
 

      

NOVOVESKÉ LISTY
 
 
 Z PRAVODAJ  PRO 

    Vážení spoluobčané,
téměř celý letošní rok se na obci 
věnujeme akci „Zvýšení bezpečnosti 
chodců v Nové Vsi I 
Stavební práce před časem skončily. 
Nyní probíhá kolaudace a dokládání 
nezbytných dokumentů pro výplatu a 
vypořádávání dotačních
Věřím, že i tuto fázi úspěšně zvládneme 
a chci poděkovat všem, kteří se na tom 
podílí. Radostnou zprávou pro mě, ale 
především pro naše hasiče, je získání 
 

 

24. 12.
25. – 26. 12.
28. 12.
29. 12.

 

 

    Po covidové přestávce
těšit na 
kostele Sv
nadšenců. Zpívání si opět vzala pod taktovku paní 
Jana Šímová, která od listopadu s
vše nacvičuje, za což jí moc děkujeme. Přijďte si 
s námi na Štědrý den zazpívat a nasát trochu té 
štědrovečerní atmosféry.
    Na oba svátky vánoční
procházka na vrch Bedřichov, kde vždy od 16 hodin 
do 21 hodin zajišťují 
místní dobrovolní hasiči. Občerstvení
   V posledním týdnu tohoto roku 
jako každý rok
je pouze pro registrované hráče a 
turnaj pro neregistrované muže i ženy. Pro více 
informací se obracejte na pana 
514) nebo pana 

 

NOVOVESKÉ LISTY
Z PRAVODAJ  PRO 

Vážení spoluobčané,
téměř celý letošní rok se na obci 
věnujeme akci „Zvýšení bezpečnosti 
chodců v Nové Vsi I 
Stavební práce před časem skončily. 
Nyní probíhá kolaudace a dokládání 
nezbytných dokumentů pro výplatu a 
vypořádávání dotačních
Věřím, že i tuto fázi úspěšně zvládneme 
a chci poděkovat všem, kteří se na tom 

Radostnou zprávou pro mě, ale 
především pro naše hasiče, je získání 

12. 2022 
26. 12. 2022 

28. 12. 2022 
29. 12. 2022 

covidové přestávce
těšit na zpívání vánočních koled
kostele Sv. Václava v
nadšenců. Zpívání si opět vzala pod taktovku paní 
Jana Šímová, která od listopadu s
vše nacvičuje, za což jí moc děkujeme. Přijďte si 

námi na Štědrý den zazpívat a nasát trochu té 
štědrovečerní atmosféry.

Na oba svátky vánoční
procházka na vrch Bedřichov, kde vždy od 16 hodin 
do 21 hodin zajišťují 
místní dobrovolní hasiči. Občerstvení

posledním týdnu tohoto roku 
jako každý rok dva 
je pouze pro registrované hráče a 
turnaj pro neregistrované muže i ženy. Pro více 
informací se obracejte na pana 

nebo pana Šafránka.

    V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a 
následně
14:00 hod.

NOVOVESKÉ LISTY
Z PRAVODAJ  PRO NOVOU 

Vážení spoluobčané, 
téměř celý letošní rok se na obci 
věnujeme akci „Zvýšení bezpečnosti 
chodců v Nové Vsi I – II. etapa“. 
Stavební práce před časem skončily. 
Nyní probíhá kolaudace a dokládání 
nezbytných dokumentů pro výplatu a 
vypořádávání dotačních prostředků. 
Věřím, že i tuto fázi úspěšně zvládneme 
a chci poděkovat všem, kteří se na tom 

Radostnou zprávou pro mě, ale 
především pro naše hasiče, je získání 

  oba dny vždy mezi 
 

Obecní úřad bude

covidové přestávce se tento rok můžeme opět 
zpívání vánočních koled
. Václava v podání místních, ale i 

nadšenců. Zpívání si opět vzala pod taktovku paní 
Jana Šímová, která od listopadu s
vše nacvičuje, za což jí moc děkujeme. Přijďte si 

námi na Štědrý den zazpívat a nasát trochu té 
štědrovečerní atmosféry. 

Na oba svátky vánoční tj. 25. 
procházka na vrch Bedřichov, kde vždy od 16 hodin 
do 21 hodin zajišťují osvícení Bedřichovy vyhlídky
místní dobrovolní hasiči. Občerstvení

posledním týdnu tohoto roku 
dva turnaje ve 

je pouze pro registrované hráče a 
turnaj pro neregistrované muže i ženy. Pro více 
informací se obracejte na pana 

afránka.   

V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a 
následně II. kolo 27. 
14:00 hod. Volební místnost 

NOVOVESKÉ LISTY
OVOU VES I  

téměř celý letošní rok se na obci 
věnujeme akci „Zvýšení bezpečnosti 

II. etapa“. 
Stavební práce před časem skončily. 
Nyní probíhá kolaudace a dokládání 
nezbytných dokumentů pro výplatu a 

prostředků. 
Věřím, že i tuto fázi úspěšně zvládneme 
a chci poděkovat všem, kteří se na tom 

Radostnou zprávou pro mě, ale 
především pro naše hasiče, je získání 

cisternové automobilové stříkačky 
Tatra, kterou 
PARAMO a. s. Dě
hasičům, aby jim dlouho dobře sloužila.
    
mnoha tradic. V předchozích dvou 
letech nám Covid znemožnil uspořádat 
jednu mnohaletou tradiční akci „Zpívání 
vánočních koled v kostele sv. Václava“. 
Jsem rád, že letos lze tuto tradici 
obnovit a můžeme se na Štědrý de
v kostele sejít a zazpívat si. 

od 
oba dny vždy mezi 

od 15:30 hod.
od 15:30 hod.

Obecní úřad bude

se tento rok můžeme opět 
zpívání vánočních koled v novoveském 

podání místních, ale i 
nadšenců. Zpívání si opět vzala pod taktovku paní 
Jana Šímová, která od listopadu s malými zpěváky 
vše nacvičuje, za což jí moc děkujeme. Přijďte si 

námi na Štědrý den zazpívat a nasát trochu té 

tj. 25. a  26. 12.
procházka na vrch Bedřichov, kde vždy od 16 hodin 

osvícení Bedřichovy vyhlídky
místní dobrovolní hasiči. Občerstvení je zajištěno.

posledním týdnu tohoto roku jsou na programu 
turnaje ve stolním teni

je pouze pro registrované hráče a druhý den se koná 
turnaj pro neregistrované muže i ženy. Pro více 
informací se obracejte na pana Bodláka (tel. 603

V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a 
II. kolo 27. – 28. 1. 2023.

Volební místnost se nachází 
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cisternové automobilové stříkačky 
Tatra, kterou 
PARAMO a. s. Dě
hasičům, aby jim dlouho dobře sloužila.
    Nadcházející vánoční čas je časem 
mnoha tradic. V předchozích dvou 
letech nám Covid znemožnil uspořádat 
jednu mnohaletou tradiční akci „Zpívání 
vánočních koled v kostele sv. Václava“. 
Jsem rád, že letos lze tuto tradici 
obnovit a můžeme se na Štědrý de
v kostele sejít a zazpívat si. 

CO NÁS ČEKÁ
od 16:00 hod.

oba dny vždy mezi 16:00 –
od 15:30 hod.

d 15:30 hod.

Obecní úřad bude od 27. 12. –

se tento rok můžeme opět 
novoveském 

podání místních, ale i okolních 
nadšenců. Zpívání si opět vzala pod taktovku paní 

malými zpěváky 
vše nacvičuje, za což jí moc děkujeme. Přijďte si 

námi na Štědrý den zazpívat a nasát trochu té 

a  26. 12. se nabízí 
procházka na vrch Bedřichov, kde vždy od 16 hodin 

osvícení Bedřichovy vyhlídky 
zajištěno. 

jsou na programu 
stolním tenisu. První 

druhý den se koná 
turnaj pro neregistrované muže i ženy. Pro více 

(tel. 603 982 

PREZIDENTSKÉ VOLBY
V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a 

28. 1. 2023. V obou kolech se volí v 
se nachází v budově

NOVOVESKÉ LISTY
HRADU          

 
cisternové automobilové stříkačky 
Tatra, kterou nám darem poskytla firma 
PARAMO a. s. Děkujeme! Přeji našim 
hasičům, aby jim dlouho dobře sloužila.

Nadcházející vánoční čas je časem 
mnoha tradic. V předchozích dvou 
letech nám Covid znemožnil uspořádat 
jednu mnohaletou tradiční akci „Zpívání 
vánočních koled v kostele sv. Václava“. 
Jsem rád, že letos lze tuto tradici 
obnovit a můžeme se na Štědrý de
v kostele sejít a zazpívat si. 

 

 
O NÁS ČEKÁ
. 
– 21:00 hod.

od 15:30 hod. 
d 15:30 hod. 

– 30. 12. 2022 

 

REZIDENTSKÉ VOLBY
V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a 

obou kolech se volí v 
v budově obecního úřadu (

NOVOVESKÉ LISTY
        48

cisternové automobilové stříkačky 
darem poskytla firma 
kujeme! Přeji našim 

hasičům, aby jim dlouho dobře sloužila.
Nadcházející vánoční čas je časem 

mnoha tradic. V předchozích dvou 
letech nám Covid znemožnil uspořádat 
jednu mnohaletou tradiční akci „Zpívání 
vánočních koled v kostele sv. Václava“. 
Jsem rád, že letos lze tuto tradici 
obnovit a můžeme se na Štědrý de
v kostele sejít a zazpívat si.  

O NÁS ČEKÁ 

hod. 

Stolní tenis 

30. 12. 2022 z důvodu dovolené

REZIDENTSKÉ VOLBY
V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a 

obou kolech se volí v pátek od 14:00 
obecního úřadu (Václavské nám. 22

 

NOVOVESKÉ LISTY
8 .  ČÍSL O PONDĚL Í

cisternové automobilové stříkačky 
darem poskytla firma 
kujeme! Přeji našim 

hasičům, aby jim dlouho dobře sloužila. 
Nadcházející vánoční čas je časem 

mnoha tradic. V předchozích dvou 
letech nám Covid znemožnil uspořádat 
jednu mnohaletou tradiční akci „Zpívání 
vánočních koled v kostele sv. Václava“. 
Jsem rád, že letos lze tuto tradici 
obnovit a můžeme se na Štědrý den     

    Ale právě kvůli covidovým omezením 
vznikla tradice nová, která neskončila. 
Myslím tím o vánočních svátcích 
osvětlenou Bedřichovu vyhlídku, kam si 
budeme letos opět mít možnost vy
šlápnout a samozřejmě se i občerstvit. 
   Děkuji těm, kteří se podílí na 
přípravách těchto akcí.
   Přeji vám klidné Vánoce a v novém 
roce hodně zdraví a štěstí.

Vánoční zpívání v kostele
Osvícená Bedřichova vyhlídka

Stolní tenis
Stolní tenis –

(muži i ženy)
důvodu dovolené uzavřen.

REZIDENTSKÉ VOLBY 
V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a 

átek od 14:00 – 22:00 hod
Václavské nám. 22

NOVOVESKÉ LISTY
PONDĚL Í ,

Ale právě kvůli covidovým omezením 
vznikla tradice nová, která neskončila. 
Myslím tím o vánočních svátcích 
osvětlenou Bedřichovu vyhlídku, kam si 
budeme letos opět mít možnost vy
šlápnout a samozřejmě se i občerstvit. 

Děkuji těm, kteří se podílí na 
přípravách těchto akcí.

Přeji vám klidné Vánoce a v novém 
roce hodně zdraví a štěstí.

Ing. Miloslav Zapletal

Vánoční zpívání v kostele
Osvícená Bedřichova vyhlídka

Stolní tenis - turnaj – registrovaní
– turnaj - neregistrovaní 
(muži i ženy)

uzavřen. 

V lednu 2023 proběhnou volby prezidenta republiky. Volit se bude ve dvou kolech a to I. kolo 13. 
22:00 hod. a v 

Václavské nám. 22, Nová Ves I)

NOVOVESKÉ LISTY
,  19.  12.

Ale právě kvůli covidovým omezením 
vznikla tradice nová, která neskončila. 
Myslím tím o vánočních svátcích 
osvětlenou Bedřichovu vyhlídku, kam si 
budeme letos opět mít možnost vy
šlápnout a samozřejmě se i občerstvit. 

Děkuji těm, kteří se podílí na 
přípravách těchto akcí. 

Přeji vám klidné Vánoce a v novém 
roce hodně zdraví a štěstí. 

Ing. Miloslav Zapletal
starosta obce

Vánoční zpívání v kostele 
Osvícená Bedřichova vyhlídka 

registrovaní 
neregistrovaní 

(muži i ženy) 

I. kolo 13. - 14. 1. 2023
a v sobotu od 8:00 

, Nová Ves I). 
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.  2022

Ale právě kvůli covidovým omezením 
vznikla tradice nová, která neskončila. 
Myslím tím o vánočních svátcích 
osvětlenou Bedřichovu vyhlídku, kam si 
budeme letos opět mít možnost vy-
šlápnout a samozřejmě se i občerstvit.  

Děkuji těm, kteří se podílí na 

Přeji vám klidné Vánoce a v novém 

Ing. Miloslav Zapletal 
starosta obce

 
neregistrovaní  

14. 1. 2023 a 
od 8:00 – 

 



 

 

Tentokrát se vám, milí čtenáři, nabízí rozhovor s místní obyvatelkou, 
neznáte, o důvod víc ji alespoň 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje.
 

     

    Petro, z
zeptám na vaše dálkou zavánějící 
příjmení. Kde jste k
proč jste si vybrala zrovna Novou Ves 
jako místo pro život?
     V první řadě moc děkuji za možnost se 
dostat do Novoveských novin, je mi 
velkou c
pravdu s tou dálkou, pochází až z
kého Mexika. Manžel je mexicko
francouzského původu, a tak když jsem 
se vdala, přijala jsem s láskou jeho 
příjmení. Občas je to docela sranda, jak 
mi ho tady všichni komolí 
jsem Guláš, a dost často si myslí, že jsem 
muž. Chybí mi koncovka 
jméno už se nepodívají. 
    Se stěhováním do Nové Vsi to byla 
vlastně docela náhoda. Bydleli jsme tehdy 
ještě s přítelem v Praze a chtěli se 
přestěhovat mimo ni, a tak js
koukat po nemovitostech. Jako první 
k nám přišel domeček právě tady v Nové 
Vsi. Když jsme se sem přijeli podívat, 
první, co jsme viděli, bylo na sousedově 
SPZce u auta jméno Karlos. Můj muž se 
jmenuje Carlos, sice s
jako znamení. Když jsme se pak koukali 
po vesnici, co tady je, narazili jsme na 
Archery, texasko
Kus Mexika v tak malé vesnici musí být 
přeci další znamení. Baráček byl 
úchvatný, tak už nebylo moc o čem 
přemýšlet. Za pár měsíců jsme s
stěhovali. Musím říct, že nelituji ani 
maličko a jsem moc vděčná za tato 2 
malá znamení, která nám ukázala cestu 
k našemu vysněnému domovu. Miluju to 
tady. Všichni jsou tady úžasní!
    Vždy, když vás vidím, tak se 
usmíváte a celým svým tělem září
Díky úsměvu vás musím přirovnat 
k dobíjecí stanici na optimismus. Jak 
to děláte? V
    To se tak krásně čte! Děkuji. Jsem moc 
ráda, že takto na lidi působím. Tajemství? 
Řekla bych, že to bude v praktikování 
vděčnosti.
    Myslím
a to za dobré ale i to špatné, celý váš 
pohled na život se změní. V životě máme 
2 možnosti, když se nám děje něco 
špatného, stěžovat si, litovat se a být 
pasivní nebo naopak. Uvědomit si proč se 
mi to děje, jakým stylem myš

Tentokrát se vám, milí čtenáři, nabízí rozhovor s místní obyvatelkou, 
neznáte, o důvod víc ji alespoň 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje.

Petro, z čisté zvědavosti se na úvod 
zeptám na vaše dálkou zavánějící 
příjmení. Kde jste k
proč jste si vybrala zrovna Novou Ves 
jako místo pro život?

