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S LOVO S T AROS T Y
Toto vydání Novoveských listů
je první od říjnových voleb, dodatečně bych chtěl poděkovat Vám
všem, kteří jste přišli volit. Dílčí
změny ve vedení obce jste patrně
zaznamenali, připomenu jen, že
o školství se nadále bude starat
první místostarosta Petr Čech,
odpadové hospodářství nově povede druhý místostarosta Jiří
Vrkota. Pan Jaroslav Ryšánek je
předsedou kontrolního výboru
a pan Josef Keltner se stal předsedou finančního výboru.
V předvánočním vydání Novoveských listů jsem v minulých letech vždy rekapituloval končící
rok, letos jsem tomu věnoval celý
článek v předchozím zářijovém
čísle, proto se nyní zaměřím na to,
co nás čeká v nejbližších dnech.
Ještě před Vánocemi proběhne
kolaudace stavby „Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I“. Je

to zakončení téměř tříleté cesty,
kdy jednotlivé kroky nebyly jednoduché (získání potřebných pozemků do vlastnictví obce, nákup
a demolice domu, který zasahoval
do trasy chodníku, projekční práce
se
zapracováním
požadavků
mnoha dotčených orgánů, získání
dotačních prostředků a vlastní
stavba za plného provozu vozidel
i chodců). Hodnocení výsledku
nechám na vás, mě těší, že ostrůvek na odbočce na Velim jsme
se již téměř všichni naučili míjet
z té správné strany.
Dne 20. 12. 2018 v 11:30 přestřihneme pásku a oficiálně tak
bude stavba předána k užívání
občanům. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Další akcí, která se pomalu blíží
k závěru, je stavba Bedřichovy
vyhlídky. Jelikož podmínkou zís-

B E D Ř I C HO V A V Y HL Í D K A
Srdečně Vás zveme na netradiční slavnostní oteot
vření „Bedřichovy vyhlídky“, které se koná v sobotu
22. prosince 2018 od 15:00 hodin na vrchu
Bedřichov.
Program akce:
• 15:00 hodin – Slavnostní otevření Bedřichovy
Bed ichovy
vyhlídky a položení věnců k památníku na počest padlých v bitvě r. 1757
• 16:00 – 18:00 hodin – No
Noční
ní bojovka „Najdi
Bedřicha“ (více na str. 2)
• 18:00 hodin – Oh
Ohňostroj.
ostroj. Po celou dobu akce
bude zajištěno občerstvení
Vstup je zdarma a řídí
ídí se provozním řádem.
ádem. V
Vyhlídka se nachází ve výšce 279 m n. m. a má
14 metr
metrů.. Nahoru se dostanete díky celkem
66 schodům.
m. Celková cena stavby je 1,4 mil. Kč.
Bedřichova
Bed
ichova vyhlídka byla realizována za p
přispění
isp ní
prostředků
prost
edk
státního rozpočtu
rozpo tu České republiky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
roz
Více informací na: www.bedrichovavyhlidka.cz.
www.bedrichovavyhlidka.cz

1

dokon it výstavbu
kání dotace je dokončit
a otevřít rozhlednu do konce tohotoh
to roku, děláme vše pro to, aby
tomu tak bylo.
V sobotu 22. 12. 2018 tedy na
vrchu Bedřichov proběhne
prob hne otevřeotev
ní a zpřístupnění
zpřístupn ní rozhledny. ProPr
gram se bude skládat ze tří
t í částí,
ástí,
slavnostního oficiálního
of
otevření
rozhledny za účasti
ú asti řady
ady hostů,
host ,
bojovky „Najdi Bedřicha!“
Bed icha!“ a o
ohňostroje.
ostroje. Budu rád, pokud se ccelého, anebo alespoň
alespo části
ásti progr
programu zúčastníte.
Tradiční vánoční
váno ní akcí je zpívání
koled v kostele sv. Václava na
Štědrý
Št
drý den. Těším
T ším se, že se nám
ná
jako vždy podaří
poda í navodit klidnou
ap
příjemnou
íjemnou váno
vánoční
ní atmosféru.
Přeji
eji Vám šťastné
š astné a veselé VáV
noce a hodně
hodn zdraví a úspěchů
úsp ch
v novém roce.
Ing. Miloš Zapletal
starosta obce

