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Ohlédnutí za vzpomínkovou akcí ke 100. výročí od vypuknutí 1. světové války
V sobotu 2. srpna 2014
– přesně sto let od vypuknutí válečného konfliktu,
který změnil svět, uspořádal Úřad městyse Nové
Veselí spolu s místní Římskokatolickou farností pietní vzpomínkovou akci,

která měla za cíl uctít památku obětí 1. světové
války. Za ně byla nejprve
v kostele sv. Václava sloužena mše svatá. Po ní se
účastníci průvodem přesunuli do parku, kde probíhal pietní akt. Během

něj představitelé úřadu
položili k pomníku věnec ozdobený 44 květinami, které symbolizovaly
44 novoveselských obětí.
Jejich jména pak zazněla
po přímluvných modlitbách z úst pana starosty.

Pro dokreslení připomínaných událostí následovala beseda s historikem Zdeňkem Jarošem,
odborníkem na jihlavský
pěší pluk, ke kterému rukovala velká většina mužů
z Nového Veselí. Dále
byla v prostorách obřadní síně instalována výstava dochovaných fotografií, dopisů, dokumentů a
různých předmětů připomínajících život našich
předků ve válečných letech.
Velké poděkování patří nejen členům místních spolků, kteří svou
účastí přispěli k důstojnému průběhu celé akce, ale
také všem zúčastněným.

Zajímavosti z výstavy
•

Jedním z vystavovaných předmětů připomínajících
1. světovou válku byla zbraň nalezená nedávno na
poli v blízkosti Nového Veselí. Dle historika pana
Jaroše, by mělo jít o rakousko-uherský bajonet typu
WERNDL M1870, který byl pravděpodobně upravován v délce. Komu patřil a jak se na místo nálezu
dostal, se pravděpodobně už nedozvíme. Ale protože je na bajonetu vyryto nějaké (možná evidenční)
číslo, ještě se po jeho původu pokusíme pátrat.

sice v hostinci u bílé růže. S pozdravem Tomáš Hájek,
František Beneš, Jan Kolovrat, Johan Melichar, mladej Doubravskej, Anežka Hájková a Mařa – číšnice.“

Úsměvný je i postřeh z dopisu Jana Beneše:
„…zase nevim co mám psáti, pravdy se mě nedostává a klepy žádné domů posílati nebudu, vždyť jich je ve
Veseli vždy dost.“

•

Na vystavené korespondenci jsme si mohli ověřit,
že dopisy, pohlednice a polní lístky byly velmi důležitou a asi i jedinou spojnicí mezi domovem a bojištěm. Blízcí si vzájemně sdělovali novinky, ubezpečovali se o zdraví svých blízkých a udržovali tak
naději na šťastné shledání. Dostávali však i zprávy
nejsmutnější.
Rudolf Kleveta, spolubojovník Jana Beneše z čp.
48 píše 19. 2. 1915 řídícímu učiteli v Novém Veselí
Adolfu Pokornému: „Velevážený pane řídící! Na
dotaz ze dne 17/2 odpovídám tolik, že dne 17/11
po velkém ohni večer sešel jsem se s Krejzem, který mi donesl tuto smutnou zprávu, že Jeník (pozn.
Jan Beneš *1889+1914) je těžce raněn do břicha.
Nebyl však raněn – byl mrtev. Slze nás polily při
vzpomínce, že dobrý přítel po přežití tolika útrap
válečných přec se jen nedočkal tak toužebně očekávaného návratu- Bohužel. Od té doby již 13
neděl ležím v nemocnici a ještě konce není. Nepochovával jsem ho, ale byl jsem u společného hrobu
mnoha nešťastných mladých, nadějných, dobrých
duší. Pochován jest nedaleko Čenstochové u vsi
„Parkošovice“. Vyprošuji si pozdravení p.řídící
a všem známým. V úctě oddaný Rudolf Kleveta,
učitel t.č. invalida – Německý Brod – nemocnice“

Ale přicházeli i lístky veselejšího obsahu. Raněnému
Josefu Benešovi z čp.48 do nemocnice psali jeho přátelé
27. 3. 1916 z Nového Veselí. „Milí příteli! Přijmi od nás
všech pozdrav. Právě trávíme poslední dni z urlábu a
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Případně rodiče na dálku řešili výchovu svých dětí:
„Jaroši! Co mi Mařka píše nic mě netěší. Doufám
však že nebude třeba ti abych více psal a že podruhé již
to nebudu z domova číst. Jsem zvědav na tvoje vysvědčení jež asi teď dostaneš. Piš mi.“ Jde o úryvek z dopisu, který posílal Jan Sýkora z bojišť v daleké Itálii svému
synu, tehdy asi jedenáctiletému - nám dobře známému
panu učiteli Jaroslavu Sýkorovi.
Často se také vojáci nechali fotografovat, ať sami či ve
skupině a fotograﬁe pak posílali na památku svým blízkým. Jednu takovou posílá 28. 2. 1915 František Vítek
(ze mlýna) s následujícím textem: „V Brně 28. 2. 1915.
Drazí! Zítra neb pozítří odjíždíme z Brna do Tyrol. Moc
se nám to nelíbí, ale což se dá dělat. Tam odtud přijdu,
budu-li živ, až po válce. Buďte hodně zdrávi. Pozdravuje a líbá Vás Fráňa.“ Nutno podotknout, že František se
z války šťastně vrátil.
Svoji fotograﬁi s následujícím textem poslal z vojny
krátce před odchodem do civilu Štěpán Karlín. V té době
nikdo netušil, že do atentátu v Sarajevu zbývá 20 dní a do
vyhlášení války dní 50. „Štýrský Hradec 8. 6. 1914 Drazí
rodiče! Přijměte můj nejsrdečnější pozdrav s políbením.
Peníze jsem obdržel 2 t.m. za kterýž srdečně děkuji. Jak
se vám stále daří, práce dost a já zase nic. Jsem skutečně
rád, že již bude konec. Ještě počítám dnes 92 dní. Zase
bude lépe. Pozdravujte všickni domácí a známí. Buďte
z Bohem. Zdraví Vás Štěpán. Co dělá láska moje?“ Štěpán se z války nevrátil, nedočkali se ho adoptivní rodiče
Friebovi ani jeho milá Julinka Macková.
Společným rysem téměř všech dochovaných písemností je jednak uctivost, ale také zvláštní pokora, odevzdanost a smíření s osudem.
Příště: Novoveselští legionáři

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Jubilanti
Anna Karasová 101 let
Zdenka Kučerová 80 let
Ing. Miloslav Budín 70 let
Josef Dočekal 85 let
Miloslav Pospíchal 70 let
Marie Melicharová 92 let
František Fiala 70 let
Bohumil Landsman 80 let
Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti

Narozené děti
Jaroslav Vaněk
Tereza Křivánková
Patrik Fiala
Nela Uttendorfská
Kateřina Zítová
Petr Zach

UDÁLOSTI Z OBŘADNÍ SÍNĚ
V pondělí 1. 9.
2014 byly v obřadní

síni městyse slavnostně přivítány děti, které poprvé nastoupily
do školy. Po kulturním
programu žáků 5. třídy pod vedením paní
učitelky Mgr. Jany Nejedlé následovaly projevy starosty městyse a
pana ředitele ZŠ a MŠ.
Poté byly dětem předány pamětní listy a kufříky s drobnými dárky.
Následně si děti paní
učitelka Mgr. Eva Nováková spolu s rodiči
odvedla do jejich nové
třídy.
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a I. kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR podle zákonů č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Starosta městyse Nové Veselí podle § 29 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a podle § 14c písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1.

Volby do zastupitelstev obcí a I. kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne

10. 10. 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
11. 10. 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2.

Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a I.
kolo voleb do Senátu PČR je místnost pro hlasování v budově Úřadu městyse Nové Veselí, čp.
114, I. patro

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umož-

KULTURNÍ PROGRAM
NOVOVESELSKÉ POUTI
V NEDĚLI 28. 9. 2014
9,00 hod – 17,00 hod
Výstava zahrádkářů v moštárně
10,00 hod
Poutní mše svatá ke sv. Václavu
10,00 hod – 16,00 hod
První novoveselský jarmark v obřadní síni
městyse. Místní občané zde budou předvádět
své dovednosti s možností zakoupení výrobků.
Dále pro občany bude připravena ukázka prací
na tkalcovském stroji s možností vlastního vyzkoušení. Zároveň bude otevřena výstava u příležitosti připomenutí 100. výročí od vypuknutí
1. světové války
14,00 hod
Koncert dechové hudby
Jana Vencelidese v parku
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4.

něno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

5.

K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.

6.

Každý oprávněný volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.

Případné II. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2014.

Informace z evidence obyvatel a ze statistického úřadu
K 31. 8. 2014 je hlášeno k trvalému pobytu 1290
obyvatel, což je ve srovnání s minulým rokem o 6
osob více. Míra nezaměstnanosti k datu 31. 7. 2014
činila 4,6 % z ekonomicky aktivních obyvatel.

INFORMACE PRO OBČANY
I v tomto roce budou občanům Nového Veselí doručeny složenky na úhradu poplatků za sběr komunálních odpadů za rok 2014. Předvyplněné složenky budou doručeny společně s tímto zpravodajem do každé
domácnosti a prosíme o jejich úhradu do 30. 11. 2014,
prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem.

Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilní symbol ze složenky, ve zprávě pro příjemce Vaše
jméno a příjmení. Dále bude možné zaplatit za odpady v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí. Bližší
informace rádi poskytneme.
Nabízíme možnost zakoupit si DVD z průběhu vzpomínkové akce při příležitosti připomenutí 100. výročí od vypuknutí 1. světové války. Objednávky přijímáme na Úřadě městyse Nové Veselí.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí své
odpady a ukládají je do určených nádob.

Z důvodu umístění kontejneru na sběr použitého ošacení, obuvi, textilu a dětských hraček „pod Jednotou“

se nebude konat sbírka použitého ošacení na úřadě
městyse.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky městyse v okolí svých domů.

Ve dnech 3. a 4. 10. 2014 budou na obvyklých místech
v Novém Veselí umístěny kontejnery na zahradní odpad

Kinského rybářství oznamuje, že výlov Novoveselského
rybníku se uskuteční v polovině měsíce října, Matějovský rybník se bude lovit v polovině měsíce listopadu.

Silné větve z ořezu stromů a keřů se ukládají vedle potoku za rybníkem Hudlík.

Výsadby stromů v Novém Veselí

Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá vozidla
na chodnících a komunikacích v majetku městyse a
to zejména v místech, kde se nedá projít či projet a
dochází tím ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu.
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů
na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení
psích exkrementů z veřejných ploch.

Dne 17. 10. 2014 v 11:00 hodin budou vysázeny stromy
v lokalitě „U Kačenárny“ za účasti prezidenta ČR Ing.
Miloše Zemana, všech hejtmanů krajů ČR a MVDr.
Radoslava Kinského.
Dne 18. 10. 2014 ve 14:00 hodin se uskuteční sázení
ovocných stromů v lokalitě Holetín, kde si budou
moci rodiny s dětmi i jednotlivci zasadit svůj
strom a sledovat, jak roste. Bližší informace později
upřesníme.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Přehled činnosti hasičského sboru za toto čtvrtletí.
Ve spolupráci s Úřadem městyse proběhlo zábavné
odpoledne v cvičebním areálu, byla dokončena první
etapa rekonstrukce kulturního zařízení. Sbor se
prezentoval na celostátním setkání PYROCAR 2014,
soutěžní družstva se účastnila soutěží a vzpomínka na
dlouholetého hasiče, br. K. Herolda.
I když spolková činnost
v letních měsících není
obvykle příliš intenzivní,
přesto
činnost
sboru
neustala a proběhla řada
událostí, o kterých je možno
se zmínit.
Jako první je nutno
připomenout
„Barevné
PoVeselení 2014“ pořádané
ve spolupráci s Úřadem
městyse, které se konalo
v sobotu 12. července.
Odpoledne vyplnily ukázky
zájmových činností, různé
soutěže spojené s hudební
produkcí místní dechové
hudby Veseláci. O osmé
hodině večerní program
pokračoval tanečním výletem zpestřeným o půl
jedenácté
ohňostrojem.
Skladba programu byla
zvolena tak, aby zaujala
občany v širokém věkovém
rozpětí. Což se, jak
doufáme, jak pořadatelům,

tak hasičům, kteří zajištovali
provoz, v plné míře
podařilo.
Neustále
pokračují
úpravy hasičského areálu.
Koncem července byla
dokončena první etapa
rekonstrukce zázemí cvičebního areálu nazývaného
„kulturní
zařízení“
a
stavba byla předána do
užívání. V této etapě bylo
stavebně dokončeno první
nadzemní podlaží stavby.
Ještě zbývá nově vzniklé
prostory vybavit nábytkem,
i když některé místnosti
jsou již vybaveny zařízením
použitým ze zasedací
místnosti hasičské zbrojnice
a ze základní školy. Pro
plnohodnotné využívání
stavby k spolkové a zájmové
činnosti je nutno v druhé
etapě přestavět sociální
zázemí tak, aby odpovídalo
současným standardům.

V rámci letošního
připomenutí stopadesáti
let trvání organizovaného
českého hasičského hnutí
se ve dnech 29. a 30. srpna
uskutečnilo na letišti v
Přibyslavi celostátní setkání
hasičských
automobilů,
hasičské techniky, jejich
obsluh, strojníků a hasičů
nazvané PYROCAR 2014.
Na letištní ploše bylo k
vidění více jak 330 různých
zásahových vozidel od
historických po nejnovější.
Během celého setkání
probíhal velmi pestrý
doprovodný program, ve
kterém byly zastoupeny
hudební produkce, soutěže i ukázky práce
profesionálních složek hasičského a záchranného
sboru. Náš sbor se
prezentoval
cisternovou
automobilní
stříkačkou
ŠKODA 706 RTHP , rok
výroby 1970 a motorovou
stříkačkou
DS10
rok
výroby 1927 s nezbytným
doprovodem a zázemím.
Po celou dobu trvání
probíhaly
vyhlídkové
lety nad shromážděnou

technikou vrtulovými letadly i čtyřmi helikoptérami.
Zpočátku počasí přálo,
ale v sobotu odpoledne
se přihnala bouře, která
ovšem neměla na průběh
výraznější vliv, pouze bylo
upuštěno od vytvoření
brouzdaliště s pěnou pro
dětské návštěvníky.
Průběh letošního počasí
se projevil i v činnosti
zásahové jednotky, která
byla několikrát povolána k
technické pomoci, převážně
kčerpánívodyzezatopených
sklepů ale i k požáru slámy
v katastru obce Budeč.
Opětovné záplavy, zvláště v
ulici Potoční, svědčí jednak
o probíhajících změnách
klimatu, ale zřejmě též o
systémovém
opomenutí
při projekci a zhotovení
kanalizace v této části obce.
V sobotu 6. září 2014
uspořádali dobrovolní hasiči v Jamách další ročník
střeleckého
odpoledne
pro děti, kterého se již
v několikátém ročníku
zúčastnil i kolektiv mladých
hasičů z Nového Veselí.
Střelecké klání se skládalo
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z
několika
disciplín:
střelba ze vzduchovky - toť
královská disciplína, střelba
z luku, střelba z praku,
hod šipkami, hod na cíl
granátem a nově bolas. I při
této akci pořadatele trápilo
počasí. Ve výsledcích mladí
hasiči obsadili přední
místa. Medaili za první
místo v mladší kategorii
převzal Martin Svatoň z
Nového Veselí.
Soutěže
hasičů
jsou nedílnou součástí

odborné přípravy. Nově
vytvořené družstvo mužů
v září startovalo na dvou
pohárových
soutěžích.
6. září s nepovedeným
požárním útokem obsadili na Bohdalovském
poháru 8. místo. V daleko
silnější konkurenci a s
neporovnatelně
lepším
časem požárního útoku
v klasické devítce (56,16
s), dosáhlo družstvo na
sedmé místo v pohárové
soutěži „Memoriál Jana

Dřínka“ 13. září v Žďáře n.
S. Této soutěže se z našeho
SDH zúčastnilo i družstvo
žen, které po loňském
vítězství nastupovalo v roli
favorita. Jedna rozpojená
hadice při požárním
útoku však posbírala
mnoho vteřin navíc a
odsunula naděje na 11.
místo. Přesto děkujeme
za vzornou reprezentaci
Nového Veselí.
Na závěr vzpomínka na
dlouholetého funkcionáře

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka okresu
Žďár nad Sázavou, nositele
nejvyšších
hasičských
vyznamenání, bratra Karla
Herolda, který nás opustil
30. června ve věku 95 let.
Na všechny ty, kteří se s
ním měli možnost se setkat,
vždy silně zapůsobil. S jeho
odchodem odešla i velká
část historie hasičstva
našeho okresu.
SDH Nové Veselí

Tam a zase zpět (papundeklem po Pobaltí)
Všechno to začal náš
kamarád Jirka Rössler,
který měl už od mala sen
mít svého vlastního Trabanta. V roce 2011 svého
vysněného Trabíka konečně dostal a pojmenoval ho Tajlang. Protože
byl Trabík ve velmi špatném stavu, bylo nutné ho
rozebrat, zjistit, jak takový stroj vlastně funguje a
poté ho zrenovovat, což
se nám společnými silami nakonec povedlo.
Když byl Tajlang hotový,
najezdil nejdřív asi tisíc
kilometrů po České republice, potom se začalo
uvažovat o nějaké větší
cestě. Zvolili jsme Slovensko a ve složení Jirka
Rössler, Kuba Glas a Lukáš Havlík dokázali dojet
až na hranice Ukrajiny.
Ujeli jsme asi 2000 km a
cestu zvládli bez větších
problémů.
Po této cestě se Lukáš
rozhodl, že i on si koupí
Trabanta na cestování a
už za 2 týdny se pro jednoho jelo. Tenhle Trabant
byl také kombík a dostal
jméno Frank, taky potřeboval velkou rekonstruk6

