
 

      

NOVOVESKÉ 
    

 
Z P R A V O D A J  P R O  N O V O U  V E S  I

Vážení spoluobčané, 
 rok 2020 je ve znamení koronaviru. 
Podle oficiálních údajů (k 2. 12. 2020) 
bylo v naší obci za celou dobu pandemie 
celkem 72 pozitivně testovaných občanů, 
65 osob se již uzdravilo, 7 osob je stále 
COVID pozitivních. Nezemřel u nás nikdo. 
Pět osob mělo průběh nemoci vyžadující 
hospitalizaci, ostatní se léčili doma. 
Momentálně se v nemocnici z Nové Vsi I 
nikdo s koronavirem neléčí. Z těchto čísel 

se zdá, že v naší obci je větší riziko 

ohrožení zdraví nebo života při 

autonehodě nebo střetu s vlakem. Nikdo  
z nás ale dopředu neví, jak na něj 
koronavirus bude působit, a proto 
považuji za důležité, zbytečně neriskovat 
a dodržovat opatření vlády. Přeji nám 
všem, aby výše uvedená čísla rostla co 
nejméně, a aby v budoucnu opět platilo, 
že je-li někdo pozitivní, znamená to, že 
má dobrou optimistickou náladu, a ne 
výsledek testu. 
 Mně letos udělalo radost hned několik 
obecních investičních akcí, které zlepšily 
kvalitu života našich občanů. Většina jich 
je vidět, takže jen připomenu, že se 
opravilo nohejbalové hřiště na Ohradě, 
instalovali jsme workoutové prvky u 

fotbalového hřiště, že jsme opravili další 

část hřbitovní zdi

rekonstrukce u

v Nové Vsi I a novou podobu získal 
„Hliňák“ na Ohradě (asi již tento název 
nedává smysl) tedy ulice Dlouhá. Největší 
radost ale mám z projektu, který tolik 
vidět není. 
prázdninách

 rekonstrukce kuchyně a by

nové gastro vybavení.

projekt se opravdu povedl a jsem rád, že 
naprostá většina této investice byla 
pokryta dotačními prostředky. Nemám 
pochyb o tom, že kuchyň bude dlouho 
naplno fungovat, letos se totiž v Nové Vsi 
I narodilo r
kluků a 13 holčiček). Přivítat je slavnostně 
jako nové občánky je budu moci až za 
lepší epidemiologické situace. Možná děti 
poprvé v historii na 
nepřijedou v kočárku ale na tříkolce.
 
zákazů, nejistoty a obav nám neumožnuje 
tak důležité setkávání se na každoročních 
adventních akcích (nebude 
štědrovečerní zpívání koled
Václava), chtěl bych alespoň trochu 
zpříjemnit vánoční dny a abychom jen 
nebyli zavřeni doma, bude 
26. a 27. prosince 2020 vždy od 16:00 do 

STRATEGIE ROZVOJE 
      O podzimu můžeme směle mluvit jako 
o strategickém. Během září a října 
proběhl v naší obci průzkum mezi občany 
k přípravě strategie rozvoje obce. 
Vyhodnocení průzkumu společně s ana-
lytickými výstupy vedlo k přípravě podkla-
dů pro další práci a k tvorbě návrhové 
části.  Právě v této části strategie rozvoje 
obce je definována vize, dlouhodobé pri-
ority a zejména pak jednotlivé projekty. 
Při zpracování konkrétních návrhů 
projektů byla určena i opatření, jak 

prioritní oblasti i vizi naplnit. Zpracování 
strategický
proces a je třeba brát v úvahu různé 
pohledy, zohlednit souvislosti a dopady. 
Tento proces nelze zkrátit a je nutný pro 
správné nastavení časové a finanční 
realizace. Náměty a podklady pro 
návrhovou část strategie byly během 
podzi
kulatým stolům, které proběhly v
padu za účasti zástupců spolků, organ
zací a zastupitelů obce. V