NO Č NÍ BO J O V K A - NA J D I BE D Ř I C HA
V sobotu 22. prosince 2018 od
16 hodin se pro občany Nové Vsi I
chystá netradiční zážitek.
V rámci slavnostního otevření
Bedřichovy vyhlídky vás bude čekat
hororová stezka odvahy. Vydejte se
po setmění na tajemnou stezku
vyznačenou světélky a setkejte se
s největšími hvězdami kultovních
hororových filmů. Řiďte se nápovědami a vyzkoušejte, jestli dokážete
přežít! Pokud se vám podaří stezku úspěšně absolvovat, setkáte se
s historickou postavou pruského

krále Bedřicha II. Kromě toho na
vás bude čekat občerstvení a především nová rozhledna - Bedřichova vyhlídka.
Registrujte si předem čas vašeho
startu! Na trasu vás budeme pouštět ve skupinkách v několikaminutových intervalech.
Chcete-li se účastnit, napište na
petra@nocnibojovka.cz název vaší
skupinky a počet členů. Ideální
počet lidí ve skupince je tři, doporučujeme max. 5. My vám zašleme
přibližný čas vašeho startu, abyste

nemuseli dlouho čekat frontu, než
na vás přijde řada.
Místo startu bude za kopcem
Bedřichov u našeho označeného
a osvětleného černého stánku. Zde
se nám nahlásíte a my vás vyšleme
na trasu.
Více informací naleznete na
stránkách www.nocnibojovka.cz.

Těšíme se na Vás!

V Á NO Č NÍ K O NC E R T
Dne 24. prosince 2018 od 16 hodin v kostele sv. Václava v Nové Vsi I proběhne vystoupení smíšeného sboru
pod vedením paní Jany Šímové. Udělejte si čas a přijďte se podívat. Nebudete litovat. Dýchne na Vás úžasná
vánoční atmosféra, kterou završíte štědrovečerní večeří.

Z P R ÁV A O HR A DS KÉ BE S E DY
V neděli 2. prosince 2018 proběhla pro děti Mikulášská besídka. Přestože nám nepřálo počasí, podařilo se rozsvítit a ozdobit stromeček. Mezi plánované
akce patří karneval, který se bude konat v sobotu
16. 2. 2019 od 20 hodin. Provázet nás bude Beny Rock.

Pokud to půjde, tak o den později by se měl uskutečnit i karneval pro děti. Pevně doufám, že se budeme potkávat na dalších společných akcích.
Za Ohradskou besedu Vám přeji krásné prožití svátků a mnoho zdraví do nového roku.
Martina Třešňáková

V Á NO Č NÍ T UR NA J E
Turnaje ve stolním tenise
Přihlášení u p. Ing. Šafránka 777 121 281.
• 22. prosince - mládež do 16 let
zápis od 9:30 hodin, startovné 50 Kč
• 28. prosince- neregistrovaní
zápis od 14:30 hodin, startovné 100 Kč
• 29. prosince – registrovaní
zápis od 13:30 hodin, startovné 100 Kč

Šachový turnaj
Přihlášení do 23. prosince u p. Hladíka 602 733 691
nebo p. Bodláka 704 707 710.
• 27. prosince od 14 hodin

Všechny turnaje se konají v herně obecního úřadu.

