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Slovo starosty

Co nás čeká

VÁNOČNÍ KONCERT

Kostel sv. Václava v Nové Vsi I
a smíšený sbor pod vedením paní
Jany Šímové Vás co nejsrdečněji
zvou na Vánoční koncert
24. prosince 2015 od 16:00 hod.

Výstava fotografií

V rámci Vánočního koncertu budete mít možnost zhlédnout výstavu fotografií z let minulých,
které pocházejí ze soukromé
sbírky pana Litery a z archivu
obecního úřadu.

Vánoční turnaje

SK Nová Ves I spolu se sportovní komisí Obecního úřadu
v Nové Vsi I bude o Vánocích
2015 pořádat tradiční turnaje ve

stolním tenisu:

SO 26. 12. 2015 - neregistrovaní
hráči - muži, ženy a mládež
NE 27. 12. 2015 - registrovaní
hráči - muži a ženy
Bližší informace zjistíte na vývěskách v Nové Vsi a na Ohradě.
Ing. J. Šafránek

Šachový turnaj
ÚT 29. 12. 2015 - od 14:00 hod.
šachový turnaj v herně OÚ.
Přihlášky do 28. 12. u pana
Vosláře na tel. čísle:
606 408 285
KERAMICKÝ BETLÉM
je k vidění
PO - NE 9:00 -18:00 hod.
v Nové Vsi I u obecního úřadu.

Obecní úřad v Nové Vsi I
bude uzavřen
ve dnech 28. 12. 2015 31. 12. 2015
z důvodu dovolené.

Dovolte mi popřát, jménem svým
i celého zastupitelstva, všem našim
občanům hezké svátky vánoční a
do nového roku 2016 hodně štěstí a
zdraví.
Ing. Miloslav Zapletal

Vánoční zprávičky ze školky

V září naše školka
zahájila jako obvykle
nový školní rok. Přivítali
jsme nové děti a pustili
se do mnoha naplánovaných akcí. Po začátečním oťukávání školky, kamarádů a paní učitelek, jsme se vydali
na výlet do Bykáně. Děti
se seznámily se základní
péčí o koně a pak se
všechny na koních povozily. Protože bylo hezké
počasí, prošli jsme se
Kutnou Horou, kde si
děti prohlédly krásné
zahrady u chrámu sv.
Barbory. Na začátku
podzimu k nám přijelo
hned několik divadélek.
Děti nejvíce ocenily vystoupení
ilustrátora
Adolfa Dudka, který děti
a dokonce i paní učitelky
do svého programu vtipně zapojil. Letos jsme
opět s dětmi a rodiči
přichystali „Týden babky kořenářky“. Děti si
přinesly krásné přírodninové variace výrobků,

různé voňavé oleje a sirupy či „herbářky“. Příští školní rok tento projekt inovujeme a všichni
se budeme těšit na
„Štrůdlování“. Již tradičně jsme si společně
s dětmi užily i „Strašidelný den“. Tohoto roku
jsme také poprvé s dětmi
připravily program na
„Rozsvícení vánočního
stromu“. Pro děti z MŠ i
pro veřejnost byly připravené dílničky, kde si
děti mohly vyrobit např.
drátěnou hvězdičku, přáníčko, svícen či vyzkoušet malbu na ubrousky.
Po celou dobu nám
k programu voněl trdelník a klobásky. Pro
všechny návštěvníky akce byly připravené i
malé vánoční chuťovky.
Po setmění děti svými
písničkami a básničkami
navodily vánoční atmosféru všem přítomným.
Do konce roku nás
čeká ještě několik akcí,
ale děti i my už netrpěli-

vě očekáváme především Vánoce. Pokud
chcete vědět blíže, co se
u nás děje, navštivte
naše webové stránky
www.vcebermot.webnode.cz.
Kolektiv zaměstnanců
MŠ a dětí vám všem
přeje krásné svátky a
šťastný vstup do nového
roku.
Za MŠ
Bc. Kristýna Svobodová

Seriálový rozhovor

Do obce jsem přišel v roce 1971. Každá
obec má své neopakovatelné prostředí.
Žilo se mi dobře v Konárovicích, žije se
mi dobře i v Nové Vsi. Asi mám štěstí
na tolerantní sousedy a dobré kamarády.
3. Máte v okolí Nové Vsi nějaké vyšla
pané cestičky a svá oblíbená zákoutí?

