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Vážení spoluobčané, přichází léto a s ním i prázdniny. Letos
nám koronavirus pořádně zamotal se životem. Doufejme, že
jsme se s ním již řádně vyrovnali a už nás více trápit nebude.
Kdysi vroucné přání školáků, dva roky prázdnin, by dnes asi
neobstálo. Čtyři měsíce bez školní docházky nám všem
dostatečně stačilo. Ona to totiž nebylaa vůbec žádná zahálka.

Většina z nás se musela přes noc stát učiteli nebo „ajťáky“. A
nebylo to pro nikoho jednoduché. Kdo doma neučil, snažil se
pracovat. A to byl také oříšek.
Ale kde? Téměř všechny podniky zavřeny a nikdo
nevydělával na živobytí. Snad už bude líp.
IB

CO NÁS ČEKÁ

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 22. srpna 2020 se uskuteční 20.
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Běhy krajem bitvy u Kolína
Den dětí
ětí na Ohradě
Letní kino – Chlap na střídačku
Oslava „Bitvy u Kolína“
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Nohejbalový turnaj
Sázava

BĚHY „KRAJEM BITVY U KOLÍNA“

V sobotu 27.
června zveme všechny,, kteří si chtějí trochu zasportovat. Bude
to takový pohodový běh s kamarády po stopách „Bitvy u
Kolína“. Tentokrát nebude záležet na délce běhu, ale na vaší
účasti ano. Přijďte tedy všichni z Nové Vsi i Ohrady a podpořte
zdravý pohyb. Startovné i občerstvení bude zdarma.
zdarma Sraz bude
v 9:00 hodin v Nové Vsi v mateřské školce a následuje start
v 10:00 hodin. Na vaši hojnou účast se těší běžec Petr Kubišta.

BITVA U KOLÍNA 7. srpna 2020 se uskuteční oslavy „Bitvy
„B
u Kolína“. V Nové Vsi I na náměstí zahraje k tanci a poslechu
skupina ECHO 91.

ročník tradičního nohejbalového turnaje na Ohradě. Na turnaj
bude navazovat taneční zábava s občerstvením.
Vše bude probíhat na nově opraveném hřišti, které
financovala obec Nová Ves I.
Zúčastnit se může maximálně 10 družstev po 3 hráčích.
Bližší
žší informace získáte na telefonním čísle 732 719 788 u p.
Voslaře ml.

DEN DĚTÍ Dne 27. 6. 2020 proběhne na ohradské návsi akce
ke dni dětí, pro které budou připraveny různé soutěže o ceny a
atrakce.

LETNÍ KINO

Dne 1. srpna 2020 bude opět letní kino na
fotbalovém hřišti. Promítat se bude film „Chlap na střídačku“.
střídačku“

SÁZAVA

Jako
o každý rok pořádá Obecní úřad Nová Ves I
rozloučení s prázdninami. Tentokrát vychází termín na 28. – 30.
srpna 2020. Zájemci se mohou hlásit na OÚ. Bližší informace
budou zveřejněny v měsíci srpnu na úřední desce a na
webových stránkách obce.

OKÉNKO DO MINULOSTI
Jak jsem slíbila o Velikonocích, pokračujeme s vyprávěním pana Mgr. Pavla Kárníka, který měl tu jedinečnou možnost potkat a
poznat zajímavé rodáky z Ohrady. S jeho pomocí poodhalíme zase kousek historie a lidských osudů.
4

V minulém čísle Novoveských listů
jsem hovořil o Luboši Dobrovském, který
mi kdysi napsal: „Mám-li dnes odpovědět
na otázku, odkud že vlastně jsem, kde
jsem se opravdu cítil doma, pak moje
odpověď zní: Ohrada. Tady jsem prožil
své ostře vnímané dětství, tady jsem
doma, ne v Kolíně, kde jsem se narodil.
Ohradským kamarádům a jejich rodičům
vděčím za dětské zážitky, z nichž zejména
ty dobré, úsměvné či dokonce mírně
dojemné, vracejí se mi z hlubin paměti.“
Měl jsem tu čest doprovodit tohoto
„Ohraďáka“ na poslední cestě 7. 2. 2020
při rozloučení s rodinou a přáteli
v obřadní síni krematoria Strašnice a
květinou a úklonou uctít jeho památku.
Také jsem v minulém čísle slíbil ukázku
z jeho vzpomínek na válečná léta prožitá
na Ohradě, slíbil jsem také soutěž o víno
z vinohradu za kolínskou synagogou, kde
jednu ze sazenic zasadil i Luboš
Dobrovský. A jelikož sliby se mají plnit,
vybírám ze vzpomínek krátkou část
vzpomínek o dětství na ohradské návsi, o
kamarádech i prvních láskách. Snad se
vám budou líbit stejně jak mně:
„Mám v živé paměti ohradskou náves.
Po té straně, kde stálo naše stavení,
kdesi od sběrny králičích kožek pana
Peroutky až po druhý její konec, rostly
nádherné košaté lípy. V jejich korunách

