
 

      

NOVOVESKÉ 
    

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

     Vážení spoluobčané, skončily prázdniny. Byl jsem jedním 
z více než osmdesáti novoveských vodáků, kteří s
poslední prázdninový víkend sjíždění řeky Sázavy. Myslím, že se 
akce povedla. Vody bylo dost, počasí tak akorát, nálada dobrá, 
večeře super. Ale psát o tom více nebudu. Vy, co jste tam byli, 
to víte a ostatním přeji, aby se mohli s námi zúčast
    Začala škola. V budově školy jsme zrekonstruovali toalety, 
což je sice věc „zásadní“ ale důležitější jsou změny personální 
v učitelském sboru. Přeji učitelům a hlavně žákům, aby se jim
v naší budově líbilo a byli s výukou i prostředím spokojeni. Budu 
rád, když dále poroste počet místních dětí v této škole.
    Končí stavba „Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I 
etapa“. Skončí s tím spojené uzavírky a dopravní omezení. 
 

 

24. 10. 2022 od 16:00 hodin

28. 10. 2022 po setmění

24. 11. 2022 16:30 – 17:00 ho

5. 12. 2022 od 14:00 hodin

24. 12. 2022 od 16:00 hodin

25. – 26. 12. 2022 od 16:00 do 21:00 hodin

NOVÉ MAPOVÁNÍ
    Od září bude rok probíhat zjišťování hranic v rámci obnovy 
operátu novým mapováním. Budou chodi
katastrálního úřadu od domu k domu a s vlastníky procházet 
hranice pozemků a dávat do souladu se skutečností. 
Podrobnosti o mapování najdete v příloze na webu obce 
www.novaves.cz nebo v letáčku přímo na obecním úřadě

 

    Za krásného červnového dne jsme přivítali do naší obce další nové občánky, tentokrát se narodilo 
    

NOVOVESKÉ LISTY
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SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, skončily prázdniny. Byl jsem jedním        

z více než osmdesáti novoveských vodáků, kteří se zúčastnili 
poslední prázdninový víkend sjíždění řeky Sázavy. Myslím, že se 
akce povedla. Vody bylo dost, počasí tak akorát, nálada dobrá, 
večeře super. Ale psát o tom více nebudu. Vy, co jste tam byli, 
to víte a ostatním přeji, aby se mohli s námi zúčastnit za rok. 

Začala škola. V budově školy jsme zrekonstruovali toalety, 
což je sice věc „zásadní“ ale důležitější jsou změny personální     
v učitelském sboru. Přeji učitelům a hlavně žákům, aby se jim     

ím spokojeni. Budu 
rád, když dále poroste počet místních dětí v této škole. 

Končí stavba „Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I – II. 
etapa“. Skončí s tím spojené uzavírky a dopravní omezení.  

    Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli.
    Začneme nové chodníky, přechod, parkovací místa a upra
vené prostory Václavského náměstí využívat a věřím, že pro nás 
budou přínosem. 
    Končí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva obce. 
Děkuji všem zastupitelům za jejich práci a za konstrukti
přístup v jednání, díky tomu se podařilo realizovat řadu 
prospěšných projektů. 
    Brzy začne pracovat zastupitelstvo nově zvolené. Přeji 
občanům Nové Vsi I, aby si zvolili zastupitelstvo, které bude 
rozhodovat o obecních věcech co nejlépe.

CO NÁS ČEKÁ 
od 16:00 hodin Dýňování

po setmění Podzimní pálení na fotbalovém hřišti

00 hodin  Rozsvícení stromečku s MŠ

od 14:00 hodin Mikulášská a vánoční 

od 16:00 hodin Vánoční zpívání v kostele

od 16:00 do 21:00 hodin Osvícená Bedřichova vyhlídka
 
 
 

OVÉ MAPOVÁNÍ 
Od září bude rok probíhat zjišťování hranic v rámci obnovy 

operátu novým mapováním. Budou chodit pracovnice 
katastrálního úřadu od domu k domu a s vlastníky procházet 
hranice pozemků a dávat do souladu se skutečností. 
Podrobnosti o mapování najdete v příloze na webu obce 
www.novaves.cz nebo v letáčku přímo na obecním úřadě. 