ci, se kterou se začalo
ihned. Za tři čtvrtě roku
stál Trabík zpátky na kolech. V té době už jsme
měli vybranou další cestu,
tentokrát mnohem dál,
rozhodli jsme se projet
Baltské státy. Do odjezdu
zbýval jeden týden, takže
se Frank musel hned začít zajíždět. Neustále zlobila převodovka, kterou
jsme museli pětkrát vyndat z auta, rozdělat, opravit a vrátit zpátky. Zvládli
jsme to.
1. srpna byla naše pětičlenná posádka připravena vyrazit. Jeli jsme ve
složení Kuba Glas, Tomáš
Mokrý, David Kakač,
Lukáš Havlík a Rozárie
Velková. Čas odjezdu byl
stanoven na 17 hodin a
stejně jako při první cestě
jsme odjížděli od Cyklobaru U Zlomené lípy,
kam nám šťastnou cestu
a hodně štěstí přišli popřát nejen členové rodiny
a přátelé, ale i spousta jiných lidí z Veselí, což nás
velmi potěšilo.
Konečně nastala chvíle odjezdu, před námi
bylo 4000 kilometrů s

našimi auty. Kilometry
ubíhaly a my jsme jeli
prakticky bez zastávek.
V Polsku jsme navštívili
pouze Vlčí doupě, bunkr
Adolfa Hitlera. Za pár dní
už jsme přejížděli litevské
hranice. Kuba má v Litvě
známého, u kterého jsme
zůstali dva dny, moc hezky si popovídali, vzal nás
do delﬁnária, což pro nás
byl úžasný zážitek a poradil nám, kterým místům se vyhnout, kde se
naopak zastavit, v kterém
kempu přespat.
Pokračovali jsme v
cestě a brzy dorazili do
našeho hlavního cíle Kolky. Dvě hodiny jsme
se brouzdali po kraji
Baltského moře. Bylo tam
nádherně, ale museli jsme
dál, chtěli jsme dojet až
za hlavní město Rigu. Po
chvíli začalo pršet, stěrače
nestíhaly, okna se mlžila,
Riga připomínala jedno
velké jezero, posádka byla
unavená. Asi o půl 4 ráno
jsme se rozhodli zastavit
u hlavní silnice a trochu
se v autě prospat, bylo to
velmi nepohodlné, takže
asi po hodině a půl jsme

byli zpátky na cestě. Nejeli jsme ani půl hodiny
a zastavila nás policejní
hlídka, požadovali po nás
140 euro, protože jsme
prý projeli na červenou.
Díky naší spolucestovatelce, která vše vysvětlila,
jsme nakonec nemuseli
platit nic. Z města jsme
odjeli nejkratší možnou
cestou. Pořádně jsme nevěděli, kde jsme a najednou jsme byli na hranicích Estonska. U jednoho
jezera jsme se ubytovali a
konečně si pořádně odpočinuli.
Další den jsme dojeli do Polska a udělali
jsme si zastávku u Dareka, trabantisty, který se
nám cestou ozval a nabídl nám možnost přespání. Celá jeho rodina byla
moc milá, ubytovala nás,
nabídla jídlo i pití. Pak už
jsme dojeli na Slovensko.
Vypadalo to na pěkný večer, tak jsme se rozhodli
na noc zůstat na jednom
velkém kopci s krásným
výhledem. Jenže se zatáhlo, přišla průtrž a my opět
spali v autě. Za škaredého
počasí a nevyspalí jsme

pokračovali, projeli jsme
Tatry a navštívili aquapark s termální vodou v
Bešeňové. Konečně pořádná očista. :)
Zbývala nám poslední noc mimo naší republiku. Při hledání vhodného místa k přespání
jsme zajeli do národní
rezervace. Přišel za námi
mladý kluk s otázkou, co
tam chceme. Vysvětlili
jsme mu, že potřebujeme někde přespat, ale už
nemáme peníze. On se
představil jako Michal a
nabídl nám, ať se ubytujeme u něj na zahradě.
Během večera opět začalo pršet a tak nás Michal
vzal k sobě do chaty Fatranka, abychom nemokli venku. Patří mu naše
velké díky!
Ráno už jsme zamířili zpátky do České republiky a to přes
neoﬁciální přechod na
Kohútku. Během občerstvovací zastávky v Prostějově jsme se dohodli, že
ještě nepojedeme domů,
ale naši cestu stejně jako
loni zakončíme v sadu v

Koroužném, kam moc
rádi jezdíme. Ráno jsme
odjížděli s pocitem, že
jsme vše zvládli a pár kilometrů od domova se už
nemůže nic stát. Omyl!
Tajlangu vypadlo gufero
u klikové hřídele. Rozhodly jsme se Trabant
neopravovat a domů ho
dotáhnout na laně. Cestu
jsme chtěli dokončit za
každou cenu, opětovné

140 let
V roce 1874 byla v
našem městečku sehrána
první ucelená divadelní
hra s názvem „Učitel ve
francouzském zajetí“. V
místní kronice je o tom
napsáno: „ Autorem hry
byl spisovatel a kněz František Pravda. Francouzské
vojsko zajalo učitele a odvedlo ho. Místní obyvatelé
a školáci se usnesli, že ho
půjdou vysvobodit, což
se jim podařilo. Divadelní hra měla snad úspěch,
ale vícekrát se už nehrála.

Kulisy uloženy ve škole
na půdě a opuštěná Thálie smutně dumala, kdy se
jí kdo zase ujme a uvede v
městečku k životu.“
K tomu lze poznamenat, že se to stalo až v roce
1901. Mezitím se při různých příležitostech hrály
jen jednoaktové hry a od
roku 1901 se u nás ochotnické divadlo hraje až do
dnešních dnů, o čemž jsou
uchované různé dokumenty včetně vydaného sborníku „Ještě jsme tady“.

uvítání od naší rodiny a
přátel v Cyklobaru nám
za to stálo!
Najeli jsme přibližně
4260 km, které jsme udolali během 82 hodin strávených za volantem. Naši
Trabíci Tajlang a Frank u
toho vypily dohromady
okolo 736 litrů benzínu a
15 litrů oleje. Za celou expedici nás pouze jednou
zastavili policisté, jednou

jsme píchli a třikrát měnili těsnění pod hlavou.
Celá tahle expedice pro
nás byla úžasným zážitkem! Prověřila nejen
schopnosti aut, ale i naše
vztahy a oboje uspělo na
výbornou. Teď máme čas
dát auta zase do pořádku
a za rok vyrážíme na další
expedici, tentokrát ještě
dál.
Tým pětičlenné posádky

28. půlmaratón rekordně
Tradičně patří u nás
poslední nedělní dopoledne v červnu silničním běžcům - vytrvalcům. Těch se letos 28.
června sešel rekordní
počet. Bylo jich 141, dosud bylo nejvíce loni, a
to 106. Rekordní byl i
počet žen, kterých bylo
24. Závod probíhal za
příjemného počasí, bez
problémů a u startu a
cíle se poprvé objevila
elektronická časomíra.
Závod vyhrál Pavel Kra-

tochvíl ze Sokola Rudíkov (ročník 1960) v čase
1: 20:04 hod, což zdaleka nedosahuje rekordu
z roku 2003, který je
1:08:05 hod. Z žen byla
nejlepší Hana Lexová z
Jihlavy za 1:50:10 hod. Z
běhů na 7 km a z běhů
mládeže se zúčastnilo
53 osob, ale jen 9 z Nového Veselí.
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Stálá expozice má 20 let
V roce 2004 po dokončení stavby nové obřadní
síně se v ní instalovala stálá expozice z díla akademického sochaře - rodáka
Julia Pelikána. Umělec,
který žil a tvořil hlavně v
Olomouci, měl stále vřelý vztah k rodnému kraji
a věnoval část své tvorby
městu Žďár n. S. V šedesátých letech byla otevřena
jeho výstavní síň na Zámku ve Žďáře nad Sázavou.
Když syn Jiří, politik a
v té době ředitel Čs. televi-

Kraj Vysočina – Policisté v Kraji Vysočina se v
nastávajícím podzimním
období setkávají stále více
s chodci a cyklisty, kteří se
pohybují v silničním provozu za snížené viditelnosti nedostatečně osvětleni.
Účastníci silničního
provozu si musí uvědomit,
že chodec nebo cyklista
oblečený v tmavém oděvu, není za ranního šera
před nadcházející zimou
v silničním provozu vidět.
Pokud je člověk oblečen
do tmavého oblečení, pak
jej řidič přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost
18 metrů. V bílém oblečení je viditelný již na vzdálenost 55 metrů. Pokud si
chodec nebo cyklista na
sebe obleče oděv s reﬂexními prvky, pak jej řidič
uvidí před svým vozidlem
již na vzdálenost 200 metrů. Zde již má řidič dostatek času na chodce nebo
cyklistu reagovat.
Zejména cyklisté si
neuvědomují, že za snížené viditelnosti musí
8

ze, emigroval po roce 1968
do Itálie, byla v tichosti
umělcova síň zrušena a
darované plastiky uloženy v depozitáři (na půdě)
žďárského muzea. Odtud
se místními činitelům podařilo získat většinu plastik do naší obřadní síně,
kde jsou ke zhlédnutí při
různých akcích a slavnostech, případně i na požádání. Tak se část díla Julia
Pelikána dostala trvale do
jeho rodné obce.
Jaroslav Bílek

22. pochod k prameni řeky Oslavy
6. července 2014 se za
krásného slunečného počasí uskutečnil 22. pochod
k prameni Oslavy, kterého
se zúčastnilo 84 členů TJ
Sokol, Mysliveckého sdružení, zahrádkářů a dalších
příznivců. Toto setkání
bylo obohaceno velmi zdařilým programem pro děti,
které zajistilo Myslivecké
sdružení, včetně cen pro

V silničním provozu musíte být vidět
mít jízdní kolo vybavené
stanoveným osvětlením.
Vpředu musí mít bicykl
osvětlení bílé barvy. Pokud je komunikace dostatečně osvětlena pouličním
osvětlením, pak může tato
svítilna svítit přerušovaně. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno světlem
červené barvy, které může
svítit i přerušovaně. Při
svých cestách na osvětlení jízdního kola cyklisté
rádi zapomínají. Neuvědomují si, že se v podzimních dnech brzy stmívá a
ze svých výletů na kole se
již vrací za tmy. Bohužel
je není na komunikacích
vidět. Výborným doplňkem pro jízdu na kole je
reﬂexní vesta. Pokud si ji
cyklista obleče, je pro řidiče motorových vozidel
velmi dobře viditelný a
přispěje tím ke své vlastní
bezpečnosti v silničním
provozu.
K dalším problémům
v dopravě dochází zejména v době tzv. „Dušiček“.
V souvislosti s památkou

zesnulých upozorňujeme
všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili
opatrně, zbytečně nespěchali, na cestu se vydávali
odpočatí. Pamatujte, že je
tu již podzim a proto mohou být silnice pokryté
mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu bývají časté mlhy.

