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    Naši novoveští čtenáři, také vás těší, že 
se naše víska konečně začíná po zimě 
opět probouzet? Stromy se začínají zele-
nat a kvést.  
    Cesta na Bedřichovu vyhlídku je nyní 
snad nejfrekventovanější za celou dobu 
své existence. Sluneční paprsky vybízí 
pohlazením místní zahradnice a kutily, 
dávat svá místa klidu a relaxace po zimě 
opět dohromady.  

Je až neuvěřite
utíká.
Usainem Boltem.
    
vydání Novoveských listů tohoto roku.
Věříme, že si i s příchozím jarem najdete 
chv
obci událo a na co se můžeme
době

CO NÁS ČEKÁ 
 

22. 4.  od 10:30 hod. Velikonoční čára

30. 4.   v podvečer Pálení čarodějnic

1. 5.  od 13:00 hod. Cvrnkání kuliček

11. 5.  od 14:00 hod. Šachový turnaj

12. 5.  od 13:00 hod. Den matek

18. 5.  od 9:00 hod. Zastříkej si s

1. 6.  od 20:00 hod. Pomájová
14. 6.  Bitva u Kolína
16. 6.  od 14:00 hod. S hasiči na kole

 

 

AKCE S HASIČI 

     První akcí pořádanou hasiči v tomto období je
s hasiči“, která se koná v sobotu 18. května od 9 

u rybářské boudy. Můžete si také vyzkoušet práci s
technikou. 
     Další v pořadí je akce „S hasiči bezpečně na kole“
v neděli 16. června od 14 hodin před hasičskou zbrojnicí v
Vsi I. Každý dětský závodník se může těšit na dovednostní 
závod, pěnu, ukázku hasičské techniky a mnoh
 

OHRADSKÁ BESEDA
     Ohradská beseda si Vás dovoluje pozvat na tradiční 
velikonoční čáru, která proběhne na Velikonoční pondělí 
2019  od 10:30 hodin. Dále je na pořadu Pomájová
dne 1. 6. 2019 od 20 hod. Těšíme se na Vaši účast
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Je až neuvěřitelné, jak tento rok rychle 
utíká. Mám pocit, že by zvítězil i nad 
Usainem Boltem. 
    Nyní se vám do rukou dostává první 
vydání Novoveských listů tohoto roku. 
Věříme, že si i s příchozím jarem najdete 
chvíli, abyste se dozvěděli, co se v naší 
obci událo a na co se můžeme v nejbližší 
době těšit. Přejeme Vám příjemné čtení. 

           LB
                                      

Velikonoční čára 

Pálení čarodějnic 

Cvrnkání kuliček 

Šachový turnaj 

Den matek 

Zastříkej si s hasiči 

Pomájová  zábava 
Bitva u Kolína 
hasiči na kole 

DEN MATEK V K
     Milé maminky, oslavte svůj

rok budeme tvořit na téma 

Budu se na Vás těšit v neděli 12. 5.

                                      
 

ŠACHOVÝ TURNAJ
     Turnaj se koná 11. 5. 2019 od 14

Nová Ves I. Přihlášení je omezeno 

    Můžete se přihlásit do 30. dubna panu Martinu Hladíkovi 

osobně nebo na tel. čísle 602 733

období je „Zastříkej si          
18. května od 9 hodin na hrázi    

vyzkoušet práci s hasičskou 

hasiči bezpečně na kole“. Koná se 
před hasičskou zbrojnicí v Nové 

Vsi I. Každý dětský závodník se může těšit na dovednostní 
závod, pěnu, ukázku hasičské techniky a mnohé další.  

HRADSKÁ BESEDA 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

elikonoční pondělí 22. 4. 
omájová zábava a to 

Těšíme se na Vaši účast. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
    30. 4. 2019 v podvečerních hodinách jste srdečně zváni na 
tradiční pálení čarodějnic. Shromáždíme se opět na místním 
fotbalovém hřišti, kde dojde k 
    Občerstvení zajištěno. 
 

KULIČKY
    Oznamujeme všem dětem, 
ale i dospělým, že ve středu   
1. 5. 2019 od 13 hodin se koná 
na místním fotbalovém hřišti 
cvrnkání kuliček. 
   