Známe je, a přesto o nich moc nevíme. Tento SERIÁLOVÝ ROZHOVOR
v Novoveských listech má za úkol lépe
poznat hlavní představitele naší obce a
poté zajímavé osobnosti. Spolu s nimi
se pokusíme najít společné slovo a
necháme na nich samotných, jestli nám
trochu poodhalí něco málo z jejich soukromí, přání, či bolavých míst.
Tentokát s bývalým starostou, dnes
dědečkem na plný úvazek p. Josefem
Keltnerem.

Když dostanu od vnuček volno, tak se
věnuji údržbě nemovitosti (24 let nebyl
čas), zpracovávám rozsáhlý archiv foto
a videí, relaxuji na zahradě, samoty si
užívám při rybaření v krásné lokalitě
Doleháj. Snažím se zapojit do činnosti
místních organizací.
7. Umíte si představit trávit čas v pa

Otázka na vyšlapané cestičky mě při- nelovém bytě? Jak je pro vás důležitý
vádí do rozpaků, jelikož vyšlapaných kontakt s přírodou?
cestiček ubývá. Moc mi to totiž nešlape. Celý život žiji na vesnici . Tento způsob
Mám oblíbená místa, která mě vrací bydlení mi vyhovuje. Co se týče panev čase. Rád se vracím na fotbalové lového bytu, nikdy neříkej nikdy.
hřiště, kde jsem prožil s kamarády krásné období. S nostalgií vzpomínám na 8. Blíží se vánoční shon. Máte os
akce v sokolovně.
vědčený recept, jak na něj vyzrát?
4. Rozkvetlé zahrádky přeci jen vy Vánoční shon si nepřipouštím. Dárky
střídalo opadané listí a pro nejednoho nakupuji celoročně. Vadí mi prodlužozahrádkáře nastává čas strávený u ka vání vánoční atmosféry v supermarkemen. Jak snášíte každoroční zazimo tech, kdy masáž zákazníků začíná už od
vání a co Vám dělá radost v sy října.
chravých měsících na sklonku roku?

Máte motto podle kterého se v životě
Pravidelné střídání ročních období nez- 9.
řídíte?
měním, musíme se přizpůsobit přírodě.
Letošní podzim je příjemný, přechod na Pokud možno se vyhnout srážce s blbzazimování v pohodě. Delší večery cem.
trávím u počítače, cvičím na hudební 10. A na závěr, máte vzkaz našim
nástroj a píšu noty (lidové písně) pro čtenářům a spoluobčanům?
příští generace muzikantů.
Ani po dlouholetém působení na OÚ se
5. Jak užíváte zasloužené penze s rodi necítím oprávněný poučovat sponou a vnoučaty?
luobčany. Na závěr snad jen drobnou
Najít smysluplný způsob využití zbýva- radu. Spoléhejte se vždy na svůj selský
jícího času nebyl tak těžký. Po ukon- rozum, jak v osobním životě, tak při
mediálních zpráv.
1. Jak vzpomínáte na svůj úřad, kde čení pracovních povinností jsem se pa- vyhodnocování
jste dlouhá léta působil jako starosta? soval (podpora manželky je nezbytná)
Pane Keltnere, moc děkuji za Váš čas
role dědečka na téměř celý úvazek. věnovaný
Na dlouholeté působení v obci se sna- do
listům a přeji Vám i
se o mimoškolní vzdělávání celé Vaší našim
žím zapomenout, tlustou čáru však nel- Starám
rodině pěkný a pohodový
vnuček
(hudební,
literární,
sportovní).
ze učinit ze dne na den. Na OÚ a do kevánoční čas a do nového roku 2016
ramické dílny se rád vracím.
6. Jakým koníčkům se věnujete a co hlavně pevné zdravíčko.
2. Jak se Vám v obci, po všech těch le
tech žije?
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Vám v této oblasti dělá největší radost?
Z jakých drobných úspěchů se těšíte?