Doprava ale není jediným problémem „Dušiček“. Hřbitovy a parkoviště blízko hřbitovů
začnou navštěvovat i lidé,
kteří sem přijdou úplně za
jiným účelem. Ten bude
jen jediný a to něco získat
- ukrást. Majitelé vozidel
často spoléhají na to, že se
vzdálí od auta jen na chvíli, a to se přece nemůže
nic stát. Na vloupání do
vozidla a jeho prohledání ale stačí zloději jen pár
minut. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky,
peněženky, oblečení nebo
jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém
prostoru. Nejen že se vám

nejlepší. Největším překvapením pak byl příchod
pana prezidenta Miloše
Zemana, který se tohoto
setkání zúčastnil již po jedenácté. Pořadatelé zvou
na 23. pochod k prameni
Oslavy, který se uskuteční
v úterý 28. října 2014. Sraz
účastníků bude v 9,30 hodin před sokolovnou.
Jan Král

ztratí věci z automobilu,
ale dojde ještě k jeho poškození.
Bohužel Vaše věci
nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s
sebou na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku
nebo jinou cennost byť
jen na chvíli odložíte na
okraj hrobu a jdete, např.
pro vodu do vázy, odnést
starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku,
stává se Váš majetek velmi
snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci
všímat si svého okolí a zejména podezřelých osob.
Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde
ke krádeži věcí, je dobré
okamžitě vše nahlásit policii. V případě vykradení
vozidla na nic nesahejte a
vyčkejte na příjezd policejní hlídky.
Krajské ředitelství
policie Kraje Vysočina
Oddělení tisku
a prevence
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva městyse Nové Veselí
Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 6. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 9. 6.
2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o ukončení prací na stavbě Nové Veselí
kanalizace ulice Dolní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o průběhu prací na akci Oprava chodníků 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu stavebních prací na akci „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH,
Nové Veselí – I. etapa“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 9/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s firmou Telefónica Czech Republic,
a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle
na zřízení, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení stavby VPI Nové Veselí Polní cesta C 10. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
náhradu ve výši 200,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Přijetí finančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši
38 000,- Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času. RM zároveň schvaluje
přijetí těchto finančních prostředků jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ve výši
50 000,- Kč na „Enviromentální aktivity v městysi
Nové Veselí“. Městys zajistí výsadbu 80 ks ovocných
stromů podél cesty na „Vetlu“ a instalaci 5 ks informačních tabulí kolem Veselského rybníka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení Nové
Veselí – Matějov ve výši 2 000,- Kč na propagaci
myslivosti u příležitostí pochodů kontroly pramene
řeky Oslavy. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

6) Přidělení volného bytu v Domě klidného stáří v Novém Veselí od 1. 7. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska v Novém Veselí uzavřený s MUDr. Radkem Fikerem,
Tyršova 4, 586 01 Jihlava z důvodu snížení pronajímané plochy nebytových prostor od 1. 7. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Vyhlášení záměrů městyse Nové Veselí na sepsání
dodatků ke smlouvám o nájmech rybníků v majetku městyse Nové Veselí parc. č. 2696 a 2713
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení opravy chodníku v městysi Nové Veselí v
lokalitě před kaplí Sv. Rocha firmou Ing. Josef Pitka
– STAKO, Lesní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 78 810,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Zakoupení a instalaci ukazatele rychlosti v ulici
Bohdalovská od firmy DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky za cenu ve výši 59 895,- Kč
včetně DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
RM souhlasí:
1) S vyústěním potrubí vedeného přes pozemek občanů přes chodník v majetku městyse Nové Veselí na
místní komunikaci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 8. 7. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace o průběhu prací na akci Oprava chodníků 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o průběhu stavebních prací na akci „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH,
Nové Veselí – I. etapa“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o průběhu prací na akci „Oprava místních a polních komunikací v Novém Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci
„Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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6) Informace o konání komunálních a senátních voleb
ve dnech 10. 10. - 11. 10. 2014, případně druhé kolo
senátních voleb ve dnech 17. 10. – 18. 10. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Přijetí neinvestiční dotace z Kraje Vysočina pro jednotku SDH Nové Veselí ve výši 40 000,- Kč. RM zároveň schvaluje tento příjem finančních prostředků
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 12/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 32 000,- Kč pro
účely vypracování projektové dokumentace akce
Nové Veselí – rekonstrukce kanalizace ul. Sportovní v souladu se Stanovami SVK a Zásadami investiční politiky SVK. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti parc.
č. 2696 (rybníka)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitosti parc.
č. 2713 (rybníka)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Finanční příspěvek - dotaci pro SC Biketrial Nové
Veselí, U Kapličky 266, 592 14 Nové Veselí na realizaci stavby zázemí pro sport a volnočasové aktivity ve výši 50% skutečných nákladů realizace, maximálně však 40 000,- Kč. Finanční prostředky budou
poskytnuty po ukončení realizace stavby.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení a zpracování výběrového řízení na dodavatele stavebních prací „Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“.
Zpracování administrace výběrového řízení provede dle smlouvy o dílo firma IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou. Udělení plné
moci panu Jiřímu Novotnému, zaměstnanci IPI
s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou
k výkonu zadavatelských činností. Výzva k podání nabídek do tohoto výběrového řízení bude
zaslána těmto firmám: Fasády Kašpárek, s.r.o.,
Jihlavská 1007/2, Žďár nad Sázavou, TMV, spol.
s r.o., Nádražní 1400, Bystřice nad Pernštejnem,
Krška – stavební firma, s.r.o., Karníkova 1156,
Nové Město na Moravě, Stylstav, s.r.o., Benešovo náměstí 195, Křižanov, Stavitelství Boháček,
U Hřbitova 1118, Polná, IP Izolace Polná, s.r.o.,
Tyršova 405, Polná
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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9) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek výběrového řízení na stavební akci „Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“ ve složení Ing. Luboš Štěpánek,
Luboš Bartůněk, Jiří Novotný, Ing. Leoš Pohanka,
MVDr. Zdeněk Křivánek, náhradní členové: Ing.
Oldřich Veselý, Ing. Jiří Danihel, Mgr. Jan Landsman, Ing. Tomáš Pohanka, Ing. Andrea Novotná
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Finanční příspěvek – dotaci pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí ve výši 50 000,- Kč na zakoupení doplnění časomíry do Sportovní haly
Nové Veselí. RM zároveň schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Provádění stavebního, technického dozoru na
akci „Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“ panem Ing. Františkem
Pátkem, Kosinkova 2220/2, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu 35 000,- Kč vč. DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 29. 7. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informaci města Přibyslav o změně ceníku za uložení komunálních odpadů na skládce v Ronově nad
Sázavou v souladu s platnou smlouvou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o průběhu výběrového řízení na akci
„Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až červen 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o ukončení prací na akci „Oprava chodníků 2014“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o ukončení stavebních prací na akci „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH,
Nové Veselí – I. etapa“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci
„Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o konání Veselských sportovních her ve
Veselí nad Lužnicí dne 6. 9. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM schvaluje:
1) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem
umístění, provozování, oprav distribuční soustavy
– kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2510
stavby „ N.Veselí, přípojka NN, Loub“. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
1 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem
umístění, provozování, oprav distribuční soustavy – venkovního vedení VN a stožáru VN na pozemku parc. č. 2300 stavby „N.Veselí: přípojka VN,
EFKO“. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
ke stavbě „ Kanalizační přípojka pro objekt FIMAS,
s.r.o., Nové Veselí, ulice Dolní parc.č. 1308, 1314,
1304/2, 1307/6, 1313/1“ na pozemku parc. č. 2300 v
majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4 Pachtovní smlouvu č.1/2014 na pronájem zemědělských pozemků se Zemědělským družstvem vlastníků Novoveselsko, Dolní 180, 592 14 Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provádění autorského dozoru a úprav projektové
dokumentace na akci Městys Nové Veselí, obytný
soubor RD „ Za potokem“ – II. etapa firmou Ing.
Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 20 000,včetně DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zajištění provedení měření a regulace na tepelném
čerpadle v MŠ Nové Veselí firmou Ing. Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14
Nové Veselí za cenu ve výši 10 000,- včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Program na zasedání ZM dne 8. 8. 2014 v 18,00
hod.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – finančního příspěvku Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad
Sázavou, kterým dojde k navýšení výše příspěvku
o částku 10 000,- Kč. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) S vydáním Změny č. I územního plánu Nového Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem umístění, provozování, oprav distribuční soustavy –venkovního vedení NN na pozemku parc. č. 446 stavby
„N. Veselí: přípojka NN, Veselý“. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 2
000,- Kč bez DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k
30.6.2014 v příjmech a výdajích. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 8. 8. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele realizace stavebních prací akce „Nové Veselí - vodní
zdroj“. Výzva k podání nabídek do tohoto výběrového řízení bude zaslána těmto firmám: ENVIREX
s.r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, GEO-ING spol. s r.o., Znojemská 78, 586 01 Jihlava, GEOMIN s. r.o., Znojemská 78, 586 01 Jihlava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízení na stavební akci „Nové Veselí - vodní zdroj“ ve složení Ing. Oldřich Veselý,
Luboš Bartůněk, Mgr. Jan Landsman, , MVDr. Zdeněk Křivánek, Josef Bobek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení opravy chodníků a komunikací v městysi
Nové Veselí firmou Ing. Josef Pitka – STAKO, Lesní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 64
050,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
ke stavbě „STL plynovodní přípojka pro rodinný
dům v Novém Veselí, ulice Potoční, č.p. 317, parc.
č. 505, 506“ na pozemku parc. č. 512/1 v majetku
městyse Nové Veselí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení změny projektové dokumentace a provádění stavebního dozoru na stavbě „Stavební úpravy
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a přístavba hyg. zázemí budovy SDH Nové Veselí“
firmou Ing. Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí za cenu ve
výši 35 000,- včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na realizaci akce
„Oprava chodníků, Nové Veselí“ ve výši 106 000,Kč. RM zároveň schvaluje tento příjem finančních
prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodej
pozemků v majetku městyse Nové Veselí parc.č.
745 o velikosti 18 m2 a parc.č. 746 o velikosti 33 m2
(na křižovatce Bohdalov, Polná)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se zakoupením a instalací 16-ti kusů venkovních
okenních rolet do Sportovní haly v Novém Veselí
od firmy Mazel s.r.o., Novoměstská 7, 591 01 Žďár
nad Sázavou za cenu ve výši 200 100,- Kč včetně
DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva
městyse konaného
dne 8. 8. 2014 č. 27
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 26 ze
dne 9. 6. 2014
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak bylo předneseno starostou městyse
MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Přehled daňových příjmů za leden až červen 2014
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Dopis zaslaný občany se stížností na hlasitý křik papoušků chovaných v RD v ulici Potoční. Starostou
městyse budou prověřeny možnosti řešení z hlediska veterinárních a hygienických předpisů
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6. 2014
v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Výsledek a pořadí výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Realizace energetických
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3)

