


DUBEN 2015

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války
Duben před sedmdesáti lety – tedy rok 1945, kdy
ještě trvala nelítostná druhá světová válka vyvolaná
fašistickým a hitlerovským
Německem, která stála milióny lidských životů, přivodila nesčetné materiální
škody a všeobecné strádání, byl v myslích tehdejšího obyvatelstva dobou
očekávání, kdy všemu běsnění bude konec.
Dnes u nás žije už jen
hrstka občanů, kteří si mohou z této doby něco pamatovat. Proto jsme k připomenutí tohoto výročí
použili dříve zveřejněné a
upravené články a informace.
Úvodem citát uvedený
v obecní kronice od kronikáře Josefa Večeři (1878 1957) na straně 279:
„Z paměti nynějších
současníků, kteří přetrpěli peklo okupace, ať již
v žalářích, koncentračních táborech, či doma,
za stálého ponižování, při
domovních prohlídkách,
pokutování,
hanobení
našeho jazyka u vlastních
dětí, těchto hrůzných šest
let nám nikdy nevymizí z
paměti.“
K tomu je třeba poznamenat, že zápisy do kroniky za dobu války se mohly
uskutečnit až po ní, neboť

obecní kroniky musely být
uloženy na okresním úřadě a nesmělo se do nich
psát. Kronikáři proto psali události do různých sešitů a po navrácení kronik,
což bylo i u nás, vše přepisovali.
V roce 1960 jeden z
pamětníků popsal události
květnových dnů roku 1945
v naší obci v delším článku, z něhož se uvádí dále

upravený uvedený výtah,
který byl také publikovaný ve sborníku Co nebylo
ve sborníku To naše Nové
Veselí spolu s dalšími dobovými doložkami.
Koncem dubna 1945
se přibližovala fronta i k
nám. Dunění děl, detonace, otřesy, přelety různých
vojenských letadel a různé informace, to vše zvěstovalo blížící se konec války s přáním, aby fronta
nedošla až k nám. Nedošla. Každý občan napjatě sledoval postup vítězných vojsk spojenců a už

se ani do map nezapichovaly špendlíčky s praporky
o jejich postupu, neboť o
porážce fašismu bylo rozhodnuto a opravdový konec války byl už jen otázkou krátkého času. Dne
5. května vypuklo Pražské povstání a to jsme se
už opravdu cítili svobodni.
Začala sháňka po kousku
trikolory v našich barvách,
abychom označovali svoji
sounáležitost s povstáním
navenek tím, že se špendlily do klop kabátů. Začalo se také shánět plátno na
šití vlajek, abychom mohli
přivítat osvoboditele. Obtíž byla se sovětskou vlajkou, ale přece jen se podařilo jakž takž nakreslit
srp s kladivem a „Pelikánova teta“, jak se této švadleně říkalo, vlajky ušila.
Od Pohanků vznikl nápad,
aby se zhotovily i transparenty na uvítání, a měli k
tomu už připraveny šablony ruské abecedy, které asi
někdy dříve opatřil před
gestapem zde ukrývaný
profesor z Brna pan Janda-Musil. A tak došlo na
malování, které se provádělo tím způsobem, že na
zdi domu ve dvorku malíře Jana Svobody čp. 27 se
napnul dvojitě slepený silnější balicí papír a foukáním barvy tzv. fiksírkou se

na přikládané šablony písmen azbuky vytvořilo pár
hesel, které měl mladý učitel Alois Pohanka už dříve
připraveny. To se odehrávalo 6. či 7. května za zamčenými vraty u Svobodů,
zatímco městečkem projížděla od Březí ustupující
německá vojska, spěchající na západ, což jsme škvírami ve vratech sledovali
z bezprostřední blízkosti.
Poté řada dobrovolníků
hesla časně ráno dne 10.
května připevnila na různých místech, také např.
mezi Královými a Lacinovými. Rovněž se přibila na
tělo jedné lípy československá a sovětská vlajka.
Vše se mohlo stát osudným, protože se ještě potom objevila jakási motorizovaná skupina esesáků,
vlajky zničila, stejně tak
transparenty, a poněvadž
velmi spěchali a městečko
bylo prázdné, nikoho nepotrestali.
V květnové dny, ale
spíš ještě ke konci dubna, se z občanů začala tvořit skupina, následně zvaná Revoluční garda, která
měla za úkol střežit bezpečnost občanů a jejich
majetek, zabránit nepředloženostem a uvítat osvoboditele. Jejich úloha nebyla lehká. Nebyly zbraně
a při styku s ustupujícími a nervózními Němci se
mohlo stát ledacos. Skupina byla zpočátku označena
bílými páskami na rukávu
a až později, po prvních
svobodných dnech, trikolorou s písmeny RG. Nevím, kdo byl skutečným
organizátorem této gardy,
nebyl jsem do toho zasvěcen, bylo mi tehdy dvacet
let. Začalo se hlídkovat ve
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dvojicích hlavně v noci, ale
k dispozici jsme byli i přes
den. Jelikož po 6. květnu
zesiloval hluk a střelba z
děl a od 8. května se rány
ozývaly hlavně od Žďáru,
jel kdosi na kole zjistit co a
jak, ale nedostal se dál než
před Žďár na kopec zvaný
Hamrfeld (dnes na tomto
místě začíná firma Žďas)
a přivezl zprávu, že tam
bojují Němci s partyzány a občany a že jsou tam
i ztráty na životech. Druhý
den podnikl stejnou ces-

městečku větší ruch. Zesiloval se průjezd prchajících fašistických armád, ti
se zbavovali všeho, co by je
zdržovalo v ústupu, neboť
nechtěli padnout do zajetí sovětské armády. Unaveni, zaprášeni, se strhanými
rysy, hladoví a vyčerpáni,
někteří už starci, jiní ještě hoši, všichni jen a jen
prchali západním směrem. Nastával, a to zvláště 9. května, nelítostný boj
o místo na autě, tanku či
voze, kradla se kola, civil-

tu na koni Josef Klusáček
ml. a přivezl stejnou zprávu. To byl signál k zesílení
činnosti gardy. Informace se rychle rozšířila mezi
občany, takže v pohotovosti byli všichni. Noc ze 7.
na 8. května proběhla celkem klidně. Jen menší německé jednotky na autech,
koních, motocyklech i kolech pospíchaly směrem
na Německý Brod. Tento směr je zajímal nejvíce.
Po ránu 8. května nastal na

ní obleky, a jen a jen pryč.
V noci z 8. na 9. května (to
už byla podepsána německá kapitulace) byla celá
obec doslova zacpána nacistickými vojsky, která
zběsile přijížděla ze všech
stran. Mezi nimi se bláhově pohybovaly naše hlídky s bílými páskami na rukávech, ale naštěstí se nic
nepřihodilo. Jen v jednu chvíli, kdy učitel Václav Kratochvíl v důstojnické uniformě vystoupil

na věž a oknem pozoroval
pohyb vojsk, začali Němci před hostincem připravovat menší dělo, neboť se
nejspíš domnívali, že jde o
hlídku partyzánů. Nějak se
střelbě podařilo zabránit.
Také nedošlo k činnosti
těžších děl za Krejčovými,
která zde Němci začali zakopávat. Noc na 10. května, byla už trochu klidnější
a tehdy se nám civilistům
v noci vzdala menší motorizovaná jednotka Němců, kteří již byli na konci
svých sil a chtěli se někde
trochu vyspat. Nechali se
přespat v jedné třídě školy za to, že zde nechají své
zbraně. Protože již věděli, že je konec války, souhlasili a tak se jednotka
gardy poprvé ozbrojila. V
tutéž noc dorazila ke Královým skupina černě oděných Němců na koních a
opět se ptala na směr na
Brod. Jeden občan v uniformě důstojníka čs. armády, který uměl německy, s nimi vyjednával, aby
se vzdali. Některý z nich
vytáhl zbraň, ale ke střelbě
nedošlo. Odjeli. Otevřený
konflikt na konci války neměl smysl, poněvadž bylo
těžko vědět, kolik Němců je ještě vzadu a co by to
pro naše městečko mohlo
znamenat. Ráno 10. května se netrpělivě čekalo na
první rudoarmějce. Ještě
semtam prchaly malé skupinky Němců a podle zběsilé jízdy se usuzovalo, že
Rusové jsou jim v patách.
A také to tak bylo. Snad
za necelou hodinu po posledních prchajících Němcích jsme z dolního konce
slyšeli „Už jsou tady!“. Dočkali jsme se. Od Pohankových nejdříve po obou

stranách silnice šli s namířenými samopaly dva mladí průzkumníci a u Pohankových byla první sovětská
povozka s pár vojáky, která přijela asi po polní cestě od Vatína. To už bylo vidět, jak se s nimi občané
objímají, jak je vítají. To se
stalo dne 10. května 1945
něco před desátou hodinou. „Konečně svobodni! Vítejte moloďci!“. Radost z osvobození však
záhy byla vystřídána určitými obavami a těžkostmi.
Podstatná část jedné divize Malinovského armády
zůstala v obci stát a vojska
s povozkami a koňmi se
usadila v každém domě a
domku, v každém dvoře a
dvorku, kůlně, mlatu a na
každém volném prostranství. Většina občanů musela spát po půdách a obydlí
se musela uvolnit pro důstojníky a jejich podřízené.
Nakonec ale vše dost dob-

ře dopadlo. Vojska a obyvatelé se jakž takž sblížili a vzájemně se pochopili.
K násilnostem v podstatě
nedošlo. V lese Seče byla
rychle vybudována základna pro divizi, která údajně
čítala na dvanáct tisíc vojáků a stovky koní. Postavily se provizorní ubikace ve tvaru střech, na které
se zdaleka dovezl dřevěný
materiál. Domy a domky
se tak z větší části uvolnily. Velitel divize však zůstal
na domě č. 14 (dnes u Poulů) a někteří vyšší důstojníci podobně. Ale byla to
už jen malá část. Ve škole byla zřízena nemocnice,
kam musela chodit děvčata poklízet, hoši zase čistili
děla za humny a pracovali v polní pekárně či jinde,
ale vše netrvalo dlouho. V
polovině července všichni
naši oblast opustili a byli
většinou převeleni do Rakouska.

Kdo se mohl nadát, jak
osvobození
sovětskými
vojsky dlouhodobě zapůsobí do života našich občanů, kdy se naše republika
stala zónou sovětsko-stalinských praktik a na čtyřicet let zbrzdí přerušený
rozvoj svobodného státu,
kdy se prožilo období totality? A vůbec se nedalo
předpokládat, že se k nám

Letošní karneval konaný 15. února se nesl v
duchu divokého západu,
kovbojů, šerifů. Moderátoři Lucie Čížková a Miloš
Sobotka představili dětem Lucky Luka v podání
Lukáše Sobotky a všichni
společně hledali zločince Nufalo Wila. Jako vždy
byla připravena odměna
pro každou masku. Za to
patří dík těmto ﬁrmám i
jednotlivcům – ZDT spol.
s r.o., EFKO-karton s.r.o.,
TOKOZ a.s., Milušce a
Tomášovi Fialovým, Marii
Nováčkové, Mirce Klusáčkové, Mirkovi Dobiášovi
a Romaně Dvořákové. Za
zapůjčení zvukové aparatury děkujeme místnímu
Sboru dobrovolných hasičů. Balonky na výzdobu
věnovaly Marta Hronová a

Božena Krčálová. Jaroslavu
Průžovi děkujeme za materiální pomoc na výrobu
kulis. Dovolte mi uvést i
jména ostatních, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci karnevalu: Mi-

chaela a Daniel Duškovi,
Mariana a Radim Čížkovi,
Sára Křivánková, Šarlota
Chlubnová, Jana Králová,
Eliška Filipová, Veronika
Tušlová, Tomáš a Ladislav
Kalasovi, Pavla Chlubno-

opět sovětští vojáci vrátí,
ale jako okupanti, což se
stalo v srpnu roku 1968.
Ale to je jiná kapitola.
Faktem zůstává, že
osvobození v květnu roku
1945 nám do Nového Veselí přinesli sovětští vojáci
a že se to stalo 10. května
1945 něco před desátou
hodinou.
Jaroslav Bílek

POZVÁNKA

V neděli 26. dubna 2015 v 15 hodin,
se v zasedací místnosti Úřadu městyse
bude konat beseda
s panem Vítem Koudelou, badatelem
a spoluautorem projektu „Poslední domovy“,
kterému se podařilo dohledat mnoho informací,
dobových fotograﬁí a životních příběhů
židovských obyvatel z našeho okolí.
Jste srdečně zváni
---------------------------------------------------------------Dne 7. 5. 2015 se v 18 hodin u pomníku obětí
uskuteční pietní připomenutí k 70. výročí
od ukončení 2. světové války
vá, Jana Stehlíková, Jiří Sobotka, Petra Šperlingová,
Martina Pohanková, Miroslav Zita, Radka a Martin Sedlákovi. Patří jim dík
za jejich ochotu a nadšení.
Jitka Kalasová
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Tak jako každoročně
se u nás v obci konal začátkem roku Masopust.
Letošní průvod vyrazil po
veselských ulicích již v sobotu 7. 2., opět tedy o týden
dříve než je tomu v jiných
vesnicích. Zdá se však, že
místní občané už této tradici přivykli a s ochotou a
vřelou pohostinností nás
vítali ve svých domech.
Hojný průvod nadšenců
nejen z Nového Veselí, ale
i z blízkého okolí a vlastně
i celé ČR, vyrazil do mrazivého slunečného rána už
v 9h. Masky byly nejen tradiční, ale i novodobé a nechyběla dávka nápaditosti,
jak zapojit do dění i všechny kolemjdoucí. Nálada
tak byla po celé vesnici výborná, zpívalo se, tančilo,
pilo a hodovalo, přesně jak

to k masopustnímu veselí
patří. Chtěla bych tak moc
poděkovat všem zúčastněným za výdrž při obchůzce, protože obejít Veselí
není žádný med, za práci,
kterou si dali s přípravou

