
 

      

NOVOVESKÉ 
    

 
Z P RAV ODAJ  P R O  NO V O U VE S  I  A  OHRA DU
 

     Vážení čtenáři našich listů, 
prázdniny nám pomalu šlapou na paty, a i ten Covid si snad dá 
také říct. Velmi pomalu se vše začíná vracet do zajetých kolejí. 
Obávám se však, že život po Covidu bude trochu jiný, než na 
jaký jsme byli všichni zvyklí. Ještě asi dlouho bude přetrvávat 
strach z nákazy a preventivní opatření v podobě 

     Vážení spoluobčané, 
v Nové Vsi I k 1. 6. 2021 nemá nikdo koronavirus. Mnoha 
občanům přineslo období pandemie strasti osobní či 
podnikatelské. Pro mnohé to ale bylo období šťastné a plodné. 
Důkazem toho je, že na červnové vítání občánků je pozváno 32 
dětí (narozených za poslední rok a půl). 
    Těším se na pálení čarodějnic a cvrnkání kuli
vzpomínkové akce u příležitosti 264. výročí bitvy u Kolína 

 

12. 6. od 14:00 hod. 

18. 6.   od 19:00 hod. 

19. 6.  od 13:00 hod. 

26. 6.  od 8:00 hod. 

17. 7.  od 9:00 hod. 

30. 7.  od 21:30 hod. 

6. 8.   
27. - 29. 8.    Sázava -  Prosíme zájemce, aby se na OÚ nahlásili včas 

10. - 12. 9.  
 

     Připomínáme občanům, že v našich obcích Nová Ves I a na Ohradě platí vyhláška 4/2008, která stanovuje pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství v obci. Na veřejném prostranství v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku
 

BĚHY 
      Pro všechny sportovce a běžce oznamujeme, že se 
26. června 2021 uskuteční již tradiční 15. ročník běhů věnovaný 
vzpomínce bitvy u Kolína. Sraz je v Nové Vsi I u mateřské školy.
 

Dětský závod 
Prezence: 8:00 – 8:20 hodin         Start: 8:30 hodin
 

Hlavní závod 
Prezence: 8:00 – 9:45 hodin         Start: 10:00 hodin
1 kolo = 4,5 km a 2 kola = 9 km 
 

Občerstvení je zajištěno a startovné se neplatí.
 

Těší se na vás Petr Kubišta

NOVOVESKÉ LISTY
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prázdniny nám pomalu šlapou na paty, a i ten Covid si snad dá 
také říct. Velmi pomalu se vše začíná vracet do zajetých kolejí. 
Obávám se však, že život po Covidu bude trochu jiný, než na 
jaký jsme byli všichni zvyklí. Ještě asi dlouho bude přetrvávat 

h z nákazy a preventivní opatření v podobě respirátorů a 

podobně. Nikdo z nás, ani naši rodiče, nic podobného nezažil. 
Dějiny teprve ukážou, jak jsme se s problémem vypořádali a 
jaké budou důsledky. Nyní je hlavní, že se proočkovanost lidí 
zvyšuje a pošty nakažených rapidně klesají. Konečně se zase 
můžeme scházet a navštěvovat přátele a známé. Hned je na 
tom světě líp.   

 

SLOVO STAROSTY 

v Nové Vsi I k 1. 6. 2021 nemá nikdo koronavirus. Mnoha 
nům přineslo období pandemie strasti osobní či 

podnikatelské. Pro mnohé to ale bylo období šťastné a plodné. 
Důkazem toho je, že na červnové vítání občánků je pozváno 32 

Těším se na pálení čarodějnic a cvrnkání kuliček v červnu a 
vzpomínkové akce u příležitosti 264. výročí bitvy u Kolína           

v srpnu, a co na tom, že to pro tyto události nejsou obvyklé 
termíny. Je to pro mě důkaz, že se život vrací k normálu. Přeji 
nám všem, aby výše uvedené, ale i další akce, jako běh Kr
bitvy u Kolína, Kino na kolečkách, Novoveská voda 
Novoveské posvícení a další proběhly bez omezení, tak jak jsme 
byli dříve zvyklí. 
     Přeji vám pevné zdraví a hodně optimismu.

     Ing. Miloslav Zapletal

CO NÁS ČEKÁ

Vítání občánků 

             Pálení čarodějnic 

Cvrnkání kuliček 

Běhy krajem bitvy u Kolína

Fotbalový turnaj Nových Vsí

Kino na kolečkách 

Bitva u Kolína – hraje Starostova dvanáctka,

Prosíme zájemce, aby se na OÚ nahlásili včas (do 10. 8. 2021) z důvodu rezervace lodí

Novoveské posvícení 

POHYB PSŮ V OBCI 
Připomínáme občanům, že v našich obcích Nová Ves I a na Ohradě platí vyhláška 4/2008, která stanovuje pravidla pro pohyb 

Na veřejném prostranství v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku

HY „KRAJEM BITVY U KOLÍNA“
Pro všechny sportovce a běžce oznamujeme, že se dne     

ní již tradiční 15. ročník běhů věnovaný 
v Nové Vsi I u mateřské školy. 

