
 

      

NOVOVESKÉ 
    

 
Z P RAV ODAJ  P R O  NOV O U VE S  I  A  O
 

     Vážení čtenáři našich listů,  
dnešní vydání překypuje informacemi, že se nám i některé do 
vydání ani nevešly. Máme z toho velikou radost, protože to je 
důkaz toho, že život jde dál, i když situace s 
hýbe světem.  
    Najdete zde články našich pravidelných korespondent
což velice děkuji, které vás budou tentokrát informovat o 

                       CO NÁS ČEKÁ
 

17. 9. od 18:00 hod. Varhanní koncert v kostele 
sv. Václava

25. 9.   od  9:00 hod. OHRADA CUP, turnaj 
v nohejbalu

27. 10.  od 16:00 hod. Dýňování

25. 11.  od 15:00 hod. Rozsvícení stromečku s M

6. 12.  od 14:00 hod. Mikulášská a vánoční jarmar

24. 12.   od 16:00 hod. Vánoční zpívání v kostele 
sv. Václav

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČR 
    Ve dnech 8. - 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost bude v budově 
Obecního úřadu Nová Ves I, Václavské nám. č.p. 22.
místnost bude otevřena: v pátek 8. 10. 2021 od 14:00 
hodin a v sobotu 9. 10. 2021 od 8:00 – 14:00 hodin

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
    Od 6.9. 2021 do 31. 10. 2021 bude v obci Nová Ves I 
částečná uzavírka silnice I/38 z důvodu přestavby křižovatky 
silnic I/38 a III/32910 ul. Velimská. Provoz bude řízen světelnou 
signalizací. Prosíme všechny o trpělivost a bezpečnou jízdu.

     BĚH K
    Za krásného letního poč
Naši domácí závodníci zazářili na stupních vítězů.
Stella
3. místo 
Ovšáková Soňa
    Těšíme se na další 16. ročník a to
velká účast domácích běžců.
Company Kolín, s r.o.
Pohřební Jeřábek, spol. s r.o.
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dnešní vydání překypuje informacemi, že se nám i některé do 
toho velikou radost, protože to je 

 koronavirem stále 

Najdete zde články našich pravidelných korespondentů, za 
což velice děkuji, které vás budou tentokrát informovat o 

chodu místní školy a školky, o provozu nedaleké vodní
elektrárny  v Klavarech, o blížících se volbách do Parlamentu 
ČR, o varhanním koncertu v kostele a dalších událostech.
    Je mi naprosto jasné, že největší problém, který nás právě 
tlačí, je uzavírka v obci. Buďme, prosím, trpěliví. Odměnou nám 
bude snad bezpečnější křižovatka na Velim.

Varhanní koncert v kostele  
Václava 

OHRADA CUP, turnaj             
v nohejbalu 
Dýňování 

Rozsvícení stromečku s MŠ 

Mikulášská a vánoční jarmark 

Vánoční zpívání v kostele  
sv. Václava 

OSLANECKÉ SNĚMOVNY 

 
se konají volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost bude v budově 
Obecního úřadu Nová Ves I, Václavské nám. č.p. 22.  Volební 

: v pátek 8. 10. 2021 od 14:00 – 22:00 
14:00 hodin. 

ZNÁMENÍ PRO OBČANY 
Od 6.9. 2021 do 31. 10. 2021 bude v obci Nová Ves I 

z důvodu přestavby křižovatky 
silnic I/38 a III/32910 ul. Velimská. Provoz bude řízen světelnou 
signalizací. Prosíme všechny o trpělivost a bezpečnou jízdu. 

