odcházelo 
zvesela, přijela jim na cestu zazpívat Inka 
Rybářová se svým klaunem.   
     Po tolika společně strávených letech 
zahlédnete při jejich pasování na školáky 
slzy v nejedněch očích. Na žádné 

slavnosti nesmí chybět pohoštění, proto 
na tu naši paní kuchařka připravila 
spoustu dobrot, na kterých si spolu s
mi pochutnali i rodiče.
     Úplnou tečkou za školním rokem 
2021/2022 bude výlet do ZOO v Hradci 
Králové, exkurze do České televize, kde se 
snad potkáme i s nějakými pohádkovými 
bytostmi, a předprázdninová procházka 
pro nejmenší děti. Čas do prázdnin se 
opravdu krátí, ale my si ho je
užijeme.
v další životní etapě mnoho úspěchů a 
radosti, aby všechna úskalí, která je 
čekají, zvládali s úsměvem a lehkostí.
    Všem dětem a rodičům přejeme 
prázdniny plné společných dobrodružství, 
protože čas, kdy js
můžeme užívat plnými do
uteče. 

Za pedagogický sbor,

zaměstnání. Asi vám bude připadat divné 
jít si „odpočinout“ na lekci aerobiku nebo 
uběhnout půlmaraton. Ale při cvičení se 
vyplavují hormony štěstí a člověk si u 
toho vyčistí hlavu a vybije se. Co mě 
vždycky dobilo baterky byly svižné 
procházky s oblíbenou hudbou s uších.   

Jaké hodnoty jsou pro tebe nejdů-
ležitější? 
Rodina a zdraví u mě budou asi vždy na 
prvním místě.  

osobním životě a cvičení s našimi nejmenšími ti i nadále přináší radost.  Za rozhovor děkuje a krásné 

slavnosti nesmí chybět pohoštění, proto 
na tu naši paní kuchařka připravila 
spoustu dobrot, na kterých si spolu s ná-
mi pochutnali i rodiče. 

Úplnou tečkou za školním rokem 
2021/2022 bude výlet do ZOO v Hradci 
Králové, exkurze do České televize, kde se 
snad potkáme i s nějakými pohádkovými 
bytostmi, a předprázdninová procházka 
pro nejmenší děti. Čas do prázdnin se 
opravdu krátí, ale my si ho ještě pořádně 
užijeme. Našim předškolákům přejeme 

další životní etapě mnoho úspěchů a 
radosti, aby všechna úskalí, která je 
čekají, zvládali s úsměvem a lehkostí. 

Všem dětem a rodičům přejeme 
prázdniny plné společných dobrodružství, 
protože čas, kdy jsou děti malé a my si je 
můžeme užívat plnými doušky, rychle 

Za pedagogický sbor, Olga Trochtová 



 
 

 



 
 

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY V KERAMICKÉ DÍLNĚ 2022 

      Pro zpříjemnění letních prázdninových dnů, přijměte nabídku letních 
kurzů v naší keramické dílně.  
    Pestrá nabídka zahrnuje vedené tématické kurzy jak pro děti, tak pro 
dospělé, začátečníky i pokročilé.  
Cena vedeného kurzu: 100 Kč + hlína (cena za 1 kg je 60 Kč, zahrnuté jsou 

výpaly a glazura). Délka trvání kurzu jsou 2 hodiny. 
    Tak jako každý rok budeme vyrábět na vánoční  jarmark. Vánoční 
tvoření je v režii dílny s kávou či čajíkem a sladkým překvapením.  
    Kapacita je omezená, předem si místo rezervujte na emailové adrese: 
lbkeramik@centrum.cz 
     Pohodové letní dny a hodně sluníčka z dílny přeje Lenka Benešová. 
 

SDH NOVÁ VES I (DUBEN – ČERVEN 2022) 
 

     V období duben až červen vyjela 
jednotka k sedmi výjezdům. Jednalo se o 
požár zemědělského objektu v obci Dolní 
Chvátliny, dvanáctihodinové služby na 
hlavním nádraží v Praze, kde jednotka 
společně s drážními hasiči Praha koordi-
novali příjezdy uprchlíků z Ukrajiny a 

situaci v nádražní budově. Dále na žádost 
KACPU Kutná Hora (Krajské asistenční 
centrum pomoci Ukrajině) vyjela 
jednotka pětkrát na rozvoz uprchlíků do 
ubytovacích zařízení ve Středočeském 
kraji. Byla vyčištěna požární nádrž v obci 
Nová Ves I za pomoci dýchací techniky a 
následně zavezena 100 000 litry vody. 
Hasiči vyjeli do obce Pašinka na pomoc 
s transportem pacienta z rodinného 
domu.  
     Hasiči také asistovali při pálení 
čarodějnic na fotbalovém hřišti v Nové 
Vsi I. Čtrnáct členů sboru SDH pravidelně 
darují krev na transfuzní stanici Kolín.  

