
Kuličky
Oznamujeme všem dětem, ale i dospělým,

v neděli 5. 4. 2015 od 13:00 hod.
na fotbalovém hřišti

proběhne již po osmé cvrnkání kuliček.
Kategorie :
0 - 10 let
11 - 20 let
21 - 99 let

Srdečně Vás zveme.
Občerstvení bude zajištěno.

NOVOVESKÉ LISTY
Zpravodaj pro Novou Ves I a Ohradu 1 7. číslo, čtvrtek 2. 4. 201 5

Vážení spoluobčané
Než jsme se nadáli, máme tu Velikonoce. Nechť jsou to skutečně svátky jara, mládí a nového života.

Ne všichni vědí, jak se vlastně spočítá datum Velikonoc. Je to celkem jednoduché. Vezměte si kalendář a
mrkněte na první jarní den 21 . 3 . Potom vyhledejte úplněk po tomto datu. První nedělí po úplňku začínají
Velikonoce. Sluníčko nás už stále více šimrá na nose a láká do zahrádek. Neváhejme a hurá na ně. Koled-
níkům přinášíme novou inspiraci na pomlázku, aby měli větší repertuár koled. Děvčata, ať se nechají
pěkně vyšlehat, aby nám neuschla. IB

Ohradská beseda
Vás srdečně zve na tradiční
VELIKONOČNÍ ČÁRU

na Ohradské návsi
6. 4. 2015 v 10:00 hod.

V květnu proběhne hodnotící
výroční schůze a májová
zábava pod hvězdami.
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Seriálový rozhovor

Znáte je, a přesto o nich moc ne-
víme. Tento SERIÁLOVÝ ROZHO-
VOR v Novoveských listech má za
úkol lépe poznat hlavní představitele
naší obce a poté zajímavé osobnosti
naší vesničky středočeské. Společně
s nimi se pokusíme najít společné
slovo a necháme na nich samotných,
jestli nám trochu poodhalí něco z je-
j ich soukromí, přání, či bolavých
míst.

Jako první se nám představí
starosta obce Nová Ves I
Ing. Miloslav Zapletal.

Pane Zapletale, jak moc se Vám
změnil život po říjnových volbách,
kdy jste se stal starostou?

Přibylo starostí :). V mnohém
jsou to starosti jiné, než jaké jsem
dosud měl, podobné je to, že se o ně
co starám – po dobu jedné generace
o statek, po dobu volebního období o
obec. V obou případech je mým
cílem, aby to, co budu předávat, by
lo v dobré kondici.

Co pro Vás znamená rodina? Je
Vám při Vaší práci oporou?

Bez dobrého rodinného zázemí
bych to, co dělám, dělat nemohl. Na
druhou stranu časová náročnost sta
rostovské funkce ubírá čas, který
bych věnoval své rodině.

Podle kterého motta se v životě
řídíte?

Žádné oblíbené motto nemám,
snad jen, jelikož se snažím problémy
řešit hned a nemám rád, když se ně
co vleče, tak asi „ Co můžeš udělat
dnes, neodkládej na zítřek“.

Jak by podle Vás měl vypadat
ideální víkend, kde čerpáte energii?

Konkrétní oblíbenou víkendovou
činnost nebo místo nemám, takže být
kdekoli s rodinou a přáteli.

Jak hodnotíte první měsíce ve funk
ci starosty?

Byly to měsíce, kdy jsem se sezna
moval s chodem úřadu a povinnost
mi. Šíře povinností je veliká. Jsem
rád, že funguje ( a věřím, že tomu
tak bude po celé volební období)
rozdělení odpovědnosti mezi staro
stou a místostarosty. Oba místosta
rostové se do řešení problémů ve
svých oblastech pustili s vervou.
Oporou mi je i kolektiv zaměstnan
ců.

Co se podařilo?
Mluvit o úspěších je předčasné,

jsem rád, že se daří zvládat agendu
obce a provozní záležitosti. Do
končujeme rekonstrukci ulice Bez
ručova a běží zkušební provoz ČOV,
to jsou ale akce započaté bývalým
starostou. Potěšilo mě, že jsme uspě
li s odvoláním proti rozhodnutí fi
nančního úřadu, který nás vinil
z nedodržení termínu předložení
vyúčtování dotace a díky tomu nám
byly vráceny finanční prostředky.

