


ČERVENEC 2015

V neděli 12. dubna 2015 byli
v obřadní síni městyse slavnostně
přivítáni noví „občánci“ Nového
Veselí. Kulturní program připravila paní učitelka Mgr. Jitka Kašpárková s dětmi ze 3. třídy ZŠ. Po
slavnostním projevu místostarosty městyse Jiřího Danihela
byla maminkám předána částka
3000,- Kč a kytička.
Jakub Gaži U Kapličky 220
Kryštof Leibl Sportovní 249
Šimon Ficek Žďárská 285
Nela Bártová Dolní 20
Václav Skokan Střední 226
Jakub Sobotka K Újezdu149

Naposledy zasedli do školních lavic „deváťáci“. V pátek 26. 6. 2015 jim bylo v obřadní síni městyse slavnostně
předáno poslední vysvědčení. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně studijních a soukromých úspěchů.

Loučení se školičkou
V těchto dnech se
děti Školičky Kamarád
loučily se svou mateřskou školou, se svými
kamarády a se všemi
„dospěláky“, kteří se ve
školičce o ně po celou
dobu jejich docházky
starali. Končí tak jedna,
možná z těch nejdůležitějších etap v životě dítěte. Dnes všichni víme,
jak důležitý pro formování osobnosti člověka
předškolní věk je. Nejen
správné nastavení hodnotového žebříčku, ale
i dostatečně podnětné
prostředí, bohaté sociální a emoční prožitky,
poznatky získané vlastním prožitkem a zkušeností, vnímání světa
všemi smysly, to je ta
správná cesta v rozvoji
dítěte. Věříme, že Školička Kamarád při vede2

ní dětí nasměrovala děti
právě touto cestou. Snad
jsme v dětech silně zakořenili přirozenou potřebu kladného vztahu
k přírodě, její ochrany
ve všech formách života, potřebu vzájemné-

ho sociálního kontaktu,
potřebu pomáhat a nemít z toho žádný profit,
potřebu komunikovat
a věci řešit domluvou a
kompromisy. Teď už je
to pouze na Vás, milé
děti. Přejeme Vám na

Vaší další cestě životem
zkušené průvodce, kteří
budou ve Vašem nasměrování pokračovat, krásné prázdniny, plné pohody a sluníčka a úspěšný
start do 1. třídy.
Vaše Školička Kamarád

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Narozené děti
Dominika Pejchalová Ve Dvoře 102
Richard Doskočil
Sportovní 251
Dagmar Šrámková
Dolní 29
Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme

Jubilanti
Jiřina Nováková 85 let
Božena Brucknerová 85 let
Jaroslav Růžička 70 let
Jaroslava Zimplová 90 let
Otakar Pazdera 75 let
Marta Pospíchalová 70 let
Antonín Musil 75 let
Milan Zabloudil 70 let
Jindřiška Blahová 75 let
Jan Kupa 80 let
Karolina Filipová 75 let
Hana Zitová 75 let
Marie Sobotková 75 let

Starosta městyse blahopřeje jménem Zastupitelstva
městyse Nové Veselí všem sportovcům, kteří v letošní sezóně dosáhli významných sportovních výkonů a výsledků a zároveň jim děkuji za vzornou reprezentaci našeho
městyse.
Zvláště oceňujeme výkon starších dorostenců v házené, kteří se stali mistry ČR, což je historicky nejlepší
sportovní úspěch Nového Veselí.
Blahopřání patří též družstvu žen hasičů Nového Veselí za 2. místo v okresní soutěži v požární klasice.