V první řadě moc děkuji za možnost se 
dostat do Novoveských novin, je mi 
velkou ctí. Teď už k mému příjmení. Máte 
pravdu s tou dálkou, pochází až z
kého Mexika. Manžel je mexicko
francouzského původu, a tak když jsem 
se vdala, přijala jsem s láskou jeho 
příjmení. Občas je to docela sranda, jak 
mi ho tady všichni komolí 
jsem Guláš, a dost často si myslí, že jsem 
muž. Chybí mi koncovka 
jméno už se nepodívají. 

Se stěhováním do Nové Vsi to byla 
vlastně docela náhoda. Bydleli jsme tehdy 
ještě s přítelem v Praze a chtěli se 
přestěhovat mimo ni, a tak js
koukat po nemovitostech. Jako první 
k nám přišel domeček právě tady v Nové 
Vsi. Když jsme se sem přijeli podívat, 
první, co jsme viděli, bylo na sousedově 
SPZce u auta jméno Karlos. Můj muž se 
jmenuje Carlos, sice s
jako znamení. Když jsme se pak koukali 
po vesnici, co tady je, narazili jsme na 
Archery, texasko-mexickou restauraci. 
Kus Mexika v tak malé vesnici musí být 
přeci další znamení. Baráček byl 
úchvatný, tak už nebylo moc o čem 
přemýšlet. Za pár měsíců jsme s
stěhovali. Musím říct, že nelituji ani 
maličko a jsem moc vděčná za tato 2 
malá znamení, která nám ukázala cestu 
k našemu vysněnému domovu. Miluju to 
tady. Všichni jsou tady úžasní!

Vždy, když vás vidím, tak se 
usmíváte a celým svým tělem září
Díky úsměvu vás musím přirovnat 

dobíjecí stanici na optimismus. Jak 
to děláte? V čem tkví to tajemství? 

To se tak krásně čte! Děkuji. Jsem moc 
ráda, že takto na lidi působím. Tajemství? 
Řekla bych, že to bude v praktikování 
vděčnosti. 

Myslím, že jakmile začnete být vděční, 
a to za dobré ale i to špatné, celý váš 
pohled na život se změní. V životě máme 
2 možnosti, když se nám děje něco 
špatného, stěžovat si, litovat se a být 
pasivní nebo naopak. Uvědomit si proč se 
mi to děje, jakým stylem myš

Tentokrát se vám, milí čtenáři, nabízí rozhovor s místní obyvatelkou, 
neznáte, o důvod víc ji alespoň 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje.

čisté zvědavosti se na úvod 
zeptám na vaše dálkou zavánějící 
příjmení. Kde jste k němu přišla? A 
proč jste si vybrala zrovna Novou Ves 
jako místo pro život? 

V první řadě moc děkuji za možnost se 
dostat do Novoveských novin, je mi 

tí. Teď už k mému příjmení. Máte 
pravdu s tou dálkou, pochází až z
kého Mexika. Manžel je mexicko
francouzského původu, a tak když jsem 
se vdala, přijala jsem s láskou jeho 
příjmení. Občas je to docela sranda, jak 
mi ho tady všichni komolí – místo Gua
jsem Guláš, a dost často si myslí, že jsem 
muž. Chybí mi koncovka – ová, na moje 
jméno už se nepodívají.  

Se stěhováním do Nové Vsi to byla 
vlastně docela náhoda. Bydleli jsme tehdy 
ještě s přítelem v Praze a chtěli se 
přestěhovat mimo ni, a tak jsme se začali 
koukat po nemovitostech. Jako první 
k nám přišel domeček právě tady v Nové 
Vsi. Když jsme se sem přijeli podívat, 
první, co jsme viděli, bylo na sousedově 
SPZce u auta jméno Karlos. Můj muž se 
jmenuje Carlos, sice s C, ale brali jsme to
jako znamení. Když jsme se pak koukali 
po vesnici, co tady je, narazili jsme na 

mexickou restauraci. 
Kus Mexika v tak malé vesnici musí být 
přeci další znamení. Baráček byl 
úchvatný, tak už nebylo moc o čem 
přemýšlet. Za pár měsíců jsme s
stěhovali. Musím říct, že nelituji ani 
maličko a jsem moc vděčná za tato 2 
malá znamení, která nám ukázala cestu 
k našemu vysněnému domovu. Miluju to 
tady. Všichni jsou tady úžasní! 

Vždy, když vás vidím, tak se 
usmíváte a celým svým tělem září
Díky úsměvu vás musím přirovnat 

dobíjecí stanici na optimismus. Jak 
čem tkví to tajemství? 

To se tak krásně čte! Děkuji. Jsem moc 
ráda, že takto na lidi působím. Tajemství? 
Řekla bych, že to bude v praktikování 

, že jakmile začnete být vděční, 
a to za dobré ale i to špatné, celý váš 
pohled na život se změní. V životě máme 
2 možnosti, když se nám děje něco 
špatného, stěžovat si, litovat se a být 
pasivní nebo naopak. Uvědomit si proč se 
mi to děje, jakým stylem myšlení jsem si 

ROZHOVOR S
Tentokrát se vám, milí čtenáři, nabízí rozhovor s místní obyvatelkou, 
neznáte, o důvod víc ji alespoň díky tomuto rozhovoru 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje.

čisté zvědavosti se na úvod 
zeptám na vaše dálkou zavánějící 

němu přišla? A 
proč jste si vybrala zrovna Novou Ves 

V první řadě moc děkuji za možnost se 
dostat do Novoveských novin, je mi 

tí. Teď už k mému příjmení. Máte 
pravdu s tou dálkou, pochází až z dále-
kého Mexika. Manžel je mexicko-
francouzského původu, a tak když jsem 
se vdala, přijala jsem s láskou jeho 
příjmení. Občas je to docela sranda, jak 

místo Guasch 
jsem Guláš, a dost často si myslí, že jsem 

ová, na moje 

Se stěhováním do Nové Vsi to byla 
vlastně docela náhoda. Bydleli jsme tehdy 
ještě s přítelem v Praze a chtěli se 

me se začali 
koukat po nemovitostech. Jako první        
k nám přišel domeček právě tady v Nové 
Vsi. Když jsme se sem přijeli podívat, 
první, co jsme viděli, bylo na sousedově 
SPZce u auta jméno Karlos. Můj muž se 

C, ale brali jsme to 
jako znamení. Když jsme se pak koukali 
po vesnici, co tady je, narazili jsme na 

mexickou restauraci. 
Kus Mexika v tak malé vesnici musí být 
přeci další znamení. Baráček byl 
úchvatný, tak už nebylo moc o čem 
přemýšlet. Za pár měsíců jsme se sem 
stěhovali. Musím říct, že nelituji ani 
maličko a jsem moc vděčná za tato 2 
malá znamení, která nám ukázala cestu    
k našemu vysněnému domovu. Miluju to 

Vždy, když vás vidím, tak se 
usmíváte a celým svým tělem záříte. 
Díky úsměvu vás musím přirovnat 

dobíjecí stanici na optimismus. Jak 
čem tkví to tajemství?  

To se tak krásně čte! Děkuji. Jsem moc 
ráda, že takto na lidi působím. Tajemství? 
Řekla bych, že to bude v praktikování 

, že jakmile začnete být vděční, 
a to za dobré ale i to špatné, celý váš 
pohled na život se změní. V životě máme 
2 možnosti, když se nám děje něco 
špatného, stěžovat si, litovat se a být 
pasivní nebo naopak. Uvědomit si proč se 

lení jsem si 

tu situaci do života přitáhla a jaké budou 
moje další kroky k
nedělo. Lidé si myslí, že se jim věci dějí 
náhodou, a přitom si neuvědomují, jak 
velkou sílu jejich myšlenky mají. Jsme 
jednoduše to, co máme v
budu nestále říkat, že jsem k
se budu asi cítit? Ale co když tu myšlenku 
změním? Řeknu si, že jsem úžasná a 
skvělá a dokážu vše, na co jen pomyslím. 
Budu si to opakovat klidně 100x denně. 
Co myslíte, že se stane? Nejdřív se vám 
změní postavení
budete držet hlavu zpříma, vaše tělo tomu 
začne věřit a vaší mysli nezbude nic 
jiného, než se přidat a začít věřit taky. To 
je ten okamžik, kdy se začnou dít ty pravé 
zázraky. 
    
bolesti a 
použít na všechno, už jsem si opravdu 
úplně odvykla stěžovat. Ve všem vidím 
příležitost nebo minimálně se snažím najít 
důvod proč se mi to či ono děje. Snažím 
se vděčnost zapojit i do lekcí nebo i to, 
abyste se na sebe vnitř
mluvili k sobě krásně. Když nebudeme 
sami k sobě hodní, kdo jiný pak bude? 
     
pinovými lekcemi jógy, které jsou 
dostupné pro veřejnost v
jste s
jógové kořeny. Kdo j
inspirací?
    
myšlenku, která mě vedla k józe. Jen si 
vzpomínám, že to bylo cca 10 let zpět na 
Lipně, stáhla jsem si nějakou aplikaci do 
telefonu a jednoduše podle ní začala 
cvičit. Když se na to dívám
jsem hromadu chyb, ale o to nejde, 
důležité je, že jsem začala a díky tomu 
jsem, kde jsem. 
    
zamilovala, že jsem ji chtěla umět skrz na 
skrz a přihlásila se na lektorský kurz, který 
byl naprosto skv
je mi obří inspirací. Poté jsem si ještě 
dodělala dětskou jógu a Jin jógu, ale ta mi 
nepřirostla k srdci tolik jako právě 
Hathajoga, kterou cvičíme na lekcích. 
    
inspirací. Nikdy jsem nebyla člověk, který 
by k někomu vzhlížel a chtěla být jako on. 
Jedu podle svého srdce, tím se řídím a 
z něj čerpám všechnu inspiraci. Kolikrát 
před lekcí ani nevím, co bych měla cvičit. 
Pa
spolu zavřeme oči a já se na vás snažím 
naladit a zjistit co vy jako skupina na té 
konkrétní lekci potřebujete a nechám se 
vést intuicí. Někdy jsou lekce, kdy 
opravdu sedím nad blokem a vymýšlím co 
ten den sestavit a 
jsem to hrozně hrotila a připravovala se 
extrémně na každou lekci. Ale zjistila 

OZHOVOR S
Tentokrát se vám, milí čtenáři, nabízí rozhovor s místní obyvatelkou, 

díky tomuto rozhovoru 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje.

       

tu situaci do života přitáhla a jaké budou 
moje další kroky k
nedělo. Lidé si myslí, že se jim věci dějí 
náhodou, a přitom si neuvědomují, jak 
velkou sílu jejich myšlenky mají. Jsme 
jednoduše to, co máme v
budu nestále říkat, že jsem k
se budu asi cítit? Ale co když tu myšlenku 
změním? Řeknu si, že jsem úžasná a 
skvělá a dokážu vše, na co jen pomyslím. 
Budu si to opakovat klidně 100x denně. 
Co myslíte, že se stane? Nejdřív se vám 
změní postavení
budete držet hlavu zpříma, vaše tělo tomu 
začne věřit a vaší mysli nezbude nic 
jiného, než se přidat a začít věřit taky. To 
je ten okamžik, kdy se začnou dít ty pravé 
zázraky.  
    Je to dlouhý proces, plný potu, vnitřní 
bolesti a slz, ale stojí to za to. Jde to 
použít na všechno, už jsem si opravdu 
úplně odvykla stěžovat. Ve všem vidím 
příležitost nebo minimálně se snažím najít 
důvod proč se mi to či ono děje. Snažím 
se vděčnost zapojit i do lekcí nebo i to, 
abyste se na sebe vnitř
mluvili k sobě krásně. Když nebudeme 
sami k sobě hodní, kdo jiný pak bude? 
     Plno lidí obohacujete svými sku
pinovými lekcemi jógy, které jsou 
dostupné pro veřejnost v
jste s jógou začala? Jaké jsou vaše 
jógové kořeny. Kdo j
inspirací? 
    Popravdě už si ani nepamatuji tu první 
myšlenku, která mě vedla k józe. Jen si 
vzpomínám, že to bylo cca 10 let zpět na 
Lipně, stáhla jsem si nějakou aplikaci do 
telefonu a jednoduše podle ní začala 
cvičit. Když se na to dívám
jsem hromadu chyb, ale o to nejde, 
důležité je, že jsem začala a díky tomu 
jsem, kde jsem. 
    Po nějaké době jsem se do jógy natolik 
zamilovala, že jsem ji chtěla umět skrz na 
skrz a přihlásila se na lektorský kurz, který 
byl naprosto skv
je mi obří inspirací. Poté jsem si ještě 
dodělala dětskou jógu a Jin jógu, ale ta mi 
nepřirostla k srdci tolik jako právě 
Hathajoga, kterou cvičíme na lekcích. 
    Neřekla bych, že je mi někdo vyloženě 
inspirací. Nikdy jsem nebyla člověk, který 
by k někomu vzhlížel a chtěla být jako on. 
Jedu podle svého srdce, tím se řídím a 
z něj čerpám všechnu inspiraci. Kolikrát 
před lekcí ani nevím, co bych měla cvičit. 
Pak si s vámi sednu do relaxace, všichni 
spolu zavřeme oči a já se na vás snažím 
naladit a zjistit co vy jako skupina na té 
konkrétní lekci potřebujete a nechám se 
vést intuicí. Někdy jsou lekce, kdy 
opravdu sedím nad blokem a vymýšlím co 
ten den sestavit a 
jsem to hrozně hrotila a připravovala se 
extrémně na každou lekci. Ale zjistila 

OZHOVOR S PETROU 
Tentokrát se vám, milí čtenáři, nabízí rozhovor s místní obyvatelkou, 

díky tomuto rozhovoru poznat. Petra vede v Nové Vsi lekce jógy, kterých můžete být i 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje.

tu situaci do života přitáhla a jaké budou 
moje další kroky k tomu, aby se mi to už 
nedělo. Lidé si myslí, že se jim věci dějí 
náhodou, a přitom si neuvědomují, jak 
velkou sílu jejich myšlenky mají. Jsme 
jednoduše to, co máme v hlavě. Pokud si
budu nestále říkat, že jsem k
se budu asi cítit? Ale co když tu myšlenku 
změním? Řeknu si, že jsem úžasná a 
skvělá a dokážu vše, na co jen pomyslím. 
Budu si to opakovat klidně 100x denně. 
Co myslíte, že se stane? Nejdřív se vám 
změní postavení těla, víc se narovnáte, 
budete držet hlavu zpříma, vaše tělo tomu 
začne věřit a vaší mysli nezbude nic 
jiného, než se přidat a začít věřit taky. To 
je ten okamžik, kdy se začnou dít ty pravé 

Je to dlouhý proces, plný potu, vnitřní 
slz, ale stojí to za to. Jde to 

použít na všechno, už jsem si opravdu 
úplně odvykla stěžovat. Ve všem vidím 
příležitost nebo minimálně se snažím najít 
důvod proč se mi to či ono děje. Snažím 
se vděčnost zapojit i do lekcí nebo i to, 
abyste se na sebe vnitř
mluvili k sobě krásně. Když nebudeme 
sami k sobě hodní, kdo jiný pak bude? 

Plno lidí obohacujete svými sku
pinovými lekcemi jógy, které jsou 
dostupné pro veřejnost v

jógou začala? Jaké jsou vaše 
jógové kořeny. Kdo je vaší jógovou 

Popravdě už si ani nepamatuji tu první 
myšlenku, která mě vedla k józe. Jen si 
vzpomínám, že to bylo cca 10 let zpět na 
Lipně, stáhla jsem si nějakou aplikaci do 
telefonu a jednoduše podle ní začala 
cvičit. Když se na to dívám
jsem hromadu chyb, ale o to nejde, 
důležité je, že jsem začala a díky tomu 
jsem, kde jsem.  

Po nějaké době jsem se do jógy natolik 
zamilovala, že jsem ji chtěla umět skrz na 
skrz a přihlásila se na lektorský kurz, který 
byl naprosto skvostně navrhnutý a doteď 
je mi obří inspirací. Poté jsem si ještě 
dodělala dětskou jógu a Jin jógu, ale ta mi 
nepřirostla k srdci tolik jako právě 
Hathajoga, kterou cvičíme na lekcích. 