Co máte v nejbližší době v plánu?

Chceme podat žádost o dotaci na
opravu chodníků u hlavní silnice,
bohužel na mnoha místech není obec
vlastníkem příslušných pozemků,
takže pokud dotace vyjde, bude se
opravovat jen tam, kde je vlastnictví
řešitelné. Na vlastnické problémy
narážíme i při dalších záměrech –
např. cyklostezka do Kolína,
opatření v krajině chránící obec
před vodou z přívalových dešťů, pří
padná stavba vodovodu (budeli o
něj zájem) atd.. Již před delší dobou
jsme zažádali Státní pozemkový úřad
o provedení komplexní pozemkové
úpravy, která by měla vlastnické
problémy řešit a případně i umožní
vytvoření příslušných opatření
v krajině. Od roku 2020 bude muset
mít obec zcela nový územní plán. Na
tom budeme muset také začít praco
vat.

Myslíte si, že jsou lidí k sobě ohle
duplní, nebo je jen potěší cizí
neštěstí?

Jsem životní optimista a věřím, že
naprostá většina lidí má dobré
úmysly. Těmi ostatními se neza
bývám.

Mít jedno jediné přání, co byste si
přál?

Zdraví.

Co považujete za svůj největší
úspěch?

Jak už jsem říkal, na obci jsem
krátce. V osobní rovině považuji
za úspěch fungující rodinu.

Pane starosto, moc děkuji za Váš
čas, a v příštím čísle se můžeme těšit
na p. místostarostu Jaroslava Ryšánka.

LB

Od posledního vydání No-
voveských listů uplynulo pár
měsíců a v naší organizaci se
udála celá řada aktivit.
V listopadu loňského roku

proběhly zde v Novoveské
restauraci hospodářské pro-
věrky, kde místní organizace
předkládají ke kontrole výs-
ledky hospodaření. Naše
místní organizace na těchto
prověrkách uspěla bez ztráty

kytičky dík našemu předse-
dovi, který měl vše řádně při-
praveno. 31 . prosince loň-
ského roku zorganizoval vý-
bor Silvestrovský odchyt
dravců na Komorovém ryb-
níku. Zúčastnění byli velice
spokojeni, i když ryby moc
nebraly. Celou zimu jsme
museli z našich vod odhánět
nenasytné kormorány. I když
máme povolen jej ich odstřel

v počtu 30 ptáků ročně, tak
se je při nejlepší snaze mys-
livců nedaří odstřelit v po-
třebném množství. Naši čle-
nové se po celou zimu museli
starat o to, aby byl v ryb-
nících dostatek vody z důvo-
du dostatečného množství
kyslíku pro zdárné přezimo-
vání ryb. V únoru letošního
roku proběhla v Novoveské
restauraci výroční členská

schůze, kde byli někteří naši
členové odměněni diplomy a
odznaky za zásluhy o ry-
bářství.
V současné době se snaží-

me sehnat sponzory na jubi-
lejní 1 0. ročník rybářských
závodů o pohár starosty obce,
které jsou naplánovány na 13.
června letošního roku.

Foršt Josef,
předseda MO ČRS
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Český rybářský svaz Nová Ves I



Co se děje ve školce

Po celý loňský rok jste do kera-
mické dílny nosili poctivě
nastřádaná plastová víčka. Víčko
k víčku, věřte nevěřte, podařilo se
nám společnými silami nasbírat 25
kg. Pro představu: 1 kg odpovídá
přibližně 500 ks víček. Po vynáso-
bení se dostaneme k neuvěřitelným
12 500 ks.
A teď to nejdůležitější. Po zvážení

několika nabídek jsem víčka předala
rodině Chládové z Velimi. Náš

příspěvek převzala dojatá babička
dvojčat, která právě byla s rodiči
na braní mír na nové vozíky. Věřím,
že i tou naší trochou jsme přispěli
na dobrou věc.
Pomáhá se snáz, když na to nejs-

me sami. Pomáhejte proto s námi.
Pocit z dobrého skutku je k nezapla-
cení.

