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Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a máme tu opět bitvu. Proti loňskému roku bude jistě vládnout klidnější
atmosféra, neboť chodníky jsou už hotovy a dopravní uzavírky nám život již nekomplikují.

OHRA DU
Letos se také, krom tradičních oslav,
můžeme těšit na novou atrakci, kterou je
ohňostroj u Bedřichovy vyhlídky. Věřím,
že si program,
program který je velmi rozmanitý,
opravdu užijete a dostavíte se v hojném
počtu.

CO NÁS ČEKÁ
14. 6. - 15. 6.
29. 6.
27. 7.
30. 8. - 1. 9.
14. 9.

34.
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Pro lepší informovanost
in
našich občanů
bychom se chtěli zapojit i my,
my Novoveské
listy. Budeme moc rádi, když s námi budete spolupracovat. Své příspěvky nám
můžete posílat na emailovou adresu
novoveskelisty@seznam.cz
novoveskelisty@seznam.cz.
IB

KERAMICKÁ DÍLNA O PRÁZDNINÁCH
PR

262. výročí bitvy u Kolína
Běhy krajem bitvy u Kolína
Letní kino – Ženy v běhu
Rozloučení s prázdninami - Sázava
Vítání občánků

Keramická dílna bude během letních prázdnin zavřená.
Otevřeno bude opět ve standardních časech od 2. 9. 2019. Ale
nezoufejte, každý
aždý prázdninový čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin
budeme tvořit výrobky,, které se objeví na mikulášském jarmarku.. Kdo budete mít chuť, přijďte nám pomoci. Přeji vám
krásný dovolenkový čas, hodně sluníčka a odpočinku.
LB

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
PROM - PUTOVNÍ VÝSTAVA

Socha T. G. Masaryka se stala jednou z dominant města
Pečky. O historii sochy jste měli možnost již několikrát číst.
Ještě jednou bych ráda poděkovala těm, kteří se o znovuznovu
obnovení významným způsobem zasloužili.
A současnost? Socha byla přihlášena mezi 110 objektů,
které prošly nějakou významnou proměnou. Všech těchto 110

proměn bude prezentováno na 11. ročníku putovní výstavy Má
vlast cestami proměn – Příběhy domova. Kromě toho se s historií sochy budou moci
ci seznámit i čtenáři různých časopisů a nono
vin. V Pečkách budeme mít možnost si výstavu prohlédnout
v týdnu od 10. 6. - 16. 6.
Slavnostní zahájení výstavy je v pondělí 10. 6. od 18.00 hodin
v Kremlově parku, v prostoru proti kulturnímu středisku. Po
ročním putování po krajích České republiky se výstava v dubnu
příštího roku vrátí zpět do Prahy na Vyšehrad, kde proběhne
slavnostní vyhlášení vítězné proměny. I vy můžete hlasovat pro
nejkrásnější proměnu na http://cestamipromen.cz/hlasovani.
http://cestamipromen.cz/hlasovani
Blanka Kozáková

AKCE K BITVĚ U KOLÍNA
Od pátku 14. 6. do neděle 16. 6. se na Kolínsku konají akce
k výročí bitvy u Kolína. První z nich je v pátek u nás v Nové Vsi I
(viz. strana 4). V sobotu se v Křečhoři koná od 14 hodin průvod
vojska obcí k památníku. Je připraven také doprovodný propro
gram (bitevní ukázka, dělostřelecké salvy, …), který vrcholí
taneční zábavou.
V sobotu dopoledne můžete také navštívit od 10 hodin
v Radovesnicích I akci s názvem „Černí husaři přijíždějí“.
V neděli v 10 hodin se v Lošanech uskuteční pietní akt u hrohro
bu padlých vojáků z bitvy u Kolína.
Více informací o těchto akcích i něco více naleznete na
internetových stránkách www.bitvaukolina.cz.
www.bitvaukolina.cz

