


PROSINEC 2014
Vážení spoluobčané,
jménem Úřadu městyse
Nové Veselí Vám přeji spokojené
prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti.
Zdeněk Křivánek,
starosta městyse

V neděli 9. listopadu 2014 bylo
v obřadní síni městyse slavnostně
přivítáno osm nových „občanů“
Nového Veselí. Kulturní program
připravila paní učitelka Mgr. Jitka
Kašpárková s dětmi z 3. třídy ZŠ. Po
slavnostním projevu místostarosty
městyse Jiřího Danihela byla dětem
předána částka 3000,- Kč a maminkám kytička.
Viktorie Veselá Potoční 335
Jakub Křivánek Na Městečku 390
Jaroslav Vaněk Příčná 383
Tereza Křivánková Sportovní 253
Patrik Fiala K Újezdu 83
Nela Uttendorfská K Újezdu 243
Petr Zach Na Městečku 18
Kateřina Zítová U Kapličky 277

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Narozené děti
Jakub Gaži U Kapličky 220
Šimon Ficek Žďárská 285
Karolína Šleglová Bohdalovská 203
Kryštof Leibl Sportovní 249
Rodičům dětí srdečně blahopřejeme

Ohlédnutí za novoveselskou poutí
V neděli 28. září o pouti sv. Václava byl připraven
bohatý program. Pro veřejnost se otevřela školní
zahrada. Děti pod vedením
paní učitelky Novákové
provázely po zahradě a na
jednotlivých místech doplnily prohlídku odborným
výkladem. Bylo připraveno
i lahodné občerstvení. Rovněž na zahradě mateřské
školy bylo co obdivovat.
Zde se role průvodců ujaly
paní učitelky Monika Kovalská a Blanka Kratochvílová. Na obou zahradách se
mnohé změnilo. Děti tak
mají mnohem blíže k přírodě a mohou pozorovat
život v ní.
Jako každoročně, tak i
letos, zahrádkáři připravili na moštárně neméně
zajímavou výstavu. Svými výpěstky a dekoracemi
předvedli, že zahradničení
je velkou zábavou a koníčkem. Na městečku zvesela
vyhrávala dechová hudba
Jana Vencelidese.
Kdo si nestihl prohlédnout výstavu u příležitosti
připomenutí 100. výročí od
vypuknutí 1. světové války, měl poslední možnost.
Další výstavou s názvem
“Papundeklem po Pobaltí“
si návštěvníci připomněli
srpnovou cestu pětičlenné
posádky, která dvěma trabanty vyrazila vstříc zážitkům a dobrodružství.
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Novinkou letošní pouti byl 1. novoveselský jarmark pořádaný Spolkem
řemeslníků. Každý z jeho
členů se věnuje něčemu
jinému a nabídka byla
pestrá. Svými výrobky zaplnili do posledního místa
obřadní síň městyse. Paní
Liba Doskočilová představila paličkování, šité tašky
a přání. Šperky, přáníčka,
dárkové krabičky z papíru
vyrábí dcery pana Otakara
Pazdery, který se několik
let věnuje drátkování. Pletení košíků, věnců a různých ozdob z netradičního materiálu - papíru jde
od ruky paní Stanislavě
Doležalové. S vyšívanými
obrázky se představila Jarmila Malá, s drátkovanými
výrobky paní Zemanová.
Andrea Dohnalová předvedla šperky a Tereza Po-

Jubilanti
Marie Pelikánová 80 let
Marie Kratochvílová 80 let
Josefa Kubíčková 80 let
Marie Danihelová 70 let
Ladislav Frieb 92 let
Jaroslav Bílek 90 let
František Chlubna 75 let
Vladimír Šrámek 75 let
Růžena Vaňková 80 let
Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti
spíchalová venkovní vazby
a ozdoby z dýní. Šití dětského oblečení, čepiček a
doplňků se věnuje Michaela Doskočilová. Nechyběly
české tepláky a různé bavlněné oblečení od Radky
Glasové. Nabídku doplnila
malovanými obrázky Jana
Ruberová. Jako hosté se
představila Blanka Sedláková s háčkovanými hračkami. Již nyní se můžeme
těšit na 2. ročník, který pořadatelé připravují.
Velkou zajímavostí byla
ukázka prací na tkalcovském stroji, kterou převedl
pan Zdeněk Kubák z Muzea tkalcovského řemesla
ve Strmilově. V muzeu ná-

vštěvníky seznámí s historií
řemesla, ukáží tkalcovnu s
vybavením ze 40. let minulého století spojenou s
ukázkami tkaní. V tkalcovně dnes vyrábí bytový textil, prostírání, ubrusy, deky,
plédy, přehozy. Celková
příprava probíhá od zpracování rouna, jeho krumplování, spřádání, barvení
příze a vlastního tkaní.
Zdeněk Kubák se vedle tkaní věnuje i výrobě větších i
menších tkalcovských stavů, kolovrátků a ostatních
řemeslných textilních strojů. Kdo má zájem o bližší
informace o tomto řemesle,
rádi mu je poskytneme.
Jitka Kalasová

Vysázení ovocné aleje
Další aktivitou spadající do koncepce EVVO
podpořenou Krajem Vysočina v rámci projektu

na určeném místě s cílem
zasadit si svůj rodinný
strom. Byly vyzbrojeny
dobrou náladou i po-

kou: „Ovocná alej na Vetlu“.
Cedulka bude umístěna sice až na jaře, ale to

„Enviromentální aktivity
v městysi Nové Veselí“
bylo vysázení ovocné aleje v lokalitě za ZDV Novoveselsko zvaném „Vetla“.
Akci předcházela osvěta
v Novoveselském zpravodaji, dále byly po městysi
vylepeny plakátky a nakonec byla zpráva o chystaném projektu vyhlášena
rozhlasem. Na projektu
spolupracovali příspěvková organizace ZŠ a
MŠ Nové Veselí, městys
a novoveselští dobrovolní hasiči, přičemž úkoly
si rovnoměrně rozdělili.
Mateřská škola zajišťovala občerstvení a výrobu keramických cedulek,
škola nákup stromků a
nářadí, městys vše koordinoval spolu s paní učitelkou Evou Novákovou a
hasiči zajistili zdroj vody
na zálivku.
Rodinky se sešly v hojném počtu v sobotu 18.
10. 2014 ve dvě hodiny

třebným nářadím. Počasí
bylo nádherné a všichni
se hned pustili do práce. Vykopat jámu, prolít
vodou, vybrat si ovocný
druh, zatlouct kotvící kůl
a zajistit ochranu stromku proti okusu zvěří. Nic
těžkého, takže rodinky
měly tuto část práce brzy
hotovou. Pak následovala
výroba keramických cedulek, které převážně vyráběly děti. Tohoto úkolu
se zhostily velmi dobře,
někdo jednoduše napsal
příjmení rodinky, někdo
byl kreativnější a cedulku vyrobil třeba ve tvaru
slunce. Školička pak po
vyschnutí cedulek zajistila jejich vypálení a předání rodin. Teď už to je na
rodinkách, aby s trochou
umu své cedulky připevnily ke stromkům či na
kotvící kůly. No a mateřská škola si ještě vzala na
starosti výrobu označení
aleje keramickou popis-

nic nemění na skutečnosti, že se v Novém Veselí
najde mnoho aktivních
rodin i jednotlivců, kteří
umí společně přidat ruku
k dílu s cílem zlepšit naše
nejbližší přírodní prostředí. Každá rodinka tak
může sledovat růst svého
stromu a pečovat o něj a

alej se stane místem jejich
častých procházek. A to je
cíl úsilí a snah novoveselské samosprávy – aktivizovat spoluobčany k péči
o rozvoj městyse. Vždyť i
náš městys, zveleben takovýmito aktivitami, se
může jednou přihlásit do
soutěže „Obec roku“. Na
jaře proběhne beseda k tématice environmentálních
aktivit a rozvoji městyse.
Již teď můžete přemýšlet
nad tím, co by se v našem
městysi mohlo vylepšit či
udělat nového v oblasti životního prostředí. Dalším
počinem bude stezka kolem Novoveselského rybníka, jejichž pět zastavení
se bude budovat v březnu
a dubnu 2015.
Městys Nové Veselí děkuje všem organizátorům
za skvělou spolupráci při
zajištění celé akce, Kraji
Vysočina za ﬁnanční podporu a všem rodinkám za
jejich zájem měnit věci k
lepšímu.
Za tým EVVO
městyse Nové Veselí
Monika Kovalská

Dne 17. 10. 2014 prezident ČR společně s dvanácti hejtmany moravských
a českých krajů a s panem
Constantinem Kinským
vysadili v Novém Veselí,
podél rybníka Veselský,
dubovou alej. Celkem bylo
vysazeno na pozemcích rodiny Kinských v lokalitě u
Kačenárny šestnáct dubů
zimních jako náhrada za
pokácené stromy na hrázi
rybníka. Prezident alej věnoval památce zesnulého
studenta Petra Vejvody. O
dubech je známo, že patří
k mohutným stromům do-

růstajícím až desítek metrů
a jsou považovány za krále
lesních stromů.
„Duby bývají často součástí památných alejí, věřím, že tady v Novém Veselí zanecháváme budoucím
generacím dostatečně jasný vzkaz o našem přístupu
k přírodě, ale i k tradicím,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Na břehu rybníka Veselský v lokalitě u Kačenárny
byla v listopadu vybudována ornitologická pozorovatelna. Investorem pozorovatelny je Správa CHKO
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Zdroj: Deník, Libor Plíhal

Žďárské vrchy. Pozorovatelna je volně přístupná veřejnosti.
V podzimních měsících
letošního roku byla zahájena stavba dvou zpevněných
komunikací připravených
pozemkovými úpravami.
Jedná se o komunikaci
pod „Vortem“ a komunikaci spojující silnici II/353
s cestou na Holetín, která
bude dokončena v jarních
měsících roku 2015. Tyto
komunikace budou sloužit
zejména zemědělcům a jejich technice.