A D V E NT NÍ O BD O B Í V Z Á K L A D NÍ Š K O L E
Adventní období zahajujeme jako každý rok přípitkem na pondělním školním kruhu. Letos tomuto
dni předcházelo ještě zpívání na
návsi při rozsvěcení místního vánočního stromu. Náš školní strom
se rozzářil v úterý 4. prosince. Děti
zazpívaly vánoční písně a koledy
a pak jsme se všichni společně
přesunuli do školy na další adventní oslavy. Prvňáci oslavili svůj
Pisálkův svátek a dostali psací pera. Rodiče si mohli zakoupit na
jarmarku vánoční dekorace nebo
vánoční výrobky dětí. Děkujeme
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novoveské hospodě za dodávku
řízků a bramborového salátu – jen
se po nich zaprášilo. Hned následující den proběhla čertovská škola. Ve škole se to hemžilo čerty,
Mikuláši i anděly. Děti z druhého
stupně připravily nadílku pro své
mladší spolužáky. Čeká nás do
Vánoc ještě plno překvapení a zážitků. Vypravíme se na adventní
výpravu do Chlumce nad Cidlinou
a na děti čeká i tajný vánoční den.
Dovolte mi, abych jménem celé
základní školy Prosperity popřála
všem obyvatelům Nové Vsi klidné

a štědré Vánoce a do nového roku
2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Věřím, že i nadále budeme pokračovat ve spolupráci s obcí i dalšími místními subjekty. Moc se na
to těšíme.
Magda Málková

O KÉ NKO DO MI NUL O S T I
Dne 28. října si celý národ připomněl 100. výročí vzniku Československa. My jsme věnovali vzpomínce na dobu
vzniku našeho státu několik minulých čísel novin, proto padlo rozhodnutí zkusit to tentokrát trochu jinak. Podle
starých dobových fotografií, které jsme měli k dispozici, byla nafocena série podobných snímků. Posuďte sami,
jak se to povedlo a hlavně, jak se za ta léta změnila místa nám důvěrně známá.
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V Á NO Č NÍ Z P R Á V Y Z E Š K O L I Č K Y
Deštivé podzimní počasí nás
vyzvalo k tomu, abychom pomalu
uspali naší milou zahradu. A tak
jsme společně s rodiči a dětmi
uspali všechny broučky a podzimní skřítky. Posvítili jsme jim na
cestu lampionovým průvodem
a procházkou po vsi. Začátkem listopadu si učitelky s dětmi vydlabaly strašidlácké dýně. Pro děti byl
připraven program plný soutěží.
Všechny týmy byly odměněny.
Dne 29. 11. jsme již tradičně
rozsvítili
vánoční
stromeček
v Nové Vsi I. Vánoční atmosféru
nám naladila vůně trdelníku a Divadélko Kozlík s pohádkou O Šípkové Růžence. V podvečer vystoupily děti ze ZŠ Prosperity a děti z mateřské školky. Poté se nám
rozsvítil stromeček.

Adventní čas jsme ve školce odstartovali v pondělí 3. 12. vánočními
dílničkami s rodiči a prarodiči dětí.
Na nich jsme si společně užili trochu
předvánoční atmosféry a vyrobili
jsme spoustu krásných vánočních
dekorací. Na chuť byl připravený
perník a čaj od naší nové paní kuchařky. Mikuláš s čertem přišli za
našimi dětmi na návštěvu v úterý
4. prosince. Den před samotnou návštěvou děti vyráběly čertíky a také
se naučily básničky, které pak přednesly této návštěvě. Děti se bály jen
malinko a hříšníci přislíbili nápravu.
Radost všem dětem udělaly balíčky
od Mikuláše a metličky od čerta.
Společně jsme např. nakreslili
„Dopis Ježíškovi“, napekli jsme vánoční cukroví a dále nás ještě čeká
zdobení stromečku, budeme si poví-

dat o vánočních tradicích a adventu.
Na vycházkách pozorujeme změny
přírody a také vánoční výzdobu ulic
a domů. Děti se do všech činností
rády zapojují a velmi je prožívají. Celé předvánoční období je zaměřeno
na rozvíjení citových vztahů dětí ke
svým nejbližším. Dále nás čekají besídky pro rodiče, kde děti předvedou,
jaké říkanky a vánoční koledy se naučily. A možná nás navštíví i Ježíšek?
Kolektiv zaměstnanců MŠ přeje
krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2019 hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti za pedagogický tým.