Neřekla bych, že je mi někdo vyloženě 
inspirací. Nikdy jsem nebyla člověk, který 
by k někomu vzhlížel a chtěla být jako on. 
Jedu podle svého srdce, tím se řídím a 
z něj čerpám všechnu inspiraci. Kolikrát 
před lekcí ani nevím, co bych měla cvičit. 

vámi sednu do relaxace, všichni 
spolu zavřeme oči a já se na vás snažím 
naladit a zjistit co vy jako skupina na té 
konkrétní lekci potřebujete a nechám se 
vést intuicí. Někdy jsou lekce, kdy 
opravdu sedím nad blokem a vymýšlím co 
ten den sestavit a čím vás potrápit. Dřív 
jsem to hrozně hrotila a připravovala se 
extrémně na každou lekci. Ale zjistila 

ETROU GUASCH
Tentokrát se vám, milí čtenáři, nabízí rozhovor s místní obyvatelkou, vždy usměvavou

poznat. Petra vede v Nové Vsi lekce jógy, kterých můžete být i 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje.

tu situaci do života přitáhla a jaké budou 
tomu, aby se mi to už 

nedělo. Lidé si myslí, že se jim věci dějí 
náhodou, a přitom si neuvědomují, jak 
velkou sílu jejich myšlenky mají. Jsme 

hlavě. Pokud si
budu nestále říkat, že jsem k ničemu. Jak 
se budu asi cítit? Ale co když tu myšlenku 
změním? Řeknu si, že jsem úžasná a 
skvělá a dokážu vše, na co jen pomyslím. 
Budu si to opakovat klidně 100x denně. 
Co myslíte, že se stane? Nejdřív se vám 

těla, víc se narovnáte, 
budete držet hlavu zpříma, vaše tělo tomu 
začne věřit a vaší mysli nezbude nic 
jiného, než se přidat a začít věřit taky. To 
je ten okamžik, kdy se začnou dít ty pravé 

Je to dlouhý proces, plný potu, vnitřní 
slz, ale stojí to za to. Jde to 

použít na všechno, už jsem si opravdu 
úplně odvykla stěžovat. Ve všem vidím 
příležitost nebo minimálně se snažím najít 
důvod proč se mi to či ono děje. Snažím 
se vděčnost zapojit i do lekcí nebo i to, 
abyste se na sebe vnitřně usmívali a 
mluvili k sobě krásně. Když nebudeme 
sami k sobě hodní, kdo jiný pak bude?  

Plno lidí obohacujete svými sku
pinovými lekcemi jógy, které jsou 

 Nové Vsi. Jak 
jógou začala? Jaké jsou vaše 

e vaší jógovou 

Popravdě už si ani nepamatuji tu první 
myšlenku, která mě vedla k józe. Jen si 
vzpomínám, že to bylo cca 10 let zpět na 
Lipně, stáhla jsem si nějakou aplikaci do 
telefonu a jednoduše podle ní začala 
cvičit. Když se na to dívám zpětně, dělala 
jsem hromadu chyb, ale o to nejde, 
důležité je, že jsem začala a díky tomu 

Po nějaké době jsem se do jógy natolik 
zamilovala, že jsem ji chtěla umět skrz na 
skrz a přihlásila se na lektorský kurz, který 

ostně navrhnutý a doteď 
je mi obří inspirací. Poté jsem si ještě 
dodělala dětskou jógu a Jin jógu, ale ta mi 
nepřirostla k srdci tolik jako právě 
Hathajoga, kterou cvičíme na lekcích.  

Neřekla bych, že je mi někdo vyloženě 
inspirací. Nikdy jsem nebyla člověk, který 
by k někomu vzhlížel a chtěla být jako on. 
Jedu podle svého srdce, tím se řídím a 
z něj čerpám všechnu inspiraci. Kolikrát 
před lekcí ani nevím, co bych měla cvičit. 

vámi sednu do relaxace, všichni 
spolu zavřeme oči a já se na vás snažím 
naladit a zjistit co vy jako skupina na té 
konkrétní lekci potřebujete a nechám se 
vést intuicí. Někdy jsou lekce, kdy 
opravdu sedím nad blokem a vymýšlím co 

čím vás potrápit. Dřív 
jsem to hrozně hrotila a připravovala se 
extrémně na každou lekci. Ale zjistila 

UASCH 
vždy usměvavou

poznat. Petra vede v Nové Vsi lekce jógy, kterých můžete být i 
vy součástí. Věřím, že vás tento srdečný rozhovor v sychravých dnech zahřeje. 

tu situaci do života přitáhla a jaké budou 
tomu, aby se mi to už 

nedělo. Lidé si myslí, že se jim věci dějí 
náhodou, a přitom si neuvědomují, jak 
velkou sílu jejich myšlenky mají. Jsme 

hlavě. Pokud si 
ničemu. Jak 

se budu asi cítit? Ale co když tu myšlenku 
změním? Řeknu si, že jsem úžasná a 
skvělá a dokážu vše, na co jen pomyslím. 
Budu si to opakovat klidně 100x denně. 
Co myslíte, že se stane? Nejdřív se vám 

těla, víc se narovnáte, 
budete držet hlavu zpříma, vaše tělo tomu 
začne věřit a vaší mysli nezbude nic 
jiného, než se přidat a začít věřit taky. To 
je ten okamžik, kdy se začnou dít ty pravé 

Je to dlouhý proces, plný potu, vnitřní 
slz, ale stojí to za to. Jde to 

použít na všechno, už jsem si opravdu 
úplně odvykla stěžovat. Ve všem vidím 
příležitost nebo minimálně se snažím najít 
důvod proč se mi to či ono děje. Snažím 
se vděčnost zapojit i do lekcí nebo i to, 

ně usmívali a 
mluvili k sobě krásně. Když nebudeme 

 
Plno lidí obohacujete svými sku-

pinovými lekcemi jógy, které jsou 
Nové Vsi. Jak 

jógou začala? Jaké jsou vaše 
e vaší jógovou 

Popravdě už si ani nepamatuji tu první 
myšlenku, která mě vedla k józe. Jen si 
vzpomínám, že to bylo cca 10 let zpět na 
Lipně, stáhla jsem si nějakou aplikaci do 
telefonu a jednoduše podle ní začala 

zpětně, dělala 
jsem hromadu chyb, ale o to nejde, 
důležité je, že jsem začala a díky tomu 

Po nějaké době jsem se do jógy natolik 
zamilovala, že jsem ji chtěla umět skrz na 
skrz a přihlásila se na lektorský kurz, který 

ostně navrhnutý a doteď 
je mi obří inspirací. Poté jsem si ještě 
dodělala dětskou jógu a Jin jógu, ale ta mi 
nepřirostla k srdci tolik jako právě 

Neřekla bych, že je mi někdo vyloženě 
inspirací. Nikdy jsem nebyla člověk, který 
by k někomu vzhlížel a chtěla být jako on. 
Jedu podle svého srdce, tím se řídím a    
z něj čerpám všechnu inspiraci. Kolikrát 
před lekcí ani nevím, co bych měla cvičit. 

vámi sednu do relaxace, všichni 
spolu zavřeme oči a já se na vás snažím 
naladit a zjistit co vy jako skupina na té 
konkrétní lekci potřebujete a nechám se 
vést intuicí. Někdy jsou lekce, kdy 
opravdu sedím nad blokem a vymýšlím co 

čím vás potrápit. Dřív 
jsem to hrozně hrotila a připravovala se 
extrémně na každou lekci. Ale zjistila 

jsem, že je to někdy spíš na škodu a jsem 
pak v křeči, tolik si to neužiji. Takže se 
snažím věci nechat plynout. 
     Musím uznat, že než jsem k
svou první lekci jógy přišla, domnívala 
jsem se, že jóga je pohodová, pomalá, 
jemná tak akorát na mou dosavadní 
poporodní fyzičku. Opak je samozřej
mě pravdou. V
ství, že i přes fyzickou námahu je tělo 
absolutně odpočaté? 
     Určitě
takovou umím připravit, ale popravdě mě 
to moc nebaví. Chci vám dát na lekci 
nějakou výzvu tak, abyste si za pár 
týdnu/měsíců všimli, že najednou něco 
zvládáte líp nebo, že najednou vás už 
nebolí ruce, když je máte dlouh
rozpažené anebo, že se v pozdravu slunci 
už tolik nezadýcháte. To jsou ty skvělé 
chvíle, kdy jste na sebe neskutečně pyšní. 
    Tajemství odpočatého těla a mysli je 
v meditaci. Vezměte si, že po celou dobu 
lekce opravdu makáte a pak na konci si 
dovolíte tělo úplně povolit a zrelaxovat. 
Kde tohle jinde na cvičení zažijete? 
Ponoříte se sami do sebe, sledujete svůj 
dech a jste tady a teď.   
     Jak s oblibou říkám, jak
budoucnost ani minulost neexistovala jen 
ten přítomný okamžik. Tomu se říká 
meditace a je to krásná věc a opravdu je 
to jako náš restart. Můžete ji zkusit i mimo 
jógu. Sedněte si na klidné místo, kde vás 
nikdo nebude rušit, nastavit si alarm na 
začátek klidně jen na 5minut a pak se jen 
pokoušet sledovat svůj dech. Jasně, 
pořád vám budou přicházet myšlenky a 
rušit vás, ale s praxí se to bude lepšit a po 
každé meditaci se budete cítit jako 
znovuzrození. 
     Říká se, že jóga není jen cvičení, ale 
i styl života. Ztotožňujete se s
myšlenkou? Co vám jóga do života 
přinesla? A je něco, co i vzala?
    Ano, určitě je to tak na 100 %. Myslím, 
že pokud děláte jógu delší dobu, ve va
šem životě se začnou věci měnit k
mu, i když to někdy může vypa
k horšímu, nakonec zjistíte, že z
dobého hlediska to bylo k dobrému. Víte, 
jak se to říká, že největší tma je před 
svítáním. Ale toto se děje jen pokud si to 
dovolíte, pokud tomu budete otevřený. 
Pokud na lekce chodíte, jen protože to j
jednoduše cvičení nic se nezmění, což 
neznamená, že je to špatně.
     Jóga mi toho do života přinesla tolik, 
že to ani nejde vše shrnout a vypíchnout 
jen pár bodů. Díky józe mě přestala bolet 
záda, začala jsem se víc zajímat o zdravý 
životní styl, jiné 
jsem nějakou dobu veganem a vege
tariánem, začala jsem víc žít v souladu 
s přírodou a všeobecně jsem díky józe 
začala více řešit osobní rozvoj a 

vždy usměvavou, Petrou Guasch. Kdo ji 
poznat. Petra vede v Nové Vsi lekce jógy, kterých můžete být i 

jsem, že je to někdy spíš na škodu a jsem 
pak v křeči, tolik si to neužiji. Takže se 
snažím věci nechat plynout. 

Musím uznat, že než jsem k
svou první lekci jógy přišla, domnívala 
jsem se, že jóga je pohodová, pomalá, 
jemná tak akorát na mou dosavadní 
poporodní fyzičku. Opak je samozřej
mě pravdou. V čem ale tkví to tajem
ství, že i přes fyzickou námahu je tělo 
absolutně odpočaté? 

Určitě najdete jógu, která taková je i já 
takovou umím připravit, ale popravdě mě 
to moc nebaví. Chci vám dát na lekci 
nějakou výzvu tak, abyste si za pár 
týdnu/měsíců všimli, že najednou něco 
zvládáte líp nebo, že najednou vás už 
nebolí ruce, když je máte dlouh
rozpažené anebo, že se v pozdravu slunci 
už tolik nezadýcháte. To jsou ty skvělé 
chvíle, kdy jste na sebe neskutečně pyšní. 

Tajemství odpočatého těla a mysli je 
v meditaci. Vezměte si, že po celou dobu 
lekce opravdu makáte a pak na konci si 
dovolíte tělo úplně povolit a zrelaxovat. 
Kde tohle jinde na cvičení zažijete? 
Ponoříte se sami do sebe, sledujete svůj 
dech a jste tady a teď.   

Jak s oblibou říkám, jak
budoucnost ani minulost neexistovala jen 
ten přítomný okamžik. Tomu se říká 
meditace a je to krásná věc a opravdu je 
to jako náš restart. Můžete ji zkusit i mimo 
jógu. Sedněte si na klidné místo, kde vás 
nikdo nebude rušit, nastavit si alarm na 
ačátek klidně jen na 5minut a pak se jen 

pokoušet sledovat svůj dech. Jasně, 
pořád vám budou přicházet myšlenky a 
rušit vás, ale s praxí se to bude lepšit a po 
každé meditaci se budete cítit jako 
znovuzrození.  

Říká se, že jóga není jen cvičení, ale 
styl života. Ztotožňujete se s

myšlenkou? Co vám jóga do života 
přinesla? A je něco, co i vzala?

Ano, určitě je to tak na 100 %. Myslím, 
že pokud děláte jógu delší dobu, ve va
šem životě se začnou věci měnit k
mu, i když to někdy může vypa
k horšímu, nakonec zjistíte, že z
dobého hlediska to bylo k dobrému. Víte, 
jak se to říká, že největší tma je před 
svítáním. Ale toto se děje jen pokud si to 
dovolíte, pokud tomu budete otevřený. 
Pokud na lekce chodíte, jen protože to j
jednoduše cvičení nic se nezmění, což 
neznamená, že je to špatně.

Jóga mi toho do života přinesla tolik, 
že to ani nejde vše shrnout a vypíchnout 
jen pár bodů. Díky józe mě přestala bolet 
záda, začala jsem se víc zajímat o zdravý 
životní styl, jiné směry stravování, byla 
jsem nějakou dobu veganem a vege
tariánem, začala jsem víc žít v souladu 
s přírodou a všeobecně jsem díky józe 
začala více řešit osobní rozvoj a 
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jsem, že je to někdy spíš na škodu a jsem 
pak v křeči, tolik si to neužiji. Takže se 
snažím věci nechat plynout.  

Musím uznat, že než jsem k
svou první lekci jógy přišla, domnívala 
jsem se, že jóga je pohodová, pomalá, 
jemná tak akorát na mou dosavadní 
poporodní fyzičku. Opak je samozřej

čem ale tkví to tajem
ství, že i přes fyzickou námahu je tělo 
absolutně odpočaté?  

najdete jógu, která taková je i já 
takovou umím připravit, ale popravdě mě 
to moc nebaví. Chci vám dát na lekci 
nějakou výzvu tak, abyste si za pár 
týdnu/měsíců všimli, že najednou něco 
zvládáte líp nebo, že najednou vás už 
nebolí ruce, když je máte dlouh
rozpažené anebo, že se v pozdravu slunci 
už tolik nezadýcháte. To jsou ty skvělé 
chvíle, kdy jste na sebe neskutečně pyšní. 

Tajemství odpočatého těla a mysli je 
v meditaci. Vezměte si, že po celou dobu 
lekce opravdu makáte a pak na konci si 
dovolíte tělo úplně povolit a zrelaxovat. 
Kde tohle jinde na cvičení zažijete? 
Ponoříte se sami do sebe, sledujete svůj 
dech a jste tady a teď.    

Jak s oblibou říkám, jakoby žádná 
budoucnost ani minulost neexistovala jen 
ten přítomný okamžik. Tomu se říká 
meditace a je to krásná věc a opravdu je 
to jako náš restart. Můžete ji zkusit i mimo 
jógu. Sedněte si na klidné místo, kde vás 
nikdo nebude rušit, nastavit si alarm na 
ačátek klidně jen na 5minut a pak se jen 

pokoušet sledovat svůj dech. Jasně, 
pořád vám budou přicházet myšlenky a 
rušit vás, ale s praxí se to bude lepšit a po 
každé meditaci se budete cítit jako 

Říká se, že jóga není jen cvičení, ale 
styl života. Ztotožňujete se s

myšlenkou? Co vám jóga do života 
přinesla? A je něco, co i vzala? 

Ano, určitě je to tak na 100 %. Myslím, 
že pokud děláte jógu delší dobu, ve va
šem životě se začnou věci měnit k
mu, i když to někdy může vypa
k horšímu, nakonec zjistíte, že z
dobého hlediska to bylo k dobrému. Víte, 
jak se to říká, že největší tma je před 
svítáním. Ale toto se děje jen pokud si to 
dovolíte, pokud tomu budete otevřený. 
Pokud na lekce chodíte, jen protože to j
jednoduše cvičení nic se nezmění, což 
neznamená, že je to špatně. 