VOLBY
    Volby do Zastu
se konají ve dnech 
Volební místnost se nachází v budově OÚ 
Nová Ves I, Václavské nám. 22. Otevřena 
bude v pátek 
v sobotu 24. 9. od 08:00 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
rásného červnového dne jsme přivítali do naší obce další nové občánky, tentokrát se narodilo 

 

LISTY 
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Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli. 
Začneme nové chodníky, přechod, parkovací místa a upra-

vené prostory Václavského náměstí využívat a věřím, že pro nás 

Končí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva obce. 
Děkuji všem zastupitelům za jejich práci a za konstruktivní 
přístup v jednání, díky tomu se podařilo realizovat řadu 

Brzy začne pracovat zastupitelstvo nově zvolené. Přeji 
občanům Nové Vsi I, aby si zvolili zastupitelstvo, které bude 
rozhodovat o obecních věcech co nejlépe. 

Ing. Miloslav Zapletal 
 starosta obce 

Dýňování 

Podzimní pálení na fotbalovém hřišti  (občerstvení zajištěno) 

MŠ  (čas bude upřesněn) 

Mikulášská a vánoční jarmark 

Vánoční zpívání v kostele 

Osvícená Bedřichova vyhlídka 

OLBY 
Volby do Zastupitelstva obce Nová Ves I 

se konají ve dnech 23. 9. – 24. 9. 2022. 
Volební místnost se nachází v budově OÚ 
Nová Ves I, Václavské nám. 22. Otevřena 
bude v pátek 23. 9. od 14:00 – 22:00 hod. a 

24. 9. od 08:00 – 14:00 hod.  

rásného červnového dne jsme přivítali do naší obce další nové občánky, tentokrát se narodilo  12 holčiček a 7 chlapců.   

 



 

ROZHOVOR 
 
 

     Tentokrát rozhovor bude tak trochu naruby. Na otázky bude odpovídat člověk, který doposud stál
Novoveské listy. Člověk, který měl ve zvyku spíše otázky klást a ne odpovídat. Uvařte si dobré kafe a začtěte se do řádků 
věnované příbramské rodačce, vždy usměvavé Lence Benešové.
 

         Na úvod nás seznam se svým 
příběhem. Jak ses ocitla ze 120 km 
vzdálené Příbrami právě v naší krásné 
vísce, co tě sem přivedlo? 
     Co mě sem přivedlo? Přání a nutnost 
udělat si řidičský průkaz, to mě přivedlo 
do Kolína. S Čedokem, který pořádal 
třítýdenní kurzy autoškoly, byl Kolín jasná 
volba. Byl nejblíže a navíc jsem tu měla 
příbuzné. Po třech týdnech jsem si vezla 
domů nejen řidičák, ale i svého 
budoucího manžela právě z Nové Vsi. A 
pak to šlo rychle. V listopadu to bude 
33let, co jsem změnila trvalý pobyt 
z Vysoké u Příbrami na Novou Ves I. Naše 
obec je mým domovem a mám to tu moc 
ráda. 
     Již několik let pomáháš dětem a 
dospělým rozvíjet jejich kreativního 
ducha v Keramické dílně. Jak se v tobě 
probudila vášeň pro keramickou hmotu? 
A jak vznikla idea vytvořit pro veřejnost 
prostor pro keramické tvoření? 
     Tu touhu vytvářet jsem měla už od 
dětství, jen nebyly takové možnosti. Když 
byly mé dcery malé, docházela jsem 
několik let do Lidové školy umění v Kolíně 
na večerní keramické kurzy pro dospělé 
k panu Rajdlovi. Měla jsem tu čest poznat 

velkého keramika, učitele a hlavně 
úžasného člověka a spoustu zajímavých 
lidí, s
     
jsem si pec a vypalovala sobě a všem, kdo 
potřeboval. Když přišla nabídka ze ZŠ 
Velim o vedení k
jako výbornou zkušenost. 
    
vedením naší obce, které vybudovalo 
zázemí volnočasových aktivit a mimo jiné 
i s
po prázdninovém zkušebním provozu a 
velkým zájmem dětí i
čem přemýšlet. Máme tu rok 2022 a dílna 
je stálé v
s tvoření pro všechny věkové kategorie.
     
která je pro tebe múzou? 
     