 

KRAJEM BITVY U KOLÍNA 2021
Za krásného letního počasí proběhl již 15. ročník „BĚHU 

aši domácí závodníci zazářili na stupních vítězů. V kategorii děti 
Stella, 250 m - 1. místo Kopic Karel. V kategorii dospělí
3. místo Kopicová Aneta. V hlavním závodě na 9 km - 

šáková Soňa. 
Těšíme se na další 16. ročník a to na sobotu 25. 6. 2022. Hlavně doufáme, že bude 

velká účast domácích běžců. Poděkování patří také 
Company Kolín, s r.o., Potraviny Andílek s.r.o., Halko stavební společnost, s.r.o.
Pohřební Jeřábek, spol. s r.o.          
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školky, o provozu nedaleké vodní 
Klavarech, o blížících se volbách do Parlamentu 

kostele a dalších událostech. 
jasné, že největší problém, který nás právě 
obci. Buďme, prosím, trpěliví. Odměnou nám 

bude snad bezpečnější křižovatka na Velim. 
                                                   IB                    

2021 
así proběhl již 15. ročník „BĚHU KRAJEM BITVY U KOLÍNA“.  

kategorii děti 100 m - 1. místo Dunka 
kategorii dospělí 4,5 km – 2. místo Beneš Marie a   

 2. místo Kubišta Petr a 3. místo 

25. 6. 2022. Hlavně doufáme, že bude 
také sponzorům: Cambridge Traiding 

alko stavební společnost, s.r.o. a 
             Petr Kubišta  



 

MALÁ V
 
 
 

     Labe je se svými 1154 km nejdelší řekou, která protéká Českou republikou, 
voda roztáčí na celém toku v ČR celkem 63 malých vodních elektráren. Do té naší vodní elektrárny v
do míst neznámých ochotně pozval p. ČERNÝ z
/MVE-malá vodní elektrárna/ 
 

      Životní prostředí je jedním z hlavních 
důvodů existence MVE. Voda je z pohledu 
energetiky stále nevýznamnějším obno-
vitelným zdrojem energií. V kterém roce a 
kým byla vybudována MVE v Klavarech? 
    MVE Klavary se nachází na levém břehu 
Labe na ř.km.917 a je součástí vodního díla 
Klavary (jez, plavební komora). Byla 
postavena a uvedena do zkušebního pro-
vozu 15. 2. 1997 firmou Klavarská elektrá-
renská a.s., která MVE vlastní a provozuje 
dodnes.  
    Pane Černý pro nás nezasvěcené, 
vysvětlete nám, jak vůbec taková MVE 
funguje? Kolik má turbín ve strojovně a jak 
náročná je údržba? Jaká byla vaše cesta do 
elektrárny? Bylo to splnění klukovského 
snu? Táhlo vás to vždycky k vodě? 
    MVE má pět soustrojí Kaplanových 
přímoproudých turbín a asynchronní 
generátory o celkovém výkonu 1575kW.             
    Mojí náplní práce, jako obsluhy, je starat 
se o plynulý chod elektrárny, což je široká 

škála úkonů, od mechanického čištění na
pl
a elektronických částí, ale zásadní je starat 
se o plynulý průtok a hladinu Labe, protože 
většinu roku jde veškerý průtok přes MVE. 
    
říct náhodou, když p. Červenka z Ohrady, 
který se o elektrárnu svědomitě staral 
dlouhých patnáct let, hledal kolegu a 
nástupce. Pro tuto práci není lehké najít 
vhodného kandidáta, tato práce je náročná 
hlavně časově, protože máte službu 7 dní 
v 
vás musí bavit a mít pro ni nadšení, jinak to 
asi nejde. 
    
protože se zabývám prodejem lodí a věcí
s tím spojených, tudíž mám k
dlouho. 
    
vyrobit elektrické energie? Pro nás laiky, 
kterým čísla nic neříkají v
domácnosti a rok?
    
elektrárna dokázala zásobovat elektřinou 
naši obec Nová Ves I a Ohradu.
    
Znamenají pro vás velké přívaly deště 
zvýšenou pohotovost?
provoz 
sledovat dlouhodobé předpovědi počasí? 
    
docela dobrý, ale s tím 
pohotovost i více práce s údržbou. Sleduji i 
předpověď počasí a srážkovou situaci.