4)

5)

6)

úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“ podle výše
nabídkových cen:
1. FASÁDY KAŠPÁREK, Sportovní 248, 592 14
Nové Veselí za cenu ve výši 2 177 737,- Kč
včetně DPH
2. Krška – stavební firma, s.r.o., Karníkova 1156,
Nové Město na Moravě za cenu ve výši 2 441
357,- Kč včetně DPH
3. Stavitelství Boháček, U Hřbitova 1118, Polná
za cenu ve výši 2 621 999,- Kč včetně DPH
4. Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, Praha 10
za cenu ve výši 3 224 989,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytnutí finančního
příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou na realizaci
stavby „Nové Veselí - kanalizace ul. Dolní ve výši 10
000,- Kč, dle platných Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko. Celková výše příspěvku městyse Nové Veselí na tuto akci činí 334 558,- Kč. ZM
zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice za účelem umístění, provozování, oprav
distribuční soustavy – venkovního vedení NN na
pozemku parc. č. 446 stavby: „N. Veselí: přípojka
NN, Veselý“. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava místních a polních komunikací v Novém Veselí“ s firmou EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih Vídeňská 104, 619 00
Brno, kterým se snižuje celková cena na částku ve
výši 3 332 770,27 Kč
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Podání žádosti na Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586
01 Jihlava, na bezúplatný převod pozemku parc. č.
950 do majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

ZM vydává:
1) Jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řadu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. I
územního plánu Nové Veselí, za použití § 43 odst.
4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v
platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/

2004 Sb., správní řád, v platném znění včetně příloh:
Návrh Změny č. I územního plánu Nové Veselí
Předkládací zpráva k vydání Změny č. I ÚP Nové
Veselí
Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu
změny č. I ÚP
Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina k návrhu změny č. I ÚP
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva
městyse konaného
dne 22. 8. 2014 č. 28
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 27 ze
dne 8. 8. 2014
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak byla přednesena starostou městyse
MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Žádost občanů k zajištění zpřístupnění cesty k lesním pozemkům v lokalitě „Boroviny“ z důvodů
umístění závory na pozemku parc. č. 2454
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů
programu zasedání ZM, a to: Smlouva o zřízení
věcného břemene s firmou E. ON Distribuce, a.s.
na stavbu „Nové Veselí, rozšíření DS, Kotík“
Kupní smlouva s firmou RWE GasNet, s.r.o. na
úplatný převod plynárenského zařízení
Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE
GasNet, s.r.o. na stavbu plynárenského zařízení „IS
lok. Za potokem, 1. etapa, k.ú. Nové Veselí
Provedení oprav místních komunikací v Novém Veselí
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Výsledek a pořadí výběrového řízení na dodavatele prací akce „Nové Veselí – vodní zdroj“ podle výše
nabídkových cen:
1. ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31
Nové Město na Moravě za cenu ve výši 465
063,50 Kč včetně DPH
2. GEOMIN s.r.o., Znojemská 78, 586 01 Jihlava
za cenu ve výši 472 057,- Kč včetně DPH
3. GEO – ING Jihlava spol. s r.o., Znojemská 78,
586 01 Jihlava za cenu ve výši 485 936,- Kč včetně DPH
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

3) Zakoupení a instalaci 16 kusů venkovních okenních
rolet do Sportovní haly v Novém Veselí od firmy
Mazel s.r.o., Novoměstská 7, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 200 100,- Kč včetně DPH. ZM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Předání přípojek dešťové a splaškové kanalizace,
přípojek vodovodních a přípojkových sestav majitelům stavebních pozemků parcelních čísel: 817/2,
817/5, 817/6, 817/7, 817/8, 817/9, 2515/2, 2515/3,
2515/4, 2515/5, 2515/6, 2514/2, 2514/3, 2730/1,
2530/1, 949
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice za účelem umístění, provozování, oprav
distribuční soustavy venkovního vedení VN a sloupové TS na pozemku parc. č. 2300 stavby „Nové
Veselí, rozšíření DS, Kotík“. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5 000,- Kč bez
DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
6) Kupní smlouvu č. 9414003585/183952 s firmou
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem na úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve
vlastnictví městyse Nové Veselí a které bylo realizováno v rámci stavby prodloužení technické infrastruktury pro obytný soubor RD „Za potokem“ – II.
etapa. Kupní cena je stanovená ve výši 489 500,- Kč
bez DPH.
ZM schvaluje příjem těchto finančních prostředků
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7) Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem za účelem umístění, provozování, oprav plynárenského zařízení na pozemcích
parc. č. 810, 951, 2510, 2530/2, 2536/2, 2730/2 stavby IS lok. Za potokem, 1. etapa, k.ú. Nové Veselí“.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úplatu
ve výši 500,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
8) Provedení oprav místních komunikací v Novém
Veselí firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9 za cenu ve výši 636 357,57 Kč včetně DPH.
ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

13

ZE ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY
Vážení a milí rodiče,
děti, i příznivci naší školičky
Sotva se zavřely dveře za prázdninami a září
nám ukázalo i svoji nevlídnou tvář, nehledě na
takové či makové počasí, vrhli jsme se, jak je
tomu koneckonců u nás
zvykem, ihned do práce. Nový školní rok nás
vítá a my jej přijímáme
se vším, co nám přinese.
Mnoho věcí čekáme, protože je plánujeme, ale určitě přinese i něco neočekávaného, co vyvstane
během roku, a my věříme, že se se vším „popasujeme“, abychom dostáli našim cílům – i nadále
vedeme děti v duchu environmentální výchovy
s ohledem na ekologické
přístupy v chování dětí,
to vše s ohledem na jejich
jedinečnou osobnost, na
jejich vnitřní a duševní
pohodu, na jejich zdraví a hlavně na vzájemnou
komunikaci, která je podmínkou šťastného života.
Prostředí naší školičky je
také důležitou podmínkou rozvoje dítěte, a my
díky vstřícnosti zřizovatele, vás rodičů, jednotlivců v naší obci, i blízkém okolí, ale i firem a
společností, a také novoveselských spolků, máme
nádherné prostředí naší
školičky, za což všem patří velký dík.
Co tedy nového? Během prázdnin proběhly
plánované práce charakteru údržby či povýšení zajištěných podmínek
14