jsme s kluky za jarních a letních
podvečerů sedávali jako vrabci a bylo
věcí klukovské prestiže vylézt co možná
nejvýše. A tak tam kromě těch, o nichž
jsem se již zmínil, bývali bratři Herzogové, Ota a Emil, Vlasta Venc, Standa
Holan, Sláva Bolek a další, jejichž jména
mi vypadla již z paměti. Starší kluci,
podněcováni pubertálními ataky přicházející dospělosti, lákali do lipových korun
holky, a tak to stromové sezení jaksi
nahrazovalo dejme tomu dnešní diskotéku, i když bez hudby a bez tance. První
erotická vzrušení bývala zažívána právě
zde. V té neodolatelnosti vnitřního
puzení dotknout se ve vratkém lipovém
větvoví nedotknutelných a jinak nedosažitelných míst dívčího těla, jen tak jakoby
náhodou, bylo cosi jen zpola vědomého,
nicméně okouzlujícího. Předzvěst tajemství, která teprve budou odhalována. Při
vší otevřenosti jazyka, jímž jsme si tehdy
sdělovali své mnohé infantilní erotické
touhy a představy, mám tyto chvíle
spojeny s pocitem přirozeného studu a
samozřejmě zdrženlivosti. Cit dosud
nebyl oddělen od tělesnosti, jako je tomu
dnes.
Po ohradské návsi pobíhaly husy a
batolily se malé děti. Téměř uprostřed
návsi, něco níže pod domečkem obecní
váhy byl ještě před válkou vybudován

betonový mlat, na němž v době žní
stávala mlátička poháněná parním
strojem. Oboje patřilo předválečnému
družstvu. Parní stroj obsluhoval strojník
pan Čábelka, jeho žena podávala obilí do
mlátičky, což byl výkon namáhavý a
vyžadoval odolnost vůči množství prachu
a samozřejmě obratnost, aby člověk
nestrčil ruce do podávacího bubnu. My
kluci pomáhali nebo jen tak postávali
kolem a byli jsme okouzleni tím složitým
strojním zařízením. Parní stroj bafal a
řemen spojující ho s mlátičkou mlaskal,
atmosféra byla plná jakéhosi podivného
pracovního napětí. Hospodáři vzhlíželi
k obloze, obava, že by mohl přijít déšť,
nebo nedej bože bouřka, poháněla
všechny ke spěchu, k mlátičce přijížděl
žebřiňák za žebřiňákem. Mimo žně
využívali jsme mlat k tenisovým zápasům, pinkali jsme míčky dřevěnými
pálkami nebo jsme přes natažený provaz
hrávali nohejbal“
Luboš i jeho bratr Petr jsou židovského původu a příjmení Dobrovský
přijali od svého otčíma, neboť jejich otec
zahynul v koncentračním táboře.
*Soutěžní otázka: Jaké bylo rodné příjmení bratrů Dobrovských?
Dva vylosovaní obdrží číslovanou láhev
PinotNoir 2018 z vinice u kolínské
synagogy, kterých je každý rok pouze 30.

Pane Kárníku, po prvním přečtení vašeho článku jsem
měla slzy v očích. Pan Dobrovský měl neskutečný dar
slova a vám patří veliký dík, že jste nám umožnil přečíst si
jeho vzpomínky na dětská léta. Také moc děkuji za nápad
na soutěžní otázku a odměny. Jen doufám, že máme
pozorné čtenáře a vybaví si ono jméno, které jsme otiskli
ve starším čísle. Ještě jednou děkuji za čas, který jste
věnoval našim novinám a věřím, že to nebylo naposled.
IB
*Odpověď na soutěžní otázku můžete zanechat v písemné podobě spolu s vašimi kontaktními údaji na OÚ Nová Ves do 31. 7. 2020.

