
 

      

NOVOVESKÉ 
    

 
Z P RAV ODAJ  P RO  NOV O U VES  I  A  O

     Vážení spoluobčané, 
přesně před rokem jsem svůj článek         
v Novoveských listech začínal slovy: „Rok 
2020 je ve znamení koronaviru.“ 
     Dnes musím bohužel konstatovat, že 
pro rok 2021 platí totéž. Počet na-
kažených v naší obci v období od začátku 
pandemie až dosud již překonal 300 osob. 
Tedy téměř čtvrtinu našich obyvatel. 
     Epidemie provázejí lidstvo po celou 
jeho existenci. Dříve se šíření takových 
nemocí brzdilo pouze separací nemoc-
ných od zdravých.  
    Dnes tyto metody využíváme také, a to 
v podobě karantén, izolací, omezování 
akcí a služeb. Máme ale oproti minulosti 
navíc možnost využívat vakcinaci. Myslím, 
že je to dobrá alternativa. Prosím všechny 
o zodpovědné zvážení očkování. 
    Mrzí mě, že opět nemohou proběhnout 

adventní setkání a štědrovečerní zpívání 
v kostele, o to více si každý z nás může 
vzpomenout na akce, které se v letošním 
roce povedlo
vzpomínám na červnové vítání občánků 
na prostranství u kostela s rekordní účastí 
vítaných dětí. Zdařilých akcí ale bylo 
určitě více, například rybářské závody, 
cvrnkání kuliček, běh Krajem bitvy u 
Kolína, fotbalový turnaj Nových Vsí,
kino, srpnová akce k červnovému výročí 
bitvy u Kolína, sjíždění Sázavy, akce 
Ohradské besedy, novoveské posvícení a 
určitě jsem na nějakou zapomněl. Za 
dobrou náladu děkuji všem organi
zátorům a účastníkům.
    
obecní akce a v obou má hlavní slovo 
místostarosta Jiří Vrkota.
    

                                   

                                   VYDÁVÁNÍ NOVÝCH
Od 15. 12. 2021 budeme na OÚ Nová Ves I vy

odpad plast a papír. Žádáme občany, aby se postupně dostavili na OÚ 
k podpisu smlouvy a převzetí nádob na tříděný odpad.

 

OTEVÍRACÍ DOBA ÚŘADU
23. 12. 2021 a 31. 12. 2021

27.12. - 30. 12. 2021 otevřeno od 8:00  hod 
 

BEDŘICHOVA VYHLÍDKA
Ve dnech 25. a 26. prosince 2021 bude 

od 16: 00 do 21:00 hodin
 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE SE
SITUACE RUŠÍ.

 

ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ JEŠTĚ
ABY

NOVOVESKÉ LISTY

OHR ADU                              44 .  ČÍ S L O

SLOVO STAROSTY 
 

        
adventní setkání a štědrovečerní zpívání   
v kostele, o to více si každý z nás může 
vzpomenout na akce, které se v letošním 
roce povedlo uspořádat. Já nejvíce 
vzpomínám na červnové vítání občánků 
na prostranství u kostela s rekordní účastí 
vítaných dětí. Zdařilých akcí ale bylo 
určitě více, například rybářské závody, 
cvrnkání kuliček, běh Krajem bitvy u 
Kolína, fotbalový turnaj Nových Vsí, letní 
kino, srpnová akce k červnovému výročí 
bitvy u Kolína, sjíždění Sázavy, akce 
Ohradské besedy, novoveské posvícení a 
určitě jsem na nějakou zapomněl. Za 
dobrou náladu děkuji všem organi-
zátorům a účastníkům.  
    Do konce roku nás čekají už jen dvě 

becní akce a v obou má hlavní slovo 
místostarosta Jiří Vrkota. 
    Tou první je akce: „Popelnice.“ Týmu 

pod vedením pana Vrkoty se podařilo 
získat dotaci na pořízení nádob na 
odpady (více informací se dočtete 
v dalších článcích listů) a právě n
začíná největší změna v systému 
nakládání s odpady v naší obci, jejíž 
hlavním cílem je lepší třídění odpadů.
    Tou druhou je slavnostně 
Bedřichova vyhlídka 
26. prosince 2021 vždy od 16:00 do 21:00 
hodin. Osvětlení zajistí naš
zbytek se postará opět pan Jiří Vrkota. 
Akce je rozložena do dvou dnů, aby se 
v jeden okamžik nesešlo na Bedřichově 
větší množství osob. Věřím, že večerní 
procházka vám zpříjemní sváteční dny.
Přeji vám pevné zdraví a hodně opti
mismu v nov

Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce

 

NOVÝCH POPELNIC                                            A JAK ZDOBÍTE
budeme na OÚ Nová Ves I vydávat nádoby na separovaný 

. Žádáme občany, aby se postupně dostavili na OÚ                
k podpisu smlouvy a převzetí nádob na tříděný odpad. 