NOVOVESKÉ LISTY

I  A  O H R A D U                  4 0 .  Č Í S L O

SLOVO STAROSTY 
část hřbitovní zdi, proběhla oprava a 

rekonstrukce ulic Příčná a Jiráskova           
v Nové Vsi I a novou podobu získal 
„Hliňák“ na Ohradě (asi již tento název 
nedává smysl) tedy ulice Dlouhá. Největší 
radost ale mám z projektu, který tolik 
vidět není. V mateřské škole proběhla o 

prázdninách 

rekonstrukce kuchyně a bylo pořízeno 

nové gastro vybavení. Myslím, že tento 
projekt se opravdu povedl a jsem rád, že 
naprostá většina této investice byla 
pokryta dotačními prostředky. Nemám 
pochyb o tom, že kuchyň bude dlouho 
naplno fungovat, letos se totiž v Nové Vsi 
I narodilo rekordní množství dětí (11 
kluků a 13 holčiček). Přivítat je slavnostně 
jako nové občánky je budu moci až za 
lepší epidemiologické situace. Možná děti 
poprvé v historii na vítání občánků 
nepřijedou v kočárku ale na tříkolce. 
 Přestože dnešní doba plná omezení, 
zákazů, nejistoty a obav nám neumožnuje 
tak důležité setkávání se na každoročních 
adventních akcích (nebude ani 
štědrovečerní zpívání koled v kostele sv. 
Václava), chtěl bych alespoň trochu 
zpříjemnit vánoční dny a abychom jen 
nebyli zavřeni doma, bude ve dnech 25., 

26. a 27. prosince 2020 vždy od 16:00 do 

20:00 hodin

chova vyhlídka

hasiči, občerstvení pan Vrkota. Akce je 
rozložena do tří dnů, aby se v jeden 
okamžik nesešlo na Bedřichově více, než 
je povo
večerní procházka ve sváteční dny bude 
příjemná a umožní alespoň nějaký 
kontakt mezi námi.
 Přeji Vám pevné zdraví a hodně 
optimismu v novém roce 2021.

 Ing. Miloslav Zapletal

 

ROZVOJE OBCE NOVÁ VES I SE JIŽ RÝSUJE
prioritní oblasti i vizi naplnit. Zpracování 
strategických dokumentů je zdlouhavý 
proces a je třeba brát v úvahu různé 
pohledy, zohlednit souvislosti a dopady. 
Tento proces nelze zkrátit a je nutný pro 
správné nastavení časové a finanční 
realizace. Náměty a podklady pro 
návrhovou část strategie byly během 
podzimu zpracovávány i díky online 
kulatým stolům, které proběhly v listo-
padu za účasti zástupců spolků, organi-
zací a zastupitelů obce. V prosinci byla 

připravena současná varianta strategie 
rozvoje obce, která je vám k
webových stránkách obce, kde
můžete seznámit. 
     Chystáme pro vás samozřejmě i 
veřejné představení a projednání na 
leden 2021, ale z
možnosti shromažďování ještě není jistá 
jeho forma.
účast a o
budeme včas info
stránkách obce

 

LISTY 
Č Í S L O  P Á T E K ,  1 1 .  1 2 .  2 0 2 0

20:00 hodin slavnostně osvětlena Bedři-

chova vyhlídka. Osvětlení zajistí naši 
hasiči, občerstvení pan Vrkota. Akce je 
rozložena do tří dnů, aby se v jeden 
okamžik nesešlo na Bedřichově více, než 
je povolené množství osob. Věřím, že 
večerní procházka ve sváteční dny bude 
příjemná a umožní alespoň nějaký 
kontakt mezi námi. 

Přeji Vám pevné zdraví a hodně 
optimismu v novém roce 2021. 

Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce 

RÝSUJE 
připravena současná varianta strategie 
rozvoje obce, která je vám k dispozici na 
webových stránkách obce, kde se s ní 
můžete seznámit.  