S 
nám spolu dobře.
     
pohání stále vpřed?
    
    
okamžik v životě?
    
vnoučat. To 
štěstí a radosti.
    
osobou (ať už ze současnosti nebo 
z historie), kdo by to byl?
    
moc ráda. S
rá
kterými jsme se scházely pravidelně 
každé léto na tvořící víkendy. Večer se 
rozdělal oheň, 
stůl, 
Bohužel tyto okamžiky se již opakovat 
nebudou. Čas je neúprosný a tak se na
parta časem poměrně 
srdečné časy s
    
Prozradíš nám, na co se můžeme do 
konce letošního roku těšit?
    
keramiky, tak tečkování. Kdo měl záj
vyzkoušel. Vyráběli jsme i na Vánoční trh 

  

    Tak i já jsem zde otevřela svou pomyslnou 13. komnatu. Po celou dobu, co jsem rozhovory připravovala, vím, kolik za tím vším 
stojí úsilí. Když právě nyní vyšla řada nevědomky na mě, byla jsem přesvědčena o tom, že nesmím zklamat. Po celou dobu mých 
rozhovorů mi totiž všichni vyšli vstříc a za to jim tímto způsobem hromadně ještě jednou děkuji. Krásn
všem našim čtenářům ze srdce přeje LB.  

OZHOVOR S LENKOU BENEŠOVOU
Tentokrát rozhovor bude tak trochu naruby. Na otázky bude odpovídat člověk, který doposud stál

Novoveské listy. Člověk, který měl ve zvyku spíše otázky klást a ne odpovídat. Uvařte si dobré kafe a začtěte se do řádků 
věnované příbramské rodačce, vždy usměvavé Lence Benešové. 

velkého keramika, učitele a hlavně 
úžasného člověka a spoustu zajímavých 
lidí, s kterými jsem v kontaktu doposud.  
     A pak to šlo tak nějak samo. Koupila 
jsem si pec a vypalovala sobě a všem, kdo 
potřeboval. Když přišla nabídka ze ZŠ 
Velim o vedení keramiky, brala jsem to 
jako výbornou zkušenost.  
    V roce 2010 jsem byla oslovena 
vedením naší obce, které vybudovalo 
zázemí volnočasových aktivit a mimo jiné 
i s plně vybavenou keramickou dílnou a 
po prázdninovém zkušebním provozu a 
velkým zájmem dětí i dospělých nebylo o 
čem přemýšlet. Máme tu rok 2022 a dílna 
je stálé v plném provozu pro radost 

tvoření pro všechny věkové kategorie. 
     Kde čerpáš inspiraci? Je nějaká osoba, 
která je pro tebe múzou?  
     Příroda je jedna velká inspirace. 

 přírodou souzním, čerpám, dobíjím a je 
nám spolu dobře. 
     Co je tvůj životní motor, který tě 
pohání stále vpřed? 
    Chuť zkoušet nové a nepoznané. 
    Podělíš se s námi o tvůj nejšťastnější 
okamžik v životě? 
    Bylo to narození tří úžasných dcer a 
vnoučat. To jsou nepopsatelné okamžiky 
štěstí a radosti. 
    Kdybys mohla jít na večeři s jednou 
osobou (ať už ze současnosti nebo 

historie), kdo by to byl? 
    S kým chci jít na večeři dnes, s tím jdu a 
moc ráda. S kým jsem kdysi večeřela a       
ráda bych i dnes, byla parta keramiček, se 
kterými jsme se scházely pravidelně 
každé léto na tvořící víkendy. Večer se 
rozdělal oheň, každý dal něco dobrého na 
stůl, vytáhly se kytary, hrálo se, zpívalo. 
Bohužel tyto okamžiky se již opakovat 
nebudou. Čas je neúprosný a tak se naše 
parta časem poměrně zúžila. Na tyto 
srdečné časy s láskou vzpomínám. 
    Když se vrátíme ke Keramické dílně. 
Prozradíš nám, na co se můžeme do 
konce letošního roku těšit? 
    Celé prázdniny běžely kurzy jak 
keramiky, tak tečkování. Kdo měl zájem, 
vyzkoušel. Vyráběli jsme i na Vánoční trh 

