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1.

Obec a její koncepční dokumenty

1.1

Stručná charakteristika obce

Městys Nové Veselí

Osadu s názvem Veselí, o níž máme první písemnou zmínku z roku 1377, založil
koncem 13. století moravský rod pánů z Lomnice a Meziříčí. Pod jejich správou
získala významné výsady a byla povýšena na městečko s právem používat lomnický
znak.
Mezi další majitele, díky kterým se pak městečko postupně rozvíjelo, patřil
Jan z Pernštejna, Zikmund Heldt z Kementu a jeho manželka Alena Meziříčská.
Majitel meziříčského panství, místokancléř království českého Zikmund Held
z Kementu vyjmul v roce 1563 veselskou oblast (osady Veselí, Újezd, Matějov, Březí
a Budeč) z moci velkomeziříčských pánů a vytvořil malé samostatné panství, určené
své manželce Aleně Meziříčské z Lomnice. Pro ni nechal roku 1564 zbudovat
renesanční zámeček, kde trvale se svým dvorem žila asi patnáct posledních let svého
života. Po její smrti (1610) připadlo panství rodině Alenina druhého manžela,
Berkům z Dubé a Lipého a nastal pozvolný úpadek malého novoveselského panství.
K jistému zlepšení došlo v letech 1678-1693, kdy zdejší zámeček obýval se svou
rodinou Jiří Kryštof svobodný pán z Globitz.
Po smrti Jiřího Kryštofa z Globitz novoveselský statek pustl a nakonec ztratil
samostatnost, když byl roku 1709 prodán žďárskému cisterciáckému klášteru.
Opat kláštera Bernard Hennet nechal v Novém Veselí v letech 1750-1757 vystavět
nový barokní kostel sv. Václava a ve stejném slohu byla postavena římskokatolická
fara (1784).
Při velkém požáru městečka roku 1831 vyhořela nebo úplně shořela více než
polovina stavení. Tou dobou bylo Nové Veselí v majetku žďárského panství, které
tehdy vlastnili Ditrichsteinové.
Rok 1850 znamenal změnu ve fungování samosprávy, bylo zvoleno první
zastupitelstvo v čele se starostou. Poklidný život městečka, kde hlavní zdrojem
obživy bylo zemědělství a drobná řemesla, narušily obě světové války. Pomník se
sochou prezidenta Masaryka byl věnován jejím obětem.
K dalšímu rozvoji a nárůstu počtu obyvatel dochází postupně od 60.tých let 20.
století.
Velkých změn doznalo jádro obce, kde byly téměř všechny původní domy
nahrazeny novostavbami, vzniklo několik nových sídlišť uspořádaných
do pravidelných sítí ulic.
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K 1. lednu 2019 měl městys Nové Veselí 1313 obyvatel. Průměrný věk obyvatel
je 38,81 let.

S T A T I S T I K A O B Y V A T E L K 1. 1. 2019
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V obci je budova úřadu městyse, kostel, fara, kaplička, starý a nový hřbitov, zdravotní
středisko, Dům klidného stáří (DKS), základní škola, mateřská škola, 3 prodejny smíšeného
zboží, několik pohostinství, požární zbrojnice, víceúčelové dětské hřiště, sportovní hala,
sokolovna a hřiště u sokolovny.
V městysi je mnoho pracovních příležitostí, které jsou hojně využívány obyvateli městyse,
ale také obyvateli z okolních obcí. Další uplatnění najdou občané především v nedalekém
Žďáru nad Sázavou, ale i ve vzdálenější Jihlavě.
Dopravní obslužnost je zajištěna firmami Zdar, a.s. a ICOM transport a.s. Přímé
autobusové spojení má Nové Veselí se Žďárem nad Sázavou, Jihlavou a Polnou.
V městysi je vybudován vodovod, kanalizace, plynovod, čistírna odpadních vod.
Nové Veselí je částečně chráněno od severu kopcem Vortem (Strážnou). Bylo založeno při
bystrém potoce, které si zde v dávných dobách vyhloubil v okolní krajině široké koryto,
v krajině rybničnaté, s odlehlými tůněmi, mokřinami a rašeliništi, háji i mohutným lesním
5
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porostem. Mírně zvlněná okolní krajina skýtala možnosti založení polí a luk i využití
pokáceného dřeva ke zbudování nových obydlí. Vypálené a vykácené lesy se jen zvolna
měnily na nerovná kamenitá políčka s bahnitými výmoly, valouny a tzv. bludnými kameny.
Obci byl v roce 1998 z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přiznán znak
a prapor.
V roce 1563 udělil císař městečku pečeť a znak, které vycházejí z historického rodového
znaku Zikmunda Heldta z Kementu, s použitím atributů lva a padací mříže.
Popis znaku: Dva červení vzpřímení lvi, s vyplazenými jazyky držící na dvojitém řetězu
stříbrnou mříž, vše na žlutém pozadí.

Motiv řetězu, mříže a barvy znaku červená a žlutá byly použity i pro prapor.

V roce 2016 byl Parlamentem ČR obci Nové Veselí předán dekret o určování obcí městy
a městysi a Nové Veselí je od této chvíle opětovně MĚSTYSEM.
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1. 2 Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace
Mezi základní rozvojové dokumenty městyse Nové Veselí patří územní plán.
Územní plán se stal základním koncepčním dokumentem dlouhodobého
charakteru, který vytvořil předpoklady a podmínky pro rozvoj obce
a ochranu kulturních a přírodních hodnot území. Navrhl také organizaci a funkční
využití území a vymezil plochy pro novou zástavbu a pro veřejně prospěšné stavby.
Do tvorby územního plánu byli zapojeni i obyvatelé obce, kteří měli možnost vyjádřit
své náměty, připomínky a názory během vytváření územního plánu.
Územní plán vypracovala firma Ing. Marie Psotová, StudioP, Žďár nad Sázavou.
Územní plán byl vydán dne 15. 10. 2012 usnesením ZM č. 14. V roce 2014 byla
vydána Změna č. 1 územního plánu Nové Veselí. V současné době byl podán návrh
na změnu č. 2 územního plánu Nové Veselí.

1.3 Program obnovy vesnice
Základním dokument programu obnovy vesnice je strategický plán městyse pro volební
období 2018 - 2022, z něhož vychází program obnovy vesnice.
2019
2019
2021
2019
2019
2020

2020
2020
2022
2019
2022
2022

2019 2019
2018
2018
2018
2018
2018

2022
2022
2022
2022
2022

spolupráce na budování silničního obchvatu kolem Nového Veselí
vybudování mostu na Vetlu přes plánovaný silniční obchvat
podpora rekonstrukce místní Sokolovny
obnova veřejného osvětlení v městysi
realizace rekonstrukce budovy úřadu městyse
rozšíření budovy školy v závislosti na stoupajícím počtu dětí
vybudování protipovodňových opatření v lokalitě výstavby nových
RD
podpora sportovních, kulturních a zájmových činností a spolků
podpora obnovy kulturních, historických a církevních památek
podpora na realizaci polních cest z pozemkových úprav
opravy chodníků a místních komunikací v městysi
úprava zeleně v městysi, podpora environmentálních aktivit

získání podpory k vybudování záložního zdroje na pitnou vodu,
2019 2022 příprava k realizaci zásobování městyse pitnou vodou z vlastních
zdrojů
2020 2020 příprava studie na vybudování přírodního koupaliště
2019 2019 rekonstrukce kanalizace Na Městečku
2019 2022 příprava nových stavebních pozemků
2020 2022 zhotovení studie na použití alternativních zdrojů energie
2020 2020 úprava autobusové zastávky k Újezdu
vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního střediska
2019 2020
formou výtahu
2019 2019 rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale
Program je postupně realizován a občané se na něm podílejí svojí dobrovolnickou
činností.
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Celkové náklady
akce

Název akce

Dotace

2009

Sanace ZŠ

789 230,00 Kč

134 000,00 Kč

2010

Prodloužení kanalizace u
Zdravotního střediska

667 090,00 Kč

111 000,00 Kč

2011

Oprava koryta řeky Oslavy

575 665,00 Kč

111 000,00 Kč

2012

Oprava chodníků

304 057,00 Kč

107 000,00 Kč

2013

Oprava chodníků

538 249,00 Kč

109 000,00 Kč

2014

Oprava chodníků

1 481 796,00 Kč

106 000,00 Kč

2015

Oprava chodníků a komunikace

1 084 552,00 Kč

105 000,00 Kč

2016

Oprava chodníků k MŠ a
oprava zpevněných ploch u ZŠ

1 291 382,00 Kč

110 000,00 Kč

2017

Oprava komunikace na Holetín
a ul. Potoční

1 377 545,00 Kč

120 000,00 Kč

2018

Oprava komunikací 2018

462.482,00 Kč

127.000,00 Kč

1.4 Rozpočet městyse
Při tvorbě rozpočtu je kladen důraz především na rozvoj městyse a na zlepšování
životních podmínek. Rozpočet městyse je pro rok 2019 vytvořen jako schodkový. Schodek
rozpočtu je pokryt rezervou minulých let.