ÚŘADU MEZI SVÁTKY 
31. 12. 2021  zavřeno 

otevřeno od 8:00  hod – 13:00 hod 

VYHLÍDKA 
 osvícena Bedřichova vyhlídka  

21:00 hodin.  

SE Z DŮVODU COVIDOVÉ 

RUŠÍ. 

JEŠTĚ NEUHRADILI POPLATEK ZA ODPADY
ABY TAK UČINILI  DO 30. 12. 2021. 

 

LISTY 
ČÍ S L O ST ŘE DA ,  1 5 . 1 2 . 2021

pod vedením pana Vrkoty se podařilo 
získat dotaci na pořízení nádob na 
odpady (více informací se dočtete             
v dalších článcích listů) a právě nyní 
začíná největší změna v systému 
nakládání s odpady v naší obci, jejíž 
hlavním cílem je lepší třídění odpadů. 

Tou druhou je slavnostně osvětlená 

Bedřichova vyhlídka a to ve dnech 25. a 
26. prosince 2021 vždy od 16:00 do 21:00 
hodin. Osvětlení zajistí naši hasiči, o 
zbytek se postará opět pan Jiří Vrkota. 
Akce je rozložena do dvou dnů, aby se      
v jeden okamžik nesešlo na Bedřichově 
větší množství osob. Věřím, že večerní 
procházka vám zpříjemní sváteční dny. 
Přeji vám pevné zdraví a hodně opti-
mismu v novém roce. 

Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce 

ZDOBÍTE STROMEK VY? 

ODPADY A KANALIZACI,  



 

ROZHOVOR S MARTINOU TŘEŠŇÁKOVOU 
Hlavní organizátorkou akcí pro děti a předsedkyní Ohradské besedy 

 

    Akce pořádané pro děti, a nejen pro ně, si žádají spoustu zábavy i předcházejících provozních starostí, o tom není pochyb. 

Vybrat datum, prostor, odhadnout počet zúčastněných, vymyslet něco originálního, co se bude odlišovat od akcí předchozích, 

zajistit občerstvení, a ještě se týden dopředu modlit, aby vyšlo počasí, to je skutečně úkol nelehký. 

    V tomto díle Novoveských listů vyzpovídáme MARTINU TŘEŠŇÁKOVOU. Patronku a především organizátorku ohradských 
akcí. 
 

   Martino, akce pořádané pro děti či 
dospělé na Ohradě patří mezi velice 
oblíbené. Vzpomeneš si, jak se vlastně 
zrodila myšlenka organizace zábavných 
akcí pro naše nejmenší? Přišlo to              
s narozením tvých dcer? 
    Dětské dny se konají na Ohradě už 
dlouho, pořádá je Ohradská beseda, já 
jsem jen převzala jejich organizaci v rámci 
spolku, když jsem se asi po pětileté pauze 
vrátila zpátky do rodné vesnice. Tak nějak 
to vyplynulo ze situace a už se mě to drží. 
Moje děti samozřejmě zapříčinily, že 
mám do takového plánování více energie 
a musím říct, že teď už mi s tím i 
pomáhají a vymýšlejí, co by se mělo dít a 
koho třeba i pozvat. 
    Jak jsem již v úvodu zmínila, 
organizace čehokoliv, především děts-
kých akcí, chce plno energie. Máš k sobě 
nějaké parťáky, kteří jsou s tebou na 
stejné vlně a s organizací ti pomáhají? 
    Samozřejmě to nedělám sama, jak jsem 
říkala, hodně mi pomáhají moje holky      
s manželem, který s tím má trpělivost a 
zapojuje se do příprav, tak i zbytek mé 