– došlo k další ekologizaci provozu ve výměně žárovkových světel za
úsporné zářivkové panely a také k výměně vodovodních baterií za úsporné, opatřené spořiči vody
– bylo podpořeno krajem
Vysočina. Na schodišti bylo instalováno světlo
na pohybové čidlo, aby se
zbytečně nesvítilo. Také
byly vymalovány některé
prostory ve školní jídelně MŠ. No a především
byla dokončena poslední
část dobrodružné zahrady, čímž se naše zahrady,
jak ukázková přírodní,
tak dobrodružná, staly kompletní. Mohou tak
dětem, i jejich učitelkám,
nabídnout nevšední, zajímavé a inspirativní místo
k poznávání a objevování
nových věcí, ale zároveň
slouží jako místo pro relaxaci a pobyt jak dětem,
tak i živočichům, kteří se
na našich zahradách objevují. A věřte – není jich
málo – žáby (skokani,
rosničky, ropuchy), ještěrky, ptáci (od vlaštovek
po vrabce, rehky, sýkorky, zvonky a další), velké
množství brouků, motýlů a dalšího hmyzu (zlatohlávek mátový, včela
medonosná, koník luční, saranče, žížala a jiné a
jiné druhy). Právě v různorodosti života na našich zahradách je obrovský potenciál možností
poznání přímo na vlastní oči, než jen poznání v
knihách. Právě vzdělávání venku, tváří v tvář přírodě, tak jak ve skuteč-

nosti vypadá, a nejen jak
je popsána v knihách, je
významných trendem ve
vzdělávání. Opět se vracíme tam, kde člověk již na
počátku byl, objevil něco,
co má význam, a pak se
od toho odvrátil, rádoby podnícen pokrokem
a dobou. Moudro vědění
ovšem spočívá v obyčejných věcech kolem nás a
my bychom chtěli jí touto cestou.
S novým školním rokem došlo i k několika
personálním změnám,
které nijak neovlivní
chod MŠ, a všichni se budeme snažit pracovat s
nasazením pro naši školičku typickým. Odchází
Martina Hladíková, která se dle vlastního uvážení rozhodla neprodloužit
pracovní smlouvu, nastupuje k nám Blanka Kratochvílová, která přešla
ze základní školy ve Žďáru nad Sázavou a spolu s Evou Jurmanovou si
od září bude doplňovat
kvalifikaci pro předškolní vzdělávání (nyní mají
pro základní vzdělávání).
Na místo uklízečky MŠ
nastupuje Lenka Křivská (po odchodu Zdeňky
Bradáčové do důchodu),
které skončilo pracovní zařazení asistent pedagoga – integrace s předešlým školním rokem
skončila a vrátíme se k
ní, až zase bude potřeba.
Celý kolektiv školičky tak
tvoří 11 stálých zaměstnanců, údržbu zajišťuje na dohodu pan Chlubna a vedoucí ŠJ Jaroslava
Vostalová je společná pro
ZŠ a MŠ.

Novinkou v novém
školním roce je zapojení
naší školičky do projektu
ESF s názvem „S Mrkvičkou na zkušenou“. Projekt pro pedagogy MŠ
připravilo sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina a info je dostupné na stránkách http://
www.pavucina-sev.cz/
?idm=126. Naše školička
je mezi dvaceti vybranými školkami v rámci České republiky, která během roku 2014-15 přivítá
v našem zařízení 6 stážistů. Cílem projektu je
ukázat ostatním, kteří o
to projeví zájem, jak lze
vzdělávat děti – nejen ve
třídách, ale hlavně venku,
v přírodě. Stážisti se seznámí s prostředím jiného kraje, s dalšími možnostmi vzdělávání dětí, s
různými aktivitami apod.
Na stážisty se moc těšíme a věříme, že pobyt u
nás bude pro ně inspirací
a zdrojem nabití nových
zkušeností.
V naší činnosti pokračujeme s projektem Malý
zahradník, který se trvale
zabydlel v naší školičce.
Zahrady jsou nejen místem poznávání a relaxace,
ale i pracovních činností. Děti se tak učí zacházet s drobným pracovním
nářadím a zároveň získávají zkušenost, že když
se budou o svou zahrádku dobře starat, vydá jim
svoje plody (pokud úrodu nesklidí chutí neutuchající slimák). To, co
na zahrádkách sklidíme,
ihned využijeme - buď ke
konzumaci (lesní jahůdky, maliny, ostružiny, ry-

bíz, angrešt, žluté blumky
zvané špendlíky), nebo
je zužitkují paní kuchařky (cibule, okurky, cukety). Plody, které se dají
skladovat zamražením,
tak schováváme na dny
podzimu, kdy si pak vaříme venku v kotlíku ovocný čaj. Také sušíme bylinky, které opět využíváme
pro vaření čaje, anebo do
voňavých polštářků pro
smyslové vnímání. Letos
na nás už myslí i někteří
zahrádkáři z řad obyvatel
Nového Veselí, a umožňují nám využít jejich
plodů (dostali jsme hortenzii, levanduli a okrasný bodlák na sušení).
Naše školička podporuje komunitní myšlení lidí v rámci našeho
městyse a blízkého okolí
a spolupracuje jak se školou, tak s městysem na
koncepci EVVO. Ukázkou této spolupráce byla
výsadba keřů v lokalitě za
potokem ( foto na http://
www.noveveseli.cz/clan-

ky/1817-koncepce-evvo.
aspx). V letošním školním roce se plánuje obdobná aktivita podporující zapojení malých i
velkých do zvelebování
našeho nejbližšího životního prostředí. Městys
podpořen krajem Vysočina připravuje ve spolupráci s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Nové
Veselí výsadbu ovocných
stromů, a to ve dvou lokalitách – za ZD Novoveselsko a na Holetín. Rodiny i jednotlivci si tak
budou moci zasadit svůj
strom a sledovat, jak roste. Věříme, že se těmito akcemi nejen podpoří
komunikace mezi širokou veřejností, zároveň
se bude jednat i o mezigenerační setkání lidí,
kdy starší mohou předat
rady těm malým. Sledujte infoplakátky na webu
městyse i obou škol.
Pro naše děti, i jejich
rodinky i my připravujeme zajímavý program.

Už na podzim se společně uvidíme na dni otevřených zahrad o svatováclavské pouti, pak
se vypravíme do centra
PodPovrch do jihlavské
ZOO na program o zvířatech, jedno odpoledne
budeme s rodiči pouštět draky a opékat párky,
také proběhne klobouková párty aneb příroda se
chystá na zimu, a možná
se ve školičce uvidíme i
na martinských slavnostech. Začátkem prosince
se opět v předvečer první adventní neděle sejdeme v sokolovně na našem adventním zpívání
a pro veřejnost bude připraven i tradiční vánoční
jarmark, podpořený našimi šikovnými maminkami, učitelkami, kuchařkami a uklízečkami
školičky. Připravujeme
nejen prodej vánočních
dekorací a drobných dárků, ale i vánočních dobrot ze školičkové kuchyně (od vánočního punče,

po bylinné sirupy, pečené čaje, sušené ovoce
atd.) No a před samotnými Vánocemi chystáme
v rámci projektu Podejme si ruce opět pozvání
našich kamarádů na společný program Andělské
kouzlení. A co nás čeká v
druhé polovině školního
roku si necháme napříště, ale věřte, bude to pro
děti i jejich rodiče zajímavý program.
Závěrem Vám jménem celého kolektivu
Školičky Kamarád přeji
krásný podzim, ať už prozářený slunečními paprsky nebo deštěm smáčený, užívejte si barev, který
nám podzim nabízí a
opatrujte nejen své zdraví fyzické, ale především
to duševní. Pokud budete
v pohodě a duševní rovnováze, bude Vás Vašim
životem provázet slunce
a klid.
Monika Kovalská
Školička Kamarád
Nové Veselí
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Slovo ředitele ZŠ a
MŠ Nové Veselí
Dva měsíce letních
prázdnin utekly jako
voda a školní budova
ožila bujarým hlaholem
našich dětí. Pro nový
školní rok jsme přichystali několik novinek.
Spustili jsme nové webové stránky školy, díky
nimž budeme moci předávat informace rychleji a pohotověji. V první
třídě jsme se rozhodli z důvodu vysokého
počtu dětí zřídit funkci asistenta pedagoga.
Tato osoba bude nápomocná zejména žákům s
pomalejším pracovním
tempem. Během letních
prázdnin také došlo k
rozsáhlé
rekonstrukci školní družiny, v září
tak na děti čekaly nové
prostory, ve kterých se
jim bude jistě líbit.
V reakci na změnu
rámcového vzdělávacího programu vydávaného ministerstvem jsme
museli přepracovat náš
školní vzdělávací program. Většinou se jedná
spíše o změny ve formu-

lacích, ale jedna změna
se dotkne hodinových
dotací. Místo předmětu
výchova ke zdraví jsme
v 6. a 7. ročníku zařadili tělesnou výchovu.
Žáci těchto tříd tak budou mít namísto dvou
hodin tělesné výchovy
týdně tři hodiny. Výchova ke zdraví bude vyučována pouze v devátém
ročníku.
Během školního roku
připravujeme
mnoho
akcí pro naše žáky. I nadále nabízíme zdarma
pestrou paletu kroužků, účastníme se vědomostních i sportovních