Chystáme pro vás samozřejmě i 
veřejné představení a projednání na 
leden 2021, ale z důvodů omezené 
možnosti shromažďování ještě není jistá 
jeho forma.  Budeme se těšit na Vaši 
účast a o termínu a podobě projednání 
budeme včas informovat na webových 
stránkách obce.                        Pavel Franěk 



 

ROZHOVOR S PROVOZOVATELI ARCHERY TEX-MEX 
RESTAURANT A NOVOVESKÉ HOSPODY 

 

      Dvě restaurace v Nové Vsi, dva odlišné příběhy. Přesto je něco v dnešní době spojuje. Od března letošního roku na základě 

vládního nařízení fungují  převážně ve zvláštním režimu výdejních okének. Naučily se obratně fungovat a reagovat na lidské 

potřeby i na potřeby této zvláštní koronavirové doby. Opakující se scénář postihl restaurace i na podzim, ale JAKUB A MICHAL 
ŠUBRTOVI z ARCHERY TEX-MEX RESTAURANT a KRISTINA HRABÁKOVÁ jako provozovatel NOVOVESKÉ HOSPODY neházejí 

flintu do žita.  Abychom zjistili, jak vnímají tuto dobu oni, jako provozovatelé restaurací, rozhodli jsme se je v tomto 

předvánočním čísle vyzpovídat.  

 

Odpovědi jednotlivých restaurací jsou rozlišeny těmito zkratkami: A – Archery Tex-Mex Restaurant, N – Novoveská hospoda.  
 

     Na úvod zabrouzdáme ke kořenům 
vaší restaurace. Jak se vůbec zrodila vaše 
idea zabývat se gastronomií? 
     (A) Restauraci vlastníme společně 

s bratrem. Co se gastra týká myslím, že o 

našich osudech bylo rozhodnuto už 

pěkných pár let zpět. Jelikož naše ma-

minka je kuchařka (dokonce vařila i zde 

ve školce) a kdysi si sama vyzkoušela svou 

restauraci. Naše společná cesta s bratrem 

v odvětví gastra začala zhruba před 10 

lety, kdy jsme se spolu dostali do stejné 

restaurace v Praze (Potrefená husa 

Vinohrady), tam jsme se postupně oba 

vypracovali až na managery restaurace, 

nic méně touha být ve svém byla větší. Co 

se kořenů restaurace týká volba mexické 

restaurace byla taková, že jsme hledali 

něco nového, co v okolí není a zároveň 

jsme nechtěli v žádném případě dělat 

konkurenci již zmíněné Novoveské 

restauraci. 

     (N) Jedna z mých prvních brigád byla 

v restauraci. Po maturitě (i když na škole 

s jiným zaměřením, než je gastro) mé 

první zaměstnání bylo taktéž 

v pohostinství. V současné době je to 

téměř 25 let, co pracuji v tomto oboru. 

Takže když mi majitel Novoveské hospody 

nabídl provozování naší restaurace, 

nebylo o čem přemýšlet.  

     Současná nelehká doba se dotkla 
každého z nás. Vás, jako provozovatele 
restauračního zařízení nemluvě. Tato 
doba si vyžádala rychlé jednání a hledání 
záložních řešení a možností. Je přesto 

něco, co by se na dnešní situaci z vašeho 
pohledu našlo pozitivního? 
     (A) Jak říkáte, takovou nelehkou dobu 

prostě zažít nechcete, pro nás obzvlášť. 

Jen jsme restauraci rozjeli, přišla první 

rána v podobě I. vlny. Tu jsme se snažili 

spíše využít tak, že jsme chtěli pomoci 

těm, kteří to podle nás potřebovali, vozili 

jsme jídlo do nemocnic, hasičům, 

dokonce, co beru tedy jako pozitivní, si 

nás všimla TV Nova, kde jsme měli pár 

minut slávy v rozhovoru se Snídaní 

s Novou.  