 

Děkuji pane Černý za vstřícnost a ochotu do
třeba zrovna nyní, vhodný kandidát/nadšenec dočítá 
S přáním hezkého babího léta a vodě zdar.                                                                  
 

      V červnu jsme měli, po delší odmlce, možnost přivítat naše nejmenší. Tentokrát jsme přivítali 
holčiček. Díky covidu se jednalo o děti narozené od konce srpna 2019 do května 2021. Vítání proběhlo trochu netradičně, venku
na prostranství u kostela, na slavnostním aktu tomu však nic neubralo. Pan starosta jako obvykle vtipně reagoval na nastalou 
situaci a všechny dětičky byly kouzelné.                                                                  

VODNÍ ELEKTRÁRNA KLAVARY
Labe je se svými 1154 km nejdelší řekou, která protéká Českou republikou, z toho 358,3 km teče v

ČR celkem 63 malých vodních elektráren. Do té naší vodní elektrárny v
do míst neznámých ochotně pozval p. ČERNÝ z Krakorce.  

 

škála úkonů, od mechanického čištění na-
plavenin, až po údržbu všech mechanických 
a elektronických částí, ale zásadní je starat 
se o plynulý průtok a hladinu Labe, protože 
většinu roku jde veškerý průtok přes MVE.  
    K práci v elektrárně jsem se dostal, dá se 
říct náhodou, když p. Červenka z Ohrady, 
který se o elektrárnu svědomitě staral 
dlouhých patnáct let, hledal kolegu a 
nástupce. Pro tuto práci není lehké najít 
vhodného kandidáta, tato práce je náročná 
hlavně časově, protože máte službu 7 dní     
v týdnu a 24 hod. denně. Prostě tato práce 
vás musí bavit a mít pro ni nadšení, jinak to 
asi nejde.  
    Já se okolo vody pohybuji již několik let, 
protože se zabývám prodejem lodí a věcí     
s tím spojených, tudíž mám k vodě blízko již 
dlouho.  
    Kolik průměrně taková MVE dokáže 
vyrobit elektrické energie? Pro nás laiky, 
kterým čísla nic neříkají v přepočtu na 
domácnosti a rok? 
    Záleží na stavu vody, ale průměrně by 
elektrárna dokázala zásobovat elektřinou 
naši obec Nová Ves I a Ohradu. 
    Letošní rok je srážkově nadprůměrný. 
Znamenají pro vás velké přívaly deště 
zvýšenou pohotovost? Můžete sledovat 
provoz i z pohodlí domova? Je nutností 
sledovat dlouhodobé předpovědi počasí?  
    Letošní rok je, co se srážek týče, pro nás 
docela dobrý, ale s tím souvisí i zvýšená 
pohotovost i více práce s údržbou. Sleduji i 
předpověď počasí a srážkovou situaci. 

     Moderní technologie dorazily už i do 
Klavar, tak máme vzdálený přístup, třeba
v mobilu, což je velkou výhodou, ale opět 
tyto technologie potřebují 
hlavně při letních bouřích a v případě 
výpadku sítě a s tím spojenou poruchou je 
tu opět nutnost přímé obsluhy.
    Jaké jsou výhody a nevýhody MVE před 
těmi velkými?
    Výhodou MVE je opravdu zelená energie 
obzvláště při srovnání s ostatním
Další výhodou MVE oproti velkým 
elektrárnám je v případě výpadku sítě, 
v poslední době nazývané BLACKOUT, 
rychlé najetí a dodávky energie do sítě.
    Jaký byl historicky nejvyšší průtok na m3 
a v kterém roce? Pro srovnání, jaký je 
současný průtok při takto častých 
srážkách? 
    Historicky největší průtok byl v roce 2006 
cca 900 m3. Při tomto průtoku je již Labe 
neregulovatelné, jezy jsou plně otevřené i 
MVE jsou odstaveny v důsledku vyrovnání 
hladin a velkého množství naplavenin. Pro 
srovnání, momentálně dost prší a průtok je 
lehce přes 50 m3, což je průtok, na který je 
MVE konstruována.
     Pro ty, co by měli zájem se na samotný 
chod MVE podívat, byla by možnost malé 
exkurze?
    Závěrem, kdo by měl zájem se na 
samotný chod MVE podívat,
předchozí domluvě malá exkurze.