a v plánu je i Mikulášská. Od září se děti 
mohou těšit na pondělní dětské kurzy tak 
trochu v
    Přála bych si vnést do dílny více času a 
pohody na tvoření. Jak se nám to podaří, 
ukáže čas. Vš
naučily příliš neplánovat. Tím se teď řídím 
a nechávám okolnosti a situace plynout. 
    Jak trávíš nejčastěji volný čas? Co ti 
dělá radost, kde dobíjíš baterky? Co je 
tvou oázou klidu?
    Pokud mám nějaký volný čas, a stává se 
to čím dál tím častěji, dopřeju si takové 
krásné nic nedělání. Sedím, popíjím čaje, 
co zahrada dá a je mi tak dobře. Radost 
mi dělají dcery a vnoučata, radost si 
dělám i sama, když něco dobrého uvařím, 
když zasadím květinu, něco hezkého si 
koupím nebo vyrob
udělá to, když já můžu někoho potěšit. To 
jsou ty drobné radosti pro hezký den. 
    Když cítím, že docházejí baterky, sedám 
na kolo a jedu se ponořit do lesa, k
Les a voda je mou oázou klidu.
    Prozraď naším čtenářům. Z
výtvoru, který jsi kdy vyrobila, jsi na sebe 
byla od srdce upřímně pyšná?
    No, pyšná, tak bych to nepojmenovala. 
Cokoliv vyrábím, dělám ráda a přináší mi 
radost. Dokud necítím, že je hotovo na 
100%, od rozdělané práce neodejdu a 
mám rozděláno i někol
k ní vracím. Ráda dělám radost sobě a 
svým blízkým a ráda zútulňuji náš domov. 
Kdo mě zná, ví, s
nebo jen tak.
    Naposledy to byl maják ze Saint
Tropez. Toto městečko jsme navštívili 
v létě s manželem a do ma
jsem se zamilovala natolik, že jsem si ho 
vyrobila. Samozřejmě ne v
co rozměry pece dovolí. Kdykoliv se na 
něj podívám, cítím teplo, šumění a chlad 
moře a je mi dobře
    Jak jsi strávila letošní prázdniny?
    Letošní práz
velkých životních změn, provoněné 
levandulí, šumem moře a dětského 
smíchu nebo pláče.
 

Tak i já jsem zde otevřela svou pomyslnou 13. komnatu. Po celou dobu, co jsem rozhovory připravovala, vím, kolik za tím vším 
yž právě nyní vyšla řada nevědomky na mě, byla jsem přesvědčena o tom, že nesmím zklamat. Po celou dobu mých 

rozhovorů mi totiž všichni vyšli vstříc a za to jim tímto způsobem hromadně ještě jednou děkuji. Krásn
                Za rozhovor děkuje

ENEŠOVOU 
Tentokrát rozhovor bude tak trochu naruby. Na otázky bude odpovídat člověk, který doposud stál za tvorbou rozhovorů pro 

Novoveské listy. Člověk, který měl ve zvyku spíše otázky klást a ne odpovídat. Uvařte si dobré kafe a začtěte se do řádků 

plánu je i Mikulášská. Od září se děti 
mohou těšit na pondělní dětské kurzy tak 
trochu v jiném kabátku.    

Přála bych si vnést do dílny více času a 
pohody na tvoření. Jak se nám to podaří, 
ukáže čas. Všehovšudy mě uplynulé roky 
naučily příliš neplánovat. Tím se teď řídím 
a nechávám okolnosti a situace plynout.  

Jak trávíš nejčastěji volný čas? Co ti 
dělá radost, kde dobíjíš baterky? Co je 
tvou oázou klidu? 

Pokud mám nějaký volný čas, a stává se 
o čím dál tím častěji, dopřeju si takové 

krásné nic nedělání. Sedím, popíjím čaje, 
co zahrada dá a je mi tak dobře. Radost 
mi dělají dcery a vnoučata, radost si 
dělám i sama, když něco dobrého uvařím, 
když zasadím květinu, něco hezkého si 
koupím nebo vyrobím. Největší radost mi 
udělá to, když já můžu někoho potěšit. To 
jsou ty drobné radosti pro hezký den.  

Když cítím, že docházejí baterky, sedám 
na kolo a jedu se ponořit do lesa, k vodě. 
Les a voda je mou oázou klidu. 

Prozraď naším čtenářům. Z jakého 
výtvoru, který jsi kdy vyrobila, jsi na sebe 
byla od srdce upřímně pyšná? 

No, pyšná, tak bych to nepojmenovala. 
Cokoliv vyrábím, dělám ráda a přináší mi 
radost. Dokud necítím, že je hotovo na 
100%, od rozdělané práce neodejdu a 
mám rozděláno i několik dnů a stále se 

ní vracím. Ráda dělám radost sobě a 
svým blízkým a ráda zútulňuji náš domov. 
Kdo mě zná, ví, s čím přijdu gratulovat 
nebo jen tak. 