rodiny včetně mamky a bráchy. Akce jsou 
pořádané pod besedou, takže se zapojují 
někteří členové, ale i lidé, kteří v besedě 
nejsou. Oceňuji spolupráci s hospodou a 
jestli můžu, tak bych v tomhle směru 
poděkovala hlavně Adéle Kárníkové, 
která má k dětem krásný vztah a v hlavě 
spoustu nápadů. Díky, Áďo! 
    Skotačení na všechny možné způsoby 
a pohyb v hlavní roli, tak vidím dnešní 
děti. Jak náročné je dnes pobavit a 
zaujmout děti, aby si domů odnesly 
nezapomenutelné zážitky? 
    Nevím přesně, co bych měla odpo-
vědět. Za sebe ale nemám pocit, že jsou 
děti o tolik jiné. Jiná je doba, té je 
potřeba se trochu uzpůsobit, ale v dětech 
přílišný rozdíl nevidím. 
    Jak zpětně hodnotíš, zda se akce 
vydařila? Jsou pro tebe rozzářené dětské 
oči tou největší odměnou? 
    Jistě je krásné, když nějaký prcek 
přiběhne a řekne, že to bylo pěkné, ale 
stačí, když vidím, jak se tváří a že se jim 
třeba nechce domů. A mně to většinou 
zhodnotí Evelínka s Bíbou, ty se s tím 
nepářou. 
    Počasí je nevyzpytatelné, máte v zálo-
ze vždy i mokrou variantu? 
    Snažím se si mokrou variantu nějakým 
způsobem promyslet, ale popravdě spíš 
doufám v pěkné počasí. V zásadě je větší 
pravděpodobnost, že bude hezky a já 
jsem od přírody spíš optimista. 
    Jaká byla náves na Ohradě za tvého 
dětství a jak ji vidíš dnes? 
    Mně se naše náves moc líbí a od mého 
dětství se zase tak moc nezměnila. Krásné 
velké zelené plochy, pomník, zvonička… 
možná stromy trochu povyrostly. Dětské 
hřiště tam za mého dětství stávalo, teď už 
tam stojí zase, hospoda fungovala a 
funguje stále a bylo i nohejbalové hřiště, 
které nedávno prošlo renovací. Jediné, co 
si pamatuji jinak je louže. Ta tehdy nebyla 

zarostlá jako dnes. Bylo to místo, na 
kterém jsme jako děti trávily snad nejvíc 
času. 
     Je pro tebe Ohrada, kde jsi vyrůstala a 
založila rodinu, místem, kde bys chtěla 
vidět vyrůstat svoje vnoučata? Je 
Ohrada pro tebe, jak se říká, srdeční 
záležitostí? Dokážeš si sama sebe 
představit ve městě? 
    Bydlela jsem asi pět let v Kolíně, nejdřív 
v domku na Zálabí s babičkou, tam to byla 
celkem klidná lokalita a potom asi dva 
roky v paneláku, to se nám narodily 
holky. Hledali jsme domek v okolí Kolína, 
ale mě to stále táhlo zpátky na Ohradu, 
kde jsem vyrostla, kde mám rodiče a taky 
spoustu kamarádů. Popravdě si nedokážu 
představit, že bych měla jít bydlet někam 
jinam, natož do paneláku. Mám to tady 
ráda a je to prostě moje vesnice. Prožila 
jsem tady šťastné, pro mou mamku jistě 
občas náročné, dětství a postupně snad 
dospěla. Holky mám zatím ve věku, kdy 
tvrdí, že u nás budou bydlet napořád, ale 
uvidíme, kam je vítr zavane. 
    Pro koho jsou akce určeny a kde se 
mohou naši obyvatelé dozvědět, co se 
právě v nejbližším období chystá? 
    Akce jsou veřejné, takže pro kohokoliv, 
kdo má chuť přijít. Zrovna nedávno jsem 
řešila, jakým způsobem dát o akci vědět, 
protože plakátky jsou sice fajn, ale 
málokdo je čte. Další možností je 
facebook stránka Ohradské besedy a 
nově to budeme sdílet i ve skupině Nová 
Ves I a Ohrada. Pokud by měl někdo ze 
sousedů třeba i jiný nápad, budu ráda, 
když se o něj se mnou podělí. 
    Inspiruješ se někde v pořádání akcí 
pro obyvatele nebo se opravdu každý 
nápad rodí ve tvé hlavě? 
    Když mě někde na netu, v jiném městě 
nebo v časopise něco zaujme, tak si to 
poznačím do budoucna a buď to použi-
jeme, nebo ne. 