Děkuji pane Černý za vstřícnost a ochotu dozvědět se více o takové jedné malé elektrárně kousek od nás v Klavarech. Kdoví, 
třeba zrovna nyní, vhodný kandidát/nadšenec dočítá poslední řádky vašeho článku a bude po zasvěcení vaší pravou rukou.

                                                                        Za rozhovor a exkurzi děkuje Lenka Benešová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V červnu jsme měli, po delší odmlce, možnost přivítat naše nejmenší. Tentokrát jsme přivítali 
holčiček. Díky covidu se jednalo o děti narozené od konce srpna 2019 do května 2021. Vítání proběhlo trochu netradičně, venku

prostranství u kostela, na slavnostním aktu tomu však nic neubralo. Pan starosta jako obvykle vtipně reagoval na nastalou 
                                                                                              

LAVARY 
z toho 358,3 km teče v České republice. Labská 

ČR celkem 63 malých vodních elektráren. Do té naší vodní elektrárny v Klavarech mě na exkurzi 

Moderní technologie dorazily už i do 
Klavar, tak máme vzdálený přístup, třeba    
v mobilu, což je velkou výhodou, ale opět 
tyto technologie potřebují internet, tak 
hlavně při letních bouřích a v případě 
výpadku sítě a s tím spojenou poruchou je 
tu opět nutnost přímé obsluhy. 

Jaké jsou výhody a nevýhody MVE před 
těmi velkými? 

Výhodou MVE je opravdu zelená energie 
obzvláště při srovnání s ostatními zdroji. 
Další výhodou MVE oproti velkým 
elektrárnám je v případě výpadku sítě,         
v poslední době nazývané BLACKOUT, 
rychlé najetí a dodávky energie do sítě. 

Jaký byl historicky nejvyšší průtok na m3 
kterém roce? Pro srovnání, jaký je 

ný průtok při takto častých 
srážkách?  

Historicky největší průtok byl v roce 2006 
cca 900 m3. Při tomto průtoku je již Labe 
neregulovatelné, jezy jsou plně otevřené i 
MVE jsou odstaveny v důsledku vyrovnání 
hladin a velkého množství naplavenin. Pro 

vnání, momentálně dost prší a průtok je 
lehce přes 50 m3, což je průtok, na který je 
MVE konstruována. 

Pro ty, co by měli zájem se na samotný 
chod MVE podívat, byla by možnost malé 
exkurze? 

Závěrem, kdo by měl zájem se na 
samotný chod MVE podívat, je možná po 
předchozí domluvě malá exkurze. 

vědět se více o takové jedné malé elektrárně kousek od nás v Klavarech. Kdoví, 
poslední řádky vašeho článku a bude po zasvěcení vaší pravou rukou. 

Za rozhovor a exkurzi děkuje Lenka Benešová 

V červnu jsme měli, po delší odmlce, možnost přivítat naše nejmenší. Tentokrát jsme přivítali celkem 33 dětí, 14 kluků a 19 
holčiček. Díky covidu se jednalo o děti narozené od konce srpna 2019 do května 2021. Vítání proběhlo trochu netradičně, venku 

prostranství u kostela, na slavnostním aktu tomu však nic neubralo. Pan starosta jako obvykle vtipně reagoval na nastalou 
                Marcela Převrátilová 



 

SDH Nová Ves I 
 

     V období červenec až září vyjela 
jednotka k zásahům, kde se jednalo o 
likvidaci obtížného hmyzu v obci Nová 
Ves I a Pašinka. Dále zasahovala u čerpání 
zatopených sklepů po přívalových deštích 
v Kolíně a v Nové Vsi I. Odstraňovala 
popadané stromy z pozemní komunikace 
v obci Ratboř a nánosy bahna v Nové Vsi I 
v ulicích Jiráskova a Na Průhoně. Dále 
zasahovala při požáru výškové budovy     
v Kolíně. Jednotka vyjela na žádost PČR, 
ke spolupráci hledání pohřešované 
osoby. Hasiči provedli několik asistencí, a 
to: dozor na akci Pěnová párty Kolín, 
filmového natáčení ve vnitřních prosto-
rách kostela sv. Bartoloměje Kolín, dále    
z důvodů prašnosti při demoličních prací 
v obci Velim.  

