
 

      

NOVOVESKÉ 
    

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

     Vážení spoluobčané,  
přestože se mnohým zdálo, že nic 
horšího, než Covid nás potkat nemůže, 
tak válečný konflikt téměř na dostřel od 
nás je myslím dokonce podstatně horší. 
Naše životy ovlivní výrazně a dlouhodobě. 

     
31 osob s uděleným pobytovým 
oprávněním v souvislosti s válkou na 
Ukrajině. Obec nedostává informace o 
konkrét
jsou. Vážím si těch našich občanů, kteří 

         

 

                                              CO NÁS ČEKÁ

 

      VE DNECH 14. 4. – 29. 4. 2022 SE BUDOU PROVÁDĚT PRAVIDELNÉ
                 ODEČTY ELEKTROMĚRŮ V NOVÉ VSI I A NA OHRADĚ.

 

 

CO JSOU TO STAROČESKÉ MÁJE? 
   Na konci zimy se pořádaly různé 
slavnosti, které vítaly čas zeleně, rozkvětu 
a života. Jednou ze slavností byly i 
Staročeské máje. Tradice praví, že každá 
svobodná dívka by měla mít u rodného 
domu postavenou májku, mladou břízku 
ozdobenou pentlemi. Tak dříve mládenci 
projevovali dívkám svou náklonnost.  
    Jako symbol přírody je na návsi vzty-
čená hlavní májka na kmeni bez kůry, 
která se zdobí barevnými stuhami a 
věncem. Nazývá se Král a stává se svojí 
velikostí dominantou obce. Kmen 
znázorňuje mužnost a věnec naopak 
ženský prvek. Společně tvoří symbol 
mládí a plodnosti. Král se musel pečlivě 
hlídat, protože hrozilo, že se ho pokusí 
pokácet nebo ukrást chlapci z okolních 

vsí
možnou ostudu a potupu.
    
mládeže s živou kapelou celou vsí. 
Zastavuje se u každého domu, který je 
označen májkou. Chlapci vyvádí dívky
z domu a společně si zatančí. Na op
dostane celá chasa pohoštění.
    
tančívala Staročeská beseda a po ní 
následovala veselá scénka zakončená 
popravou skutečného krále. Postava krále 
ke slavnosti patří právě proto, že 
představuje viníka všech špat
Na závěr následuje taneční zábava až do 
brzkých ranních hodin.
    
rádi (i když v trochu upravené verzi) po 
našich předcích zachovali.

18. 4. 2022  od 10:00 Tradiční

30. 4. 2022 po setmění 

1. 5. 2022  od 13:00 

11. 6. 2022  od 14:00 

17. 6. 2022  Bitva u Kolína
20:30 ukázka bitvy

25. 6. 2022  Běhy krajem bitvy u Kolína
účastníků 8:30, start dospělých  10:00

9:00. Startovné zdarma, občerstvení zajištěno

30. 7. 2022 po setmění Letní kino na kolečkách
 film bude upřesněn v

NOVOVESKÉ LISTY

OHRA DU                              45 .  Č Í S L O

SLOVO STAROSTY 
     V naší obci je k 1. 4. 2022 evidováno 
31 osob s uděleným pobytovým 
oprávněním v souvislosti s válkou na 
Ukrajině. Obec nedostává informace o 
konkrétních adresách, kde tyto osoby 
jsou. Vážím si těch našich občanů, kteří 

uprchlíkům před válkou pomáhají, ať již 
poskytnutí
Prosím v
nás o tom, připojíme se i s naší pomocí.
Přeji Ukrajině mír a svobod
          Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce

 

ČEKÁ 

29. 4. 2022 SE BUDOU PROVÁDĚT PRAVIDELNÉ 
ROMĚRŮ V NOVÉ VSI I A NA OHRADĚ. 