ROZPOČET MĚSTYSE
§

položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1345
1361
1381
1511

název
Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti

2018
3 800 000,00
200 000,00
350 000,00
3 500 000,00
1 100 000,00
6 300 000,00
370 000,00
16 300,00
20 000,00
8 000,00
37 000,00
70 000,00
900 000,00

2019
4 100 000,00
80 000,00
430 000,00
3 500 000,00
1 200 000,00
8 800 000,00
370 000,00
16 800,00
20 000,00
8 000,00
37 000,00
110 000,00
900 000,00
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Neinvest. př. transvery ze SR v rámci
4112 souhrnného dotačního vztahu
4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí

Celkem:
1039
2341
3314
3319
3341
3429
3511
3612
3613
3632
3639
3725
4351
6171
6310
PŘÍJMY
CELKEM
1039
2143
2212
2219
2221
2292
2310
2321
3113
3314
3319

Lesní hospodářství
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní zájm. činnost a rekreace
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
Osobní asistent. peč. služba a podpora samost.
bydlení
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací

Lesní hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní komunikace (chodníky)
Veřejná silniční doprava
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Kanalizace
Základní školy
Knihovna
Kultura (KK)

3330
3341
3349
3399
3419
3421
3429
3511
3612

Církev
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Dary obyvatelstvu
Příspěvky TJ SOKOL
Dětská hřiště
Sportovní hala
Zdravotní středisko
Byty

3613
3631
3632

Městys Nové Veselí

520 700,00
50 000,00

520 700,00
50 000,00

17 242 000,00 20 142 500,00
930 000,00
826 000,00
50 500,00
50 501,00
3 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
6 000,00
6 000,00
1 200 000,00 1 200 000,00
365 000,00
370 100,00
150 000,00
156 000,00
99 000,00
114 500,00
3 000,00
3 000,00
40 000,00
40 000,00
300 000,00

250 000,00

264 000,00
300 000,00
1 500,00

264 000,00
202 300,00
15 000,00

20 955 000,00 23 643 901,00
20 000,00
4 000,00
33 000,00
22 000,00
3 230 000,00 11 170 000,00
600 000,00 1 100 000,00
10 000,00
0,00
150 000,00
160 000,00
143 000,00
143 000,00
1 032 000,00 2 232 000,00
2 447 000,00 2 496 000,00
55 000,00
59 000,00
100 000,00
128 000,00
0,00
25 000,00
64 000,00
68 000,00
1 035 000,00
16 000,00
1 262 000,00
379 000,00
313 000,00

100 000,00
25 000,00
64 000,00
68 000,00
1 200 000,00
14 000,00
2 401 200,00
1 890 000,00
17 000,00

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

0,00
191 000,00
356 000,00

10 000,00
1 813 000,00
153 500,00

3635

Územní plánování

100 000,00

0,00

3636

Územní rozvoj

500 000,00

0,00

3639

Komunální služby

331 000,00

345 338,00
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Soutěž Vesnice roku 2019

Městys Nové Veselí

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

16 000,00

16 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

650 000,00

660 000,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

465 000,00

485 000,00

3726

Využívání a zneškodňování ost. Odpadů

151 000,00

120 000,00

3745

Veřejná zeleň

377 000,00

377 000,00

4351

DKS

128 000,00

137 000,00

5512

Dobrovolní hasiči

2 913 000,00

2 747 000,00

6112

Zastupitelstvo

1 017 000,00

1 146 000,00

6118

Volba prezidenta

34 000,00

0,00

6171

Činnost místní správy

1 281 000,00

1 976 000,00

Výdaje z finančních operací
Platby daní

2 000,00
1 461 000,00

6 000,00
1 600 000,00

6310
6399
VÝDAJE
CELKEM

20 955 000,00 34 885 038,00

1. 5 Přehled dotací (SR, EU) v letech 2010 – 2018
Rok

Poskytovatel
2010 SFDI
2010

Ministerstvo
vnitra

Název akce
Bezbarierový vstup a úpravy ZŠ

Dotace
Náklady akce
1 607 000,00 Kč
3 893 551,00 Kč

SDH CAS automobil

2 000 000,00 Kč

5 056 000,00 Kč

2011 SFŽP

Separace bioodpadu

887 948,10 Kč

984 570,00 Kč

2012 Fond Vysočiny

Zkvalitnění vybavení vývařovny MŠ
Nové Veselí (Naše školka 2012)

69 717,00 Kč

139 435,00 Kč

2012 SFŽP

Zateplení MŠ

2 841 730,74 Kč

4 388 475,00 Kč

2012 Fond Vysočiny Nové Veselí (Bezpečná silnice 2012)

100 255,00 Kč

344 549,00 Kč

2012 Kraj Vysočina

Dotace - územní plán

174 500,00 Kč

418 800,00 Kč

2013 MMR

20 TI Nové Veselí

800 000,00 Kč

2 932 806,00 Kč

2013 Kraj Vysočina

Oslavy 450 let Nového Veselí

65 089,00 Kč

182 324,00 Kč

2013 Fond Vysočiny

Snížení energetické náročnosti MŠ
Nové Veselí (Naše školka 2013)

89 939,00 Kč

179 879,00 Kč

2014 SZIF

Rekonstrukce střechy SDH

450 000,00 Kč

892 985,00 Kč

2014 OPŽP

Realizace energetických úspor
zdravotního střediska

1 500 128,77 Kč

2 370 177,00 Kč

2014 OPŽP

Vodní zdroj Nové Veselí

436 806,88 Kč

501 192,50 Kč

2014 Fond Vysočiny

Enviromentální aktivity v městysi
Nové Veselí (Životní prostředí 2014)

50 000,00 Kč

150 538,00 Kč

28 833,00 Kč

61 440,00 Kč

418 000,00 Kč

570 996,00 Kč

Zvýšení bezpečnosti přechodů v městysi

2015 Fond Vysočiny
2015 SFDI

Bioodpady 2015 - kontejner na
bioodpad na ulici Nová
Úprava zastávek HD a navazujících
chodníků
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2016 MMR

Chceme více pohybu - Víceúčelové
hřiště

2017 Fond Vysočiny

Enviromentální aktivity v městysi
Nové Veselí (Životní prostředí 2016)

2017 MMR

Naučná turistická stezka "To naše
Nové Veselí"

2018 Fond Vysočiny Nové webové stránky městyse

400 000,00 Kč

999 829,00 Kč

50 000,00 Kč

172 049,00 Kč

180 000,00 Kč

261 500,00 Kč

26 620,00 Kč

53 240,00 Kč

2. Společenský život
Příloha č. 1 – kalendář akcí
2.1 Kontinuita společenského života
V městysi Nové Veselí máme velmi bohatý společenský život. Na zachování a udržování
hned několika místních tradic se podílejí - kulturní komise Nového Veselí společně s občany
a aktivními spolky, kterých je zde hned několik.
Akcí, které se účastní nejen místní je tzv. Setkání Veseláků.
V roce 1993 byl z popudu Nového Veselí zahájen partnerský program, který sdružuje obce
a města České Republiky, jež mají v názvu slovo Veselí.
Každoročně je jedno z míst pořadatelem kulturně-společenského setkání, na které se sjíždí
zástupci z ostatních měst a obcí. V tomto roce bude organizátorem Veselí u Přelouče.
Postupem času se k akci přidružilo ještě pořádání sportovních turnajů s názvem Veselské
sportovní hry, opět za účastí týmů z partnerských měst a obcí. V roce 2018 připadlo
pořadatelství na Nové Veselí.

Foto: volejbalový tým Nového Veselí

Všech těchto akcí se hojně účastní návštěvníci z celého okolí.
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2.2 Činnost spolková








Aktivní spolky Nové Veselí a další organizace:
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí (TJ Sokol)
Český svaz zahrádkářů – místní organizace Nové Veselí (ČSZ)
Český svaz včelařů – místní organizace Nové Veselí
Myslivecký spolek Nové Veselí – Matějov
Římskokatolická farnost Nové Veselí
Dechová hudba

 SDH Nové Veselí
SDH Nové Veselí byl založen roku 1891, především iniciativou tehdejšího vedení obce.
V současné době má sbor 74 členů a dvanáct nejmladších hasičů. Mezi každoroční aktivity
sboru náleží tradiční Hasičský ples s bohatou tombolou. Poslední dubnový den probíhá
stavění máje spojené s rejem čarodějnic určeným převážně pro děti, kácení máje je spojeno
se siláckým trojbojem pro ženy i muže. Pravidelně začátkem června je pořádáno pro mládež
zábavné odpoledne u příležitosti Dne dětí. V oblasti prevence je střídavě v Základní škole
nebo Mateřské škole organizován branný den zakončený cvičnou evakuací. Největší letní
akcí je Barevné Poveselení konané v měsíci srpnu, každoročně s jiným tématickým
zaměřením. Odpoledne za hudební produkce místní dechové hudby probíhají zábavné
ukázky, každý rok s jiným tématem a večer pokračuje taneční zábavou. Pravidelně na jaře je
prováděn sběr kovového odpadu a starého papíru.
Sbor, mimo represivní činnosti a technické pomoci členů zásahové jednotky, také
reprezentuje městys především na okrskových a okresních soutěžích, ke kterým náleží hra
Plamen, soutěže žen a mužů a různé memoriály.
Práce sboru na poli rozvoje hnutí byla oceněna udělením titulu „Zasloužilý hasič“ dvěma
členům sboru. Prvním byl v roce 1986 Jaroslav Sýkora, jako jeden z prvních v našem okrese.
V loňském roce, jako druhý z našeho sboru, obdržel tento titul Josef Ficek.
Veškeré aktivity reprezentuje sbor na webových stránkách www.sdh-noveveseli.cz, facebook
SDH Nové Veselí a fotografie jsou dostupné na www.sdhnv.rajce.net.
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 Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
Nové Veselí nabízí sportovní vyžití pro všechny generace. Pro malé děti je k dispozici
bezplatné sportovní hřiště, vyznavači turistiky se mohou procházet po upravených stezkách,
které jsou opatřeny informacemi o místní flóře a fauně. Sportovci mají k dispozici tenisové
kurty, antuková hřiště, beach volejbalové hřiště, kuželnu, posilovnu, moderně vybavenou
sportovní halu a využívat také mohou prostory místní Sokolovny. Tréninkové zázemí mají
v Novém Veselí také biketrialisti. Více o sportovištích v části „občanská vybavenost“
http://sokol.noveveseli.cz/
Sportovní oddíly sdružuje Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, jejíž počátky sahají až do
roku 1911, kdy byla součástí Sokola Žďár. V roce 1923 byla ustavena samostatná TJ Sokol
Nové Veselí a v témže roce také začala jednání o výstavbě Sokolovny a nového zázemí pro
divadelní činnost. V roce 1936 se díky nadšení a úsilí všech členů podařilo Sokolovnu
dokončit. V roce 2004 se podařilo obnovit činnost místní jednoty a položit tak základy velmi
úspěšného sportovního sdružení, které má nyní 8 oddílů a divadelní soubor. V současné
době má Tělocvičná jednota Sokol 566 členů. Je největší Tělocvičnou jednotou v župě
Havlíčkově a v kraji Vysočina je třetí největší sokolskou jednotou. Členskou základnu TJ
tvoří 217 mužů, 120 žen, 69 dorostenců, 19 dorostenek, 81 žáků a 60 žákyň. V TJ Sokol je
sdruženo 7 oddílů, odbor všestrannosti a divadelní soubor ve vzdělavatelském odboru.