    
dnů do obcí Ohrada, Nebovidy, Hluboký 
Důl 
výstroj jednotky. 
    
hasičských závodech v Ratenicích, kde 
zajišťovala doplňování vody do kádí při 
jednotlivých útocích. 
     
trénink s psovody, 
vyhledávání osob v sutinách, spolupráce 
jednotek, zdravovědu a rádiovou ko
munikaci.
    
sbírky lidem postižených tornádem na 
jižní Moravě. Byly předány zakrývací 
plachty, lopaty, košťata, pracovní 
rukav

      1. září jsme zahájili další školní rok       
v Nové Vsi. Přivítali jsme 14 nových 
prvňáčků, ale i žáky našeho prvního 
devátého ročníku. Následující dny jsme 
strávili adaptačními aktivitami. První 
stupeň zůstal ve škole a v blízkém okolí, 
druhý stupeň vyjel do Zbraslavic. Úkolem 
takových kurzů je to, aby se děti mezi 
sebou lépe poznaly, aby si vyzkoušely 
spolupráci při aktivitách, které vyžadují 
kooperaci a týmového ducha. Seznámí se 

i se svými učiteli. Ve škole rádi vítáme i 
nové kolegy, pedagogický sbor se opět 
rozšířil.
Nyní už se věnujeme své práci
jeme v jednotlivých učebních skupinách, 
nadále využíváme genetickou metodu 
čtení, Hejného metodu v
integrovanou tematickou výuku. Naši žáci 
se od prvního ročníku učí anglicky, na 
druhém stupni přibírají němčinu. Právě 
na druhém stupni máme ještě několik 

 
 

Zprávičky z

    Vážení rodiče, nastal nový školní rok a   
s ním vám chceme popřát hodně sil a 
trpělivosti. Všem dětem bychom za 
pedagožky ze sboru v MŠ Nová Ves I 
chtěly vzkázat, ať se jim ve škole, školce 
líbí, najdou dobré kamarády a hlavně, ať 
se jim daří. 
    Začátek školního roku proběhl ve 
středu 1. 9. 2021, kdy se nově příchozí 
děti seznámily se svými učitelkami, 
prostory třídy a školní zahradou. 
     Adaptace je pro nově příchozí děti 
obtížná a tak se neobešla bez pláče, který 
ale podle zkušeností zanedlouho vystřídá 

období plné smíchu, her, tance a zpěvu. 
Děti, které školku navštěvovaly již dříve 
se na své kamarády, učitelky a hračky 
velmi těšily. S příchodem do školky 
neměly žádné problémy.
    
rok rodičům a převážně jejich dětem 
zpestřit všední dny v nevšední a obohatit 
je o zážitky. Jak všichni víte, minulý rok 
nebylo možné pořádat tolik akcí a 
zár
tedy aspoň distanční výuka, kdy všem 
dětem byly zprostředkovány materiály na 
zabavení se doma a předškolní děti byly 
tímto způsobem připravovány pro vstup 
na základní školu. Věříme a doufáme, že 
tento rok nebude o akce 
se chystá do konce tohoto roku plno 
zajímavých projektových dní, jako 
například Můj dráček (rodiče se svými 
dětmi vyrobí draka), U nás za plotem 
(oslava podzimu), Bramboriáda (vytvá
ření, pečení bramborových lupínků), 
Lístečkový den (obleče
tematikou) a spousta jiných. Dále pro děti 