N návštěvě u HASIČŮ
Na
Dělají velmi záslužnou práci. Zachraňují lidi, majetek a likvidují ekologické havárie a mnoho dalšího. Při zásazích riskují své
s
životy. To vše dělají dobrovolně ve svém volném čase. Dnes na návštěvě u velitele Sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi I
LUKÁŠE KADLECE.
Letos je to do půlky května již 12
Dále pořádáme různé akce pro děti.
zásahů Stále pořizujeme další techniku
zásahů.
Prozradíte nám, co připravujete
a vybavení, abychom mohli nabídnout v tomto roce, abychom se měli na co
širší pomoc obyvatelům. Nezaměřujeme těšit? Letos ještě plánujeme společně
se jen na hašení požárů, ale jsme s obecním úřadem zábavu při výročí bitvy
připraveni i na jiné události spojené napřínapří u Kolína a v září posvícenskou zábavu,
klad s větrem, přívalovými dešti, ohrožení naší akci S HASIČI BEZPEČNĚ NA KOLE,
bodavým hmyzem, ale klidně sundáme dále je to v říjnu DRAKIÁDA na fotbai kočku ze stromu.
lovém hřišti, v listopadu budou opět
Vloni nejnáročnější zásah? To vím jistě, VEPŘOVÉ HODY a rozsvěcení vánočního
Dobrovolné hasičské sbory patří do byl to zásah v létě při požáru v Kutné stromku.
historie života snad téměř každé Hoře, kde jsme zasahovali v dýchací
Pomáhá vám při práci vaše heslo:
vesnice. První záznamy o tom novo- technice, při likvidaci požáru a následně ,,Když něco děláš, musíš tomu věřit.
v
Pak
veském nás zavedou až do roku 1873, při odklízecích pracích. Velitelem byl teprve máš naději, že bude mít tvá práce
kdy se zakládal sbor s 10 dobrovolníky. vyhlášen 3. poplachový stupeň.
cenu“? Heslo Věř, Běž, Dokážeš je moje
Představte nám jako velitel váš SDH
Hledají novoveští hasiči novou krev? životní Motto a to mluví podle mě za vše.
v roce 2019. Když to vezmu celkově, tak Mohou se hlásit i ženy? Je to tak, stále je
Je vidět, že jste především dobře
k dnešnímu dni (31. 5. 2019) je u hasičů otevřený nábor do jednotky, do SDH může fungující partou vyškolených chlapíků.
10 mužů připravených k výjezdu na různé vstoupit kdokoli, kdo má blízko k hasičům Jaká školení máte již za sebou a na co se
druhy událostí, 7 žen a 5 dětí mladších 18 a rád by se s námi podílel na akcích pro připravujete? Parta jsme dobrá, to je
let.
dě nebo dalších akcích s hasiči. Je jedno, pravda. Můžeme se spolehnout jeden na
děti,
Být hasičem, pilotem, tankistou či jestli muž nebo žena.
druhého, když vyjedeme na různé zásahy
popelářem to byl sen snad každého
Co by takový nový kandidát měl a k tomu jsme také podstoupili
podstoup různá
malého kluka. Jaká cestička zavedla vás, splňovat a na co se připravit? Při vstupu školení a výcviky.
Lukáši, k hasičům? Moje cesta byla do jednotky je důležitá jedna věc, chtít
Když to shrnu, tak máme každý za
jednoduchá, táta byl velitelem hasičů pomáhat ostatním lidem i ve svém sebou nějaké školení např.: velitelů,
v Nové Vsi přede mnou, tudíž jsem to cítil volném čase. Bude ho čekat lékařská strojníků, technik jednotky, technik
jako správnou volbu, když jsem od mala prohlídka a další různá školení na zvýšení ochrany obyvatelstva, práce s motorovedený k „hasičině“.
své odbornosti, jak třeba školení v dýchací vými pilami, nositelů dýchací techniky
Pohrával jste si někdy s myšlenkou technice nebo základy zdravovědy, které a někteří máme i školení se středočeskou
být hasič profesionál? Tato myšlenka mě se hodí nejen u zásahu, ale i v osobním záchrankou RESYS. Toto školení ještě
napadla již dávno, ale nedopadlo to podle životě.
podstoupí několik členů jednotky na
mých představ.
Obecně je známo, že hasiči mají také zvýšení své odbornosti.
Kolik výjezdů má vaše jednotka za své mimopracovní aktivity ve spolupráci
V měsíci dubnu jsme prošli výcvikem
rok? A jaký nejnáročnější zásah jste měli s obcí, školami a různými
různ
organizacemi, zaměřeným na vyhledávání zraněných
v loňském roce? Podělíte se s námi? To je váš sbor výjimkou?
výji
Náš sbor rozhodně osob v sutinách zříceného stavení a první
je zajímavá otázka. Nemůžeme říct, že výjimkou není, letos od konce dubna do pomoc při zásahu.
každý rok je stejný, před 5ti lety byl konce června máme celkem 14 přednášek
Bylo to dost náročné nejen na fyzickou
průměr na rok kolem 6 zásahů, ale za pro školy i školky z širšího okolí, které připravenost, jelikož jsme transportovali
poslední 2 roky se zásahy hodně navršily. k nám přijedou na základnu, nebo nalezené osoby v sutinách do bezpečí, ale
Loni to bylo kolem 55 ZOČ a různých výjimečně přijedeme my s naší technikou i na odbornější znalosti zdravovědy a přeudálostí.
za nimi.
dání záchranné službě.
Moc děkuji za rozhovor a přeji krásné léto vám Lukáši a celému
sboru.
Lenka Benešová
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SDH NOVÁ VES I (březen
(
– červen 2019)
V období březen až květen vyjela
jednotka celkem ke čtyřem zásahům, a to
k požáru komína, garáže rodinného
domu, listí a trávy v obci Polepy. Hasiči
zasahovali i proti nebezpečnému hmyzu
v Nové Vsi I pod kostelem.
Členové jednotky SDH Nová Ves I,
absolvovali odbornou přípravu první pomoci při zásahu a sutinového vyhledávání
zavalených osob ze zříceného objektu
v obci Kbel. Dále jednotka uspořádala
cvičení v Klavarech se zaměřením na dálkovou dopravu vody v délce 2 km. Cvičení
se zúčastnilo sedm jednotek dobrovolných hasičů z okolí.
Dva členové jednotky úspěšně složili
závěrečné zkoušky rekvalifikačního programu s názvem „Člen první pomoci“, ve