Atletika
Oddíl atletiky pořádá Půlmaraton okolo Nového Veselí, v roce 2019 se bude konat již
33. ročník. Zatím rekordní účast měl tento závod v roce 2014, kdy se ho zúčastnilo 141
závodníků, z toho 24 žen. Součástí půlmaratonu jsou vždy vložené závody pro děti
a mládež. Vložených závodů na tratích pro mládež na 7 km se účastní kolem 50 běžců.
Nejmenší děti běhají okruh kolem parku Na Městečku.
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Házená

První počátky házené v Novém Veselí jsou spojeny s rokem 1967, kdy na zdejší škole začal
učit Dr. Josef Smékal a začal hrát se svými žáky různá přátelská utkání s ostatními školami
v okrese a kraji. V průběhu 70. let nastal bouřlivý rozvoj házené a to jak na poli sportovním,
tak v budování sportovního areálu v Novém Veselí. V roce 1970 byl založen oddíl
házené. Oddíl házené patří v současné době k nejúspěšnějším oddílům nejen místního
Sokola, ale snese srovnání se špičkovými kluby Evropy. Především mládež je dlouhodobě na
předních příčkách republikových soutěží, dorostenci jsou několikanásobnými mistry České
republiky v házené a několikanásobnými vítězi Československého poháru. Odchovancům
místní házené se také podařilo v roce 2016 vybojovat účast v extralize mužů, Nové Veselí tak
hraje nejvyšší soutěž ve všech věkových kategoriích. Házenkáři z Nového Veselí jsou také
v reprezentačních týmech kadetů a juniorů.
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Kuželky

Oddíl kuželek v roce 2013 zahájil činnost pod hlavičkou TJ Sokol Nové Veselí a na podzim
vstoupil do soutěže Mezipodnikové ligy čtyřčlenných družstev v Novém Městě na Moravě,
která probíhá podzimním kolem (každý s každým) a jarní odvetou. Po ukončení se čtyři
první družstva utkají ve vyřazovacích zápasech o 1. – 4. místo. V této soutěži se sokolům z
Veselí podařilo zvítězit v letech 2013, 2014, 2015 a v roce 2016 byli druzí. Vítězství v této
soutěži opravňuje bojovat v kvalifikačních kolech o účast na mistrovství České republiky
neregistrovaných, kde novoveselští kuželkáři v roce 2014 obsadili 15. místo a v roce 2017
10. místo.
V současné době členové oddílu kuželek hrají Jihlavskou amatérskou ligu kuželek, v letošní
2. lize vedou po polovině soutěže bez porážky.
Oddíl kuželek kromě účasti v ligové soutěži pořádá turnaje neregistrovaných hráčů. Velmi
oblíbený je vánoční turnaj „O pohár starosty městyse“. Oddíl kuželek se stará o
kuželkářskou dráhu, která byla nově pořízena v roce 2017.

o

Nohejbal

Od dubna 2010 se začal oddíl nohejbalu pravidelně scházet na venkovním hřišti, o které se,
ve spolupráci s oddílem volejbalu, stará. V zimních měsících oddíl trénuje na 1/3 sportovní
haly, kde také vždy začátkem roku probíhá turnaj „O pohár starosty městyse“. V zimě
16
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nohejbalisté pořádají celodenní turnaj Memoriál Milana Řeháčka. Nohejbal reprezentuje
Nové Veselí na setkání obcí s názvem Veselí.

Nohejbalový turnaj

o

Volejbal

Volejbal se začal v Novém Veselí hrát v roce 1937,
iniciátorem byl pan Alois Pohanka. V roce 1953 byl
ustanoven oddíl volejbalu, jehož předsedou byl
pan Vladislav Bílek. Chlapecká složka byla
založena v roce 1998 a počátkem září 2001 začíná
pod vedením Romana Křivánka trénovat první
ryze dívčí družstvo. V současné době jsou to
především dívčí týmy, které slaví úspěchy:
Dosavadní největší úspěchy oddílu
- postup do I. ligy juniorek
- postup do finále kvalifikace o extraligu juniorek
– postup do I. ligy kadetek
2016 – 1. místo minivolejbal, 1. místo ml. žákyně, 1. místo st. žákyně
V roce 1955 byl založen turnaj o putovní pohár s názvem Pooslaví. V roce 1961 se ho
zúčastnil rekordní počet 17 družstev.
Dalším významnými akcemi jsou mezinárodní dívčí turnaj O křišťálový míč, Velikonoční
turnaj a Rodinný turnaj dvojic.
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o Stolní tenis
V současné době má stolní tenis do mistrovských soutěží přihlášena 3 družstva, TJ Sokol
Nové Veselí hraje Okresní přebor 2. třídy , TJ Sokol Nové Veselí B Okresní přebor 4. třídy a
TJ Sokol Nové Veselí C Okresní přebor 5. třídy. Jedná se o dlouhodobou soutěž skládající se
z osmnácti kol a deseti družstev. Nejvyšší okresní soutěží je OP 1 a nejnižší je OP 6 (OS).
V týmech hrají společně senioři s mládeží. Především stoupající výkonnost mladých stolních
tenistů je velkým příslibem do budoucna. Oddíl stolního tenisu pořádá o vánočních svátcích
turnaj neregistrovaných hráčů.
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Šachy

Šachy se organizovaně hrají v
Novém Veselí od roku 1954, kdy
je v rámci TJ Sokol založil pan
Alois Kořístka. Oddíl měl
zpočátku 9 a v roce 1955
krátkodobě až 27 členů. Později
se jejich počet ustálil na
současných
10ti
dospělých
aktivních hráčích a 5ti hráčích
mládežnických kategorií. Oddíl
hraje Regionální soutěž - východ
v
rámci
krajského
svazu
Vysočiny. Šachová sezona trvá
od října do dubna. O vánocích se
koná turnaj v bleskové hře. V
roce 2009 byl tento turnaj
přejmenován
na
Memorial
Milana Holcmana, po šachistovi,
který šachu v Novém Veselí
věnoval celý svůj život a v
osmdesátých letech pracoval i
jako trenér dětí v místním šachovém kroužku při základní škole.
o

Odbor všestrannosti

Odbor všestrannosti a „Stará garda“ pořádají především pochod k prameni řeky
Oslavy. Každoročně se k prameni třikrát vydává kolem 90 účastníků, od miminek až po
seniory. Se zajištěním soutěží pro děti pomáhají Zahrádkáři a Myslivci.
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Biketrial

Biketrialisté v zimě trénují v hale, kterou si svépomocí upravili, v hlavní sezóně trénují ve
venkovním areálu za „kačenárnou“. Také biketrialisté mají ve svých řadách mladé talenty,
kteří sbírají úspěchy nejen na republikové úrovni, ale také v mezinárodních závodech.

Sportovní aktivity se netýkají jenom registrovaných hráčů, nespočetně akcí pro všechny
generace amatérských sportovců se odehrává celý rok. Velmi oblíbené jsou sportovní
Vánoce, kdy skupiny nadšenců pro jednotlivé sporty organizují turnaje pro amatéry
v průběhu celých vánočních svátků. Všichni tak mají šanci zahrát si stolní tenis, fotbal,
volejbal, nebo kuželky.

o

Divadlo

Divadelní soubor je pravděpodobně nejstarším spolkem v městysi.
Původní Kroužek ochotníků divadelních vznikl v roce 1901 z podnětu učitele Kudrny.
Avšak krátké divadelní výstupy byly v Novém Veselí sehrány mladými nadšenci již kolem
roku 1866. První kronikáři zaznamenaná hra byla z roku 1874 Učitel ve francouzském zajetí od
spisovatele Františka Pravdy. Po první světové válce byl z iniciativy místních mládenců
založen spolek Oslavan, který hrál převážně lehčí kusy, často se zpěvy. Zkoušelo a hrálo se
tehdy hlavně po hospodách nebo v chalupách příznivců divadla. Plnohodnotného jeviště se
ochotníci dočkali až v roce 1936, kdy byla slavnostně otevřena sokolovna. Premiéru na
novém jevišti měla 25. října 1936 hra I člověk spravedlivý.
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Před 2. svět válkou vzniklo také loutkové divadlo. Jeho zakladateli byli Jaroslav Sýkora,
Jaroslav Šípek a Alois Pohanka. Stolař Ludvík Bílek zhotovil jeviště a loutky, k nimž podle
modelů Julia Pelikána vyřezal hlavičky Alois Pohanka ml. Krátce po válce ale loutkové
divadlo zaniklo.
Za druhé světové války se ochotníci odmlčeli a svoji činnost obnovili 26. srpna 1945 hrou
Devátá louka.
Roku 1946 se režie chopil Jaroslav Bílek (1924-2017). Pod jeho vedením vzniklo kolem 60
divadelních her a se souborem se pravidelně zúčastnil divadelních přehlídek, ze kterých si
ochotníci přivezli mnoho ocenění.
V roce 1999 přibyl ke stávajícímu souboru také dětský soubor, který funguje dodnes a vždy v
adventním čase hraje pro malé i velké diváky nějakou zajímavou pohádku.
V současné době se soubor pravidelně zúčastňuje přehlídek sokolských divadel a přehlídky
Divadelní Přibyslav. Hostuje i v okolních obcí.
Od svého vzniku do dnešních dnů (2017) sehráli novoveselští divadelníci téměř 300
představení, které sehrálo více než 160 herců.

Divadelní soubor Nové Veselí
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 Český svaz zahrádkářů – místní organizace Nové Veselí (ČSZ)
V Novém Veselí má zahrádkářské hnutí dlouhou tradici a Místní
organizace zahrádkářů zde byla založena již 28. 4. 1961, prvním
předsedou se stal Miloslav Landsman a organizace měla téměř 50
členů. Od té doby se měnila organizační struktura zahrádkářské
organizace, která má nyní celostátní působnost a název Český
zahrádkářský svaz, ve vedení místní organizace se vystřídalo
postupně více než 10 zahrádkářů a měnila se i náplň činnosti
základní organizace. Při tehdejší nedostatečné nabídce na trhu se
činnost organizace zaměřovala vedle běžné spolkové činnost
především také v hromadném obstarávání výpěstků ovocných Výstava 1
stromků a keřů, sazenic zeleniny, semen, hnojiva a postřiků. Se
změnami na trhu se měnila i činnost organizace, která v srpnu 1977
po tříleté nelehké výstavbě zkolaudovala budovu moštárny se
zařízením na moštování, takže občané Nového Veselí a okolí nemuseli za moštováním jezdit
do Žďáru nad Sázavou a dalších vzdálených míst. V nynějších značně změněných
podmínkách se činnost organizace se 44 členy zaměřuje vedle dalšího na odborné
zahrádkářské přednášky včetně praktických ukázek na školní zahradě, společné ukázky
zahrádkářského kulinářství, výstavy zahrádkářských výpěstků u příležitosti veselské poutě
a především podzimní moštování, které vyhledává stále více a více občanů. Vedle toho již
několik roků probíhá za významné finanční podpory Městyse Nové Veselí celková údržba
budovy moštárny a jejího strojního zařízení, aby budova i nadále dobře sloužila základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu i občanům Nového Veselí.
 Český svaz včelařů – místní organizace Nové Veselí
Současný název organizace je Základní organizace včelařů Nové Veselí, založen byl
v roce 1938 V současné době má 51 členů. Obhospodařují 548 včelstev. Předsedou spolku je
pan Zikuška Vladimír. Spolek sdružuje členy i z 8 okolních obcí. Produkce medu je určena
k osobní spotřebě a také k prodeji.