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Narozené děti
Štěpán Roštinský Dolní 150
Jakub Sobotka K Újezdu 149
Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme
a dětem přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky

Jubilanti
Jana Smékalová 70 let
Vladimír Chlubna 80 let
Jaroslav Musil 70 let
Květoslav Zapletal 70 let
Stanislava Zabloudilová 70 let
Anežka Řezníčková 75 let
Marie Vencálková 70 let
Ladislav Nováček 70 let
Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti

4

kostýmů, za podíl na skvělé atmosféře. Také moc
děkuji všem lidem, co nás
vřele pohostili a připravili
všechny ty dobroty a laskominy. No a samozřejmě velké díky patří těm,

co pomohli s čímkoliv, co
udržuje tuto tradici. Na závěr bych chtěla říci, že část
výdělku bude věnována do
MŠ, takže moc děkujeme
za příspěvky.
Mirka Klusáčková

Informace z evidence obyvatel
Nového Veselí za rok 2014
a ze Statistického úřadu
Po zpracování statistiky za rok 2014 je stav
obyvatelstva v Novém
Veselí následující:
V roce 2014 se narodilo 16 dětí a zemřelo
9 obyvatel. Přistěhovalo se 17 lidí a 23 se jich
odstěhovalo. Počáteční
stav k 1. 1. 2014 byl 1286
obyvatel, k 1. 1. 2015 byl
1287 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob za
únor 2015 činil 4,7%.
Tento údaj vyjadřuje podíl dosažitelných
uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 – 64 let ze
všech obyvatel ve stejném věku. Dosažitelní
uchazeči jsou osoby, které mohou bezprostředně
nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného

pracovního místa. Za
dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání
ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní
neschopnosti, uchazeči,
kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo
uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči,
kteří pobírají peněžitou
pomoc v mateřství nebo
kterým je poskytována
podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské
dovolené.

RŮZNÉ INFORMACE A OZNÁMENÍ
Společně s tímto zpravodajem jsou doručeny majitelům psů složenky na úhradu poplatku ze psů za
rok 2015. Žádáme o jejich úhradu do 30. 4. 2015,
prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilním
symbolem je údaj uvedený na složence, ve zprávě
pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Dále
bude možné zaplatit tyto poplatky v hotovosti na
pokladně ÚM Nové Veselí. V případě jakýchkoliv
nejasností nás kontaktujte.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy
pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího
vzniku. (ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.) Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: v
domech od 1 až 2 bytů za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč; v
domech od 3 a více bytů: za prvního psa 200,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob aj. Od poplatku se dále osvobozují:
poplatníci žijící osaměle, pobírající starobní důchod,
invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod.











Kontejner na velkoobjemový odpad bude za budovou úřadu městyse přistaven ve dnech 17. – 18.
dubna 2015
Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za
rybníkem Hudlík
Pod prodejnou „Jednota“ je umístěn kontejner na
použité potravinářské oleje z domácností. Tyto oleje se musí do kontejneru vkládat pouze v uzavřených plastových nádobách (např. PET lahve)
V měsíci dubnu bude instalován nový kontejner na
bioodpad pod ulicí Nová
Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady
Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch
Připomínáme, že platí zákaz parkování aut na chodnících a komunikacích
Upozornění
Z důvodu velikonočních svátků proběhne svoz komunálního odpadu již v sobotu 4. dubna 2015.

Zamyšlení
Jen si lidé všimněte…
V krásné básni Jana Čarka jsou děti vyzvány, aby se
rozhlédly po tom našem světě a vnímaly vše krásné, co
nám naše zázračná planeta nabízí. A tak my jdeme, rozhlížíme se, chceme si o všem krásném povídat, avšak
místo toho řešíme : „Děti, pozor, tady je psí hovínko,
obejděte ho… Tady na tom trávníku neběhejte, podívejte, co tady na Vás, děti čeká za nebezpečí… Jééé, Lukášku, ty jsi do toho šlápl, to je nadělení… A pak řešíme
situace s následkem, které nelze dopředu naplánovat.
I lidé si rádi všímají přírodních krás a slovy klasika
„se kochají“. A také pejskaři se vypraví na procházky k
relaxaci, odpočinku a se svým věrným kamarádem pozorují přírodní krásy. Jen kdyby nepozorovali tak urputně…Třeba by si všimli, že pejsek na chodníku či na
trávníku zanechal něco, co tam nemá být.
Všichni se snažíme zlepšovat naše nejbližší životní prostředí. Vše je o osobním přístupu a o tom, zda to
chceme mít kolem nás skutečně pěkné. A i toto vypovídá o kulturní vyspělosti lidí v místě, kde žijí. Majitelé
pejsků, těch, kteří je vedou vzorně na vodítku, a i těch,
kteří své pejsky neumí uhlídat, mají vytvořené dobré podmínky pro pobyty jejich mazlíčků venku. Různé
chodníčky, stezky, pěšiny (už se nemusí se svým psím
kamarádem procházet přes pole a louky), koše, kde jsou
sáčky na psí exkrementy a kde mohou po svém pejskovi uklidit.
Pojďme se všichni chovat tak, abychom mohli být
dětem tím správným příkladem při jejich osobním růstu a rozvoji. Vyroste nám tak generace, pro kterou bude
samozřejmé zabývat se otázkou, jak zachovat místo,
kde žijeme a které je naším domovem, krásné a ještě
krásnější…
Monika Kovalská

Bohoslužby v době velikonoční
 Středa 1. 4. 2015 – 18:00
 Čtvrtek 2. 4. 2015 (Zelený čtvrtek) – 18:00
 Pátek 3. 4. 2015 (Velký pátek) – 18:30
 Sobota 4. 4. 2015 (Bílá sobota) – 20:00 v Bohdalově
 Neděle 5. 4. 2015 (neděle Velikonoční) – 8:00
 Pondělí 6. 4. 2015 (Červené pondělí) – 8:00
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Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá,
jako mnohem více z té, kterou daruje.
(Matka Tereza)

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár
nad Sázavou upřímně poděkovala za pomoc a podporu
při realizaci již patnácté Tříkrálové sbírky.
Letošní výtěžek činil 2 645 194 Kč, což je o 122 568 Kč
více než loni.
Na realizaci sbírky se podílelo 76 asistentů a více než 1 700
koledníků. Celkem bylo rozdáno 458 zapečetěných kasiček, z nichž bylo využito 415. Novými spolupracujícími
obcemi se staly Mirošov, Dvořiště, Krásné a Stržanov.
Velmi děkuji dárcům a koledníkům a všem, kteří se do
sbírky v dnešní hektické době zapojili. Jsem vděčná za
jejich ochotu, vstřícnost i trpělivost a za každý tón koledy „My tři králové jdeme k vám…“, jejíž slova se nesčetněkrát nesla našimi městy a obcemi.
Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu služeb pro naše uživatele, především na pokrytí nákladů, na které lze ﬁnance
jen obtížně získat. Jedná se např. o rozšíření a obnovu
vozového parku, díky tomu můžeme být velmi ﬂexibilní a pomáhat v terénu, tedy přímo v domácím prostředí našich uživatelů a pacientů. Tříkrálové peníze slouží
také jako ﬁnanční zdroj při případném výpadku dotací
na služby, jako taková rezerva pro zajištění stávajícího
provozu služeb. Samozřejmě část peněz vyhradíme na
humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
Ještě jednou mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za Vaše zapojení v pomoci potřebným, ať již ﬁnanční, materiální či časové. Jsem ráda, že se kolem nás
stále najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat
druhým.
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Poděkování
V Novém Veselí se sbírka konala ve spolupráci s úřadem městyse v sobotu 3. ledna 2015 a vybráno při ní
bylo 43 218 Kč.
Děkujeme jednak všem, kteří přispěli do pokladniček
Charity, ale také těm, kteří se na jejím pořádání podíleli.
Velký dík si zaslouží především:
Verunka a Anička Danihelovy, Míša Dušková, Dan
Hofmann, Tereza Chlubnová, Miloš a Marek Musilovi,
Ládík Nováček, Bětka a Matěj Novákovi, Věrka a Radek Novotných, Lucka a Pavel Sobotkovi, Jirka, Honza
a Petr Vencelidesovi a Lucka a Jeník Zichovi.
Velmi si vážíme jejich ochoty věnovat svůj volný čas
dobré věci.
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Výsledek Tříkrálové sbírky v okolních obcích
Újezd

25 391,- Kč

Březí nad Oslavou

11 371,- Kč

Budeč

8 590,- Kč

Matějov

8 320,- Kč

Kotlasy

5 960,- Kč

Beseda k environmentálním
aktivitám v našem městysi
Začátkem března, a to 4. 3. 2015, proběhla na úřadě městyse beseda, jejímž záměrem bylo informovat
obyvatele Nového Veselí o aktivitách podporujících
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v našem
nejbližším okolí, a zároveň i získat podněty veřejnosti k
této problematice.
Kdo si našel ve středeční podvečer čas a zavítal
do zasedací místnosti úřadu městyse, nemusel tohoto
času litovat. Ústy starosty pana Zdeňka Křivánka byli
přítomni informováni o proběhlých i plánovaných akcích podporujících zlepšení životního prostředí, poté se
svým příspěvkem vystoupila paní Eva Nováková, jejíž
prezentace poukazovala na environmentální problémy
dnešní doby a ukázala cesty, jak si s těmito problémy
poradit. Návrat k tradičním druhům dřevin a stromů,
vlastní invence lidí žijících v Novém Veselí, společná
týmová spolupráce a komunikace, hledání způsobů, jak
na to a hlavně využití příkladů dobré praxe – to by měly
být devizy budoucnosti, na kterých bychom mohli „stavět“ a měnit své zažité přístupy a stereotypy. Jako příklad dobré praxe vyzdvihla dvě úspěšné aktivity, které
organizovaly obě části příspěvková organizace spolu s
městysem, i za podpory dobrovolných hasičů, a to osázení břehu potoka za střediskem a výsadba ovocné aleje
za zemědělským družstvem.
V poslední části se Monika Kovalská věnovala seznámení přítomných s plány a reálným stavem naučně-turistické stezky kolem rybníku Veseláku. Stezka bude
plnit nejen vzdělávací záměry mateřské a základní ško-

ly, ale i široké veřejnosti od rodinek s malými dětmi po
seniory, kteří zde mohou získat také mnoho zajímavých
informací, a dále relaxační záměry, ať už ve zvýšení fyzické zdatnosti při zdolávání stezky a jejich úkolů, tak i
v možnosti psychohygieny, což znamená získávání duševní pohody a klidu při procházce stezkou. Pokud se
všechny plány podaří zrealizovat, v první etapě se vybuduje prvních pět stanovišť, a v druhé etapě, plánované v
následujících dvou letech, by bylo nainstalováno dalších
pět stanovišť. Celá stezka bude jednostranná, znamená
to, že se podél břehu dostanete až k hrázi Matějovského rybníka, kde se budete vracet podél Holetínského
lesa zpět do městyse. Tato naučná vodní stezka bude
seznamovat s životem kolem rybníka, s biodiverzitou
této lokality, ale i s historií rybářství v tomto regionu.
Doufejme, že se podaří získat další ﬁnanční příspěvky,
ať už z evropských zdrojů nebo i z dalších příspěvků.
V závěru se rozvinula diskuse s několika náměty na
zlepšení našeho životního prostředí a tečkou bylo promítnutí ﬁlmu s názvem „Muž, který sázel stromy“, natočené podle skutečného příběhu.
Pro přítomné návštěvníky bylo připraveno bohaté
občerstvení i s nápoji, které připravily kuchařky mateř-

Stavební akce v roce 2015
V současné době se dokončují práce na rekonstrukci kanalizačního řadu v ulici Sportovní (ve vánočním
zpravodaji bylo mylně uvedeno v ulici Střední). Investorem akce je SVK Žďársko. Stavbu provádí ﬁrma JCZ
Maršovice. Celková cena za dílo je ve výši 2 888 888,Kč. Městys ﬁnančně přispívá 30%. Provádí se také přepojení splaškové kanalizační přípojky z budovy Úřadu
městyse Nové Veselí a odvodnění komunikace za sportovní halou. Tyto práce provede ﬁrma VHS Žďár nad
Sázavou. V měsíci dubnu začnou stavební práce na dokončení opravy budovy SDH – kulturní zázemí, včetně

ské školy paní Eva Bartůňková a Katka Studená, a dále
Iva Vyklická, Monika Kovalská a Eva Nováková. Malé
povzdechnutí organizátorů nad skutečností, že mohlo
přijít více lidí, hlavně i těch mladších, jim však nevzalo
vítr z plachet a za všechny organizátory věřím a pevně
doufám, že se opět za čas sejdeme a společně budeme
plánovat, jak nejlépe podpořit rozvoj našeho městyse v
oblasti péče o životní prostředí.
Monika Kovalská
Za komisi EVVO městyse Nové Veselí

vybudování WC pro veřejnost. Současně se začne pracovat na opravách chodníků a komunikací, a to chodník k autobazaru, před Glasovými a chodník na starém
hřbitově, dále dokončení chodníku podél potoka Oslava a oprava komunikace podél základní školy. V letních
měsících se dokončí inženýrské sítě v lokalitě nové zástavby rodinných domů. Zároveň se provede zateplení
budovy Domu klidného stáří. Do konce května budou
dokončeny práce na nových komunikacích v návaznosti na pozemkové úpravy. V letošním roce bude vybudováno veřejné osvětlení podél komunikace u rybníka
„Hudlík“.
starosta městyse

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok 2015 je u hasičů
rokem volebním. Na všech
úrovních naší organizace
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (Sdružení)
se volí nové výkonné orgány a tudíž je i příležitost
rámcově hodnotit uplynulé a plánovat nadcházející.
Náš sbor je základní organizační jednotkou Sdružení (podle nového OZ
pobočným spolkem Sdru-

žení) proto své nové vedení
volíme jako první. Výroční valná hromada (VVH)
Sboru dobrovolných hasičů Nové Veselí proběhla
v sobotu 10. ledna 2015 v
místní sokolovně. Pozvání
na VVH tentokrát platilo i
pro partnerky hasičů, případně partnery hasiček a
tak byl jednací sál zcela zaplněn. Jednání valné hromady řídil František Zita.