Jóga mi toho do života přinesla tolik, 
že to ani nejde vše shrnout a vypíchnout 
jen pár bodů. Díky józe mě přestala bolet 
záda, začala jsem se víc zajímat o zdravý 

směry stravování, byla 
jsem nějakou dobu veganem a vege
tariánem, začala jsem víc žít v souladu 
s přírodou a všeobecně jsem díky józe 
začala více řešit osobní rozvoj a 

, Petrou Guasch. Kdo ji 
poznat. Petra vede v Nové Vsi lekce jógy, kterých můžete být i 

jsem, že je to někdy spíš na škodu a jsem 
pak v křeči, tolik si to neužiji. Takže se 

 vám na 
svou první lekci jógy přišla, domnívala 
jsem se, že jóga je pohodová, pomalá, 
jemná tak akorát na mou dosavadní 
poporodní fyzičku. Opak je samozřej-

čem ale tkví to tajem-
ství, že i přes fyzickou námahu je tělo 

najdete jógu, která taková je i já 
takovou umím připravit, ale popravdě mě 
to moc nebaví. Chci vám dát na lekci 
nějakou výzvu tak, abyste si za pár 
týdnu/měsíců všimli, že najednou něco 
zvládáte líp nebo, že najednou vás už 
nebolí ruce, když je máte dlouho dobu 
rozpažené anebo, že se v pozdravu slunci 
už tolik nezadýcháte. To jsou ty skvělé 
chvíle, kdy jste na sebe neskutečně pyšní.  

Tajemství odpočatého těla a mysli je     
v meditaci. Vezměte si, že po celou dobu 
lekce opravdu makáte a pak na konci si 
dovolíte tělo úplně povolit a zrelaxovat. 
Kde tohle jinde na cvičení zažijete? 
Ponoříte se sami do sebe, sledujete svůj 

oby žádná 
budoucnost ani minulost neexistovala jen 
ten přítomný okamžik. Tomu se říká 
meditace a je to krásná věc a opravdu je 
to jako náš restart. Můžete ji zkusit i mimo 
jógu. Sedněte si na klidné místo, kde vás 
nikdo nebude rušit, nastavit si alarm na 
ačátek klidně jen na 5minut a pak se jen 

pokoušet sledovat svůj dech. Jasně, 
pořád vám budou přicházet myšlenky a 
rušit vás, ale s praxí se to bude lepšit a po 
každé meditaci se budete cítit jako 

Říká se, že jóga není jen cvičení, ale 
styl života. Ztotožňujete se s touto 

myšlenkou? Co vám jóga do života 
 

Ano, určitě je to tak na 100 %. Myslím, 
že pokud děláte jógu delší dobu, ve va-
šem životě se začnou věci měnit k lepší-
mu, i když to někdy může vypadat, že      
k horšímu, nakonec zjistíte, že z dlouho-
dobého hlediska to bylo k dobrému. Víte, 
jak se to říká, že největší tma je před 
svítáním. Ale toto se děje jen pokud si to 
dovolíte, pokud tomu budete otevřený. 
Pokud na lekce chodíte, jen protože to je 
jednoduše cvičení nic se nezmění, což 

Jóga mi toho do života přinesla tolik, 
že to ani nejde vše shrnout a vypíchnout 
jen pár bodů. Díky józe mě přestala bolet 
záda, začala jsem se víc zajímat o zdravý 

směry stravování, byla 
jsem nějakou dobu veganem a vege-
tariánem, začala jsem víc žít v souladu     
s přírodou a všeobecně jsem díky józe 
začala více řešit osobní rozvoj a   



 

pracovat na svých vnitřních démonech. 
Pokud byste potkali Petru před 15lety a 
teď, určitě by vás ani ve snu nenapadlo, 
že se jedná o stejnou osobnost. A tohle 
všechno začalo právě jógou.
    A co mi vzala? Bolest zad… Dřív jsem 
nevydržela sedět bez bolesti delší čas, ale 
to už je díky pravidelné józe dávno pryč. 
    Který z
vzduch 
vystihující a proč?
    Rozhodně oheň, i když to tak 
nevypadá, jsem horká hlava. A i když na 
sobě neustále pracuji, co se týče 
osobního rozvoje, tak tahle oblast je pro 
mě stále nedořešená. 
    Díky dceř
témata, na kterých je potřeba pracovat, 
jsem snad na dobré cestě se s tím 
vnitřním ohněm poprat. Děti jsou našimi 
velkými učiteli, neustále nás nutí se 
zlepšovat a být lepšími lidmi. 
    Máte nějaký zaručený recept na to, 
jak se naladit na jógovou vlnu? Jak s
začít? A kdo vaši jógovou praxi nejvíce 
ovlivnil?
    Nemám, není potřeba se nijak ladit. 
Pokud chci začít, tak jednoduše začít. 
Nevymýšlet výmluvy, sebrat se a jít to 
zkusit a buď mě to chytne, anebo ne. 
Obojí je v poř
tím moc nepřemýšlet, jako se vším. Pak to 
moc přemyslíme a nikdy nezačneme. 
    Nejsou potřeba super nové legíny, 
podložky, bločky a ani skvělá nálada. 
 
    Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
navštívit. Pro ty, kteří by tak chtěli učinit, doplňuji informaci. 
telefon na Petru je 608

    Na prosinec se ve školce těší 
ale i paní učitelky, je to kouzelný čas, 
který s sebou přináší vůni cukroví, cinkot 
rolniček, rozzářená dětská očka, klid, 
lásku a pohodu, která by spolu s
nocemi měla přijít do všech srdcí a 
domovů.
    Na adventní čas se v mateřské škole 
ale připravujeme o mnoho dřív. Děti už 
v listopadu pilně nacvičují vánoční pásmo, 
se kterým pak hrdě vystupují na návsi při 
rozsvěcení vánočního stromu. Ten letošní 
se rozzářil poslední listopadový čtvrtek. 
Vánoční atmosféru umocňovala vůně 
trdelníku a 
    Rodiče si společně se svými dětmi 
vytvořili v naší dílničce přáníčko či 
svícínek z jablka. Spolu s příchodem 
soumraku začínala mírně stoupat tréma, 
ale to už si paní učitelky svolávaly děti, 
aby vystoupení mohlo začít. Nejprve si 
děti spolu s paní ředitelkou přivolaly 
Ježíška, aby jim rozsvítil stromeček. Poté 
již začaly hrát první tóny hudby a děti 
předvedly své vánoční pásmo. Vystoupení 
sklidilo velký aplaus a v očích     mnohých 
rodičů se zaleskly i slzy dojetí.
    Jakmile jsme se p
vyzdobili jsme si celou školku opravdu 

pracovat na svých vnitřních démonech. 
Pokud byste potkali Petru před 15lety a 

určitě by vás ani ve snu nenapadlo, 
že se jedná o stejnou osobnost. A tohle 
všechno začalo právě jógou.

A co mi vzala? Bolest zad… Dřív jsem 
nevydržela sedět bez bolesti delší čas, ale 
to už je díky pravidelné józe dávno pryč. 

Který z živlů – 
vzduch – je pro vás, jako osobnost, 
vystihující a proč? 

Rozhodně oheň, i když to tak 
nevypadá, jsem horká hlava. A i když na 
sobě neustále pracuji, co se týče 
osobního rozvoje, tak tahle oblast je pro 
mě stále nedořešená. 

Díky dceři, která mi neustále otevírá 
témata, na kterých je potřeba pracovat, 
jsem snad na dobré cestě se s tím 
vnitřním ohněm poprat. Děti jsou našimi 
velkými učiteli, neustále nás nutí se 
zlepšovat a být lepšími lidmi. 

Máte nějaký zaručený recept na to, 
se naladit na jógovou vlnu? Jak s

začít? A kdo vaši jógovou praxi nejvíce 
ovlivnil? 

Nemám, není potřeba se nijak ladit. 
Pokud chci začít, tak jednoduše začít. 
Nevymýšlet výmluvy, sebrat se a jít to 
zkusit a buď mě to chytne, anebo ne. 
Obojí je v pořádku, důležité je hlavně nad 
tím moc nepřemýšlet, jako se vším. Pak to 
moc přemyslíme a nikdy nezačneme. 

Nejsou potřeba super nové legíny, 
podložky, bločky a ani skvělá nálada. 

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
navštívit. Pro ty, kteří by tak chtěli učinit, doplňuji informaci. 
telefon na Petru je 608

Na prosinec se ve školce těší 
ale i paní učitelky, je to kouzelný čas, 
který s sebou přináší vůni cukroví, cinkot 
rolniček, rozzářená dětská očka, klid, 
lásku a pohodu, která by spolu s
nocemi měla přijít do všech srdcí a 
domovů. 

Na adventní čas se v mateřské škole 
e připravujeme o mnoho dřív. Děti už 

v listopadu pilně nacvičují vánoční pásmo, 
se kterým pak hrdě vystupují na návsi při 
rozsvěcení vánočního stromu. Ten letošní 
se rozzářil poslední listopadový čtvrtek. 
Vánoční atmosféru umocňovala vůně 
trdelníku a svařeného vína. 

Rodiče si společně se svými dětmi 
vytvořili v naší dílničce přáníčko či 
svícínek z jablka. Spolu s příchodem 
soumraku začínala mírně stoupat tréma, 
ale to už si paní učitelky svolávaly děti, 
aby vystoupení mohlo začít. Nejprve si 

spolu s paní ředitelkou přivolaly 
Ježíška, aby jim rozsvítil stromeček. Poté 
již začaly hrát první tóny hudby a děti 
předvedly své vánoční pásmo. Vystoupení 
sklidilo velký aplaus a v očích     mnohých 
rodičů se zaleskly i slzy dojetí.

Jakmile jsme se p
vyzdobili jsme si celou školku opravdu 

pracovat na svých vnitřních démonech. 
Pokud byste potkali Petru před 15lety a 

určitě by vás ani ve snu nenapadlo, 
že se jedná o stejnou osobnost. A tohle 
všechno začalo právě jógou. 

A co mi vzala? Bolest zad… Dřív jsem 
nevydržela sedět bez bolesti delší čas, ale 
to už je díky pravidelné józe dávno pryč. 

 oheň, voda, vítr, 
je pro vás, jako osobnost, 

 
Rozhodně oheň, i když to tak 

nevypadá, jsem horká hlava. A i když na 
sobě neustále pracuji, co se týče 
osobního rozvoje, tak tahle oblast je pro 
mě stále nedořešená.  

i, která mi neustále otevírá 
témata, na kterých je potřeba pracovat, 
jsem snad na dobré cestě se s tím 
vnitřním ohněm poprat. Děti jsou našimi 
velkými učiteli, neustále nás nutí se 
zlepšovat a být lepšími lidmi.  

Máte nějaký zaručený recept na to, 
se naladit na jógovou vlnu? Jak s

začít? A kdo vaši jógovou praxi nejvíce 

Nemám, není potřeba se nijak ladit. 
Pokud chci začít, tak jednoduše začít. 
Nevymýšlet výmluvy, sebrat se a jít to 
zkusit a buď mě to chytne, anebo ne. 

ádku, důležité je hlavně nad 
tím moc nepřemýšlet, jako se vším. Pak to 
moc přemyslíme a nikdy nezačneme. 

Nejsou potřeba super nové legíny, 
podložky, bločky a ani skvělá nálada. 

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
navštívit. Pro ty, kteří by tak chtěli učinit, doplňuji informaci. 
telefon na Petru je 608 056 540. 

ZPRÁVIČKY
Na prosinec se ve školce těší nejen děti 

ale i paní učitelky, je to kouzelný čas, 
který s sebou přináší vůni cukroví, cinkot 
rolniček, rozzářená dětská očka, klid, 
lásku a pohodu, která by spolu s
nocemi měla přijít do všech srdcí a 

Na adventní čas se v mateřské škole 
e připravujeme o mnoho dřív. Děti už 

v listopadu pilně nacvičují vánoční pásmo, 
se kterým pak hrdě vystupují na návsi při 
rozsvěcení vánočního stromu. Ten letošní 
se rozzářil poslední listopadový čtvrtek. 
Vánoční atmosféru umocňovala vůně 

svařeného vína.  
Rodiče si společně se svými dětmi 

vytvořili v naší dílničce přáníčko či 
svícínek z jablka. Spolu s příchodem 
soumraku začínala mírně stoupat tréma, 
ale to už si paní učitelky svolávaly děti, 
aby vystoupení mohlo začít. Nejprve si 

spolu s paní ředitelkou přivolaly 
Ježíška, aby jim rozsvítil stromeček. Poté 
již začaly hrát první tóny hudby a děti 
předvedly své vánoční pásmo. Vystoupení 
sklidilo velký aplaus a v očích     mnohých 
rodičů se zaleskly i slzy dojetí. 

Jakmile jsme se přehoupli do prosince, 
vyzdobili jsme si celou školku opravdu 

pracovat na svých vnitřních démonech. 
Pokud byste potkali Petru před 15lety a 

určitě by vás ani ve snu nenapadlo, 
že se jedná o stejnou osobnost. A tohle 

A co mi vzala? Bolest zad… Dřív jsem 
nevydržela sedět bez bolesti delší čas, ale 
to už je díky pravidelné józe dávno pryč.  

eň, voda, vítr, 
je pro vás, jako osobnost, 

Rozhodně oheň, i když to tak 
nevypadá, jsem horká hlava. A i když na 
sobě neustále pracuji, co se týče 
osobního rozvoje, tak tahle oblast je pro 

i, která mi neustále otevírá 
témata, na kterých je potřeba pracovat, 
jsem snad na dobré cestě se s tím 
vnitřním ohněm poprat. Děti jsou našimi 
velkými učiteli, neustále nás nutí se 

Máte nějaký zaručený recept na to, 
se naladit na jógovou vlnu? Jak s ní 

začít? A kdo vaši jógovou praxi nejvíce 

Nemám, není potřeba se nijak ladit. 
Pokud chci začít, tak jednoduše začít. 
Nevymýšlet výmluvy, sebrat se a jít to 
zkusit a buď mě to chytne, anebo ne. 

ádku, důležité je hlavně nad 
tím moc nepřemýšlet, jako se vším. Pak to 
moc přemyslíme a nikdy nezačneme.    

Nejsou potřeba super nové legíny, 
podložky, bločky a ani skvělá nálada. 

Naopak přijďte, když právě máte tu blbou 
náladu a pocit, že nic nejde, g
vám, že budete po lekci odcházet jako 
nový člověk a cítit se mnohem lépe. 
Všechno ostatní pak přijde samo. Na 
lekcích vždy panuje skvělá nálada, 
opravdu se není čeho bát. 
    
někde jinde, než v
například i individuální lekce?
    
Vsi a v nejbližší době neplánuji lekce 
přidávat. I když mým snem je ranní 
sobotní lekce, není nad to si zacvičit ráno 
a pak mít nádherný a rozzářený celý den, 
ale uvidíme, co přinese čas. Individuální 
lekce nabízím, ale spíše jen na doladění 
věcí, 
jasné. Přeci jenom na skupině, kde je 10 
lidí, je těžké se vám věnovat do detailu, 
jak potřebujete.
    
    
den se točí okolo mé 2,5leté dcery. Někdy 
je to jízd
Díky bohu, že mám právě lekce jógy, kde 
se i já chodím zregenerovat. Jinak bych 
už byla v blázinci. Ale samozřejmě, jak by 
řekla jakákoliv jiná maminka, neměnila 
bych za nic na světě. Jsem jenom vděčná, 
že mám možnost být 
toho příleži
jógu.
    
s 

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
navštívit. Pro ty, kteří by tak chtěli učinit, doplňuji informaci. 

.  Přeji krásné Vánoce.          