 Myslivecký spolek Nové Veselí – Matějov
Myslivecký spolek Nové Veselí – Matějov je tvořen 24 členy. Byl založen v roce 1990.
Předsedou spolku je pan Chalupa Jaroslav z Matějova. Hlavní činností je péče o zvěř,
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průběrné lovy, občasné zazvěřování a péče o krajinu a přírodu. Spolek každoročně pořádá
zvěřinové hody a poslední leč. Pro veřejnost, zejména pro děti a mládež, dělá ukázky ze
života lesní zvěře a aktivně se podílí na veřejném životě.
Myslivecké sdružení Nové Veselí – Matějov hospodaří na výměře 1784 ha:

•

1286 ha zemědělská půda
•
354 ha lesní půda
•
110 ha vodní plocha
•
34 ha ostatní půda
MS Nové Veselí – Matějov má tuto honitbu v nájmu od Honebního společenstva Nové Veselí
– Matějov, které je vlastníkem honitby.

 Římskokatolická farnost Nové Veselí
V Novém Veselí působí Římskokatolická církev, která spravuje kostel sv. Václava a budovu
fary. Do farnosti jsou přičleněny také další okolní spádové obce. Farnost je řízena svým
administrátorem panem Mons. Mgr. Janem Peňázem, který slouží v kostele pravidelné mše
svaté. Dále se konají akce, které zachovávají zbožné tradice a jsou určeny pro širokou
veřejnost, patří sem zejména průvod Božího těla, pouť ke kapli sv. Rocha, která je
postavena na jižní straně městyse, zajištění Tříkrálové sbírky, troubení z věže kostela na
Štědrý den. Každoročně se také ve farním kostele koná první svaté přijímání pro děti. Na
konci prázdnin jsou svěceny dožínkové věnce a je sloužena mše svatá za úrodu. Pro mládež
farnost každoročně pořádá setkání na faře k svátku sv. Anežky České spojené s promítáním
filmu o této významné české světici. Každé léto se také na farní zahradě setkává mládež při
posezení u táboráku.
Farnost a její administrátor pravidelně pořádají pro širokou veřejnost besedy s osobnostmi
našeho života a různé tématické přednášky. Velice poutavá a hojně navštívená byla beseda s
paní Věrou Sosnarovou, která přežila 19 let života v gulagu a napsala o této životní pouti
knihu. Této besedy se zúčastnilo v kostele sv. Václava asi 350 posluchačů, a to nejen z
Nového Veselí. Další zajímavou besedou bylo vyprávění Jana Duška o své cestě s přáteli na
invalidním vozíku do Santiago de Compostela.
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V minulém roce byla také z farnosti Nové Veselí zahájena jedna z tras poutě na Velehrad,
které se zúčastnili i někteří naši spoluobčané.
V roce 2017 farnost provedla výměnu střešní krytiny na věži kostela a částečná oprava
fasády za významné finanční podpory městyse a okolních obcí a také některých firem z
Nového Veselí

Foto: Boží tělo

 Dechová hudba
Dechová hudba má v Novém Veselí velmi dlouhou tradici. Kapelnická taktovka se předává z
generace na generaci v rodě Vencelidesů více než sto let a uskupení, z velké části místních
muzikantů, je v okolí známe jako „Veseláci Jana Vencelidese“.
Během své mnohaleté existence se kapela stala nepostradatelnou součástí kulturního a
společenského života v Novém Veselí a pomáhá udržovat tradice jako masopustní obchůzka,
vyhrávání Josefům, pouťové a vánoční koncerty nebo účinkování při významných
výročích obce, spolků apod.
V roce 2017 bylo vydáno CD s názvem „Tam u nás...“ s úvodní písní Novoveselská polka,
která byla napsána „na míru“ pro náš městys.
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Městys pravidelně spolupracuje na některých akcích spolků a všem spolkům každoročně
přispívá na činnost z rozpočtu městyse.

2. 3 Podpora obce
Městys Nové Veselí vydává čtvrtletník s názvem „Novoveselský zpravodaj“. Ve zpravodaji
se občané pravidelně dočtou o činnosti spolků, připravovaných kulturních a sportovních
akcích v městysi. Pravidelně jsou publikovány usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva
městyse. Mezi pravidelné přispěvovatele patří zástupci základní a mateřské školy.
V budově Požární zbrojnice ve druhém patře se nachází místní knihovna. Knihovní fond
obsahuje cca 7 700 ks knih, který je každoročně rozšiřován o nejnovější tituly a dále je
několikrát ročně obměňovaný z výměnného fondu Knihovny M. J. Sychry ve Žďáru nad
Sázavou. V knihovně je možné využít internetové připojení a knihovna má vlastní webové
stránky http://www.knihovna.noveveseli.cz/. Provozní doba knihovny je každý čtvrtek
od 9.00 hod do 17.00 hod.

KRONIKA
První oficiální písemnou kronikou obce je „Pamětní kniha obecní městýse Nového Veselí od
roku 1922 do roku 1963“. Obsahuje 200 listů zápisů na ručním papíře, které sepsal, ručně
svázal a kresbami doplňoval tehdejší kronikář Josef Večeřa.
Na ni navazují další tři svazky kroniky psané v letech 1964 - 1991, 1992 - 2012 a aktuální,
psaná od roku 2013. Souběžně s nimi jsou od roku 1957 vedeny Pamětní knihy se zápisy
pořizovanými během významných akcí v obřadní síni. Kromě kroniky se obec snaží
dokumentovat a archivovat dění v obci uchováváním listinných materiálů, fotografií,
případně audio a video záznamů. Jde například o sbírku divadelní a jiných plakátů od roku
1901, soubory fotografií ze spolkového života – hudba, tělovýchova, sport zachycující
události od roku 1919, staré fotografie a pohlednice, audio nahrávky se vzpomínkami
pamětníků, video nahrávky a DVD z tradičních a významných akcí např. masopust, DVD z
oslav Nového Veselí 2013, připomínka 1. svět. války, video kronika roku 2016 apod.

3. Aktivity občanů
3.1 Dobrovolná práce občanů
Rozvoj městyse probíhá nejen v aktivitách programu obnovy venkova, kdy se zrealizovalo
mnoho staveb či proběhly opravy budov, ale i ve zvelebování obce ve smyslu rozvoje našeho
nejbližšího životního prostředí, a také v organizaci komunitních akcí, které sbližují obyvatele
Nového Veselí napříč generacemi. Na rozvoji našeho městyse se tak aktivně podílí jak
jednotliví občané, tak zástupci spolků, základní i mateřská škola a dá se říci, že i
podnikatelské subjekty.
Již v minulosti se občané Nového Veselí aktivně zapojili do výstavby důležitých budov
občanské vybavenosti, jako je budova pošty a požární zbrojnice, zdravotní středisko,
mateřská škola a prodejna Jednoty. V nynější době došlo k rekonstrukcím těchto budov
s ohledem na jejich ekologizaci provozu. Mateřská škola v roce 2013 a zdravotní středisko
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v roce 2014 byly zatepleny v rámci realizace energetických úspor. Za podpory dotace bylo
také vybudováno dětské hřiště za zdravotním střediskem včetně zastřešení zázemí pro
maminky s dětmi, které také o tento prostor pečují. Pro realizaci sportovních aktivit dětí,
mládeže i dospělých vyrostla v obci sportovní hala se spoustou dalších prvků, jako je
kuželková dráha, posilovna, ubytovna pro sportovce apod. Zde zase aktivně pomáhají
pečovat o toto zázemí sportovci organizovaní v TJ Sokol Nové Veselí. Pro činnost SDH Nové
Veselí byla zrekonstruována jejich budova, bylo vybudováno zázemí pro kulturní činnost
nejen mladých hasičů, ale i ve prospěch všech obyvatel, a díky dotaci i příspěvkům firem a
soukromých osob, které hasiči získali, bylo pořízeno i nové hasičské auto. Děti a mládež
včetně jejich rodin pomáhají s péčí o životní prostředí, zapojují se do různých
celorepublikových kampaní s cílem „uklidit svět“. Společně každoročně čistíme koryto řeky
Oslavy, jsme zapojeni do projektu našeho kraje „Čistá Vysočina“, zahrádkáři, sportovci
a myslivci zase 3x do roka čistí pramen Oslavy, základní a mateřská škola sází ovocné
a okrasné aleje.
Paní Marie Žilová s dcerou Evou Jurmanovou mají nevšedního koníčka. Šijí přesné repliky
lidových krojů a oblékají je na kupované panenky převážně s keramickými hlavičkami.
Od začátku pracují matka a dcera spolu.
Eva vyšívá ručně, na rámu, bubínku, vyšívá i na tyl, našívá korálky, flitry, zvládla
uzlíčkovou techniku starých vyšívaček a umí i síťovat. Marie zase stříhá, šije ručně, našívá
porta, korálky a knoflíčky, pere, škrobí, žehlí a sestavuje celou panenku.
Výšivky jsou přesné zmenšeniny původní kresby. Proces zhotovení není jednoduchý –
modeluje se nejprve z levného materiálu a pak, když model perfektně sedí, použijí materiál
starý původní, nebo autentický, ale vyráběný v současnosti. Veškeré oděvní součástky jsou
ručně šité a část použitých krajek je na základě historické předlohy ručně paličkovaná nebo
síťovaná.
Doba výroby je velmi různorodá. Jednoduchý polopracovní kroj z Doudlebska, může
vzniknout již za 12 hodin práce. Složitější Jihlavský nebo Horácký tak za čtyřicet hodin,
Kyjovský a Mladoboleslavský nebo Litomyšlský až za sto hodin. Krojované panenky jsou
jejich život. Přitom i ony se podílejí na udržování českého, moravského a slezského folklóru,
pokladu našeho
národa.
Proto také v roce
2018
obdržely
čestný
titul:
„Mistr tradiční
rukodělné
výroby
Kraje
Vysočina.“
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3.2 Začlenění dětí a mládeže do života vesnice
Spolupráce městyse s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí
je na velmi dobré úrovni. Obě zařízení aktivně zapojují děti a mládež do života vesnice.
MŠ Kamarád Nové Veselí je zařízení o kapacitě 100 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd.
Součástí školky je vlastní vývařovna, školní jídelna, prádelna, keramická dílna, pracovní
dílna, ukázková přírodní zahrada a dobrodružná zahrada. Materiální vybavení školky je na
velmi dobré úrovni právě díky podpoře zřizovatele, firem, rodičů a nadšení zaměstnanců
školičky. Přívlastky školy jsou otevřená, rodinná, spolupracující a sdílející. Historie MŠ Nové
Veselí se dle kroniky vedené od roku 1947 datuje k listopadu roku 1946. V roce 1979 se
přistoupilo k výstavbě nové budovy, na níž se podíleli občané odpracováním 32.000
brigádnických hodin. 1. 1. 2003 byla MŠ sloučena se Základní školou Nové Veselí
v příspěvkovou organizaci. Mateřskou školu Nové Veselí navštěvují děti nejen z této obce,
ale i z přilehlých vesnic, konkrétně z Kotlas, Budče, Matějova, Újezdu a Březí nad Oslavou.
Díky jednotné profilaci společného subjektu je ZŠ i MŠ v oblasti EVVO úzce propojena se
životem obyvatel Nového Veselí. ZŠ a MŠ se podílela na vybudování Vodní naučné stezky
kolem rybníku Veselák. Mimoto rodinky MŠ aktivně podporují záměry obce, např. při
výsadbě ovocných alejí v okolí městyse. Díky grantové podpoře kraje Vysočina proběhly dvě
etapy výsadby, a to Na Vetli, dále pak výsadba jeřábové aleje, kterou sázely děti se svými
učitelkami, a rodiny se zapojily do osazení malé stráně podél řeky Oslavy. Mateřská škola
pořádá i mnoho akcí pro veřejnost. Za zmínku stojí pořádání vánočního jarmarku a
adventního zpívání, které má už více než 15letou tradici. V posledních letech výtěžek
z jarmarku pomáhá postiženým dětem v naší obci či blízkém okolí. Dalšími veřejnými
akcemi jsou martinské slavnosti s průvodem, tříkrálový průvod po obci, úklid koryta řeky
Oslavy a dětská pouť. Školka s městysem spolupracuje i na přípravě cateringu na různé
komunitní
akce.