 

    Martino, dnes, kdy dopisuji poslední řádky k našemu rozhovoru, bude na Ohradě rozsvícen vánoční strom s Mikulášskou 
nadílkou. Mám radost, že zázraky se dějí, a i v této době se lidi dokážou sejít, napéct a zazpívat si koledy u vánočního stromu. 
Ať se ti daří! 
    Pohodový adventní čas, krásné Vánoce a hodně zdraví celé rodině přeje a za rozhovor děkuje Lenka Benešová. 
    



 

INFORMACE O POPLATCÍCH V ROCE 2022 A SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A 

TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
     Z důvodu nárůstu cen za likvidaci odpadu jsme byli nuceni 
zvednout cenu za svoz komunálního odpadu z částky 700,-Kč na 
1000,-Kč za osobu. Osvobozeni jsou obyvatelé nad 85let viz. 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021. Novým opatřením je, že na 
nemovitost nebo bytovou jednotku obdržíte pouze jednu 
nálepku na popelnici, z důvodu třídění odpadů.    

     V případě, že budete potřebovat ještě jednu nálepku na 
nádobu, zaplatíte jednorázový poplatek 1000,-Kč/rok/nádoba. 
    Pro přiblížení ceny za svoz komunálního a separovaného 
odpadu uvádíme následující: 
Poplatky vybrané od občanů  890.000,-Kč 
Obec platí    1.800.000,-Kč 

SBĚRNÝ DVŮR 
     Od března 2022 bude k dispozici sběrný dvůr, který bude 
nově zřízen za ČOV Nová Ves I. Informace o otevření budou 
uveřejněny na úřední desce a oznámeny v  rozhlase. Do 
sběrného dvora budou moci odvážet komunální a tříděný 
odpad pouze obyvatelé trvale bydlící v k. ú. Nová Ves I, po 
předložení OP. 

Ve sběrném dvoře bude možné uložit: 
• směsný odpad do velkoobjemných kontejnerů 
• bio odpad do velkoobjemného kontejneru 
• plasty, papír, sklo 
• jedlé oleje 

DALŠÍ INFORMACE 
     Nebezpečný odpad se bude svážet 2x ročně, a to březen a říjen 2022. Odstranění sběrných nádob na separovaný odpad na 
veřejném prostranství, s výjimkou ponechání nádob na sklo proběhne do konce února 2022. Žádáme také tímto občany, aby 
opravdu důsledně začali třídit odpad, a tím pomohli obci snižovat náklady na jeho uskladnění. Dále žádáme občany, aby do 
kanalizace nevhazovali vlhčené ubrousky, tyto ubrousky způsobují závady na přečerpávacích stanicích a poté nefunkčnost ČOV.    
    Předem moc děkujeme. 

SBĚR A SVOZ ODPADU V ROCE 2022 

 
Pořízeno na základě dotace: Pořízení nádob na separovaný odpad pro obce Nová Ves I a Krupá 
 

Umístění kontejnerů na sklo: Nová Ves I    ul. Velimská, Na Průhoně, Václavské náměstí 

             Ohrada   Legerovo náměstí, ul. Alšova 
 

Od března bude k dispozici sběrný dvůr (prostor za ČOV Nová Ves I): směsný komunální odpad, bio odpad, plasty, sklo a papír. 
 

 

Svoz nebezpečného odpadu: Dne Nová Ves I Ohrada 

(Václavské nám., Legerovo nám.) 12. března 8:00 – 9:00 9:00 - 10:00 

 29. října 8:00 – 9:00 9:00 - 10:00 
 

KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+ 
     Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj 
začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. 
Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. 
    Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě 
kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v 
desítkách tisíc korun. 
    Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, ve kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, 
dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem. Vše najdete na stránkách obce i s odkazem. 
V případě nejasností se můžete informovat: Tel.: 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00) email: kotliky@kr-s.cz 



 