     Při II. vlně šlo do tuhého i u nás, výdejní 

okénko a rozvoz je zhruba na 20% naší 

standardní vytíženosti. Ovšem abych 

našel i něco pozitivního na II. vlně, tak to 

byl poslední den, kdy jsme měli otevřeno 

a na ten poslední den nás přišla podpořit 

opravdu velká spousta lidí a především 

místních, opravdu jsme z toho měli 

obrovskou radost a díky tomu jsme 

dostali sílu do II. vlny. Jelikož jsme lidé, 

kteří se snaží za vším hledat pozitiva, tak 

je ještě jedna věc, která se nám povedla a 

to je nový salónek, který je dle mého 

opravdu hezký na narozeniny, svatby, 

firemní akce a jiné využití. Máme v něm 

nově i O2 TV, kde bychom chtěli právě 

místním pánům nabídnout živé přenosy 

různých fotbalových zápasu od naší ligy 

přes ligu mistrů až třeba po ligu 

Anglickou. 

     (N) V současné době je pozitivní, že lze 

provozovat restauraci alespoň přes 

výdejní okénko, a že spousta našich 

milých zákazníků nám zůstala věrná i 

v této nelehké době. Tímto jim za celý náš 

kolektiv Novoveské hospody moc děkuji 

za podporu. V neposlední řadě tato 

koronavirová doba oddělila tzv. zrno od 

plev i z kolegiálního hlediska. Hlavně platí 

ono známé: V nouzi poznáš přítele. Toto 

pořekadlo se nám potvrdilo na sto 

procent. V současné době máme z větší 

části nový kolektiv a jsme skvělý tým, 

který se vzájemně podpoří i v takových 

chvílích, jako je tato. Vše zlé je k něčemu 

dobré. Takže i to je pozitivní. 

     Každá restaurace má většinou svou 
gastronomickou chloubu. Co považujete 
za vaši specialitu vy? 
     (A) Jak jsem již říkal, jsme mexická 

restaurace, takže si troufnu říci, že 90% 

našeho lístku je něčím speciální a zároveň 

se snažíme, aby každé jídlo, které z naší 

kuchyně odneseme, bylo i chloubou. 

     (N) Protože se naše restaurace zabývá 

z velké části domácí českou kuchyní, 

vyzdvihla bych svíčkovou na smetaně, na 

jejíž přípravu je specialista náš dlouholetý 

kolega a šéfkuchař Roman Kos, který zde 

s námi pracuje téměř 20 let. Jeho svíčková 

je vyhlášená široko daleko. 

     Můžete nám prozradit, jaký pokrm 
nejvíce ocení vaše chuťové buňky a bez 
čeho by se naopak s radostí obešly? A na 
čem si nejvíce pochutnávají vaši 
spokojení zákazníci?  
     (A) Já osobně miluju gastronomii jako 

celek. Myslím, že v každém pokrmu nebo 

nápoji je něco výjimečného, tudíž nic 



 

konkrétního nemám. Spoustu lidí nejí 

třeba houby, mořské plody, různé vyzrálé 

sýry nebo olivy, já osobně si myslím, že 

není jídlo, bez kterého bych se obešel, 

protože jsem zjistil, že jídla která mi   

zprvu nechutnala, dnes naopak ocením. 

Myslím, že ke všemu se musí člověk 

projíst a propít. Co se našich zákazníků 

týká je vidět, že náš lístek mají rádi jako 

celek nebo alespoň to usuzuji podle toho, 

že všechna jídla mají podobný prodej. 

     (N) Naši zákazníci preferují především 

domácí českou kuchyni. Co se týče mě, 

mám ráda dobré jídlo, ale rozhodně se 

obejdu bez pokrmů s vnitřnostmi. 

     Podělíte se s námi o historku nebo 
situaci s provozováním restaurace, která 
vám utkvěla v paměti a na kterou určitě 
nikdy nezapomenete? 
     (A) Takových je spousta, myslím, že by 

to dalo i na slušnou knihu, nic méně u mě 

sklízí asi největší úspěch polévka kulajda. 