Svými projekty MŠ podporuje i mezigenerační setkávání a vztahy, a to napříč generacemi. Se
školáky realizuje projekt Čtení deváťáku dětem a dále Babičko, dědečku vyprávěj. Žáci
deváté třídy, i senioři, navštěvují školku a čtou dětem pohádky před odpočinkem. MŠ chystá
pro seniory vánoční kavárnu, napeče štrůdly či jiné dobroty, udělá vánoční punč, a společně
tráví adventní čas. Na jaře a na podzim zase školička zve seniory, resp. prarodiče dětí na
společný úklid zahrady. MŠ je otevřená i spolupráci s dalšími partnery, ať už z řad firem a
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společností, či se spolky nebo neziskovkami. Místní spolky pro MŠ dělají besedy, interaktivní
programy anebo společně pořádají výstavy. S oddílem házené organizuje mateřská škola
sportovní den, ať už ke Dni dětí nebo i při jiných příležitostech. SDH Nové Veselí zase pro
děti ze školky pořádá Hasičské dopoledne. S naším zřizovatelem se mateřská škola podílí na
koncepci EVVO a na environmentálních aktivitách pro veřejnost.
Základní škola je důležitou součástí obecního života. Škola se zaměřuje zejména na aktivity v
oblasti environmentální, přírodovědné a sportovní. Aktivně se zapojuje do života obce nejen
jako účastník obecních akcí, ale často i jako jejich aktivní iniciátor. Ve škole funguje žákovská
rada ekotým. žákovská rada je obdobou školního parlamentu, každá třída od 4. ročníku výše
v ní má dva zástupce. Rada se pravidelně schází, diskutuje a podává návrhy na zlepšení
života jak ve škole, tak v obci. V ekotýmu má dva zástupce každá třída, ekotým je zaměřen
na rozvoj školy a obecního života v oblasti životního prostředí v širším slova smyslu.
Pravidelně se schází a hledá vylepšení v sedmi klíčových oblastech (voda, energie, odpady,
prostředí školy, doprava, jídlo a svět).
Žáci základní školy díky aktivitám žákovské rady a ekotýmu byli iniciátory žádosti o dotaci
na obecní víceúčelové hřiště a o poté na historickou naučnou stezku To naše Nové Veselí.
O několik let dříve byla škola, především Mgr. Eva Nováková jednou z hlavních realizátorek
přírodní naučné stezky kolem Novoveselského rybníka. Při slavnostním otevření za účasti
prezidenta republika Miloše Zemana byli aktivní i žáci školy. U každého zastavení dvojice či
trojice žáků seznamovala návštěvníky se zajímavostmi, které mohou v daném místě
pozorovat.
Základní škola každoročně organizuje několik akcí pro veřejnost. O novoveselské pouti bývá
zpřístupněna školní zahrada, která je ukázkovou přírodní zahradou pro exkurze pedagogů a
koordinátorů EVVO z celé České republiky a Slovenska. U zpřístupnění jsou opět aktivní
žáci školy, kteří návštěvníky po zahradě provádí, seznamují je se svou prací a zajímavostmi
zahrady. Každoročně na zahradu v tento den zavítá více než 200 návštěvníků.
Adventní sobota je časem rozsvěcení vánoční stromu,
které také organizuje základní škola. Půlhodinový
program sestává z vystoupení dramatického kroužku,
školního sboru, proslovu ředitele školy, starosty
městyse a pana faráře. Před akcí zpříjemňuje čekání
hostům programu čajovna ve školní jídelně, kterou
zajišťují také žáci školy.

V červu již několikátým škola organizuje Férovou snídani. Jedná se o akci, v rámci férových
snídaní po celém světě. Jejich termín je začátek května, ale s ohledem na počasí na Vysočině
je u nás pořádána první nebo druhou červnovou sobotu. Jedná se v podstatě o ranní piknik
na parku, kam si lidé přinesou vlastní potraviny, buď fair tradové nebo vlastní výroby, čí
alespoň lokální. Škola je pak pohostí férovým čajem, kávou a kakaem. Každoročně společně
posnídání asi 70 občanů.
Významnou akcí je také čištění břehů řeky Oslavy, kdy dobrovolníci z řad dětí i učitelů
vyrazí k rybníku a řece Oslavě, čistí její koryto a okolí. Vždy se účastní zhruba polovina žáků
školy. Pravidelně žáci uklízejí okolí školy. Každý týden má službu jedna třída, která obchází
28

Soutěž Vesnice roku 2019

Městys Nové Veselí

a uklízí prostor pod okny školy, na podzim pak žáci v pracovních činnostech pečují o úklid
obecního parku před školou.
Každý rok škola organizuje jednu další akci pro veřejnost, střídají se Vánoční a Velikonoční
dílny, kdy každá paní učitelka připraví jednu dílnu, kde si mohou zájemci vyrobit ozdoby
nebo dárky pro své blízké. O dílny je velký zájem a vyrobit si, často společně s dětmi, přijde
více než 200 zájemců. V letošním roce bude takovou akcí 90. výročí založení školy, v jejím
rámci bude bohatý doprovodný program žáků školy.

Kromě těchto velkých akcí se škola podílí na drobnějších činnostech:
•

Kulturní program k vítání nových občánků obce

•

Divadelní představení dramatického kroužku

•

Ukázka odborného prořezávání stromů

•

Návštěva místní knihovny

•

Exkurze do místních firem

•

Beseda s paní Žilovou o životě v koncentračním táboře

•

Monitoring ptactva v obci a okolí ve spolupráci s Českou společností ornitologickou

•

Spolupráce s CHKO na ochraně ohrožených druhů

•

Spolupráce se zahrádkáři

•

Spolupráce s SDH na branném dni

•

Spolupráce s TJ Sokol na pohybových aktivitách

•

Obchůzka a obdarování osamělých seniorů před Vánoci

•

Keramický kroužek pro veřejnost
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•

16 zájmových kroužků

•

Výuka hry na hudební nástroje

•

Slavnostní přivítání žáků prvních tříd na obecním úřadě

•

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd na konci školního roku

Foto: Prvňáčci

Ukončení 9. třída

Základní škola je také prostorem, který využívají občané i místní spolky, například
tělocvičnu pro cvičení hasičské přípravky, jógy, cvičení žen, taneční kroužek SVČ Active
nebo dětský kroužek lidových tanců, jídelnu pro řemeslný jarmark. Dále někteří občané
vedou kroužky na základní škole (šachový a modelářský kroužek), škola pravidelně
informuje o své činnosti v obecním zpravodaji a také při rekonstrukci kostelní věže do ní
vložila poselství pro budoucí generace.

3.3 Péče o vesnickou pospolitost
Vesnická pospolitost se velmi intenzivně rozvíjí a daří se organizovat mnoho aktivit napříč
generacemi, které právě podporují dobré sousedské vztahy. Jak bylo výše popsáno, městys,
ale i další subjekty a spolky v Novém Veselí, se snaží organizovat aktivity, které sbližují
obyvatele Nového Veselí. V popředí stojí zájem o staré občany, protože často mohou zažívat
pocity osamocení. Pro seniory byl v minulých letech postaven Dům klidného stáří, kde je
osm bytových jednotek. Základní škola a mateřská škola pro naše seniory, ale i širší veřejnost
pořádají např. slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí, vánoční kavárnu či
čtení seniorů dětem.
V městysi funguje Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), který se stará nejen o vítání
nových občánků, ale i o životní jubilea seniorů či významné kroky v životě dětí a mládeže.
Škola i školka spolupracují s městysem a SPOZ a připravují kulturní program a vyrábějí
vánoční dárky a přání pro osamělé důchodce. Městys zase pořádá několikrát v roce hudební
odpoledne právě pro naše seniory, obvykle na jaře a na podzim, kde je pro ně připraveno
i občerstvení.
Kulturní komise v Novém Veselí je pětičlenná. Mezi její činnost patří zejména pořádání
kulturně společenských akcí. Za samostatnou činnost kulturní komise lze považovat
pořádání tradičních akcí - Masopust, Masopustní dozvuky, organizování zájezdů např.
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Národní divadlo Praha, Výstava Země živitelka České Budějovice, Pořádání výstav,
například věnované krojovaným panenkám, místní historii, cechům a řemeslům, legionářům
atd. Kulturní komise také organizuje přednášky na různá témata- cestopisná, historická
nebo populárně naučná. S velkým zájmem se tak setkalo povídání „četníka“ Michala
Dlouhého, historika Zdeňka Jaroše nebo MUDr. Radima Uzla. Z dalších činností můžeme
jmenovat pravidelná každoměsíční setkávání Spolku seniorů či hudební odpoledne. Další
náplní komise je pletení tzv. obchvatové šály za pomoci mnoha žen a to nejen z Nového
Veselí.
Dochází ke spolupráci s ostatními spolky, sdruženími a subjekty v Novém Veselí na
pořádání akcí:
s SDH při pravidelných akcí - čarodějnice, Den dětí, mezi větší patří Barevné
PoVeselení – velká letní akce.
-

s ochotnickým divadelním souborem - dětský karneval.