Naposledy to byl maják ze Saint-
Tropez. Toto městečko jsme navštívili       

manželem a do majáku u přístavu 
jsem se zamilovala natolik, že jsem si ho 
vyrobila. Samozřejmě ne v celé kráse, ale 
co rozměry pece dovolí. Kdykoliv se na 
něj podívám, cítím teplo, šumění a chlad 
moře a je mi dobře. 

Jak jsi strávila letošní prázdniny? 
Letošní prázdniny byly ve znamení 

velkých životních změn, provoněné 
levandulí, šumem moře a dětského 
smíchu nebo pláče. 

Tak i já jsem zde otevřela svou pomyslnou 13. komnatu. Po celou dobu, co jsem rozhovory připravovala, vím, kolik za tím vším 
yž právě nyní vyšla řada nevědomky na mě, byla jsem přesvědčena o tom, že nesmím zklamat. Po celou dobu mých 

rozhovorů mi totiž všichni vyšli vstříc a za to jim tímto způsobem hromadně ještě jednou děkuji. Krásné a pohodové babí léto 
Za rozhovor děkuje Karolína Kubátová     



 

Zprávičky z

    Školka mění všední dny v nevšední 
    Letní dny se začaly zkracovat, sluníčko 
ubíralo na intenzitě svého záření - drobná 
znamení, která nám dávala najevo, že 
prázdniny předají brzy svou vládu opět 
školám. Nebylo proto žádným překva-
pením, že ve čtvrtek 1. 9. byl oficiálně 
odstartován nový školní rok i v novoveské 
mateřské škole. Cesta ke škole nebyla 
vzhledem ke komplikacím vzniklých při 
probíhající rekonstrukci ještě v nejlepší 
kondici a vrata se těšila na nový nátěr, ale 
samotná zahrada a prostory školy byly 
vyzdobené a připravené ke slavnostnímu 
uvítání dětí.  
    Většina dětí přicházela s úsměvem a 
radostí. Ty starší ze tříd Berušek a 
Včeliček věděly, co je čeká a těšily se 
nejen na své kamarády a paní učitelky, 

ale snad i na dobrodružství, která ve 
školce zažívají. Naše školka přivítala i 
nováčky, pro 
vstup do třídy Motýlků první odloučení 
od maminky a tatínka. Tento významný 
životní přelom pro ně bývá často obtížný, 
a tak se mnohdy neobejde bez slziček. 
Během pár dní či týdnů ale děti pochopí, 
že se rodiče pro ně vrátí, že paní u
přichystaly spoustu zábavy, že je tu 
mnoho hraček, které je nutno pro
zko
není potřeba brečet či se bát něčeho 
neznámého. Zpočátku si děti spíš hrají jen 
vedle sebe, což je přirozený vývoj dítěte, 
postupem času 
a přirozeně se socializují.
O zážitky a zajímavé dny nebude nouze 
ani tentokrát. Děti se můžou těšit na 
Bramboriádu, Halloween, při kterém 
nebude chybět dlabání dýní a „stra
šidelné úkoly“. Na vůni skořice a jablek, 
která se bude l
Štrůdlování a samozřejmě i na keramiku, 
která již několik let neodmyslitelně patří 
do programu naší školky. Děti si vždy rády 
vytváří své výrobky a možná ještě raději 
se s nimi chlubí rodičům, když si je 
odnášejí domů. Během podzimn
měsíců za námi přijede hned dvakrát 

BĚH K
    
    Za lehce uplakaného počasí proběhl již 
16. ročník „Běhu krajem bitvy u Kolína“. 
Tentokrát jsme měli i mezinárodní 
dětskou účast – z Austrálie a Finska.          
Z domácích dětí se umístil na druhém mí-
stě 100 m – Vojtěch Kopic (2 roky), závod 
na 600 m 1. místo Izák Ives (Australie), 2. 

místo Hrabánková Kateřina (Velký Osek) 
a 3. místo Stella Ives (Austrálie
    
1. místo Luboš Herel, 2. místo Petr
Kubišta a 3. místo Soňa Ovšáková.
    