ZPRÁVIČKY
nejen děti 

ale i paní učitelky, je to kouzelný čas, 
který s sebou přináší vůni cukroví, cinkot 
rolniček, rozzářená dětská očka, klid, 
lásku a pohodu, která by spolu s Vá-
nocemi měla přijít do všech srdcí a 

Na adventní čas se v mateřské škole 
e připravujeme o mnoho dřív. Děti už      

v listopadu pilně nacvičují vánoční pásmo, 
se kterým pak hrdě vystupují na návsi při 
rozsvěcení vánočního stromu. Ten letošní 
se rozzářil poslední listopadový čtvrtek. 
Vánoční atmosféru umocňovala vůně 

Rodiče si společně se svými dětmi 
vytvořili v naší dílničce přáníčko či 
svícínek z jablka. Spolu s příchodem 
soumraku začínala mírně stoupat tréma, 
ale to už si paní učitelky svolávaly děti, 
aby vystoupení mohlo začít. Nejprve si 

spolu s paní ředitelkou přivolaly 
Ježíška, aby jim rozsvítil stromeček. Poté 
již začaly hrát první tóny hudby a děti 
předvedly své vánoční pásmo. Vystoupení 
sklidilo velký aplaus a v očích     mnohých 

řehoupli do prosince, 
vyzdobili jsme si celou školku opravdu 

vánočně, upekli jsme si společně cukroví 
a nazdobili perníčky. Užili jsme si 
čertovskou školičku a děti už začínaly 
tušit, že co nevidět za nimi přijde „vzácná 
návštěva“.
    
den, zpestřit nám ho přijelo divadlo Kozlík 
svojí čertovskou pohádkou, ale jen co 
skončilo představení, objevilo se mírné 
napětí… děti totiž zaslechly lehounký 
cinkot zvonečků a zvláštní podupávání. 
Po
Mik
Děti pověděly Mikulášovi básničky, které 
si pro něj připravily. A
opravdu nikdo nezlobil nebo jen malinko, 
byly všechny děti nakonec obdarovány 
štědrými balíčky a čertův pytel zůstal 
prázdný.
    
jarmark, kde si může veřejnost koupit 
výrobky, které tvořily děti se svými rodiči, 
nebo přímo s námi v mateřské škole. 
Nechyběl tedy ani letos. Lidé si mohli 
přímo na návsi pod vánočním 
stromečkem vybrat z velké škály svíc
keramických misek, věnců a vánoční 
dekorace. K mání bylo i handmade mýdlo, 
výborný domácí likér, perníčky a spoustu 

Naopak přijďte, když právě máte tu blbou 
náladu a pocit, že nic nejde, g
vám, že budete po lekci odcházet jako 
nový člověk a cítit se mnohem lépe. 
Všechno ostatní pak přijde samo. Na 
lekcích vždy panuje skvělá nálada, 
opravdu se není čeho bát. 
    Můžeme se s
někde jinde, než v
například i individuální lekce?
    Momentálně mám lekce pouze
Vsi a v nejbližší době neplánuji lekce 
přidávat. I když mým snem je ranní 
sobotní lekce, není nad to si zacvičit ráno 
a pak mít nádherný a rozzářený celý den, 
ale uvidíme, co přinese čas. Individuální 
lekce nabízím, ale spíše jen na doladění 
věcí, které nejsou na skupinové lekci 
jasné. Přeci jenom na skupině, kde je 10 
lidí, je těžké se vám věnovat do detailu, 
jak potřebujete.
    Jak probíhá váš běžný den? 
    Jsem maminka na mateřské, takže můj 
den se točí okolo mé 2,5leté dcery. Někdy 
je to jízda, vlastně každý den je to jízda. 
Díky bohu, že mám právě lekce jógy, kde 
se i já chodím zregenerovat. Jinak bych 
už byla v blázinci. Ale samozřejmě, jak by 
řekla jakákoliv jiná maminka, neměnila 
bych za nic na světě. Jsem jenom vděčná, 
že mám možnost být 
toho příležitost dělat to, co miluji, tedy 
jógu. 
    Váš vzkaz pro všechny, kteří váhají 

 jógou začít?   

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
navštívit. Pro ty, kteří by tak chtěli učinit, doplňuji informaci. 

Přeji krásné Vánoce.          

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ

     

vánočně, upekli jsme si společně cukroví 
a nazdobili perníčky. Užili jsme si 
čertovskou školičku a děti už začínaly 
tušit, že co nevidět za nimi přijde „vzácná 
návštěva“. 
    Pondělí 5. 12. začal
den, zpestřit nám ho přijelo divadlo Kozlík 
svojí čertovskou pohádkou, ale jen co 
skončilo představení, objevilo se mírné 
napětí… děti totiž zaslechly lehounký 
cinkot zvonečků a zvláštní podupávání. 
Po chvíli do
Mikuláš doprovázený chlupatým čertem. 
Děti pověděly Mikulášovi básničky, které 
si pro něj připravily. A
opravdu nikdo nezlobil nebo jen malinko, 
byly všechny děti nakonec obdarovány 
štědrými balíčky a čertův pytel zůstal 
prázdný. 
    K prosinci tradičně patří i náš vánoční 
jarmark, kde si může veřejnost koupit 
výrobky, které tvořily děti se svými rodiči, 
nebo přímo s námi v mateřské škole. 
Nechyběl tedy ani letos. Lidé si mohli 
přímo na návsi pod vánočním 
stromečkem vybrat z velké škály svíc
keramických misek, věnců a vánoční 
dekorace. K mání bylo i handmade mýdlo, 
výborný domácí likér, perníčky a spoustu 

Naopak přijďte, když právě máte tu blbou 
náladu a pocit, že nic nejde, g
vám, že budete po lekci odcházet jako 
nový člověk a cítit se mnohem lépe. 
Všechno ostatní pak přijde samo. Na 
lekcích vždy panuje skvělá nálada, 
opravdu se není čeho bát.  

Můžeme se s vámi setkat na józe i  
někde jinde, než v Nové Vsi? Nabízít
například i individuální lekce?

Momentálně mám lekce pouze
Vsi a v nejbližší době neplánuji lekce 
přidávat. I když mým snem je ranní 
sobotní lekce, není nad to si zacvičit ráno 
a pak mít nádherný a rozzářený celý den, 
ale uvidíme, co přinese čas. Individuální 
lekce nabízím, ale spíše jen na doladění 

které nejsou na skupinové lekci 
jasné. Přeci jenom na skupině, kde je 10 
lidí, je těžké se vám věnovat do detailu, 
jak potřebujete. 

Jak probíhá váš běžný den? 
Jsem maminka na mateřské, takže můj 

den se točí okolo mé 2,5leté dcery. Někdy 
a, vlastně každý den je to jízda. 

Díky bohu, že mám právě lekce jógy, kde 
se i já chodím zregenerovat. Jinak bych 
už byla v blázinci. Ale samozřejmě, jak by 
řekla jakákoliv jiná maminka, neměnila 
bych za nic na světě. Jsem jenom vděčná, 
že mám možnost být na mateřské a mít u 

tost dělat to, co miluji, tedy 

Váš vzkaz pro všechny, kteří váhají 
jógou začít?    

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
navštívit. Pro ty, kteří by tak chtěli učinit, doplňuji informaci. Lekce jógy se konají každé pondělí a

Přeji krásné Vánoce.                                                                        
 

MATEŘSKÉ
vánočně, upekli jsme si společně cukroví 
a nazdobili perníčky. Užili jsme si 
čertovskou školičku a děti už začínaly 
tušit, že co nevidět za nimi přijde „vzácná 

Pondělí 5. 12. začalo jako každý jiný 
den, zpestřit nám ho přijelo divadlo Kozlík 
svojí čertovskou pohádkou, ale jen co 
skončilo představení, objevilo se mírné 
napětí… děti totiž zaslechly lehounký 
cinkot zvonečků a zvláštní podupávání. 

chvíli do třídy majestátně vešel 
uláš doprovázený chlupatým čertem. 

Děti pověděly Mikulášovi básničky, které 
si pro něj připravily. A protože nikdo, ale 
opravdu nikdo nezlobil nebo jen malinko, 
byly všechny děti nakonec obdarovány 
štědrými balíčky a čertův pytel zůstal 

inci tradičně patří i náš vánoční 
jarmark, kde si může veřejnost koupit 
výrobky, které tvořily děti se svými rodiči, 
nebo přímo s námi v mateřské škole. 
Nechyběl tedy ani letos. Lidé si mohli 
přímo na návsi pod vánočním 
stromečkem vybrat z velké škály svíc
keramických misek, věnců a vánoční 
dekorace. K mání bylo i handmade mýdlo, 
výborný domácí likér, perníčky a spoustu 

Naopak přijďte, když právě máte tu blbou 
náladu a pocit, že nic nejde, garantuji 
vám, že budete po lekci odcházet jako 
nový člověk a cítit se mnohem lépe. 
Všechno ostatní pak přijde samo. Na 
lekcích vždy panuje skvělá nálada, 

 
vámi setkat na józe i  

Nové Vsi? Nabízít
například i individuální lekce? 

Momentálně mám lekce pouze v Nové 
Vsi a v nejbližší době neplánuji lekce 
přidávat. I když mým snem je ranní 
sobotní lekce, není nad to si zacvičit ráno 
a pak mít nádherný a rozzářený celý den, 
ale uvidíme, co přinese čas. Individuální 
lekce nabízím, ale spíše jen na doladění 

které nejsou na skupinové lekci 
jasné. Přeci jenom na skupině, kde je 10 
lidí, je těžké se vám věnovat do detailu, 

Jak probíhá váš běžný den?  
Jsem maminka na mateřské, takže můj 

den se točí okolo mé 2,5leté dcery. Někdy 
a, vlastně každý den je to jízda. 

Díky bohu, že mám právě lekce jógy, kde 
se i já chodím zregenerovat. Jinak bych 
už byla v blázinci. Ale samozřejmě, jak by 
řekla jakákoliv jiná maminka, neměnila 
bych za nic na světě. Jsem jenom vděčná, 

na mateřské a mít u 
tost dělat to, co miluji, tedy 

Váš vzkaz pro všechny, kteří váhají 

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
Lekce jógy se konají každé pondělí a

                                                        

MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
vánočně, upekli jsme si společně cukroví 
a nazdobili perníčky. Užili jsme si 
čertovskou školičku a děti už začínaly 
tušit, že co nevidět za nimi přijde „vzácná 

o jako každý jiný 
den, zpestřit nám ho přijelo divadlo Kozlík 
svojí čertovskou pohádkou, ale jen co 
skončilo představení, objevilo se mírné 
napětí… děti totiž zaslechly lehounký 
cinkot zvonečků a zvláštní podupávání. 

třídy majestátně vešel 
uláš doprovázený chlupatým čertem. 

Děti pověděly Mikulášovi básničky, které 
protože nikdo, ale 

opravdu nikdo nezlobil nebo jen malinko, 
byly všechny děti nakonec obdarovány 
štědrými balíčky a čertův pytel zůstal 

inci tradičně patří i náš vánoční 
jarmark, kde si může veřejnost koupit 
výrobky, které tvořily děti se svými rodiči, 
nebo přímo s námi v mateřské škole. 
Nechyběl tedy ani letos. Lidé si mohli 
přímo na návsi pod vánočním 
stromečkem vybrat z velké škály svícnů, 
keramických misek, věnců a vánoční 
dekorace. K mání bylo i handmade mýdlo, 
výborný domácí likér, perníčky a spoustu 

Naopak přijďte, když právě máte tu blbou 
arantuji 

vám, že budete po lekci odcházet jako 
nový člověk a cítit se mnohem lépe. 
Všechno ostatní pak přijde samo. Na 
lekcích vždy panuje skvělá nálada, 

vámi setkat na józe i  
Nové Vsi? Nabízíte 

v Nové 
Vsi a v nejbližší době neplánuji lekce 
přidávat. I když mým snem je ranní 
sobotní lekce, není nad to si zacvičit ráno 
a pak mít nádherný a rozzářený celý den, 
ale uvidíme, co přinese čas. Individuální 
lekce nabízím, ale spíše jen na doladění 

které nejsou na skupinové lekci 
jasné. Přeci jenom na skupině, kde je 10 
lidí, je těžké se vám věnovat do detailu, 

Jsem maminka na mateřské, takže můj 
den se točí okolo mé 2,5leté dcery. Někdy 

a, vlastně každý den je to jízda. 
Díky bohu, že mám právě lekce jógy, kde 
se i já chodím zregenerovat. Jinak bych 
už byla v blázinci. Ale samozřejmě, jak by 
řekla jakákoliv jiná maminka, neměnila 
bych za nic na světě. Jsem jenom vděčná, 

na mateřské a mít u 
tost dělat to, co miluji, tedy 

Váš vzkaz pro všechny, kteří váhají 

    Prosím nečekejte na to až zhubnete 
nebo až budete flexibilní. Většina lidí, kte
ří právě jógu chtějí zkusit, mi říkají, že 
přece nemůžou přijít na lekci, protože 
nejsou flexibilní. Ale to je, jako byste říkali, 
že můžete do posilovny teprve až 
zhubnete. Jestli to chcete zkusit, prostě se 
na lekci přihlaste a zahoďte výmluvy. Nic 
speciálního nepotřebujete, jen sami sebe. 
A pokud 
Alespoň budete vědět, že jóga není pro 
vás a můžete hledat něco jiného. Nebo 
budete chodit jen chvíli a pak přestanete, 
to je taky úplně v pořádku, nikdo vám nic 
vyčítat nebude. 
    Teď se nám blíží konec roku a s ním i 
novoroční předsevzetí tak toho můžete 
využít a dát si nový cíl a zkusit něco 
nového. Já se určitě budu moc těšit na 
nové tváře, které na lekce přijdou. Pokud 
se bojíte, že to nezvládnete a bude to 
příliš těžké, tak se nebojte. Co na józe 
miluji je její variabili
svojí lehčí a těžší variantu. Navíc si v
běhu každé pozice můžete odpočinout, 
z pozice odejít a pak se k nám v průběhu 
znovu přidat.
z mnoha věcí, které nás učí, je Ahimsa 
nenásilí, tzn. pokud už nemůžu, net
se přes moje ego, které chce všem a sobě 
dokázat, že to zvládne, ale odpočinout si, 
respektovat svoje tělo a jeho limity. To, co 
neudělám při lekci dnes, možná zvládnu 
za pár týdnů. Není kam spěchat. O to 
větší radost z toho pak ale budete mít. 

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
Lekce jógy se konají každé pondělí a

                                                        

ŠKOLIČKY
vánočně, upekli jsme si společně cukroví 
a nazdobili perníčky. Užili jsme si 
čertovskou školičku a děti už začínaly 
tušit, že co nevidět za nimi přijde „vzácná 

o jako každý jiný 
den, zpestřit nám ho přijelo divadlo Kozlík 
svojí čertovskou pohádkou, ale jen co 
skončilo představení, objevilo se mírné 
napětí… děti totiž zaslechly lehounký 
cinkot zvonečků a zvláštní podupávání. 

třídy majestátně vešel 
uláš doprovázený chlupatým čertem. 

Děti pověděly Mikulášovi básničky, které 
protože nikdo, ale 

opravdu nikdo nezlobil nebo jen malinko, 
byly všechny děti nakonec obdarovány 
štědrými balíčky a čertův pytel zůstal 

inci tradičně patří i náš vánoční 
jarmark, kde si může veřejnost koupit 
výrobky, které tvořily děti se svými rodiči, 
nebo přímo s námi v mateřské škole. 
Nechyběl tedy ani letos. Lidé si mohli 
přímo na návsi pod vánočním 

nů, 
keramických misek, věnců a vánoční 
dekorace. K mání bylo i handmade mýdlo, 
výborný domácí likér, perníčky a spoustu 

jiných pokladů. O šikovnosti našich dětí se 
můžete přesvědčit i při svých nákupech 
v kolínském Futuru, kde patří jeden 
z nazdobených stromečkům právě naší 
školce.   
    Nyní se děti už těší na vánoční 
besídku, Ježíšek jim určitě nadělí nové 
hračky, s nimiž se budou těšit mnoho 
dalších dní ve svých třídách. Děti se ale 
učí, že správné je nejen dostávat, ale i 
dávat, proto jede
ozdobíme opravdu netradičně. Bude plný 
přírodních dobrot a společně ho 
doneseme do lesa zvířátkům, aby i ona 
pocítila štědrost vánočních dní.
    Úplný závěr roku patří Silvestru nejen 
v kalendáři ale i u nás ve školce, než se 
definitivn
domovů, zamáváme starému roku, 
poděkujeme mu za vše dobré, co nám 
přinesl a přivítáme ten nový plný nadějí a 
plánů. Chybět nebude diskotéka, zábavné 
hry a samozřejmě raut. Bez mlsání se 
totiž neobejde žádná správná oslava.
    Za vše
školky Vám přeji krásné a
vánočních svátků s vašimi nejbližšími a 
hodně štěstí a zdraví v

Prosím nečekejte na to až zhubnete 
nebo až budete flexibilní. Většina lidí, kte
ří právě jógu chtějí zkusit, mi říkají, že 

ece nemůžou přijít na lekci, protože 
nejsou flexibilní. Ale to je, jako byste říkali, 
že můžete do posilovny teprve až 
zhubnete. Jestli to chcete zkusit, prostě se 
na lekci přihlaste a zahoďte výmluvy. Nic 
speciálního nepotřebujete, jen sami sebe. 
A pokud vás to nebude bavit, nevadí. 
Alespoň budete vědět, že jóga není pro 
vás a můžete hledat něco jiného. Nebo 
budete chodit jen chvíli a pak přestanete, 
to je taky úplně v pořádku, nikdo vám nic 
vyčítat nebude.  