Jak pomoci dětem s učením
Základní škola v Novém Veselí ve spolupráci
se Studijním centrem BASIC Jihlava (www.basic.
cz) organizuje přednášku
pro rodiče a pedagogy na
téma JAK POMOCI DĚTEM S UČENÍM.
Přednáška se bude konat 30. 9. 2014 od 15.30
v jídelně ZŠ Nové Veselí.
Přednášet bude ředitelka
Studijních center BASIC
ČR Zdeňka Masopustová.
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Předběžný program:
• jak se s dětmi správně
učit
• jaké mohou být překážky v učení a jakým způsobem se dají zvládnout
• jak na nechuť k učení
• jak řešit problémy se
čtením a psaním
• jak s dětmi správně komunikovat

soutěží, připravujeme
exkurze, výlety i projektové dny. Z těchto akcí
můžeme zmínit například besedu s veterány
2. světové války, historický pořad Přemyslovci na českém trůně II.,
cestovatelský pořad Východní Afrika – kolébka
lidstva, výukové programy Střediska ekologické
výchovy Chaloupky, turnaj ve vybíjené O novoveselský míč, školní ligu
miniházené a mnoho
dalších tradičních akcí.
Nezapomínáme ani
na veřejnost. Základní
a mateřská škola ve spolupráci s obcí pořádá při
příležitosti Dne stromů

akci pro rodiny, během
které si zájemci budou
moci vysadit svůj vlastní strom u cesty na Holetín. I v předvánočním
čase budeme pořádat
akci pro veřejnost.
Poslední
zářijový
den se celý náš pedagogický sbor sejde s rodiči
našich žáků na plenární
schůzi Sdružení rodičů
a přátel dětí a ihned po
skončení schůze bude
navazovat přednáška Jak
pracovat s dětmi s vývojovými poruchami učení.
Přejeme všem úspěšný školní rok.
Mgr. Tomáš Augustýn

Cambridgeské zkoušky úspěšně složeny
V minulém roce se našich osm žáků zúčastnilo
cambridgeských zkoušek v úrovni A1 Starters (S. Štandlová) a A2 Flyers (A. Schallnerová, T. Štikarová, K.
Ženatá, K. Průdková, M. Štefáček a M. Kluchová). Tyto
zkoušky žáci úspěšně složili a získali certiﬁkát YLE
STARTERS/ FLYERS.

Ekotým informuje
Vyhodnocení sběrových akcí
Přinášíme Vám výsledky ze sběrových aktivit ve
školním roce 2013/2014.
Celkové nasbírané množství papíru bylo 9 318 kg,
676 kg kaštanů, 77,7 kg
léčivých bylin, 260 kg pomerančové kůry, 12 kg
citrónové kůry a vytřídili
jsme 49 kg hliníku. Utržené peníze ze sběru kaštanů,
pomerančové a citrónové
kůry si podle míry zapojení
rozdělily třídy do třídních
fondů. Z ostatních peněz
již od roku 2006 ﬁnančně

podporujeme vzdělávání
chlapce z Indie v projektu „Adopce na dálku.“ Na
konci školního roku obdrželi ﬁnanční poukázky
žákyně a žáci, kteří uspěli
ve vědomostních a sportovních soutěžích, nebo
se umístili na předních
místech ve sběru papíru
či bylin. Když porovnáme
výsledky z minulých let,
kromě citrónové kůry a hliníku, začínáme zaznamenávat propad ve sběrových
aktivitách. Do sběru se za-

pojuje především 1. stupeň
a rádi bychom touto cestou
poděkovali rodičům a prarodičům, kteří své ratolesti
v této činnosti podporují.

V následující tabulce je
uveden přehled nejpilnějších sběračů a třída, kterou
navštěvují v tomto školním
roce.

pořadí

jméno a příjmení

třída

množství

1.

Zachová Markéta

5.

417 kg

2.

Tereza Obršlíková

7.

372 kg

3.

Vojtěch Jaroš

3.

360 kg

1.

Radka Sobotková

bývalá 9. tř.

23,3 kg

2.

Zuzana Michalová

7.

11,7 kg

3.

Barbora Kotíková

8.

8,5 kg

1.

Ondřej Danihel

2.

1,66 kg

2.

Vladimír Pavlík

5.

0,9 kg

3.

Vojtěch Jaroš

3.

0,65 kg

3.

Lucie Odehnalová

5.

0,65 kg

1.

Jana Leskourová

7.

11,05 bodů

2.

Matěj Coufal

4. B

7,0 bodů

3.

Šárka Fabíková

bývalá 5.tř.

6,7 bodů

papír

pomerančová kůra

citrónová kůra

léčivé byliny

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběrových
aktivit,
těšíme
sedona
spolupráci
Děkujeme
všem,akteří
se zapojili
sběrových
aktivit, a těšíme se na
spolupráci
i
v
tomto
školním
roce!
i v tomto školním roce!
Ekotým ZŠ
Ekotým ZŠ

Jeřabinka 2014
Za krásného počasí
proběhl v areálu zámku
ve Žďáře nad Sázavou 9.
ročník přírodovědné a
regionální soutěže Jeřabinka, kterou pravidelně
organizuje ZŠ Švermova.
Pro soutěžící bylo připraveno celkem 7 stanovišť,
kde prokazovali své znalosti na téma ryby, odpady, region, meteorologie,
bylinky, ptáci a les. Naši

školu reprezentovala 2
družstva.
1. stupeň soutěžil ve
složení Adam Dvořák
(3.tř.), Michaela Maternová (4.B), Karolína Šebková
(5. tř.) a Markéta Zachová
(5. tř.) a umístili se na 1.
místě!
2. stupeň reprezentovalo chlapecké družstvo
ve složení Marian Šebek
(7.tř.), Ondřej Štefáček

Jeřabinka 2014
Všem zúčastněným
(7.tř.),
Filip Bartůněk
Za krásného počasí proběhl v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou 9. ročník přírodovědné a
gratulujeme
a děkujeme
(9.tř.)
a Martin
regionální soutěže
Jeřabinka, Sobotka
kterou pravidelně organizuje ZŠ Švermova. Pro soutěžící bylo
připraveno
celkem
7
stanovišť,
kde
prokazovali
své
znalosti
na
téma
ryby,
odpady, region,
(7.tř.).
Toto družstvo ob- za vzornou reprezentaci
meteorologie, bylinky, ptáci a les. Naši školu reprezentovala 2 družstva.
školy.
sadilo
5. místo.
1. stupeň soutěžil ve složení Adam Dvořák (3.tř.), Michaela Maternová (4.B), Karolína Šebková (5. tř.)
Výsledky:
a Markéta Zachová (5. tř.) a umístili se na 1. místě!

1.
body
2. stupeň
body
2. stupeň reprezentovaloškola
chlapecké družstvo
ve složení
Marian Šebek (7.tř.),škola
Ondřej Štefáček (7.tř.),
Filip Bartůněk (9.tř.) a Martin Sobotka (7.tř.). Toto družstvo obsadilo 5. místo.
1. místo
Nové Veselí
67
1. místo
Radostín nad / Oslavou
64
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
2. místo
Švermova Žďár nad Sáz.
63
2. místo
Polnička
63
3. místo

Zámek Žďár nad Sáz.

62

3. místo

Švermova Žďár nad Sáz.

60

4.-5. místo

Švermova Žďár nad Sáz.

60

4. místo

Švermova Žďár nad Sáz.

57

4.-5. místo

Štěpánov nad Svratkou

60

5. místo

Nové Veselí

54

6. místo

Komenského Žďár nad Sáz.

57

6. místo

Nížkov

52

7. místo

Nížkov

54

7. místo

Komenského Žďár nad Sáz.

50

8. místo

Štěpánov nad Svratkou

53

8. místo

Štěpánov nad Svratkou

44

/zde umístit foto jeřabinka/
Přemyslovci na českém trůně
Dne 17. září 2014 naši školu navštívila skupina historického šermu Pernštejni se svým
představením Přemyslovci na českém trůně. Žáci si vyslechli mnoho zajímavých informací a shlédli i
několik scének, které jim s humorem přiblížily život tehdejších panovníků. Nakonec přišla i napínavá
ukázka šermu.
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Přemyslovci na českém trůně
Dne 17. září 2014
naši školu navštívila skupina historického šermu
Pernštejni se svým představením Přemyslovci
na českém trůně. Žáci si
vyslechli mnoho zajíma-

vých informací a shlédli
i několik scének, které
jim s humorem přiblížily život tehdejších panovníků. Nakonec přišla
i napínavá ukázka šermu.

Zprávy ze školní zahrady
Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří o
prázdninách pracovali
na školní zahradě. Proběhlo 8 brigád a celkem
se zúčastnilo 158 žáků.