Děkuji Vám všem, kteří jste se
aktivně účastnili. Ve sbírce pokraču-
jeme i nadále. LB

Sbírali jsme, sbíráme a sbírat budeme

před 50-ti lety

současnost
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Ve školce máme s dětmi
od začátku roku bohatý
program. Začátek roku
jsme již tradičně zahájili
Tříkrálovou oslavou. Děti
si vyrobily koruny a spo-
lečně si zasoutěžily. Pro o-
živení běžných činností
v MŠ jsme pro děti na-
plánovali různé speciální
dny, kde se zaměřujeme
na rozvoj a poznání speci-
fického problému vždy
ve spolupráci s rodiči.
V lednu jsme si prošli

Společenským dnem. Děti
se seznámily se základní-
mi pravidly etikety, přišly
oblečeny ve svátečním,
holčičky se mohly nalíčit,
chlapci se zapojili změnou
účesu a následoval Dětský
ples. Děti se naučily zá-

kladní kroky polky, valčí-
ku, ploužáku. Zkusili jsme
si i mazurku, ptačí tanec a
letkis.
V únoru děti prožily Den

zdraví. Školku navštívily
dentální hygienistky a po
zhlédnutí divadélka O
špatném a zdravém zubu,
se děti mohly aktivně za-
pojit do nácviku správné
techniky čistění zubů a
společných her. Spolu s
dětmi jsme si užili i karne-
val, který jsme letos oživi-
li dramatickou panto-
mimou.
Začátkem března MŠ us-

pořádala Den otevřených
dveří, kde se školka ote-
vřela i širší veřejnosti. Ve-
lice děkujeme rodičům
za dosavadní spolupráci

při přípravě těchto pro-
gramů pro děti a spo-
lečně se těšíme na další
zajímavé speciální dny,
které nás čekají. Jsou jimi
například Den Země, Mul-

tikulturní den a Květi-
nový den.

Bc. KristýnaSvobodová

Vážení příznivci
keramické dílny

Zapomněli jste si vyzved-
nout své výrobky?
Nevadí, máte možnost tak
učinit do 30. 4. 2015.
Nevyzvednuté výrobky

budou prodány na nejbližší
prodejní akci a výtěžek
z prodeje půjde na kera-
mické pomůcky.
Dílna není nafukovací, a

ani není skladištěm zapo-
menutých výrobků!

Děkuji za pochopení.
LB



Slovo závěrem
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení, výjimku tvoří informace
zveřejňované ze zákona či j iného závazného nařízení. Za redakční komisi se loučí Mgr. Iveta Bodláková, Lenka Benešová a
Martin Holeček. Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví, štěstí a veselou pomlázku.

Děkujeme za každý příspěvek a před prázdninami nashledanou. Uzávěrka dalšího čísla bude 5. 6. 2015.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod. Odpadní voda, je
voda, jej íž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se především o splaško-
vou (domovní) odpadní vodu.

Co tedy nepatří do splaškové kanalizace? Rozhodně se do kanalizace nesmí
dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (frito-
vací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny
tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpad-
ních vod.

Do stokové sítě nesmí být vypouštěny:
- dešťové vody z okapů a zpevněných ploch
- balastní vody z podzemních vod (např. vody prosakující do sklepů,
j ímek podobně)
- odpadní vody a kaly ze stávajících žump a septiků (odvoz těchto fekálních vod
si zajistí vlastník objektu na velkou městskou ČOV)
- vyčištěné odpadní vody z domovních ČOV
- vody ze zemědělské činnosti (močůvka, pesticidy apod.)
- odpadní vody obsahující tuky bez předčištění v odlučovačích tuku (např z jíde-
len, vývařoven)
- technologické vody (úkapy) z autoservisů, benzínek a objektů s olej i
- technologické vody z výroben nesplňující parametry ukazatelů znečištění v ka-
nalizačním řádu