 Kategorie: 

•  0 – 10 let 

• 11 – 20 let 

• 21 – 99 let 
 

Všichni jste srdečně zváni. 
Občerstvení zajištěno. 
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KERAMICKÉ DÍLNĚ 
Milé maminky, oslavte svůj svátek v keramické dílně. Tento 

rok budeme tvořit na téma „Dekorace do bytů a zahrad“.  

12. 5. od 13 hodin.                                    

                  

ACHOVÝ TURNAJ 
2019 od 14 hodin na Obecním úřadě 

je omezeno počtem přihlášených. 

Můžete se přihlásit do 30. dubna panu Martinu Hladíkovi 

osobně nebo na tel. čísle 602 733 691.                        

 

ÁLENÍ ČARODĚJNIC 
podvečerních hodinách jste srdečně zváni na 

tradiční pálení čarodějnic. Shromáždíme se opět na místním 
 podpalu, až se setmí. 

ULIČKY 
Oznamujeme všem dětem, 

ale i dospělým, že ve středu    
se koná 

hřišti 
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NA NÁVŠTĚVĚ V MATEŘSKÉ  ŠKOLE V NOVÉ  VSI I 
     Pro toto číslo Novoveských listů jsem navštívila Mateřskou školu v Nové Vsi I a na zvídavé otázky o sobě, dětech a chodu 
školky profesionálně odpověděla vždy usměvavá paní ředitelka HANA DOLEŽALOVÁ.  

     Pokud začneme úplně od začátku, 
jako trojnásobná matka, nyní už               
s úlohou babičky, se jistě správně 
domnívám, že práce s dětmi je pro 
maminky povinností, pro učitelky 
posláním. Co vedlo Vás k této práci?  
     Máte pravdu, práce učitelky v mateř-
ské škole je opravdu posláním. Je nezbyt-
ně nutné mít dobrý vztah k dětem, dispo-
novat tolerancí a převelikou trpělivostí.  
     K této práci jsem se dostala trochu 
klikatou cestičkou. Po základní škole jsem 
vystudovala SPŠ - stavební. Jako stavební 
technik jsem pracovala jen pár let do 
narození mého prvního syna. Po revoluci 
jsme založili rodinnou firmu Burko s.r.o., 
kde jsem 10 let pracovala jako jednatelka 
firmy a vedoucí prodejny. Firma se 
zabývala prodejem potravin. Pak jsem si 
nějak uvědomila, že trávím v práci 
spoustu času, že mi kluci nějak rychle 
vyrostli a už mě tolik nepotřebují a že 
mám stále ještě spoustu citu a lásky na 
rozdávání. Pak se mi narodila moje 
vytoužená holčička. Po mateřské dovole-
né jsem se do firmy už nevrátila, hledala 
jsem práci na kratší úvazek, abych mohla 
být s dcerou co nejvíce.  
     Dostal se mi do ruky inzerát na práci 
učitelky v MŠ v Nové Vsi. Měla jsem štěstí 
a práci jsem dostala. Dodělala jsem si 
potřebnou kvalifikaci a pracuji ve školce 
již 13. rokem. 
     Můžete nám v kostce představit 
Mateřskou školu v Nové Vsi? Jaké 
výhody má, podle Vás, taková menší 
vesnická školka oproti těm městským? 
Najdou se i nějaké nevýhody? 
     Naše mateřská škola je školou 
rodinnou. Já vidím jen samé výhody. 
Všechny zaměstnankyně se dobře znají, 
známe všechny děti i jejich rodiče              
a prarodiče. Máme možnost všechno řešit 
hned, bezodkladně. Velké mateřské školy 
tuto možnost nemají. Jsou více formální.  
Velký kolektiv je vždy těžší stmelit, tak 
aby fungoval jako jeden tým, což se u nás 
v současné době velice dobře daří. 
     Prozradíte nám, jakou má novoveská 
školka kapacitu vs. současný stav? Jak 
finančně náročné je pro rodiče zařazení 
dítěte do mateřské školy? (stravné, 
školkovné?) 
     Školka má kapacitu 50 dětí (35 dětí ve 
staré budově a 15 dětí v nové přístavbě).  
V současné době chodí do MŠ 37 dětí.   