Podzimní volby do Zastupitelstva
městyse Nové Veselí pro volební
období 2014 - 2018:
MVDr. Zdeněk Křivánek (KDU – ČSL)
Ing. Jiří Danihel (KDU – ČSL)
Josef Bobek (KDU – ČSL)
Miloš Kratochvíl (KDU – ČSL)
Miloslav Poul (KDU – ČSL)
Marcela Vencelidesová (KDU – ČSL)
Ing. Jana Stehlíková (KDU – ČSL)
Luboš Bartůněk (Sdružení nezávislých)
Monika Kovalská (Sdružení nezávislých)
Martin Dušek (Sdružení nezávislých)
Ing. Luboš Štěpánek (SNK za Nové Veselí)
Jiří Landsman (SNK za Nové Veselí)
Mgr. Jan Landsman (SNK za Nové Veselí)
Mgr. Jana Smékalová (Strana Práv Občanů)
Jitka Kalasová (Strana Práv Občanů)

Úskalí nakupování na internetu
Policisté na Vysočině
šetřili od začátku letošního roku přes tři stovky
případů, kdy byli lidé podvedeni při nakupování na
různých
internetových
portálech. V drtivé většině se jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží
zaplatili prodejci předem,
a zboží jim nebylo doručeno.
Mnoho lidí v současné
době neprovádí nákupy
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jen v tzv. kamenných obchodech. Stále více osob
využívá nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím
internetového
nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít i
výhody. Zboží si můžete
vybírat v pohodlí domova.
Výrobky i jejich ceny si v
klidu můžete porovnávat
a nemusíte osobně navštěvovat jednotlivé obchody,
což vede i k úspoře času.

Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou službou
až do domu. Musíte však
zároveň zvážit i možná
rizika spojenou s těmito
transakcemi. Pokud za
vybrané zboží zaplatíte
předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku,
že v některých případech
neuvidíte ani výrobek
ani peníze. Rovněž se
nenechte zlákat nápadně
výhodnými podmínkami
nákupu, například velmi
nízkou cenou v porovnání

s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?
• nakupujte u prodejců,
které znáte, pokud je
neznáte, předem si o
nich zjistěte potřebné
informace
• před nákupem si přečtěte zásady o dodání
zboží, smluvní podmínky
• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte i

informace o podmínkách a nákladech při
dodání zboží
• vyhledejte si telefonní
číslo, e-mail prodejce,
adresu
• uchovejte si záznam o
internetových transakcích, včetně webových
stránek prodejce (objednávka,
potvrzení
objednávky, kdy bude
zboží dodáno apod.)
• platbu předem provádějte jen tehdy, pokud
máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka

Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Připravujeme v roce 2015
Největší investiční akcí v
roce 2015 bude dokončení
inženýrských sítí v lokalitě
nové zástavby rodinných
domů, zejména výstavba
nové komunikace. Další
významnou stavbou bude
rekonstrukce kanalizace
v ulici Střední. Investorem této stavby bude SVK
Žďársko, městys se bude
ﬁnančně
spolupodílet.
Důvodem rekonstrukce je
poškození stávajícího potrubí kanalizace. Na tuto
rekonstrukci bude následně navazovat oprava

chodníků v téže ulici. Dále
je naplánováno vybudování nové autobusové zastávky u autobazaru. Také
se dokončí rekonstrukce
budovy kulturního zázemí
SDH , konkrétně výstavba
nového sociálního zázemí.
Zastupitelstvo městyse se
bude i v příštím roce nadále zabývat realizací vlastního zdroje pitné vody pro
domácnosti. V současné
době je hotov jeden podzemní hlubinný vrt na pitnou vodu.
starosta městyse

INFORMACE PRO OBČANY

Pozvánka na vánoční koncert
v Novém Veselí

Knihovna Nové Veselí bude v době vánočních svátků
uzavřena.

Vánoční koncert Dechové hudby
Jana Vencelidese a pěveckého sboru se
uskuteční v neděli 21. 12. 2014
v 16,00 hod v sokolovně.

Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na veřejných chodnících a komunikacích,
a to zejména z důvodu provádění zimní údržby na
těchto komunikacích. Děkujeme.
Stále 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 a
ukládají své odpady.

Bohoslužby v době vánočních svátků
v Novém Veselí
24.12. - 22,00 hodin Půlnoční mše sv.

Sportovní akce TJ Sokol Nové Veselí
19. 12. v 19,00 hod hala - bufet 16. ročník
mariášového turnaje
20. 12. v 13,30 hod hala

turnaj rodinných
dvojic ve volejbalu

26. 12. v 08,30 hod hala

turnaj v malé
kopané

28. 12. v 09,00 hod sokolovna turnaj
ve stolním tenisu
29. 12. v 15,00 hod sokolík

turnaj v šachu
„bleskovka“,
memoriál
Milana Holcman

30. 12. v 14,00 hod kuželna

turnaj o pohár
starosty městyse,
přebor TJ kuželky

25.12. - 8,00 hodin Mše svatá
26.12. - 8,00 hodin Štěpánská mše sv.
28.12. -

8,00 hodin Nedělní mše sv.

31.12. - 16,00 hodin Mše svatá
1. 1. 2015 – 8,00 hodin Novoroční mše sv.

Kulturní akce v roce 2015
24. 1. 2015
7. 2. 2015
7. 2. 2015
13. 2. 2015
15. 2. 2015

– hasičský ples
– masopustní průvod
– ples ﬁrmy ZDT, spol. s r.o.
– masopustní dozvuky
– dětský karneval
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Tříkrálová sbírka

V sobotu 3. ledna
2015 v dopoledních hodinách proběhne v Novém Veselí každoroční
Tříkrálová sbírka.
Obcí budou procházet skupinky koledníků
s pokladničkami zapečetěnými Úřadem městyse
a logem České charity,

aby předaly vánoční poselství, informovaly o
aktivitách Charity a požádaly o přípěvek na její
činnost.
Výtěžek z této sbírky
je určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům
a jinak sociálně potřeb-

ným a to zejména v regionech, kde byl vybrán.
Vzhledem k tomu, že
bychom letos skupinky
koledníků rádi „omladili“, hledáme školáky, kteří by byli ochotni se do
sbírky zapojit. Informativní schůzka se bude
konat v pondělí 29. prosince 2014 v 10,00 ho-

din dopoledne na Úřadu
městyse - přijďte podpořit dobrou věc.
„DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ
NA POMOCI
DRUHÝM!“

OKÉNKO Z HISTORIE
Devadesátpět let
Novoveselský rodák
Alois Pohanka, pedagog
a výtvarník, se narodil v
rolnické rodině v domě
č. 35. Po absolvování učitelského ústavu vyučoval
na několika školách. V
Brně, kde trvale zakotvil,
dostudoval, při výkonu
učitelského povolání, na
univerzitě v oboru výtvarná výchova, k němuž měl
blízko, zřejmě dle zděděných genů svého strýce a
novoveselského rodáka,
akademického
sochaře
Julia Pelikána. Ve školství
se dopracoval na funkci
školského inspektora.
Pestré výtvarnické činnosti se věnoval od svého
mládí. S velkou oblibou
ve svých pracích zobrazoval Nové Veselí a okolí, ale
měl i řadu jiných témat,
zejména v tvorbě graﬁky
a medailérství. Ovládal
mnohé výtvarnické techniky včetně linorytů a
dřevorytů, kolorovaných
kreseb, techniku suché
jehly, olejomalby, akvarely. Po řadu let tvořil svá
exlibris a mnohé plastiky.
Své dílo prezentoval na
několika výstavách, které
nechyběly ani v Novém
Veselí. Rád a často navštěvoval náš městys, svoji ro6

dinu, přátelé a známé. Na
Rendlíčku vlastnil chatu
a do pozdního stáří jezdil na oblíbené babetě. Za
jeho vřelý a tvořivý vztah
k rodné obci se mu dostalo titulu čestný občan.
Mnozí občané a přátelé z Nového Veselí a okolí vlastní zejména jeho
kresby a akvarely. V obci
kromě některých uchovaných prací v budově
úřadu městyse a kreseb ve
vydávaných sbornících,
jsou trvale uchovány jeho
propracované
plastiky
konkrétně pamětní deska
zasloužilého umělce akademického sochaře Julia
Pelikána na místě jeho
rodného domu č. 35, pamětní deska hudebního
skladatele Václava Kálika, který v letech 1914-22
příležitostně tvořil v bytě
svého tchána, řídícího
učitele Pokorného, v dnešní budově úřadu městyse,
pamětní deska Augustina Sobotky, zahynulého
v německém koncentračním táboře, na domě
č. 142, tvář zasloužilého
učitele Jaroslava Sýkory
na pomníku na hřbitově a
tamtéž na skulptuře rodiny Pelikánových deska Jiřího Pelikána, evropského
politika. Rovněž vytvořil

podle dřívějšího popisu
model kachlí s daty vzniku Veselí 1377 a Nového
Veselí 1563, které byly
realizovány v kamnářství
Bělík při připomenutí 425
let Nového Veselí. Výčet
jeho výtvarnických prací je bohatý, ale není do-

kumentačně zpracovaný.
Pedagog a výtvarník Alois
Pohanka zemřel ve svých
85 letech, nedlouho po
poslední výstavě ze svého
díla, která byla ve Žďáru
n. Sáz. U nás zůstane zapsán trvale.
Jaroslav Bílek

Sněhová královna
To je název pohádkové
hry, která nyní má za sebou
dvě odehraná představení.
Derniéra se uskuteční v
sobotu 20. prosince 2014.
Hru s věkově smíšenou
skupinou divadelního souboru TJ Sokol připravila
režisérka Jana Stehlíková.