: 8:30 hodin 

: 10:00 hodin 

ajištěno a startovné se neplatí. 

Těší se na vás Petr Kubišta
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podobně. Nikdo z nás, ani naši rodiče, nic podobného nezažil. 
Dějiny teprve ukážou, jak jsme se s problémem vypořádali a 
jaké budou důsledky. Nyní je hlavní, že se proočkovanost lidí 

ených rapidně klesají. Konečně se zase 
můžeme scházet a navštěvovat přátele a známé. Hned je na 

         IB 

v srpnu, a co na tom, že to pro tyto události nejsou obvyklé 
termíny. Je to pro mě důkaz, že se život vrací k normálu. Přeji 
nám všem, aby výše uvedené, ale i další akce, jako běh Krajem 
bitvy u Kolína, Kino na kolečkách, Novoveská voda – Sázava, 
Novoveské posvícení a další proběhly bez omezení, tak jak jsme 

Přeji vám pevné zdraví a hodně optimismu. 
Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce

lína 

Fotbalový turnaj Nových Vsí 

Starostova dvanáctka, od 21:00 ECHO 91 
ůvodu rezervace lodí - záloha 200,- Kč. 

 

Připomínáme občanům, že v našich obcích Nová Ves I a na Ohradě platí vyhláška 4/2008, která stanovuje pravidla pro pohyb 
Na veřejném prostranství v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku. 



 

ROZHOVOR SE SABINOU RYŠÁNKOVOU 
 
 
 

     „JÁ??“, smála se! Taková byla reakce při nabídce rozhovoru energické a vždy usměvavé ženy SABINY RYŠÁNKOVÉ, která na 
Ohradě provozuje malý obchůdek s ovocem a zeleninou z vlastní produkce a od lokálních farmářů. Hned na první pohled poznáte, že 
svou práci má ráda a je to člověk na svém místě.  
 

      Sabino, když u vašeho domu postupně 

rostl sympatický domeček, kdekdo dedu-

koval, k jakému účelu bude asi sloužit. 

Podělíš se s námi, jak to všechno začalo?   

     Jak dlouho se rodil nápad vybudovat 

obchod s ovocem a zeleninou? Byl ve hře i 

jiný záměr? 

     Začalo to u odpolední kávy, kterou si 
dáváme společně s babičkou, je to takový 
společný rituál. Celé to byl nápad mého 
manžela, který jsem jen podpořila tím, že 
budu obchůdek vést já. 
     Moc jsem se těšila, plánovali jsme, co 
budeme pěstovat ve velkém, tak abychom 
vše v rámci možností stíhali. Domeček se 
poměrně rychle zrealizoval a za rok byl 
hotový,  druhý rok se už prodávalo. 
     I když obchůdek otevíráte sezónně, 

tvoje práce začíná určitě už mnohem dříve. 

    Co všechno máš již připraveno ve 

sklenících a na zahradě na letošní sezónu? 

Na co se můžeme těšit? 

     Za domem máme dva skleníky a tam si 
předpěstováváme sadbu. Začínáme se 
setím v únoru a postupně přidáváme další 
zeleninu. Pěstujeme několik odrůd rajčat, 
kapustu, zelí, kedlubny, saláty a jiné. Také 
pěstujeme okurky nakládačky, které už 
pěstujeme několik let. Díky otevření 
obchodu se nám nárůst okurek znásobil. 
Jinak s manželem máme rádi květiny, tak si 
pěstujeme pro sebe a pro známé. 
     Tento rok je zima dlouhá, moc nám 
počasí nepřeje, abychom na zahradě mohli 
být déle, vždy nás vyžene déšť. Letos se 
můžete těšit i na základní bylinky, které pro 
vás máme naplánované jako novinku. 

     Jak nabíráš síly na sezónu v zimních 

měsících?  

    Jak nabírám sílu? Určitě nám sezona také 
končí, ale máme ještě senegalské proso, 
které připravuji celoročně. Mám to jako 
odpočinek, baví mě to, jinak bych to 
nedělala. Senegalské proso bylo první 
podnikání a funguje nám 20 let. Máme 
stálé zákazníky, kterých si vážíme, také jsme 
dodavatelé pro zverimexy  po České 
republice 
     V zahradě máš krásně rozkvetlé záhony. 

Přemýšlela jsi i o tom, rozšířit sortiment 

vašeho obchodu i o květiny? 