-

s mateřskou školou - Dětská pouť nebo Pohádkový les.

-

s knihovnou městyse - kvízy a fotosoutěže.

s TJ Sokol Nové Veselí, oddílem atletiky - doprovodné soutěže pro děti v rámci
Půlmaratónu.
Většina těchto akcí se neobejde bez spolupráce dobrovolníků z řad dospělých i mládeže.
V městysi se scházejí hned dvě skupinky maminek. Jednou je Veselský Maminec, který je
otevřenou skupinou žen, která se setkává společně se svými dětmi s ostatními maminkami
z Nového Veselí. Tyto maminky se schází jednou týdně v nových prostorách hasičárny.
Většinou tam tráví hodinu až dvě. Během této doby si jejich děti hrají a ony mají čas si
popovídat, sdílet a vyměnit zkušenosti a také se lépe poznat. Mimo to se jedné mamince
podařilo uspořádat sbírku hraček pro dětské oddělení, jiná udělala přednášku na téma
techniky úvazu dětí do šátku.
Další skupinka je skupina maminek se společnou touhou předávat svým dětem křesťanské
hodnoty nejen doma v rodinách, ale také ve společenství jejich vrstevníků. Schází se proto 1x
za 14 dní v nově zrekonstruovaných prostorách hasičárny, kde svá těla nejprve protáhnou
při pohybových písničkách a dále pak zaměstnávají nejen své hlavy, ale také své ruce. Děti
ve věku 3-6 let naslouchají jednou biblickému příběhu, jindy si povídají třeba o svátcích,
které právě prožíváme. K danému tématu vždy něco vytvoří nebo namalují. Také tu je
prostor na svačinu a popovídání. Naše děti se "na hasičárnu" vždy těší a maminky také.
Pomoc sociálně – slabým probíhá formou sbírek oblečení pro Diakonii Broumov,
v minulosti tato akce probíhala veřejnou sbírkou, nyní máme v městysi trvale dva kontejnery
této charitní organizace. Mimoto, městys pravidelně přispívá finančními obnosy ve výši cca
5.000,- Kč na konkrétní žádosti charitních či neziskových organizací zabývajících se pomoci
druhým. I mateřská škola se snaží rozvíjet svou benefiční činnost právě organizací
vánočního jarmarku, jehož výtěžek bývá věnován konkrétním dětem se zdravotním
postižením či organizacím sdružujících tyto děti. V městysi také probíhá ve spolupráci
s farním úřadem a českou charitou Tříkrálová sbírka.
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3. 4 Spolupráce s občany
Za účelem zdárného fungování obecní samosprávy jsou v našem městysi pravidelně
zřizovány obecní komise, jejímiž členy nejsou jen zvolení zastupitelé, ale i řadoví občané,
kteří mají zájem na rozvoji místa, kde žijí. Spolupráci v našem městysi je možné vidět na
všech úrovních, vzájemně spolu spolupracují či podporují se jak příspěvkové organizace, tak
místní spolky, podpora zaznívá i z podnikatelské sféry. Na zjišťování zájmů a názorů
obyvatel městyse probíhají ankety, besedy, obyvatelé mohou diskutovat i v otevřeném
diskusním fóru na webu či na Facebooku. Náš městys se snaží být otevřený, spolupracující,
komunitní, podporující.

4. Podnikání
4.1 Podnikání v zemědělství
Většinu obecních zemědělských pozemků v katastru obce obhospodařuje Zemědělské
družstvo vlastníků Novoveselsko, kde jsou zaměstnáni i místní občané. ZDV zajišťuje
městysi dále zimní údržbu místních komunikací. V městysi působí také drobní soukromí
zemědělci. Dále v městysi působí včelaři, kteří zásobují medem široké okolí.

4.2 Spolupráce městyse se zemědělským nebo lesnickým subjektem
Městys má ve vlastnictví několik rybníků, které mají v nájmu ZDV Novoveselsko
a soukromé osoby, kteří tyto rybníky udržují a pečují o ně. Každoročně organizují výlovy
s prodejem živých kaprů.
Městys Nové Veselí má v LDO Přibyslav 35 podílů ze 710 a ve vlastnictví téměř 5,5 ha lesů,
s jejichž správou spolupracuje s LDO Přibyslav.

4.3 Nezemědělská podnikání, rozvoj řemesel
Mezi největší firmy patří PLASTIA s.r.o., ZEMĚDĚLSKÁ A DOPRAVNÍ TECHNIKA spol. s
r.o., Auto Jaroš s.r.o., Josef Kratochvíl – JOKR, EFKO – KARTON, s.r.o. , Zemědělské
družstvo vlastníků Novoveselsko. V městysi působí několik truhlářských dílen, kamnářské
firmy, elektro práce, COOP - Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí, Fimas s.r.o., STK,
Tradiko s.r.o. a spoustu dalších drobných podnikatelů.

4.4 Venkovská turistika
I když Nové Veselí nemá žádnou památku, která by se zapsala do světových dějin, přesto
má návštěvníkům co nabídnout.
Významným rodákem je akademický sochař Julius Pelikán. Stálá expozice z jeho díla
je umístěna v budově úřadu městyse.
Milovníci procházek a pěších výletů mohou ocenit krásu přírody. Částí katastru prochází
CHKO Žďárské vrchy. V okolí je několik značených turistických tras. Přibývá naučných
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stezek, které seznamují s jedinečností konkrétních míst (příroda, místní pamětihodnosti,
historie, osobnosti).
Cyklisté oceňují vznik nové cyklotrasy, která spojila Nové Veselí se Žďárem nad Sázavou.
Během podzimu se konají tradiční výlovy rybníků a na své si v okolních lesích přijdou
i houbaři. Za příznivých zimních podmínek se upravují stopy pro běžkaře na lyžích.
Možnost poobědvat v městysi nabízí Restaurace u prezidenta, známější spíše pod svým
původním názvem „Bílá růže“. Návštěvníci se mohou občerstvit v Cyklo baru, nebo také
v hospodě „ U černého raka“, ubytovat se mohou v penzionu Na louce, kde je také
restaurace. Další možností ubytování je v Ubytování Na Městečku. V městysi ještě poskytuje
ubytování Penzion Pohanka. V areálu penzionu je možnost širokého sportovního využití,
jako např. tenisové kurty, posilovna, squashový kurt, které hojně využívají nejen ubytovaní
hosté, ale i široká veřejnost.

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1 Péče o historickou zástavbu
Původní historická část Nového Veselí se rozkládala na křižovatce silnic Žďár nad Sázavou –
Jihlava a podél silnice směrem na Březí nad Oslavou. Původní náměstí bylo obestavěno
řadovou zástavbou tvořenou hospodářskými usedlostmi. Do ulice byly umístěny štíty domů,
na které navazovala velká vrata pro vjezd povozů do dvorů. Z této zástavby se v obci
nachází již jen jeden objekt v Dolní ulici.
Za nejstarší stavební památky v Novém Veselí je považována budova mlýna z roku 1525,
dále budova renesančního zámečku dostavěného roku 1564 a následuje kaple Sv. Rocha
vystavěná roku 1680 jako poděkování, že se Novému Veselí vyhnula jedna z největších
morových epidemií.

Renesanční zámeček
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V období baroka byl vystaven stávající kostel Sv. Václava, který nechal postavit opat
žďárského kláštera Bernard Hennet a vysvěcen byl roku 1757. Roku 1784 byla pak postavena
farní budova, která dodnes patří k dominantám obce.
Kostel Sv. Václava prošel v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí věže. Dřevěné ramenáty
a trámy napadené hnilobou byly vyměněny za nové a byla provedena nová střešní krytina
z měděného plechu. Opravu věže kostela zdokumentoval film, který byl souběžně s pracemi
natáčen. Při opravě bylo nalezeno poselství minulých generací. Obsah kovové schránky
a dvou tubusů byl představen veřejnosti výstavou a následně spolu s novým poselstvím
vrácen do opravené „makovice“ na věži kostela. Nové poselství mimo jiné obsahovalo dva
zápisníky, do kterých měli obyvatelé Nového Veselí možnost napsat své vzkazy těm, kteří
přijdou po nás.

5.2 Soulad v zástavbě
Domy v obci jsou většinou zastřešeny sedlovou střechou, část střechou polovalbovou. Ploché
střechy se vyskytují ojediněle, převážně na průmyslových objektech. Domy jsou ve většině
případů zděné, dvoupodlažní nebo jednopodlažní s obytným podkrovím.
K původní zástavbě historicky nejprve přibyly domy v jihozápadní části Nového Veselí
směrem od kapličky ke kostelu. Zde jsou domy samostatně stojící s přilehlými zahradami.
Následovala zástavba severní části obce, kde se objevují i bytové domy s maximálně třemi
nadzemními podlažími.
Silnice směrem od Žďáru nad Sázavou v severní části obce je obestavěna převážně
průmyslovými objekty a objekty pro sport a kulturu.

5.3 Nová zástavba
V současné době je ve výstavbě nejnovější lokalita „Za potokem – II. etapa“. Domy vzhledem
navazují na stávající zástavbu obce. Jsou zde povoleny domy zastřešené sedlovou, valbovou
nebo polovalbovou střechou s maximálně dvěma nadzemními podlažími. V nejnovější
zástavbě se nachází i několik domů typu bungalov.
Kolem lokality je udržován obecní mobiliář, jsou zde chodníky pro pěší, lavičky pro
odpočinek, lampy a udržovaná obecní zeleň.