Předvánoční pohádková
hra patří k letitým tradicím místních divadelních
ochotníků. Někteří z nich
budou divadelně činní i ve
hře „dospěláků“, která by
neměla chybět ani v této
divadelní sezóně.
Jaroslav Bílek

„Život je jako divadelní hra: nezáleží na tom, jak
dlouhé představení bylo, ale dobře se zahrálo.“
Seneca
Dne 5. prosince 2014 oslavil významné životní
jubileum 90 let
pan Jaroslav Bílek,
dlouholetý člen a režisér
místního ochotnického spolku.
Stálé zdraví,
neutichající životní elán
a další úspěšné divadelní hry
přejí
bývalí, současní a budoucí ochotníci

Novoveselští legionáři
Letošní rok si připomínáme nejen 100 let od počátku 1. světové války, ale
také uplynulo 100 let od
vzniku Československých
legií.
Protože 17 novoveseláků nosilo, jak uniformu
vojáka rakousko-uherské
armády, tak obléklo i uniformu legionářskou, měli
bychom také jim věnovat
malou vzpomínku.
Co je ke vstupu do legií
vedlo, se už nedozvíme,
když jsme se mohli ptát,
tak jsme se neptali, nebo
jejich vyprávění nevěnovali náležitou pozornost
a dnes, když bychom se
ptali, tak není koho. Jisté,
ale je, že do legií vstupovali jak ti, kteří věřili, že
se jim podaří vybojovat
lepší budoucnost pro
svou vlast, tak ti, kteří
chtěli uniknout krutým
podmínkám v zajateckých táborech, či zoufalému všudy přítomnému
strachu a nebezpečí v zákopech a doufali v lepší
zajištění týkající alespoň
stravy nebo teplejšího oblečení.
Podle dostupných údajů bylo z Nového Veselí
v ruských legiích patnáct
mužů, v italských dva.
Francouzským legionářem měl být dle kronikáře
Večeři pouze FRANTIŠEK MAN, který bydlel
v čp. 37, ale vojenský archiv jej eviduje jako člena
ruské legie, s poznámkou
– chybějí údaje. Nic bližšího o jeho životě a osudech se však zatím zjistit
nepodařilo.
JOSEF BENEŠ z čp. 48
se narodil v roce 1896,

vyučil se obuvníkem a ve
druhém válečném roce
nastoupil k vojenské službě k 81. pěšímu pluku
R-U armády. Záhy odešel
bojovat na ruskou frontu.
Zúčastnil se bojů o Halič
a Lvov. Den před hlavní
bitvou u Zborova byl 1.
července 1917 u vesnice
Koňuchy zajat ﬁnskou divizí a poslán do zajateckého tábora Darnice u Kyjeva. Dle jeho vzpomínek
se hned v srpnu hlásil do
tehdejšího náborového
střediska Československé
družiny v Kyjevě. Do legií
byl přijat 18. 2. 1918 v Borispolu. Byl přidělen nejprve k 2. pluku a později
k 11. střeleckému pluku-7
rotě ve Vladivostoku, ke
strážnímu oddílu, se kterým dvakrát projel magistrálou Ruskem po trase Kyjev, Omsk, Charbin,
Chabarovsk, Vladivostok.
Domů pak z Vladivostoku cestoval na japonské lodi „Karachi Maru“.
Loď vyplouvala 3. 10.
1919 jako osmá v pořadí
a vezla do nově vzniklého
Československa 995 důstojníků a vojáků. Trasa,
kterou se vracela většina
ruských legionářů, vedla
okolo Koreje, zadní Indie,
Singapuru, přední Indie,
Cejlonu, Rudým moře a
Středozemním mořem do
Terstu. Tam loď doplula
27. 11. 1919. Odtud pak
následovala cesta vlakem do Prahy. Tam Josef
Beneš přijel 4. prosince
1919. Domů do Nové Veselí se šťasten vrátil odpoledne 6. prosince 1919
a k poslednímu prosinci
jeho působení v čs. legi-

ích úředně skončilo. Následující rok založil rodinu, se kterou žil v rodném
domě. Na svoje putování
válkou často vzpomínal,
tak jako na kamarády,
kteří takové štěstí jako
on neměli a domů se již
nevrátili. Byl přátelské
povahy a pamětníci dodnes vzpomínají na jeho
humorné a trefné „veršovánky“. Zemřel 5. března
1968.
Stejného dne a na stejném místě jako Josef Beneš byl zajat i JAROSLAV
BLAHA (ročník 1894)
z čp. 2, ten byl do legií
zařazen v květnu 1918
k 8. střeleckému pluku.
Jeho služba skončila 27.
9. 1920, kdy byl demobilizován. V roce 1929
se v Brně oženil, ale jeho
manželství bylo bezdětné. Po manželčině smrti
se Jaroslav Blaha vrátil do
rodného domu v Novém
Veselí, kde v padesátých
letech zemřel.
FRANTIŠEK FRIEB,
pocházel sice z čp. 109,
kde se narodil v roce
1882, ale ještě před válkou
se přiženil do čp. 64.Tam
se, snad podle toho, že byl
vyučený zámečník, říkalo
„u zámečníků“. Jako vojín
81. pěšího pluku byl zajat
7. 9. 1915 u Tarnopolu.
Po vstupu do legií byl v
lednu 1918 zařazen do 2.
záložního pluku a poté
do 10. střeleckého pluku. Domů se pak vrátil v
březnu 1920. V roce 1957
zemřel.
Dalším zajatým novoveselákem u Tarnopolu
7. září 1915 byl FRANTIŠEK HÁJEK (ročník
1894) z čp. 36. Do legií
se přihlásil v Kadějev-

ce Jekatěrinoslavi - 2. 7.
1917 nastoupil k 6. střeleckému pluku. Demobilizován byl 20. 6. 1920.
V roce 1927 se oženil a s
manželkou Růženou měl
2 děti – syna a dceru.
František Hájek zemřel v
roce 1949, krátce po něm
i jeho manželka a syn. Z
celé rodiny tak zůstala jen
dcera Marie, později provdaná Babáčková.
Třetím zajatým opět ve
stejný den a na stejném
místě – (7. září 1915 Tarnopol) byl NORBERT
ONDRÁK, ten se narodil roku 1895 do rodiny
místního pastýře v tzv.
pastouškách. Jeho působení v legiích začalo v
Antonovce v dubnu 1917.
Přidělen byl nejprve ke 2.
a později k 9. střeleckému
pluku. Tam dle evidence
vojenského archivu jeho
působení skončilo již v
únoru 1918, když se po
dovolené nevrátil ke svému pluku (údajně z důvodu obsazení Ukrajiny
němci). Zatímco ostatní
legionáře čekala tzv. sibiřská anabáze a návrat
domů přes půl zeměkoule
přes Vladivostok Norbert
Ondrák se vydal na cestu
domů sám a je až s podivem, že do vlasti bez úhony doputoval po vlastní
ose.
ALOIS HRON, narodil
se roku 1892 v čp. 64, byl
švagrem již zmíněného
Františka Frieba, do války
odcházel jako ženatý, ale
víc se o jeho životě zjistit
nepodařilo. Do zajetí se
dostal 7. 2. 1915 v Karpatech. Do legií se přihlásil
23. srpna 1918 v Omsku a
hned následující den byl
zařazen k 1. záložnímu
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pluku a následně sloužil
u strážního praporu. Do
vlasti se vrátil 5. 10. 1920.
JAN KLUSÁČEK pocházel z čp. 57. Byl ročník
1892. Krátce potom, co
vystudoval a stal se učitelem, začala válka a on
narukoval k brněnskému 14. zeměbraneckému
pluku. 6. března 1915
padl do zajetí u Baligradu
v Karpatech. O dva roky
později se 21. 3. 1917 v
Jumaševském Rudniku
přihlásil do legií. Zařazen
byl k 1. střeleckému pluku. Domů z Vladivostoku
se vracel přes Tichý oceán, Ameriku, Atlantický
oceán a Francii. Demobilizován byl 31. 12. 1919
a po návratu působil jako
učitel v Novém Veselí a
Rozsochách a jako řídící
učitel v Moravských Janovicích a nakonec v Budči.
Zemřel v roce 1969. Měl
jedinou dceru Marii, provdanou Blahovou, učitelku mateřské školy.
JAN MELICHAR – je
jediný voják legionář z
Nového Veselí, který se
domů nevrátil. Narodil se
4. 2. 1894 v Novém Veselí čp. 85, tento dům však
později vyhořel a zanikl.
Jan se vyučil kovářem a
odešel na zkušenou do
Vídně. Záhy však vypukla
1. světová válka, do které
rukoval jako svobodný a
bezdětný. Podle záznamu
vojenského historického archivu se 26. 5. 1917
přihlásil do československých legií v Rusku a následně byl zařazen jako
vojín do 1. divize záložního praporu. Nakazil se
však tyfem a za necelé 2
měsíce od vstupu do legií
– 16. 7. 1917 v polní ne8

mocnici u města Bobrajk
zemřel.
FRANTIŠEK SUCHÝ
– narodil se v čp. 84 v roce
1893, přesné datum, kdy
se do legií v Jarcevu ve
Smolenské oblasti přihlásil, není známo, zařazen
do ní byl v srpnu 1917 a
demobilizován v červnu
1920, hned o dva měsíce
později 17. 8. 1920 se ve
Žďáře oženil a zde jeho
stopa končí.
JAN ŠUSTR - narodil
se 15. května 1896 v Novém Veselí v čp. 11. Základní vojenskou službu
nastoupil v době války,
tak jako většina zdejších
branců k jihlavskému
81. pěšímu pluku. Zajat
byl 25. srpna 1915 u Tarnopolu, o pár dní dříve
než další tři zdejší vojáci
(Frieb, Hájek, Ondrák).
Do legií se přihlásil v
Družkovce v Jekatěrinoslavské gubernii v červnu 1917. Jeho působení v
legiích skončilo v červnu
1920, ale vojenský kabát
nesundal, neboť zůstal v
nově vzniklé československé armádě. Působil
ve vojenských posádkách
ve Vyškově a Bratislavě u
tankového vojska. Za 2.
světové války neměli bývalí legionáři na růžích
ustláno a za činnost v odboji byl Jan Šustr 4 roky
vězněn v Německu. To v
něm zřejmě vyvolalo nevoli vůči všemu německému, a proto si v roce 1948
nechal úředně změnit,
dle jeho názoru německy znějící, příjmení Šustr. Nové příjmení zvolil
podle oblíbeného hudební skladatele Josefa Suka.
Od roku 1948 je tedy jeho
příjmení Suk. To už půso-