 

MÁJE NA OHRADĚ 
vsí, což by znamenalo pro vesnici největší 
možnou ostudu a potupu. 
    Slavnost začíná krojovaným průvodem 
mládeže s živou kapelou celou vsí. 
Zastavuje se u každého domu, který je 
označen májkou. Chlapci vyvádí dívky        
z domu a společně si zatančí. Na oplátku 
dostane celá chasa pohoštění. 
    Takto dojde průvod až ke Králi, kde se 
tančívala Staročeská beseda a po ní 
následovala veselá scénka zakončená 
popravou skutečného krále. Postava krále 
ke slavnosti patří právě proto, že 
představuje viníka všech špatností v obci. 
Na závěr následuje taneční zábava až do 
brzkých ranních hodin. 
    Tato slavnost je tradice, kterou bychom 
rádi (i když v trochu upravené verzi) po 
našich předcích zachovali. 

OSLAVA 

     Průvod začne ve
v podvečerních hodinách po skončení 
průvodu bude následovat poprava krále a 
večer nám k tanci a poslechu zahraje 
kapela Unikát za symbolické vstupné 100 
Kč. Po celý den bude zajištěna možnost 
občerstvení.
    Májky je potřeba předem 
poprosím tedy domácnosti s holčičkami, 
dívkami, dcerami, vnučkami, pokud 
budete chtít ozdobit svoji májku před 
svým domem, objednejte si ji do 8. 5.
2022 na telefonu 739
    Zatloukání májek proběhne v
večerních hodinách v pátek. 

Tradiční Čára na Ohradě před hospodou 

Pálení čarodějnic  

Cvrnkání kuliček 

Vítání občánků 

Bitva u Kolína - hraje Starostova Dvanáctka,  
30 ukázka bitvy, od 21:00 ECHO 91. 

Běhy krajem bitvy u Kolína – Start dětí 9:00/sraz 
účastníků 8:30, start dospělých  10:00/sraz účastníků 

9:00. Startovné zdarma, občerstvení zajištěno. 

Letní kino na kolečkách na fotbalovém hřišti, 
film bude upřesněn v příštím vydání. 

 

LISTY 
Č Í S L O  ST ŘE DA ,  1 3 . 4 .  2022

uprchlíkům před válkou pomáhají, ať již 
poskytnutím ubytování nebo jinak. 
Prosím vás, kteří takto činíte, informujte 
nás o tom, připojíme se i s naší pomocí. 
Přeji Ukrajině mír a svobodu. 

Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce 

OSLAVA STAROČESKÝCH MÁJŮ NA 
OHRADĚ 28. 5. 2022 

Průvod začne ve 13:00 hodin na návsi, 
v podvečerních hodinách po skončení 
průvodu bude následovat poprava krále a 
večer nám k tanci a poslechu zahraje 
kapela Unikát za symbolické vstupné 100 
Kč. Po celý den bude zajištěna možnost 
občerstvení. 

Májky je potřeba předem objednat, 
poprosím tedy domácnosti s holčičkami, 
dívkami, dcerami, vnučkami, pokud 
budete chtít ozdobit svoji májku před 
svým domem, objednejte si ji do 8. 5. 

na telefonu 739 305 404. 
Zatloukání májek proběhne v pod-

večerních hodinách v pátek.  
Martina Třešňáková 



 

ROZHOVOR
 

Před časem jsme se pokoušeli seznámit vás se zastupiteli obce formou krátkých rozhovorů. Pokusím se navázat na podobnou 
strunu a vyzpovídat zastupitelku obce, která již čtvrtým rokem vykonává tuto funkci. Mám na mysli paní Drahomíru Fořtovou. 
  

    Dádo, známe se už léta, a tak si tě 
dovolím oslovovat trochu familiárně, co 
tě přivedlo k rozhodnutí kandidovat do 
zastupitelstva?  
    Naplnilo tvé působení v obci tvá 
očekávání?  
    Ano. Možnost přispět ke změnám 
v naší obci. 
    Co ráda posloucháš za hudbu, co ráda 
čteš, jaký je tvůj oblíbený film? 
    Ráda poslouchám českou a slovenskou 
hudbu (K. Gott, M. David, Kryštof, P. 
Habera, M. Žbirka). Když mám potřebu 
utéct od reality, tak si ráda přečtu 
historický román. Oblíbený film? Je jich 
více, ale zmíním Osm statečných nebo 
Ženy v běhu. 