Dále do kanalizačních přípojek nesmí být z domácností vypouštěny:
- odpady z kuchyňských drtičů potravin
- tuky ze smažení pokrmů (ty patří na skládku)
- vlhčené ubrousky
- hygienické vložky
- infekční a radioaktivní látky včetně nepoužitých léčiv
- abrazivní materiál (splachy s pískem apod.)
- staré barvy, ředidla,oleje, zbytky čistících prostředků

Pokud nebudou dodržovány uvedené zásady, bude to znamenat v lepším pří-
padě zvýšené náklady na provoz kanalizace a ČOV, v horším případě havárii
ČOV. V konečném důsledku se vše promítne do ceny stočného, proto je zájmem
nás občanů vypouštět do kanalizace pouze odpadní vody, které tam skutečně
patří.

Stanislava Hrstková

Informace o zahájení sběru bioodpadu v roce 2015
Svoz bioodpadu bude zahájen 10. 4. 2015 a bude probíhat každý lichý týden v pátek.

Termíny svozu bioodpadu:

10. 4. 8. 5. 5. 6. 3. 7. 14. 8. 11. 9. 9. 10. 6. 11.

24. 4. 22. 5. 19. 6. 17. 7. 28. 8. 25. 9. 23. 10. 20. 11.

31. 7.

Obecní splašková kanalizace

Stále se potýkáme se starým
a opakujícím se nešvarem, že
obyvatelé naší obce vlastnící
psí miláčky, při procházkách
s nimi v obci a okolí nedbají
na svou povinnost a neuklízí
po nich exkrementy. Je to vel-
ká nepříjemnost, protože tyto
výkaly si pak nosí naši spo-
luobčané do svých domovů,
na úřady, do škol. Tyto
hromádky jsou nepěknou vi-
zitkou naší obce.
Prosím, uklízejte po svých

psech! Vám všem, kteří po
svých psech uklízí, děkuji.

LB

Starý nešvar

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného

činu? Kladete si otázku, proč
se to muselo stát zrovna Vám?
Ovládají Vás pocity smutku,
strachu, vzteku či nespravedl
nosti? Nevíte, kam přesně se
s Vaší tíživou situací obrátit
o radu anebo pomoc? Nejste
v tomto sami! Právě pro Vás
je tu totiž projekt „Proč zrov
na já?“, který po celé ČR
pomáhá obětem trestné činno
sti.

Tento projekt je financován
Evropským sociálním fondem

a je realizován Probační a
mediační službou ČR, působí
ve více než 40 městech po celé
ČR a je zaměřen na právní a
psychosociální poradenství a
pomoc všem, kteří se cítí být
obětí trestného činu, byť se
může například jednat jen o
přestupek. ,,Je důležité zdů
raznit, že služby jsou poskyto
vány naprosto bezplatně a
jsou určeny všem, kteří se cítí
být obětí trestné činnosti, neh
ledě na svůj věk, pohlaví či
způsobenou újmu, každá oběť,

třeba i bagatelního skutku, si
totiž zaslouží adekvátní péči,
neboť prožívání újmy může
být velmi osobité“, komentuje
smysl a cíl projektu Tomáš
Kellner, regionální koor
dinátor. V rámci středních
Čech působí poradna i v Ko
líně, konkrétně v sídle Pro
bační a mediační služby na
adrese Rimavské Soboty 992.
Poradenství poskytují zkušení
a vzdělaní poradci, kteří se
snaží o maximálně citlivý,
disktrétní a profesionální pří

stup. Naši poradnu lze kon
taktovat telefonicky na mobilu
+420 734 362 965 nebo +420
737 247 437, emailově
(ebenesova@pms.justice.cz,
kfantova@pms.justice.cz)
nebo i osobně bez objednání
v pondělí od 14 do 16 hodin a
ve středu od 8 do 10 hodin.
Dveře u nás jsou otevřené,
snažíme se maximálně vyjít
vstříc a pomoci, uplatňujeme
maximálně diskrétní přístup a
naše služby jsou zcela zdar
ma. Tomáš Kellner

Odpočty elektriky

Ohrada 9. - 10. 4.

Nová Ves I 13. - 16. 4.