bil na generálním štábu
československé armády,
kde dosáhl na hodnost
podplukovníka. Za působení ministra Čepičky
však byl nucen z generálního štábu odejít. Zemřel
v Praze roku 1956.
PETR VAŠÍČEK – narodil se v domě čp. 70 v
roce 1892. Během války jako vojín rakousko-uherské armády sloužil
u 10. pevnostní baterie v
jedné z největších rakousko-uherských pevností
v Přemyšlu. Při postupu
fronty se pevnost nacházela již hluboko v ruském
zázemí a bylo nemožné,
aby z ní bylo rakousko-uherské vojsko vyproštěno. Vojensky se pevnost
ruské armádě dobýt nepodařilo, ovšem posádka
čítající 110 tisíc mužů byla
nucena se 22. března 1915
vzdát z důvodu nedostatku zásob. Mezi zajatými
byl i Petr Vašíček. Máme
ještě informaci o tom, že
od 28. července 1917 byl
zařazen do ruské legie, ale
další informace o něm se
dohledat nepodařilo.
VÁCLAV VENCELIDES - syn punčocháře Filipa Vencelidese z čp. 129
se narodil v roce 1893.
Vyučil se obchodníkem a
krátce na to vypukla válka, do které odešel jako
svobodný a bezdětný. S
14. zeměbraneckým plukem odešel na ruskou
frontu, kde byl zajat již
roku 1914. Do legií se
přihlásil až srpnu 1918.
Působil v nich až do 20.
4. 1920, domů natrvalo se
ale nevrátil. V Rusku se
oženil a zůstal.
BOHUMÍR
VÍTEK
– syn mlynáře Josefa Vít-

ka se narodil roku 1891
ve mlýně čp. 104. Povoláním byl učitel. Po vypuknutí války byl jako
záložník povolán k 14.
zeměbraneckému pluku.
Následující rok v březnu
(1915) upadl v Karpatech do zajetí. Do legií se
přihlásil v Stavropolu 15.
4. 1917. Byl zařazen k 1.
střeleckému pluku, nějaký čas pobýval v Žitomiru
a nakonec působil ve Škole nezletilých dobrovolců.
Škola vznikla v červenci
1919 po vzoru českých
obecných škol v Irkutsku. Byli do ní umístěni
všichni chlapci ve věku
od 8 do 18 let, kteří do té
doby žili v u nejrůznějších čs.jednotek. Žákům
školy byla poskytnuta
veškerá péče – ubytování,
strava, výstroj, škola měla
plnou podporu sborového velení a jednotlivých
legionářů, působila i jako
samostatná hospodářská
jednotka. Na počátku
roku 1920 bylo osazenstvo školy evakuováno do
Československa. Oﬁciálně škola přestala fungovat
6. 6. 1920.
Ve stejný den byl demobilizován i Bohumír
Vítek, který se vrátil do
Nového Veselí, založil
rodinu a dlouhá léta pak
vyučoval na zdejší škole.
Zemřel v roce 1975.
JOSEF ZIMPL - ročník 1887 se sice v Novém
Veselí nenarodil, pocházel z Ostrova, ale roku
1921 se do Nového Veselí
přiženil. Za manželku si
vzal Cecilii Chlubnovnou
z čp. 24. V ruských legiích sloužil od 3. září 1918
u 2. technické roty. Domů
se však vrátil s podlome-

ným zdravím a zemřel již
v roce 1928.
Všichni výše jmenovaní byli v legiích ruských,
italští legionáři byli pravděpodobně pouze dva:
CYRIL SALAŠ, který se
narodil 1. 7. 1890 v čp.
21. Do války odešel bojovat se 14. zeměbraneckým plukem nejprve na
ruskou frontu a později
i na italskou. Do zajetí
upadl 19. srpna 1917 u
Monte Cucca. V zajetí
podal v březnu 1918 v
Padule žádost o zařazení
do československého vojska v rámci italské armády. Jeho žádosti bylo vyhověno, 14. dubna 1918
byl přijat a v hodnosti

vojína zařazen 32. střeleckému pluku. Demobilizován byl 16. 10. 1919.
Oženil se v roce 1921 a s
rodinou žil v Novém Veselí. Jako bývalý legionář
měl ve velké úctě T. G.
Masaryka. Zemřel v roce
1973.
JAN BORŮVKA se sice
narodil v Újezdě, ale část
života strávil v Novém
Veselí. Do zajetí upadl
stejně jako Cyril Salaš u
Monte Cucca, ale o čtyři
dny dříve, 15. srpna 1917.
Do legií byl zařazen 24. 4.
1918 a jeho působení tam
skončilo 14. 10. 1919. To
jsou jediné údaje, které se
o Janu Borůvkovi podařilo dohledat.

Jan Šustr (Suk) s rodinou v roce 1926

VÁNOČNÍ
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Vážení a milí příznivci
Školičky Kamarád
Rok se nám nachýlil ke
svému závěru, a možná
stojí za to zrekapitulovat
jej. Přinesl nám mnoho
krásných okamžiků, společných zážitků, dobrých
zkušeností, ale i trochu
zklamání. A to především v tom, že celý rok
tak rychle uběhl, že než
jsme se zastavili, abychom
si nějaký ten zážitek uvědomili, rok už byl pryč.
Všichni se někam „valíme,
suneme, pádíme“, a často
nám v tom shonu utíkají
obyčejné věci. Jako popovídat si se sousedem, jak
se mu vede a popřát mu
hodně štěstí, zastavit se s
kolegy v práci a zjistit, jak
to jde u nich doma, zajít s
přáteli na dobrý čaj, anebo se vzájemně navštívit.
Naplánujeme si krásnou
akci, která se zdaří, ale než
si stačíme prožít její náboj
a energii, kterou nám předává, už je tady zase jiná
akce. Možná to tak nevnímáte, ale nám ve školičce
se školní rok tak rychle
překulí, že jen vnímáme,
jak nám děti rostou, a my
– ale ne, nestárneme. Tak
to zkrátka je. Dost nářků
a konečně to ohlédnutí.
Takže co se podařilo a co
ne?
Nádherné bylo sdílení
našich zkušeností s pedagogy ze Středočeského
kraje. Byl krásný sobotní
den, sluníčko svítilo a my
jsme s očekáváním vyhlíželi červený autobus, kterým učitelky z Toulcova
Dvoru vždy jezdí. Uči-

telky zajímala nejen přírodní zahrada, ale i naše
školička – zajímaly se o to,
jak co děláme, inspirovaly
se vybavením, pomůckami, i našimi zkušenostmi.
Venku si pak relaxovaly v
naší zahradě a „kochaly
se“ krásnou přírodou na
Vysočině.
Další úžasnou aktivitou bylo nocování našich
předškoláků v červnu
– tentokrát s námětem
pravěku. Cesta do pravěku děti tak zaujala, že
jsme nakonec vyjeli i na
výlet do archeoparku k
Hradci Králové. Děti v závěru týdně získaly mnoho
poznatků o pračlovíčkovi, naučily se písničky,
mnoho dovedností. Poslední den ve školce jsme
se všichni převlékli do
kostýmů a začala velká
výprava do pravěku. Nejdříve se děti vypravily po
stopě pravěkého divočáka,
kterého ulovily u rybníka, poté kreslily jeskynní
malby, připravily ohniště
a nalíčily past na mamuta. Celé nocování jsme
zakončili v pravěké jeskyni, kterou jsme si vyrobili
v domečku sovičky Jůly.
Kolem desáté večer ještě
proběhla stezka odvahy
končící u ohniště. Pak už
se nocí linuly tóny kytary
a zpěv unavených pračlovíčků, kteří poté „skočili“
do sprchy a do svých spacáků a spali až do rána.
Podzim jsme začali
zapojením do společenských aktivit, jako je Den
bez aut spadajícího do
Evropského dne mobility,
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jehož cílem bylo alespoň
na jeden den nechat auto
doma a dopravit se do
školky po svých či MHD.
Našlo se dost nadšených
rodičů, kterým, i přesto
že se do školky a do práce
dostávali velmi komplikovaně, za to stálo připojit se
do této důležité kampaně
poukazující na stále větší
nárůst přepravy lidí osobními auty, a tím stále větší znečišťování životního
prostředí.
Další aktivitou bylo zapojení naší MŠ do Měsíce
nenásilí, kde jsme si společně uvědomovali, jak je
důležité, že žijeme v míru
a klidu, a že ne všichni
mají to štěstí takovýto život žít. Aktuálně s děním
na Ukrajině jsme si s dětmi o celé situaci povídali,
a dokonce od předškoláků padly i závažné otázky typu, zda bude válka.
Věřme, že zdravý rozum
a umění komunikace a
diplomacie nakonec zvítězí, a my všichni budeme
mnohem klidnější.
Ve školičce jsme na
podzim mimo jiné přivítali prvního pedagoga,
který k nám přijel v rámci projektu S Mrkvičkou
na zkušenou. Téma týdne
byl Světový den stromů, a
program jsme naplánovali
takový, aby učitelka z Pardubického kraje viděla, jak
tady na Vysočině a hlavně
u nás ve školičce učíme
děti vnímat přírodu a svět
všemi smysly a jak život
ve školce společně prožíváme. Pro stážistku jsme
s dětmi naplánovali výlet
na lesní stezku Jezírko v
Brně, dále taky program
Lesní pedagogiky a program Zdravá pětka. Další
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stážisty u nás uvítáme v
lednu a pak v březnu.
Ve výměně zkušeností je naše školička velmi aktivní. S projektem
Malý zahradník jsme jeli
přednášet na konferenci
EVVO do Brna, kde jsme
měli praktickou dílnu s tématem Co se děje v hlíně?
Učitelky Jihomoravského
kraje jsme tak zasvětili
do toho, jak jsme si s tématem hlíny a živočichů

v ní poradili my. Zpětná
vazba byla pozitivní, což
je dobře i pro garanta tohoto projektu, společnost
AGRO CS Česká Skalice a
její partnery – společnost
Plastia s. r.o. a společnost
SEMO.
Z rodinných akcí bychom vám rádi představili tzv. Kloboukovou párty.
Rodinná aktivita založená
na zdobení podzimních
klobouků, módní přehlíd-

ce a jednoduchých soutěží
z oblasti přírodovědy se
konala poprvé a velmi se
nám zdařila i přes chladné
počasí. Dětem bylo pěkně
teplo, protože měly krásná oranžová trička nabatikované barevnými listy,
zato maminky nám trochu zmrzaly. Na zahřátí
ale všichni dostali šípkový
čaj, který je zároveň posílil i proti bacilům.