Nová Ves I (červenec – září 2021
    Hasiči byli pozváni v rámci dětských 
dnů do obcí Ohrada, Nebovidy, Hluboký 
Důl a Polepy, kde předvedli výzbroj a 
výstroj jednotky.  
    Jednotka poskytla výpomoc na 
hasičských závodech v Ratenicích, kde 
zajišťovala doplňování vody do kádí při 
jednotlivých útocích.  
     Jednotka absolvovala v Kouřimi noční 
trénink s psovody, zaměřený na 
vyhledávání osob v sutinách, spolupráce 
jednotek, zdravovědu a rádiovou ko-
munikaci. 
    Hasiči děkují všem, kteří se zapojili do 
sbírky lidem postižených tornádem na 
jižní Moravě. Byly předány zakrývací 
plachty, lopaty, košťata, pracovní 
rukavice, 12 beden hřebíků, dezinfek-

čních prostředků atd. Z hasičského účtu 
byla poslána částka 10
     V srpnu pořádala obec Nová Ves I 
k výročí bitvy u Kolína zábavu, kde sbor 
dobrovolných hasičů zajistil pořada
telskou činnost, zdravotní 
občerstvení.
                    

ZŠ Prosperity
      i se svými učiteli. Ve škole rádi vítáme i 

nové kolegy, pedagogický sbor se opět 
rozšířil. 
Nyní už se věnujeme své práci.  Pracu-
jeme v jednotlivých učebních skupinách, 
nadále využíváme genetickou metodu 
čtení, Hejného metodu v matematice, 
integrovanou tematickou výuku. Naši žáci 
se od prvního ročníku učí anglicky, na 
druhém stupni přibírají němčinu. Právě 
na druhém stupni máme ještě několik 

volných míst, přibíráme nové žáky i 
v průběhu školního roku. Pokud byste 
chtěli 
kontaktujte nás e
skola@skolaprosperity.cz a domluvíme se 
na dalším postupu.
     Přejeme všem našim školákům 
úspěšný školní rok pokud možno offline.
 
 

Zprávičky z Mateřské školičky
období plné smíchu, her, tance a zpěvu. 
Děti, které školku navštěvovaly již dříve 
se na své kamarády, učitelky a hračky 

elmi těšily. S příchodem do školky 
neměly žádné problémy. 
    Naše mateřská školka se snaží každý 
rok rodičům a převážně jejich dětem 
zpestřit všední dny v nevšední a obohatit 
je o zážitky. Jak všichni víte, minulý rok 
nebylo možné pořádat tolik akcí a 
zároveň školka byla uzavřena. Probíhala 
tedy aspoň distanční výuka, kdy všem 
dětem byly zprostředkovány materiály na 
zabavení se doma a předškolní děti byly 
tímto způsobem připravovány pro vstup 
na základní školu. Věříme a doufáme, že 
tento rok nebude o akce nouze. Pro děti 
se chystá do konce tohoto roku plno 
zajímavých projektových dní, jako 
například Můj dráček (rodiče se svými 
dětmi vyrobí draka), U nás za plotem 
(oslava podzimu), Bramboriáda (vytvá-
ření, pečení bramborových lupínků), 
Lístečkový den (oblečení s podzimní 
tematikou) a spousta jiných. Dále pro děti 

budou uspořádána velmi oblíbená 
divadelní představení.
     Loňské vánoční svátky nebylo možné 
oslavit tradičním způsobem. Letos si 
vánoční atmosféru navodíme, jak bylo 
zvykem, zpěvem našich dětí u v
stromku v Nové Vsi I a tvořivými 
dílničkami pro děti nachystané námi 
učitelkami. Za dětmi zavítá Mikuláš 
s čertem a andělem, kdy dětem bude za 
krásnou básničku nebo písničku nadělena 
mikulášská nadílka. Hezké Vánoce ve 
školce se neobejdo
a konec roku silvestrovského rautíku a 
zábavy. 
    Nově plánujeme pro starší děti ze třídy 
Berušek 
pod vedením učitelky s dlouholetou praxí 
v tomto oboru. Nadále zůstává kroužek 
anglického jazyka, který zpros
Hannah School Kolín.
    Všechny akce budou pořádány 
v souladu s nařízeními a opatřeními 
v rámci covidové situace.
   Za pedagogický sbor

 

2021) 

čních prostředků atd. Z hasičského účtu 
byla poslána částka 10 000 Kč. 