     Do naší vesničky střediskové ses 
přivdala a porodila dvě super holky. Co 
bys nám prozradila o vaší rodince? Jak 
trávíte volný čas a co ti spolehlivě udělá 
radost? 
    Jsem šťastná, že je mám. Dělají nám 
radost. Ve volném čase chodíme na 
procházky s naším psem Rexem. Rádi 
jezdíme na kole, houbaříme a v zimě 
lyžujeme. 
    Vím, že již dlouho pracuješ ve mlýně. 
Jsi obětavý zaměstnanec a tvoje práce tě 
baví. Mohla bys nám trochu přiblížit, co 
se vlastně v dnešní moderní době děje 
s úrodou, kterou zemědělci vyprodukují? 
Jak se ti v takřka historickém objektu 
mlýna pracuje? Není to tam někdy 
strašidelné?  
    Ano ve mlýně jsem pracovala přes 21 
let. Říkám pracovala, protože jsem 
ukončila svůj pracovní poměr. Poslední 
rok byl v pracovním životě dost negativní. 
Mlynařina je dost specifický obor, který 
se v posledních letech potýká s problémy, 
které úzce souvisí s děním poslední doby 
(Covid i válka na Ukrajině). Samotná 
budova je moc pěkná. Mlýn je v provozu 
od roku 1879. Výroba mouky je tak 
trochu alchymie.  
    Vaše rodina je velice aktivní v místním 
fotbale. Staráte se o občerstvení při 
fotbalových utkání a zajišťujete pořádek 
v kabinách. Jak jste se k tomu vůbec 
dostali? 

    Již je to mnoho let, holky byly ještě 
malé, když jsme se začali angažovat. 
Nejdříve to byl občasný úklid kabin, 
potom se rozjel kiosek. Všechny akce na 
hřišti určitě přispěly k rozkvětu kulturního 
i sportovního života ve Vsi. 
    Vím o tobě, Dádo, jak miluješ vašeho 
pejska. Několikrát jsme společně 
mašírovali kolem rybníků v doprovodu 
vlčáka Rexe. Jak moc je náročný výcvik 
takového plemene?  
     Ano, je to důležitý člen naší rodiny. 
Výcvik je důležitý u malého i velkého psa. 
Hlavně při výcviku se učí jak pes, tak i 
jeho pán, jak se správně chovat, aby 
došlo k porozumění mezi nimi. 
    Společně trávené dovolené mi vždy 
přinášely spoustu pěkných zážitků a 
legrace. Jak to máš ty? Kam by ses chtěla 
vydat v nejbližší době? 
    Každá dovolená strávená s vámi byla 
úžasná, plná zážitků a legrace. Ráda bych 
se vydala zase do hor, ať do českých nebo 
slovenských. 
    Ptali jsme se vždy všech zastupitelů. 
Kdybys měla kouzelnou hůlku a mohla 
do Nové Vsi přičarovat cokoli, co by to 
bylo? 
   Vysněnou cyklostezku do Kolína i třeba 
Poděbrad. 
   Jaké je tvé motto? 
Jaké si to uděláš, takové to máš. 
Nepotřebuji mít nutně perfektní život. 
Chci mít hlavně šťastný život. 