který je plánovaný na sobot

SDH Nová Ves I 
 

    Dne 17. 6. 2022 pořádala obec Nová 
Ves I každoroční výročí bitvy u Kolína, kde 
sbor dobrovolných hasičů zajišťoval 
občerstvení a pořadatelskou činnost. Dne 
19. 6. 2022 hasiči pořádali akci „S hasiči 
bezpečně na kole“. Akce se konala na 
Václavském náměstí před hasičskou 
zbrojnicí, která se těšila hojné účasti 
nejen dětí, ale i dospělých.  
    Pro děti byl připraven dovednostní 
závod na kolech, kdy každý dětský 
účastník si po absolvování závodu odnesl 
zaslouženou odměnu. Jako hosté byli 
pozváni hasičští kolegové z Peček a 
Vítězova, kteří předvedli profesionální 
ukázku vyprošťování osob při dopravní 
nehodě osobního vozu. Závěrem akce 

byla pro děti připravena pěnová koupel. 
V 
k 
vidaci obtížného hmyzu, požáru pole, 
úniku nebezpečných látek na pozemní 
komunikaci, sedmkrát k odstranění popa
daným stromům s
větrem a bouřkami. Třikrát jsme vyjeli na 
žádost KACPU Kutná Hora (Krajské 
asistenční centrum pomoci Ukrajině) na 
rozvoz uprchlíků do ubytovacích zařízení 
ve středočeském kraji.
    
spolku Nová Ves I n
z hladiny rybníku Komorák před dětskými 
rybářskými závody. V měsíci srpen 
proběhla generální oprava a výměna 

Zprávičky z Mateřské školičky
ale snad i na dobrodružství, která ve 
školce zažívají. Naše školka přivítala i 
nováčky, pro které většinou znamená 
vstup do třídy Motýlků první odloučení 
od maminky a tatínka. Tento významný 
životní přelom pro ně bývá často obtížný, 
a tak se mnohdy neobejde bez slziček. 
Během pár dní či týdnů ale děti pochopí, 
že se rodiče pro ně vrátí, že paní učitelky 
přichystaly spoustu zábavy, že je tu 
mnoho hraček, které je nutno pro-
zkoumat a navíc tu jsou i kamarádi, takže 
není potřeba brečet či se bát něčeho 
neznámého. Zpočátku si děti spíš hrají jen 
vedle sebe, což je přirozený vývoj dítěte, 
postupem času si začnou hrát i společně 
a přirozeně se socializují. 
O zážitky a zajímavé dny nebude nouze 
ani tentokrát. Děti se můžou těšit na 
Bramboriádu, Halloween, při kterém 
nebude chybět dlabání dýní a „stra-
šidelné úkoly“. Na vůni skořice a jablek, 
která se bude linout celou školkou při 
Štrůdlování a samozřejmě i na keramiku, 
která již několik let neodmyslitelně patří 
do programu naší školky. Děti si vždy rády 
vytváří své výrobky a možná ještě raději 
se s nimi chlubí rodičům, když si je 
odnášejí domů. Během podzimních 
měsíců za námi přijede hned dvakrát 

Divadélko Kůzle. Navštívit nás přijde i 
Mikuláš, který všem dětem, které mu 
poví básničku či zazpívají, přinese sladkou 
nadílku. Vánoční čas, který otvírá právě 
mikulášská besídka, si zpestříme vá
nočními zvyky a než 
svátky do svých domovů, uspořádáme si 
vánoční besídku s kamarády. Brzy poté 
školka zažije i pořádné silvestrovské 
veselí, u kterého nemůže chybět dětmi 
tolik oblíbený raut. 
    Pokračovat v letošním školním roce 
budou ve třídě nejstarších dětí
Logohrátky, které probíhají pod tak
tovkou paní učitelky s dlouholetou praxí 
v tomto oboru. Starší děti budou mít 
v případě dostatečného zájmu možnost 
navštěvovat lekce anglického jazyka, 
který vede zkušený lektor z
School Kolín. 
     Všem dě
školce líbilo, našly si nové kamarády a 
společně s námi zažívaly fajnové dny ve 
školce. Zapomenout nelze ani na rodiče, 
kterým přejeme, aby jim děti dělaly 
radost a na jejich tvářích dokázaly 
vykouzlovat jen samé úsměvy.
 

 

KRAJEM BITVY U KOLÍNA 2022 

         

místo Hrabánková Kateřina (Velký Osek) 
a 3. místo Stella Ives (Austrálie).  
    V kategorii dospělých – hlavní závod – 
1. místo Luboš Herel, 2. místo Petr 
Kubišta a 3. místo Soňa Ovšáková. 
    Těšíme se na další 17. ročník běhů, 
který je plánovaný na sobotu 24. 6. 2023. 