Tu si u mě paní objednala a poprosila, 

jestli může být bez lišek, že je prý 

vegetariánka.  

     Ale spoustu zážitků mám třeba 

z Prahy, kde jsem se měl tu čest potkat se 

spousty českých celebrit, tam si nejvíc 

cením zážitku s paní Evou Holubovou, ale 

ten raději vyprávím osobně po nějaké té 

vypité sklence. 

     (N) Historek je nespočet. Ale jedna 

z těch, na kterou nikdy nezapomenu je ta, 

kdy si zákaznice objednala krůtí srdíčka 

na cibulce s rýží. Poté, co jsem jí jídlo 

přinesla a popřála dobrou chuť, vyskočila 

od stolu a běžela za mnou přes celou 

restauraci, ruku si držela před ústy a 

povídá mi: „Prosím vás, já nevěděla, že to 

jsou vnitřnosti“. Ptám se jí: „A co jste si 

myslela, že to je?!“ Odpověď zněla: 

„Myslela jsem, že je to krůtí prso vyřezané 

ve tvaru srdce.“ 

 

     Je druhá adventní neděle a já dopisuji poslední řádky k našim rozhovorům. Obě restaurace mají, doufejme již napořád, zavřená 
svá výdejní okénka a od čtvrtka 3. 12. 2020 jsou s malým omezením opět v plném provozu. 
     Děkuji vám, bratři Šubrtové a Kristino za vstřícnost, otevřenost a přeji ať těžké časy, které právě prožíváte, jsou již dávnou 
minulostí.                                                                           Za rozhovor děkuje a vše dobré přeje Lenka Benešová 
 
 
 
 
 
 

SDH Nová Ves I (září – prosinec 2020) 
 

      V měsíci září přijali hasiči pozvání od 
kolegů z Červených Peček, kde na 
záchranářském dni předvedli svou výzbroj 
a výstroj. V září pořádala obec Nová Ves I 
posvícenskou zábavu, kde sbor dobro-
volných hasičů zajistil pořadatelskou 
činnost, zdravotní dozor a občerstvení. 
Jednotka vyjela ke třem zásahům 
(likvidace obtížného hmyzu) do obce 
Nová Ves I, Ohrada a Velim. Členové 
jednotky absolvovali periodický výcvik 
nositelů dýchací techniky v bývalém 
vojenském areálu ve Velimi. Dále proběhl 
noční výcvik s osvětlovací technikou na 
vrchu Bedřichov. Hasiči se aktivně zapojili 
do boje proti koronaviru.  

      Jednotka vyjížděla na pravidelnou 

desinfekci postřikem Antikovid work-
outových a dětských hřišť, laviček, 
autobusových a vlakových zastávek do 
obcí Nová Ves I, Ohrada, Polepy, Ratboř, 
Sedlov, Těšínky a Pašinka. Dále jednotka 
vyjížděla na žádost majitele potravin 
Anděl v obcích Nová Ves I, Velim a Kolín 
s generátorem ozónu White 1000. 
Generátor byl použit i na desinfekci 
vnitřních prostorů v mateřských školkách 
Nová Ves I, Ratboř a ve třech domovech 
seniorů v Kolíně, kde v ochranných oble-
cích za přísných hygienických podmínek 
vydesinfikovali 121 pokojů včetně 
kanceláří, jídelen atd. 

      Dva členové sboru absolvovali ve 
státní plavební správě Praha kurz „vůdce 
malého plavidla“, kde úspěšně složili 
kapitánské zkoušky. 
      Hasiči obdrželi od obce Pašinka věcný 
dar - tablet Lenovo, který bude zařazen 
do výbavy dopravního automobilu. 
      Před nastávajícím zimním obdobím 
provedla jednotka v obci Nová Ves I 
plošné čištění splaškové kanalizace. 
      Sbor dobrovolných hasičů přeje 
občanům Nové Vsi a Ohrady krásné 
prožití vánočních svátků a pevné zdraví 
v roce 2021. 