     Zařazení dětí do MŠ není nijak finančně 
náročné. Školkovné na celý měsíc činí 
450,- Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 18 Kč     
a svačinka 9 Kč). Ve srovnání se soukro-
mými školkami je to částka úplně 
zanedbatelná. A to určitě poskytujeme 
srovnatelné vzdělání předškolákům i nad-
standardní aktivity, jako jsou – keramický, 
výtvarný a dramatický kroužek bez úplaty 
a anglický kroužek, který vede kvalifiko-
vaná lektorka za úplatu. Každý měsíc jezdí 
do mateřské školy divadlo, teď na jaře 
navštěvují děti solnou jeskyni v Kolíně – 
obojí v režii MŠ. Celoročně máme 
připraveno pro děti spoustu zajímavých 
aktivit, projektových dnů a výlety. Seznam 
akcí můžete najít na našich webových 
stránkách www.msnovavesi.cz. Školkovné 
za celý rok si dnes mohou rodiče odečítat 
z daní. 
     Když si  vzpomenete na svá školková 
léta a porovnáte je s dobou dnešní, 
vidíte nějaké zásadní rozdíly? 
    To se nedá vůbec srovnávat a není to 
jen v zařízení pěkným funkčním nábyt-
kem, krásnými hračkami a výukovými 
pomůckami. Změnil se hlavně vztah učitel 
a dítě. Je založen na partnerství. Dítě smí 
projevovat své city, pocity, názory, nebojí 
se s učitelkou komunikovat. Tenkrát 
převažoval spíše styl autoritativní.  
     Jak podle Vás vypadá ideálně 
strávený den dítěte ve školce a jak Váš 
ideální den po náročném pracovním dni? 
Co je pro Vás synonymem k odpočinku? 
     Každý den, kdy se dítě ve školce cítí 
dobře, je veselé, užije si den s kamarády  
a něco nového se naučí, je vlastně ideální.   
Můj ideální den? Jsem ráda s rodinou, 
nedělám nic zvláštního, někdy si jen tak 
přemýšlím nebo jdu ven s naším 
chlupáčem na procházku. Synonymem 
odpočinku – určitě čas strávený s rodinou. 
     Období zápisů do školek je v dohled-
nu. Dáte tipy budoucím rodičům malých 
uchazečů o školku? Jaká esa z rukávu by 
měl takový tříletý cvrček tahat? A co 
naopak odpouštíte? Na co by se rodiče 
měli s dítětem zaměřit, aby u zápisu 
uspěl? 
     Nechceme žádná esa z rukávu, důležité 
je, aby bylo dítě schopné strávit nějaký 
čas bez maminky, ale ani to nakonec není 
problém.  
     Školka má nastavený adaptační pro-
gram, který trvá 2 měsíce. Děti, které mají 

problém s adaptací, zůstávají ve školce 
nejdříve s maminkou třeba jen hodinku, 
postupně se doba prodlužuje. Je to velice 
individuální. Většina dětí si zvykne velice 
rychle. Není ani problém, když mají naši 
dvouleťáci plínku nebo chodí na nočníček. 
Na všechno jsme připravené.  
     S dvouletými dětmi máme už několi-
kaletou dobrou zkušenost. A letos jsou 
velice šikovné, strčí do kapsy i některé 
starší předškoláky. Zápis nových dětí 
proběhne 6. - 7. 5. 2019 vždy od 8 hodin 
v budově MŠ.  
     Máte věkové omezení pro přijetí do 
školky, či pro vás věk nehraje roli a za-
měřujete se spíše na dovednostní 
stránku dítěte? 
     Do školky můžeme přijmout dítě, které 
dovrší k 31. 8. dvou let, je řádně očkované 
a lékař mu docházku do MŠ doporučí. 
     Často slýchávám rodiče argumentující 
dítěti: „Co bych za to dal(a),  když bych si 
mohl(a) po obědě schrupnout“. Jak toto 
vnímáte Vy?  
     Spánkové potřeby dětí se mění a jsou 
velmi individuální. Je spánek „po o“ pro 
dítě skutečně tak důležitý? Jaké metody 
používáte, když děti spát „po o“ zkrátka 
odmítají? 
     Potřeba spánku je pro každé dítě jiná. 
Všechny děti leží na lehátku při poslechu 
pohádky, což je asi půl hodiny. Děti, které 
půjdou do školy, mají připravenou činnost 
na přípravu do ZŠ.  
    „Nespící děti“ si kreslí, hrají stolní hry, 
vystřihují, prohlížejí knížky atp. Rozhodně 
nutit děti ke spánku je u nás nepřípustné. 
Spánek je důležitý pro ty nejmenší, 
některé vstávají ráno v půl 6 a kolem 
oběda jsou už hodně unavené. 
     Jak mohou rodiče a třeba i příbuzní 
navázat spolupráci s Vaší školkou? 
     Uvítáme každou pomoc, nápad, radu     
i kritiku. Stačí jen projevit zájem. Často to 
rodičům připomínáme, ale v dnešní uspě-
chané době to není jednoduché. 
     Představme si 1. září a první rodi-
čovskou zkušenost se školkou – pro 
maminky a tatínky je tento den často 
emočně a psychicky náročnější než pro 
samotné děti. Jak toto vidíte vy?  
Dala byste typy, jak by měli rodiče 
spolupracovat? Odvést, dát pusu a brát 
nohy na ramena ať se děje co se děje či 
vysvětlovat, chovat, utěšovat a zůstat 
dokud pláč neustane? 
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     Vůbec se není čeho bát. Někdy to první 
odloučení opravdu snášejí hůře rodiče než 
děti, ale všechno společně zvládneme. Jak 
už jsem řekla, u každého „človíčka“ je 
adaptace individuální, každé dítě je 
prostě originál. Nejdůležitější je si s dětmi 
o školce povídat: „Bude tam spousta 
hraček, kamarádi, hodné paní učitelky, 