    Poděkování patří sponzorům akce: 
CAMBRIDGE TRADING COMPANY KOLÍN, 

s.r.o., Potraviny ANDÍLEK, s.r.o., HALKO 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.,

SLUŽBA JEŘÁBEK, spol. s.r.o., VOJTĚCH 
VÁCLAV a LEGOS, s.r.o.

 

Nová Ves I (červen – srpen 2022
byla pro děti připravena pěnová koupel. 

 období červen až srpen vyjela jednotka 
 patnácti výjezdům. Jelo se třikrát k lik-

vidaci obtížného hmyzu, požáru pole, 
úniku nebezpečných látek na pozemní 
komunikaci, sedmkrát k odstranění popa-
daným stromům spojených se silným 
větrem a bouřkami. Třikrát jsme vyjeli na 
žádost KACPU Kutná Hora (Krajské 
asistenční centrum pomoci Ukrajině) na 
rozvoz uprchlíků do ubytovacích zařízení 
ve středočeském kraji. 
     Hasiči vyjeli na žádost rybářského 
spolku Nová Ves I na stáhnutí nečistot 

hladiny rybníku Komorák před dětskými 
rybářskými závody. V měsíci srpen 
proběhla generální oprava a výměna 

motoru na DA 
Lemi ve městě Bylany.
    Proběhl periodický a fyzický výcvik 
jednotky nositelů dýchací 
výcvik nových členů. Hasiči vyjeli na 
pozvání Ohradské besedy na akci 
„Ukončení prázdnin na Ohradě“. Zde 
ukázali výzbroj a výstroj jednotky a 
nakonec ve spolupráci s
připravili pro děti pěnovou koupel. 
    Sbor dobrovolných hasičů d
Kvark servis s.r.o. za pořízení motorové 
pily Husqarna 435 a dále obci Ratboř za 
GPS a obojek Garmin Alpha 100. 
 
 

Divadélko Kůzle. Navštívit nás přijde i 
Mikuláš, který všem dětem, které mu 
poví básničku či zazpívají, přinese sladkou 
nadílku. Vánoční čas, který otvírá právě 
mikulášská besídka, si zpestříme vá-
nočními zvyky a než se rozejdeme na 
svátky do svých domovů, uspořádáme si 
vánoční besídku s kamarády. Brzy poté 
školka zažije i pořádné silvestrovské 
veselí, u kterého nemůže chybět dětmi 
tolik oblíbený raut.  

Pokračovat v letošním školním roce 
budou ve třídě nejstarších dětí (Berušek) 
Logohrátky, které probíhají pod tak-
tovkou paní učitelky s dlouholetou praxí   
v tomto oboru. Starší děti budou mít        
v případě dostatečného zájmu možnost 
navštěvovat lekce anglického jazyka, 
který vede zkušený lektor z Hannah 
School Kolín.  

Všem dětem přejeme, aby se jim ve 
školce líbilo, našly si nové kamarády a 
společně s námi zažívaly fajnové dny ve 
školce. Zapomenout nelze ani na rodiče, 
kterým přejeme, aby jim děti dělaly 
radost a na jejich tvářích dokázaly 
vykouzlovat jen samé úsměvy. 

Za pedagogický sbor  
Olga Trochtová 

 
Poděkování patří sponzorům akce: 

CAMBRIDGE TRADING COMPANY KOLÍN, 
s.r.o., Potraviny ANDÍLEK, s.r.o., HALKO 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., POHŘEBNÍ 
SLUŽBA JEŘÁBEK, spol. s.r.o., VOJTĚCH 

VÁCLAV a LEGOS, s.r.o.     
Petr Kubišta 

srpen 2022) 

motoru na DA - Avia v autoservisu Auto-
Lemi ve městě Bylany. 

Proběhl periodický a fyzický výcvik 
jednotky nositelů dýchací techniky a 
výcvik nových členů. Hasiči vyjeli na 
pozvání Ohradské besedy na akci 
„Ukončení prázdnin na Ohradě“. Zde 
ukázali výzbroj a výstroj jednotky a 
nakonec ve spolupráci s SDH Vítězov 
připravili pro děti pěnovou koupel.  

