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Vážení spoluobčané, je mou milou povinností, abych v předvánočním vydání
Novoveských listů zhodnotil uplynulých
dvanáct měsíců.
Za několik dní to bude přesně rok, kdy
proběhla kolaudace a otevření dvou
staveb Zvýšení bezpečnosti chodců
(chodníky Poděbradská a Velimská ul.) a
Bedřichova vyhlídka. Obě stavby tedy
necelý rok slouží veřejnosti a mně se zdá,
jako by tu byly odjakživa. V roce 2019 sice
obecní stavby takového rozsahu neprobíhaly, ale obec realizovala, případně
přispěla na realizaci, celé řady projektů.
Opravujeme další části hřbitovní zdi,
dokončili jsme opravu tří křížů (na hřbitově, na náměstí a u křižovatky Jiráskova
x Velimská), povedlo se nově oplotit
školní zahradu.
Díky spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Pečecký region máme v rámci
projektu protipovodňových opatření nový
bezdrátový obecní rozhlas, digitální
povodňový plán a srážkoměr. Finančně
jsme pomohli realizovat osvětlení fotbalového hřiště (těší mě, že po dlouhé době
máme opět dětský fotbalový tým),
přispěli jsme na zvelebení rybářské
klubovny (přípojky, sociální zázemí,
vybavení kuchyně a klubovny). Bez
našeho finančního přispění by nebyla
opravena fasáda severní zdi kostela sv.
Václava. Úzce spolupracujeme s nájem-

NO V O U V E S I

23. 12. od 13:30 hod.

Stolní tenis: Turnaj mládež
mláde

24. 12. od 16:00 hod.

Vánoční zpívání v kostele sv. Václava

28. 12. od 13:30 hod.
29. 12. od 13:30 hod.

OHRA DU 3 6 . Č Í SLO

cem naší školní budovy školou Prosperity
a pomohli jsme s realizací jejich projektu,
v rámci kterého byla revitalizována školní
zahrada a část vnitřních prostor školy.
Jsem rád, že do této školy chodí stále více
místních žáků. Za poslední rok se výrazně
zlepšila situace v mateřské škole, dokládá
to nejen zpráva inspekce, ale i ohlasy
rodičů a dětí navštěvujících
navštěvujíc naši školku a
také naplnění kapacity školky do
posledního místa.
Ne vše se daří, žádali jsme o dotace na
stavbu hasičské zbrojnice a na opravu
místních komunikací. Jelikož počet
žádostí násobně převyšoval množství
rozdělovaných peněz, nebyly naše
projekty vybrány k podpoře. Snad budeme v roce 2020 úspěšnější.
Na Ohradě soukromý investor dokončil
stavbu 27 nových domů, jsem si vědom,
že zvýšená dopravní zátěž (stavební stroje
a doprava materiálu) byla pro okolí
zatěžující, ale výsledkem je upravený
prostor pro bydlení mnoha nových
občanů naší obce. Na nás je nyní
nyn upravit
příjezd do této lokality. Na jaře se nám
podařilo získat do vlastnictví obce
poslední soukromý pozemek v tomto
prostoru (Hliňáku) nezbytně nutný
k tomu, abychom zde mohli vybudovat
novou komunikaci.
Již několik měsíců probíhá projektová
pří
příprava
akce, tak aby v roce 2020 mohla

CO NÁS ČEKÁ

27. 12. od 13:00 hod.

A

Šachový turnaj
(zájemci tel. 602 733 691 p. Hladík)
Stolní tenis
Turnaj neregistrovaní dospělí
Stolní tenis:
Turnaj registrovaní dospělí

ST ŘEDA
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být stavba realizována.
reali
Bohužel v dnešní
době projekční a přípravné administrativní práce trvají mnohem déle než
vlastní stavba, budu rád, pokud vše půjde
podle plánu.
Jako každoročně chci zmínit, že mne
těší,, že se lidé schází na společných
akcích (a nemusí je pořádat jen obec).
Čarodějnice, kuličky, čára, den dětí –
hasičský i Ohradské besedy, Ohradské
máje, akce k výročí Bitvy u Kolína, běhy
Krajem bitvy u Kolína, rybářské dětské
závody, nohejbalový turnaj, sjíždění řeky
Sázavy, Novoveské posvícení, vítání
občánků, dlabání dýní, letní kino, vepřové
hody, rozsvícení vánočního stromečku,
Mikulášská besídka Ohradské besedy,
Mikulášský jarmark, zpívání v kostele,
akce v obecní keramické dílně a fitcentru
(omlouv
(omlouvám
se, pokud jsem v tom množství na nějakou zapomněl). Většiny těchto
akcí jsem se zúčastnil a mohu říci, že se
povedly. Děkuji všem účastníkům a hlavhlav
ně organizátorům.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidný
advent, krásné vánoční svátky a do
nového roku
r
2020 hodně zdraví. Těším
se, že se uvidíme na Štědrý den v kostele
sv. Václava a spolu uslyšíme krásné
vánoční koledy.