SDH NOVÁ VES I (duben – červen 2020)
V měsíci dubnu vyjela jednotka na
příkaz Kopis Kladno k požáru lesa u obce
Kozohlody v okrese Kutná Hora. Na místě
zasahovalo patnáct hasičských jednotek.
Hasiči v obci Nová Ves I provedli
celoplošný proplach kanalizační sítě.
Jednotka
prováděla
desinfekce
autobusových zastávek a dětských hřišť
v obcích Nová Ves I, Ohrada, Polepy,
Těšínky, Ratboř a Pašinka.

V měsíci květnu jednotka vyjela na
požární dohled při pálení čarodějnic na
místním fotbalovém hřišti. Hasičům se
podařilo získat příspěvek od nadace ČEZ,
za který zakoupili ozónový generátor
WHITE 10000 a dva kusy postřikovačů
HECHT. Generátor ozónu slouží na
desinfekci vnitřních prostor od virů a
plísní apod. Přístroj byl použit v MŠ Nová
Ves I a Ratboř.

Hasiči se také každý čtvrt rok účastní
akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“.
V současné době daruje krev deset členů.
Jednota sboru je průběžně proškolována
z řádu požární ochrany, bezpečnosti
práce, nebezpečí u požáru a činnosti
hasičů u zásahu. Probíhají prověřovací a
taktická cvičení a kondiční jízdy řidičů.
Za SDH Karel Voslař

ZŠ Prosperity
Na konci května se konečně otevřely
dveře naší školy. Docházka na první
stupeň je sice dobrovolná, ale do našich
tříd se vrátilo poměrně hodně žáků. Po
týdnech online výuky se děti těšily, až se
zase uvidí naživo, nejen přes monitory
svých počítačů a telefonů.
V naší škole teď probíhá výuka ve dvou
učebních skupinách, v polovině června
přivítáme i jednu skupinu druhostupňových žáků. Nadále ale učíme i online,
staráme se i o děti, které se z nějakých
důvodů nemůžou dostavit do školy.
Hygienická opatření máme nastavená

podle nařízení, která musíme splnit, děti
sedí ve škole v rozestupech, ve společných prostorech chodí v rouškách. Připrave jsou dezinfekce, dětem ráno měřívené
me teplotu,
teplo
dodržujeme vše, co je
potřeba. Přesto se snažíme pobyt ve
třídách maximálně zpříjemnit. Už jen to,
že můžeme být spolu, nám hodně
pomáhá.
I nadále děti dostávají týdenní plány,
své učení si plánují a zaměřují se i na
dlouhodobější úkoly. A tak vznikají moc
pěkné výstupy – ať už online lekce jógy,
přírodní deníky, knihy o kontinentech

Naše školička byla dva měsíce
z důvodu ohrožení nemocí COVID-19 jako
všechny okolní školky a školy uzavřena.
Od 11. 5. 2020, ale už opět školka ožila a
část dětí se mohla vrátit do omezeného,
mimořádného provozu. Pracujícím rodičům ubyla starost, že by mohli z důvodu
absence v zaměstnání přijít i o práci. Snad
už máme to nejhorší za sebou a vše se
vrátí k normálu. Ale ani v době uzavření
školičky jsme nezaháleli. Paní učitelky

pravidelně připravovaly pro děti zábavné
úkoly, náměty k vyrábění s rodiči,
básničky aj.
Každé pondělí se předškoláci mohli se
svými učitelkami vidět přes videovideo
konference a mohli
mohl si se svou paní
učitelkou i popovídat a vyprávět, jak se
mají, co dělají. Distanční výuka je stále
připravována pro děti, které nyní školku
nenavštěvují.
Všichni se sejdeme až 1. září. Čeká nás
totiž celková rekonstrukce školní kuchyně
s jídelnou, která proběhne v měsících
červenci a srpnu.
Školka má opět naplněnou kapacitu –
50 dětí. Všichni už se moc těšíme, až se
po prázdninách opět sejdeme ve školce,
která bude o něco krásnější a modernější.
Na děti bude čekat krásný nový
interaktivní 3D
3 panel, ze kterého jsou

nebo třeba videorecepty. Zároveň se
věnujeme i tématům, ke kterým bychom
se jinak tak snadno nedostali. Jak
pracovat s časem? Jak si udržet denní řád
a rytmus? Jak se vypořádat
vypoř
s tím, že
musíme být doma?
Jsme rádi, že tuto dobu a podmínky
v ní zvládáme. Velké díky patří všem
zaměstnancům školy i rodičům.
Děkujeme
jeme i novoveským hasičům za
pomoc při dezinfekci školy ozonem.
Těšíme se, až se v září sejdeme všichni,
včetně nových
novýc prvňáčků.
Magda Málková