No a je tady prosinec.
Ty prosincové aktivity
jsou teprve před námi,
ale s nadšením kolektivu, dětí i rodičů je určitě všechny zvládneme.
Připomínáme beneﬁční
záměr našeho jarmarku a adventního zpívání
– letos podpoříme sportovní klub vozíčkářů a
dále postižené děti ve 3.
ZŠ ve Žďáru nad Sázavou. Vozíčkářům ﬁnančně přispějeme na účast
na soutěžích, a dětem na
ozdravné pobyty v solné
jeskyni.
No a to, co je před
námi? Zjišťujeme zájem

veřejnosti o zřízení lesní MŠ v působnosti naší
obce. Velká prezentace
o lesních MŠ je na webu
školky, zároveň tam najdete dotazník k zjištění
názorů na lesní školky
– více na http://www.
ms.noveveseli.cz/lms.
pdf a https://docs.google.
com/forms/d/14_8_EXn3WeQ80zCTu-0jK_Ll5G VAWj 7 Q D 1 C - Tz N MK7M/viewform .
Tím, co se v tomto roce nepodařilo, byl
záměr MŠ osamostatnit
se a vytvořit samostatný
subjekt. Věříme, že svou
prací, úspěchy a zkuše-

nostmi ukážeme, že si
samostatnost zasloužíme
a že k tomu máme dost
odborných kompetencí.
V tomto předvánočním čase všem děkujeme za pomoc, podporu
i přízeň a přejeme Vám
poklidné Vánoce, dost
času zastavit se a pobýt s
rodinou, dětmi, přáteli, a
v novém roce prožijte vše
dobré. Slovy Lucia Annaeusia Seneci: Život je
dlouhý dost, když víš, jak
ho prožít. Život měříme
skutky a ne časem.
Monika Kovalská a
kolektiv Školičky Kamarád Nové Veselí

Co je to lesní školka?
Les je jako jedno velké
hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti
ve věku tří až šesti let, které
jsou nejčastějšími návštěvníky lesních MŠ, najdou
v přírodě to, co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují překážky,
běhají a lezou tam, kam si
ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si
tiché místo, odkud může
pozorovat ptáky ve větvích
nebo pilné mravence.
Pedagogové připravují
program, který přirozeně
navazuje na roční období
a místo, které se pro daný
den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami
jsou často přírodniny - klacík jako tužka na kreslení
v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat
všemi smysly - jak voní
letní louka, jak zní různé
druhy dřeva. A společně s
učiteli přemýšlí a pozorují,
pro koho má luční kvítí a
plody lesa význam, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně
mnoho podob. Neznamená to však, že děti z lesní
MŠ nepoznají „výdobytky
civilizace,“ naopak. V zimě
si děti uvědomí krásu teplého domova, po celý rok
cestují veřejnou dopravou
za různými návštěvami a
účastní se kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí. Lesní
mateřská škola také vytváří
různé slavnosti a jarmarky
pro veřejnost.
Lesní MŠ může fungovat samostatně, nebo ve

spolupráci s klasickou MŠ
(sdílení kuchyně a jídelny, případně společná část
programu). V obou případech pružně řeší poptávku
po místech v MŠ a zájem o
programy venku.
Zásadou lesních MŠ je
menší počet dětí na pedagoga než je tomu v klasických MŠ.
Myšlenka „s dětmi venku za každého počasí“ má
již dlouhodobou tradici ve
skandinávských zemích.
Dnes se zde běžně i v klasických mateřských školách setkáme se spaním
venku mimo budovu a s
pravidelným programem
v přírodě. Pojem lesní mateřská škola se objevil v
roce 1954 v Dánsku, když
Ella Flatau vyřešila nedostupnost mateřské školy
pobytem s dětmi v lese. V
Německu se lesní MŠ šíří
od vzniku LMŠ ve Flensburgu v roce 1993 na základě přímých zkušeností
zakladatelek Kerstin Jebsen a Petry Jaeger s dánskou koncepcí. K rychlému rozšíření lesních MŠ
v Německu přispělo legislativní uznání a s tím spojené státní ﬁnancování. V
roce 2008 bylo podle Imgrad Kutsch přes tisíc lesních MŠ a jejich počet stále
stoupá. Důvod je nasnadě:
nízké náklady na zřízení a
provoz a poptávka ze strany rodičů. Lesní MŠ dnes
existují také ve Švýcarsku,
Rakousku, Velké Británii,
USA nebo v Japonsku.
Může být zpočátku
obtížné představit si mateřskou školu bez budovy.
Lesní mateřské školy ji nepotřebují. Využívají výraz-

ně skromnější typy zázemí,
které slouží k uskladnění
pomůcek, nebo jako úkryt
pro čtení pohádek či ke
svačinám v zimě. Nejčastějším typem zázemí LMŠ
jsou sruby, maringotky či
velké stany. Zázemím pro
Dětský klub Šárynka v
Praze, inspirovaným koncepcí LMŠ, je mongolská
jurta. Zde mají děti v kapsářích náhradní oblečení,
jsou zde uloženy pomůcky
a materiály (nářadí, knihy, lana). Uprostřed jurty
je stůl, u něhož děti denně
obědvají, ale může sloužit i
ke společné přípravě jídla,
tvoření či setkávání s rodiči
a veřejností. Součástí jurty
je i malá kuchyňka, kde je
připravován oběd. Zásadou
však je trávit převážnou
většinu času venku v okolní
přírodě. Současná legislativa však díky hygienickým
předpisům neumožňuje
fungování lesní školky a
podmínkou jejího zápisu
do rejstříku škol a zároveň
ﬁnancování státem je zřízení lesní školky při kamenné
mateřské škole jako jejího
odloučeného pracoviště.
Proto může lesní školka
disponovat
kamennou

budovou se zázemím, a
výpravy do přírody včetně delších pobytů venku
realizovat v terénní učebně, jako je výše zmiňovaná
maringotka, jurta či týpí. I
stravování může probíhat
dovozem obědů z kamenné mateřské školy.
V současné době probíhá zjišťování zájmu veřejnosti z řad rodičů o zřízení
takovéto školky na Žďársku. V okrese Žďár nad
Sázavou není podobný typ
zařízení, na Jihlavsku existuje lesní klub Hájenka a
na Tišnovsku lesní rodinný klub. Lesní mateřská
škola bude alternativou
státnímu vzdělávání, a to
v přístupech pedagogů i
rodičů, v menším počtu
dětí na jednoho pedagoga,
čímž bude zajištěn mnohem větší prostor pro individuální péči a v jiných
formách vzdělávání dětí,
kterými jsou prožitkové a
smyslové učení. Lesní mateřská škola bude rozvíjet
komunitní myšlení a pospolitost. To jsou hodnoty,
které v dnešním uspěchaném a materiálním světě
mají smysl (http://www.
ms.noveveseli.cz/lms.pdf)

Tradice Školičky Kamarád
Naše školička má velmi blízký vztah k tradicím a uvědomujeme si,
jak je důležité tradice
uchovávat a předávat
dalším generacím. Některé tradice jsou dávné,
udržované stovky let, některé si vytváříme v době
současné.
Takovouto
tradicí je i vánoční jarmark a adventní zpívání
Školičky Kamarád, obě
akce již mají desetiletou
historii. Začínali jsme

u vánočního stromečku
na městečku v kouzelné
zimní atmosféře, za světel pouličních lamp, tiše
padajících vloček a mrazu štípajícího do tváří.
Na konci se vždy rozsvítil vánoční stromeček
a i lampión splněných
přání jsme vyslali do
oblak. Atmosféra venku
má vždy nezaměnitelné
kouzlo, bohužel, sníh se
nám vlivem klimatických změn přesunul ně11

kam na sever, a venku to
vypadá jako na podzim.
Proto mělo smysl přestěhovat se do sokolovny a
vánoční atmosféru vytvořit tam. Myslím, že

se nám to vždy podaří a
že na vás dýchlo kouzlo
vánoc i letos. Takže kdo
jste k nám zavítal, děkujeme, kdo jste si něco
koupil, děkujeme dvoj-

Poděkování
Dovolte mi touto
cestou poděkovat všem
zaměstnanců
Školičky
Kamarád, bývalým i současným, za jejich obrovský
pracovní elán, nadšení,
chuť a pomoc při zajiště-

ní vánočního jarmarku, i
adventního zpívání. Také
moc děkuji všem maminkám, které pro jarmark
vytvořily krásné dekorace
či jiné vánoční dárečky a
dobroty. Dále děkuji úřa-