chvíli si pohraješ a já si pro tebe brzy 
přijdu,…“.
     
strašit: „Počkej ve školce, tam tě 
srovnaj
pořádáme v
schůzku, kde dostanou informace, jak dítě 
na školku co nejlépe připravit

 

     Paní ředitelko, patří Vám velké poděkování za čas, který jste věnovala 
Já bych se vrátila hned! No uznejte sami!  
 

JARNÍ 
     

se koná 

VZDĚLÁVÁNÍ
Co musíte mít s
rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku, 
kt
www.msnovavesi.cz v
ke stažení. 
    
se s
se 
e-
     
Mateřská škola v
mou vynášením Morany. Společně s

SDH NOVÁ
     V období leden až březen jednotka 
vyjela k 12 zásahům. Členové SDH Nová 
Ves I, se zúčastnili školení a výcviku 
v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany 
v kurzech JPO - Velitel družstva, Strojník, 
Obsluha přenosné řetězové pily a Nositel 
dýchací techniky, které byly zakončeny 
teoretickou a praktickou zkouškou.  
     Jednotka SDH absolvovala také výcvik 
v dýchací technice v Hl. báňské záchranné 

stanici v
pořízeny čtyři ruční radiostanice HYT 
tg
kého daru od společnosti KOPOS Kolín 
deset nepromo
pokračuje spolupráce se záchranným 
týmem psovodů JSDHO Hejn
SDH Kostelec nad Černými
a Zvole.
ztracených a zavalených osob je využíván 

 

ZPRÁVY 
     Zdravím všechny příznivce stolního 

tenisu. Dohrávají se poslední zápasy         

a můžu oznámit, že naše "A" mužstvo, po 

rozpačitém začátku, vše dohnalo a pos-

ledními šesti neprohranými zápasy se 

dostalo na čtvrté místo v tabulce. Takže 

nás čeká play

soutěže. 

krásném třetím místě mužstvo "B", borci 

z "C" obsadili jedenáctou příčku.

chvíli si pohraješ a já si pro tebe brzy 
přijdu,…“. 
     Rozhodně není dobré děti školkou 
strašit: „Počkej ve školce, tam tě 
srovnají,…“. Než dítě do školky nastoupí, 
pořádáme v červnu pro rodiče informační 
schůzku, kde dostanou informace, jak dítě 
na školku co nejlépe připravit. 

kování za čas, který jste věnovala našim listům. Škoda jen, že nejsou školky pro 
                            

ARNÍ ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY 
   Dne 6. 5. a 7. 5. 2019 od 8 do 15 hodin 

se koná ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2019/2020. 
Co musíte mít s sebou? Občanský průkaz, 
rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku, 
kterou naleznete na nových stránkách 
www.msnovavesi.cz v sekci dokumenty 
ke stažení.  
     V případě jakéhokoli dotazu je možné 
se s mateřskou školou spojit a domluvit 
se na telefonu: 321 762 272, nebo přes  