Veronika Drahovzalová

HA S I Č I ( Z Á Ř Í - P R O S I NE C 2 0 1 8 )

První dny školního roku hasiči
vyjeli na požádání vedení Základní
školy T. G. M. Velim, kde předvedli
pro žáky druhého stupně praktickou
ukázku hasičské práce. V období
září až prosinec jednotka vyjela
celkem k 14ti technickým výjezdům,
kdy se jednalo o likvidaci obtížného
hmyzu, proplachy ucpaných kanalizací a odčerpání studně.
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Na žádost starosty obce Nová
Ves I provedla jednotka prořez větví
a stromů ke zprůjezdnění a zpřístupnění těžké techniky zabezpečující výstavbu rozhledny na Bedřichově.
Mužstvo SDH se zúčastnilo soutěže praktického výcviku jednotek
v Poříčanech, která zahrnovala simulaci dopravní nehody (vyproštění
osob z vozidla), poskytnutí první
pomoci, test teoretických znalostí,
prokázání hasičských znalostí, pořadový útok, požár lesa, atd. Soutěže se účastnilo celkem deset požárních jednotek, kdy SDH Nová Ves I
se po náročném závodě umístil na
2. místě. Hasiči ve stejný den společně s kolegy z okolních vesnic
zasahovali u simulovaného zásahu
zřícených budov v obci Skramníky.
Dva členové našeho sboru se pravidelně zúčastňují se svým psem
různých školení, cvičení spočívajících v hledání ztracených a zavalených osob.

SDH Nová Ves I obdrželi peněžní
dar ve výši 30 000,- Kč z nadace
Agrofert na nákup 3 ks Deva Patriot
třívrstvých zásahových obleků.

V říjnu byla u hasičů obsazena
funkce „technik ochrany obyvatelstva obce“. Jeho náplní je informovat občany o případných nebezpečích povětrnostních podmínek, povodní, atd.
V listopadu se pořádaly vepřové
hody, na kterých si lidé mohli zakoupit ovar, jitrnice, jelítka, škvarky,
tlačenku a jiné dobroty.
Sbor dobrovolných hasičů přeje
občanům Nové Vsi I a Ohrady krásné prožití vánočních svátků a pevné
zdraví v novém roce 2019.
Karel Voslař

V Í T Á NÍ O BČ ÁNKŮ

DL A BÁNÍ DÝ NÍ

V září jsme přivítali devět našich nejmenších. Foto
Jako každý rok, jsme se sešli na dlabání dýní. Počasí
zleva: Monika Němečková, Nathaniel Gaisler, Zuzana nám přálo, proto jsme si to mohli užít venku pod širým neVavřichová, Tomáš Brabec, Ela Hájková, Jiří Beneš, bem. K ochutnání byla hokaidová polévka a spousty dobLukáš Moravec, Viktorie Kozová, Emma Matoušková.
rot. Děkujeme p. Ryšánkovi za dýně, které nám věnoval.

Marcela Převrátilová

M I K UL Á Š S K Á NA NÁ V S I
Jak jsme již v tomto období zvyklí,
dne 5. prosince se konal Mikulášský
trh. Tento rok se kromě obecního
úřadu a keramické dílny nově zapojili
i mateřská škola a SDH Nová Ves I.
Ten, kdo se zúčastnil, jistě nelitoval.
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K vidění byly, kromě keramických
výrobků a dobrot od hospodyněk,
také výrobky z mateřské školy. Tento
ročník se nelišil jen místem konání,
jak jste si jistě všimli, ale i tím, že zde
byl zástupci keramické dílny a hasičů

předán výtěžek sbírky Srdce pro
Žanetku. Ta si jej osobně s maminkou převzala. Na závěr přišli i Mikuláš, čert a anděl, kteří hodné děti
odměnili a zlobivé postrašili.
LB

I NF O R M A C E O V Ý Š I M Í S T NÍ C H P O P L A T K Ů P R O R O K 2 0 1 9
Poplatky jsou splatné v hotovosti na OÚ Nová Ves I
nebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se
uvádí číslo popisné. Od poplatků jsou osvobozeny
osoby, které jsou k 1. 1. 2019 starší 85 let.
1. Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky
z r. 2018 platí do 28. února 2019). Poplatek v r. 2019
činí 700,- Kč/rok za osobu. Je splatný jednorázově,
a to nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději
do 28. února a do 26. června příslušného kalendářního roku.