vzdělávacím zařízení RESYS – záchranná
služba Příbram.
Jednotka poskytla výpomoc na hasičských závodech Podlipanské ligy,
ligy které se
konaly v Ratenicích. Zajišťovala tam doplňování vody do kádí při jednotlivých
útocích.
Hasiči na požádání připravili vzdělávací
dopoledne pro základní a mateřské školy
Červené Pečky, Ratboř, Velim, Nová Ves I,
se zaměřením na poskytování první
pomoci, hašení a s předvedením praktické ukázky hasičské práce.
Byla pořádána akce „Zastříkej si
s hasiči“ na hrázi u rybářské boudy
v Klavarech, kde proběhla zkouška čerpadel. Hasiči se těšili velkému zájmu dětí,
jejich rodičů i ostatních návštěvníků.

Hurááá za indiány. Dne 31. 5. jsme
s dětmi oslavily jejich den a to rovnou
v indiánském stylu. Náš den začal už brzy
ráno, kdy si děti připravovaly stylové
doplňky ke svému převleku. Na programu
dne pak byly další zajímavé činnosti,

např.: stavění teepee, lasování, lukoluko
střelba, hod na bizona, malování
malo
na tvář,
hledání pokladu, indiánský tanec aj.
Největším zážitkem však pro děti bylo
stavění teepee. Děti si stan mohly podle
sebe nádherně vyzdobit prstovými barba
vami. Závěr patřil paní ředitelce Hance,
která dětem ukazovala střelbu z luku.
Všichni jsme
js
se dívali, jak dokáže šíp letět
a pak se zabodnout do trávy. Den byl
neskutečně povedený a ani se nám všem
nechtělo zpátky do školky. Dále chci
poděkovat indiánským účastníkům, kteří
se nadšeně podíleli na této akci a dík
patří i rodičům za přípravu s obleky!
Na závěr mého psaní bych chtěla
popřát dětem hezké prázdniny a jejich
rodičům příjemnou dovolenou. Stejně zaza
sloužený odpočinek přeji i svým kolekole
gyním, které přispívají k tomu, aby naše
školka pracovala tak, jak má a svojí
svoj

Hasiči se každý čtvrt rok účastní akce
„Daruj krev s dobrovolnými hasiči“.
V současné době daruje krev 10 členů.
SDH Nová Ves I, vás srdečně zve na
akci pro děti „S hasiči bezpečně na kole“.
Akce se koná v neděli 16. června 2019 od
14 hodin před hasičskou zbrojnicí v Nové
Vsi I.
Za SDH Karel Voslař

Zprávičky ze ŠKOLKY

KŘÍŽOVKA
1) Název rozsáhlého evropského
konfliktu v 18. století. Bitva u Kolína na něj měla významný vliv.
2) Správný titul Marie Terezie.
3) Jak se přezdívalo dragounům z valonského pluku, kteří
významně zasáhli v bitvě? 4) Dva roky po bitvě u Kolína
Prusy porazil slavný rakouský vojevůdce (je o něm písnipísni
čka) 5) Jakou měl vojenskou hodnost velitel rakouských
vojsk v bitvě u Kolína? 6) Německy Bedřich…(pruský král)
7) O které území přišla Marie Terezie v této válce? 8) Kdo
velel v bitvě u Kolína rakouské
ské armádě? Leopold …
Tajenka: Co vyrostlo v prosinci 2018 na vrchu Bedřichov?
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ochotou a zodpovědností přispívaly k pohodovému prostředí, které zde ve školce
máme.
Naše akce sledujte na internetových
stránkách http://msnovavesi.cz/ a na facebooku Mateřská škola Nová Ves I.
Za MŠ Veronika Drahovzalová

262. výročí bitvy u Kolína
Nová Ves I
14. června 2019
• 18:00 hod. - K poslechu a tanci hraje
STAROSTOVA DVANÁCTKA
• 20:30 hod. - Ukázka nočního střetu
předsunutých stráží
• 21:00 hod. - taneční zábava, hraje skupina
UNIKÁT

15. června
• 16:30 – 22:00 hod. – Podívejte se na bojiště
z nové vyhlídky na vrchu Bedřichov.
Občerstvení zajištěno
• 22:00 hod. - Ohňostroj z vyhlídky

29. června 13. ročník běhu
„Krajem bitvy u Kolína“
• Prezentace účastníků v 8:00 hod.
v budově MŠ Nová Ves I
• Start: děti v 9:00 hod.
dospělí v 10:00 hod.
• Startovné pro dospělé je 100 Kč.

Pojízdné prodejny v Nové Vsi (vedle úřadu)
 Mlékárna Ohaře - lichý týden, úterý od 14:00 hod.
 Řeznictví Řehák Nymburk - středa po 15:00 hod.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – GDPR. Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka
Benešová (LB) a Ing. Magdalena Dunka. Uzávěrka dalšího čísla bude 23. 8. 2019., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz.
Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav
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