-mail: msnovavesi@seznam.cz. 
     Jako každým rokem, tak i letos se naše 
Mateřská škola v Nové Vsi loučila se zi-
mou vynášením Morany. Společně s dět-

mi paní učitelky vytvořily postavu, která
představovala symbolicky Moranu a
kankami a písněmi přivolávaly sluneční 
paprsky. Touto starodávnou tradicí si 
připomněly staré slovanské časy
     Co nás ještě čeká do konce školního 
roku? Děti se mohou těšit na Den Země 
s pokusy,
zahradu, oslavu čarodějnic s
Začátek května přivítáme Kloboukovým 
dnem a ukončíme ho Mezináro
dnem dětí v
děti podívají do ZOO Chleby, Starých
Hradů a 
                                                      

d 
 

 

NOVÁ VES I (LEDEN – BŘEZEN 2019)
stanici v Praze. Z rozpočtu obce byly 
pořízeny čtyři ruční radiostanice HYT     
tg-700p. Hasiči obdrželi formou sponzors-
kého daru od společnosti KOPOS Kolín 
deset nepromokavých obleků. I nadále 
pokračuje spolupráce se záchranným 
týmem psovodů JSDHO Hejnice u Liberce, 
SDH Kostelec nad Černými Lesy, Liteň       
a Zvole.  Jako výcvikový prostor k hledání 
ztracených a zavalených osob je využíván 

rozpadlý 
rech, zámek v
zemědělského družstva v
a v Nové Vsi I. 
       Členové jednotky se svými psy trénují 
ve výcvikovém areálu v
                                   
 
 
                               

PRÁVY ZE STOLNÍHO TENISU 

        

dostalo na čtvrté místo v tabulce. Takže 

nás čeká play-off o postup do krajské 

soutěže.  V regionální soutěži skončilo na 

krásném třetím místě mužstvo "B", borci 

z "C" obsadili jedenáctou příčku. 

     V regionální soutěži třetí třídy obhájila 

Nová Ves I "D

čeká 4. května turnaj čtyřher.

jaro a slunečné léto

               

Škoda jen, že nejsou školky pro ,,babičky".  
                             Lenka Benešová 

mi paní učitelky vytvořily postavu, která 
představovala symbolicky Moranu a s ří-
kankami a písněmi přivolávaly sluneční 
paprsky. Touto starodávnou tradicí si děti 
připomněly staré slovanské časy.  

Co nás ještě čeká do konce školního 
roku? Děti se mohou těšit na Den Země 

pokusy, společně budeme probouzet 
zahradu, oslavu čarodějnic s košťaty. 
Začátek května přivítáme Kloboukovým 
dnem a ukončíme ho Mezinárodním 
dnem dětí v indiánském stylu. Dále se 
děti podívají do ZOO Chleby, Starých 

 Psího útulku v Kolíně. 
                                                      Kolektiv MŠ

2019) 
rozpadlý mlýn a přilehlé okolí v Klava-
rech, zámek v Jindicích, objekt bývalého 
zemědělského družstva v Dolních Krutech 

Nové Vsi I.   
Členové jednotky se svými psy trénují 

ve výcvikovém areálu v Pardubicích.         
                                    

                                        Za SDH Karel Voslař                                              

V regionální soutěži třetí třídy obhájila 

Nová Ves I "D" jedenácté místo. Ještě nás 

čeká 4. května turnaj čtyřher. Přeji krásné 

jaro a slunečné léto. 

                     Za SK Nová Ves, Karel Bodlák
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ZŠ PROSPERITY 
 
Poslední březnový pátek děti neodešly ze 
školy domů, ale společně jsme do 
sobotního rána slavili Noc s Andersenem. 
Akce zaměřená na čtenářství je mezi 
našimi žáky oblíbená a stala se už tradicí. 
Ráno jsme se seznámili s životem slavné-
ho dánského spisovatele a ve skupinách 
jsme sehráli některé jeho pohádkové 

příběhy. Odpoledne probíhalo ve zna-
mení Harryho Pottera. Každý si vyrobil 
svou kouzelnou hůlku a vrátili jsme se 
opět k dánskému pohádkáři. Nakreslili 
jsme jeho portrét a s pomocí spolužáků 
objevili jeho další díla a zajímavosti z jeho 
života. Večer jsme zavítali na večeři do 
Novoveské hospody. Moc děkujeme za 

milé přijetí, děti si na výborném jídle 
opravdu pochutnaly. 
     V sobotu ráno jsme se po snídani 
rozloučili. Už teď se těšíme na další ročník 
Noci s Andersenem.      