                          za SDH Karel Voslař 

 
 

RYBÁŘI 
     Po delší odmlce jsem se rozhodl opět 
napsat pár řádek o tom, co má naše MO 
ČRS v Nové Vsi I na srdci, co nás trápí a co 
se od našeho posledního článku v Novo-
veských listech událo. 
     Již z počátku roku nás, dá se říci, ve 
veškeré naší činnosti omezoval korona-
virus - Covid 19. Omezoval nás jak v bri- 
gádní činnosti, při vydávání povolenek     
k lovu ryb a veškeré další činnosti.  
Povolenky se nemohly vydávat v klubo-
vně, musel jsem je vydávat doma na 
základě předběžného objednání. 

     Výroční členskou schůzi, jejíž konání 
bylo naplánováno na březen, jsme museli 
odložit až na 5. září. Za svého působení    
v organizaci jsem se nesetkal s tak nízkou 
účastí členů na VČS. Ze 170 členů se 
zúčastnilo pouze 27 členů. Ani se jim 
nedivím, většina se obávala možnosti 
nakažení Covidem 19. 
      Další akcí, kterou jsme museli 
absolvovat, byly hospodářské prověrky, 
které se konaly za přísných bezpeč-
nostních opatření, na které jsme museli 
jet do sídla SÚS v Lahovicích. Poprvé po 

čtrnácti letech jsem tyto prověrky 
neabsolvoval sám, ale jel se mnou náš 
nový pokladník, p. Mrňák. Starý 
pokladník, p. Zajíc, nám v září před VČ 
Srezignoval na funkci ani nedokázal 
dokončit rok. Přesto i jemu bych chtěl 
touto cestou za jeho práci poděkovat. 
     Jelikož se blíží Vánoce, tak bych vám 
chtěl popřát hlavně zdraví, štěstí a 
abychom se konečně zbavili toho 
strašáku lidí Covidu 19. 
     Ať je rok 2021 lepší než ten letošní. 

J. Foršt - předseda MO 
 
 

BĚŽECKÉ ZÁVODY 
     Jak ten čas letí. 27. června 2020 
proběhl již 14. ročník běžeckého závodu 
Krajem bitvy u Kolína v Nové Vsi I. Počasí 
nám jako každý rok přálo.  
     Bohužel světová pandemie zasáhla do 
počtu startujících, ale o to více přišlo 
domácích běžců a běžkyň.  

      To mě velice potěšilo, protože tento 
závod pořádáme hlavně pro místní 
obyvatele. Z domácích závodníků nejvíce 
zazářil mladý běžec Péťa Szitás (v té době 
12let), který se umístil na 2. místě mezi 
dospělými. Nejvíce radosti mi udělaly 
místní děti, které obsadily skoro všechna 

 místa na stupních vítězů ve všech 
dětských kategoriích. 
     Už teď se těším na další ročník číslo 15, 
který se uskuteční v sobotu 26. června 
2021 a hlavně na velkou účast domácích 
běžců. Věřím, že tentokrát už ne                 
s Covidem v patách.        Petr Kubišta



 

ADVENT VE ŠKOLIČCE

     Adventní čas je u nás ve školce 
věnován vánočním přípravám. V pátek 
dne 4. 12. naši školičku překvapila 
mikulášsko - pekelná návštěva. Děti se 
v průběhu týdne naučily vánoční koledy a 
říkanky, které předvedly Mikulášovi a 
čertíkovi. Při společném tvoření drobných 
dárečků a přáníček pro rodiče a při 

výrobě výtvarných prací, které jsme 
použili na vánoční výzdobu třídy, se děti 
seznámily s různými výtvarnými techni-
kami, dále děti kreslily „Dopis pro 
Ježíška“, vyráběly čertíky, andělíčky, 
Mikuláše, naučily se péct vánoční 
cukroví, zdobit perníčky, ozdobily 
stromeček, vyráběly různé vánoční 
dekorace, povídaly jsme si o adventu a 
vánočních tradicích, poslouchaly a 
zpívaly koledy. Na vycházkách po okolí 
děti pozorovaly vánoční výzdobu ulic a 
domů novoveských obyvatel. Děti se do 
všech  činností velice rády zapojovaly.  
     Vánoční besídky na třídách byly letos 
ve skromnějším podání. Pro děti byl 
připraven dopolední zábavný program a 