Po úvodních formalitách
přednesl starosta sboru
Ing. Oldřich Veselý výroční zprávu o činnosti a
stavu sboru, včetně zprávy
bilanční. Konstatoval, že
díky aktivnímu přístupu
členské základny se daří
sboru udržet vyrovnaný
rozpočet. Na závěr svého vystoupení poděkoval
Všem za spolupráci a avizoval své rozhodnutí, že

pro další volební období
na starostu sboru kandidovat nebude. Druhým
dlouholetým funkcionářem sboru, který požádal o
uvolnění z funkce, byl velitel JSDH František Zita.
Velitelem dobrovolných
hasičů byl nepřetržitě od
roku 1988, tedy plných 26
let. Jak končícímu starostovi sboru Ing. Oldřichu
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Veselému, tak Františku
Zitovi, osobně za práci poděkoval starosta městyse
Nové Veselí MVDr. Zdeněk Křivánek. Sbor se k
poděkování připojil a svůj
dík za zodpovědnou práci
vyjádřil bratru Františkovi Zitovi udělením titulu
„čestný velitel sboru“.
Vzhledem k rozsahu výborem zajišťované
práce, rozhodla VVH, že
nový výbor SDH Nové
Veselí bude složený z jedenácti členů. Hlasováním tajnou volbou, byl
zvolen výbor ve složení:
starosta sboru – František
Hanus, náměstek starosty
– Ing. Oldřich Veselý, jednatel – Vladimír Veselý
ml., velitel sboru – Stanislav Chalupa, hospodářka
– Marta Hronová, MTZ
– Pavel Nedělka, referentka žen – Lenka Zabloudilová, PR – Stanislav Chalupa ml., kulturní referent
– Petr Hanus, administrace – Lenka Ťupová, hlavní
strojník - Vladimír Veselý.
Přejeme novému výboru
spoustu sil a rozvahy v řízení sboru.
Nový výbor se musel
vrhnout ihned do prá-

ce, neboť jsme 24. ledna
pořádali Hasičský ples.
Výborná kapela Tandem,
přátelské prostředí, dobré
jídlo a pití, bohatá tombola, hezká výzdoba a obsluha s úsměvem. Všechny
tyto pořadatelské kroky
měly jeden cíl, spokojené
plesající hosty. Děkujeme
Všem příznivcům, sponzorům a členům sboru,
kteří s námi k cíli kráčeli.
Masopustní rej maškar v
Novém Veselí, již tradičně rozdal pozvání všem
občanům Nového Veselí
na Maškarní masopustní
dozvuky, které se uskutečnily týden po obchůzce. I
letošní dozvuky pořádali
hasiči, tentokrát mimořádně v pátek 13. února.
V kratochvílném rozmaru se v sokolovně sešlo na
sedmdesát masek. Prostorově nejvýraznější maskou večera bylo hroznové
víno z Moravy, doprovázené krojovanou družicí.
Kreativitu
nepostrádaly i další masky např. tři
lepidla Herkules, čert a
Káča, Ferda mravenec
s Beruškou či seriálový
Ozák. Po odmaskování,
kapela „Drahotský band“

zahrála a přítomní odtančili tradiční masopustní
tance zakončené dlouhou
„šátečkovou“. Všem, kteří svojí návštěvou akce
hasičů a tradice Nového
Veselí podporují, děkujeme a těšíme se na setkání
při dalších společenských
akcích. Již nyní připravujeme 30. 4. stavění Máje
spojené s velkým sletem
čarodějnic, 13. 6. kácení
Máje s kláním „O novoveselského kabrňáka“, 14.
6. dětské odpoledne „Hasičské radovánky“. Letní
akci „Barevné poveselení“
připravujeme na polovinu
měsíce srpna, k termínu
pouti kaple u sv. Rocha.
S nadcházejícím jarem
budou hasiči ve spolupráci s městysem pokračovat
v další etapě rekonstrukce
zázemí pro společenské
akce na hasičském areále.
Již v dubnu započne rekonstrukce sociálního zařízení, která umožní plné
využití nově vzniklého
prostoru Centra volnočasových aktivit. Pro rozšíření výcvikového/sportovního areálu, bude pod
ulicí Zahradní upraven
volný prostor u potoka,

kde vznikne travnatá stometrová běžecká dráha.
Na tomto místě si dovolíme upozornit spoluobčany pejskaře, že sportovní
hasičský areál s dětským
hřištěm rozhodně není
určen pro venčení psů.
V sobotu 25. dubna od
9:30 hod. provedou hasiči sběr železného šrotu a
sběr starého papíru. Prosíme občany, aby železný
šrot, případně papír (svázaný) včas připravili před
dům.
Vzpomínka
Po krátké nemoci zemřel dlouholetý člen sboru bratr Ladislav Stehlík.
bratr Ladislav Stehlík
byl členem SDH v Novém
Veselí od roku 1969, svoji
zednickou profesí pomohl velkou měrou hasičskému sboru a městysu,
při výstavbě nejen budov
hasičské zbrojnice a sportovního areálu. V mládí byl i aktivním členem
hasičského
soutěžního
družstva mužů. Do poslední doby se pravidelně
účastnil všech členských
schůzí sboru a měl zájem
o jeho aktivity.
SDH Nové Veselí

OKÉNKO Z HISTORIE
Pomník obětí – 2. světová válka
Tak, jak jsme se snažili poodhalit osudy novoveselských obětí 1. světové války, tak bychom měli
vzpomenout na zdejší rodáky, jejichž jména na
pomník přibyla po roce
1945.
FRANTIŠEK CHROMÝ
AUGUSTIN SOBOTKA
OLGA STERNOVÁ
BOŽENA PELIKÁNOVÁ
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František Chromý se
narodil v Novém Veselí v
roce 1903, pracoval jako
dělník nejprve v místním
lihovaře a později ve Žďáře v tírně lnu. S manželkou
Anastazii rozenou Vencelidesovou si koncem dvacátých let od farnosti koupili vyhořelý farský sklep a
na jeho místě vystavěli své
obydlí (dnes čp.141 – Pop-

kovi). Zatčen byl v noci na
15. ledna 1941 a předán
jihlavskému gestapu (spolu s dalšími 6 muži z Nového Veselí – Jan Kalas,Václav Kužel, Jaroslav Sýkora,
Augustin Sobotka, Filip
Ryžikov, František Nedělka). Následoval přesun
do vyšetřovací vazby - nejprve v Jihlavě, dále pak v
Lipsku, Bayreuthu a Vratislavi, kde byl odsouzen
za politickou činnost k 2,5

rokům káznice. Těžká práce, za trvalého nedostatku
potravin, špatných hygienických podmínek a tělesných trestů si vybrala svou
daň, František Chromý zemřel 8. 11. 1943. Následující rok, doma v Novém
Veselí, zemřela i jeho manželka. Jejich synové František *1928, Josef *1930 a
Miloslav *1933, tak přišli
krátce po sobě o oba rodiče.

Augustin Sobotka,
nejstarší ze skupiny zatčených novoveseláku v lednu 1941 se narodil v roce
1888, pracoval jako dělník
a nějaký čas provozoval
obchod s lesními plodinami. S manželkou Annou
měl dvě dcery Miroslavu *1928, Marii * 1932 a
syna Stanislava *1929. Ve
třicátých letech si postavili domek čp. 142, který
je od roku 1980 označen
pamětní deskou. Do vyšetřovací vazby odcházel
s podlomeným zdravím.
Odsouzen byl za politickou činnost a je až s podivem, jak dlouho dokázal
snášet nelidské zacházení v káznicích a koncentračních táborech, kterými prošel. Posledním byl
Buchenwald, kde krátce
po příjezdu přeplněným
transportem v nepředstavitelných podmínkách
29. 4. 1944 zemřel.
Sestry Olga Sternová a Božena Pelikánová
(rozená Sternová) pocházely z židovské rodiny, jejich otec Emanuel Stern
(1848-1920) si s manželkou Helenou (1854-1902)
v Novém Veselí pronajal
obchod a hostinec v domě
čp. 6, který patřil vrchnostenskému revírníku Leopoldu Wollmanovi (ten
bydlel s rodinou v patře,
Sternovi v přízemí). Později si koupili dům čp. 66,
kam se rodina přestěhovala. Dále provozovali cihelnu, která stála u lesa Seče.
Emanuelu a Heleně Sternovým se v Novém Veselí narodilo 15 dětí. Kromě
Olgy a Boženy čekalo utrpení a smrt v důsledku
běsnění 2. světové války
několik dalších sourozen-

ců včetně jejich rodin. Seznam obětí na novoveselském pomníku tedy není
úplný.
Adéla Sternová, narozena 1878, provdaná
Baschová, žila v Polné,
odkud byla ve válečných
letech deportována do
Polska - domů se již nevrátila
Emilie Sternová, narozena 1879, provdaná
Schillerová, žila ve Vídni,
zemřela ve vyhlazovacím
táboře Malý Trostinec v
srpnu roku 1942
Hermína Sternová,
narozena 1881, provdaná
Tellerová, žila v Táboře,
deportována byla v listopadu roku 1942 do Terezína, zemřela v prosinci
1943 v Osvětimi
Adolf Stern, narozen 1882, nějaký čas žil v
Americe a později v Praze, kde ho zastihl počátek
války. Zemřel v uhelném
dole v Poltavě, kde pracoval jako vězeň
Charlota Sternová,
narozena 1885, provdaná Blaške, zemřela při výslechu na gestapu v roce
1942

Božena Sternová, narozena1889, provdaná Pelikánová. Jejím manželem
byl sochař Julius Pelikán,
který pocházel z Nového Veselí čp. 35. Rodina se usadila v Olomouci,
kde se jim narodily 3 děti
– dcera Anna a synové Jiří
a Vladimír. Její manžel nebyl židovského vyznání a v
roce 1940 i Božena přestoupila ke katolické církvi. To
ji ale před deportací do internačního tábora ve Svatobořicích a vězení v Brně
v Kounicových kolejích
(kam byl převezen i manžel a nejstarší syn Vladimír)
neuchránilo. Následně již
sama, putovala do Terezína
a po té do Osvětimi, kde v
roce 1943 zemřela. Do tváře Boženě můžeme pohlédnout na místním hřbitově,
kde je na jejím symbolickém hrobě umístěna její
busta, která byla na památku vytvořena manželem Juliem Pelikánem.
Olga Sternová, narozena 1892, byla svobodná,
žila nejprve ve východních
Čechách, ve válečných letech pak v Polné. Zemřela
v koncentračním táboře v

Lublinu v roce 1941
Valerie Sternová, narozena 1893, provdaná
Schwartzová, také zemřela
v koncentračním táboře
Dalším
židovským
obyvatelem, který pocházel z Nového Veselí, byl
Emanuel Pick narozen roku 1869 v Novém
Veselí čp. 88 Jakubu a Johaně Pickovým – židům,
kteří v obci provozovali lihopalnu. Emanuel žil později v Brně, kde pracoval
jako účetní soukromé firmy. Zemřel 9. dubna 1942
v koncentračním táboře.
Informace nejenom o
rodině Sternových, ale i
dalších obyvatelích Nového Veselí židovského původu a jejich v životě v
obci, jsme získali od badatele pana Víta Koudely ze
Žďáru nad Sázavou. Protože jde o rozsáhlejší materiál, požádali jsme ho o
uspořádání přednášky - ta
se bude konat v neděli 26.
dubna 2015.
Na fotografii Emanuel a Helena Sternovi z Nového Veselí se svými dětmi
v době, kdy netušili, jaký
osud jejich potomky čeká.
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Jezdit připoutaný je důležité
Jednou z priorit, na
kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu.
Ke snížení tragických následků dopravních nehod
mohou přispět i osoby
jedoucích ve vozidlech a
to tím, že budou věnovat
větší pozornost používání
zádržných systémů. Pro
zvýšení bezpečnosti všech
osob přepravovaných ve
vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné
systémy. Člověk, který je
řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má
šestkrát větší šanci při dopravní nehodě přežít než
osoba, která je nepřipoutaná.
Pokud se osoba ve
vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50
kilometrů v hodině narazí
do překážky, nejčastěji do
jiného vozidla, znamená

to pro člověka volný pád
ze třetího poschodí, tj.
přibližně z deseti metrů.
Při rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv
nárazu na osádku vozidla
volnému pádu z šestého
poschodí.
Každý nepřipoutaný
člověk představuje také
velké riziko pro ostatní
spolujezdce ve vozidle, a
to i pokud jsou oni sami
připoutaní.
Podstatné
je také myslet na to, že
airbag plní svou funkci
pouze v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro
nepřipoutaného se může
stát smrtícím nástrojem.
Nelze podceňovat ani
krátké jízdy, v žádném
případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách
může dojít k vážné dopravní nehodě.
Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní

DIVADLO
Divadelní aktivita, i
přes absenci letitého organizátora a režiséra, pokračuje dál a trvá už od
roku 1901. V prosinci se
odehrála pohádka Sněhová královna a docvičuje se drama G. Preissové
Její pastorkyňa. Hra bude
mít premiéru v neděli
12.4. a reprízovaná bude

18. a 19.4..Vedení obojího zvládá pokračovatelka
Jana Stehlíková s dalšími
příznivci této tradiční kulturní aktivity. Pohádková
hra má být předvedena
24. května na jedné části
národní přehlídky sokolských divadelních souborů v Lázních Toušeň, kam
byl soubor vybrán.

pás nesmí vést přes krk,
vždy přes klíční kost. Pod
pásem by neměly být tvrdé a ostré předměty, jako
propisky, mobilní telefony
apod., které mohou při
dopravní nehodě jejich
majitele vážně poranit.
Autosedačka musí být
plně funkční a pro dítě
bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě
příliš malá. U starších dětí
nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě
vyzvedne tak, aby mohlo
správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly

vést přes pánev a rameno.
Velmi nebezpečné je mít
dítě při jízdě na klíně nebo
zajištěné bezpečnostním
pásem spolu s dospělou
osobou.
Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém
čase je člověku, který je
zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich
již nepříjemná.
Krajské ředitelství
policie Kraje Vysočina
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva městyse Nové Veselí
Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 12. 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 11. 12.
2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace z jednání školské rady, seznámení s výroční zprávou o činnosti Základní školy a
Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o předání závěrečné zprávy hydrologického průzkumu - „ Nové Veselí – vodní zdroj“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o pokračování stavby polních cest z pozemkových úprav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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RM schvaluje:
1) Smlouvu o veřejných službách číslo 56/2015 v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;) na rok 2015 s firmou ICOM
transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
Cena přepravního výkonu je stanovena na 32,89
Kč/km, což je o 0,07 Kč/km více jak pro rok 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 23/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Přidělení volného bytu v DKS Nové Veselí od 1. 1.
2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Úpravu smluv o nájmech bytů v DKS Nové Veselí v
souladu se Zákonem 89/2012 Sb., (občanský zákoník)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Přidělení uvolněného bytu nad MŠ Nové Veselí od
1. 1. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

6) Vyhlášení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací akce „ Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí budovy SDH, parc. č. 36
– II. etapa“, na akci „Úprava autobusových zálivů
a chodníků“ a na „Městys Nové Veselí – přípojka
splaškové kanalizace“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek výběrových řízení na stavební akci „Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí budovy SDH, parc. č. 36 – II. etapa“ ve složení Ing.
Luboš Štěpánek, Ing. Oldřich Veselý, Ing. Jiří Danihel, Marta Hronová a MVDr. Zdeněk Křivánek a
na akce „Úprava autobusových zálivů a chodníků“
a na „Městys Nové Veselí – přípojka splaškové kanalizace“ ve složení Ing. Luboš Štěpánek, Ing. Jiří
Danihel, Ing. Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Křivánek, Josef Bobek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Určení firem oslovených k zaslání nabídek na stavební akci „Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí budovy SDH, parc. č. 36 – II. etapa“ DP
stavební s.r.o., Špinov, 592 12 Nížkov, Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, Krška-stavební firma, s.r.o., Karníkova 1156,
Nové Město na Moravě, Staredo s.r.o., Maršovská
1358, Nové Město na Moravě, Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziřičí „Úprava autobusových
zálivů a chodníků“ Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, COLAS CZ,
a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10,
Jihlava, František Šandera Specializované stavební
práce, Nová Ves u Nového Města na Moravě 127 a
na „Městys Nové Veselí – přípojka splaškové kanalizace“ TMV, spol. s.r.o., Nádražní 1400, Bystřice
nad Pernštejnem, VHS Žďár nad Sázavou, spol. s
r.o., U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou, SPH
stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Vypracování studie na zásobování pitnou vodou
pro městys Nové Veselí firmou Vodohospodářský
ateliér spol. s r.o., Růženec 54, 644 00 Brno za cenu
ve výši 28 000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Starostovi městyse zajistit vyhlášení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací akce
„ Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí
budovy SDH, parc. č. 36 – II. etapa“ na akci „Úprava autobusových zálivů a chodníků“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM stanovuje:
1) Závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí
s příspěvkem na provoz a investičním příspěvkem
dle přílohy č. 1 usnesení RM č. 3
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 12. 1. 2015
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 prosinec 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání předsednictva SVK Žďársko a
představenstva LDO Přibyslav přednesené starostou městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o organizaci a průběhu konání Tříkrálové sbírky v Novém Veselí dne 3. 1. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o konání členské schůze Lesního družstva obcí Přibyslav dne 15. 1. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace z konání výroční valné hromady SDH
Nové Veselí dne 10. 1. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Podání žádosti o účelovou dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na Kraj Vysočina k účelu
oprav chodníků v městysi Nové Veselí v roce 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí klubu Úsměv ve
výši 5 000,- Kč. Služeb této organizace využívají i
někteří občané Nového Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení výkazů výměr a položkových rozpočtů
staveb oprav chodníků a komunikací pro rok 2015
provedené panem Ing. Josefem Švomou, Dolní 43,
592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 26 000,- Kč vč.
DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení výměny podlahové krytiny v čekárně
Zdravotního střediska v Novém Veselí firmou Karel
Blaha, truhlářské a podlahářské práce, Nová 192, 592
14 Nové Veselí za cenu ve výši 55 111,- Kč vč. DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se zastupováním městyse Nové Veselí na valných
hromadách Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko
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se sídlem ve Žďáře nad Sázavou starostou městyse
MVDr. Zdeňkem Křivánkem. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S delegováním místostarosty městyse Nové Veselí Ing. Jiřího Danihela do volených orgánů Svazku
vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem ve Žďáře nad Sázavou (kontrolní komise, předsednictvo).
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S odkupem pozemku parc. č. 1218 v k.ú. Nové Veselí (pod chodníkem k Újezdu) o velikosti 30 m2.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S použitím finančních prostředků ve výši 135 700,Kč z celkového příspěvku Městyse Nové Veselí na
rok 2014 pro Základní školu a Mateřskou školu
Nové Veselí, příspěvkovou organizaci jako investiční dotaci
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

4)

5)

Výpis z usnesení rady městyse dne 26. 1. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 26. 1.
2015 přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Výpověď z nájmu nebytových prostor v budově
Úřadu městyse Nové Veselí ke dni 30. 4. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace z konání členské schůze Lesního družstva obcí Přibyslav dne 15. 1. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Zrušení výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH, Nové Veselí“ z ekonomických důvodu zabraňujících realizaci této zakázky v plném rozsahu v rámci jednoho
finančního plnění
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zpracování projektové dokumentace na vybudování veřejného osvětlení podél rybníka Hudlík od
firmy Alexandra Večeřová, Chelčického 2150/26
Žďár nad Sázavou 6, za cenu ve výši 12 000,- Kč
vč. DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení výběrových řízení na dodavatele stavebních akcí: „Oprava chodníků v Novém Veselí“, „Oprava místní komunikace v Novém Veselí“,
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6)

7)

8)

„Chodník podél Oslavy II. etapa“, „Rozšíření veřejného osvětlení u rybníka Hudlík“, „Zateplení budovy DKS Nové Veselí“ a na „Přístavba hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrových řízení na stavební akcí „Oprava
chodníků v Novém Veselí“, „Oprava místní komunikace v Novém Veselí“, „Chodník podél Oslavy II.
etapa“, „Přístavba hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“, „Zateplení budovy DKS Nové Veselí“ a
„Rozšíření veřejného osvětlení u rybníka Hudlík“
ve složení Ing. Luboš Štěpánek, Luboš Bartůněk,
Ing. Jiří Danihel, Ing. Oldřich Veselý st. a MVDr.
Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Firmy k zaslání nabídek do výběrových řízení
na stavby: „Oprava chodníků v Novém Veselí“ a
„Chodník podél Oslavy II. etapa“ - Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou,
František Šandera Specializované stavební práce,
Nová Ves u Nového Města na Moravě 127, COLAS
CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava, „Oprava místní komunikace v Novém Veselí“ - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava, EUROVIA
CZ, a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno a
M-SILNICE a.s., Žižkova 1619, Havlíčkův Brod,
„Rozšíření veřejného osvětlení u rybníka Hudlík“
- E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě, Jaroslav Coufal, Sportovní 293, Nové
Veselí, Bobek Josef, Dolní 180, Nové Veselí, „Zateplení budovy DKS Nové Veselí“ - FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Jihlavská 1007/02, Žďár nad Sázavou,
Krška-stavební firma, s.r.o., Karníkova 1156, Nové
Město na Moravě, Kovačka s.r.o., Studniční 338/27,
Žďár nad Sázavou, „Přístavba hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“ - Ing. Josef Pitka-STAKO,
Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, KÖNIG
CZ s.r.o., Veselská 17/33, Žďár nad Sázavou, Jan
Štefáček, Hamry nad Sázavou 373
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Potvrzení stanoviska městyse Nové Veselí k projektu Modernizace části Sokolovny Nové Veselí jako
součást žádosti o státní dotaci
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zakoupení nové tiskárny a kopírky k využití na
Úřadu městyse Nové Veselí od firmy RP Comp,
Náměstí Republiky 64, Žďár nad Sázavou za cenu
ve výši 14 055,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor v budově Úřadu městyse