Teď se nám blíží konec roku a s ním i 
ční předsevzetí tak toho můžete 

využít a dát si nový cíl a zkusit něco 
nového. Já se určitě budu moc těšit na 
nové tváře, které na lekce přijdou. Pokud 
se bojíte, že to nezvládnete a bude to 
příliš těžké, tak se nebojte. Co na józe 
miluji je její variabilita. Spousta pozic má 
svojí lehčí a těžší variantu. Navíc si v
běhu každé pozice můžete odpočinout, 

pozice odejít a pak se k nám v průběhu 
znovu přidat. Jóga je úžasná. Jednu 

mnoha věcí, které nás učí, je Ahimsa 
nenásilí, tzn. pokud už nemůžu, net
se přes moje ego, které chce všem a sobě 
dokázat, že to zvládne, ale odpočinout si, 
respektovat svoje tělo a jeho limity. To, co 
neudělám při lekci dnes, možná zvládnu 
za pár týdnů. Není kam spěchat. O to 
větší radost z toho pak ale budete mít. 

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
Lekce jógy se konají každé pondělí a čtvrtek od 18:00 hodin a 

                                                          

ŠKOLIČKY 
jiných pokladů. O šikovnosti našich dětí se 
můžete přesvědčit i při svých nákupech 
v kolínském Futuru, kde patří jeden 

zdobených stromečkům právě naší 
školce.    

Nyní se děti už těší na vánoční 
besídku, Ježíšek jim určitě nadělí nové 
hračky, s nimiž se budou těšit mnoho 
dalších dní ve svých třídách. Děti se ale 
učí, že správné je nejen dostávat, ale i 
dávat, proto jede
ozdobíme opravdu netradičně. Bude plný 
přírodních dobrot a společně ho 
doneseme do lesa zvířátkům, aby i ona 
pocítila štědrost vánočních dní.

Úplný závěr roku patří Silvestru nejen 
v kalendáři ale i u nás ve školce, než se 
definitivně rozprchneme do svých 
domovů, zamáváme starému roku, 
poděkujeme mu za vše dobré, co nám 
přinesl a přivítáme ten nový plný nadějí a 
plánů. Chybět nebude diskotéka, zábavné 
hry a samozřejmě raut. Bez mlsání se 
totiž neobejde žádná správná oslava.

Za všechny zaměstnankyně mateřské 
školky Vám přeji krásné a
vánočních svátků s vašimi nejbližšími a 
hodně štěstí a zdraví v

Prosím nečekejte na to až zhubnete 
nebo až budete flexibilní. Většina lidí, kte
ří právě jógu chtějí zkusit, mi říkají, že 

ece nemůžou přijít na lekci, protože 
nejsou flexibilní. Ale to je, jako byste říkali, 
že můžete do posilovny teprve až 
zhubnete. Jestli to chcete zkusit, prostě se 
na lekci přihlaste a zahoďte výmluvy. Nic 
speciálního nepotřebujete, jen sami sebe. 

vás to nebude bavit, nevadí. 
Alespoň budete vědět, že jóga není pro 
vás a můžete hledat něco jiného. Nebo 
budete chodit jen chvíli a pak přestanete, 
to je taky úplně v pořádku, nikdo vám nic 

Teď se nám blíží konec roku a s ním i 
ční předsevzetí tak toho můžete 

využít a dát si nový cíl a zkusit něco 
nového. Já se určitě budu moc těšit na 
nové tváře, které na lekce přijdou. Pokud 
se bojíte, že to nezvládnete a bude to 
příliš těžké, tak se nebojte. Co na józe 

ta. Spousta pozic má 
svojí lehčí a těžší variantu. Navíc si v
běhu každé pozice můžete odpočinout, 

pozice odejít a pak se k nám v průběhu 
Jóga je úžasná. Jednu 

mnoha věcí, které nás učí, je Ahimsa 
nenásilí, tzn. pokud už nemůžu, net
se přes moje ego, které chce všem a sobě 
dokázat, že to zvládne, ale odpočinout si, 
respektovat svoje tělo a jeho limity. To, co 
neudělám při lekci dnes, možná zvládnu 
za pár týdnů. Není kam spěchat. O to 
větší radost z toho pak ale budete mít. 

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
čtvrtek od 18:00 hodin a 

  

jiných pokladů. O šikovnosti našich dětí se 
můžete přesvědčit i při svých nákupech 
v kolínském Futuru, kde patří jeden 

zdobených stromečkům právě naší 

Nyní se děti už těší na vánoční 
besídku, Ježíšek jim určitě nadělí nové 
hračky, s nimiž se budou těšit mnoho 
dalších dní ve svých třídách. Děti se ale 
učí, že správné je nejen dostávat, ale i 
dávat, proto jeden ze stromečků 
ozdobíme opravdu netradičně. Bude plný 
přírodních dobrot a společně ho 
doneseme do lesa zvířátkům, aby i ona 
pocítila štědrost vánočních dní. 

Úplný závěr roku patří Silvestru nejen 
v kalendáři ale i u nás ve školce, než se 

ě rozprchneme do svých 
domovů, zamáváme starému roku, 
poděkujeme mu za vše dobré, co nám 
přinesl a přivítáme ten nový plný nadějí a 
plánů. Chybět nebude diskotéka, zábavné 
hry a samozřejmě raut. Bez mlsání se 
totiž neobejde žádná správná oslava.

chny zaměstnankyně mateřské 
školky Vám přeji krásné a klidné prožití 
vánočních svátků s vašimi nejbližšími a 
hodně štěstí a zdraví v roce 2023.

Olga Trochtová

Prosím nečekejte na to až zhubnete 
nebo až budete flexibilní. Většina lidí, kte-
ří právě jógu chtějí zkusit, mi říkají, že 

ece nemůžou přijít na lekci, protože 
nejsou flexibilní. Ale to je, jako byste říkali, 
že můžete do posilovny teprve až 
zhubnete. Jestli to chcete zkusit, prostě se 
na lekci přihlaste a zahoďte výmluvy. Nic 
speciálního nepotřebujete, jen sami sebe. 

vás to nebude bavit, nevadí. 
Alespoň budete vědět, že jóga není pro 
vás a můžete hledat něco jiného. Nebo 
budete chodit jen chvíli a pak přestanete, 
to je taky úplně v pořádku, nikdo vám nic 

Teď se nám blíží konec roku a s ním i 
ční předsevzetí tak toho můžete 

využít a dát si nový cíl a zkusit něco 
nového. Já se určitě budu moc těšit na 
nové tváře, které na lekce přijdou. Pokud 
se bojíte, že to nezvládnete a bude to 
příliš těžké, tak se nebojte. Co na józe 

ta. Spousta pozic má 
svojí lehčí a těžší variantu. Navíc si v prů-
běhu každé pozice můžete odpočinout, 

pozice odejít a pak se k nám v průběhu 
Jóga je úžasná. Jednu 

mnoha věcí, které nás učí, je Ahimsa – 
nenásilí, tzn. pokud už nemůžu, netlačím 
se přes moje ego, které chce všem a sobě 
dokázat, že to zvládne, ale odpočinout si, 
respektovat svoje tělo a jeho limity. To, co 
neudělám při lekci dnes, možná zvládnu 
za pár týdnů. Není kam spěchat. O to 
větší radost z toho pak ale budete mít.  

Petro, moc děkuji za čas věnovaný našim novinám. Věřím, že rozhovor s vámi inspiruje nejednoho čtenáře vaše lekce 
čtvrtek od 18:00 hodin a 

    KK 

jiných pokladů. O šikovnosti našich dětí se 
můžete přesvědčit i při svých nákupech     
v kolínském Futuru, kde patří jeden          

zdobených stromečkům právě naší 

Nyní se děti už těší na vánoční 
besídku, Ježíšek jim určitě nadělí nové 
hračky, s nimiž se budou těšit mnoho 
dalších dní ve svých třídách. Děti se ale 
učí, že správné je nejen dostávat, ale i 

n ze stromečků 
ozdobíme opravdu netradičně. Bude plný 
přírodních dobrot a společně ho 
doneseme do lesa zvířátkům, aby i ona 

Úplný závěr roku patří Silvestru nejen     
v kalendáři ale i u nás ve školce, než se 

ě rozprchneme do svých 
domovů, zamáváme starému roku, 
poděkujeme mu za vše dobré, co nám 
přinesl a přivítáme ten nový plný nadějí a 
plánů. Chybět nebude diskotéka, zábavné 
hry a samozřejmě raut. Bez mlsání se 
totiž neobejde žádná správná oslava. 

chny zaměstnankyně mateřské 
klidné prožití 

vánočních svátků s vašimi nejbližšími a 
roce 2023. 

Olga Trochtová 

         



 

    Za letošní podzim vyjela jednotka ke 
třem výjezdům. Jednalo se o požár 
hromady roští na místním fotbalovém 
hřišti, požár osobního automobilu v
Nová Ves I a požár průmyslového objektu 
v Kolíně. 

    Budování pozitivního vztahu k
blízkému okolí považujeme za jednu 
z priorit vzdělávání na naší škole.   
Využíváme přírodního prostředí jako 
přirozené učebny, kde můžeme bádat, 
pozorovat a poznávat. A to nejen v
dopoledního vyučování, ale
každé středeční odpoledne se vydává 
školní družina na badatelskou expedici do 
blízkého okolí školy, případně i obce. 
Ačkoliv mnozí žáci nepochází z
přesto znají některá místa, která možná 
pro místní zas tak zajímavá nebo 
jedinečná nej
podstatě za tak jedinečná nepovažují.
    Učení venku, ať už v
zahrady nebo i mimo prostor budovy 
školy, považujeme za zcela přirozené a 
smysluplné v
záměrem školy v
rozvoje př
Zapojeni jsme v

     Na podzim se na Ohradě uskutečnilo společné 
dýni. Opekli jsme buřtíky a na závěr na ně čekala ještě stezka odvahy.
společně 

Za letošní podzim vyjela jednotka ke 
třem výjezdům. Jednalo se o požár 
hromady roští na místním fotbalovém 
hřišti, požár osobního automobilu v
Nová Ves I a požár průmyslového objektu 

Kolíně.  

Budování pozitivního vztahu k
blízkému okolí považujeme za jednu 

priorit vzdělávání na naší škole.   
Využíváme přírodního prostředí jako 
přirozené učebny, kde můžeme bádat, 
pozorovat a poznávat. A to nejen v
dopoledního vyučování, ale
každé středeční odpoledne se vydává 
školní družina na badatelskou expedici do 
blízkého okolí školy, případně i obce. 
Ačkoliv mnozí žáci nepochází z
přesto znají některá místa, která možná 
pro místní zas tak zajímavá nebo 
jedinečná nejsou nebo je ani ve své 
podstatě za tak jedinečná nepovažují.

Učení venku, ať už v
zahrady nebo i mimo prostor budovy 
školy, považujeme za zcela přirozené a 
smysluplné v souladu s
záměrem školy v
rozvoje přírodovědné gramotnosti. 
Zapojeni jsme v řadě projektů, které nás 

Na podzim se na Ohradě uskutečnilo společné 
Opekli jsme buřtíky a na závěr na ně čekala ještě stezka odvahy.

společně ozdobili stromeček

 

Za letošní podzim vyjela jednotka ke 
třem výjezdům. Jednalo se o požár 
hromady roští na místním fotbalovém 
hřišti, požár osobního automobilu v
Nová Ves I a požár průmyslového objektu 

Budování pozitivního vztahu k 
blízkému okolí považujeme za jednu 

priorit vzdělávání na naší škole.   
Využíváme přírodního prostředí jako 
přirozené učebny, kde můžeme bádat, 
pozorovat a poznávat. A to nejen v
dopoledního vyučování, ale pravidelně 
každé středeční odpoledne se vydává 
školní družina na badatelskou expedici do 
blízkého okolí školy, případně i obce. 
Ačkoliv mnozí žáci nepochází z Nové Vsi, 
přesto znají některá místa, která možná 
pro místní zas tak zajímavá nebo 

sou nebo je ani ve své 
podstatě za tak jedinečná nepovažují.

Učení venku, ať už v prostorách školní 
zahrady nebo i mimo prostor budovy 
školy, považujeme za zcela přirozené a 

souladu s koncepčním 
záměrem školy v oblasti podpory a 

írodovědné gramotnosti. 
řadě projektů, které nás 

Podzimní tvoření 
Na podzim se na Ohradě uskutečnilo společné 

Opekli jsme buřtíky a na závěr na ně čekala ještě stezka odvahy.
ozdobili stromeček na návsi. Rodiče se posilnili svařáčkem a pak ná

 SDH Nová Ves I 

Za letošní podzim vyjela jednotka ke 
třem výjezdům. Jednalo se o požár 
hromady roští na místním fotbalovém 
hřišti, požár osobního automobilu v obci 
Nová Ves I a požár průmyslového objektu 

    
požáru skladu barev ve firmě OTK 
GROUP, a. s. 
    
natáčení filmů v
v 
    
k 
Ohradě. Jednotka SDH provedla výcvik 
na vrchu Bedřichov, který zahrnoval první 
pomoc, záchranu osob z výšky, pátrání po 
pohřešovaných osobách a dálková 
doprava vody. Čtyři členové jednotky 
úspěšně absolvovali kurz nositelů dýchac
techniky v

 přírodě a 
blízkému okolí považujeme za jednu 

priorit vzdělávání na naší škole.   
Využíváme přírodního prostředí jako 
přirozené učebny, kde můžeme bádat, 
pozorovat a poznávat. A to nejen v rámci 

pravidelně 
každé středeční odpoledne se vydává 
školní družina na badatelskou expedici do 
blízkého okolí školy, případně i obce. 

Nové Vsi, 
přesto znají některá místa, která možná 
pro místní zas tak zajímavá nebo 

sou nebo je ani ve své 
podstatě za tak jedinečná nepovažují. 

prostorách školní 
zahrady nebo i mimo prostor budovy 
školy, považujeme za zcela přirozené a 

koncepčním 
oblasti podpory a 

írodovědné gramotnosti. 
řadě projektů, které nás 

podporují a motivují k
zařazování různých aktivit a činností do 
vzdělávacího procesu. Za nejzajímavější 
s 
blízké spolupráce se Střediskem 
ekol
v 
gramotnosti objevili řadu podnětů i 
v 
jsme se je průběžně do výuky zařazovat. 
Součástí pilotování metodické příručky 
bylo především „navnímání“ obce, kde
škola působí a učit se z
žákům nabízí. A když už nic, tak 
nemusíme naše žáky považovat za tzv. 
„ohrožený druh“, neboť takovou otázku si 
položil i Petr Daniš, který vše shrnul ve 
své publikaci, Děti venku v
ohrožený druh?
    