Ing.
g. Miloslav Zapletal,
Zapletal starosta obce

NA SKOK V NAŠÍ SAMOOBSLUZE
Dobrý vedoucí je nejdůležitější součástí každé dobře fungující firmy. Dnes na návštěvě u vedoucí prodejny Andílek v Nové Vsi paní
Blanky VOSECKÉ, pro kterou je její profese posláním.
posláním
Máte nějaký nejoblíbenější produkt či A to je můj ráj. Sousedé okolo nás jsou
MOJE NEJ
výrobek, který u vás
v nesmí nikdy chybět? opravdu hodní, snažím se s nimi co nejlépe
POVOLÁNÍ - Vyučila jsem se prodavačkou a A co když Blanku honí mlsná, po čem vycházet. Závist, je jen jméno části obce.
tato profese mi je prostě souzená, v životě sáhnete? Ne, to asi nemám, ale když něco (tedy doufám)
jsem nic jiného nedělala. Můžu říct, že jsem chybí,
chybí tak se snažím co nejrychleji objednat.
Často je vás vidět na kole. Slouží
S
vám
spokojená a že mě tato práce baví.
A mlsání?
mlsání To je moje neřest, samozřejmě kolo jako dopravní prostředek, nebo si na
FILM – Miluji české komedie, ze starších čokoláda.
kole vyjedete
vyjede
jen tak do neznáma na
jsou to všechny díly Slunce seno a
O vesnicích se traduje, že obchod, výlet? Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
z novějších třeba Ženy v Běhu.
hospoda a pošta jsou největšími informačinformač Máte vůbec nějaký?
něja
Kolo, to je můj jediný
HUDBA – Hudbu mám ráda, nej je můj ními kanály. Shromažďuje se zde mnoho dopravní
ravní prostředek, co umím řídit a pak už
oblíbený Kryštof, ale můžu poslouchat vše informací ať už pravdivých, pro zajímavost jen moje nohy. Auto neřídím, nemám na to
kromě tvrdého metalu a operního zpěvu.
přibarvených i zcela
z
smyšlených. Jak to odvahu a bojím se dnešního provozu. Ale na
MÍSTO NA ZEMI – To je můj domov, s mojí vidíte vy?
v Podělíte se s námi o ten nejku- kole jezdím ráda do přírody, je to dobrý
rodinkou.
rióznější zážitek z vašeho obchodu? Tak to relax. Volný čas trávím na zahradě, a
je pravda, hodně lidí se k nám chodí samozřejmě s rodinou a přáteli. Nesmím
Blanko, mohla byste nám na úvod proz- vypovídat, jsou to různé historky, srandovní zapomenout na našeho čtyřnohého kamakama
radit, jak dlouho v místním obchodu s po- i smutné. Já vám ale povím jednu svou, ráda psa Arga.
travinami působíte a přiblížit nám, jak takový trapas. Jednou si takhle sedím
Každý odněkud je. Někde se narodil,
narodi
vůbec vypadá váš pracovní den? V ob- odpoledne za kasou a do krámu vejde pán, někde je doma. Říká se,
se že nejdůležitější
chodu už pracuji jako vedoucí šestnáct let, projde
pro
celým obchodem. Celou dobu jsem místa v mysli a srdci člověka
čl
mohou být
ale k panu Jeřábkovi jsem začala chodit už ho pozorovala a zdál se mi povědomý.
povědomý Přišel maximálně dvě. Jaká jsou ta vaše?
v
Tak
před dvaceti lety do obchodu ve Velimi. ke kase a já říkám:
říkám „Nejste vy ten herec?“ samozřejmě je to místo,
místo odkud pocházím,
Když ráno dorazíme do práce, tak máme 45 Byla