                Magda Málková 

                  

 

JAK SE POČÍTÁ DATUM VELIKONOC 
    Jako dítě mě vždy udivovalo, proč se 
Velikonoce pokaždé slaví v jiný den. 
Nemohla jsem pochopit, jak to mohou 
lidé spočítat. Ve škole jsme se samo-
zřejmě učili, jak jsou to svátky jara 
s lidovými zvyky a také, že je to největší 
svátek všech křesťanů. Kdy Kristus byl 
ukřižován a vstal z mrtvých. Proto bylo 
pro mě logické, aby se Velikonoce slavily 
21. března na první jarní den a nemůže se 

nikdo splést. Jenže. První jarní den ve 
výpočtu hraje svou velkou roli, ale 
neméně důležité místo zde má úplněk 
v kalendáři. Když se tedy podíváte do 
kalendáře na 21. března a v dalších dnech 
objevíte úplněk, Velikonoce připadnou na 
nejbližší neděli po zmiňovaném úplňku.   
    Letos je měsíc v úplňku po prvním 
jarním dni až 19. dubna na Velký pátek,    
a proto je Velikonoční neděle 21. dubna.   

     Koledníci, ať si upletou pomlázky a vy-
razí na koledu. Děvčata, ať namalují a o-
zdobí krásná vajíčka. Panímámy, ať nape-
čou plno mazanců, jidášů a jiných veliko-
nočních dobrot a nechají se od koledníků 
vyšlehat. To aby neuschly a přešla do nich 
síla z mladých proutků vrby. 
                                                                       IB 

 
 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ 
     Jak již někteří zaznamenali, 

od března se změnily odjezdy 

autobusů. Některé výrazně, jiné 

jen trochu. 

     Změnou je přidání podvečer-

ních spojů ve směru z Kolína. 

Uvedené spoje jezdí pouze 

v pracovní dny.  

 

ROZVOZ OBĚDŮ MÍSTNÍM SENIORŮM 
     Obecní úřad Nová Ves I – Pečovatelská služba nabízí rozvoz 

obědů pro seniory z Nové Vsi I a Ohrady.  

    Obědy se dováží z Plaňan zatavené nebo v kastrůlkách. 

Výrobcem je Karel Freund.  Rozvoz je každý pracovní den mezi 

11:00 - 12:00 dle zavážky. Cena menu v kastrůlku je 64 Kč a me-

nu v misce 70 Kč. Pokud Vás zaujala naše nabídka, kontaktujte 

Obecní úřad v Nové Vsi I. 

    Abyste si mohli udělat obrázek o menu, přikládáme tabulku   

s  výběrem jídel na běžný den. 
 

                  BIOODPAD

    Dovolte nám Vás informovat o svozu bioodpadu, 
který bude zahájen dne 12. 4. 2019. Další termíny pro 
rok 2019 naleznete v následujícím přehledu.  
 

 
 
 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou v souladu s Nařízením 
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.  Redakce: Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka Benešová (LB) a Ing. Magdalena Dunka. 
Uzávěrka dalšího čísla bude 31. 5. 2019, e-mail: novoveskelisty@seznam.cz. Přejeme krásné velikonoční svátky. 

Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav 

Odjezdy do Kolína 

Nová Ves I 5:28 6:53 8:28 12:58 14:28 16:33 17:33 18:33 

Nová Ves I - Ohrada 5:30 6:55 8:30 13:00 14:30 16:35 17:35 18:35 

Odjezdy z Kolína 

Kolín nádraží 5:45 7:10 11:15 13:15 14:15 15:15 17:15 18:15 

Nová Ves I - Ohrada 5:57 7:22 11:27 13:27 14:27 15:27 17:27 18:27 

Nová Ves I 5:59 7:24 11:29 13:29 14:29 15:29 17:29 18:29 

Malá ochutnávka z  běžného pracovního dne 

Polévka Hovězí vývar s masovou rýží 

Menu č.1 Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík 

Menu č.2 Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka 

Menu č.3 Čevapčiči, vařené brambory, obloha 

Menu č.4 Langoš se sýrem, kečupem a obloha 

Menu č.5 Celerový salát s kuřecím masem 

Menu č.6 Jarní závitky, zelný salát 

12. 4. 10. 5. 7. 6. 5. 7. 2. 8. 13. 9. 11. 10. 8. 11. 

26. 4. 24. 5. 21. 6. 19. 7. 16. 8. 27. 9. 25. 10. 22. 11. 

    30. 8.    