Nové Veselí č.p. 114, parc. č. 17 o velikosti 18,5 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Městys Nové Veselí přípojka splaškové kanalizace“ podle výše nabídkových cen:
1. VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o., U malého
lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 274
585,30Kč Kč vč. DPH
2. SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice
nad Pernštejnem za cenu ve výši 366 819,- Kč vč.
DPH
Další oslovená firma TMV spol. s r.o., Nádražní
1400, Bystřice nad Pernštejnem nabídku nedoručila. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S návrhem volebního programu na období 2014 až
2018. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Starostovi městyse zajistit vyhlášená výběrových řízení na dodavatele stavebních akcí „Oprava chodníků v Novém Veselí“, „Oprava místní komunikace
v Novém Veselí“, „Chodník podél Oslavy II. etapa“,
„Rozšíření veřejného osvětlení u rybníka Hudlík“,
„Zateplení budovy DKS Nové Veselí“ a na „ Přístavba hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Starostovi městyse zajistit vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor v
budově Úřadu městyse Nové Veselí č.p. 114, parc.
č. 17 o velikosti 18,5 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 9. 2. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zpráva ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové
organizace
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru ze dne 9. 2. 2015, přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 29. 1. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu starosty městyse ze zasedání předsednictva
SVK Žďársko dne 29.1.2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM schvaluje:
1) Provozní řád v budově Požární zbrojnice Nové Veselí za účelem zabezpečení zázemí pro SDH Nové
Veselí a Zásahovou jednotku Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi městysem Nové Veselí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Veřejnoprávní smlouvu s Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad
Sázavou o vykonávání přenesené působnosti v oblasti přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje
Vysočina z programu Bioodpady 2015 za účelem
zakoupení velkoobjemového kontejneru na bioodpady
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací podle výše nabídkových cen:
„Oprava chodníků v Novém Veselí“:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, Žďár nad Sázavou za cenu 547 040,- Kč včetně DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, Divize
oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu ve výši
666 216,- Kč včetně DPH
„Rozšíření veřejného osvětlení u rybníka Hudlík“:
1. Josef Bobek, K Újezdu 173, Nové Veselí za cenu
156 302,- Kč včetně DPH,
2. Jaroslav Coufal, Sportovní 293, Nové Veselí za
cenu 226 310,- Kč včetně DPH
„Zateplení budovy DKS Nové Veselí“:
1. FASÁDY KAŠPÁREK, Sportovní 248, Nové Veselí za cenu 530 308,- Kč včetně DPH
2. KOVAČKA s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad
Sázavou za cenu 549 897,81 Kč včetně DPH
3. KRŠKA – stavební firma s.r.o., Karníkova 1156,
Nové Město na Moravě za cenu 560 304,54 Kč
včetně DPH
„Přístavba hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, Žďár nad Sázavou za cenu 574 072,- Kč včetně DPH
2. Jan Štefáček – HAMMER, Hamry nad Sázavou
134, Žďár nad Sázavou za cenu 590 416,- Kč
včetně DPH
3. König CZ, spol. s r.o., Veselská 17/33 Žďár nad
Sázavou za cenu 611 345,- Kč včetně DPH
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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2) S rozpočtovými opatřeními č. 24/2014. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12.
2014. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S přijetím finančních prostředků z Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava ve výši
5 920,- Kč v souladu se „Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014
– 2020“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 2. 3. 2015
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 25. 2. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace starosty městyse z konání valné hromady
MAS Havlíčkův kraj dne 24. 2. 2015 v Krucemburku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o zahájení prací na
stavbě „Nové Veselí, ul. Sportovní-rekonstrukce
kanalizace“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Pronájem nebytového prostoru v budově městyse
Nové Veselí čp. 114, na pozemku parc. č. 17 o velikosti 18,5 m2 za nájemné ve výši 1 666,- Kč za každý kalendářní rok od 1. 4. 2015. Služby poskytované s užíváním prostoru (spotřeba studené vody,
tepla a elektřiny) budou fakturovány nájemci dle
skutečné spotřeby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytového prostoru v budově Zdravotního
střediska v Novém Veselí, Dolní č. p. 310, parc. č.
123 o velikosti 14 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení oplechování části hřbitovní zdi na starém hřbitově v Novém Veselí firmou Václav Ruber,
Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 39 349,- Kč včetně DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zpracování projektové dokumentace na realizaci
protipovodňových opatření v lokalitě nové zástavby RD v Novém Veselí firmou ISVH s.r.o. - Inženýrské služby ve vodním hospodářství, Tři Studně 47, 592 04 Fryšava za cenu ve výši 58 000,- Kč
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bez DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu
„N. Veselí: přeložka VN 123, Ficek“, na pozemku
parc. č. 2690 v k.ú. Nové Veselí. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve
výši 1 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zpracování projektové dokumentace na akci „Přechod pro chodce“ v části městyse Nové Veselí V
Ulici firmou Ing. Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí za
cenu ve výši 20 000,- Kč včetně DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
na provedení stavby Splašková kanalizační přípojka, Dešťová kanalizační přípojka, Vodovodní přípojka a Přípojka elektro NN na pozemcích v majetku městyse Nové Veselí parc. č. 810 a 915
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací „ Oprava místní komunikace v Novém Veselí“ podle výše nabídkových cen:
1. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, oblast Jih, Kosovská 10, 586 01 Jihlava za cenu ve výši 537
512,- Kč včetně DPH
2. EUROVIA CZ, a.s., Vídeňská 104, 619 00
Brno za cenu ve výši 609 363,- Kč včetně DPH
Další oslovená firma M-SILNICE a.s., Žižkova
1619, 580 01 Jihlava nabídku nedoručila
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
na stavbu „V509-rekonstrukce vedení“ v k.ú. Jámy,
na pozemku v podílovém vlastnictví městyse Nové
Veselí parc. č. 2365/1. RM doporučuje zasedání
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na
stavbu „V509-rekonstrukce vedení“ v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, na pozemku v podílovém
vlastnictví městyse Nové Veselí parc. č. 843/1. RM
doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM ukládá:
1) Starostovi městyse zajistit vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytového prostoru
v budově Zdravotního střediska v Novém Veselí,
Dolní č. p. 310, parc. č. 123 o velikosti 14 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva
městyse konaného dne 11. 12. 2014
č. 2
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání ZM č. 1 ze dne 5. 11. 2014
Hlasování: pro 15, 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 15, proti 0, zdrž. 0
3) Přehled daňových příjmů za leden až listopad
2014
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Jednací řád zastupitelstva městyse Nové Veselí s
platností od 11. 12. 2014
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočet městyse Nové Veselí dle jednotlivých kapitol v příjmech a výdajích pro rok 2015. Celkové
příjmy budou ve výši 20 165 250,- Kč. Celkové výdaje budou ve výši 20 165 250,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtový výhled městyse Nové Veselí na období 2016 až 2018
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 22/2014
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s
firmou O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, Michle, 140 22 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 bez DPH
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
6) Darování pozemků v majetku městyse Nové Veselí parc. č. 164/4 o velikosti 903 m2 a parc. č. 169/3
o velikosti 169 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 900-26/2014 Tělocvičné jednotě So-

kol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí.
Náklady řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitosti a daň z příjmu uhradí Tělocvičná
jednota Sokol Nové Veselí
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhovění žádosti na vrácení stavebního pozemku
parc. č. 2515/5 v lokalitě výstavby nových rodinných domů „ Za potokem“, na základě oboustranného odstoupení od kupní smlouvy č. SP-082013,
včetně finančního vyrovnání. Náklady řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitosti a o výmazu předkupního práva uhradí žadatel.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
8) Finanční limit pro radu městyse na provádění rozpočtových opatření ve výši 80 000,- Kč a na úpravu
rozpočtu při přijetí finančních prostředků z dotací
bez omezení výše.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
ZM volí:
1) Za členy finančního výboru Mgr. Jana Landsmana, Mgr. Janu Smékalovou, Ing. Oldřicha Veselého
a Miloše Kratochvíla
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
2) Za členy kontrolního výboru Jiřího Landsmana, Martina Duška, Bc. Josefa Chlubnu, Ing. Alici
Landsmanovou
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva
městyse konaného dne 25. 2. 2015
č. 3
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 2 ze
dne 11. 12. 2014
Hlasování: pro 14, 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 14, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Přehled daňových příjmů za leden až prosinec
2014
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Přehled daňových příjmů za leden 2015
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů
programu zasedání ZM, a to: Smlouva o zřízení
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6)
7)

8)
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věcného břemene s firmou E. ON Distribuce, a.s.
na stavbu „Nové Veselí: rozšíření DS Křivánek“ a
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na splaškovou a dešťovou kanalizaci na pozemku p.č. 1163 a 1165
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12.
2014 v příjmech a výdajích dle jednotlivých kapitol, kdy celkové příjmy jsou ve výši 29 522 163,83
Kč a výdaje ve výši 27 471 632,91 Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 24/2014
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Použití finančních prostředků ve výši 135 270,- Kč
z celkového příspěvku Městyse Nové Veselí na rok
2014 pro Základní školu a Mateřskou školu Nové
Veselí, příspěvkovou organizaci jako investiční dotaci
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Zrušení platnosti bodu č. 7 usnesení Zastupitelstva městyse Nové Veselí ze dne 11. 12. 2014, a to
vyhovění žádosti na vrácení stavebního pozemku
parc. č. 2515/5 v lokalitě výstavby nových rodinných domů „ Za potokem“, na základě oboustranného odstoupení od kupní smlouvy č. SP-082013,
včetně finančního vyrovnání.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Volební program městyse Nové Veselí na období
2015 až 2018, který je přílohou tohoto usnesení
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Nákup pozemku parc. č. 1218 v k.ú. Nové Veselí o
velikosti 30 m2 za cenu ve výši 50,- Kč/m2. Náklady spojené s kupní smlouvou a s řízením o povolení vkladu práva do katastru nemovitosti uhradí
městys Nové Veselí
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Výsledky výběrových řízení na dodavatele stavebních akcí
„Městys Nové Veselí - přípojka splaškové kanalizace“ v tomto pořadí:
1. VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o., U malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
274 585,30 Kč včetně DPH
2. SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem za cenu ve výši 366 819,- Kč
včetně DPH
Další oslovená firma TMV spol. s r.o., Nádražní
1400, Bystřice nad Pernštejnem nabídku nedoručila
„Oprava chodníků v Novém Veselí“ v tomto pořadí:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, Žďár nad Sázavou za cenu 547 040,- Kč včetně DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, Divize

oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu ve výši
666 216,- včetně DPH
Další oslovená firma František Šandera Specializované stavební práce, Nová Ves u Nového Města na
Moravě 127 nabídku nedoručila
„Rozšíření veřejného osvětlení u rybníka Hudlík“ v
tomto pořadí:
1. Josef Bobek, K Újezdu 173, Nové Veselí za
cenu 156 302,- Kč včetně DPH,
2. Jaroslav Coufal, Sportovní 293, Nové Veselí za
cenu 226 310,- Kč včetně DPH
Další oslovená firma E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám.
115, Nové Město na Moravě nabídku nedoručila
„Zateplení budovy DKS Nové Veselí“ v tomto pořadí:
1. FASÁDY KAŠPÁREK, Sportovní 248, Nové
Veselí za cenu 530 308,- Kč včetně DPH
2. KOVAČKA s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad
Sázavou za cenu 549 897,81Kč včetně DPH
3. KRŠKA – stavební firma s.r.o., Karníkova 1156, Nové Město na Moravě za cenu 560
304,54Kč včetně DPH
„Přístavba hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“ v tomto pořadí:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, Žďár nad Sázavou za cenu 574 072,- Kč včetně DPH
2. Jan Štefáček – HAMMER, Hamry nad Sázavou 134, Žďár nad Sázavou za cenu 590 416,Kč včetně DPH
3. König CZ, spol. s r.o., Veselská 17/33 Žďár
nad Sázavou za cenu 611 345,- Kč včetně DPH
Zároveň zastupitelstvo schvaluje výdaje na realizaci akcí vítěznými firmami nad rámec schváleného
rozpočtu jako ZMĚNY ROZPOČTU.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
9) Uzavření smlouvy č. NM –014330029435/001 o
zřízení věcného břemene s firmou E. ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice za účelem umístění, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy – kabelového vedení NN a přípojkové skříně na pozemku
parc. č. 71, stavby „ N. Veselí: rozšíření DS, Křivánek“. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2000,-Kč bez DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
10) Uzavření smlouvy č. 1 o zřízení věcného břemene –
služebnosti s firmou Zemědělské družstvo vlastníků Novoveselsko, se sídlem Dolní 180, 592 14 Nové
Veselí za účelem provozování, údržby a úpravy již
vybudované inženýrské sítě a to kanalizačních odpadů – splaškové a dešťové kanalizace na pozemku
parc. č. 1163 a na pozemku parc. č. 1165. Toto právo věcného břemene se zřizuje bezplatně
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

ZM deleguje:
1) Starostu městyse MVDr. Zdeňka Křivánka k zastupováním městyse Nové Veselí na valných hromadách Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko se
sídlem ve Žďáře nad Sázavou
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

2) Místostarostu městyse Ing. Jiřího Danihela do volených orgánů Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem ve Žďáře nad Sázavou (kontrolní komise, předsednictvo)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY
Oskárek 2015

První březnové pondělí to ve Školičce Kamarád od samého rána žilo
přípravami na trochu tajemný projekt s pracovním názvem „Oskárek
2015“.
Ale než se dostaneme k samotné akci, pojďme si říct pár slov o tom,
co tomu předcházelo. Již
řadu let naše školička každoročně připravuje s našimi předškolními dětmi
„Adventní zpívání“ pro
veřejnost, který je spojený
s velkým vánočním jarmarkem. Děti pod vedením svých učitelek oživí
příběh Ježíška, a tím krásně zahájí předvánoční čas.
A tak, jak je to při všech
velkých akcích, i zde je
spousta starostí, aby vše
klaplo, každý se snaží svědomitě plnit své úkoly,
kterých je při vystoupení
dětí nemálo. Samozřejmě,
že potlesk a velké úsměvy na tvářích všech přítomných jsou tím největším oceněním této práce,
která vzniká ve vzájemné symbióze učitelek, dětí
i všech ostatních zaměstnanců školky. Bohužel, ne
všechny děti z naší školičky mají tu možnost být
přítomny na tomto slavnostním podvečeru, a
tak třída Včeliček dostala
úžasný nápad. Proměnila svoji třídu v promítací

sál a všichni byli pozváni
do “Cinestar Včeličky“ na
promítání premiéry filmu
Adventní zpívání 2014.
Nechyběl samozřejmě ani
popcorn a vstupenky.
A to byla ta chvíle, kdy
se zrodila v hlavách učitelek a dětí třídy Koťátek
myšlenka na uspořádání slavnostního „oskárkového“ dopoledne v naší
školičce. Prostě - dopoledne pro všechny! Každý
dobrý film totiž musí být
oceněn! To přece všichni
víme. A proč by to i u nás
nemohlo být ve velkém
filmovém stylu. Hollywood má svého Oskara, Školička Kamarád bude mít
svého „Oskárka“.
Koťátka se připravovala na tuto akci i teoreticky.
Celý týden jsme si povídali o důležitosti herectví. O
tom, že potulní herci byli
nedílnou součástí běžného života lidí. Děti si vyzkoušely hereckou profesi, poznaly, že je to těžká
práce a dokonce si zahrály svoje vlastní divadelní
představení - Princezna
ze mlejna. Po této herecké
přípravě Koťátka vyrazila na svou kočovnou cestu
po školičce a ve svém hereckém vozíku přivážela
tajemné obálky s nominacemi a pozvánkami na oskárkovou akci.
Jak se pondělí 2. března pomalu blížilo, začala

panovat nervozita. Děti z
Koťátek sice přesně věděly, v jakém okamžiku mají
donést obálku s vítězem
kategorie konferující dvojici učitelek Evě a Ivě, ale
nastal jiný problém. Co
si vzít na sebe! Opravdu
byste nevěřili, že tito malí
caparti (hlavně holčičky), budou řešit, co si vezmou na sváteční dopoledne na sebe. Ale všichni to
zvládli a v pondělí dorazili: dámy v dlouhých róbách, dívky v koktejlkách,
kluci v kravatách (které si
dokonce sami vytvořili),
co je však velmi důležité,
všichni v dobré náladě.
A tato nálada se ještě zlepšila, když jsme byli
před začátkem naší „ velkolepé šou“ pozváni na
úžasný filmový raut, který pro všechny připravily
naše skvělé paní kuchařky pod taktovkou královny naší kuchyně, paní
Evy Bartůňkové. Bylo to
opravdu veliké překvapení, protože tento raut
byl pouze pro zvané, kteří měli na krku speciální
VIP kartu. A pak už nám
nic nebránilo si pochutnávat na specialitách kuchyně.
Potom přišlo na řadu
samotné udělování cen
ve všech kategoriích školičkového filmového průmyslu, které si jen dovedete představit: režie,
hudba, kostýmy, publikum, herecké role ať již

