NOVOVESKÉ LISTY
ZPRAVODAJ PRO

NO V O U V E S I

A

OHR ADU

Vážení čtenáři,
nesměle přichází jaro a s ním i naděje lepšího a zdravějšího
roku, než byl ten poslední. Kolem sebe neslyšíme nic jiného, jen
j
samé negativní věci. A dost.
Bylo, je, a ještě to bude těžké. Ale uvědomme si, co se třeba
za ten rok a kousek narodilo miminek. Co přibylo pěších i cyklo
turistů. Jak se každý, kdo měl možnost, začal věnovat zahrádce.
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A co je snad nejdůležitější, rodiny se více stmelily. A i ta uzávěra
okresů přinesla jedno pozitivum. Nejezdí tu tolik aut.
Udělejme si společně hezké Velikonoce. Budou opět
komorní v rodině ale o to krásnější a od srdce. Přivítejme svátky
jara s nadějí a pokorou. Věřte, bude líp.
IB

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vyjádřit naději, že masivní očkovací vlna, která nás čeká
každý šestý občan Nové Vsi I již dle oficiálních
oficiál
statistik měl v příštích měsících, pomůže vrátit život k normálu.
koronavirus. Počet momentálně nakažených v obci se pohybuVěřím, že se odrazíme ode dna a vše se bude zlepšovat.
je kolem 50 osob. Rozbíhá se očkování. Informací o koronaviru Přeji Vám pevné zdraví a hodně optimismu.
máte z médií tolik, že psát sem další nemá smysl. Chci jen
Ing. Miloslav Zapletal,
Zapletal starosta obce

TRADIČNÍ VELIKONOCE TROCHU JINAK

Velikonoční svátky nás provázejí od
nepaměti. O jejich původu a historii jsme
na stránkách našich novin již psali. Ale
vzhledem k současné situaci je dobré,
neřkuli nezbytné, zmínit se o tradicích u
nás i ve světě proto, abychom si z nich
mohli vzít příklad a inspiraci pro letošní
složité období. Přece si nenecháme
Velikonoce vzít. Oslavíme je. A my vám
poradíme některé nápady, jak na to.
V naší zemi se tradičně peče beránek,
mazanec nebo jidášky. Beránek, jako
symbol oběti Ježíše Krista. Mazanec
pochází ještě z pohanské doby a
symbolizuje jaro a nový život. Jidášky by
se měly péct na Zelený čtvrtek a také
sníst. Pak budete určitě celý rok kypět
zdravím a štěstím. Neodmyslitelně k nám

patří malovaná vajíčka, kraslice a
pomlázka. Opět jsou to symboly jara
j
a
nového života. Na Velký pátek se pokuste
najít poklad. Zaručeně se vám podaří najít
něco, co jste už dávno ztratili.
V Německu, Anglii a USA je největším
favoritem zajíček. Zajíc představuje
plodnost, život a štěstí. O Velikonoční
neděli v USA pořádají lov na vajíčka.
Zajíček jim je různě poschovává po domě
i na zahradě. V Anglii se také loví vajíčka,
jen si spíš potrpí na čokoládová, ne ta
malovaná.
V Německu jsou více aktivní. Vajíčka
jsou přenášena, házena, koulena či
rozbíjena. Oblíbenou disciplínou je hod
vejce do dálky nebo co nejvýš. Vyhrává
ten, komu se ale nerozbije. Zajímavým

zvykem je přehodit vejcem svůj dům přes
střechu. Další člen rodiny chytá na druhé
straně. Takto prý ochráníte svůj dům
před bleskem.
V Chorvatsku si vajíčkem přiťukávají.
Vyhrává ten, komu se skořápka nerozbije.
V Řecku po sobě členové rodiny vejce
hází. Začíná velká vajíčková bitva.
Vyhrává ten, co má na sobě vajíček
vajíč
nejméně. Na Bermudách o Velikonocích
na Velký pátek pouští draky. V Rakousku
se na Zelený čtvrtek musí sníst něco
zeleného. V Norsku se zase řeší detektivní
příběhy.
Snad jsme vám poskytli dostatek
nápadů, jak zabavit děti i dospělé a
opravdu si svátky
s
trochu užít v legraci a
pohodě.
IB