V příštím čísle se můžete těšit na za
stupitele obce a sporťáka tělem i du
chem pana Karla Bodláka.
LB

18. 10. 2015 proběhlo vítání občánků, kde bylo přivítáno sedm nových občánků.

novoveskelisty@seznam.cz

Rybáři

ce, kterého se zúčastnilo 48
dětí. Zvítězila Veronika Frintová se 448 body, na druhém
místě se umístila Diana
Grimmerová se 416 body a
na třetím místě se umístil Petr Smolík s 388 body. Všichni zúčastnění obdrželi na
památku diplomy a každý si
mohl vybrat z nepřeberného
množství cen. Samozřejmostí bylo pro děti občerstvení zdarma a to ve formě
klobás, malinovky, bramboráků a kaprů upravených
na mlynářský způsob. Jinak
jsme se v letních měsících
starali o pořádek kolem vody
formou sekání travních porostů včetně jejich odklizení.
V měsíci říjnu jsme strojili
náš malý chovný rybník
k výlovu, který se uskutečnil
24. října letošního roku.
Výlov byl velice úspěšný,

kapři, amuři i ostatní druhy
ryb měly docela slušné
přírůstky. Veškeré slovené
ryby byly vysazeny do sportovních vod, aby našim rybářům obohatily svou pestrostí jídelní stůl. 1. prosince se naše místní organizace zúčastnila tzv. hospodářských prověrek, které
proběhly zde v obci v Novoveské restauraci a zúčastnilo
se 17 místních organizací
z okresu Kolín. Na těchto
prověrkách naše nadřízené
orgány a orgány státní
správy kontrolují vše, co
souvisí s řádným hospodařením na svěřených revírech, kontroluje se plnění
zarybňovacích plánů, dodržování všech právních
předpisů a řádné vedení účetnictví. Samozřejmě nám
nebylo kontrolními orgány
nic vytknuto. Naši organiza-

ci zastupoval, tak jako každý
rok, náš předseda p. J. Foršt,
za což mu výbor organizace vyslovuje poděkování.
V současné době se náš
předseda potýká s vyplňováním potřebných formulářů
v rámci dotačního programu
K 2015.
Všem spoluobčanům přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2016.
J. Foršt, předseda MO

Dne 4. 7. 2015 byla jednotka SDH povolána HZS
Kolín k součinnosti k odstranění ropné skvrny na Labi, která se vyskytovala v oblasti Klavarského jezu.
Dne 9. 8. 2015 jednotka
vyjela k požáru stohu v katastru obce Cerhenice, kde
zajišťovala okolí požáru, aby
nedošlo k jeho rozšíření.
Zásahu se zúčastnilo 7 ha-

sičských jednotek.
V září 2015 se SDH zúčastnilo projektu Daruj krev
s dobrovolnými hasiči, v
počtu 5 členů. Došlo k rekonstrukci hasičárny, při
které byla zavedena vodoinstalace, oprava zdí, komínů a
vjezdových vrat.
V měsíci říjnu byl SDH
pozván na praktický výcvik
hasičských jednotek do Poříčan, při kterém byly
procvičovány reálné zásahy
(dopravní nehoda, povodně,
záchrana osob ze zakouřených prostor atd). Výcviku
se zúčastnilo 7 hasičských
jednotek. Závěrem výcviku
bylo vyhlášení výsledků, posezení a rozbor jednotlivých
zásahů. SDH Nová Ves I se
umístila v pořadí čtvrtém,
kdy třetí místo uteklo pouze
o 20 vteřin.
14. 10. 2015 v dopoledních