yla jsem červená až na …. On řekl: „Jo malá vesnička Kochánky. Leží v krásném
minut na přípravu, doplníme pečivo noviny jsem.
jsem A jak se jmenuji?“ Bylo mi trapně, že údolíčku, kde protéká řeka Jizera poblíž
a vše, co je potřeba. Já většinou ráno jsem si nemohla vzpomenout, musel mi to města Benátky nad Jizerou. Jezdím tam
objednávám zboží, můj cíl je nakoupit levně, říct.
ct. Byl to
t herec Vladyka. Na větu „Nejste ráda za svými rodiči. A druhé místo je tady
abych pro zákazníky měla dobré ceny. vy ten herec?“
herec nezapomenu.
v Nové Vsi, mám tady spousty lidí, kteří jsou
Velkou část času mi zabere zadávání zboží
Kdyby štěstí bylo naší národní měnou, mojí součástí života.
do systému, ale jinak dělám to, co je která profese by z vás udělala boháče?
Svět se vyvíjí neuvěřitelnou rychlostí.
potřeba. Pomáhám na kase i u uzeniny, Zůstala byste
by
věrná potravinám? Já dou- Bez toho,
toho co se nám před X lety zdálo
doplňuji, uklízím prostě od všeho kousek.
fám, že bych zůstala u prodávání, protože naprosto nemožné, bychom si dnes
A jaká je Blanka vlastně šéfová? Lákala mě to baví a jíst se bude pořád.
nedokázali představit existovat. Kdybyste
vás někdy myšlenka pracovat ve velkém
V Nové Vsi žijete s rodinou v části obce, se
e zítra vy mohla probudit s nějakou
obchodním centru? Na tuhle otázku byste která se jmenuje Závist.
Závist Jak se Vám zde schopností, která by to byla? Nebylo by
se měli zeptat ostatních prodavaček, ale bydlí a je zde opravdu co závidět soudě dle špatné, kdybych uměla odstraňovat
odstraňo
lidskou
snažím se být hlavně férová, umím názvu? Jak mnozí ví, nejprve jsme bydleli hloupost, to by bylo na světě krásně.
pochválit, ale umím být i nepříjemná (to je v bytovce Na Průhoně. Ale já jsem vyrůstala
Na závěr bych chtěla všem popřát krásné
málo kdy), udržuji dobrý kolektiv a myslím, v domě se zahradou a to mně hrozně Vánoce a hodně zdraví do Nového roku
že se mi to daří. Ne, nikdy mě nelákal velký chybělo. Tak
T
jsme koupili domeček na 2020, těším se, že se budeme dál potkávat
obchod, mám ráda ten náš, je to pro mě Závisti, kde je klid a máme velkou zahradu.
zahradu nejen v našem obchůdku.
skoro jako druhá rodina.
A tady je odpověď ostatních spolupracovnic: Blanka, ta dokáže s úsměvem
vyřešit jakýkoliv problém a to jak se
zákazníky, tak i s dodavateli (podřízení i
nadřízení nevyjímaje). Se svou veselou
povahou je k nepřehlédnutí a nutí ostatní ke
komunikaci s ní v jejím stylu. Pokud je to
nutné, dokáže ukázat i svou druhou
stránku, kterou je rozhodnost. Pokud
zákazník potřebuje zboží, které se
v obchodě nenachází a ona ho dokáže
sehnat, sežene ho. V potravinách Andílek
pod vedením Blanky musí byt vše, co
nakupující potřebuje. Potraviny Andílek
v Nové Vsi jsou zkrátka Blanka Vosecká.
Co dodat závěrem, paní vedoucí? Jsme rádi, že vás
v tu máme! Krásné Vánoce vám všem v obchodu a celé
c vaší rodině přeje a za rozhovor
děkuje Lenka Benešová.