     V květnu na hrázi u rybářské boudy 
proběhla akce Zastříkej si s hasiči, kde si 
děti vyzkoušely práci s naší technikou. 
Přijely se za námi podívat děti z mateřské 
katolické školy, která je součástí Dvouleté 
katolické střední školy a mateřské školy 
Kolín. Prohlídly si hasičskou zbrojnici, 
vybavení a techniku jednotky.  
     Naše členka úspěšně složila se svým 
psem vstupní zkoušku k hasičům se 
specializací v plošném hledání, další člen 
absolvoval kurz Strojník S16 a technik 
ochrany obyvatelstva doplnil vzdělání se 
státní závěrečnou zkouškou. 
                                       Za SDH  Karel Voslař 

 
 

                                ZŠ PROSPERITY

     Na jaře a v případě hezkého počasí se 
učíme venku. K dispozici máme 
venkovní učebnu, která se v minulých 
dnech rozrostla o další pomůcky.  
     Díky projektu EU jsme mohli na školní 
zahradu zabudovat výukové panely, děti 
se mohou dozvědět plno informací o 
stromech nebo typech dřeva. Na 
zahradu chodíme i o přestávkách a rádi 
zde trávíme i družinová odpoledne.  

     S blížícím se koncem školního roku 
nás čekají i výjezdy do přírody. První 
stupeň odjíždí na školu v přírodě 
spojenou s plaveckým výcvikem, druhý 
stupeň stráví několik dní v Rakousku. Už 
teď se těšíme na to, jak se vzájemně 
poznáme i v jiném prostředí, než je 
škola. Pak nás čeká předávání 
vysvědčení. To bude jako každý rok 
předáno na tajném místě. Školní rok 
ukončujeme dřív, protože v letních 
měsících bude ve škole probíhat 
rekonstrukce WC, která jsou v žalost-
ném stavu. 
     Přejeme všem příjemné a klidné 
prožití letních měsíců a našim dětem 
přejeme, aby si užily letní prázdniny a 
v pořádku se nám v září vrátily. 

Za ZŠ Prosperity Magda Málková 
  

14. 7. 14:00 - 18:00 Vyrábíme na vánoční jarmark 

21. 7. 14:00 - 18:00 Vedený kurz  

28. 7. 14:00 - 18:00 Vyrábíme na vánoční jarmark 

  4. 8. 14:00 - 18:00 Vedený kurz 

11. 8. 14:00 - 18:00 Vyrábíme na vánoční jarmark 

18. 8. 14:00 - 18:00 Vedený kurz 



 
 

 
 

 

POPIS KURZU - TEČKOVANÝ KAMÍNEK 
     Na kurzu se seznámíme s tečkovacími nástroji, vhodnými 
barvami k tečkování. K dispozici budete mít velké a malé odlitky 
kamínků k tečkování. Ale můžete si přinést i své vlastní kamínky, 
které si budete chtít vytečkovat. Vytvoříte si tak pěkně dekorace na 
zahrádku, dekorace domů, dárky pro své blízké, hezkou vzpomínku 
na dovolenou u moře. 
    Naučíme se různé kombinace teček, správně si připravit barvy a 
budeme tečkovat a tečkovat. Tečkování je krásná relaxační 
technika, nemusíte umět malovat, nemusíte být tvořivý. 
Nepotřebujete talent. Tečkování zvládnou malí i velcí, i úplní 
začátečníci. Děti se při tečkování zklidní, koncentrují se.  
  
POPIS KURZU - TEČKOVANÁ MANDALA 
    Na kurzu se seznámíme s tečkovacími nástroji, vhodnými barvami 
k tečkování. Vymyslela jsem tzv. tečkovanou písanku, kdy si na 
pracovních listech naučíme různé kombinace teček.  Naučíme se, 
jak si rozkreslit mandalu a potom už budeme tečkovat a tvořit. 
Domů si odnesete tečkovanou vlastní, originální mandalu na plátně 
a spoustu inspirace pro další tvoření.  
    K tečkování mandaly nepotřebujete zvláštní talent, nemusíte 
umět malovat, stačí vám jen barva, tečkovadla, plátna a vědět, jak 
na to.  
    Potom už vypnete hlavu a kladete jednu tečku vedle druhé, až 
vznikne originální obraz, dekorace, dárek pro vaše blízké. 

 
 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka Benešová (LB) a Ing. Magdalena 
Dunka. Uzávěrka dalšího čísla bude 5. 9. 2022., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz.  
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