ROZPIS PRAVIDELNÉHO SVOZU POPELNIC  
Datum Den  Týden SKO BIO Papír Plast 

06.01.2022 čtvrtek 1. SKO       

13.01.2022 čtvrtek 2. SKO       

20.01.2022 čtvrtek 3. SKO       

27.01.2022 čtvrtek 4. SKO   Papír Plast 

03.02.2022 čtvrtek 5. SKO       

10.02.2022 čtvrtek 6. SKO       

17.02.2022 čtvrtek 7. SKO       

24.02.2022 čtvrtek 8. SKO   Papír Plast 

03.03.2022 čtvrtek 9. SKO       

10.03.2022 čtvrtek 10. SKO       

17.03.2022 čtvrtek 11. SKO       

24.03.2022 čtvrtek 12. SKO   Papír Plast 

31.03.2022 čtvrtek 13.   Bio     

07.04.2022 čtvrtek 14. SKO       

14.04.2022 čtvrtek 15.   Bio     

21.04.2022 čtvrtek 16. SKO   Papír Plast 

28.04.2022 čtvrtek 17.   Bio     

05.05.2022 čtvrtek 18. SKO       

12.05.2022 čtvrtek 19.   Bio     

19.05.2022 čtvrtek 20. SKO   Papír Plast 

26.05.2022 čtvrtek 21.   Bio     

02.06.2022 čtvrtek 22. SKO       

09.06.2022 čtvrtek 23.   Bio     

16.06.2022 čtvrtek 24. SKO   Papír Plast 

23.06.2022 čtvrtek 25.   Bio     

30.06.2022 čtvrtek 26. SKO       

07.07.2022 čtvrtek 27.   Bio     

14.07.2022 čtvrtek 28. SKO   Papír Plast 

21.07.2022 čtvrtek 29.   Bio     

28.07.2022 čtvrtek 30. SKO       

04.08.2022 čtvrtek 31.   Bio     

11.08.2022 čtvrtek 32. SKO   Papír Plast 

18.08.2022 čtvrtek 33.   Bio     

25.08.2022 čtvrtek 34. SKO       

01.09.2022 čtvrtek 35.   Bio     

08.09.2022 čtvrtek 36. SKO   Papír Plast 

15.09.2022 čtvrtek 37.   Bio     

22.09.2022 čtvrtek 38. SKO       

29.09.2022 čtvrtek 39.   Bio     

06.10.2022 čtvrtek 40. SKO   Papír Plast 

13.10.2022 čtvrtek 41.   Bio     

20.10.2022 čtvrtek 42. SKO       

27.10.2022 čtvrtek 43.   Bio     

03.11.2022 čtvrtek 44. SKO   Papír Plast 

10.11.2022 čtvrtek 45. SKO Bio     

17.11.2022 čtvrtek 46. SKO       

24.11.2022 čtvrtek 47. SKO Bio     

01.12.2022 čtvrtek 48. SKO   Papír Plast 

08.12.2022 čtvrtek 49. SKO       

15.12.2022 čtvrtek 50. SKO       

22.12.2022 čtvrtek 51. SKO       

29.12.2022 čtvrtek 52. SKO   Papír Plast 

    CELKEM 36x 18x 13x 13x 



 

SDH Nová Ves I (září – prosinec 2021) 
 

     V září pořádala obec Nová Ves I 
posvícenskou zábavu, kde sbor dobro-
volných hasičů zajistil pořadatelskou 
činnost, zdravotní dozor a občerstvení.    
V období září až prosinec vyjela jednotka 
k požárům stohů ve Vítězově, Břežany I, 
dopravních prostředků v obci Polepy, 
průmyslového objektu ve Velimi a požáru 
sazí v Nové Vsi I. 
     Dále jednotka vyjela ke třem udá-
lostem spojených se silným větrem, jed-

nalo se o popadané a polámané stromy v 
katastru obcí Sedlov, Nová Ves I a 
Oseček. Dále hasiči vyjížděli na likvidaci 
obtížného hmyzu v obcích Nová Ves I a 
Ratboř. V obci Nová Ves I jednotka 
provedla plošné čištění splaškové kana-
lizace. 
     Hasiči děkují všem, kteří pomohli se 
sbírkou: „Víčka pro Lukáška.“ Jednotka 
odvezla a předala v Olomouci 700 
kilogramů víček. 

     Hasiči děkují firmě Kvark servis s.r.o.   
za zakoupení kalového čerpadla Elpumps 
a dvou multifunkčních akumulačních LED 
reflektorů Narex. 
     Sbor dobrovolných hasičů přeje obča-
nům Nové Vsi I a Ohrady krásné prožití 
vánočních svátků a pevné zdraví v roce 
2022. 

 
 

Za SDH Karel Voslař 
 

ZŠ Prosperity

     V adventním období si v ZŠ Prosperity 
vždy připomínáme, co se poslední dobou 
povedlo, kam jsme se opět posunuli a co 
se nám podařilo.  