Pracovali i nastupující prvňáčci a bývalí žáci
školy, pomáhaly nám i
některé maminky. Také
jim děkujeme.
Pedagogický sbor ZŠ

V neděli 28. září od 12 - 17 hodin
si můžete prohlédnout
školní zahradu s odborným
výkladem průvodců z řad žáků.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZE SPORTU

Házenkáři Nového
Veselí mají za sebou
letní přípravu
Všechny týmy od
žáčků až po muže absolvovaly letní přípravu.
Délka přípravy a zátěž
se samozřejmě lišily,
ale přístup byl vzorný
ve všech kategoriích.
Nejmladší házenkáři si
poprvé vyzkoušeli jaké
je to spát v hale, dospělí házenkáři se snažili maximálně skloubit
pracovní povinnosti s
náročnou kondiční přípravou.
V letošním roce
všechny týmy absolvovaly soustředění v hale v
Novém Veselí. Organizačně a především ekonomicky příznivé řešení
neubralo soustředěním
na kvalitě, naopak,
všichni trenéři se shodli,
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že mají v domácím prostředí tak skvělé zázemí
a podmínky, že by byla
škoda jezdit jinam.
Intenzivní kondiční
a herní příprava by se
kromě samotných hráčů
neobešla bez obětavých
nadšenců, kteří tvoří realizační tým. Díky nim
měli hráči zajištěnu přípravu na profesionální
úrovni, ať už šlo o cyklistické, běžecké, posilovací nebo herní tréninky.
Kromě nich patří
velké poděkování paní
Hladíkové a paním kuchařkám ze školní jídelny, které se o naše sportovce skvěle staraly.
Oba dorosty se letos
připravovaly společně s
muži, všechny tři týmy
absolvovaly kondiční i
herní soustředění. Žákovské kategorie měly
soustředění zaměřená
především na zlepšení
herních dovedností.
Letní příprava tradičně končí sérií turna-

jů. Na domácí půdě odehráli mladší a starší žáci
již sedmý ročník turnaje
„Rozhodni se sám“. Na
turnaji, který se koná
jako součást osvětového projektu na podporu
volnočasových aktivit
a prevenci kriminality
dětí, získali naši mladší
žáci stříbrnou a starší
bronzovou medaili.
Dorostenci
testují
svoji formu před sezónou na Kempa Cupu.
Tradičně silně obsazený
turnaj nám přinesl také
dvě medaile, mladší dorost skončil třetí a starší
svoji kategorii vyhrál.
Vrcholem letní přípravy v kategorii mužů
je Memoriál PaedDr.
Josefa Smékala. Tento
turnaj náš oddíl pořádá
na památku zakladatele házené v Novém Veselí, výborného hráče a
trenéra PaedDr. Josefa
Smékala, který zemřel 3.
července 2009. Pan Smékal vychoval v Novém
Veselí několik generací

sportovců, pro které se
stal sport nedílnou součástí jejich života. Díky
němu se Nové Veselí
stalo pojmem v házenkářském světě. Memoriál zakladatele házené
v Novém Veselí má vysokou prestiž, účastníky
jsou, kromě domácího
týmu, extraligové celky
z České i Slovenské republiky. Náš omlazený
tým sice skončil na turnaji na posledním místě,
ale zkušenosti z utkání s
tak silnými soupeři jistě zúročí v nadcházející
sezóně.
Jménem oddílu házené bych vás ráda pozvala na všechna naše
utkání. Přijďte podpořit
své syny, vnuky, manžely, kamarády, nebo se
prostě přijďte jenom podívat na krásný kolektivní sport.
Rozpis
domácích
utkání soutěží ČSH a
KSHV:

Rozpis domácích utkání soutěží ČSH a KSHV:
minižáci
Liga Vysočiny

mladší žáci
Liga Vysočiny

starší žáci
Liga Vysočiny

mladší dorostenci
Extraliga

starší dorostenci
Extraliga

muži
1.liga

21.9.2014

X

X

X

12:30 - Plzeň

14:30 - Plzeň

16:30 - Plzeň B

27.9.2014

X

od 9:00 - turnaj

X

X

X

X

28.9.2014

X

X

X

12:30 - Zlín

14:30 - Ostrava

16:30 - Bohunice

5.10.2014

X

X

X

12:30 - Frýdek

14:30 - Frýdek

16:30 - Olomouc

18.10.2014

X

od 9:00 - turnaj

X

X

X

X

19.10.2014

X

X

X

12:30 - Karviná

14:30 - Karviná

16:30 - Karviná B

25.10.2014

X

X

od 9:00 - turnaj

X

X

X

2.11.2014

X

X

od 9:00 - turnaj

X

X

X

8.11.2014

od 9:00 - turnaj

X

X

X

X

X

9.11.2014

X

X

X

12:30 - Jičín

14:30 - Jičín

16:30 - Jičín B

16.11.2014

X

X

X

12:30 - Dvůr Králové

14:30 - KP Brno

16:30 - Dvůr Králové

30.11.2014

X

X

X

12:30 - Kopřivnice

14:30 - Kopřivnice

16:30 - Kopřivnice

Oddíl házené celoročně přijímá do svých řad malé házenkáře. V případě zájmu volejte trenérům Milanu Šedému
739279525 nebo Michalu Musilovi 604325409.
Podrobné informace o jednotlivých týmech, jejich výsledcích, pořádaných turnajích a ostatních činnostech oddílu
Oddíl házené celoročně přijímá do svých řad malé házenkáře. V případě zájmu volejte trenérům
házené najdete na našich internetových stránkách www.hazena.noveveseli.cz.
Michaela Valoušková
Milanu Šedému 739279525 nebo Michalu Musilovi 604325409.

BIKETRIAL
Léto je u konce, školákům začala opět škola a našim jezdcům druhá sezona
závodů v biketrialu. Máme
za sebou první dva zářijové
závody. Ten první v Kutné
Hoře, pod zříceninou hradu
Sion. Tam nám přálo počasí
a na jezdce čekaly čistě přírodní a suché sekce. Druhý závod v Kyjově u Hodonína proběhl v podobném
duchu, i když všichni byli
ráno během cesty i po příjezdu na závodiště lehce nesví díky vytrvalému dešti. Ten naštěstí před startem
ustal, takže nikdo nemokl,
ovšem všudypřítomné bláto jsme si přivezli společně domů. Zdolávat klouzavé překážky nasáklé vodou
bylo pro všechny náročné a
byla to zkouška vytrvalosti i
odvahy.
Během prázdnin také
proběhl třídílný seriál Mistrovství světa biketrialu,
který se odehrával ve Španělsku, Katalánsku a u nás
v Tanvaldu v Jizerských ho-

rách. Na Mistrovství světa
byl nominován i náš Michal
Pavlík, který se v konkurenci jezdců z Itálie, Španělska,
Katalánska, Anglie, Lotyšska i Slovenska, umístil na
8. místě. Celé toto mistrovství ovládl v nejvyšší kategorii Elite český jezdec Václav
Kolář. Ten vyhrál všechny
tři závody a stal se Mistrem
světa. Tento titul se do České
republiky vrátil po 25-ti letech. Všichni mu toto krásné vítězství přejeme a jsme
na něho náležitě pyšní.
V sobotu 20. 9. proběhne další ze závodů a to Mistrovství Evropy, tentokrát ve
Znojmě. Republikové závody ukončí sezonu dva týdny poté Březová u Sokolova.
Ukončení jezdecké sezony
bude v listopadu jako tradičně v Brně na BVV Sport
life. Tím bude opět letošnímu závodění konec a přijde
na řadu zimní trénink a příprava na Mistrovství republiky v dalším roce.
Jaroslava Pavlíková

Volejbal
Do nadcházející sezony 2014/2015 přihlásil oddíl
volejbalu do mistrovských soutěží následující kategorie, jmenovitě:
1. Meziokresní přebor žáků a žákyň v minivolejbale
- přihlášeny čtyři družstva z Nového Veselí (Pohanka, Štourač, Mokrá, Maternová, Myšák), celkem 3036 družstev
2. Krajský přebor I. třídy mladších žákyň
- přihlášeno celkem 9 družstev (Pohanka Josef)
3. Krajský přebor I. třídy starších žákyň
- přihlášeno celkem 11 družstev (Čermáková Olga)
4. Krajský přebor I. třídy kadetek
1. Meziokresní přebor žáků a žákyň v minivolejbale
- - přihlášeno
celkem
4 (Pohanka,
družstva
(Štourač
přihlášeny čtyři družstva
z Nového Veselí
Štourač, Mokrá,
Maternová,Miroslav,
Myšák),
celkem 30-36 družstev
Krajský přebor I.Roman)
třídy mladších žákyň
2.Křivánek
přihlášeno celkem 9 družstev (Pohanka Josef)
5. 3.I.-Krajský
liga
juniorek
přebor
I. třídy starších žákyň
- přihlášeno celkem 11 družstev (Čermáková Olga)
6
skupin
pokadetek
6 družstvech (Vítová Kateřina, Štourač
4. Krajský přebor I. třídy
- přihlášeno celkem 4 družstva (Štourač Miroslav, Křivánek Roman)
Miroslav)
5. I. liga juniorek
- 6 skupin po 6 družstvech (Vítová Kateřina, Štourač Miroslav)
Domácí utkání 2014 / 2015 - podzim
soutěž

datum

začátek

I. liga juniorek

20. 9. 2014

10.00

TJ Turnov

soupeř

KP mladších žákyň

4. 10. 2014

9.00

Třebíč, Bedřichov

KP kadetek

4. 10. 2014

9.00

Žďár nad Sázavou, Humpolec, Pelhřimov

I. liga juniorek

11. 10. 2014

10.00

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou

„minivolejbal“

12. 10. 2014

8.00

I. liga juniorek

1. 11. 2014

10.00

TJ Slavia Hradec Králové

I. liga juniorek

22. 11. 2014

10.00

TJ Sokol Pardubice I.

KP starších žákyň

23. 11. 2014

9.00

Žďár nad Sázavou, Třebíč, Náměšť nad Oslavou

I. liga juniorek

6. 12. 2014

10.00

SPORT KLUB Náchod

KP kadetek

13. 12. 2014

9.00

Žďár nad Sázavou, Humpolec, Pelhřimov

„Rodinný turnaj dvojic“

20. 12. 2014

13.30

turnaj smíšených dvojic

Roman Křivánek
Na zadní stranu fotky:
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expedice v Pobaltí

hasiči

muži – turnaj v házené

volejbalové družstvo
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