SDH NOVÁ VES I (ZÁŘÍ – LISTOPAD 2019)

V období září až listopad vyjela
jednotka ke třem výjezdům. Jednalo se o
požár průmyslového objektu v Kolíně, požár
osobního vozu na hydraulickém zvedáku
v Nové Vsi I a dopravní nehody nákladního
vozu u obce Břežany I.

Členové jednotky nadále pokračují ve
výcviku záchranných psů. Zúčastnili se
výcvikových akcí např. Brno – Ergon, pevnost Josefov, Pelhřimov a Pardubice.Před
Pardubice.
nastávající zimou provedla jednotka v obci
Nová Ves I plošné čištění splaškové kanakana
lizace.
Mužstvo SDH se zúčastnilo 5. ročníku
praktického výcviku jednotek požární
ochrany v Poříčanech, která zahrnovala
simulaci dopravní nehody (vyproštění
(
osob
z vozidla), poskytnutí první pomoci, zásah
elektrickým proudem, likvidace chemických
látek, hašení požáru, vytrvalost, přesnost,
test teoretických znalostí atd. SDH Nová
Ves I se po náročném závodě umístil na 4.
místě.

Hasiči obdrželi převodem
převo
od SDH Starý
Kolín pod záštitou obce Nová Ves I skříňový
dopravní automobil Avia. Členové jednotky
vůz předělali na technické zásahové
vozidlo. Nástavba je osazena elektrocenelektro
trálou, kalovým čerpadlem zn. Heron,
vysokotlakovým proudem zn. Karcher,
nádržíí o objemu 400 litrů, soupravou na
únik ropných produktů, osvětlovacími
stožáry atd.
Hasiči tímto děkují obecnímu úřadu za
zprostředkování a vydání kalendáře SDH
Nová Ves I. Sbor dobrovolných hasičů přeje
občanům Nové Vsi
Vs I a Ohrady krásné prožití
vánočních svátků a pevné zdraví v novém
roce 2020.
Za SDH Karel Voslař

ZPRÁVY OD RYBÁŘŮ
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás
seznámit s tím, co se v naší místní
organizaci událo od posledního vydání
Novoveských listů.
V měsíci září výbor rozhodl o další
modernizaci naší klubovny tím, že jsme
nechali nainstalovat dvě klimatizační
jednotky, které budou sloužit k tomu, aby
nám v zimních měsících nezamrzla ve
vodárně a v potrubí voda. Dále se toto
zařízení bude používat jako vytápění při
konání dětského rybářského kroužku, při
konání výborových schůzí a při vydávání
povolenek. Upustili jsme od klasického
vytápění uhlím, abychom malým dílem
přispěli k lepšímu ovzduší v obci.
Dne 19. října jsme slovili vytěrák, který
jsme nechali přes zimu bez vody, aby
přemrzlo bahno, čímž se zničí nežádoucí
paraziti, což bude mít vliv na lepší zdravotní

stav na jaře vysazených ryb. Všechny ryby,
které se odlovily, byly vysazeny do revírů a
to 540 kaprů, 140 amurů, 650 línů a 520 ks
cejnů velkých.
velkých
5. listopadu se předseda naší MO
zúčastnil hospodářského vyrovnání (prově(prově
rek), které se letos poprvé konalo v sídle
SÚS v Lahovicích. Opět si z členů výboru,
nikdo neudělal čas na to, aby se
s prověrek
zúčastnil. Přitom z jiných MO se zúčastňují
minimálně dva členové výboru.
Naše organizace obstála a nebylo nám nic
vytknuto. Kontroluje se plnění zarybňo
ňovacích
plánů, brigádní činnost, účetnictví,
stav pokladny, činnost rybářské stráže,
účast dětí
dě na rybářských kroužcích a celá
řada činností souvisejících s chodem MO.
Nyní se zpracovává Výkaz o činnosti,
který musí být zaslán na náš SÚS. Začínají
se nám vracet od členů povolenky, které

jim byly vydány i na letošní rok. S tím
nastává nepředstavitelná
nepře
práce. Vše se
musí překontrolovat,
překontro
případně opravit a
zanést vše do počítače. Do 15. ledna 2020
musí být vše zasláno na náš nejvyšší orgán
RADU ČRS, kde bude zpracována celková
sumarizace úlovků za r. 2019. Proto bych
chtěl vyzvat všechny rybáře,
ryb
aby včas vrátili
řádně vyplněné sumáře.
Nyní nás čeká silvestrovská štika, kdy se
rozloučíme s letošním rokem a nejvíce
aktivní členové se pokusí naposledy v letošním roce ulovit štiku nebo candáta.
Vážení spoluobčané, přejeme vám propro
žití šťastných a pohodových Vánoc a úspěšný Nový rok 2020.

Za MO ČRS Nová Ves I, J. Foršt

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

DÝŇOV
ÝŇOVÁNÍ

Třináct nových malých občánků jsme v září přivítali mezi námi:
ná
na fotce zleva - horní řada: Emma Štefánková, Renata Oláhová,
Jasmína Navrátilová, Jakub Sýkora, spodní řada: Žaneta Štajnerová,
Kryštof Urban, Samuel Kulas, Tobiáš Balzer, Klára Svobodová,
Magdaléna Slabá, Eliška Kubelková, Tereza
eza Pichová a Anna
Kubizňáková.