VZPOMÍNKA

Vážení, dovolte mi sepsat vzpomínku
na člověka, který nás nečekaně opustil
posledního dne roku 2020. Ano, jedná se
o našeho předsedu MO Nová Ves I, pana
Josefa Foršta, narozeného zde v Nové Vsi
I, kde také prožil většinu svého života.
Myslím, že není v obci nikdo, kdo by
pana Josefa Foršta neznal. Byl to člověk,
který svůj život zasvětil sportovnímu
rybolovu (rybařině) ale ne tak, jak mnozí
ostatní rybáři. Spíš než s prutem u vody
se staral o to, abychom to měli okolo
našich revírů hezké, čisté, upravené a aby

ostatní rybáři
r
zde mohli trávit krásné
chvíle odpočinku.
Byl to on, kdo v našem spolku po
mnoho let zodpovědně vykonával funkci
předsedy. A ne jenom předsedy, ale
občas zastával i funkci jednatele,
hospodáře a správce hmotných majetků.
Z titulu své další funkce ve Středočeském
územním svazu, kde po mnoho let
vykonával funkci okresního hospodáře,
takže zkušeností v tomto oboru měl na
rozdávání, a proto mu nečinilo problém
v tomto oboru cokoli pořešit.
V dnešní hektické době, kdy většina
těch mladších rybářů
rybá má maximálně čas
si na chvilku sednout k vodě, ti dříve
narození musejí dělat i ty nepopulární
činnosti kolem vody a každý z nich i ve
svém věku zastávat práci těch ostatních.
Byl to právě on, kdo těmto činnostem
obětoval svůj všechen nejen volný čas.
Každý
aždý den ráno zkontroloval revír,
podíval se, zda je dost vody, jestli nejsou
zanešená stavidla, zda nám tam někdo
nepytlačí, jestli všichni dodržují rybářský
řád, zda ryba má dost krmení a další a
další. Na svá bedra si toho nakládal dost a
dost.
Vždyť i ty dětské rybářské závody, na
které se děcka ze širokého okolí moc těší,
které každoročně připravujeme za vydatvydat
né pomoci našich věrných a štědrých

sponzorů, si vzal organizačně celé za své.
A všech 15 ročníků proběhlo důstojně a
z této akce nám vyrostli
vyros i další naši rybáři,
kteří se tomuto krásnému sportu věnují i
nadále. A z toho on měl tu největší
radost.
Další velkou radostí mu bylo, jak se mu
za ty roky jeho předsedování povedlo
zvednout naši organizaci. To, jak se mu
povedlo zvelebit klubovnu,
klubovn
obstarat
pracovní prostředky na brigádní činnosti
a další a další. Každoročně dokázal
vynaložit obrovské úsilí na nákup ryb do
revírů tak, aby si ostatní mohli hezky
zarybařit a také si nějakou tu ulovenou
rybu odnést domů.
Pan Josef Foršt nasadil svým
následovníkům laťku hodně vysoko a
nám, kteří budeme a musíme v jeho
odkazu pokračovat, nezbývá, než se toho
se ctí ujmout. Dále se starat, aby to okolo
našich revírů bylo hezké, čisté a aby zde
rybáři se svými rodinami mohli trávit
chvíle odpočinku. Aby se místní rybářská
základna i nadále rozrůstala o nové členy,
kteří nám budou svým zápalem pro tento
krásný sportovní koníček pomáhat
v odkazu našeho pana předsedy Josefa
Foršta.
Čest jeho památce.
S pozdravem Petrův zdar
Martin Souček, jednatel MO

SDH Nová Ves I (leden - březen 2021)
V období od ledna do března vyjela
jednotka ke třem výjezdům. Jednalo se o
požár po výbuchu v kolínské elektrárně,
odstranění nebezpečných převisů mokrého sněhu ze střechy hrozící pádem do
míst, kde se pohybují děti v místní MŠ a
požáru nízké budovy v Nové Vsi I.
Výjezdová jednotka prošla výcvikem
s dýchací technikou na hlavní Báňské
záchranné stanici v Praze.