Zprávičky ze ŠKOLKY
nejen děti,
děti ale i paní učitelky nadšeny.
Moc děkujeme našemu zřizovateli, že
nám tuto technickou vymoženost umožumož
nil zakoupit.
Přejeme
me všem krásné prožití prázdnin.
Investujte svůj čas do svých dětí,
dětí protože
je to určitě ta nejlepší investice. Děti vám
to jednou určitě vrátí. Přejeme vám
krásné
rásné prázdniny.
prázdniny

Za pedagogický sbor
Hana Doležalová, ředitelka školy

KULIČKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ČARO
Po dlouhé odmlce jsme se opět
mohli setkat a tento rok poprvé
u opožděného pálení čarodějnic.
Účast byla hojná a nálada
veselá. V sobotu 6. 6. 2020
následovalo každoroční cvrnkání
kuliček, jehož absolutním vítězem se stal Adam Pena.

OHRADSKÁ HOSPODA
Provozuje - Mattylda 99
Otevírací doba:
Čtvrtek: 18:00 - 21:00
Pátek: 18:00 - 23:00
Sobota: 14:00 - 23:00
Neděle: 14:00 - 21:00

Pivo:10° Gambrinus a 12° Pilsner
ner
Rychlé občerstvení
Pátek zákusky (zákusky a chlebíčky lze i na objednávku)
Možnost pronájmu sálu (svatby, narozeniny, rodinné oslavy a
firemní akce

ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
SIRUP Z MLADÝCH SMRKOVÝCH VÝHONKŮ

LIPOVÉ BONBÓNY PROTI KAŠLI

Květen a červen jsou měsíce rašení mladých smrkových
větviček, které obsahují velké množství vitamínu C. Smrkový
sirup dokáže rozpustit hleny, uvolnit dýchací cesty a usnadnit
vykašlávání, zmírňuje revma, tiší bolesti končetin a svalů.
Odvádí z těla toxické látky a posiluje imunitu organismu.
Vyzkoušejte recept, který dělala už moje babička. Na sklenici
sirupu potřebujeme polovinu sklenice výhonků, přibližně stejné
množství cukru a půlku citronu.
Užívání sirupu:
• Užívejte jako prevenci při léčbě kašle (1 lžíci každé ráno).
• Sirup je skvělý na ochucení čaje.
• Při bolestech kloubů a svalů užívejte 1 lžíci ráno a večer.
Postup:
1. Výhonky opláchněte ve studené lázni a nechte okapat.
2. Naplňte připravené vymyté láhve výhonky a prosypávejte
cukrem a kolečky citronu.
3. Opakujte vrstvu po vrstvě až je sklenice plná.
4. Jemně vše stlačte rukou a převažte celofánem.
5. Dejte sklenici na sluníčko na 3 týdny odpočinout. Po 3
týdnech je krásný zlatavý a hustý sirup.
6. Sklenici otevřete a obsah přeceďte přes plátýnko.
7. Sirup je hotov. Slijte jej do lahví a uložte na chladné místo.

Kdo by neznal lípu. Mohutný strom, který je českým
národním symbolem. Lípy jsou právě v plném květu. Drobné
květy obsahují účinné látky, které oceníte především při
nachlazení, chřipce a angíně. Natrhejte květy a usušte na
lahodný čaj, který podporuje pocení, snižuje horečku, rozpouští
hleny, působí proti křečím a má močopudné účinky. Dále také
příznivě působí při problémech se žlučníkem, napětí či úzkosti,
snižuje hladinu cholesterolu v krvi, posiluje imunitu.
Na lipové bonbony budeme potřebovat:
• 180 g medu
• 150 g cukru
• 4 lžíce silného lipového čaje z čerstvých květů
• šťáva z jednoho citrónu, na obalení moučkový cukr
Postup:
Do kastrůlku nasypeme cukr, přidáme med, lipový čaj a
vymačkanou citrónovou šťávu. Vše dobře rozmíchejte a na
mírném ohni vařte do zhoustnutí. Že je hotová poznáte tak, že
vám kapka na talířku vytvoří perlu, která na vzduchu ztuhne.
Směs vylejeme na pečící papír a necháme ztuhnout. Nožem
nakrájíme na malé kousky, které obalujeme v moučkovém
cukru, aby se neslepily k sobě. Skladujeme ve sklenici s víčkem.
Cucejte při kašli a nachlazení. Tak ať se povedou.
LB
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