V srpnu pořádala obec Nová Ves I        
k výročí bitvy u Kolína zábavu, kde sbor 
dobrovolných hasičů zajistil pořada-
telskou činnost, zdravotní dozor a 
občerstvení.                
                                Za SDH Karel Voslař

volných míst, přibíráme nové žáky i           
v průběhu školního roku. Pokud byste 

 přestoupit na naši školu, 
kontaktujte nás e-mailem na adresu 
skola@skolaprosperity.cz a domluvíme se 
na dalším postupu. 

Přejeme všem našim školákům 
úspěšný školní rok pokud možno offline. 

M. Málková za ZŠ Prosperity

budou uspořádána velmi oblíbená 
divadelní představení. 

Loňské vánoční svátky nebylo možné 
oslavit tradičním způsobem. Letos si 
vánoční atmosféru navodíme, jak bylo 
zvykem, zpěvem našich dětí u vánočního 
stromku v Nové Vsi I a tvořivými 
dílničkami pro děti nachystané námi 
učitelkami. Za dětmi zavítá Mikuláš           
s čertem a andělem, kdy dětem bude za 
krásnou básničku nebo písničku nadělena 
mikulášská nadílka. Hezké Vánoce ve 
školce se neobejdou bez vánoční besídky 
a konec roku silvestrovského rautíku a 

 
Nově plánujeme pro starší děti ze třídy 

Berušek – LOGOHRÁTKY, které budou 
pod vedením učitelky s dlouholetou praxí 
v tomto oboru. Nadále zůstává kroužek 
anglického jazyka, který zprostředkovává 
Hannah School Kolín. 

Všechny akce budou pořádány               
v souladu s nařízeními a opatřeními          
v rámci covidové situace. 

Za pedagogický sbor Zuzana Hofmanová



 
 

 

      V pátek 27. 8. 2021 jsme se, jak už je zvykem, jeli rozloučit s prázdninami na Sázavu. Letošní parta dětí a dospěláků byla 
úžasná a největší za celou dobu. Osmdesát lidiček a jeden pes 
Samopší. Vody bylo dost a krásně se nám jelo. Počasí nás sice ráno trochu namočilo, ale jakmile jsme sedli do lodí, sluníčko 
nám rozsvítilo na cestu. Dobrá nálada nás provázela po celý víkend.
      Chtěla bych za všechny podělovat panu Vrkotovi, jednak za organizaci, ale také za výborné večeře a občerstvení, které pro nás
přichystal. Děkujeme také panu Jeřábkovi (Potraviny Andílek) za sladkou odměnu pro naše děti.
 

SVATBA na Bedřichově vyhlídce
     Představujeme vám novomanžele SVÁROVSKÝCH 
z Ohrady, kteří byli jako první 13. 8. 2021 ve 13:0
oddáni naším panem starostou Ing. Miloslavem Zapletalem 
na kopci Bedřichov u Bedřichovy vyhlídky. 
    Vážení novomanželé, přejeme vám na společné cestě 
životem, ať vás neopouští fantazie, hravost a všechny 
nápady, jak si zpříjemnit manželský život.                         

         Gratuluje redakce NL

 
 

     Ohradská beseda pořádá v sobotu 25. 9. 2021 od 9:00 hod. 
jejich maximální počet je 10. Startovné pro tým 300 
 

     Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte čekat, až vám zavolá kurýr. Zásilku si 
vyzvednete pomocí aplikace v mobilu, když máte čas
- NONSTOP provoz, rychle bez front, bezkontaktní výdej

    Odložením vašeho nepotřebného oblečení, obuvi a hraček posloužíte dalším lidem. Do kon
v menších taškách.  Kontejner najdete vedle OÚ u autobusové zastávky směr Kolín a vyváží se pravidelně každých 14 dní.
li, aby vaše nepotřebné oblečení bylo i nadále využito, 
vhoďte přímo do kontejneru! Děkujeme za pochopení.    