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Podzimní ohlédnutí
V neděli 28. 9. 2014
proběhl na školní zahradě Den otevřených dveří. Žáci v roli průvodců
vysvětlovali návštěvníkům principy přírodní
zahrady a seznamovali
je s jednotlivými prvky naší školní zahrady.
Děti z přírodovědného
kroužku Kulíšci zvládly
roli průvodců téměř profesionálně. Děkujeme
maminkám a babičkám
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za připravené občerstvení. Zájem o prohlídku
byl velký, snad se naše
zahrada hostům líbila.
Jako každý rok proběhl na naší škole sběr
kaštanů pro zimní přikrmování zvěře. Podařilo se nasbírat téměř 900
kg kaštanů, které putovaly do obory v Ronově.
Získali jsme tak 2 500
Kč, které byly rozděleny podle nasbíraného

násob. Část výtěžku z
jarmarku bude podporovat všechny, kteří se ne
vlastní vinou ocitli v nepřízni osudu a mají život
těžší jak my, zdraví. Více

na našem webu v odkaze
http://www.ms.noveveseli.cz/2014-2015.pdf.
Monika Kovalská
Školička Kamarád
Nové Veselí

du městyse a panu starostovi za ﬁnanční podporu
s osvětlením a ozvučením
vystoupení dětí. S přípravou sokolovny nám
pomohli žáci ZŠ, jmenovitě Rosťa Krejz, Vojta a
Martin Sobotkovi, s prodejem na jarmarku Filip

Chalupa, Lucka Zichová
a Martinka Landsmanová
se sestrou Veronikou. No
a v neposlední řadě děkuji široké veřejnosti, která
na náš vánoční jarmark a
zpívání zavítala. Doufám,
že jste si všichni potěšili
svá srdíčka i oči, protože
to byl náš záměr. Zároveň
tak děkuji za podpoření
beneﬁčního záměru této
akce. Část výtěžku totiž
poputuje ke žďárskému
oddílu vozíčkářů na jejich
sportovní aktivity, a část k
handicapovaným dětem
3. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou na jejich pobyty v solné jeskyni. Je načase myslet na druhé a rozdělit se.
A naše školička, která již
loni podpořila dětské pacienty v Nemocnici Nové
Město na Moravě, bude i
nadále s Vaší podporou
pomáhat.
Monika Kovalská

množství do jednotlivých třídních fondů.
Děkujeme rodičům a
prarodičům za pomoc a

panu Knapovi z mysliveckého sdružení za výbornou spolupráci.

Den stromů
Dne 17. 10. 2014 proběhl na ZŠ Nové Veselí

celodenní projekt Den
stromů. Pro děti bylo ve

škole připraveno 14 dílen, některé dílny mohli
žáci navštívit i v okolí
školy. Každý žák si mohl

vybrat 3 různá stanoviště. Jednotlivé dílny
nabízely dětem spoustu
činností jako kreslení,
modelování, sledování
pokusů, práce s fotografií, filmem, tanec apod.
I přes nepěkné počasí se
projektový den vydařil.

Ze sportu
Přespolní běh - 9. 10.

2014 se konal v lyžařském areálu Martina
Koukala za Pilskou vodní nádrží ve Žďáře nad
Sázavou tradiční závod,
ve které se nám letos nepodařilo uspět.

O novoveselský míč

- 24. 10. 2014 se uskutečnil již 7. ročník turnaje ve
vybíjené, který je určen
pro dívky z 2. stupně. V
kategorii 8. - 9. třída se
turnaje zúčastnilo 9 družstev a naše děvčata obsadila 6. místo. Do mladší
kategorie, která je určena
pro děvčata ze 6. – 7. třídy, se přihlásilo 7 družstev. Naši školu reprezentovaly: J. Sadovská, E.
Skálová, S. Štandlová, V.
Danihelová, L. Křehlíková, Z. Michalová, J. Leskourová, T. Obršlíková, K.
Peroutková, H. Průžová,
V. Studená a M. Rosecká a
toto družstvo vybojovalo

celkově 2. místo! Všechna
družstva si odnesla krásné věcné ceny, za něž patří poděkování partnerům
akce, kterými jsou ZDT
s.r.o., EFKO – Karton,
Plastia s.r.o, Žďas a.s., ﬁrma Waltar a Městys Nové
Veselí. Dále děkujeme
paní Činčerové za napečení dortíků pro vítěze a
p. uč. O. Štěpánkové a J.
Formanové, které s děvčaty, jež navštěvují keramický kroužek, vyrobily keramické pamětní kachle pro
nejlepší družstva.

Netradiční pětiboj je soutěž tříčlenných družstev,

které navštěvují 1. stupeň základní školy. Soutěží se v
těchto disciplínách – slalomový běh, běh po čtyřech a
kotoul, stoj - sed - leh, hod plným míčem a srážení kuželek. Okresní kolo této soutěže, která se koná ve Žďáře
nad Sázavou, proběhlo 12. 11. 2014 s těmito výsledky:
2. třída dívky: 1. místo (ze 3 družstev)
L. Jarošová, A. Novotná, K. Šperlingová
2. třída chlapci: 3. místo (ze 3 družstev)
O. Danihel, J. Jurek, S. Sobotka
3. třída dívky: 3. místo (ze 6 družstev)
M. Jarošová, V. Jurková, A. Učňová
3. třída chlapci: 7. místo (ze 7 družstev)
P. Dvořák, V. Jaroš, J. Veselý
4. třída dívky: 1. místo (ze 6 družstev)
A . Křehlíková, S. Sobotková, K. Vacková
4. třída chlapci: 3. místo (ze 6 družstev)
F. Doležal, O. Horák, M. Houdek
5. třída dívky: 3. místo (ze 6 družstev)
V. Horníčková, A. Nováková, L. Zalabová
5. třída chlapci: neúčastnili se
13

Zimní čtyřboj

Okresní kolo soutěže proběhlo 22. 10.
2014 ve Žďáře nad Sázavou a z naší ZŠ se
zúčastnilo 15 sportovců z 5. - 9. třídy. Soutěžilo se v těchto disciplínách:
člunkový
běhu, skok z místa, hod
medicimbalem a šplh.
Celkem 6 žáků postoupilo do krajského kola,
ale pouze 2 se ho 22.
11. 2014 v Havlíčkově
Brodě zúčastnili. Martina Rosecká ze 7. třídy
obsadila 8. místo z 23
soutěžících a nejlepšího výsledku dosáhl žák
7. třídy Pavel Sobotka,
který vybojoval 2. místo ze 14 účastníků.
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Školní liga
miniházené

I v tomto školním roce
se naši žáci 1. stupně zapojili do celoroční soutěže, která probíhá formou turnajů
v házené 4 + 1, vyvrcholení
soutěže bude na jaře 2015.
Děti z druhého oddělení školní družiny pod
vedením Laďky Jarošové
se umístily v krajské kreativní soutěži FOTO-EKO-KOMIKS na pěkném 7.
místě. Ocenění je spojeno
s ﬁnanční odměnou, která
bude použita na vybavení
družiny dle přání dětí. Gratulujeme.
Všem žáků, kteří školu
reprezentovali ve sportovních soutěžích, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

PODĚKOVÁNÍ
Základní škola Nové
Veselí
děkuje
ﬁrmě
PAMA, a.s. Ostrov nad
Oslavou za darování polykarbonátových desek pro
keramickou dílnu.

Vánoční den otevřených dveří

V sobotu 6. 12.2014
ZŠ Nové Veselí uspořádala Vánoční den otevřených dveří pro rodiče
našich dětí a širokou veřejnost. Každý návštěvník si mohl prohlédnout

celou školu a dozvědět
se zajímavé informace
o vánočních zvycích,
zhlédnout loutkové divadlo, prohlédnout si
výstavu krmítek a ptáčků, ochutnat cukroví a

punč, napsat přání škole a pověsit jej na Strom
přání, poslechnout a
zazpívat si vánoční koledy.
Sobotní odpoledne se
velmi vydařilo a všem návštěvníkům děkujeme.

Informace ze zasedání Rady a Zastupitelstva městyse Nové Veselí
Výpis z usnesení rady městyse dne 8. 9. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové
organizace k zahájení školního roku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 22. 8. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávy místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 28. 8. 2014 a starosty
městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav
dne 29. 8. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Plnění volebního programu městyse za období
2011 až 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o vyhlášení záměru městyse na odprodej plynárenského zařízení v nové lokalitě rodinných domů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace starosty o vyhlášení záměru městyse na
pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o zahájení prací na akci „Realizace
energetických úspor –
zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Informace o zajištění komunálních a senátních voleb ve dnech 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014, případně druhého kola senátních voleb ve dnech 17. 10.
2014 a 18. 10. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Informace z jednání se zástupci VAS Žďár nad Sázavou k řešení protipovodňových opatření v ulici
Potoční
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvy o sdružených službách dodávek plynu a
elektřiny na rok 2015 s ﬁrmou RWE Energie, s.r.o.,

2)

3)

4)

5)