     Jako velký úspěch letos považujeme 
to, že můžeme chodit do školy a 
nemusíme se vzdělávat distančně. Jen tak 
můžeme spolupracovat, učit se v 
souvislostech a smysluplně, potkávat se s 
kamarády a spolužáky a užívat si společně 
strávený čas. 
     Tento školní rok se naše škola změnila 
i uvnitř. Máme díky projektu nejen nové 
šatny, ale i nové dveře do tříd, lina i 
učební pomůcky ve třídách. Škola získala i 
další projekt, tentokrát zaměřený na 
výuku rukodělných činností a přírodo-
vědných předmětů. Budeme dále 
zvelebovat i školní zahradu. 

     Sice nemůžeme prožívat adventní 
období tak, jak jsme byli dříve zvyklí, kvůli 
covid opatřením jsme zrušili vánoční 
koncert i jarmark, přesto se snažíme 
ukazovat žákům české tradice, ať už při 
adventním pondělním celoškolním 
setkání nebo v rámci tradiční čertovské 
školy. Pokud se o naší škole chcete 
dozvědět více informací, navštivte 
stránky www.skolaprosperity.cz. 
     Přejeme všem pokojný advent, klidné 
prožití vánočních svátků a do nového 
roku hlavně zdraví, spokojenost a splnění 
všech přání.  

Za ZŠ Prosperity M. Málková 
 
 

Dýňování
     Po delší době jsme se zase mohli potkat u 
našeho dýňování, které jsme si všichni užili. 
Počasí nám přálo a sluníčko svítilo. Ochutnat 
jsme mohli výbornou hokaidovu polévku a 
spousty sladkostí k čaji, za které moc děkujeme.  
    Za letošní dýně patří velký dík panu Kubíčkovi 
z Vítězova.    
   Těšíme se na vás zase příští rok. 

Marcela Převrátilová 
 

 

GYMNASTICKÁ ŠKOLIČKA 
Školička je určena pro dívky a chlapce ve věku 4 – 6let. Během cvičení si děti nejen rozvinou koordinaci a vnímání svého těla,   
ale také se naučí základní gymnastické cviky. Provoz školičky závisí na hygienických nařízeních pro zájmovou činnost. 
o Kdy: každé úterý 15:30 hod –16:30 hod 
o Kde: v sále nad Obecním úřadem Nová Ves I. 
o Cena: 65,-Kč/hod 
o Omezená kapacita – nutná rezervace - mala.dada@seznam.cz , facebook Gymnastická školička Nová Ves I 
    

Co si přinést s sebou? Sportovní oblečení, měkké cvičky (Jarmilky nejsou vhodné) nebo protiskluzové ponožky 
 

  DOPOLEDNÍ HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI 
 Přijďte si pohrát a popovídat společně s dalšími dětmi a jejich rodiči z okolí Nové Vsi I.  

o Kdy: každé úterý 10:00hod – 11:00hod 
o Kde: v sále nad Obecním úřadem Nová Ves I 
o Cena: 50,-Kč/hod 

Provoz dopoledních hrátek závisí na hygienických nařízeních pro zájmovou činnost. 
 
 
 

 

 



 
 

INFORMACE O VÝŠI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2022 
 

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. 2022  STARŠÍ 85 LET. 

 

1. Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky z r. 2021 platí 
do 28. února 2022) 
Poplatek v r. 2022 činí 1000,- Kč/rok za osobu. Splatný je 
jednorázově, a to nejpozději do 28. února příslušného kalen-
dářního roku. Na nemovitost nebo bytovou jednotku se vydává 
pouze jedna známka! V případě potřeby více známek, každá 
další známka 1000,-Kč /známka. 

 

2. Poplatek za užívání veřejné splaškové kanalizace r. 2022 
a) 1650,- Kč/rok za osobu   
b) 850,- Kč/rok děti do 15ti let  
c) 850,- Kč/rok osoby starší 75ti let      
d) držitelé ZTP/ ZTP-P osvobozeni 
Poplatek je splatný jednorázově, ve dvou splátkách nebo   
čtvrtletně, nejpozději však do 30. 09. 2022. 

 

3. Poplatek za psa 100,- Kč/rok za psa, každý další pes je za 200,-Kč 
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující 
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis. 
Poplatek za psa je splatný do 28. února 2022. 
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