hodinách byla z krajského
operačního střediska nahlášena zpráva o pohřešované
osobě v katastru obce Pečky
a SDH byla požádána o pomoc při spolupátrání. Následně jednotka odjela na Obvodní oddělení policie
Pečky, kde dostala potřebné
instrukce a popis pohřešované osoby. Jednalo se o 70
let starého muže s duševní
poruchou. Tohoto opatření se
zúčastnilo ve spolupráci
s Policií ČR 10 hasičských
jednotek z nejbližšího okolí.
Osoba byla po cca 4 hodinách nalezena bez zranění.
V listopadu zasahovali hasiči u dvou případů požáru
stohu mezi obcí Ohrada a
Nová Ves I.
Dne 21. 11. 2015 pořádal
SDH pro veřejnost vepřové
hody, kde bylo možno si
za poplatek zakoupit různé

zabijačkové pochoutky. Výtěžek z této akce bude použit
na nákup nové výstroje.
Hasiči SDH Nová Ves I
děkují Obecnímu úřadu Nová Ves I za nákup 4 ks nových hasičských přileb a dále
společnosti KOPOS KOLÍN
a.s., za finanční dar ve výši
10.000,-Kč, který bude
využit na nákup dalšího hasičského vybavení.
Více informací o nás naleznete na našich webových
stránkách:
hasicinovavesukolina.webnode.cz a na facebooku pod
profilem Hasiči Nova Ves.
Sbor dobrovolných hasičů
přeje obyvatelům Nové Vsi a
Ohrady krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do Nového roku 2016.
Za SDH Karel Voslař

Již delší dobu se v naší
obci rozmáhá nepříjemný
nešvar, který významně
obtěžuje všechny, kteří
bydlí na trase náměstí –
vlaková zastávka. Jistě
každý z Vás zažil, kdy jste
šlápl do … A když to
musíte prožívat dnes a
denně, nedivím se některým, že jsou pěkně našt-

vaní.
Před časem mě pan Šindelář požádal, aby se obec
pokusila tuto situaci nějak
řešit. Obec přislíbila, že
zajistí odpadkové koše
na této inkriminované trase a zajistí pro pejskaře
sáčky na odklízení exkrementů. Každý majitel psa
je však povinen uklízet si

Vážení spoluobčané, opět
se Vám po delší odmlce
hlásíme, abychom Vás seznámili s činností místní organizace z.s, Českého rybářského svazu v Nové Vsi I.
V období od našeho posledního příspěvku do Novoveských listů jsme se převážně věnovali zabezpečení
dostatečného množství vody
pro naše rybníky a v letních
měsících jsme se věnovali
tomu, aby v našich vodách
byl dostatek kyslíku, jelikož
nám po celé léto nepršelo a
dík velkým vedrům se kyslík
z vody ztrácel přímo před
očima. Kyslík a plankton ve
vodě jsou základem pro
zdárné přežití rybí obsádky
ve vodě.
V měsíci červnu jsme
zabezpečili pro naše děti 10.
ročník dětských rybářských
závodů o pohár starosty ob-
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Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves I