5.4 Organizační opatření
Městys Nové Veselí dbá na udržování obecní zeleně, parku, dětských hřišť, hřbitovů. V roce
2015 byly staré autobusové zastávky nahrazeny novými. Dřevěné zastávky podél hlavní
silnice byly natřeny a opraveny.
Starý tenisový kurt byl nahrazen novým víceúčelovým hřištěm.
Opravy stávajících budov a schvalování nových budov se řídí platným územním plánem
městyse Nové Veselí tak, aby původní vesnický ráz byl co nejméně narušen.
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6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1 Stav občanské vybavenosti
Úřad městyse Nové Veselí je umístěn v centru městyse pod kostelem sv. Václava směrem na
Březí nad Oslavou v 1. patře budovy staré školy. Úřad městyse je matričním úřadem,
do jehož matričního obvodu spadají okolní obce Matějov, Újezd, Březí nad Oslavou, Kotlasy
Budeč. V budově úřadu je v přízemí obřadní síň využívána nejen k sezdávání, ale i při
příležitosti zahájení a ukončení školní docházky základní i mateřské školy, při vítání
občánků a byli zde již také uspořádány výstavy. Úřad městyse je také pracovištěm
CzechPoint, kde občané získají ověřené výpisy.
Dále je v budově úřadu umístěna prodejna smíšeného zboží a květinářství Flora. Od roku
2017 je zde také sídlo projekční kanceláře Ing. Jany Stehlíkové.
Naproti budovy úřadu městyse je Dům klidného stáří. Jedná se o nájemní dům ve
vlastnictví městyse. V tomto domě jsou ubytování především novoveselští senioři.
Na městečku stojí budova Požární zbrojnice, kde májí své sídlo Sbor dobrovolných hasičů
Nové Veselí. Ve stejné budově se v 1. patře nachází pobočka České pošty, s.p. a v 2. patře
je knihovna. Prostory této budovy byli v letech 2015 – 2017 rozšířeny o kulturní středisko,
které slouží k setkávání maminek a pro činnost mladých hasičů „Hasíků“. Bylo zde dále
nově opraveno sociální zázemí, které je volně přístupné při konání kulturních a sportovních
akcí v areálu u této budovy „Areál SDH“. V letošním roce se bude zastřešovat taneční
parket, který je u této budovy a na kterém se v létě konají taneční zábavy.
V centrálním prostoru městyse je park, ve kterém stojí socha T. G. Masaryka. U parku je
budova Základní školy, která byla postupně rozšířena a od roku 2010 zateplována.
Na městečku je také prodejna COOP a servisní středisko firmy Mountfield. Mateřská škola
je v samostatné budově a má kapacitu 100 dětí, což jsou 4 třídy.
Svoji provozovnu zde dále má obchod s potravinami Bělík, a také potraviny v ulici Dolní.
Svoji výrobnu a prodejnu má v obci i Řeznictví Landsman.
V centru městyse stojí budova zdravotního střediska. Svou praxi zde provozuje obvodní
lékař, zubní lékař, dětský lékař, gynekolog. Další prostory jsou pronajímány, a tak zde také
najdeme kosmetiku, pedikúru, kadeřnictví, fotoatelier a finanční poradenství.
Kulturní akce se především konají v budově Sokolovny, která je v majetku Tělocvičné
jednoty Sokol Nové Veselí. Ta byla v roce 2016 rozšířena o prostory ubytovny, která volně
navazuje na sportovní halu Nové Veselí v majetku městyse. Hala byla dostavěna v roce 2007,
byla oceněna v anketě Stavba roku Kraje Vysočina titulem Prestižní stavba Vysočiny 2007 a
cenou Hejtmana Kraje Vysočina. Hala je hojně využívána místními sportovními oddíly,
veřejností a základní školou pro hodiny tělesné výchovy.
Vedle dětského hřiště s herními prvky pro nejmenší bylo v roce 2017 na místě starých
antukových kurtů postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
V městysi Nové Veselí jsou dva hřbitovy. Jeden tzv. „starý“ je u fary, kde je přibližně 460
hrobů. Po dosažení plné kapacity se začal v 90-letech min. století stavět hřbitov „nový“,
který je u silnice při výjezdu z obce směrem na Jihlavu. Na tomto hřbitově jsou vybudovány
jak hrobová místa, tak i urnová pole a postupně dochází k jeho dalším úpravám. Vlastníkem
jsou společně Nové Veselí, Budeč, Březí nad Oslavou, Kotlasy, Újezd, Matějov.
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6.2 Inženýrské sítě
V městysi je vybudován vodovod, kanalizace splašková a částečně i dešťová kanalizace,
čistírna odpadních vod a rozvod plynu. Vodovod a kanalizace spadá do správy Svazu
vodovou a kanalizací Žďársko, kterého je městys členem. Postupně dochází k opravám
a rekonstrukcím těchto sítí.

6.3 Odpadové hospodářství
Směsný komunální odpad je svážen firmou AVE Vysočina, s.r.o. na komunální skládku
města Přibyslav. V městysi je umístěno 27 ks kontejnerů na plast, 18 ks kontejnerů na sklo,
13 kontejneru na papír a 1 ks popelnice na jedlý tuk. Svoz těchto druhů odpadů také
zajišťuje AVE Vysočina, s.r.o. Bioodpad je ukládán do 4 ks velkoobjemných kontejnerů. Dále
je v městysi umístěn 1 ks kontejneru na elektroodpad, 2 ks kontejneru na humanitární sběr
oděvů a 1 ks velkoobjemného kontejneru na kov.
Městys má se společností AVE Vysočina, s.r.o. uzavřenou smlouvu, která umožňuje
občanům Nového Veselí ukládat odpad na sběrném dvoře ve Žďáru nad Sázavou. Městys
dvakrát ročně organizuje sběr nebezpečných a velkoobjemných odpadů a ve spolupráci
s SDH Nové Veselí sběr železného šrotu.
Městys Nové Veselí se každoročně zapojuje do soutěže společnosti EKO-KOM „My třídíme
nejlépe“, kde se umisťuje na předních příčkách.

6.4 Úspory energií
Městys Nové Veselí je vlastníkem budovy Zdravotního střediska, DKS, ZŠ Nové Veselí,
MŠ Nové Veselí, Požární zbrojnice. Všechny tyto budovy prošli rekonstrukcí a s tím
spojeným zateplením, které obnášelo výměnu oken a zateplení pláště budovy. Dále je
vlastníkem budovy úřadu městyse, ve které došlo k výměně oken dřevěných za plastové.
Budova sportovní haly již byla stavěna s ohledem na požadavky energetických úspor.

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1 Koncepční přístup, dlouhodobé plánování
Oblast environmentálního vzdělávání a osvěty je v rámci městyse na vysoké úrovni, a to
především díky dlouhodobé a cílevědomé práci příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Nové Veselí. Tuto oblast si ZŠ i MŠ zvolily jako profilaci svých
vzdělávacích záměrů a začlenily je do svých koncepčních materiálů. Tyto materiály spolu s
koncepcí Kraje Vysočina se pak staly podkladem pro zpracování koncepce EVVO v našem
městysi.
Základní škola se v roce 2010 zapojila do mezinárodního programu Ekoškola a záměry
v oblasti EVVO se staly nosnými liniemi školního vzdělávacího programu a programu
EVVO nazvanou Čtyřlístek.
Také mateřská škola v roce 2008 inovovala svůj školní vzdělávací program v souladu s
trvale udržitelným rozvojem a v roce 2016 se zapojila do programu Ekoškola. Obě součásti
příspěvkové organizaci se tak díky své práci v programu staly nositelem vlajky Ekoškoly.
Tímto podpořily kontinuitu a provázanost v působení na děti a mládež v oblasti EVVO v
rámci městyse.
36

Soutěž Vesnice roku 2019

Městys Nové Veselí

Městys má zpracovaný územní plán. Péče o zeleň probíhá v souladu s koncepcí EVVO.

7.2 Nové úpravy veřejných prostranství
Městys přistupuje k rozšíření zeleně novou výsadbou keřů či stromů, do které se aktivní
spoluprací zapojuje ZŠ a MŠ, hasiči i široká veřejnost.
Škola i školka je zapojena do česko-rakouského projektu Přírodní zahrady a proto se
městys může pochlubit dvěma zahradami s přírodními prvky, které byly certifikované jako
ukázkové. Ty se stávají cílem školek z blízkého okolí v rámci příkladu dobré praxe i
pedagogů ze vzdálenějších míst, kteří jsou přiváženi „toulavými autobusy“. Naposledy tyto
zahrady navštívili pedagogové z Prahy a Středočeského kraje a ze Slovenské republiky. Pro
veřejnost se konají každoročně Dny otevřených zahrad s odborným komentářem v podání
pedagogů MŠ a ZŠ nebo žáků z přírodovědného kroužku. Pořádají se přírodovědné
workshopy např. jak postavit galvanitovou zídku, správně ořezat ovocné stromy nebo jak
vytvořit vrbový tunel. S péčí o tyto zahrady pomáhají samozřejmě děti z mateřské školky a
také žáci základní školy, kteří přicházejí na zahradu pracovat jednou týdně i o prázdninách.
Při zazimovávání zahrady v MŠ už druhým rokem pomáhají nejmenším zahradníkům jejich
babičky a dědečkové, kteří jim předávají své nabyté zkušenosti. Touto aktivitou se podporují
i vzájemné mezigenerační vztahy. Školní přírodní zahrada se může pochlubit i výskytem
vzácného skokana ostronosého, jehož zajímavostí je, že v době páření samečci zmodrají.
V posledních letech došlo k úpravě zelených ploch na městečku, kde vznikl příjemný
prostor k setkávání občanů při různých příležitostech např. poslech místní dechové kapely
při konání poutě, při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu, při konání fairtraidové
snídaně. Provedla se parková úprava okolí kapličky sv. Rocha. Upravilo se také veřejné
prostranství v okolí nové zástavby. Plánuje se úprava zelené plochy před místní jednotou. Po
celém městysi byly rozmístěny odpadkové koše, jejichž součástí jsou sáčky na psí
exkrementy, aby bylo udržování pořádku pro občany co nejjednodušší.
V roce 2011 byla provedena oprava opevnění koryta Oslavy z lomového kamene a bylo
instalováno ocelové zábradlí po obou březích.
I soukromé osoby se podílejí na rozvoji našeho přírodního prostředí, došlo k vybudování
biokoridoru směrem na Žďár n/Sáz. po cyklostezce. Rybník u Ficků se stal evropsky
chráněnou lokalitou. A výrazná je i spolupráce s ostatními subjekty participujícími na
zlepšení našeho prostředí. CHKO Žďárské vrchy vybudovalo na levém břehu rybníka
Veselák „ptačí pozorovatelnu“, která se záhy stala místem návštěv a pozorování dětí a žáků
místní ZŠ a MŠ, ale i veřejnosti. Také uprostřed městyse instalovala info panel s přírodními
zajímavostmi konkrétního místa.