 

Moc děkuji, Dádo, za čas věnovaný našim novinám, zvlášť v této pro tebe ne zrovna nejšťastnější době. Věřím, že v novém 
zaměstnání budeš šťastná a spokojená. Vždyť přece i změna je život.                                                                           Iveta Bodláková 
     

ZAŽEŇME JARNÍ ÚNAVU 
    Jen co se začnou dny prodlužovat a 
první jarní paprsky hřát, vypukne jako 
mávnutím kouzelného proutku období 
velké únavy. Místo abychom se těšili         
z probouzející se přírody podléháme 
pocitům únavy.  
    Čím to je? Za všechno může nedostatek 
spánku, přepracovanost a oslabený 
imunitní systém, což všechno dohromady 
vinou dlouhých chladných dnů a malého 
množství slunečního svitu není schopno 
uvést organismus do pohody.  
    Unavení byli již naši předkové a ti sázeli 
především na změnu stravování, a proto 
pro ně mělo velký význam postní období, 
tedy masopust. Nejedlo se maso. Za to 
zelí na pročištění organismu bylo všude 

dost. V kuchyni se také využívaly mladé 
zelené výhonky jarních bylinek. Do salátů 
a do polévek se přidávaly první listy 
pampelišek, kopřivy, květy sedmikrásek či 
listy česneku medvědího.    
    Na pročištění organismu se po dlouhé 
zimě používaly bylinné čaje a koupele       
z listů břízy a mladých kopřiv, nebo se 
užívaly pitné kúry z březové mízy čerpané 
z navrtaných stromů v době rašení. 
Zkusme se více přiblížit přírodě, jak to 
dělávaly naše babičky, právě nyní je na to 
ten nejlepší čas. 
    Přeji vám všem milý čtenáři 
Novoveských listů, aby si každý z vás 
našel ten svůj jarní elixír a s přibývajícím 
svitem načerpal hodně energie a 

pozitivním přístupem k životu překonal 
všechny životní útrapy. Vždyť každý den 
je výjimečný a krásný. 
    Pěkný jarní čas, hodně sluníčka a 
odpočinku přeje Lenka Benešová.  



 

Jaro ve školce 

    Jen co utichlo karnevalové veselí, na 
kterém se nejen děti ale i paní učitelky na 
chvilku proměnily v různé profese, už se 
naše školka chystala vítat jaro. Dali jsme 
si ale velký pozor, abychom paní Zimu 
„neurazili“. Nikdo z nás přeci nechce, aby 
na nás zanevřela a příští rok nepřinesla 
sněhovou pokrývku na náš vrch 
Bedřichov. Uspořádali jsme pro ni proto 
slavnostní den „Loučení s paní Zimou - 
Máme malý rybníček a v něm bydlí 
vodníček“, kde oficiálně předala svou 
vládu jaru. V  rámci tohoto dne jsme si 
vyšli na výlet k místním rybníkům. Děti si 
cestou zahrály spoustu her a užily si 
sluníčka, které jim svítilo po celou dobu 
na cestu. Každý kout naší školky jsme 
vyzdobili barevnými obrázky, které mělo 
veselé jarní sluníčko nalákat i do našich 
tříd. Školka se tak během pár dní 
proměnila v rozkvetlou louku. Děti ji 
vyzdobily svými výkresy, plnými barev-
ných květin, zvířátek a jejich mláďat, 
kterých je v okolí školky spousta k vidění, 
tak máme kde brát inspiraci.  
    Slavnostně jsme odemkli zahradu a děti 
s výskotem sobě vlastním opět „nastalo-
valy“ odrážedla, kola a koloběžky. Těch 
máme zásluhou hodných rodičů a jejich 
sponzorskému daru letos zase o trochu 
více a dokonce jsme dostali i skvělé 
semafory. Otevřelo se i pískoviště, které 
ocení především mladší děti, ale díky 
novým tatrovkám a velké míchačce je ve 
velkém zájmu i našich předškoláků. Děti 
jsou na zahradě rády a my se jim čas na 
čerstvém vzduchu snažíme co nejvíce 
zpříjemnit, proto se všichni radujeme, že 
během pár dnů se můžeme těšit i na 