Pája, Terezka a rak

před 50-ti lety

Ach, ti pejskaři

po něm sám.
Až zase půjdete venčit
své psí miláčky, myslete i
na čistotu obce. Popadněte sáček a uklízejte si
po svém pejskovi. Vážně
to není hezké, když jdete
po chodníku a musíte hrát
kličkovanou.
IB

novoveskelisty@seznam.cz

Posvícenský koláčasi- malé
ohlédnutí
jasné. Posvícenským ko-

Pojďte s námi do soutěže o
Novoveský posvícenský koláč! Ano, čtete dobře, tak zněly první věty k naší koláčkové
soutěži. Že to bylo velké sousto, si jistě dokážete představit. Obavy, jestli dáme nějaké
ty koláčky vůbec dohromady,
jestli požadavek min. počtu
není příliš velký a nebudou
Vám chybět na posvícenském
stole, všechny tyto obavy byly
zbytečné. Když se totiž v 9:00
posvícenského času otevřely
dveře OÚ a zasedací síň se
začala plnit koláčky, bylo to až
neskutečné. Celkem se sešlo
14 druhů, a že porota ve složení opravdových gurmánů to
neměla vůbec lehké, je Vám

láčem roku 2015 se staly Staročeské koláče pani Ivety
Bodlákové. Vám Všem ostatním, milé hospodyňky, bych
ráda poděkovala za účast, a
věřte, že právě ty Vaše koláčky
jsou pro Vaše rodiny ty nej.
Děkuji za podporu. Bez Vás
by koláčkové klání nebylo.
Budu se těšit, že brzy vymyslíme soutěž novou (padaly
návrhy štrůdlovou, řízkovou či
dokonce gulášovou soutěž –
zní to velice lákavě).
Pěkný předvánoční čas plný
pohody Vám všem ze srdce
přeje.
LB

27. 10. 2015 se uskutečnilo dlabání dýní na Václavském
náměstí, kde děti předvedly své umění v dlabání různých
motivů a byla zde možnost ochutnat hokaidovou polévku
a bábovku.

Keramická dílna pod širým nebem

V září na posvícenském
jarmarku byla otevřena
dílnička pod širým nebem, děti měly možnost
a některé poprvé v životě, tvořit mističky a
obrázky z hlíny, do kterých otiskovaly rostlinky. Všem dětem se
výrobky díky asistentkám Věře, Lucce a Nikolce povedly a po
vyschnutí a výpalech si
je šťastně odnášely
domů.
PS: Dvě mističky a dva
obrázky stále ještě čekají v dílně na své majitele - přiběhněte si.
LB

11. 11. 2015 proběhl Martinský průvod s lampiony, sraz byl
na Václavském náměstí, poté se průvod dětí v doprovodu
rodičů a rozsvícených světýlek z lampiónů přesunul na
místní fotbalové hřiště, kde následoval ohňostroj.

Na Ohradě jeřádili
čerti
krásné Vánoce a příjemný

V neděli 6. 12. na sále
Ohradské hospody opět po
roce řádili čerti, respektive
dvě čertice. Pro všechny děti,
připravily hodinku plnou zábavy, her, tancování a písniček. Po tomto vystoupení
nakráčela do sálu již tolik
očekávaná skupina
Mikuláše, čerta a anděla. Postupně si k sobě zvali
jednotlivé děti, které zpívaly,
nebo recitovaly básničku a
trošku se i zpovídaly ze
svých celoročních hříchů a
restů. Odměněni byli všichni
- děti balíčkem sladkostí,
Mikuláš po počátečních slzičkách úsměvem ve tvářích
jednotlivých capartů.
Ohradská beseda Vám pře-

vstup do nového roku 2016.
Hned první akcí v příštím roce bude 20. 2. Maškarní bál,
o Velikonocích nás čeká tradiční Čára, v květnu si za-

Slovo závěrem

tančíme pod hvězdami na
Májové zábavě a v srpnu opět
pořádáme Ohrada cup v nohejbalu. A slibujeme, že nezůstane jen u těchto akcí.
Z.V.

Redakční komise si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení, výjimku tvoří informace
zveřejňované ze zákona či jiného závazného nařízení. Za redakční komisi se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB),
Lenka Benešová (LB) a Martin Holeček (MH). Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2016. Děkujeme za každý příspěvek a na Velikonoce nashledanou. Uzávěrka dalšího čísla bude 18. 3. 2016.