Limuzská 3135/12, Praha 10 – Strašnice, včetně
příloh
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení zemních prací překládky sítě elektronických komunikací souvisejících s novou trasou
uložení kabelů vedle nově budované polní cesty
C 10 „Pod Vortem“ ﬁrmou NTEL s.r.o., Polenská
4382/2c, 586 01 Jihlava za cenu ve výši 55 000,- Kč
bez DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provozní řád Centra volnočasových aktivit v budově na parc. č. 36 (kulturní zázemí SDH) za účelem
zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav a
Lesním družstvem obcí Přibyslav (ﬁrmou), ve kterém se mění pro účetní rok 2014 výše nájemného
za lesní pozemky na 45% z tržeb za vlastní dříví a
nájemné z ostatních pozemků se stanovuje na 800
000,- Kč. Nájemné je osvobozeno od DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 16/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1) S prodejem 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) za
cenu ve výši 5 610,- Kč. Náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitosti uhradí kupující. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Se zapojením Základní školy a Mateřská školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace se sídlem v Novém Veselí, Na Městečku 1, do projektu „Inovace
na dosah“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0025) a s podpisem
Smlouvy o partnerství s ﬁnančním příspěvkem
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení rady městyse dne 22. 9. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Daňové příjmy za leden až srpen 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Žádost o koupi pozemku určeného ke stavbě rodinného domu parc.č.817/3
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o postupu prací na akci „Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o zajištění komunálních a senátních voleb ve dnech 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014, případně druhého kola senátních voleb ve dnech 17. 10.
2014 a 18. 10. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska v Novém Veselí o velikosti 17,5 m2 za
cenu 200,- Kč/ m2/rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zhotovení projektové dokumentace na přípojku
splaškové kanalizace budovy Úřadu městyse Nové
Veselí od ﬁrmy Ing. Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí za
cenu ve výši 12 100,- Kč vč. DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení úpravy rygolu a vpusti u šachty podél
cesty na Holetín ﬁrmou Ing. Josef Pitka, Lesní 30,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 29 455,Kč vč. DPH a provedení opravy římsy zídky na starém hřbitově v Novém Veselí ﬁrmou Ing. Josef
Pitka, Lesní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu
ve výši 75 000,- Kč vč. DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 8.
2014 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S odpisem nedobytných pohledávek Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvková organizace v celkové výši 10 823,10 Kč. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 7. 10. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 3. 10. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o postupu prací na akci „Realizace energetických úspor –
zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o průběhu prací na akci „Nové Veselí
– vodní zdroj“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu č. 14207063 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci
„Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č.18/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na bezúplatný převod části pozemků parc.č. 164 o velikosti
903 m2 a parc.č. 169 o velikosti 153 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 24. 10. 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 postupu prací na akci „Realizace energetických úspor – zdravotní středisko Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o průběhu prací na akci „Nové Veselí
– vodní zdroj“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o průběhu stavby polních cest z pozemkových úprav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Nové Veselí dne
20.10.2014 provedené pracovníky Krajského úřadu
Kraje Vysočina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Program ustavujícího zasedání ZM dne 5. 11. 2014
v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 19/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Platový výměr pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace od 1.
11. 2014 z důvodu Nařízení vlády, kterým se mění

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 10. 11. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Seznámení členů rady městyse se zákonem č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace o návrzích na členy kontrolního a ﬁnančního výboru
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace k předložení návrhů pro tvorbu volebního programu na období 2014 až 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o přípravě zajištění provedení opravy
podlah ve dvou garážích v budově zdravotního
střediska.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Daňové příjmy za leden až říjen 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o provedení závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) stavby „ Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska, Dolní 310,
Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o průběhu prací na akci „Nové Veselí
– vodní zdroj“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o průběhu stavby polních cest z pozemkových úprav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Informace o konání Valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav dne 20. 11. 2014 v 15,30 hod v
zasedací místnosti MěU Přibyslav, zároveň pověřuje starostu městyse na její účasti
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Podanou výpověď smlouvy o nájmu bytu nad mateřskou školou ke dni 31. 12. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Informaci o zajištění sběru nebezpečného odpadu
dne 12. 11. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Jednací řád rady městyse s účinnosti od 11. 11. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2 Zřízení komisí rady městyse: komise pro územní
plánování a posuzování staveb, komise místního
hospodářství a komise kulturní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3) Zřízení podpisových vzorů pro styk s bankovními
ústavy pro starostu a místostarostu městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu č. 14219546 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Nové Veselí – vodní zdroj“ včetně Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Přidělení volného bytu v Domě klidného stáří v
Novém Veselí od 11. 11. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o dočasném užívání pozemku parc. č. 269/2 z důvodu změny výměry pozemku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Zaslání písemné objednávky na provádění úpravy
lyžařských běžeckých tras v k.ú. Nové Veselí ﬁrmě
SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591
01 Žďár nad Sázavou na zimní období 2014/2015
za cenu 70,- Kč/1 km vč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Provedení zateplení podlahy a montáž dřevěné
lávky v půdním prostoru na DKS Nové Veselí ﬁrmou Antonín Kozel, zednictví, Haškova 1/9, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 64 493,- Kč
vč. DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Plán činnosti pro místostarostu městyse na volební
období 2014 až 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Provedení výměny plynového kotle v bytě nad mateřskou školou ﬁrmou UCHYTIL, s.r.o., Brněnská
2282/41, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
37 855 bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Plán inventarizací majetku městyse Nové Veselí za
rok 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S vyhověním žádosti na vrácení stavebního pozemku
parc. č. 2515/5 v lokalitě výstavby nových rodinných
domů „Za potokem“, včetně ﬁnančního vyrovnání.
RM doporučuje ZM tento bod ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S darováním částí pozemků parc.č.164 o výměře
903 m2 a parc.č.169 o výměře 153 m2 (v lokalitě u
sokolovny) Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158. Darovaný pozemek bude obdarovaným využit pro investiční záměr. RM doporučuje
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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RM jmenuje:
1) Podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) do funkce předsedy
komise pro územní plánování a posuzování staveb
pana Ing. Luboše Štěpánka, do funkce předsedy
komise místního hospodářství pana Ing. Jiřího
Danihela a do funkce předsedy kulturní komise
paní Jitku Kalasovou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM určuje:
1) Pro vykonávání sňatečních a společensko kulturních obřadů starostu a místostarostu městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Starostovi městyse oslovit nejméně tři stavební ﬁrmy k podání nabídek na provedení opravy podlah
ve dvou garážích v budově zdravotního střediska.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 24. 11. 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 „Nové Veselí
– vodní zdroj“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o průběhu stavby polních cest z pozemkových úprav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o konání Valné hromady Svazku obcí
POOSLAVÍ dne 16. 12. 2014 v 15,00 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Udělení výjimky z počtu dětí dle ustanovení § 23
odst. 3 a § 177 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, v platném znění a dle Vyhlášky
č. 14/2005 Sb., ve dvou třídách Mateřské školy v
Novém Veselí, na základě žádosti podané dne 18.
11. 2014. V každé této třídě bude 25 dětí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Aktualizaci povodňového plánu městyse Nové Veselí s platností od 25. 11. 2014 včetně členů povodňové
komise a bezpečnostní rady městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení opravy podlah dvou garáží v budově
zdravotního střediska ﬁrmou Michal Studený, 592
14 Nové Veselí 370, za cenu ve výši 53 629,- Kč bez
DPH. Byly osloveny tři stavební ﬁrmy.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení zastropení bývalé kotelny v budově zdravotního střediska ﬁrmou Antonín Kozel, zednictví,
Haškova 1/9, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 56 776,- Kč vč. DPH. RM zároveň schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zpracování projektové dokumentace na zastropení
bývalé kotelny zdravotního střediska ﬁrmou Ing.
Josef Pohanka, statika a projektování staveb, na
Městečku 17, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši
6 050,- Kč vč. DPH. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč
pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Žďárská 612,
592 31 Nové Město na Moravě
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Smlouvu o dílo na provádění údržbářských, zednických, úklidových a zahradnických prací s účinností od 1. 2. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Stanovení výše odměny pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace z ﬁnančních prostředků Kraje Vysočina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrž. 2
8) Zpracování a zaslání žádosti na dotaci na akci
„Úprava autobusových zálivů a chodníků“ v rámci
programu Zvyšování bezpečnosti dopravy z fondu
SFDI ČR, ﬁrmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 20 000,- Kč
bez DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Zpracování projektové dokumentace na akci
„Úprava autobusových zálivů a chodníků“ ﬁrmou
Ing. Leoš Pohanka, projekční a inženýrské služby,
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 25
000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Úpravu výše nájemného v bytech Domu klidného
stáří v Novém Veselí od 1. 1. 2015. Cena se stanovuje na 70,- Kč za m2 podlahové plochy bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Zpracování projektové dokumentace na akci „Chodník podél potoka včetně doprovodných úprav okolních ploch“ ﬁrmou Ing. Leoš Pohanka, projekční a
inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí za
cenu ve výši 20 000,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Program zasedání ZM dne 11. 12. 2014 v 18,00 hod
v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1) S návrhem členů do kontrolního výboru Jiří Landsman, Martin Dušek, Bc. Josef Chlubna, Ing. Alice Landsmanová a do výboru ﬁnančního Mgr. Jan
Landsman, Mgr. Jana Smékalová, Ing. Oldřich Veselý, Miloš Kratochvíl. RM doporučuje zasedání
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S návrhem rozpočtu městyse Nové Veselí na rok
2015 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti (věcné břemeno) inženýrské sítě s ﬁrmou O2 Czech
Republic a.s., spočívající ve zřízení, provozování,
údržbě a opravě podzemního telekomunikačního
vedení veřejné komunikační sítě pod označením
71010 – 007275, VPI
Nové Veselí Polní cesta C10, na pozemcích parc. č.
1040 a 2245. Služebnost se zřizuje za
jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S rozpočtovým výhledem městyse Nové Veselí na
období 2016 až 2018. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM jmenuje:
1) Podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) členy komise pro územní plánování a posuzování staveb Ing. Oldřich Veselý, Ing. Leoš Pohanka, Ing. Jana Stehlíková, Petr
Danihel, členy komise místního hospodářství Ing.
Roman Křivánek, František Hanus, Miloslav Poul,
Ladislav Kalas a členy komise kulturní Marcela
Vencelidesová, Marta Hronová, Petra Šperlingová,
Lukáš Sobotka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Starostovi městyse připravit materiály na jednání zastupitelstva městyse dne 11. 12. 2014 v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 3. 10. 2014 č. 29
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 28 ze
dne 22. 8. 2014
Hlasování: pro 13, 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 13, proti 0, zdrž. 0
3) Přehled daňových příjmů za leden až srpen 2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
4) Kontrolu plnění volebního programu 2011 až 2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 8. 2014
v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Prodej pozemků v majetku městyse Nové Veselí
parc. č. 745 o velikosti 18 m2 a parc. č. 746 o velikosti 33 m2 za cenu ve výši 5 610,- Kč. Náklady řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
a daň z převodu nemovitých věcí uhradí kupující.
ZM schvaluje příjem těchto ﬁnančních prostředků
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Prodej pozemku parc. č. 817/3 o výměře 920 m2
do společného jmění manželů za cenu ve výši 550,Kč za každý m2 převáděného pozemku, tedy celkem za cenu ve výši 506 000,- Kč včetně DPH,
zároveň kupující uhradí kauci ve výši 50 000,- Kč,
která bude vrácena kupujícímu na základě podmínek kupní smlouvy po předložení kolaudačního
rozhodnutí stavby nového rodinného domu. ZM
schvaluje příjem těchto ﬁnančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení odpisu nedobytných pohledávek Základní a mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí na základě
jejich žádostí v celkové výši 10 823,10 Kč
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
5) Zrušení platnosti bodu číslo 6 usnesení Zastupitelstva městyse Nové Veselí ze dne 22. 8. 014
Hlasování: pro 13, 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 13, proti 0, zdrž. 0
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Usnesení - č. 1