7.3 Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků
Mezi přírodní dominanty Nového Veselí patří Veselský rybník. Na Vysočině patří mezi
největší a nejstarší rybníky. Původní topolová alej musela být z důvodu narušení hráze
kořeny stromů vykácena a následně došlo k rekonstrukci hráze. Kolem rybníku byla v roce
2015 opět za účasti pana prezidenta slavnostně otevřena vodní naučná stezka. Jejích deset
zastavení slouží veřejnosti, ale i školám a školkám k environmentálnímu vzdělávání nebo jen
ke zpestření příjemné procházky po břehu rybníku.
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Místní dobrovolné spolky myslivců, zahrádkářů a sokolů ve vzájemné spolupráci
pořádají třikrát do roka pochod k prameni řeky Oslavy, přičemž kontrolují čistotu okolí
pramene. Pravidelně probíhá jednou do roka i čištění koryta Oslavy, a to ve spolupráci s
MAS Havlíčkův kraj, školy a školky.
Městys spolupracoval se základní školou i v záležitosti stěhování čapího hnízda z komínu
úřadu na sloup instalovaný pro tyto účely. Celá místní veřejnost pak následný rok sledovala
návrat čápů, zda se v novém hnízdě „zabydlí“. Vše dobře dopadlo a život čápů se stal
nedílnou součástí rodin v Novém Veselí i díky instalované web kameře. V okolí městyse se
vyskytují chráněné lokality Přírodní park Bohdalovsko a chráněná krajinná oblast Babín
známá svými rašeliništi.

7.4. Údržba a obnova veřejných prostranstvích a zeleně
Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně na cvičebním areálu SDH.
Ve dnech velkého sucha zalévají nově vysázené stromy v alejích. Podílí se také na krajském
projektu Čistá Vysočina.
Pro městys zajišťuje pravidelnou úpravu veřejné zeleně a údržbu zelených ploch
trávníků místní firma pana Martina Zabloudila, kterou zajišťuje vlastní technikou.
K pravidelné údržbě zeleně dochází také na dětském hřišti a na místních hřbitovech.
Kolem domů se snaží udržovat pořádek samotní občané.

7.5 Ekologická výchova a vzdělávání
Environmentální povědomí v rámci městyse zajišťuje především příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Nové Veselí a její obě součásti. Obě tato zařízení pracují již několik let podle ŠVP,
ve kterých je oblast environmentálního vzdělávání dětí rozpracována a je k ní aktivně
přistupováno. Během roku jsou plánovány různé rodinné aktivity a oslavovány mezinárodní
přírodní svátky, např. se již několikátým rokem společně zapojujeme do Mezinárodního dne
mobility akcí zvanou Den bez aut, pro děti a žáky připravujeme projektové dny ke Dni
země, Slunce, zvířat, ptactva apod. Rodiny obou zařízení se aktivně zapojují do sběrových
činností a třídit odpadky se učí nejen děti, ale i rodiče a prarodiče. Dokonce vznikl i
propagační leták, který obdržely rodinky, s cílem zorientovat se v tom, co naše školy v
Novém Veselí třídí, proč a kde se kontejnery nacházejí.
Výrazné zapojení školy i školky v kontextu vytváření pozitivního vztahu k místu, kde děti
a žáci žijí, probíhá při společných akcích na úpravě nejbližšího životního a přírodního
prostředí, čímž se děti učí aktivně pečovat o „svůj domov“ a podílet se na rozvoji
biodiverzity. Takovými akcemi byly dvě etapy výsadby ovocných stromů nazvané „Zasaď si
svůj strom“, kde se v souladu s koncepcí EVVO a územním rozvojem vysazovaly původní
odrůdové stromy, a také rodiny osazovaly svahovitý terén podél řeky Oslavy, opět
původními dřevinami. V rámci ZŠ pracuje kroužek mladého přírodovědce, který vede paní
Eva Nováková (koordinátor EVVO v ZŠ). Kroužek s názvem Kulíšci také vysazuje stromy,
jež jsou žáky vypěstovány ze semen a plodů.
Pro veřejnost městys spolu se základní a mateřskou školou připravuje besedy, kde jsou
občané seznamováni se záměry rozvoje městyse v oblasti EVVO a společně diskutují nad
podněty spoluobčanů.
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8. Péče o krajinu
8.1 Zemědělské a lesní pozemky
Zemědělské pozemky v katastru městyse většinou obhospodařuje Zemědělské družstvo
vlastníků Novoveselsko, které je má pronajaté. V malé míře také soukromí zemědělci.
Městys má ve vlastnictví několik rybníků, které mají v nájmu ZDV Novoveselsko a
soukromé osoby. Ti rybníky udržují a pečují o ně. Každoročně organizují výlovy s prodejem
živých kaprů.
Městys Nové Veselí má ve vlastnictví téměř 5,5 ha lesů, s jejichž správou spolupracuje s LDO
Přibyslav.

8.2 Péče o prvky ekologické stability v krajině
V katastru Nového Veselí se nachází územní systémy ekologické stability (ÚSES), které jsou
zastoupeny lokálními biocentry a lokálními biokoridory.
Jedním z lokálních biocenter je Fickův rybník. Tento rybník je začleněn do sítě evropsky
významných lokalit v rámci Natura 2000, který prošel v nedávné době z dotačních
prostředků celkovou rekonstrukcí. Zajímavostí je především výskyt čolka velkého.
Na jednom z lokální biokoridoru vede z části kolem Veselského rybníka a je zde vystavěna
naučná vodní stezka, která byla podpořena dotací z Kraje Vysočina.
V akci „Zasaď si svůj strom“ byla vysázena alej ovocných stromů podél nově zbudované
cyklostezky na Vetlu. Připraveny byly odolné odrůdy ovocných stromů. Každá zúčastněná
rodinka měla možnost označit svůj strom cedulkou z keramické hlíny, kterou si vlastnoručně
vyrobili. Ve druhé etapě byla ovocná alej rozšířena.
Prostor za potokem rodiče s dětmi z MŠ v Novém Veselí osázeli okrasnými keři. Děti ze
školičky Kamarád se také podílely na výsadbě okrasné aleje na novém hřbitově a Jeřábové
aleje, na jejímž začátku je u příležitosti výročí narození Karla IV. vysazena památná lípa.
Výsadby vzpomínkové aleje Petra Vejvody na břehu Veselského rybníka v roce 2014
se účastnil i prezident ČR Miloš Zeman a hejtmani krajů ČR.
Stromy podél cesty na Holetín vysazovaly i děti z přírodovědného kroužku Kulíšek,
jenž funguje při základní škole.

8.3 Ostatní opatření péče o kulturní krajinu
Městys má ve vlastnictví několik rybníků a 5,5 ha lesa, na kterých provádí hospodářskou
činnost.

8.4 Obnova prvků kulturní paměti krajiny
Pokud jde o památky, které zdobí okolí Nového Veselí od nepaměti, jako jsou kříže, Boží
muka, pomníky připomínající historické události nebo třeba i tzv. bludné kameny, je
věnována velká péče památkám samotným, ale i jejich bezprostřednímu okolí. Zároveň je
snaha o udržování podvědomí o nich. Například Božím mukám je věnováno jedno ze
zastavení naučné turistické stezky.
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9. Připravované záměry
9.1 Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů
 Velkou akcí, která již započala, je stavba Obchvatu Nové Veselí. Investorem této akce
je Kraj Vysočina. Městys se podílel na výkupu pozemku pro stavbu tohoto obchvatu
a také na projektové dokumentaci. Aby městys získal podporu Kraje Vysočina a
došlo k realizaci obchvatu, rozhodli se místní v roce 2015, že upletou šálu dlouhou
stejně tak jako chystaný obchvat. V současné chvíli je šála celá upletena. V rámci
stavby obchvatu dojde k výstavbě mostu přes obchvat pro pěší a cyklisty. Tato akce si
vyžádá 22 mil. Kč. a investorem je Městys Nové Veselí.
 V letošním roce městys začal s opravou a výměnou stávajícího veřejného osvětlení.
Celkové předpokládané náklady akce jsou 500.000,- Kč.
 Každoročně městys opravuje chodníky a místní komunikace. Do roku 2022 by chtěl
do těchto prací investovat zhruba 6 mil. Kč.
 Budova úřadu městyse je poslední budovou ve vlastnictví městyse, která neprošla
významnou rekonstrukcí a zateplením. Městys by tak chtěl učinit v letech 2019 -2021
v nákladech asi 15 mil. Kč.
 Sokolovna je v majetku TJ Sokol Nové Veselí. Městys Nové Veselí se chce
spoluúčastnit na rekonstrukci této budovy. Odhadované náklady akce jsou 10 mil. Kč

10. Informační technologie v obci
10.1 Stručná charakteristika informační technologie
Městys provozuje vlastní webové stránky – www.noveveseli.cz, které jsou pravidelně
aktualizovány. Jako další komunikační prostředek k rychlejšímu šíření informací používáme
nově i Facebook. Na webu jsou nejen obvyklé informace úřadu, ale slouží i jako lokální
rozcestník k prezentaci místních organizací a spolků, obsahuje velmi mnoho informací jak
pro místní, tak i pro návštěvníky naší obce. Web umožňuje také diskutovat elektronickou
formou a tak získávat zpětnou vazbu od občanů.
Na www stránkách městyse (www.noveveseli.cz) běží již od roku 2006 webkamera sledující
v reálném čase čapí hnízdo v centru obce. Je vysoce navštěvovaná hlavně v období příletu
čápů do obce a při vyvádění mláďat.
Aktuální informace jsou šířeny také prostřednictvím obecního rozhlasu, který pokrývá celé
území městyse. Městys umožňuje občanům zaregistrovat svůj osobní email nebo telefonní
číslo, hlášení je poté distribuováno i cestou emailu a SMS.
Území obce je pokryto signálem několika operátorů poskytujících bezdrátové připojení
občanů k internetu, pro většinu domů je dostupné i VDSL připojení po telefonní lince.
V brzké době je plánována realizace nových optických rozvodů, které by umožnily zrychlení
připojení k internetu a navíc by přenášely signál kabelové televize z nedalekého Žďáru n/S.
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Zpracoval:
Úřad městyse Nové Veselí
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