hlavní či vedlejší, technické a filmové zázemí, klapka, nápověda a další. Celý
ten kolotoč předávání Oskárků, děkovacích řečí,
fotografování a potlesku
se roztočil na plné obrátky a všichni zúčastnění si
to krásně užívali. V záři
reflektorů byly k vidění módní kreace, které by
nám mohli závidět i hollywoodští herci.
Dopoledne uběhlo velice rychle, všechny sošky
se dostaly do správných
rukou a náš oskárkový sál
se vyprázdnil. A tak z trochu bláznivého nápadu
vznikl pěkný projekt, do
kterého se zapojili všichni v naší školičce. Proto naše poděkování patří
všem – za jejich nadšení,
podporu a spolupráci při
této akci. Bylo vidět, že i
děti si toto slavnostní dopoledne užívaly, a to je ta
nejkrásnější odměna, kterou můžeme my – kolektiv MŠ Kamarád dostat.
Eva Jurmanová
třída Koťátka MŠ
Kamarád Nové Veselí
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Výchova o životním
prostředí (EVVO) znamená aktivní pobyt venku v
přírodě, objevování, prožívání, zjišťování, to vše s
ohleduplným přístupem k
přírodě a všemu živému.
Cílem je:
*spoluzodpovědnost
za
stav přírody, místa, kde žiji
*utváření citlivého vztahu
k přírodě a ekologicky příznivá hodnotová orientace
*tvořivý přístup v péči o
přírodu
Pro děti předškolního věku to znamená nejen
znalosti a vědomosti, ale
především prožitky a dovednosti ve vztahu k zodpovědnosti a pospolitosti.
Pro předávání poznatků
můžeme mimo knih, encyklopedií a pomůcek
využít především besedy,
exkurze, výstavy. Dovednosti a prožitky znamenají
nejrůznější formy kontaktů dítěte s přírodou, s místem, kde žije, s lidmi, se
kterými se potkává. K získání dovedností a prožitků se můžeme přesunout
nejen ven na zahradu, ale
i do ostatní přírody, na naučné stezky, děti mohou
navštěvovat různé biotopy
či ekosystémy (pole, louky, lesy, studánky…), kde
je možné vnímat přírodu
všemi smysly. Postoje a
pospolitost znamená rozvoj týmové spolupráce, komunikativních dovedností,
formování postojů dítěte
k životnímu prostředí od
nejútlejšího věku. Na podporu postojů a pospolitosti
můžeme navštívit místa,
kde se lidé aktivně starají
o přírodu a vše živé, např.
záchranné stanice zvířat,
CHKO, farmy, zkrátka místa, kde děti mohou vidět
18

správné postoje ve vztahu
k přírodě.
Vzdělávání venku neboli terénní vzdělávání je
důležitou součástí vzdělávání, v některých ohledech
je nenahraditelné jinou
formou výuky. Největším
přínosem učení v terénu
je, že nenásilnou formou
buduje vztah dítěte nejen
ke svému okolí, ale i k životnímu prostředí obecně.
Terénní vzdělávání podporuje kompetence sociální a
komunikativní, při praktických činnostech pak kompetence pracovní. Terénní
vzdělávání je náročnější na
přípravu učitelky než výuka
v běžné třídě. Každá chyba
v přípravě má daleko větší
důsledky, možná náprava
není vždy po ruce. Příprava na terénní vzdělávání
je náročnější i na čas učitelky. Pokud je to možné,
je vždy dobré, aby učitelka terén poznala předem.
Terénní vzdělávání je také
nebezpečnější než učení ve
školce. I sebelépe připravená exkurze může v sobě
mít nějaké riziko zranění
dítěte. Bezpečnost dítěte
je na prvním místě. Učitelka musí dohlížet na děti
po celou dobu exkurze, je
potřeba, aby děti byly poučeny o bezpečnosti a možných nebezpečích. Dalším
úskalím může být ﬁnanční
náročnost, která spočívá v
cestovních nákladech k dopravení se na místo exkurze, poplatky za vstupy do
turistických lokalit. Další
nejistotou je počasí. Je vždy
dobré mít připravenou variantu pro případ nepřízně
počasí.
Navzdory tomu je učení
dětí venku pro děti zábavné
a inspirativní, skrývá v sobě

dobrodružství, neočekávané podněty, pro pedagoga
je zdrojem neomezených
možností, ať už prostorových, komunikativních, sociálních či jiných. Nebudeme-li hledat důvody, proč
to nejde, ale způsoby, jak to
udělat, vzdělávání venku si
užijí nejen děti, ale i učitel.
Naše školička pro terénní
vzdělávání využívá nejen
zahradu MŠ, která je zčásti
ukázková přírodní zahrada
a zčásti dobrodružná zahrada, ale i okolní přírodu,
ať už louky, rybníky, pole,
lesy, které nám nabízí naše
nejbližší životní prostředí.
Děti se tak seznamují s různými živočichy a biotopy,
ve kterých žijí, učí se vnímat krásy přírody, učí se o
nejbližší životní prostředí
pečovat, přitom se rozvíjí
prosociální chování, týmová spolupráce a komunikace, to vše úplně přirozenou
formou.
Jedním z témat, se kterými dětmi seznamujeme,
je téma hlíny a života v ní.
Co je hlína, odkud se bere,
jak se o ni starat, aby v ní
mohli žít nejen půdní živočichové, ale aby z ní měl
užitek i člověk. Můžeme
se zabývat podstatou hlíny
– půdy, jak se utváří a co je
pro ni důležité ve vztahu
ke kvalitě půdy. Můžeme
s dětmi zjišťovat, co půdě
škodí, co ne, dotkneme se
tak třídění odpadu, bioodpadem, zakládání kompostu a třeba i vybudováním
jednoduchého kompostéru. Druhé téma ve vztahu
k půdě může dětem přinést
poznatky o životě v půdě, o
známých i méně známých
půdních živočiších, v tématu můžeme rozvinout
více pohybové a tvořivé

aktivity spojené s půdními
druhy, jako je žížala, krtek
apod., smyslové vnímání.
Obě témata zároveň řeší
rozvoj manuálních dovedností dítěte, dnes tolik
diskutovaných. Pokud dětí
řádně poučíme a necháme
jim prostor pro samostatnost, dokážou se s radostí
starat o záhony, sazenice,
zlepšovat půdu i okolní
životní prostředí. Pokud
se budou umět podívat na
všechny půdní živočichy
ne s odporem, že je to něco
škaredého, ale s úctou k
poznání, jak příroda každého živočicha dokázala
pro jeho život na planetě
Zemi vybavit, děti si budou vážit života ve všech
jeho formách. A věřte, že
to funguje. Děti se zálibou
pozorují lupou všechny
broučky, pavouky, žížaly,
zkoušejí si je prohlédnout i
pod mikroskopem (pokud
to jde), hmyz nabírají opatrně pinetami pro přírodovědce a přesouvají je do
hmyzích hotelů (domečků). Je úžasné, jak si velmi
dobře zapamatují názvy
brouků, i s jejich druhovým jménem. Proto je
důležité dětem předkládat
pravdivé a reálné informace, které jsou schopné si ve
svých „hlavičkách“ uložit,
a nezatěžovat je různými
nepravdami, mýty apod.
A i když jsou děti při
„pátrání“ po tom, co a jak
funguje a proč je tomu tak,
často umazané, někdy dojde i k roztržení oděvu či ke
zničení obuvi, toto je pouze
malá daň za poznání, po
kterém děti dychtí, pokud
mají možnosti, podmínky
a prostor.
Monika Kovalská
MŠ Kamarád Nové Veselí

Proč se Na Výsluní tak modralo aneb Den vody ve Školičce Kamarád
Tak jako každý rok, i
letos jsme při našem plánování programu aktivit
na celý školní rok chtěli
využít přírodních svátků, které náš kalendář
nabízí. Příroda, potažmo
planeta Země, jako naše
maminka, má důvod slavit celý rok. Její bohatství
je krásné a rozsáhlé a je
důležité si připomínat
věci, které se pro člověka zdají být automatické.
A proto v kalendáři přírodních svátků naleznete slavnost stromů, lesů,
zvířat, moří a oceánů,
slunce, ptactva i ptačího
zpěvu a třeba i vody. Té
vzácné tekutiny, bez které by život na naší planetě nebyl. A uvědomit
si důležitost, pro někoho této běžně dostupné přírodní suroviny, je
pro člověka zásadní již v
předškolním věku. Veškeré přírodní zdroje vysychají, chudnou, často i
zbytečným plýtváním a
nehospodárným přístupem lidí. Člověk se ně-

kdy chová podle slov –
po mě potopa. Co budou
dělat budoucí generace?
Proč bych se tím měl zajímat? Já žiju tady a teď a
chci si všeho užít plnými
doušky – časté argumenty lidí nepřemýšlejících
nad budoucností planety Země. Tohle je ale
sobecký přístup, který
je potřeba změnit, a to
dlouhodobým působením na přístupy každého
z nás, na chuť zanechat
těm budoucím generacím podmínky pro jejich
udržitelný život a pro
udržitelný rozvoj na naší
planetě. Proto vnímáme
intenzivně
důležitost
předškolního vzdělávání a výchovy, protože je
potřeba s těmito změnami začít již od malička.
Mateřská škola, i rodiče,
mají obrovskou možnost
naučit děti správnému
chování pro budoucí
udržitelný rozvoj, které
bude automatické a přirození pro toto dítě, až
dospěje.

Různé přírodní slavnosti jsou dobrým důvodem hravou formou vést
děti k zodpovědnosti,
týmové spolupráci, odosobnění chování, smyslu
pro komunitní prožívání
a pocity sounáležitosti, a hlavně k aktivnímu
přístupu k životu kolem
nás. My jsme na podzim
slavili se zvířátky, se stromy a teď na jaře, 22.3., je
svátek vody. Děti se učí
charakterizovat
vlastnosti vody (je bezbarvá,
průhledná, čistá), vyjadřovat své pocity (studí,
chladí), učí se vnímat
její chuť a učí se jí mít
rádi (bez různých cukrů
a sladidel). Učí se vnímat náročný úkol vody,
kdy voda musí doputovat všude, aby přinesla
vláhu, a toto putování
mapují v terénu (sledují
potůčky, struhy, potoky
a řeky, vyrážejí za vodou
k prameni řeky Oslavy,
anebo na Křižánky k řece
Svratce). Na praktických
ukázkách vnímají důle-

žitost udržet vodu v čistotě pokusy s různými
saponáty a chemickými
přípravky, které barvu
znečišťují. Ve tvořivých
hrách zachycují nejen
život ve vodě, ať už mořské, slané či té „sladké“,
ale i různými hrami se
dřívky a barevnými textiliemi simulují přírodní
terén, klikatost řečiště,
život u vody apod.
V těchto našich záměrech nás hodně letos
podpořila naše školní jídelna, tedy paní kuchařky Evička a Káťa. Celý
týden vody, který začal
v pondělí, vyvrcholil
ve čtvrtek tzv. Modrým
dnem. Všichni se oblékli do modrého, výzdoba
ve třídách se vázala k
vodě a i v jídelně dětí to
„zmodralo“. Modře prostřené stoly, na oknech
různé předměty vážící se
k vodě a životu na vodě,
modré menu – zkrátka
modrá zavládla v celé
školičce.
Nezasvěcený
návštěvník by zůstal v
němém úžasu nad tou
modrou krásou. A tím,
že se všichni podporujeme, spolupracujeme a
chceme u dětí praktikovat tzv. zážitkovou pedagogiku, se dostaneme
k cílům a vzdělávacím
záměrům naší školičky.
Za školičku děkuji všem,
kteří se na tomto projektovém týdnu podíleli. No
a příště třeba u zeleného
dne na podzim… více na
http://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/.
Monika Kovalská
Školička Kamarád
Nové Veselí
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poručení poradenského
zařízení a odborného lékaře.
Až po tomto termíBěhem jarních prázdnin
proběhla
družiny byla zavedena teplá
Zápis
do 1.rekonstrukce
třídy ZŠdružiny L. Jarošové. Donu
bude znám přesný povoda, pořízen nový koberec a částečně obměněn nábytek.
V letošním roce se odklad povinné škol- čet nových prvňáčků, na
k zápisu do 1. třídy do- ní docházky, o který je základě jednání s rodistavilo 31 dětí. Několi- možno zažádat do kon- či žáků je předpokládaný
ka dětem byl doporučen ce května na základě do- počet 28 žáků. Vzhledem

k tomuto počtu využijeme opět pomoc asistenta
pedagoga, který se nám
osvědčil v současné první třídě a který bude pomáhat vyrovnávat žákům
prvotní obtíže v plnění
školních povinností.

Během jarních prázdnin proběhla rekonstrukce družiny L. Jarošové. Do družiny byla
zavedena teplá voda, pořízen nový koberec a částečně obměněn nábytek.