    Ano, zahrádku máme rozkvetlou, ale je to 
chlouba naší babičky. Já mám jen pár 
kytiček, spíš truhlíky. Jinak rozšiřujeme 
sortiment i o květiny a to gladioly, které 
jsou mé oblíbené, je to květina mého 
dětství, která byla v každé zahradě. 
    Kdo jsou vaši dvorní dodavatelé? 

Naši dodavatelé jsou p. Procházka a p. 
Bodlák ze Semic., ale spousta zeleniny je i 
námi vypěstovaná. 
    S manželem máte dvě dcery, které 

několikrát tvořily tvář vašich hallo-

weenských dýní na billboardech. Vedete 

k pěstování ovoce a zeleniny i vaše dcery, 

nebo je necháváte jít vlastním směrem? 

    Ano s  manželem máme dvě dcery, Annu 
a Marii. Na billboardech byly každý rok, tak 
do 12 let pak už nechtěly, tak jsme je 
nenutili. Vymysleli jsme dýně a nějaké to 
zátiší a myslím, že to vypadá celkem dobře. 
 Andulka studuje Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze (UMPRUM) v Ateliéru 
designu oděvu a obuvi. Druhá dcera 
Maruška je zaměstnána jako zubní 
instrumentářka u soukromého zubaře 
v Kolíně. Holky jsme po začátku vedli 
k tomu, aby nám pomáhaly. Chodí s námi 
občas na zahradu, ale jinak mají své zájmy. 
    A jak jsi na tom byla ty? Měla jsi od 

dětství vztah k zahradě a všemu kolem ní, 

nebo si se do tohoto stádia musela dopra-

covat sama?  

    Já jsem děvče z bytovky, zahrádku jsme 
měli u dědy, kam jsme jezdili každý týden. 
Byla to jiná doba, taková nezkažená a 
hezká. Měli jsme ze všeho radost, z třešní, 
hrášku. Ráda jsem šla s dědou na trávu pro 
králíky a vůbec mi nevadilo, že jsem musela 
brzy ráno vstávat. Určitě jsem vztah             
k zahradě měla jako holka. Když mi bylo 20 
let, seznámila jsem se manželem (Jardou) a 

dozvěděla jsem se, že koupil zahradu. 
Neuměla jsem si představit,  jak velkou. 
Prověřil si mě tak, že mi dal do ruky 
motyčku a ta mi taky už zůstala. Práce na 
zahradě mě naplňuje, jsem venku na 
vzduchu a mám radost, když vše hezky 
roste. 
    Vaše dýně jsou známé široko daleko. Jak 

dlouho se pěstování a prodejem dýní 

věnujete? Jak náročné je pěstování dýní? 

Dá se vůbec spočítat kolik druhů dýní 

nabízíte? 

    Když jsme začínali, tak si pamatuju, že 
dva roky jsme dýně měli, ale zaorávali jsme 
je. Nebyl o ně takový zájem. Občas se někdo 
zastavil, že chce dýni na kompot. Tak jsme 
je umístili na zahradě tak, aby byly vidět a 
popřípadě si zákazník zazvonil.  
    Nabízíme asi 40 odrůd halloweenských 
dýní. Naše dýně můžete vidět v restauracích 
a dokonce i v televizi. Naše zákaznice 
dokonce dělala z našich dýní i dekoraci pro 
pana prezidenta.  
    Pěstování se věnujeme zhruba 17let. Pro 
pěstování dýní je důležité počasí, kvalitní 
půda a péče. S dýněmi je práce, je to o něco 
náročnější, protože jsme závislí na počasí, 
vždy se modlíme, aby nebyly kroupy a nebo 
zase moc deště. Letos je počasí jak na 
houpačce, ale bohužel počasí si nevybíráme. 
    Který druh dýně je pro tebe TOP? Podělíš 

se s námi o nějakou dýňovou specialitu, na 

které si vždy pochutnáš? Dáš nám recept? 

    Mám ráda máslové dýně, ale i hokaido. 
Skvělá je i novinka mesa kwin, je podobná 
tvaru kakaového bobu a je tmavě zelená. 
Má výbornou chuť, mně osobně připomíná 
pečené kaštany. 
    Jinak ráda vařím polévky, to si myslím, že 
je na podzim tradiční jídlo. Je pravda, že 
tento druh zeleniny před dvaceti lety nebyl 
ještě tak známý,  jako je teď. Ráda peču 
dýni s masem a určitě se s vámi o recept 
podělím. 
Recept: Pečené kuře s dýní a rýže 

   Připravím si kuře, očistím, dám do 
pekáče.  Nakrájím tři různé dýně  hokaido, 
máslovku a mesa kwin. Vše dám do pekáče 
ke kuřeti a osolím a opepřím, přidám 
grilovací koření, trochu drceného kmínu, 
máslo a skleničku vody.  
   Celý pekáč přikryju alobalem a dám do 
trouby. Nechám péct tak hodinu,  pak 
sundám alobal a peču do zlatova. 

 

Co dodat na závěr, Sabi. Na to, že jsi byla děvče z bytovky to teda klobouk dolů! Ale myslím, že ty ses musela s tou motykou v ruce a 
láskou k přírodě a všemu živému rovnou narodit. Měl to ten tvůj muž ale štěstí, že tě našel! Ať vám vše pěkně roste, obchůdek ať 
vzkvétá a holky vám dělají jen samou radost. Za rozhovor děkuje a krásné léto přeje Lenka Benešová. 



 

SDH Nová Ves I (duben - červen 2021) 
 

    V měsíci dubnu vyjela jednotka 
k požáru kotelny v rodinném domu v obci 
Nová Ves I. Hasiči zasahovali v dýchací 
technice společně HZS Kolín. Jednotka 
pravidelně vyjížděla na dezinfekci 
postřikem Anticovid dětských hřišť, 
laviček, autobusových zastávek do obcí 
Nová Ves I, Ohrada, Polepy, Ratboř, 
Sedlov, Těšínky a Pašinka.  

    Hasiči děkují všem, co se zapojili do 
akce Ukliďme Novou Ves I a Ohradu. Bylo 
nasbíráno 38 pytlů s různým odpadem, 
19 pneumatik a plno dalšího odpadu.  
    Třináct členů jednotky pravidelně 
každé čtvrtletí darují krev na transfuzní 
stanici v Kolíně. Hasiči také provedli 
plošné čištění splaškové kanalizace v obci 
Nová Ves I. 

     Velké poděkování patří sponzorům, 
kteří se podíleli na pořízení vakuové 
matrace Snake plus 895 (potraviny 
Andílek, penzion Zapletalových, Halko 
staveb. spol. s.r.o., Kvark Ing. Čeněk 
Kukal, Zepra stavby s.r.o., Legos s.r.o.). 
 
 

Za SDH Karel Voslař 
 

ZŠ Prosperity
    Konečně jsme se dočkali a ve škole 
jsme mohli opět přivítat všechny naše 
žáky – i prvostupňové, i ty z druhého 
stupně. Bylo vidět, že se děti do školy 
těšily. A my na ně! Společně jsme se vrhli 
do práce. Vzhledem k tomu, že po celou 
dobu distanční výuky jsme se setkávali na 
internetových platformách, vzájemně 
jsme o sobě věděli. Ale být spolu ve škole, 
to je úplně jiný zážitek. Do konce roku 
nás ještě čekají výlety, exkurze a další 
společné akce. O prázdninách se ve škole 
chystá další rekonstrukce. V září naši žáci 
přijdou do tříd s novým povrchem, 
přibudou i edukativní prvky, změní se 
chodby nebo šatny. Přivítáme nové 
prvňáčky, zaplnili jsme celou plánovanou 
kapacitu pro žáky první třídy. Jsme rádi, 
že je o naši školu stále větší zájem. Svědčí 
tomu nejen to, že přibývají noví žáci, ale 
škola se síťuje do dalších projektů.             
V poslední době se můžeme pochlubit 
např. titulem Partnerská škola České 

televize (ČTedu). Jsme rádi, že jsme pro 
tyto instituce zajímavým a repre-
zentativním partnerem. Za tým školy 

přejeme všem čtenářům Novoveských 
listů pěkné a klidné léto! 

Za kolektiv ZŠ Magda Málková 
 
 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

    V měsíci květnu proběhl v naší školce 
zápis dětí pro nový školní rok. Zápisu se 
účastnilo 19 dětí. Bohužel všechny děti 
být přijaty nemohly, volných míst bylo 
pouze 12. Dobrou zprávou ale je, že byly 
přijaty všechny děti ze spádové oblasti 
Nová Ves I a Ohrada. Na nové děti se už 
moc těšíme.  

   Do základní školy letos odchází 11 dětí. 
Ještě, než se spolu rozloučíme, čekají nás 
ve školce pěkné zážitky: Zahradní 
slavnost s Inkou Rybářovou a klaunem a 
také výlet do ZOO Praha. Při pěkném 
počasí využíváme naši novou venkovní 
třídu, kde se učíme, hrajeme si i svačíme. 
Děti tak tráví venku mnohem více času 

než dříve, a to je super. Všichni už se moc 
těšíme na prázdniny, výlety a dovolenou 
s rodiči.   
    Přejeme všem hodně sluníčka a mnoho 
veselých i dobrodružných zážitků. Bude-
me si po prázdninách vyprávět.  

Za pedagogický sbor  
Hana Doležalová, ředitelka školy 
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