Sbor dobrovolných hasičů děkuje firmě 
Kvark servis s.r.o. za pořízení motorové 
pily Husqarna 435 a dále obci Ratboř za 
GPS a obojek Garmin Alpha 100.  

Za SDH Karel Voslař 



 
 

ZŠ Prosperity

    Splnění velkého snu – aneb „sejdeme 
se na záchodě“ Tak takhle nějak začal náš 
nový školní rok. Je nyní velmi obtížné psát 

o čemkoliv jiném, možná i důstojnějším a 
vhodnějším na začátek nového školního 
roku, ale jinak to prostě v tuto chvíli asi 
nejde. Pro všechny, kteří chodí na naši 
školu, bylo splněním velkého snu to, že 
proběhla velká rekonstrukce celých 
prostor školních toalet.  
    Proto nebylo divu, že první školní den 
způsobil kapacitní kolaps těchto prostor. 
Návštěvníci, často celé rodiny, museli 
minimálně nahlédnout, pokud se buď 
neodvážili nebo neměli možnost získat 
lepší místo k prohlídce. Tak razantní 
proměnu veškerých prostor musel na 
vlastní oči spatřit každý. O tom se totiž 
nedá vyprávět, to se musí vidět. 

    Minimálně vtipná byla otázka jednoho 
z žáků, který sáhl po klice a povídá: „Dito, 

musím se zout?“ 

Je zřejmé, že nyní návštěvnost našich 
toalet alespoň v prvních školních 
měsících vzroste. Možná i cesty na 
toaletu budou spíše v duchu „podívat, 
pokochat a projít se“, ale i s tím se počítá.    
    Jsme za to vlastně upřímně rádi a 
stejně tak upřímně děkujeme především 
vedení obce a jejímu zastupitelstvu, bez 
jejichž podpory a pomoci by k těmto 
podobným „setkáním na záchodě“ 
vlastně ani nedošlo.  
 

Za ZŠ Prosperity Dita Nastoupilová 
 

 

Sázava 2022
 

    Jako každý rok jsme vyrazili poslední 
prázdninový víkend směr Samopše s partou 
osmdesáti vodáků. Rok co rok se setkáváme 
s novými tvářemi, za což jsme moc rádi.  
    I když nám v pátek ve večerních hodinách 
zapršelo, tak sobotní den provázelo úžasné 
počasí. Voda v Sázavě pěkně tekla, některé 
úseky jsme se nechali unášet a s úsměvem 
jsme celou trasu z Českého Šternberka až po 
Samopše zvládli.  
    Všem moc děkujeme za účast a těšíme se 
na další setkání. 
    Dále bych chtěla poděkovat panu Jeřábkovi 
(Potraviny Andílek), za sponzorský dar 
v podobě sladkých odměn pro naše děti. 
Nejmladšímu účastníkovi byly dva roky. 
Největší dík patří panu Jiřímu Vrktovi, za 
organizaci, a hlavně za nasycení celé skupiny.
      Za OÚ Marcela Převřátilová
 

 
 

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ SOKOL NOVÁ VES I 
       

Datum Čas Místo konání Soupeř 

10. 9. 2022 17:00 Sokol Nová Ves I SK FC Ovčáry 

18. 9. 2022 16:30 FK Týnec nad Labem Sokol Nová Ves I 

24. 9. 2022 16:30 Sokol Nová Ves I SK Žíželice 

28. 9. 2022 17:00 TJ Tři Dvory Sokol Nová Ves I (původně 3. 9.) 

2. 10. 2022 16:00 TJ Sokol Starý Kolín Sokol Nová Ves I 

8. 10. 2022 16:00 Sokol Nová Ves I Štítary SK B 

16. 10. 2022 15:30 SK Krakovany B Sokol Nová Ves I 

22. 10. 2022 15:30 Sokol Nová Ves I Sokol Sendražice A 

30. 10. 2022 14:30 SK Čechie Veltruby Sokol Nová Ves I 

5. 11. 2022 14:00 SK Konárovice Sokol Nová Ves I 

12. 11. 2022 13:30 Sokol Nová Ves I TJ Polepy 
    

 

 



 
 

PROJEKT : „ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V NOVÉ VSI I – II.ETAPA“ 
 

Na tento projekt jsou využity dotační prostředky ze tří zdrojů: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – prostřednictvím MAS Podlipansko, o.p.s. 

• Středočeský kraj 

• Státní fond dopravní infrastruktury 
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