ZŠ Nížkov, ZŠ Hamry).
V každém turnaji z naší
školy startují tři družstva ve dvou kategoriích.
Postupně se výkonnost i
umístění všech družstev
zlepšuje a na posledním
turnaji vybojovali čtvrťáci první místo.
Mírná zima nepřinesla mnoho prostoru k
zimním radovánkám, ale
přesto jsme měli štěstí a
hned po jarních prázdninách nám sněhové podmínky přeci jen přály a
mohli jsme pro 7. třídu
uspořádat kurz běžeckého lyžování. Postupně se
děti naučily jak stát na
běžkách, procvičovaly
dovednosti v klasickém
způsobu běhu i bruslení
a poměřily také navzájem své síly v závodě,
který vyhrála Veronika
Studená. Během čtyř dní
udělali žáci velké pokroky a osvojení běžek se
jim snad bude v budoucnu hodit.
Dne 14. 1. 2015 proběhlo okresní kolo sportovní soutěže pro dívky
z 2. stupně ZŠ v trojboji. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, do
každé se přihlásilo osm
družstev. Své výkony si
dívky poměřily v těchto
disciplínách: leh – sed,
přeskoky přes švihadlo
a člunkový běh. Naše
mladší žákyně ve složení
L. Křehlíková, E. Kujalo-

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Sportovní soutěže
Největším úspěchem
posledních dní je bezpochyby postup házenkářů
z 8. a 9. třídy do republikového finále Sportovní
ligy základních škol. Do
něj se kvalifikovali vítězstvím sloučeného okresního a krajského kola,
kdy po suverénním vítězství ve skupině porazili
ve finále družstvo Dolní
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Cerekve o dvě branky
a v následné kvalifikaci
do republikového finále
porazili o jednu branku
ZŠ Újezd u Brna. Nyní
je čeká národní finále
ve dnech 8.-10. dubna
ve Velké Bystřici, kterého se zúčastní celkem 6
družstev rozdělených do
dvou tříčlenných skupin.
Předem stanovený klíč

nám přiřknul do skupiny ZŠ Šťáhlavy (Plzeňský
kraj) a ZŠ Hanspaulka
Praha. Přejeme našim
reprezentantům úspěšný
turnaj.
V házené pravidelně
soutěží i naši nejmladší z
prvního stupně. Od nového roku odehráli další
dva turnaje Školní ligy
proti školám z okolí (ZŠ
Palachova, ZŠ Švermova,

vá a A. Zvolánková obsadily 3. místo. Žákyně 8.
– 9. třídy L. Zichová, K.
Štandlová a A. Zimmermannová, které reprezentovaly naši školu ve
starší kategorii, vybojovaly s velkým náskokem
1. místo. Kromě soutěže
družstev se vyhlašovalo i umístění jednotlivkyň. Nejlépe se dařilo K.
Štandlové a A. Zimmermannové, které obsadily
celkové 3. místo.
Všem zúčastněným
děkujeme za vzornou reprezentaci školy
skupin a vydaly se na prohlídku bývalého ghetta a
V pátek 27. 2. 2015 se nili dějepisné exkurze v
Magdeburských kasáren.
žáci 9., 7. a 6. třídy účast- Terezíně. Vzdělávací proLektoři Památníku TereDne 14. 1. 2015 proběhlo okresní kolo sportovní soutěže pro dívky z 2. stupně ZŠ v trojboji. Soutěž
zín si pro děti připravili
byla rozdělena na dvě kategorie, do každé se přihlásilo osm družstev. Své výkony si dívky poměřily
2 workshopy – Školákem
v těchto disciplínách: leh – sed, přeskoky přes švihadlo a člunkový běh. Naše mladší žákyně ve složení
v protektorátu (9. třída) a
L. Křehlíková, E. Kujalová a A. Zvolánková obsadily 3. místo. Žákyně 8. – 9. třídy L. Zichová, K.
Efekt
přihlížejícího
Štandlová a A. Zimmermannová, které reprezentovaly naši školu ve starší
kategorii,
vybojovaly (7. a
6.
třída).
Na
závěrNejlépe
exkurs velkým náskokem 1. místo. Kromě soutěže družstev se vyhlašovalo i umístění jednotlivkyň.
ze žáky čekala zajímavá a
se dařilo K. Štandlové a A. Zimmermannové, které obsadily celkové 3. místo.
poučná prohlídka Malé
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
pevnosti (věznice gestapa). Celá akce se vydařila
Dějepisná exkurze
a výlet se dětem líbil.

Dějepisná exkurze

gram byl zahájen přednáškou o historii Terezína. Po krátké přestávce
se děti rozdělily do dvou

V pátek 27. 2. 2015 se žáci 9., 7. a 6. třídy účastnili dějepisné exkurze v Terezíně. Vzdělávací program
byl zahájen přednáškou o historii Terezína. Po krátké přestávce se děti rozdělily do dvou skupin a
vydaly se na prohlídku bývalého ghetta a Magdeburských kasáren. Lektoři Památníku Terezín si pro
děti připravili 2 workshopy – Školákem v protektorátu (9. třída) a Efekt přihlížejícího (7. a 6. třída). Na
závěr exkurze žáky čekala zajímavá a poučná prohlídka Malé pevnosti (věznice
gestapa).6.Celá
akce se
V sobotu
června
od
vydařila a výlet se dětem líbil.
9 hodin se koná na školní

Férová snídaně v
trávě

zahradě pro všechny zájemci snídaně z produktů
ze spravedlivého obchodu se značkou Fair Trade.
Přijďte s námi příjemně
zahájit den. Srdečně zvou
žáci i učitelé ZŠ a MŠ Nové
Veselí.

Férová snídaně v trávě
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ZE SPORTU
Volejbal
V pořadí již dvanáctá
sezona novoveselského
volejbalového oddílu je
téměř u konce. Cíle, které si vytyčila jednotlivá
družstva v průběhu srpnového soustředění, byly
bezesporu dosaženy.
Co tedy předcházelo
všem našim úspěchům.
Mladší žákyně „B“.
(Roman Křivánek, Lubomír Myšák)
Družstvo mladších žákyň
je stále doplňováno novými hráčkami a to nejen z
přípravky vedené v rámci
školní výuky paní Janou
Maternovou. Děvčata v
tomto družstvu prozatím
nehrají žádnou soutěž.
Jejich cílem je především
osvojení základních pohybových dovedností. Tréninky pravidelně navštěvuje bezmála 14 děvčat od
sedmi do devíti roků.
Mladší žákyně „A“.
(Josef Pohanka ml.)
Svěřenkyně pana Pohanky
byly jako každý rok přihlášeny do dvou soutěží.
V první z nich, minivolejbale, byla děvčata
rozdělena do 4 družstev,
která vedla paní Zdeňka
Mokrá, Miroslav Štourač,
Lubomír Myšák, Jana Maternová a Josef Pohanka.
Družstvům zbývá odehrát
ještě dvě ﬁnálová kola.
Ve druhé soutěži a to krajském přeboru mladších
žákyň se mladý tým snažil
dostat do první medailové trojky, ale přes všechno
úsilí se děvčata nakonec
musela smířit se čtvrtým
místem.
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Starší žákyně.
(Olga Čermáková, Vladimír Musil, Josef Pohanka)
Starší žákyně v základních
skupinách celkem bez větších problému uhájily první místo a postoupily do
skupiny vítězů základních
skupin. Zde se děvčatům
nedařilo a o jejich dalším
osudu musela rozhodnout
dvoukolová baráž, ze kte-

ré však děvčata po těžkých
bojích postoupila do ﬁnálové skupiny. V současné době zbývá děvčatům
odehrát poslední turnaj a
to v neděli 22.3. ve Žďáru
nad Sázavou, ale už dnes s
jistotou víme, že o medaili
nepřijdeme.
Kadetky.
(Miroslav Štourač, Roman
Křivánek)
Družstvo mladších do-

rostenek si ve své čtyřčlenné skupině po celou
sezonu udrželo vedoucí
posici leadra soutěže a
z prvního místa tak postoupilo do baráže o I.
ligu kadetek. Pro většinu
děvčat z tohoto kádru to
byla jejich poslední sezona v kadetkách a postup
do baráže se tím stal jejich hezkou tečkou v této
kategorii.

Kadetky
Juniorky.
(Kateřina Vítová, Miroslav
Štourač)
Po loňském historickém
postupu starších dorostenek z krajského přeboru
do I. ligy juniorek čekalo
družstvo i trenéry velký
krok do neznáma. Děvčata v základní skupině
čekala konfrontace s takovými družstvy jako Jablonec nad Nisou, Náchod
či Hradcem Králové. Od
prvního utkání však naše
děvčata začala psát novou
kapitolu novoveselského
volejbalu a soupeřky začala nechávat daleko za

sebou. Nejen, že si udržela ligu do příštího roku,
ale z druhého místa postoupila do skupiny o boje
o konečná první místa.
Zde už ale na děvčata čekala utkání takříkajíc „na
krev“ o čemž vypovídá
článek napsaný kapitánkou družstva Marií Nováčkovou.
Podtrženo sečteno. Sen o
baráži o extraligu juniorek se vyplnil. Děvčata v
první části baráže přešla
přes TJ Slovan Střešovice
(3:0, 3:0) a 11.-12.4.2015
je čeká závěrečný a roz-

hodující turnaj v Liberci.
Držme jim palce.
Po více jak 14 letech práce s mládeží dosáhl oddíl
volejbalu v této kategorii
vrcholu. Všem těm, kteří
po celou dobu věnovali
svůj volný čas této myšlence a věřili v ní, patří
velké poděkování. Dokázali, že i na „vesnici“
je možné hrát kvalitní
volejbal.
Roman Křivánek
předseda oddílu volejbalu

Výhledové akce oddílu volejbalu

Roman Křiván

předseda oddílu volejb

Splněný sen

Splněný sen

Sen se stává skutečNastala sezóna a my
ností! Družstvo juniorek jsme nastoupily do prvníNového Veselí se dokáza- ho kola krajského přeboSen se stává skutečností! Družstvo juniorek Nového Veselí se dokázalo probojovat
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prožily společné večery, nejprve dvě utkání
s družjsme viděly třeba jen malý
O víkendu 26. - 27. 4. kdy jsme dokonce i uká- stvem Třebína, ve kterých
pokrok. Prožily jsme spo- 2014 jsme se v Benešo- zaly naše kuchařské umě- jsme zvítězily bez ztráty
lečné letní soustředění, vě utkaly o 1. ligu junio- ní při přípravě polévek, bodu. Poté k nám zavítalo
kde jsme spolu byly jak rek. Nastoupily jsme proti zahrály jsme si bowling – družstvo Hlincovky, které
na hřišti, tak i mimo něj. Mělníku, poté proti do- - prostě jsme byly spolu.
bylo z první části soutěže
Tímto jsme se stmelily v mácímu Benešovu a naNáš první zápas jsme zatím neporažené, a věděúžasnou partu, ve které konec proti Praze. Vědě- odehrály 20.9. 2014 na ly jsme, že právě s nimi se
má každá z nás své místo. li jsme, že pokud do toho domácí palubovce s druž- budeme prát o postupové
Utvořily jsme si takovou dáme všechno a budeme stvem Turnova. Před do- příčky. V obou zápasech
„volejbalovou rodinu“.
držet spolu jako tým, tak mácím publikem jsme jsme zvítězily a neztratily
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jsme zase ani bod. Posledním družstvem byl Bedřichov, který jsme taktéž
porazily bez ztráty bodu.
Druhé kolo mělo podobný scénář, Třebín jsme porazily bez větších problémů. Následoval dvojzápas
s Hlincovkou. Přijely jsme
na jejich domácí půdu, kde
jsme v prvním zápase zvítězily 3:1. Bohužel ve druhém jsme udělaly mnoho

Házenkáři po zimní
přestávce pokračují
v dobře rozehraných
soutěžích
Družstvo mužů přezimovalo na skvělém třetím
místě prvoligové tabulky,
jarní utkání jim ale zatím
nevyšla podle jejich představ, po jednoznačném vítězství v Plzni následovaly
čtyři těsné prohry, v Bohunicích a Olomouci o jednu
branku, v Náchodě 20:25 a
Karviné 23:26. Šest kol před
koncem soutěže jsou naši
muži šestí v tabulce. Týmu
chybí několik zraněných
hráčů, kromě tradičně vypomáhajících dorostenců
tak byli povoláni i někteří
„veteráni“. Postupně se k
tréninku vracejí zranění
hráči, nejen jim ale i celému týmu přejeme, aby se
znovu nadechl a ukázal co
v něm je a že s ním soupeři
musí počítat.
Starší dorostenci jsou
po 15. kole na skvělé druhé
příčce. Jde o historicky nejlepší umístění tohoto týmu
v nejvyšší soutěži. Na jaře
starší dorost pouze jednou
remizoval, ostatní zápasy
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chyb a podlehly jsme soupeřkám 3:2. Nic však ještě nebylo ztraceno, naším
úkolem bylo porazit Bedřichov a doufat, že Hradec
v následujícím kole sebere Hlincovce body. Bedřichov jsme po vyrovnaných
zápasech zdolaly a už jsme
jenom napjatě sledovaly
výsledky derby Hradec x
Hlincovka. Všechny jsme
byly štěstím bez sebe, když