Počasí nám přálo, proto jsme
j
si mohli naše pravidelné
dýňování
ování užít pod širým nebem. Mohli jsme ochutnat výbornou
hokaidovou polévku a spousty sladkých dobrot, které jste donesli.
Moc vám všem děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat panu
Ryšánkovi,
šánkovi, který nám věnoval dýně. Těšíme se na vás všechny opět
o
za rok.
Marcela Převrátilová

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

MIKULÁŠSKÁ NA NÁVSI

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 jsme se setkali u rozsvícení
roz
vánočního
stromečku. Děti ze školky si pro nás připravily vystoupení plné
koled a říkanek.. Třešničkou na dortu byla píseň „Půlnoční“ od
Václava Neckáře také v podání našich nejmenších. K úplné vánoční
atmosféře pomohly svařák a dobroty, které si pro nás připravili
dobrovolní hasiči a hasičky.
MD

Již se stává tradicí scházet se vždy 5. 12. na vánočním trhu. Jako
každý rok jsme si mohli zakoupit
koupit ozdoby, zvonečky, svícny a
mnoho dalších dekorací. Zakousli jsme k tomu dobroty od místních
hospodyněk a zahřáli se svařákem. Po setmění nás navštívili čert,
Mikuláš a anděl, kteří si připravili odměnu pro všechny hodné děti
výměnou za písničky a básničky..
MD

TJ SOKOL NOVÁ VES I - MLADŠÍ ŽÁCI
Během podzimu se na fotbalovém hřišti v Nové Vsi I dala
dohromady parta skvělých dětí, které baví hrát fotbal. Po dohodě
se tréninky začaly konat každé úterý a pátek. Až na pár deštivých
dnů všechny tréninky probíhaly bez problémů. Malé fotbalisty
trénuje pan Jiří Vrkota. Na několik hodin byl záskok, který to zvládl
i bez píšťalky. Na hřišti se začalo pro malé fotbalisty objevovat

spousty nových překážek a zajímavostí. Největší překvapení bylo,
když se v době zimního času na hřišti rozsvítilo
rozsvíti osvětlení. Tímto
všichni malí fotbalisté děkují za vstřícné přijetí TJ Sokol Nová Ves I
a velice si váží všeho, co pro ně děláte.
Přejeme všem krásné vánoční svátky.
Za super partu dětí Aneta Kopicová

SÁZAVA 2019
Na závěr prázdnin jsme se po čtrnácté vydali sjíždět Sázavu.
Počasí letos bylo neuvěřitelné, sluníčko nám svítilo do zad a my
jsme s úsměvem mohli vyrazit ze Šternberka
erka po klidné Sázavě do
Samopšů.
Všichni jsme si to užili a dobrá nálada nás provázela celý víkend.
Poděkovat bychom tímto chtěli panu Vrkotovi za organizaci celé
akce. Také poděkování patří panu Jeřábkovi (potraviny Andílek),
který našim malým věnoval sladké odměny. Marcela Převrátilová
P

MOŽNOSTI CVIČENÍ NA OÚ
Každé pondělí a čtvrtek probíhá pravidelné cvičení žen s Ivou od
19:00 do 20:00 hodin. Dále je možnost
ožnost využívat prostor od 17:00
do 18:00 hodin k cvičení
čení rodičů s dětmi a od 18:00 do 19:00 hodin
k cvičení na gymnastických míčích. Přijďte si k nám zacvičit.

Fitko
Po od 17:00 - 20:00 hod.
Čt od 17:00 - 20:00 hod.
Ivana Sieglová

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2020
Chtěli bychom vám touto cestou oznámit, že byla vydána nová
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místních poplatcích ze
psů, kterou se mění od r. 2020 cena poplatku ze psa, a to na 100,100,
Kč za psa a každý další pes bude za 200,-Kč.
Kč. Poplatek je splatný do
28. 2. příslušného kalendářního roku.
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
na upravujícího 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 právníí předpis a dále osoby, které 1. 1.
příslušného kalendářního roku jsou starší 85let.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku (OÚ) zvýšit až na trojnásobek.

VEŠKERÝ PŘEHLED POPLATKŮ A PŘEHLED SVOZŮ ODPADŮ
NALEZNETE TAKÉ NA WWW.NOVAVES.CZ.
WWW.NOVAVES.CZ

Obecní úřad bude mít zavřeno v období od 23. 12. - 27. 12. 2019 (dovolená).
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou
jso v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – GDPR. Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka
Benešová (LB) a Ing. Magdalena Dunka. Uzávěrka dalšího čísla bude 27. 3. 2020., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz.
novoveskelisty@seznam.cz
Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav

