
 

      

NOVOVESKÉ 
    

 
Z P R A V O D A J  P R O  NO V O U  V E S  I  A  O H R A D U

 
    Vážení spoluobčané, po dusném a 
upoceném létu nás vítá nový školní rok       
a doufejme i příjemný podzim. Během 
prázdnin, kdy si většina z nás užívala 
zasloužené dovolené, probíhala tzv. 
okurková sezóna. V pravém slova 
smyslu i v přeneseném významu, 
nebylo o čem psát. Spousta práce, 
grilování, koupání, cestování a plno 

dalších aktivit. To neznamená, že se 
život v
    
navštívit letní kino na hřišti. Dokončila 
se oprava tří křížů v
    
tradičně vodákům na řece Sázavě. 
A v
v 

CO NÁS ČEKÁ 
 

6. 9. od 20 hod. Posvícenská zábava v

14. 9. od 14 hod. Vítání občánků

14. 9.  Posvícenská zábava

30. 10. od 16 hod   Dlabání dýní

28. 11.  Rozsvícení vánočního stromku

5. 12.  Mikulášská na návsi
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dalších aktivit. To neznamená, že se 
život v naší obci zastavil.  
    Uprostřed prázdnin jste měli možnost 
navštívit letní kino na hřišti. Dokončila 
se oprava tří křížů v obci.  
    Poslední prázdninový víkend patří již 
tradičně vodákům na řece Sázavě.         
A v neposlední řadě se blíží posvícení 

 Nové Vsi a na Ohradě.  

    Děti, nebojte se, letošní školní rok 
bude ten nejlepší. Rodiče, netrapte se, 
dětem půjde učení do hlavy. 
Babičky a dědové, radujte se, všechna 
vnoučata se šťastně vrátí rodičům. 
    A všichni ostatní, zasmějte se, vždyť 
s humorem jde všechno líp. 
                                                               
                                                              

Posvícenská zábava v Nové Vsi I 

Vítání občánků 

Posvícenská zábava na Ohradě 

Dlabání dýní 

Rozsvícení vánočního stromku 

Mikulášská na návsi 

TURISTICKÉ ZNÁMKY A P
     

    Na OÚ v Nové Vsi I a v potravinách Andílek je možné si 
zakoupit turistické známky a pohledy
                                            

Oprava TŘÍ KŘÍŽKŮ 
 

    V průběhu jara a léta byly obnoveny 
tři křížky 
na hřbitově a křížky na návsi a v
Jiráskově. 
získat dotaci
a obnova stávají
venkovské krajiny“
v co největší míře původní materiál, 
musel být v
pozměněn. 
    Při podrobnějším průzkumu bylo 
zjištěno, že některé kamenné části již 
dosloužily a to se př
potvrdilo
rozpadly
    Byly nahrazeny novým a kvalitněj
ším kamenem, takže by při dobré 
údržbě měly vydržet další desítky let.   
   Podařilo se tím zachovat část z
našich předků a v
hřbitově i odstranit nebezpečí jeho 
zřícení, stav byl skutečně havarijní. 
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ti, nebojte se, letošní školní rok 
bude ten nejlepší. Rodiče, netrapte se, 
dětem půjde učení do hlavy.  
Babičky a dědové, radujte se, všechna 
vnoučata se šťastně vrátí rodičům.           

A všichni ostatní, zasmějte se, vždyť 
humorem jde všechno líp.                                                            

                                                                
                                                                   IB 

URISTICKÉ ZNÁMKY A POHLEDY 
potravinách Andílek je možné si 

zakoupit turistické známky a pohledy Bedřichovy vyhlídky.   

 

průběhu jara a léta byly obnoveny 
tři křížky v Nové Vsi I – centrální kříž 
na hřbitově a křížky na návsi a v ulici 
Jiráskově.  I na tuto akci se podařilo 
získat dotaci a to z programu „Údržba 
a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny“. Záměr zachovat 

co největší míře původní materiál, 
musel být v průběhu realizace dosti 
pozměněn.  

Při podrobnějším průzkumu bylo 
zjištěno, že některé kamenné části již 
dosloužily a to se při demontáži 
potvrdilo (některé prvky se zcela 
rozpadly).  

Byly nahrazeny novým a kvalitněj-
ším kamenem, takže by při dobré 
údržbě měly vydržet další desítky let.      

Podařilo se tím zachovat část z práce 
našich předků a v případě kříže na 
hřbitově i odstranit nebezpečí jeho 
zřícení, stav byl skutečně havarijní.  

 Petr Čech
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Na návštěvě 
     V roce 2001 parta dobrých kamarádů založila Ohradskou besedu.
zrealizovat mnoho kulturních a sportovních akcí.
listů zeptali PŘEDSEDY OHRADSKÉ BESEDY PANA IVANA WEISSE
 

Povolání: Vedoucí provozovny průmyslových hadic, Charvát Group Kolín.

Nejoblíbenější místo v životě
Životní motto:

    Pane Weissi, prozradíte nám, jak 
vůbec vznikl nápad založit Ohradskou 
besedu a kdo byl u jejího vzniku? 
    Jako většina dobrých nápadů, tak i ten-

to vznikl u piva. Tehdy se parta přátel 

rozhodla založit sdružení s názvem 

Ohradská beseda.  

    Předsedou se stal pan Pavel Kárník, 

který tuto organizaci vedl dlouhých 9 let. 

    Jaké byly začátky, jak pracuje beseda 
dnes a kolik má členů? 
    Začátky byly snazší, jelikož chuť 

pracovat mělo více členů, než dnes. 

Postupem času se někteří členové 

odhlásili, někteří bohužel zemřeli. Jsem 

však rád, že se přihlašují i noví zájemci.    

K 

členů.

    
hlavičkou besedy právě ta první? A drží 
tradici dodnes?
    

dici drží dodnes. Každé tři roky pořádá

májový průvod, který je večer zakončen 

zábavou. Jinak každý rok organizujeme 

večerní zábavu pod hvězdami.

    
posvícenská zábava a mnoho dalších 
povedených akcí, to je jen stručný 
přehled 
po
ve
    

Přál bych si, aby se na přípravě podílelo 

více našich členů.

    
říká, srdeční záležitostí, a na kterou jste 
náležitě pyšný?
    

srdeční záležitostí. Každá z

svým způsobem jiná a záleží na mnoha 

okolnostech. 

    

Odměnou je pro nás pak pozitivní zpětná 

vazba od zúčastněných dospělých i dětí. 

    
Kdyby se chtěl nový potencionální člen
k vám připojit, co má pro to udělat? Je 
podmínkou bydliště na Ohradě, nebo 
postačí hlava plná nápadů a chuť 
pomoci?
   

Přejeme vám pane Weissi, ať energii a sílu načerpanou ze sluníčka spotřebováváte po malých kouscích a ať vám vydrží po 
rok.  Za rozhovor děkují a  s přáním hezkého babího léta se za redakci Novov

a návštěvě na OHRADSKÉ BESEDĚ 
V roce 2001 parta dobrých kamarádů založila Ohradskou besedu. Za dobu svého již skoro dvacetiletého působení stihli 

lizovat mnoho kulturních a sportovních akcí. Kdo jsou a jaké mají cíle, na to jsme se v tomto zářijovém vydání Novoveských 
PŘEDSEDY OHRADSKÉ BESEDY PANA IVANA WEISSE. 

Vedoucí provozovny průmyslových hadic, Charvát Group Kolín.
Nejoblíbenější film: Dobrý ročník. 
Nejoblíbenější hudba: Rock a folk. 

životě: Těžko určit jedno místo, ale vždy se rád vracím na Ohradu.
Životní motto: Když něco dělám, tak to dělám pořádně. 

 
 
 
 
 

 dnešnímu dni má Ohradská beseda 35 

členů. 

    Vzpomenete si, která akce byla pod 
hlavičkou besedy právě ta první? A drží 
tradici dodnes? 
    První akce byly Staročeské máje a tra-

dici drží dodnes. Každé tři roky pořádáme 

májový průvod, který je večer zakončen 

zábavou. Jinak každý rok organizujeme 

večerní zábavu pod hvězdami. 

    Ohradské máje, maškarní, dětský den, 
posvícenská zábava a mnoho dalších 
povedených akcí, to je jen stručný 
přehled všeho, co Ohradská beseda 

ořádá. Jak náročná je pro předsedu 
eškerá organizace? 

    Pořádání těchto akcí je dost náročné. 

Přál bych si, aby se na přípravě podílelo 

více našich členů. 

    Která z těchto akcí je pro vás, jak se 
říká, srdeční záležitostí, a na kterou jste 
náležitě pyšný? 
    Nedá se říci, která by pro mě byla 

srdeční záležitostí. Každá z těch akcí je 

svým způsobem jiná a záleží na mnoha 

okolnostech.  

    Pyšný jsem na vše, co se povede. 

Odměnou je pro nás pak pozitivní zpětná 

vazba od zúčastněných dospělých i dětí.  

  Je beseda otevřená pro nové členy? 
Kdyby se chtěl nový potencionální člen    
k vám připojit, co má pro to udělat? Je 
podmínkou bydliště na Ohradě, nebo 
postačí hlava plná nápadů a chuť 
pomoci? 
    

     Ano, beseda je otevřena pro nové členy 

a podmínkou n

Zájemci se můžou hlásit buď osobně 

u mě, nebo u kteréhokoliv člena. Rádi 

přivítáme v

motivaci pro členství bych rád zmínil, že je 

možné uspořádat například dvoudenní 

zájezd na Moravu, výlet do

zoo.  

    Na co se
    Letos již máme většinu 

bližší akce je naplánována na 14. 9., kdy 

bude v

každoroční Posvícenská zábava s

bolou. Dále potom v

nadílka 

vánočního stromku na ohradské návsi.

     Jak se žije vám a vaší rodině na 
Ohradě? Měnil byste?
    Mojí rodině se zde žije krásně a určitě 

bychom neměnili. 

    Rodina, zaměstnání, Ohradská beseda 
máte vůbec čas na nějaké k
kterých relaxujete?
    Rodina, zaměstnání, dům, zahrada, 

zvířata, Ohradská beseda 

hodně času. Pokud nějaký zbyde, rád 

rybařím.

    Slovo závěrem. Máte něco na srdci, co 
byste řekl našim čtenářům?
    Závěrem bych chtěl poděkova

spoluobčanům za to, že navštěvují naše 

akce a hlavně členům i nečlenům 

Ohradské besedy, kteří se na pořádání 

těchto akcí podílí.

Přejeme vám pane Weissi, ať energii a sílu načerpanou ze sluníčka spotřebováváte po malých kouscích a ať vám vydrží po 
babího léta se za redakci Novoveských listů loučí Lenka Benešová a Iveta Bodláková.

 
Za dobu svého již skoro dvacetiletého působení stihli 

a jaké mají cíle, na to jsme se v tomto zářijovém vydání Novoveských 

Vedoucí provozovny průmyslových hadic, Charvát Group Kolín. 

: Těžko určit jedno místo, ale vždy se rád vracím na Ohradu. 

Ano, beseda je otevřena pro nové členy 

a podmínkou není bydliště na Ohradě. 

Zájemci se můžou hlásit buď osobně         

ebo u kteréhokoliv člena. Rádi vás 

přivítáme v našich řadách. Jako takovou 

motivaci pro členství bych rád zmínil, že je 

možné uspořádat například dvoudenní 

zájezd na Moravu, výlet do pivovaru nebo 

Na co se ještě můžeme těšit? 
Letos již máme většinu za sebou. Nej-

bližší akce je naplánována na 14. 9., kdy 

bude v místní hospůdce probíhat 

každoroční Posvícenská zábava s tom-

bolou. Dále potom v prosinci mikulášská 

 pro děti a následné rozsvícení 

vánočního stromku na ohradské návsi. 

Jak se žije vám a vaší rodině na 
Ohradě? Měnil byste? 

Mojí rodině se zde žije krásně a určitě 

bychom neměnili.  

Rodina, zaměstnání, Ohradská beseda 
máte vůbec čas na nějaké koníčky, při 
kterých relaxujete? 

Rodina, zaměstnání, dům, zahrada, 

zvířata, Ohradská beseda - to vše zabere 

hodně času. Pokud nějaký zbyde, rád 

rybařím. 

Slovo závěrem. Máte něco na srdci, co 
byste řekl našim čtenářům? 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 

spoluobčanům za to, že navštěvují naše 

akce a hlavně členům i nečlenům 

Ohradské besedy, kteří se na pořádání 

těchto akcí podílí. 

Přejeme vám pane Weissi, ať energii a sílu načerpanou ze sluníčka spotřebováváte po malých kouscích a ať vám vydrží po celý 
eských listů loučí Lenka Benešová a Iveta Bodláková. 
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SDH NOVÁ VES I (
    V červnu pořádala obec Nová Ves I, 
každoroční výročí bitvy u Kolína, kde sbor 
dobrovolných hasičů zajišťoval občer-
stvení, druhý den dozor při odpalování 
ohňostroje na vyhlídce Bedřichov. 
     Následující den hasiči pořádali již 
čtvrtý ročník akce „S hasiči bezpečně na 
kole“. Akce se konala na Václavském 
náměstí před hasičskou zbrojnicí, které se 
těšilo hojné účasti nejen dětí, ale i dos-
pělých. Pro děti byl připraven doved-
nostní závod na kolech, kdy každý dětský 

účastník si po absolvování závodu odnesl 
zaslouženou odměnu. Děti i dospělí si 
mohli vyzkouš
pomoc (zástava srdce, dechu, atd.). 
Závěrem akce byla pro děti připravena 
pěnová koupel a malování na obličej.
    
dopoledne pro základní a mateřské školy 
Ratboř, Velim, Nová Ves I, Červe
a Kolín, se zaměřením na poskytování 
první pomoci, hašení a s
praktické ukázky hasičské práce.

    Vážení spoluobčané, chtěli bychom se s 
vámi podělit o to, jakou činností se naše 
rybářská organizace zaobírá.  
    Tak v prvé řadě jsme se v jarních 
měsících připravovali na důstojný průběh 
14. ročníku dětských rybářských závodů. 
Uskutečnily se v měsíci červnu a zúčast-
nilo se jich 48 dětí. Kdo takovouto akci 
organizoval, ví, co to obnáší. Oslovit 
sponzory, zajistit ceny, občerstvení, 
nechat vytisknout diplomy a další důležité 
věci, bez nichž by neměly závody takovou 
úroveň, jakou každoročně mají.  
    Další nemalá akce, která nám nedala 
spát, byla zajistit finanční prostředky na 
další rekonstrukci naší klubovny. Dali 
jsme si za úkol provést vnitřní 
rekonstrukci zasedačky, kuchyně, 
zavedení vody a vše, co s tím souvisí. 
Nechali jsme provést nové podlahy, 
koupila se kuchyňská linka a kom-
binovaný sporák, který jsme nechali 
zapojit odbornou firmou. Koupila se nová 
vodárna, nový wc, umyvadlo a mrazák. 

Na chodbě a v kuchyni byla položena 
nová dlažba a obložení kachličkami. Dále 
jsme odstr
nainstalovat do oken vertikální žaluzie. 
    
venkovní a dvě vnitřní jednotky klima
tizace, která v zimních měsících zabrání 
zamrznutí vody.
    
jsme
jsme pro naše rybáře nakoupili tržní 
kapry v průměru 2,5 kg za 160
Dále jsme vysadili 15 000 ks úhořího 
monté a 3 
budou vysazeny z výlovu v měsíci říjnu 
a dravé ryby, jako jsou št
budou vysazeny také na podzim. 
    
opatření, aby i na našich revírech 
nepropuklo onemocnění kaprů tzv. KHV, 
což je koi herpes virus, kdy uhynou celé 
osádky kaprů i jiných druhů ryb, tak jako 
k tomu došlo u
Městce a na severní Moravě u Krnova.

 

 

     David Vrba z Peček je žák zdejší 
základní školy, který má podobné zájmy 
jako většina jeho vrstevníků. Od dětství je 
sportovně nadaný, takže často bývá 
platnou posilou fotbalových i flor-
balových týmů. To však není všechno. 
David je k tomu všemu i naprosto 
vyjímečný rybář. Jeho doménou je lov ryb 
udicí na plavanou. Když byly Davidovi       
4 roky,  přivedl ho k rybaření jeho tatínek. 
Od té doby, se pro Davida stalo rybaření 
mistrovskou záležitostí. A to doslova!  
   Když se stal v roce 2014 členem 
Českého rybářského svazu MO Plaňany, 
sportovní rybolov byla jasná volba.  

    
dlouho čekat. V roce 2018 se stal David 
mistrem České republiky v lovu ryb udicí 
na plavanou kategorie U15. 
    
se zúčastnil mistrovství světa ve 
Španělsku, kde 
4. místě. Určitě je tedy na místě hrdost a 
velká gratulace.
     
nem všech Davidových fanoušků, mu chci 
popřát hodně úspěchů a šťastný lov.

   

DH NOVÁ VES I (červen – srpen 2019)
účastník si po absolvování závodu odnesl 
zaslouženou odměnu. Děti i dospělí si 
mohli vyzkoušet na cvičné figuríně první 
pomoc (zástava srdce, dechu, atd.). 
Závěrem akce byla pro děti připravena 
pěnová koupel a malování na obličej. 
    Hasiči na požádání připravili vzdělávací 
dopoledne pro základní a mateřské školy 
Ratboř, Velim, Nová Ves I, Červené Pečky 
a Kolín, se zaměřením na poskytování 
první pomoci, hašení a s předvedením 
praktické ukázky hasičské práce. 

    V měsících
vyjela jednotka celkem ke dvanácti 
zásahům. Jednalo se o požáry, odstranění 
nebezpečného hmyzu, dopr
popadané stromy.
    V období sucha a vysokých teplot hasiči 
zalévali nově vysazené stromky v
Vsi I a na žádost rybářů z Nové Vsi I, 
prokysličovali pomocí proudnic vodu 
rybníka Komorák a Doleháj 2 v

Zprávy od RYBÁŘŮ
Na chodbě a v kuchyni byla položena 
nová dlažba a obložení kachličkami. Dále 
jsme odstranili staré záclony a nechali 
nainstalovat do oken vertikální žaluzie.  
    V měsíci září budou nainstalovány dvě 
venkovní a dvě vnitřní jednotky klima-
tizace, která v zimních měsících zabrání 
zamrznutí vody.  
    Dost o rekonstrukci a nyní o tom, jak 
jsme se starali o naše rybníky. V dubnu 
jsme pro naše rybáře nakoupili tržní 
kapry v průměru 2,5 kg za 160 000 Kč. 
Dále jsme vysadili 15 000 ks úhořího 
monté a 3 000 ks bílé ryby. Další ryby 
budou vysazeny z výlovu v měsíci říjnu     
a dravé ryby, jako jsou štika a candát, 
budou vysazeny také na podzim.  
    V současné době jsme museli provést 
opatření, aby i na našich revírech 
nepropuklo onemocnění kaprů tzv. KHV, 
což je koi herpes virus, kdy uhynou celé 
osádky kaprů i jiných druhů ryb, tak jako 
k tomu došlo u Přelouče, u Heřmanova 
Městce a na severní Moravě u Krnova. 

     Vyhlásili jsme 
nástražních rybek z revíru do revíru
Nakupované rybky musí mít atest a nás
tražní rybka může být k lovu použita na 
tom rybníku, kde byla ulovena.
    Aby toho
připravujeme na tzv. hospodářské 
vypořádání, což jsou prověrky, kde se 
kontroluje zarybnění a vše, co s tím 
souvisí, včetně účetnictví. 
     Abych nezapomněl, musím poděkovat 
novoveským hasičům za to, že nám v těch 
vedrech pomohl
obecnímu úřadu za veškerou pomoc, 
kterou nám poskytuje a p. Ing. Zapletalovi 
za to, že nám pomáhá formou posekání 
trávy na na
našim členům nechce přiložit ruka k dílu. 
Všichni dokáž
ale aby pro spolek něco udělali, to ne.
    Děkuji vám, že jste dočetli až do konce 
a přeji vám vše 
 
                                

Malý rybář z Peček 
 

 

    Sportovní úspěchy na sebe nenechaly 
dlouho čekat. V roce 2018 se stal David 
mistrem České republiky v lovu ryb udicí 
na plavanou kategorie U15.  
    V letošním roce byl členem týmu, který 
se zúčastnil mistrovství světa ve 
Španělsku, kde jeho družstvo skončilo na 
4. místě. Určitě je tedy na místě hrdost a 
velká gratulace. 
     Nejen jménem svým, ale jistě i jmé-
nem všech Davidových fanoušků, mu chci 
popřát hodně úspěchů a šťastný lov. 

 
 

  Blanka Kozáková, místostarostka Peček 

2019) 
měsících červen, červenec a srpen 

vyjela jednotka celkem ke dvanácti 
zásahům. Jednalo se o požáry, odstranění 
nebezpečného hmyzu, dopravní nehody a 
popadané stromy. 

období sucha a vysokých teplot hasiči 
zalévali nově vysazené stromky v Nové 
Vsi I a na žádost rybářů z Nové Vsi I, 
prokysličovali pomocí proudnic vodu 
rybníka Komorák a Doleháj 2 v Klavarech. 

     
  Za SDH Karel Voslař 

Vyhlásili jsme zákaz přenášení 
nástražních rybek z revíru do revíru. 
Nakupované rybky musí mít atest a nás-
tražní rybka může být k lovu použita na 
tom rybníku, kde byla ulovena.  

Aby toho nebylo málo, tak se také 
připravujeme na tzv. hospodářské 
vypořádání, což jsou prověrky, kde se 
kontroluje zarybnění a vše, co s tím 
souvisí, včetně účetnictví.  

Abych nezapomněl, musím poděkovat 
novoveským hasičům za to, že nám v těch 
vedrech pomohli okysličovat vodu, 
obecnímu úřadu za veškerou pomoc, 
kterou nám poskytuje a p. Ing. Zapletalovi 
za to, že nám pomáhá formou posekání 
trávy na napájecí struze. Škoda, že se 

m členům nechce přiložit ruka k dílu. 
Všichni dokážou jen remcat a pomlouvat, 

e aby pro spolek něco udělali, to ne.  
Děkuji vám, že jste dočetli až do konce 

a přeji vám vše NEJ.  

                                    J. Foršt předseda MO  
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Běhy KRAJEM BITVY U KOLÍNA
    

tradičního běhu ,,KRAJEM BITVY U KOLÍNA“ 

v 

dospělých běžců. Z

nejlépe vedla 

na 2. místě v

naše mládí. Z

jich 6 umístilo na prvních dvou pozicích. Na 

1. místě Szitasová Yvona, Mikulovská 

Valérie, Čech Martin. Na 2. místě Sekyrková 

Anna, Szitas Petr, Mikulovský Patrik. 

 

P

    S předstihem upozorňujeme všechny 
vlastníky a chovatele psů, že podle zákona 
č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změ-
ně některých souvisejících zákonů s plat-
ností od 1. ledna 2020 musí být každý pes 
označen elektronickým čipem. 
    Povinně by se měli čipovat všichni psi, 
nejdříve však ve věku kolem půl roku, v do-
bě prvního očkování proti vzteklině.      
 

   
letos, není třeba čekat na žádné konkrétní 
datum. Povinné očkování psa proti 
vzteklině je od tohoto data platné, pouze 
pokud je pes takto označen. Pokud pes 
nebude očipován, nebude také očkován. 
Sankce za nedodržení b
pohybovat v rozmezí 20 
vislosti na druhu provinění. Výjimkou je 
pouze pes, který je označen čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 
2011.
    

se psem do zahraničí (ve většině 

evr

platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k

teli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho 

vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, 

snadnější monitoring chovu psů, lepší 

dohledatelnost majitele v případě nutnosti 

 

                 POJÍZDNÉ PRODEJNY            
 
 

 Mlékárna Ohaře - lichý týden, úterý od 14:00 hod. 

 Řeznictví Řehák Nymburk -  středa po 15:00 hod.

 

    Tyto prodejny naleznete v uvedené časy vedle OÚ v

                                        

        

 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Z
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 

a Ing. Magdalena Dunka. Uzávěrka dalšího čísla bude 29. 11. 2019., e

Běhy KRAJEM BITVY U KOLÍNA 
    Dne 29. 6. 2019 proběhl již 13. ročník 

tradičního běhu ,,KRAJEM BITVY U KOLÍNA“ 

Nové Vsi I. Běhu se celkem zúčastnilo 39 

dospělých běžců. Z domácích závodníků si 

nejlépe vedla Kliková Eliška, která doběhla 

na 2. místě v ženách. O mnoho lépe si vedlo 

naše mládí. Z celkového počtu 17 dětí se 

jich 6 umístilo na prvních dvou pozicích. Na 

1. místě Szitasová Yvona, Mikulovská 

Valérie, Čech Martin. Na 2. místě Sekyrková 

Anna, Szitas Petr, Mikulovský Patrik.  

    Počasí nám jako každý rok přálo a bude

me se těšit na 14. roční

    Velké poděkování patří především 

sponzorům: Obecní úřad Nová Ves I, 

Potraviny Andílek s.r.o. Michal Jeřábek, 

Novoveská hospoda 

Legos s.r.o., KVARK SERVIS s.r.o. HALKO 

stavební společnost s.r.o., Cambridge 

Trading Company s.r.o.

Jeřábek s.r.o. a Václav Vojtěch.

                                               

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ 
   Svého psa můžete nechat čipovat již 
letos, není třeba čekat na žádné konkrétní 
datum. Povinné očkování psa proti 
vzteklině je od tohoto data platné, pouze 
pokud je pes takto označen. Pokud pes 
nebude očipován, nebude také očkován. 
Sankce za nedodržení by se mohly 
pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v zá-
vislosti na druhu provinění. Výjimkou je 
pouze pes, který je označen čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 
2011. 
    Výhody čipování: snadnější vycestování 

se psem do zahraničí (ve většině 

evropských států již povinné čipování psů 

platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k mají-

teli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho 

vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, 

snadnější monitoring chovu psů, lepší 

dohledatelnost majitele v případě nutnosti 

postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly 

psů při prodeji.

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje 

cca mezi 120 

Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 

300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 

25 let. Mikročip j

a centimetr dlouhé miniaturizované 

zařízení, které je naprogramováno čitelným 

kódem, který je jedinečný a neopakova

telný. Čip je možno aplikovat zvířeti v

kémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme 

všem majitelům

v Národním registru majitelů zvířat

www.narodniregistr.cz/o

    Teprve po zeregistrování plní mikročip 

funkci prostředku k vyhledávání a nalezení 

vašeho psa v případě zaběhnutí.

PRODEJNY                                           KDE SE VZALA

lichý týden, úterý od 14:00 hod.  

středa po 15:00 hod. 

uvedené časy vedle OÚ v Nové Vsi I. 

                      

          Máte o lavičce informace? Napište nám.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jsou v
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 29. 11. 2019., e-mail: novoveskelisty@seznam.cz. 

Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav 
 

Počasí nám jako každý rok přálo a bude-

me se těšit na 14. ročník. 

Velké poděkování patří především 

sponzorům: Obecní úřad Nová Ves I, 

Potraviny Andílek s.r.o. Michal Jeřábek, 

Novoveská hospoda – Miroslav Psohlavec, 

Legos s.r.o., KVARK SERVIS s.r.o. HALKO 

stavební společnost s.r.o., Cambridge 

Trading Company s.r.o., Pohřební služba 

Jeřábek s.r.o. a Václav Vojtěch. 

                                                         Petr Kubišta 

postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly 

psů při prodeji. 

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje 

cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. 

Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 

550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 

25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké 

a centimetr dlouhé miniaturizované 

zařízení, které je naprogramováno čitelným 

kódem, který je jedinečný a neopakova-

telný. Čip je možno aplikovat zvířeti v ja-

kémkoliv věku. 

Po označení psa mikročipem doporučujeme 

všem majitelům psů zaregistrovat se      

Národním registru majitelů zvířat na: 

www.narodniregistr.cz/o-nas.php. 

Teprve po zeregistrování plní mikročip 

funkci prostředku k vyhledávání a nalezení 

o psa v případě zaběhnutí.  

DE SE VZALA, TU SE VZALA… 

Máte o lavičce informace? Napište nám. 

veřejňované 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)        
mail: novoveskelisty@seznam.cz.  