z ustavujícího zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí,
konaného dne 5. 11. 2014
1) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí určuje ověřovateli zápisu Mgr. Jana Landsmana a Moniku Kovalskou a zapisovatelkou Ing. Kateřinu Neuerovou.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2
2) Zastupitelstvo městyse schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse, jak byl předložen předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
3) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích ur-čuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
4) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí schvaluje tajný
způsob volby starosty, místostarosty a rady městyse
postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
5) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
6) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí tajnou volbou starostou městyse
MVDr. Zdeňka Křivánka, nar. 22. 6. 1962.
7) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí tajnou volbou místostarostou městyse
Ing. Jiřího Danihela, nar. 16. 1. 1969.
8) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí tajnou volbou členy rady městyse
Luboše Bartůňka, Josefa Bobka, Ing. Luboše Štěpánka.
9) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí zřizuje ﬁnanční
výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
10) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí předsedou
ﬁnančního výboru
Luboše Bartůňka.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
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11) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí předsedou
kontrolního výboru
Josefa Bobka
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
12) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí v souladu s § 72
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o ob-cích
a) stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 450,-Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil,
b) stanoví odměnu za výkon funkce člena rady
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 1200,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena
rady městyse.
c) stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitel-stva
obce ve výši 7000,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
13) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí deleguje starostu k zastupování městyse Nové Veselí v Lesním
družstvu obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a zároveň ho deleguje do orgánů LDO Přibyslav
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
14) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí deleguje starostu a místostarostu k zastupování městyse Nové
Veselí v Svazku obcí POOSLAVÍ a zároveň je deleguje do orgánů Svazku ob-cí POOSLAVÍ
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
15) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí za členy
školské rady zástupce městyse:
a) Luboše Bartůňka
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
b) Mgr. Janu Smékalovou
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
c) Martina Duška
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
16) Zastupitelstvo městyse Nové Veselí schvaluje usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastu-pitelstva
městyse Nové Veselí, konaného dne 5. 11. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0

ZE SPORTU
VOLEJBAL
Pomalu se nám blíží
Vánoce a to znamená,
že se ke konci chýlí podzimní části volejbalových soutěží. Celý podzim se děvčata snažila a
tvrdě dřela o to, aby do
jarní části šla co s nejlepšími výsledky.
Naše nejmladší svěřenkyně se v minivolejbale po druhém kole
umístily
následovně:
Nové Veselí „A“ - 4.
místo, Nové Veselí „B“
- 6. místo, Nové Veselí „C“ - 26. místo, Nové
Veselí „D“ - 28. místo.
V soutěži je celkově 36
družstev. Mladší žákyně v první části soutěže skončily na druhém
místě a ve druhé části
zatím zajížděly jen do
Havlíčkova Brodu, kde
všechna utkání zvítězily
a s plným počtem bodů
se drží na čele tabulky
před druhým Brodem
a třetím Pelhřimovem.
Budou hrát na domácí
palubovce 13.12. Starší žákyně v první části skončily na prvním
místě a po prvním kole
druhé části jsou na posledním místě, ale holky určitě ještě statečně
zabojují. Před nimi jsou
družstva Světlé nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou a Bedřichova. Družstvo kadetek se drží na
prvním místě. Děvčata
v každém kole válcují své soupeřky a mají
zatím plný počet bodů.
Tímto skórem jsou na

dobré cestě k vysněné
baráži o 1. ligu kadetek.
Na domácí půdě se na
jejich jízdu můžete podívat naposledy 13.12.
A nakonec k našim nejstarším
svěřenkyním,
které bojují v 1. lize ju-

niorek. Jsou na druhém
místě, před nimi je jen
Hradec Králové. Do jarní nástavby budou děvčata postupovat právě s
Hradcem Králové a Jabloncem nad Nisou, který
je na třetím místě. Tímto bychom Vám zároveň chtěli popřát krásné

vánoční svátky, spoustu
pohody a hodně štěstí
do nového roku. Doufáme, že přijdete naše svěřenkyně podpořit i na
jejich další mistrovská
utkání.
Za oddíl volejbalu
Marie Nováčková
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Všechny týmy si zajistily hezké Vánoce,
výsledky podzimní části sezóny jsou pěkným
dárkem pro naše fanoušky
Oddíl házené má za sebou velice úspěšnou podzimní část mistrovských
soutěží. Tým mužů je po
desátém kole na 3. místě
prvoligové tabulky, starší
i mladší dorostenci jsou
třetí v nejvyšší republikové
soutěži, starší a mladší žáci
suverénně kralují lize Vysočiny. Naše nejmladší házenkářské naděje bodují v
tuzemských i mezinárodních turnajích a velikým
úspěchem je stále se rozrůstající základna házenkářské přípravky. Veselští
házenkáři dosáhli historicky nejlepších výsledků po
první části sezóny, všechny týmy jsou v tabulce do
třetího místa.
Muži byli na startu sezóny v nelehké situaci, po
odchodu zkušených hráčů
tým výrazně omladil. Nejisté vyhlídky ale všechny
semkly, zkušenější hráči i
nováčci si skvěle rozumí
a na hřišti je to vidět. Velký podíl na tom má tvrdá
letní příprava a také společné tréninky mužů s dorostem. Tým mužů je nyní
na výborném třetím místě
v 1.lize a navíc se mu podařilo porážkou extraligového Přerova postoupit do
dalšího kola prestižního
Českého poháru.
Starší dorostenci remizovali v Zubří a o tři branky prohráli v Lovosicích,
všechna ostatní utkání
podzimní části dokáza22

li vyhrát a jsou tak nyní
třetím nejlepším týmem v
ČR.
Mladší dorost je také na
třetím místě republikové
tabulky, podlehl pouze
Zubří a Karviné.
Všechny uvedené kategorie mají své zástupce
v reprezentaci ČR. David
Melichar reprezentuje juniory. Jirka Dolejší, Míra
Štohanzl, Luba Bartůněk,
Dan Zourek a Ondra Veselý jsou v dorosteneckých
výběrech. Adrián Šimovček reprezentuje dorost
Slovenska. Nejmladší reprezentační výběr bude
mít druhý kemp a nebudou na něm opět chybět
Matouš Valoušek, Martin
Přibyl, Vojta Krčál, Ondra
Skalický a Michal Studený,
náhradníkem je Roman
Smolík.
Mladší dorostenci „B“
jsou přihlášeni do Moravské ligy, kde jsou pouze o
rozdíl ve skóre na druhém
místě.
Starší žáky, kteří s přehledem vedou tabulku ligy
Vysočiny, čeká po Vánocích Žákovská liga. Obě
žákovské kategorie absolvují mnoho mezinárodních turnajů v rámci International Handball Tour,
konfrontace s mezinárodní házenou jim dodává
zkušenosti a sebevědomí
do mistrovských soutěží.
Minižáci a přípravka
už za sebou mají kromě

spousty tuzemských zápasů také cestu do zahraničí,
s projektem Minihadball
Interliga se podívali na
Slovensko. Všechna jejich
utkání probíhají turnajovým způsobem, hraje
se několik zápasů za den,
systémem 4+1, na menší
hřiště a s odlehčeným míčem, ale s vervou hodnou
velkých hráčů. Miníci byly
také důležitými aktéry
startu sezóny 2014/2015,
společně s muži zahajovali utkání s Bohunicemi
a o poločasové přestávce
předvedli zaplněným tribunám ukázku svého pojetí házené.

Dalším důležitým týmem oddílu házené jsou
naši fanoušci. Jejich podpory si velmi vážíme a děkujeme jim, za to, že jsou
schopni nám i na půdě
soupeře vytvořit domácí
prostředí. Náš kotel nás
žene do každého utkání a
drží nás, i když se zrovna
nedaří.

Všichni hráči, trenéři
a výbor oddílu
házené Vám přejí
krásné svátky
a šťastný a veselý
nový rok.

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 házené najdete na našich internetových
stránkách www.hazena.noveveseli.cz.
Michaela Valoušková

BIKETRIAL

Biketrialová sezona
2014 ukončena
Finálovým
závodem 8. - 9. listopadu
na brněnském veletrhu
Sportlife zakončili biketrialisté svoji letošní sezonu. Dlouhá pauza od
poslední soutěže venku
v přírodě, pro biketrial
méně obvyklá atraktivní
divácká kulisa, zahraniční jezdci a v neposlední
řadě samotný veletrh, v
rámci jehož doprovodného programu se závod
koná, to vše jsou důvody,
proč Sportlife představuje
každoročně nejen sportovní, ale i společenskou

událost a láká biketrialisty současné i minulé.
V sobotu závodila elita,
junioři, senioři, minime
a kategorie hobby modrá. V kategorii minime
se v tomto závodě umístil
Michal Pavlík na 3. místě. A 4. místo ho čekalo
celkově pro rok 2014. Po
večerním přestavění sekcí mohly v neděli nastoupit kategorie poussin,
benjamin a ostatní kategorie. V tomto závodě,
v kategorii benjamin, se
umístil Vladimír Pavlík
na 6. místě. Celkově pro
rok 2014 obsadil 7. místo.
Naši noví jezdci Tomáš

Zott a Michal Zabloudil
sbírali v závodech cenné
zkušenosti. Do příští sezony, která začíná na jaře
2015, se budou připravovat společně s ostatními
jezdci, kteří trénují pravidelně i v průběhu zimy.
Za Biketrial
Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková
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