zcela nový kolotoč, s kterým to pěkně 
roztočíme. 
    Na zahradě si ale jen nehrajeme. 
V rámci akce „Vstávej semínko holala!“ se 
děti proměnily v malé zahradníky. Vzaly si 
lopatky, konvičky, sazeničky a semínka, 
vyhrnuly rukávy a pustily se do práce. 
Během dopoledne si zasely velikonoční 
osení, osadily truhlíky petrklíči, narcis-
kami a spoustou dalších kytiček. Do 
našeho velkého zvýšeného záhonu jsme 
zasadili bylinky, které nám pak paní 
kuchařky přimíchávají do domácích 
pomazánek či polévek a my si na nich 
pochutnáváme.  
    Nezapomněli jsme ani na naše 
maminky a babičky, které měly svůj 
svátek a připravili jsme pro ně malý, ale o 
to krásnější dáreček. Víme totiž, že říct 
někomu, že ho máme rádi, je moc hezké. 
Přesvědčili jsme se o tom už mnohokrát, 
naposledy o Valentýnu, kdy děti svým 
rodičům vyrobily z keramiky srdce na 
dlani. Práce s keramikou dětí baví, proto 
jsme se společně pustili do výroby misek, 
zajíčků a slepiček. Ty jsme pak prodávali 
na našem velikonočním prodejním 
jarmarku, kam přišlo spoustu lidí nejen 
z naší vesnice a že bylo z čeho vybírat. 
Neodradilo je ani počasí, které připo-
mínalo spíše návrat zimy než příchod jara. 
K mání byla i malovaná vajíčka, zajíčci, 
misky osázené květinami, zápichy. Fajn 
bylo, že nám s výrobou některých 
předmětů pomáhali i naše maminky a 
tatínkové. Líbilo se nám společně tvořit, 
chvílemi se dařilo více, občas trochu 
méně, ale důležité bylo, že jsme byli 
spolu a byla legrace.  

    V rámci Velikonočního jarmarku 
proběhl i Den otevřených dveří, 
kterého využili především rodiče dětí, 
které k nám plánují přijít se svými 
ratolestmi k zápisu pro školní rok 
2022/2023. Ten proběhne ve dnech  9. 
a 10. 5. od 8 do 15 hodin (bližší 
informace naleznete na stránce 
www.msnovavesi.cz). 
    Asi každý ví, že březen je měsíc 
knihy, teď už to ví i naše děti. Paní 
učitelky dětem vyprávěly, jaké máme 
oblíbené knížky, a dokonce jsme je 
přinesli i do školky, aby i ostatní děti 
viděly, co koho baví a zajímá. O 
některých knížkách jsme si povídali, 
některé prohlíželi a z některých i četli. 
Knížky jsou fajn, protože stačí přivřít 
oči, poslouchat a hned se můžete 
ocitnout, kde chcete, ve světě 
dinosaurů, u prasátka Pepy, u malé 
čarodějnice či v královské komnatě, 

fantazii se meze nekladou. Vrcholem 
putování světem knih byla návštěva 
kolínské knihovně, kde pro nás měly paní 
knihovnice připravený Den s Anderse-
nem. Ukázaly nám, že v knihovně se 
nepůjčují jenom knihy, ale i spousta her. 
Škoda jen, že místo vlaku jezdila náhradní 
autobusová doprava.  
    Ve školce se pořád něco děje, koncem 
dubna se už těšíme na Čarodějnický rej, 
na výlet, pojedeme na Staré hrady, na 
Kmochův ostrov, a naopak za námi zase 
přijede divadýlko. Slavit budeme i svátek 
dne dětí, jehož oslava letos nese název 
„Cestujeme kolem světa“. Uvidíme, co si 
paní učitelky pro nás přichystají, určitě 
ale nebudou chybět hádanky, hry, prostě 
zábava. No a na konci školního roku se 
rozloučíme s našimi předškoláky. Aby se 
jim odcházelo zvesela, přijede jim na 
cestu zazpívat Inka Rybářová, která do 
první třídy vyprovodila již spoustu našich 
dětí.  
     Tak ať se v životě daří nejen jim, ale i 
vám všem. Příjemné jarní dny, plné 
pohody přeje naše školka z Nové Vsi I. 