2. Poplatek za užívání veřejné splaškové kanalizace je 1500 Kč/rok za osobu, 700 Kč/rok děti do 15ti
let, 700 Kč/rok osoby starší 75ti let, držitelé ZTP/
ZTP-P jsou osvobozeni od poplatku. Poplatek je
splatný jednorázově, ve dvou splátkách nebo čtvrtletně. Nejpozději musí být uhrazen do 31. 10. 2019.
3. Poplatek za psa činí 60 Kč/rok za každého psa.
Tento poplatek je splatný do 28. února 2019.

I NF O RM AC E O S BĚR U O DP A DU V RO C E 2 0 1 9
Jako každý rok informujeme o svozu kontejnerů na objemný odpad, popelnic a tříděného odpadu. Pravidelný
svoz popelnic zůstává každý čtvrtek. Kontejnery na tříděný odpad (plast, sklo, papír) naleznete v Nové Vsi
v ulicích Velimská, Příčná, Na Průhoně a na Václavském náměstí. Na Ohradě jsou umístěny na Legerově náměstí a v ulici Alšova. Veškeré informace jsou k dispozici v následující tabulce.
Dat. přistavení
(odpoledne)

Dat. odvozu
(ráno)

Dat. přistavení
(odpoledne)

Dat. odvozu
(ráno)

N. Ves Václavské nám.

15. února

18. února

23. srpna

26. srpna

N. Ves ul. Příčná (u Čechů)

22. února

25. února

30. srpna

2. září

Ohrada "Na Hliňáku"

1. března

4. března

13. září

16. září

N. Ves ul. Žižkova (u Šímů)

29. března

1. dubna

20. září

23. září

Místo

N. Ves ul. Velimská (u Krčků)

5. dubna

8. dubna

4. říjen

7. říjen

Ohrada Legerovo nám.

12. dubna

15. dubna

18. října

21. října

N. Ves ul. Na Průhoně (u žel. zastávky)

26. dubna

29. dubna

1. listopadu

4. listopadu

N. Ves ul. Kněžská

3. května

6. května

8. listopadu

11. listopadu

Ohrada ul. Bezručova (u Arnoldů)

10. května

13. května

15. listopadu

18. listopadu

P O V O D ŇO V Ý P L Á N
Vážení občané, povodně jsou
odjakživa součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí
v oblasti přírodních katastrof. Mohou
být i příčinou závažných krizových
situací, při nichž vznikají nejenom
rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel
v postižených územích a dochází
k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny
včetně ekologických škod.
Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu
i obyvatel jsou důkazem, že je třeba
se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Obec Nová Ves I si

s ohledem na ničivé účinky povodní
posledních cca třiceti let toto plně
uvědomuje, a proto činí celou řadu
preventivních opatření.
V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu naší obce včetně vybudování nového bezdrátového rozhlasu a osazení automatického
srážkoměru. V rámci zpracování
vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Labem
v Klavarech a okolí i analýza ohrožení přívalovými přítoky z polí od
Bedřichova do Nové Vsi I a Ohrady.
Touto cestou chceme požádat
všechny vlastníky nemovitostí, jejichž objekty jsou ohroženy, o vypl-

nění základního sběrného formuláře
povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Pokud má objekt zpracovaný
již vlastní povodňový plán a tento
nebyl obecnímu úřadu předán, prosíme o jeho předání. Formulář bude
sloužit jako základní podklad pro
sumarizaci údajů za obec a její části. Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu
činnosti povodňového plánu obce.
Formulář si můžete vyzvednout,
vyplnit a také odevzdat přímo na OÚ
v Nové Vsi I do 18. 12. 2018.
Děkuji, starosta obce

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 29. 3. 2019, e-mail: novoveskelisty@seznam.cz
Přejeme Vám krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2019.
Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav
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