Prosperity „ohroženým druhem“ nebyli. 
Zda je to v

Podzimní tvoření 
Na podzim se na Ohradě uskutečnilo společné 

Opekli jsme buřtíky a na závěr na ně čekala ještě stezka odvahy.
na návsi. Rodiče se posilnili svařáčkem a pak ná

Nová Ves I 
    Poslední v 
požáru skladu barev ve firmě OTK 
GROUP, a. s. 
    Jednotka zajišťovala požární dohled při 
natáčení filmů v
 Kolíně a sv. Barbory v

    Na žádost starosty obce hasiči vyjeli 
 odstranění náletových stromů na 

Ohradě. Jednotka SDH provedla výcvik 
na vrchu Bedřichov, který zahrnoval první 
pomoc, záchranu osob z výšky, pátrání po 
pohřešovaných osobách a dálková 
doprava vody. Čtyři členové jednotky 
úspěšně absolvovali kurz nositelů dýchac
techniky v teoretické části na HZS 

ZŠ P
podporují a motivují k
zařazování různých aktivit a činností do 
vzdělávacího procesu. Za nejzajímavější 
 ohledem na dané téma je asi navázání 

blízké spolupráce se Střediskem 
ekologické výchovy Sever, kdy jsme 
 rámci podpory rozvoje přírodovědné 

gramotnosti objevili řadu podnětů i 
 místně zakotveném učení a rozhodli 

jsme se je průběžně do výuky zařazovat. 
Součástí pilotování metodické příručky 
bylo především „navnímání“ obce, kde
škola působí a učit se z
žákům nabízí. A když už nic, tak 
nemusíme naše žáky považovat za tzv. 
„ohrožený druh“, neboť takovou otázku si 
položil i Petr Daniš, který vše shrnul ve 
své publikaci, Děti venku v
ohrožený druh?
    My se snažíme, aby žáci Základní školy 
Prosperity „ohroženým druhem“ nebyli. 
Zda je to v

Podzimní tvoření 
Na podzim se na Ohradě uskutečnilo společné tvoření s dětmi

Opekli jsme buřtíky a na závěr na ně čekala ještě stezka odvahy.
na návsi. Rodiče se posilnili svařáčkem a pak ná

Nová Ves I (září –
 řadě bylo taktické cvičení 

požáru skladu barev ve firmě OTK 
GROUP, a. s.  

Jednotka zajišťovala požární dohled při 
natáčení filmů v kostele sv. Bartoloměje 

Kolíně a sv. Barbory v Kutné Hoře.
Na žádost starosty obce hasiči vyjeli 

anění náletových stromů na 
Ohradě. Jednotka SDH provedla výcvik 
na vrchu Bedřichov, který zahrnoval první 
pomoc, záchranu osob z výšky, pátrání po 
pohřešovaných osobách a dálková 
doprava vody. Čtyři členové jednotky 
úspěšně absolvovali kurz nositelů dýchac

teoretické části na HZS 
 

ZŠ Prosperity
podporují a motivují k
zařazování různých aktivit a činností do 
vzdělávacího procesu. Za nejzajímavější 

ohledem na dané téma je asi navázání 
blízké spolupráce se Střediskem 

ogické výchovy Sever, kdy jsme 
rámci podpory rozvoje přírodovědné 

gramotnosti objevili řadu podnětů i 
místně zakotveném učení a rozhodli 

jsme se je průběžně do výuky zařazovat. 
Součástí pilotování metodické příručky 
bylo především „navnímání“ obce, kde
škola působí a učit se z toho, co našim 
žákům nabízí. A když už nic, tak 
nemusíme naše žáky považovat za tzv. 
„ohrožený druh“, neboť takovou otázku si 
položil i Petr Daniš, který vše shrnul ve 
své publikaci, Děti venku v
ohrožený druh? 

snažíme, aby žáci Základní školy 
Prosperity „ohroženým druhem“ nebyli. 
Zda je to v souladu s

 

    Po roce jsme se opět setkali u našeho dýňování, které jsme si i za 
nepříznivého počasí užili. Opět nám skvěle chutnala výborná 
hokaidová polévka, kterou jako každý rok připravila paní Benešová a 
několik druhů sladkých
děkujeme.
který daroval dýně na tvoření.

Podzimní tvoření a Mikuláš 
tvoření s dětmi

Opekli jsme buřtíky a na závěr na ně čekala ještě stezka odvahy.
na návsi. Rodiče se posilnili svařáčkem a pak ná

– listopad
řadě bylo taktické cvičení 

požáru skladu barev ve firmě OTK 

Jednotka zajišťovala požární dohled při 
kostele sv. Bartoloměje 

Kutné Hoře. 
Na žádost starosty obce hasiči vyjeli 

anění náletových stromů na 
Ohradě. Jednotka SDH provedla výcvik 
na vrchu Bedřichov, který zahrnoval první 
pomoc, záchranu osob z výšky, pátrání po 
pohřešovaných osobách a dálková 
doprava vody. Čtyři členové jednotky 
úspěšně absolvovali kurz nositelů dýchac

teoretické části na HZS 

rosperity 
podporují a motivují k přirozenému 
zařazování různých aktivit a činností do 
vzdělávacího procesu. Za nejzajímavější 

ohledem na dané téma je asi navázání 
blízké spolupráce se Střediskem 

ogické výchovy Sever, kdy jsme 
rámci podpory rozvoje přírodovědné 

gramotnosti objevili řadu podnětů i 
místně zakotveném učení a rozhodli 

jsme se je průběžně do výuky zařazovat. 
Součástí pilotování metodické příručky 
bylo především „navnímání“ obce, kde

toho, co našim 
žákům nabízí. A když už nic, tak 
nemusíme naše žáky považovat za tzv. 
„ohrožený druh“, neboť takovou otázku si 
položil i Petr Daniš, který vše shrnul ve 
své publikaci, Děti venku v přírodě: 

snažíme, aby žáci Základní školy 
Prosperity „ohroženým druhem“ nebyli. 

souladu s představami 

Po roce jsme se opět setkali u našeho dýňování, které jsme si i za 
nepříznivého počasí užili. Opět nám skvěle chutnala výborná 
hokaidová polévka, kterou jako každý rok připravila paní Benešová a 
několik druhů sladkých
děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat panu Starému z
který daroval dýně na tvoření.

a Mikuláš na 
tvoření s dětmi,  kde si děti mohly vyrobit různé dekorace a vydlabat 

Opekli jsme buřtíky a na závěr na ně čekala ještě stezka odvahy. V sobotu 3. prosince se sešli sousedé s dětmi, aby si 
na návsi. Rodiče se posilnili svařáčkem a pak nás navštívil i sám 

listopad 2022
řadě bylo taktické cvičení 

požáru skladu barev ve firmě OTK 

Jednotka zajišťovala požární dohled při 
kostele sv. Bartoloměje 

Na žádost starosty obce hasiči vyjeli 
anění náletových stromů na 

Ohradě. Jednotka SDH provedla výcvik 
na vrchu Bedřichov, který zahrnoval první 
pomoc, záchranu osob z výšky, pátrání po 
pohřešovaných osobách a dálková 
doprava vody. Čtyři členové jednotky 
úspěšně absolvovali kurz nositelů dýchací 

teoretické části na HZS 

v Kolíně a praktického výcviku v
HZS Příbram.
    Obec Nová Ves I získala dar od spo
lečnosti Paramo Pardubice velko
kapacitní cisternu o objemu 8000 litrů
vody na podvozku Tatra 815, který bude 
od zastupitelů obce slavnostně předán 
SDH Nová Ves I. Po dokončení všech 
úprav bude vůz zařazen do výjezdu 
jednotky.
    Sbor dobrovolných hasičů přeje 
občanům Nové Vsi I a Ohrady krásné 
prožití vánočních svátků a pe
v roce 2023.
                                

přirozenému 
zařazování různých aktivit a činností do 
vzdělávacího procesu. Za nejzajímavější 

ohledem na dané téma je asi navázání 
blízké spolupráce se Střediskem 

ogické výchovy Sever, kdy jsme 
rámci podpory rozvoje přírodovědné 

gramotnosti objevili řadu podnětů i 
místně zakotveném učení a rozhodli 

jsme se je průběžně do výuky zařazovat. 
Součástí pilotování metodické příručky 
bylo především „navnímání“ obce, kde 

toho, co našim 
žákům nabízí. A když už nic, tak 
nemusíme naše žáky považovat za tzv. 
„ohrožený druh“, neboť takovou otázku si 
položil i Petr Daniš, který vše shrnul ve 

přírodě: 

snažíme, aby žáci Základní školy 
Prosperity „ohroženým druhem“ nebyli. 

představami 

ostatních, to je na otázku další, ale MY 
v tom smysl vidíme, a proto tou cestou dál 
i půjdeme.
    Přejeme vám objevování řady míst 
v Nové Vsi, které j
    Přejeme vám krásný adventní čas, 
klidné a spokojené Vánoce a jen samou 
prosperitu v

Za ZŠ Prosperity Dita Nastoupilová
 

   Dýňování
Po roce jsme se opět setkali u našeho dýňování, které jsme si i za 

nepříznivého počasí užili. Opět nám skvěle chutnala výborná 
hokaidová polévka, kterou jako každý rok připravila paní Benešová a 
několik druhů sladkých i slaných dobrot, za které také všem moc 

Dále bychom chtěli poděkovat panu Starému z
který daroval dýně na tvoření.                         

 

na Ohradě
kde si děti mohly vyrobit různé dekorace a vydlabat 
V sobotu 3. prosince se sešli sousedé s dětmi, aby si 

s navštívil i sám Mikuláš s andělem a s

2022) 
Kolíně a praktického výcviku v

HZS Příbram. 
Obec Nová Ves I získala dar od spo

lečnosti Paramo Pardubice velko
kapacitní cisternu o objemu 8000 litrů
vody na podvozku Tatra 815, který bude 
od zastupitelů obce slavnostně předán 
SDH Nová Ves I. Po dokončení všech 
úprav bude vůz zařazen do výjezdu 
jednotky. 

Sbor dobrovolných hasičů přeje 
občanům Nové Vsi I a Ohrady krásné 
prožití vánočních svátků a pe

roce 2023.              
                                Za SDH Karel Voslař

ostatních, to je na otázku další, ale MY 
tom smysl vidíme, a proto tou cestou dál 

i půjdeme. 
Přejeme vám objevování řady míst 

Nové Vsi, které jsme objevili i MY.
Přejeme vám krásný adventní čas, 

klidné a spokojené Vánoce a jen samou 
prosperitu v roce 2023. Opatrujte se.

Za ZŠ Prosperity Dita Nastoupilová

Dýňování
Po roce jsme se opět setkali u našeho dýňování, které jsme si i za 

nepříznivého počasí užili. Opět nám skvěle chutnala výborná 
hokaidová polévka, kterou jako každý rok připravila paní Benešová a 

i slaných dobrot, za které také všem moc 
Dále bychom chtěli poděkovat panu Starému z

                               
 

Ohradě 
kde si děti mohly vyrobit různé dekorace a vydlabat 
V sobotu 3. prosince se sešli sousedé s dětmi, aby si 

Mikuláš s andělem a s

Kolíně a praktického výcviku v Polygonu 

Obec Nová Ves I získala dar od spo
lečnosti Paramo Pardubice velko
kapacitní cisternu o objemu 8000 litrů
vody na podvozku Tatra 815, který bude 
od zastupitelů obce slavnostně předán 
SDH Nová Ves I. Po dokončení všech 
úprav bude vůz zařazen do výjezdu 

Sbor dobrovolných hasičů přeje 
občanům Nové Vsi I a Ohrady krásné 
prožití vánočních svátků a pevné zdraví 

           
Za SDH Karel Voslař

ostatních, to je na otázku další, ale MY 
tom smysl vidíme, a proto tou cestou dál 

Přejeme vám objevování řady míst 
sme objevili i MY.

Přejeme vám krásný adventní čas, 
klidné a spokojené Vánoce a jen samou 

roce 2023. Opatrujte se.
Za ZŠ Prosperity Dita Nastoupilová

Po roce jsme se opět setkali u našeho dýňování, které jsme si i za 
nepříznivého počasí užili. Opět nám skvěle chutnala výborná 
hokaidová polévka, kterou jako každý rok připravila paní Benešová a 

i slaných dobrot, za které také všem moc 
Dále bychom chtěli poděkovat panu Starému z 

    Marcela Převrátilová

kde si děti mohly vyrobit různé dekorace a vydlabat 
V sobotu 3. prosince se sešli sousedé s dětmi, aby si 

Mikuláš s andělem a s čertíky.  
Martina Třešňáková

Polygonu 

Obec Nová Ves I získala dar od spo-
lečnosti Paramo Pardubice velko-
kapacitní cisternu o objemu 8000 litrů 
vody na podvozku Tatra 815, který bude 
od zastupitelů obce slavnostně předán 
SDH Nová Ves I. Po dokončení všech 
úprav bude vůz zařazen do výjezdu 

Sbor dobrovolných hasičů přeje 
občanům Nové Vsi I a Ohrady krásné 

vné zdraví 

Za SDH Karel Voslař 

ostatních, to je na otázku další, ale MY 
tom smysl vidíme, a proto tou cestou dál 

Přejeme vám objevování řady míst 
sme objevili i MY. 

Přejeme vám krásný adventní čas, 
klidné a spokojené Vánoce a jen samou 

roce 2023. Opatrujte se. 
Za ZŠ Prosperity Dita Nastoupilová 

Po roce jsme se opět setkali u našeho dýňování, které jsme si i za 
nepříznivého počasí užili. Opět nám skvěle chutnala výborná 
hokaidová polévka, kterou jako každý rok připravila paní Benešová a 

i slaných dobrot, za které také všem moc 
 Libodřic, 

Marcela Převrátilová 

kde si děti mohly vyrobit různé dekorace a vydlabat 
V sobotu 3. prosince se sešli sousedé s dětmi, aby si 

čertíky.   
Martina Třešňáková 



 
 

ROZPIS PRAVIDELNÉHO SVOZU POPELNIC  
DATUM DEN TÝDEN KOMUNÁL BIO PAPÍR PLAST 

5. 1. 2023 čtvrtek 1. Komunál   Plast 
12. 1. 2023 čtvrtek 2. Komunál    
19. 1. 2023 čtvrtek 3. Komunál  Papír Plast 
26. 1. 2023 čtvrtek 4. Komunál    
2. 2. 2023 čtvrtek 5. Komunál   Plast 
9. 2. 2023 čtvrtek 6. Komunál    

16. 2. 2023 čtvrtek 7. Komunál  Papír Plast 
23. 2. 2023 čtvrtek 8. Komunál    
2. 3. 2023 čtvrtek 9. Komunál   Plast 
9. 3. 2023 čtvrtek 10. Komunál    

16. 3. 2023 čtvrtek 11. Komunál  Papír Plast 
23. 3. 2023 čtvrtek 12. Komunál    
30. 3. 2023 čtvrtek 13.  BIO  Plast 
6. 4. 2023 čtvrtek 14. Komunál    

13. 4. 2023 čtvrtek 15.  BIO Papír Plast 
20. 4. 2023 čtvrtek 16. Komunál    
27. 4. 2023 čtvrtek 17.  BIO  Plast 
4. 5. 2023 čtvrtek 18. Komunál    

11. 5. 2023 čtvrtek 19.  BIO Papír Plast 
18. 5. 2023 čtvrtek 20. Komunál    
25. 5. 2023 čtvrtek 21.  BIO  Plast 
1. 6. 2023 čtvrtek 22. Komunál    
8. 6. 2023 čtvrtek 23.  BIO Papír Plast 

15. 6. 2023 čtvrtek 24. Komunál    
22. 6. 2023 čtvrtek 25.  BIO  Plast 
29. 6. 2023 čtvrtek 26. Komunál    
6. 7. 2023 čtvrtek 27.  BIO Papír Plast 

13. 7. 2023 čtvrtek 28. Komunál    
20. 7. 2023 čtvrtek 29.  BIO  Plast 
27. 7. 2023 čtvrtek 30. Komunál    
3. 8. 2023 čtvrtek 31.  BIO Papír Plast 

10. 8. 2023 čtvrtek 32. Komunál    
17. 8. 2023 čtvrtek 33.  BIO  Plast 
24. 8. 2023 čtvrtek 34. Komunál    
31. 8. 2023 čtvrtek 35.  BIO Papír Plast 
7. 9. 2023 čtvrtek 36. Komunál    

14. 9. 2023 čtvrtek 37.  BIO  Plast 
21. 9. 2023 čtvrtek 38. Komunál    
28. 9. 2023 čtvrtek 39.  BIO Papír Plast 
5. 10. 2023 čtvrtek 40. Komunál    

12. 10. 2023 čtvrtek 41.  BIO  Plast 
19. 10. 2023 čtvrtek 42. Komunál    
26. 10. 2023 čtvrtek 43. Komunál BIO Papír Plast 
2. 11. 2023 čtvrtek 44. Komunál    
9. 11. 2023 čtvrtek 45. Komunál BIO  Plast 

16. 11. 2023 čtvrtek 46. Komunál    
23. 11. 2023 čtvrtek 47. Komunál  Papír Plast 
30. 11. 2023 čtvrtek 48. Komunál    
7. 12. 2023 čtvrtek 49. Komunál   Plast 

14. 12. 2023 čtvrtek 50. Komunál    
21. 12. 2023 čtvrtek 51. Komunál  Papír Plast 
28. 12. 2023 čtvrtek 52. Komunál    

   37x 18x 13x 26x 



 
 

    Poplatky jsou splatné v
nebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se uvádí číslo 
popisné.
KTERÉ JSOU K
 

1. Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky z
2022 platí do 28. února 2023)
    Poplatek v
Splatný je jednorázově, a
příslušného kalen
bytovou jednotku se vydává pouze jedna známka! 
V případě potřeby více známek, každá další známka 
1000,

 
2. Poplatek

2023
a) 1650,

SBĚRNÉ MÍSTO
komunální odpad, bio odpad, plasty, sklo, papír 

březen 
říjen 

prosinec 
 

UMÍSTĚNÍ 
Velimská, Na Průhoně, Václavské nám.), 
Legerovo nám.) 