Olga Karásková 

 



 

SDH Nová Ves I 
 

     V období leden – březen vyjela 
jednotka k osmi výjezdům. Jednalo se o 
odstranění zlomených stromů přes 
vozovku mezi obcemi Ratboř, Pašinka, 
Zibohlavy, odstranění zlomeného stromu 
visícího nad cestou k rozhledně 
Bedřichov. Dále k požáru u trati na 
Ohradě, travního porostu v obci Ratboř, 
lesního porostu a požáru nízké budovy     
v obci Polepy. Jednotka provedla na 
žádost obecního úřadu vyčerpání a 
vyčištění budoucí požární nádrže v ulici 
Na Průhoně, dále provedla odstranění 
stromů u kostela v Nové Vsi I. Jednotka 
vyjela k pravidelnému proplachu 
kanalizační soustavy v Nové Vsi I. Proběhl 
praktický a fyzický výcvik jednotky 
nositelů dýchací techniky. 

    
úřadu a nadaci Agrofert za
termokamery FLIR K 45. k
k dohledání skrytých ohnisek při požárech 
a 
v 
jednotky pěnotvorné zařízení PROPAK 
sloužící k zdolávání lesních požárů, 
automobilů a byt
členů jednotky pravidelně každé čtvrtletí 
darují krev na transfuzní stanici v Kolíně. 
Hasiči děkují všem, co se zapojili do akce 
Ukliďme Novou Ves I a Ohradu. Nasbíralo 
se 21 pytlů s odpadem.
    
sborem Kolín a Kutná Hora se jednotka 
zapojila do akce Pomoc Ukrajině. 
Jednotka drží ob den pohotovost v délce 

      V základní škole Prosperity se 
připravujeme na zápisy do 1. ročníku. 
Proběhl u nás kurz PŘEDŠKOLÁK, kde si 
děti mohly vyzkoušet, jaké to je ve velké 
škole. Během čtyř setkání se předškoláci 
seznámili s paní učitelkou Ditou, vzá-
jemně se poznali a společně udělali kus 
práce. Budoucí prvňáčky přivítáme u 
zápisu v úterý 5. dubna a pak i další úterý, 
12. dubna. Zápisy do vyšších ročníků 
nevyhlašujeme, v průběhu roku přijí-
máme žáky na základě individuálních 
žádostí. 

    
akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Naši 
žáci se vydali do okolí školy a po Nové Vsi 
a sbírali odpadky. Podařilo se
zhruba desítku velkých odpadkových 
pytlů. Děti měly k dispozici mapy, podle 
kterých se orientovaly. Celou obec jsme si 
rozdělili na úseky, abychom nezapomněli 
na žádnou ulici nebo místo. Na fotografie 
se můžete podívat na webových strán
kách š
    
pandemie velikonoční jarmark a jarní 

Dne 2. 4. 2022 bylo otevřeno sběrné místo za ČOV Nová Ves I

Otevírací doba: středa 17:00 – 18:30 a sobota 9:30 

Odvážet můžete: komunální odpad, bio odpad, plast, papír, oleje z

popisné! 

Upozorňujeme občany, že na sběrné místo smějí vyvážet odpad pouze lidé s

Ohrada. Prokázat se musí platným občanským průkazem.
 

FITKO - Pondělí a čtvrtek od 17:00 do 20:00

CVIČENÍ S IVOU - Pondělí a čtvrtek od 19:00 hod.