pak jsme očekávaly Ježíška. Celé 
předvánoční období jsme s p. učitelkami 
zaměřily na rozvíjení citových vztahů dětí 
ke svým nejbližším, pak také na rozvíjení 
pracovních dovedností jemné motoriky, 
na rozvíjení znalostí o adventu a zvycích 
spojené s Vánocemi.  
    Sledujte nás na Facebooku Mateřská 
škola Nová Ves I, kde se o nás dozvíte 
více. 
      Za pedagogický sbor bych chtěla všem 
popřát krásné prožití vánočních svátků a 
do nového roku 2021 hodně štěstí, 
spokojenosti a zdraví všem dětem a jejich 
rodinám.       

  Za MŠ Veronika Drahovzalová 
 

 

 

ZŠ PROSPERITY – PODZIM 2020 
     Přesto, že nás i tento školní rok 
postihla distanční výuka, měli jsme i 
důvod k radosti. ZŠ Prosperity byl udělen 
titul Fakultní škola Univerzity Karlovy 
Pedagogické fakulty. Pro školu je to velké 
ocenění, ale i závazek. Přesvědčilo nás to 
v tom, že cesta, kterou jsme se vydali, je 
správná. Ve škole budou i nadále probí-
hat studentské praxe, dál budeme s Uni-
verzitou Karlovou spolupracovat. 
     S našimi žáky jsme prožili několik 
týdnů distanční výuky. Nešlo jen o memo-
rování učiva, vyplňování pracovních listů 
nebo čtení učebnic. Pro naše žáky byly 
připraveny i netradiční úkoly. Spolu-
pracovat a společně (i když každý sám 
doma) natočit video o svobodě a 
oslavách 17. listopadu. Vyfotit se v rámci 
barevného týdne v červené barvě. 

Označit stromy v okolí bydliště. Společně 
vyřešit únikovku. Vytvořit televizní vstupy 
zahraniční redakce. Uvařit nealkoholický 
punč nebo dýňovou polévku. Poznat 
dopravní značky a zaznamenat své cesty. 
I tak jsme se ale všichni těšili do školy. 
     Adventní dny trávíme spolu. V rámci 
učebních skupin si užíváme společných 
chvil. I když letos nemůže proběhnout ani 
předvánoční koncert v novoveském 
kostele, ani školní vánoční jarmark, 
nemůžeme být ani u rozsvěcení váno-
čního stromu, přesto si společně tento 
čas užíváme. 
     Chtěli bychom popřát i všem novo-
veským klidné a pohodové adventní dny, 
šťastné a požehnané Vánoce a do nového 
roku hlavně zdraví, štěstí a optimismus. 

Za kolektiv ZŠ Magda Málková 
 
 

 

VÁNOČNÍ SVAŘÁK 
Ingredience: 1 l červeného vína, 10 dkg cukru, 2 dcl vody, 1 celá skořice,             
5 hřebíčků, 1 badyán, pomerančová a citronová  kůra 
Postup: V kastrole se silnějším dnem necháme zkaramelizovat cukr. Přidáme vodu 
koření, kůry a necháme 15 minut pozvolna vařit. Přecedíme přes sítko a nalijeme 
k vínu, které zahřejeme na 75 stupňů.  
Ať se povede a na zdraví!                                           LB 

 

INFORMACE Z OÚ 
 

Oznamujeme občanům, že od 23. 12. 2020  –  3. 1. 2021 bude Obecní úřad Nová Ves I z důvodu dovolené uzavřen. 
 

Fitko bude otevřeno od ledna 2021 dle platných nařízení. 
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