   

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
Ing. Magdalena Dunka. Uzávěrka dalšího čísla bude 

Sázava 2021 

V pátek 27. 8. 2021 jsme se, jak už je zvykem, jeli rozloučit s prázdninami na Sázavu. Letošní parta dětí a dospěláků byla 
u. Osmdesát lidiček a jeden pes v sobotu usedlo do lodí a vyrazilo sjet Sázavu od Štemberka do 

Samopší. Vody bylo dost a krásně se nám jelo. Počasí nás sice ráno trochu namočilo, ale jakmile jsme sedli do lodí, sluníčko 
nám rozsvítilo na cestu. Dobrá nálada nás provázela po celý víkend. 

Chtěla bych za všechny podělovat panu Vrkotovi, jednak za organizaci, ale také za výborné večeře a občerstvení, které pro nás
přichystal. Děkujeme také panu Jeřábkovi (Potraviny Andílek) za sladkou odměnu pro naše děti.                        

 

SVATBA na Bedřichově vyhlídce 
SVÁROVSKÝCH             

, kteří byli jako první 13. 8. 2021 ve 13:00 hodin 
stou Ing. Miloslavem Zapletalem 

novomanželé, přejeme vám na společné cestě 
životem, ať vás neopouští fantazie, hravost a všechny 

                          
Gratuluje redakce NL 

 

Ohrada CUP 
sobotu 25. 9. 2021 od 9:00 hod. 21. ročník turnaje v nohejbalu. Týmy mohou být po 3 hráčích a 

jejich maximální počet je 10. Startovné pro tým 300 Kč (v ceně 3x klobása, 3x nápoj). Přihlášky na mobil 725

Z-BOX Zásilkovna 
BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte čekat, až vám zavolá kurýr. Zásilku si 

vyzvednete pomocí aplikace v mobilu, když máte čas. Z-BOX najdete hned vedle OÚ u autobusové zastávky
ezkontaktní výdej, podací a výdejní místo.    

Kontejner na oblečení 
oblečení, obuvi a hraček posloužíte dalším lidem. Do kon

Kontejner najdete vedle OÚ u autobusové zastávky směr Kolín a vyváží se pravidelně každých 14 dní.
í bylo i nadále využito, nedávejte velké pytle vedle kontejneru! Použijte menší 

Děkujeme za pochopení.         

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

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 6. 12. 2021., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz

Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav 

V pátek 27. 8. 2021 jsme se, jak už je zvykem, jeli rozloučit s prázdninami na Sázavu. Letošní parta dětí a dospěláků byla 
sobotu usedlo do lodí a vyrazilo sjet Sázavu od Štemberka do 

Samopší. Vody bylo dost a krásně se nám jelo. Počasí nás sice ráno trochu namočilo, ale jakmile jsme sedli do lodí, sluníčko se 

Chtěla bych za všechny podělovat panu Vrkotovi, jednak za organizaci, ale také za výborné večeře a občerstvení, které pro nás 
                        Marcela Převrátilová 

nohejbalu. Týmy mohou být po 3 hráčích a 
Kč (v ceně 3x klobása, 3x nápoj). Přihlášky na mobil 725 950 094. 

BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte čekat, až vám zavolá kurýr. Zásilku si 
BOX najdete hned vedle OÚ u autobusové zastávky směr Kolín.  

       LB      

oblečení, obuvi a hraček posloužíte dalším lidem. Do kontejneru vkladejte vše čisté a              
Kontejner najdete vedle OÚ u autobusové zastávky směr Kolín a vyváží se pravidelně každých 14 dní. Chcete-

nedávejte velké pytle vedle kontejneru! Použijte menší nákupní tašky a 
       LB 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou v souladu 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka Benešová (LB) a 
novoveskelisty@seznam.cz.  