JÓGA - Pondělí a čtvrtek od 18:00 hod. V případě zájmu 

GYMNASTICKÁ ŠKOLIČKA - Školička je určena 

Kontakt:  mala.dada@seznam.cz , facebook Gymnastická školička Nová Ves I
 

HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI - Každé úterý 10:00

 

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

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
Dunka. Uzávěrka dalšího čísla 

Nová Ves I (leden – březen 2022
    Hasiči děkují za podporu obecnímu 
úřadu a nadaci Agrofert za pořízení 
termokamery FLIR K 45. kamera slouží     
k dohledání skrytých ohnisek při požárech 
a také k vyhledávání pohřešovaných osob           

 terénu. Dále si hasiči pořídili z rozpočtu 
jednotky pěnotvorné zařízení PROPAK 
sloužící k zdolávání lesních požárů, 
automobilů a bytových požárů. Šestnáct 
členů jednotky pravidelně každé čtvrtletí 
darují krev na transfuzní stanici v Kolíně. 
Hasiči děkují všem, co se zapojili do akce 
Ukliďme Novou Ves I a Ohradu. Nasbíralo 
se 21 pytlů s odpadem. 
    Ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem Kolín a Kutná Hora se jednotka 
zapojila do akce Pomoc Ukrajině. 
Jednotka drží ob den pohotovost v délce 

patnácti hodin. Jedná se o naložení 
uprchlíků do dopravního automobilu 
v Kutné Hoře ve středisku KACPU 
asistenční centrum pomoci Ukrajin
odvoz na určené ubytovací místo ve 
středočeském kraji.

Gratulujeme novomanželům Kadlecovým

 

Jaro v ZŠ Prosperity
    Na konci března jsme se zapojili do 
akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Naši 
žáci se vydali do okolí školy a po Nové Vsi 
a sbírali odpadky. Podařilo se nám naplnit 
zhruba desítku velkých odpadkových 
pytlů. Děti měly k dispozici mapy, podle 
kterých se orientovaly. Celou obec jsme si 
rozdělili na úseky, abychom nezapomněli 
na žádnou ulici nebo místo. Na fotografie 
se můžete podívat na webových strán-
kách školy. 
    Na začátku dubna probíhá po letech 
pandemie velikonoční jarmark a jarní 

dílny rodičů s dětmi. Jsme rádi, že se opět 
můžeme všichni potkat.
Za celou školu přejeme všem klidné a 
veselé Velikonoce.

 

SBĚRNÉ MÍSTO 
za ČOV Nová Ves I. 

sobota 9:30 – 11:00 

komunální odpad, bio odpad, plast, papír, oleje z domácností, dřevo, stavební suť max. 200kg za rok na číslo 

e občany, že na sběrné místo smějí vyvážet odpad pouze lidé s trvalým pobytem v

Ohrada. Prokázat se musí platným občanským průkazem. 

CVIČENÍ NA OÚ 
od 17:00 do 20:00 hod. 

od 19:00 hod. 

případě zájmu pište na fb Jóga Nová Ves 1 nebo sms na telefon 608 056 540. 
 

Školička je určena pro dívky a chlapce ve věku 4 – 6let. Každé úterý 15:30

facebook Gymnastická školička Nová Ves I . 

aždé úterý 10:00 hod – 11:00 hod.  Kontakt: mala.dada@seznam.cz
 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
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 6. 6. 2022., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz

Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav 

březen 2022) 

patnácti hodin. Jedná se o naložení 
uprchlíků do dopravního automobilu         

Kutné Hoře ve středisku KACPU (krajské 
asistenční centrum pomoci Ukrajině) a 
odvoz na určené ubytovací místo ve 
středočeském kraji. Za SDH Karel Voslař   

Gratulujeme novomanželům Kadlecovým!

dílny rodičů s dětmi. Jsme rádi, že se opět 
můžeme všichni potkat. 
Za celou školu přejeme všem klidné a 
veselé Velikonoce.             Magda Málková 

domácností, dřevo, stavební suť max. 200kg za rok na číslo 

trvalým pobytem v obci Nová Ves I a 

pište na fb Jóga Nová Ves 1 nebo sms na telefon 608 056 540.  

aždé úterý 15:30 hod – 16:30 hod. 

mala.dada@seznam.cz 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou v souladu s Nařízením 
pracováním osobních údajů, o volném 

GDPR.  Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka Benešová (LB) a Ing. Magdalena 
m.cz.  