    Ráda bych připomněla sousedům, že na 
kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu. 

    V pondělí 
na návsi
nebo kousek medovníku. 
    Mohli jste si koupit vánoční keramické dekorace (z
výtvory n
děti s rodiči a

    Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
Zakoupením pamětní placky 
Volno, které pomáhá děte
na transparentním účtu nadačního fondu 123
     I díky vám budou mít v 
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V
Poplatky jsou splatné v

ebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se uvádí číslo 
popisné. OD POPLATKŮ JSOU OSVOBOZENY OSOBY,
KTERÉ JSOU K 1. 1. 2023  STARŠÍ 85 LET.

Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky z
2022 platí do 28. února 2023)

Poplatek v 
Splatný je jednorázově, a
příslušného kalen
bytovou jednotku se vydává pouze jedna známka! 

případě potřeby více známek, každá další známka 
1000,-Kč /známka.

Poplatek za užívání veřejné splaškové kanalizace r. 
2023 
a) 1650,- Kč/rok za osobu  

BĚRNÉ MÍSTO (prostor za ČOV Nová Ves I): 
komunální odpad, bio odpad, plasty, sklo, papír 

březen – září 
říjen – listopad

březen – 
listopad 

prosinec – únor
UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA SKLO
Velimská, Na Průhoně, Václavské nám.), 
Legerovo nám.)  

Ráda bych připomněla sousedům, že na 
kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu. 

pondělí 5. 12. 2022 
na návsi – vánoční jarmark
nebo kousek medovníku. 

Mohli jste si koupit vánoční keramické dekorace (z
výtvory nabízely šikovné ženy a dívky, ať už místní, nebo z
děti s rodiči a paní učitelkami

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
Zakoupením pamětní placky 
Volno, které pomáhá děte
na transparentním účtu nadačního fondu 123

I díky vám budou mít v 
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
Kubátová

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V
Poplatky jsou splatné v hotovosti na OÚ

ebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se uvádí číslo 
OD POPLATKŮ JSOU OSVOBOZENY OSOBY,

1. 1. 2023  STARŠÍ 85 LET.

Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky z
2022 platí do 28. února 2023)

 r. 2023 činí 1000,
Splatný je jednorázově, a
příslušného kalendářního roku. 
bytovou jednotku se vydává pouze jedna známka! 

případě potřeby více známek, každá další známka 
Kč /známka. 

za užívání veřejné splaškové kanalizace r. 

Kč/rok za osobu  

INFORMACE O SBĚRU ODPADU V ROCE 2023
(prostor za ČOV Nová Ves I): 

komunální odpad, bio odpad, plasty, sklo, papír 
Otevírací doba

 středa 
listopad středa 

sobota 

únor 
KONTEJNERŮ NA SKLO

Velimská, Na Průhoně, Václavské nám.), 

Ráda bych připomněla sousedům, že na 
kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu. 

MIKULÁŠSKÁ NA NÁVSI
5. 12. 2022 se konal

vánoční jarmark. Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 
nebo kousek medovníku.  

Mohli jste si koupit vánoční keramické dekorace (z
šikovné ženy a dívky, ať už místní, nebo z

paní učitelkami pro nás

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
Zakoupením pamětní placky NADAČNÍHO FONDU NEVZDÁ
Volno, které pomáhá dětem s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 
na transparentním účtu nadačního fondu 123

I díky vám budou mít v respitním středisku VOLNO Kolín
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
Kubátová (KK) a Ing. Magdalena Dunka. 

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V
hotovosti na OÚ

ebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se uvádí číslo 
OD POPLATKŮ JSOU OSVOBOZENY OSOBY,

1. 1. 2023  STARŠÍ 85 LET.

Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky z
2022 platí do 28. února 2023) 

činí 1000,- Kč/rok za osobu
Splatný je jednorázově, a to nejpozději

dářního roku. Na nemovitost nebo 
bytovou jednotku se vydává pouze jedna známka! 

případě potřeby více známek, každá další známka 

za užívání veřejné splaškové kanalizace r. 

Kč/rok za osobu   

INFORMACE O SBĚRU ODPADU V ROCE 2023
(prostor za ČOV Nová Ves I): 

komunální odpad, bio odpad, plasty, sklo, papír 
Otevírací doba 

 17:00 hod. 
 15:00 hod. 
 9:30 hod. 

ZAVŘENO
KONTEJNERŮ NA SKLO: Nová Ves I

Velimská, Na Průhoně, Václavské nám.), Ohrada

SCHRÁNKA NA NÁPADY
Ráda bych připomněla sousedům, že na návsi na OHRADĚ

kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu. 

MIKULÁŠSKÁ NA NÁVSI
se konala po dvouleté odmlce

Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

Mohli jste si koupit vánoční keramické dekorace (z
šikovné ženy a dívky, ať už místní, nebo z

pro nás přichystali mnoho krásných svícnů, vánočních ozdob a dekorací.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
NADAČNÍHO FONDU NEVZDÁ

m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 
na transparentním účtu nadačního fondu 123-9065240217/0100.

respitním středisku VOLNO Kolín
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Za NF Nevzdáme to Sylva Hurajtová, Hana Hniličková a Jitka Försterová 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
) a Ing. Magdalena Dunka. 

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V
hotovosti na OÚ Nová Ves I

ebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se uvádí číslo 
OD POPLATKŮ JSOU OSVOBOZENY OSOBY,

1. 1. 2023  STARŠÍ 85 LET. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky z r. 

Kč/rok za osobu
to nejpozději do 28. února 

Na nemovitost nebo 
bytovou jednotku se vydává pouze jedna známka! 

případě potřeby více známek, každá další známka 

za užívání veřejné splaškové kanalizace r. 

INFORMACE O SBĚRU ODPADU V ROCE 2023
(prostor za ČOV Nová Ves I): směsný 

komunální odpad, bio odpad, plasty, sklo, papír  

17:00 hod. – 18:30 hod.
15:00 hod. – 16:30 hod.
9:30 hod. – 11:00 hod.

ZAVŘENO 
Nová Ves I 

Ohrada (ul. Alšova, 

SCHRÁNKA NA NÁPADY
návsi na OHRADĚ

kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu. 

MIKULÁŠSKÁ NA NÁVSI
po dvouleté odmlce akce pod záštitou Keramické dílny a 

Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

Mohli jste si koupit vánoční keramické dekorace (zvonečky, zápichy, ozdoby, anděly
šikovné ženy a dívky, ať už místní, nebo z

přichystali mnoho krásných svícnů, vánočních ozdob a dekorací.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
NADAČNÍHO FONDU NEVZDÁ

m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 
9065240217/0100.

respitním středisku VOLNO Kolín
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Za NF Nevzdáme to Sylva Hurajtová, Hana Hniličková a Jitka Försterová 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
) a Ing. Magdalena Dunka. Uzávěrka dalšího čísla bude

Studio Press s.r.o., tiskárna Č

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V
 

Nová Ves I 
ebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se uvádí číslo 

OD POPLATKŮ JSOU OSVOBOZENY OSOBY, 

r. 

Kč/rok za osobu. 
do 28. února 

Na nemovitost nebo 
bytovou jednotku se vydává pouze jedna známka! 

případě potřeby více známek, každá další známka 

za užívání veřejné splaškové kanalizace r. 

 
3. 

 

INFORMACE O SBĚRU ODPADU V ROCE 2023
směsný 

18:30 hod. 
16:30 hod. 

11:00 hod. 

 (ul. 
(ul. Alšova, 

PRAVIDELNÝ SVOZ POPELNIC
papír, bio odpad
 

(Václavské 

Legerovo nám.)

SCHRÁNKA NA NÁPADY
návsi na OHRADĚ je na trafice 

kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu. 

 

MIKULÁŠSKÁ NA NÁVSI - VÁNOČNÍ 
akce pod záštitou Keramické dílny a 

Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

vonečky, zápichy, ozdoby, anděly
šikovné ženy a dívky, ať už místní, nebo z okolních vesnic. 

přichystali mnoho krásných svícnů, vánočních ozdob a dekorací.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
NADAČNÍHO FONDU NEVZDÁME TO jste přispěli krásnou částkou 

m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 
9065240217/0100. 

respitním středisku VOLNO Kolín štědré Vánoce. Velké díky patří i ved
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Za NF Nevzdáme to Sylva Hurajtová, Hana Hniličková a Jitka Försterová 
 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
Uzávěrka dalšího čísla bude

Studio Press s.r.o., tiskárna Č

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V
b) 850,- Kč/rok děti do 15ti let 
c) 850,- Kč/rok osoby starší 75ti let
d) držitelé ZTP/ ZTP
    Poplatek je splatný jednorázově, ve dvou splátkách nebo 
čtvrtletně, nejpozději však do 30. 09. 2023.

 Poplatek za psa 100,
za 200,-Kč 
    Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby podle zá
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro 
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní prá
    Poplatek za psa je splatný do 28. února 2023.

INFORMACE O SBĚRU ODPADU V ROCE 2023
PRAVIDELNÝ SVOZ POPELNIC
papír, bio odpad) bude ve čtvrtek dle rozpisu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 

(Václavské 
nám. a 

Legerovo nám.) 

SCHRÁNKA NA NÁPADY
je na trafice schránka na nápady, 

kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu. 

VÁNOČNÍ 
akce pod záštitou Keramické dílny a 

Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

vonečky, zápichy, ozdoby, anděly
okolních vesnic. Krásný stánek 

přichystali mnoho krásných svícnů, vánočních ozdob a dekorací.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
jste přispěli krásnou částkou 

m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 

štědré Vánoce. Velké díky patří i ved
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Za NF Nevzdáme to Sylva Hurajtová, Hana Hniličková a Jitka Försterová 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), 
Uzávěrka dalšího čísla bude 27. 3. 2023

Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav 

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2023
Kč/rok děti do 15ti let 
Kč/rok osoby starší 75ti let

d) držitelé ZTP/ ZTP-P osvobozeni
Poplatek je splatný jednorázově, ve dvou splátkách nebo 

ně, nejpozději však do 30. 09. 2023.

Poplatek za psa 100,- Kč/rok za psa, každý další pes je 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby podle zá
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených 

doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro 
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní prá

Poplatek za psa je splatný do 28. února 2023.

INFORMACE O SBĚRU ODPADU V ROCE 2023
PRAVIDELNÝ SVOZ POPELNIC

) bude ve čtvrtek dle rozpisu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 

 

11. března
21. října 

SCHRÁNKA NA NÁPADY 
schránka na nápady, 

kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 
nehoní a zvolní tempo, aby si Vánoce užili s láskou, v klidu a v teple rodinného krbu.       

VÁNOČNÍ JARMARK
akce pod záštitou Keramické dílny a OÚ Nová Ves I s

Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

vonečky, zápichy, ozdoby, anděly,…), nově zde byly také stánky, kde 
Krásný stánek zde měla 

přichystali mnoho krásných svícnů, vánočních ozdob a dekorací.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
jste přispěli krásnou částkou 

m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 

štědré Vánoce. Velké díky patří i ved
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Za NF Nevzdáme to Sylva Hurajtová, Hana Hniličková a Jitka Försterová 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), 
2023., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz

ROCE 2023
Kč/rok děti do 15ti let  
Kč/rok osoby starší 75ti let 

P osvobozeni 
Poplatek je splatný jednorázově, ve dvou splátkách nebo 

ně, nejpozději však do 30. 09. 2023.

Kč/rok za psa, každý další pes je 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby podle zá
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených 

doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro 
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis. 

Poplatek za psa je splatný do 28. února 2023.

INFORMACE O SBĚRU ODPADU V ROCE 2023
PRAVIDELNÝ SVOZ POPELNIC (komunální odpad, plast, 

) bude ve čtvrtek dle rozpisu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Nová Ves

11. března 8 - 9 hod
 8 – 9 hod

schránka na nápady, návrhy, postřehy, přání
kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 

     

JARMARK 
Nová Ves I s

Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

nově zde byly také stánky, kde 
zde měla také mateřská škola, kde si 

přichystali mnoho krásných svícnů, vánočních ozdob a dekorací.  

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
jste přispěli krásnou částkou 2 996 Kč 

m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 

štědré Vánoce. Velké díky patří i vedoucí keramické dílny v Nové 
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce. 

Za NF Nevzdáme to Sylva Hurajtová, Hana Hniličková a Jitka Försterová (www.nfnevzdameto.cz

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zp

GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), 
novoveskelisty@seznam.cz

ROCE 2023 

      

Poplatek je splatný jednorázově, ve dvou splátkách nebo 
ně, nejpozději však do 30. 09. 2023. 

Kč/rok za psa, každý další pes je 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených 

doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro 
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 

  
Poplatek za psa je splatný do 28. února 2023. 

komunální odpad, plast, 
) bude ve čtvrtek dle rozpisu 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU: 
Nová Ves I Ohrada

9 hod 9 - 10 hod
9 hod 9 – 10 hod

návrhy, postřehy, přání
kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 

   Martina Třešňáková

Nová Ves I s názvem Mikulášská 
Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

nově zde byly také stánky, kde 
mateřská škola, kde si 

Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 
 pro respitní středisko 

m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 

oucí keramické dílny v Nové 
Vsi I, paní Lence Benešové, za organizaci. Přejeme všem lidem dobré vůle klidný adventní čas a veselé Vánoce.  

www.nfnevzdameto.cz

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou v souladu 
souvislosti se zpracováním 

GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), 
novoveskelisty@seznam.cz.  

Poplatek je splatný jednorázově, ve dvou splátkách nebo 

Kč/rok za psa, každý další pes je 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou 

kona upravujícího 
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených 

doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro 
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 

 

komunální odpad, plast, 

Ohrada 
10 hod 
10 hod 

návrhy, postřehy, přání…, 
kterou může kdokoliv využít. Dále bych ráda jménem Ohradské besedy chtěla popřát všem krásné svátky a doporučit lidem, ať se 

Třešňáková 

Mikulášská 
Celým náměstím zavoněl svařák a vánoční čaj, ke kterému si bylo možné dát preclík, mini vánočku, 

nově zde byly také stánky, kde své 
mateřská škola, kde si 

 
Z celého srdce děkujeme všem dárcům z adventního keramického jarmarku, který se konal v Nové Vsi I dne 5. 12. 2022. 

pro respitní středisko 
m s těžkou formou autismu, kombinovaným postižením a jejich rodinám. Částku si můžete zkontrolovat 

oucí keramické dílny v Nové 

www.nfnevzdameto.cz) 
 

souladu 
racováním 

GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Karolína 