Hradec zvítězil. Postup byl
náš! Naše radost je obrovská, dokázaly jsme si splnit
náš sen. Velkou zásluhu
na tom mají naši věrní fanoušci, kteří při nás vždycky stáli. Děkujeme všem
příznivcům z Nového Veselí, kteří nás chodí stále podporovat, a obrovský
dík patří našemu fanklubu
z Velkého Meziříčí, který s
námi byl v těch nejdůleži-

tějších chvílích a moc nám
pomohl.
15. 3. nás čeká 1. část
baráže o extraligu juniorek. Pojedeme do Prahy,
kde se utkáme s celkem
Střešovic. Doufáme, že
společnými silami dokážeme zvítězit a postoupíme do baráže o extraligu,
která bude 11.4. – 12.4.
2015 v Liberci.
Marie Nováčková

skončily vítězně pro naše Starší žáci souběžně hrají Házená nejmenších naděbarvy. Pokud si udrží do- republikovou soutěž – Žá- jí se hraje na menší hřiště
savadní vysoké herní nasa- kovskou ligu, ve které jsou s měkkým míčem, v pěti
zení, jsou naši dorostenci po třech kolech na šestém hráčích (4+1). Poslední
velkou akcí pro házenou
vážnými kandidáty na me- místě.
daili.
Liga Vysočiny mladších 4+1, kterou pořádalo Nové
Medailové oslavy by žáků má ve vedení také „A“ Veselí, byl DP Stavební Cup
mohl doplnit i tým mlad- tým Nového Veselí, tým 2015, kterého se zúčastnilo
ších dorostenců, který má „B“ obsadil čtvrtou příčku. 38 týmů. Doprovod a fasoutěž také rozehranou Mladší žáci 15. března vy- noušci malých sportovců
velice slušně. Na jaře ve hráli regionální kvaliﬁkaci zaplnili ve všech 128 zápavšech utkáních zvítězil, a postoupili na Mistrovství sech novoveselskou halu
doma porazil lídra sou- České Republiky v házen- až po střechu. Turnaj měl
těže Zubří a cenné body kářském desetiboji. Ve úžasnou atmosféru.
Děkujeme za podporu
si dovezl i z horké půdy dnech 5. -7. června budou
našim
skvělým fanouškům.
v Karviné. Mladší doros- bojovat ve Velké Bystřici s
Proslulý
novoveselský kotel
tenci se současným umís- dalšími pěti týmy o repubmá už i svoji juniorskou
těním na třetí příčce také likové vavříny.
dostali nejvýše v historii.
Velikou radost nám verzi, mladí bubeníci žeMladší dorost reprezen- dělají naši nejmladší há- nou týmy Nového Veselí se
stejnou
jako jejich
tuje
i „B“zatým,
který
vede
Děkujeme
podporu
našim
skvělýmzenkáři.
fanouškům.
Proslulý novoveselský
má už ivervou
svoji juniorskou
Společně
trénující kotel
zkušenější
verzi, mladí bubeníci
ženou týmy Nového
Veselí se
stejnou vervou
jako jejich
zkušenější kolegové.
kolegové.
Moravskou
ligu mladšího
kategorie
přípravky
a miniSrdečně
zveme všechny
dorostu.
žáků se neustále rozrůstá.
Starší žáci vedou ligu Novoveselská házenkářská příznivce na utkání házené.
v Novém Veselí ještě
Srdečně zveme všechny příznivce na utkání házené. V této sezóně odehrajeme
Vysočiny,
„A“ tým prohrál líheň hraje mezinárodní V této sezóně odehrajeme
tato utkání:
pouze jednou, „Béčko“ je miniligu – M.H.I.L. a ab- v Novém Veselí ještě tato
na třetím místě tabulky. solvuje spoustu turnajů. utkání:
19.4.2015

14:30

TJ Sokol Nové Veselí -

ČZ HBC Strakonice 1921

mladší dorostenci

19.4.2015

16:30

TJ Sokol Nové Veselí -

ČZ HBC Strakonice 1921

muži

3.5.2015

8:00 - 16:00

Žákovská liga - turnaj

starší žáci

10.5.2015

12:30

TJ Sokol Nové Veselí -

HC Dukla Praha

mladší dorostenci

10.5.2015

14:30

TJ Sokol Nové Veselí -

HC Dukla Praha

starší dorostenci

10.5.2015

16:30

TJ Sokol Nové Veselí -

TJ Bystřice pod Hostýnem

muži

TJ Sokol Nové Veselí

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

Z oddílu stolního tenisu

Pro sezónu 2014/2015
jsme přihlásili do Okresního přeboru (OP) tři
družstva. Jedná se o dlouhodobou soutěž skládající
se z osmnácti kol a deseti
družstev. Nejvyšší okresní
soutěž je OP 1 a nejnižší je
OP 6 (OS).
Družstvo A hrálo jako
tradičně v OP 2 , do většiny zápasů nastupovali: Jan
Landsman, Zdeněk Pohanka, Jan Sedlák, Libor
Vencálek a od druhé polo-

viny sezóny Leoš Pohanka.
Dokázali jsme remízovat s
druhým a třetím družstvem
z tabulky, ale stejně tak prohrát s „papírově“ slabšími. I
tak konečné sedmé místo
znamená příští sezónu v
OP 2.
Družstvo B mělo premiéru v OP 4 po loňském
postupu. Obvyklá sestava
byla: Libor Vencálek st., Josef Pohanka st. a ml., Karel
Kasal a příležitost dostali
také hráči z družstva C.

6. ročník Memoriálu Milana Holcmana
V pořadí již šestý ročník
Memoriálu Milana Holcmana uspořádal oddíl šachu
po vánočních svátcích 27.
prosince 2014 na tradičním
místě v místním sokolíku.
Za účasti 9 hráčů se rozlosoval turnaj v bleskovce,
hraný tempem 2x5minut,aby určil dvojce v osmi kolech
na jednotlivých šachovnicích základní části a potom
dvojce v play-oﬀ. Po sehrání
zajímavých partií v základní
části, která nám určila čtyři
dvojce v play-oﬀ, které se
hrálo na dvě vítězné partie.
Poražení z dvojic hráli o 5.
– 8. Místo. Vítězové určili
semiﬁnálové dvojce o 1. – 4.
místo.
První semiﬁnále vyhrál

Milan Zimpl nad Janem
Králem 2 : 1, druhé vyhrál
Roman Bílek v poměru 2 :
0. Tím vznikly dvojce o 3.
– 4. místo, které mezi sebou
svedli pan Černý a J. Král a
ﬁnálovou dvojci tvořili M.
Zimpl a Roman Bílek. Duel
o 3. místo vyhrál pan Černý
a ﬁnálový souboj vyhrál a
tím vyzvedl putovní pohár
pro vítěze, vítěz loňského
ročníku Roman Bílek, který
obdržel gratulace od ostatních hráčů turnaje.
Již nyní se můžeme těšit
na další v pořadí 7. ročník
vánočního turnaje v bleskovém šachu hraný jako Memoriál Milana Holcmana.
„Šachu zdar“
Oddíl šachu

Někdy se nám nepodařilo
poskládat obvyklou sestavu a utrpěli jsme prohru.
Ovšem vynahradili jsme
si to při odvetě v domácím
prostředí, kde jsme porazili
také prvního z tabulky rozdílem třídy 14:4. Zajistili
jsme si postup z druhého
místa do OP 3 se ztrátou
pouze dvou bodů na prvního. Jedná se již o třetí postup během čtyř sezón.
Družstvo C hrálo premiérově v OP 5, také po
loňském postupu. V silné
konkurenci si vedlo statečně. Sestava byla: Ota
Kudílek, Petr Vencálek, Libor Vencálek ml. a Monika
Vencálková. Taktéž si zajistilo pro příští sezónu stávající soutěž. Příslibem je
stoupající výkonnost mládeže a schopnost bodovat
ve vyšších soutěžích.
Co se týče mládeže,
zvolili jsme oproti předchozím sezonám jinou variantu pro jejich realizaci.
Namísto
republikových

a krajských turnajů hrají dlouhodobou soutěž v
OP, dle našeho názoru to
má větší přínos. Turnajů je
pouze šest a stejně jako OP
se hrají v neděli. Libor Vencálek ml. se účastní žďárské
žákovské ligy, hrající se v
sobotu. Po čtvrtém, předposledním kole si uhrál
dělené 1. místo v kategorii
mladší žáci. Na proběhlém
Okresním přeboru jednotlivců, který se odehrál ve
žďárské herně, si náš Libor
vybojoval 1. místo v kategorii mladší žáci, když prošel turnajem bez ztráty setu.
Také zde vyhrál 1. místo ve
smíšené čtyřhře.
Okresní přebory jsou
již tuto sezónu dohrány.
Ještě nás čekají další turnaje a nadále bude probíhat
intenzivní trénink. Také
máme rozjednán přestup
dalších hráčů do našeho
oddílu pro příští sezónu.
Za oddíl stolního tenisu
Libor Vencálek

Biketrial
Se začínajícím jarem
v roce 2015 začíná i nová
sezona biketrialu. Během
zimy jsme do našeho klubu v Novém Veselí přijali
další tři nové členy a také
se nám vrátil z pracovní cesty v Kanadě Jirka
Rőssler. To znamená, že
se nám náš klub opět rozrostl a jezdci se mohou po
zimním trénování v sokolovně těšit na bikepark
na kačenárně, kde se tento
rok budeme opět, po roční pauze, připravovat na
další ročník závodu MČR
v biketrialu. Závod v Novém Veselí proběhne 28.
8. 2015 a tímto předběžně
všechny naše příznivce srdečně zveme.

Před začátkem biketrialové sezony se uskuteční
soustředění talentované
mládeže v chorvatské Tribunji. Výběr jezdců biketrialové reprezentace, do níž
patří i náš Michal Pavlík a
nový člen Jan Humlíček,
bude před velikonočními
svátky trénovat v chorvatském prostředí a zdokonalí
tak zimní přípravu na novou sezonu. Ta nám začíná
25. 4. v Brně Kníničkách,
tak jako každý rok, potom
následují závody v Karlově
pod Pradědem, Velké Bystřici a Blansku.
Za biketrial
Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková
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NV obecní úřad
Budeč projíždí
Polná-Jihlava
Bohdalov-Jihl
Chroustov-Kyj
Měřín
Nížkov-Přib.
Ostr-OL-ZR-Ji
ZR-Boh-Ji

C* X 11:42 Kyj
PB S 12:10 Ji
P X 12:31 Ji
P + 12:39 Ji
M* + 12:42 Mě
N X 13:13 Při
C* X 13:14 Kyj
M X 13:19 Mě
P X 13:36 Ji
B X 13:41 Ji
Z X 13:54 Ji
P XS 14:11 Ji
N Xc 14:17 Mat
B Vc 14:27 Ji
P X 15:40 Ji
C* Xz 15:40 Kyj
B X 15:46 Ji
C* Xc 16:00 Čer
N X 16:08 Při
PB + 16:10 Pol
Z X 16:29 Ji
B + 16:30 Stáj
Z X 17:12 Ji
P + 17:14 Ji

M*
PB
M
P
Z
P
P
B
PB
P
M
C
P
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17:13
17:50
17:50
17:50
18:10
18:15
18:15
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22:30
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Ji
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Mě
Mě
Níž
Ji
Ji
Rud
Boh
Ji
Mě
Mě
Níž

2015/1

17:14
17:15
17:15
17:31
17:52
18:41
19:16
19:40
19:45
20:31
21:04
21:14
23:09

Mě
Ji
Mě
Pol
Ji
Ji
Ji
Ji
Ji
Ji
Mě
Mě
Ji

prac. Dny
soboty
sv. a ned.
neděle
pátky
sudé týdny
liché týd.

omez:c = šk.vyuč.
z = X kr.c

Stanoviště
5
P 6
B 10
C 11
M 20
N 5
Z 6
O 6
PB * -

Směr
__
Polná-Jihlava
Bohdalov-Jihlava
Kotlasy-Chroustov-Kyjov
Měřín
Nížkov-Přibyslav
Zďár-Bohdalov-Jihlava
(Ostrava-)Olomouc-ZR-Jihlava
Polná – Bohdalov
zastávka Obecní úřad

Linka_
840106
760580
840119
840112
840122
840132
760700
760770

JEDE:
X = pracovní dny
S = soboty, není-li svátek
+ = svátky a neděle
N = „neděle" (posl. neprac. den před prac. dnem)
V = „pátky" (posl. prac. den před neprac. dnem)
i = liché týdny
u = sudé týdny
OMEZENÍ:
c = šk.vyuč(nejede v k;1-8/2;2-3/4;1/7-31/8;29-30/10)
z = jede v X mimo c (tj. v X kdy není škol. vyuč.)
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasiči:
150
www.ioolb.cz
Záchranka:
156
www.zzsvysocina.cz
Policie:
158
www.policie.cz
Městská policie ZRnS: 156
www.zdarns.cz/mp
RWE-JMP poruchová služba: 1239
www.rwe-jmp.cz
e-on poruchová služba: 800 22 55 77 www.eon.cz
Vodárenská por.služba: 566 651 159 nebo 724 102 777
www.vodarenska.cz/vaszr
---------------------------------------------------Městys Nové Veselí
Na městečku 114
Nové Veselí
PSČ: 592 14
telefon: 566 667 121
telefon/fax: 566 667 292
mobil: 602 946 182
e-mail: obec@noveveseli.cz
web: www.noveveseli.cz
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