Jednotka aktivně bojuje s pandemií
koronaviru a pravidelně vyjížděla na
dezinfekci dětských hřišť, laviček,
autobusových zastávek do obcí Nová Ves
I, Ohrada, Sedlov, Ratboř, Těšínky, Polepy
a Pašinka. Generátor ozónu White
Whi 10000
byl použit v MŠ Nová Ves I, Cerhenice a
ve třech domovech seniorů v Kolíně, kde
v ochranných oblecích a za velmi přísných
hygienických podmínek hasiči vydezinfivydezinfi

kovali pokoje včetně kanceláří, jídelen
atd.
Hasiči děkují za podporu Obecnímu
úřadu Nová Ves I za pořízení vybavení
jednotce, která představuje 2x vysílačku
HYT TC 700P, 4x mikrofon, 4x opasek na
nářadí, zdravotnická nosítka, 7x úniková
vyváděcí kukla s-cap
s
a vyprošťovací
nářadí Hooligan.
Za SDH Karel Voslař

ZŠ PROSPERITY - ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Termíny zápisů do 1. a 6. ročníku na
školní rok 2021/22 proběhnou v ZŠ
Prosperity 6. a 13. dubna 2021.
Preferenční kritéria pro přijímání žáků
jsou následující: Soulad očekávání rodičů
s výchovně vzdělávacími strategiemi
školy. Při posuzování naplnění tohoto
kritéria budou zohledňovány rodiny,
jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity
navštěvuje. Třetina přijímaných žáků
z celkového počtu přijatých žáků je
vyhrazena dětem z Nové Vsi. Dalším
kritériem jsou takové předpoklady,
abychom byli schopni nastavit optimální
sociální klima třídy. Při sestavování

třídního
kolektivu
tak
sledujeme
vyváženost i potřebnou různost a při
výběru žáků do třídního kolektivu
zohledňujeme genderovou vyrovnanost a
osobnostní
profil
dítěte
(např.
introverzi/extraverzi, emoční nastavení,
kognitivní typ, motivaci a zájmy). K posouzení výše zmíněného nám poslouží
poznatky o dítěti získané u zápisu
popsaným postupem při přijímání žáků.
Vzhledem k značným omezením v rámci pandemie Covid-19 a současné situaci
s pandemií nejsme zatím schopni
s jistotou říct, zda zápis do 1. a 6. ročníku
proběhne prezenčně. Žádáme proto

rodiče, aby zájemci o studium na ZŠ
Prosperity zaslali na e-mail školy
skola@skolaprosperity.cz motivační video uchazeče spolu s přihláškou žáka,
rodný list dítěte, kopie občanských
průkazů zákonných zástupců, kopii
kartičky pojištění žáka. Maximální
kapacita prvního ročníku je 12 žáků. Škola
si vyhrazuje právo tuto kapacitu
nenaplnit. Maximální kapacita šestého
ročníku je 8 žáků. Škola si vyhrazuje právo
tuto kapacitu nenaplnit. Více informací
najdou zájemci na webových stránkách
školy (www.skolaprosperity.cz).
Za kolektiv ZŠ Magda Málková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, bude na celém
území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března
2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami.

hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky).

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
Velmi doporučujeme občanům, aby se sečetli on-line. Pro
ty, kteří tak neučiní, budou k dispozici papírové formuláře. k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
Roznesou je sčítací komisaři.
Na Ohradě bude chodit paní Alžběta Kozáková a v Nové Vsi bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
slečna Kateřina Bodláková.
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
Sčítání podléhá
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl,
doplňková nebo dočasná ochrana,
Kontaktní místa
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných
v rozhodný okamžik přítomna,
pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
statistického úřadu.
Ochrana dat
Průběh sčítání
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, Přínos sčítání
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší
komisaři.
dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku
republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých ovlivňují život každého z nás.
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
www.scitani.cz.
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných

BYLINKOVÁ SŮL

Bylinky hýbou světem. Kdo je nepěstuje, jako by nežil. Když jim nepřeje
počasí venku, trůní si v našich kuchyních
na oknech.
Na bylinkovou sůl se nejlépe hodí
petrželka, pažitka, medvědí česnek,

tymián, libeček nebo rozmarýna. Prostě,
co kdo má rád.
Bylinková sůl má tu výhodu, že ji
uděláte takovou, která vám nejvíc
chutná. Zároveň solíte i ochucujete. Já
osobně ji ráda přidávám do zálivek na
saláty, polévek nebo na maso při pečení.
Jak dlouho vydrží? Záleží na poměru
jednotlivých surovin. Sůl je dobrý
konzervant, takže
ta
při poměru 1:1 na
chladném místě vydrží několik měsíců.
Ale na mě je to moc slané a málo
bylinkové, takže dávám raději jeden a
půlkrát až dvakrát tolik bylinek a vyrábím
menší množství. Ještě se mi nestalo, že
bych ji nestihla spotřebovat.

Připravíme si:
3 díly sušených bylinek 2 díly mořské
nebo alpské soli – nejlepší je hrubozrnná
Postup:
1. Nastříhejte bylinky a společně se solí je
usušte. Může to být klasicky na topení na
sítku, nebo v sušičce. Jde to i v troubě,
kterou nastavíte na 50 až 75 °C, ale
al je
potřeba pořád hlídat.
2. Do kamenného nebo kovového
hmoždíře dejte sůl a usušené bylinky.
Ruční práci nic nenahradí, tak pořádně
drťte. Lze dát i do mlýnku.
3. Hotovou bylinkovou sůl dejte do
skleněné dózy se šroubovacím víčkem,
aby se k ní nedostala vlhkost.
LB

SIRUP Z RÝMOVNÍKU
Rýmovník, přírodní zázrak, který
bychom měli mít všichni doma. Stačí
jeden lístek rostlinky promnout mezi
prsty a přičichnout a tím krásně protáhnout dýchací cesty. Bylina má protizánětlivé a protiplísňové vlastnosti. Pomáhá při nachlazení, bolestech v krku, při
problémech s ekzémy a drobnými poraněními, při stresu i detoxikaci organismu.
Příprava: 2 dny, 35 listů rýmovníku, 1
citron, 1 pomeranč, 1 l vroucí vody, 1 kg
třtinového cukru.

Postup: Listy rýmovníku omyjte, jemně
Sirup užívejte po lžičkách nebo ho
polámejte, aby uvolnily co nejvíce aroma nařeďte horkou vodou a pijte jako čaj. Na
a vložte to hrnce. Přidejte citron a zdraví!
LB
pomeranč bez kůry nakrájený na kolečka.
Vše zalijeme 1 litrem vroucí vody a
necháme vychladnout do druhého dne.
Druhý den přeceďte a přidejte cukr. Na
mírném ohni nechte směs táhnout asi 2
hodiny. Po vychladnutí sirup ještě
zhoustne. Hotový sirup nalijte do čistých
menších sklenic. Uzavřete je víčky a
obraťte na pár minut dnem vzhůru.

FOTBALOVÝ TÁBOR FC VELIM
FC Velim pořádá fotbalový tábor – Bradlo 2021 v termínu od 10. 7. do 17. 7. 2021.
2021 Kapacita je
omezená. O přihlášku si napište na e-mail
e
kukal.jan@gmail.com nebo na tel. 606 744 067. Přihlášku
je možné vyzvednout také u Mgr. Martina Kyncla.

INFORMACE O SBĚRU BIOODPADU R. 2021

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou
jso 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. Za redakci se loučí Mgr. Iveta Bodláková (IB), Lenka
Benešová (LB) a Ing. Magdalena Dunka. Uzávěrka dalšího čísla bude 4. 6. 2021., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz.
novoveskelisty@seznam.cz
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