Sdělení

Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti

• Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová
vozidla na veřejných chodnících, komunikacích a
trávnících
• Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za
rybníkem Hudlík
• Kontejnery na zahradní odpad jsou trvale umístěny
u starého a nového hřbitova, v nové bytové zástavbě
a pod ulicí Nová
• Děkujeme všem spoluobčanům, kteří udržují a pečují o obecní pozemky před svými rodinnými domy
• Děkujeme spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady a ukládají je do určených nádob
• Na Úřadě městyse Nové Veselí je možné si zakoupit
DVD s dětským karnevalem z roku 1996

Informace o stavebních
akcích v roce 2015

Silniční obchvat kolem
Nového Veselí a Budče

V jarních měsících se provedla rekonstrukce části kanalizace v ulici Sportovní. Investorem této akce byl SVK Žďársko. Finančně tato akce zatížila rozpočet městyse částkou
917 627,- Kč. Při této stavbě se také měnily silniční obruby a
provizorně se opravil povrch komunikace. V následujících
dnech se rozhodne, a to dle ﬁnančních možností, o provedení opravy chodníků v této ulici ještě v letošním roce.
Dále průběžně probíhají práce na opravách chodníků
– starý hřbitov, k STK a u Glasových. Městys obdržel dotaci
ze SFDI ČR na opravu chodníků a zálivů u autobusových
zastávek ve výši 85 % uznatelných nákladů. Práce se budou
provádět o školních prázdninách. Dále je v plánu ještě v letošním roce vybudovat zbývající část chodníku kolem potoka Oslava pod novou zástavbou RD.
Byly započaty stavební práce na dokončení akce Městys
Nové Veselí, obytný soubor RD „ Za potokem“ II. etapa a
to pokládkou silničních obrub a přídlažby, následně se 2. 7.
a 3. 7. 2015 položí vrchní vrstvy komunikace. Po dokončení
prací bude zažádáno o kolaudaci.
V letních měsících by měly být dokončeny práce na
projektu Rekonstrukce budovy SDH – kulturní zázemí, II.
etapa. Po ukončení prací a následné kolaudaci, mohou prostory využívat nejen členové SDH, ale i další zájmová sdružení v městysi.
V červenci se zahájí práce na zateplení budovy DKS.
starosta městyse

Již několik roků se vedení městyse snaží prosadit realizaci obchvatu kolem Nového Veselí a Budče. Na toto
téma proběhlo několik jednání s vedením Kraje Vysočina.
Doposud bez úspěchu. V průběhu minulého roku Kraj
Vysočina pouze zadal vypracování studie proveditelnosti
obchvatu a následně bylo rozhodnuto o trase vedení tohoto obchvatu, která kopíruje již dříve určený koridor.
Na jednom z posledních jednání Zastupitelstva městyse Nové Veselí se mimo jiné diskutovalo i o dalších krocích
k urychlení realizace obchvatu, a to zejména proto, že neustále narůstá počet projíždějících vozidel přes náš městys,
zhoršuje se bezpečnost silničního provozu, zvyšuje se
počet dopravních nehod. Bylo navrhnuto připravit petici
za realizaci obchvatu, aby se mohli i ostatní spoluobčané
vyjádřit k danému tématu. Petiční archy byly zaslány i do
okolních spádových obcí. Bylo také doporučeno seznámit
s danou situací pana prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana,
který u nás v Novém Veselí několik roků žije, a požádat ho
o pomoc při řešení tohoto problému. On sám se několikrát
kladně vyjádřil na podporu výstavby obchvatu. Panu prezidentovi byl poslán dopis s tímto tématem. V souvislosti
s jeho návštěvou Kraje Vysočina v červnu letošního roku
se uskutečnilo společné jednání pana prezidenta, pana
hejtmana a starostů obce Budeč a městyse Nové Veselí k
tomuto tématu. Při této příležitosti byly panu hejtmanovi
Kraje Vysočina předány podpisové archy petice občanů.
starosta městyse
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Návštěva prezidenta ČR v Novém Veselí
Dne 24. 6. 2015 v odpoledních hodinách navštívil náš městys prezident České republiky Ing. Miloš
Zeman v rámci jeho návštěvy Kraje Vysočina. Na
této návštěvě ho doprovázel hejtman Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek. Hlavním důvodem návštěvy
pana prezidenta v našem městysi bylo společné jed-

Otevření naučné stezky
kolem Veseláku

Ve středu 24. 6. 2015
proběhla jedna mimořádná akce environmentálního charakteru. Po cca ročních přípravách a nemalém
úsilí byla slavnostně otevřena Vodní stezka kolem
Veseláku, která bude plnit
nejen informační funkci,
ale pro školská zařízení v
našem regionu bude unikátní učební interaktivní
pomůckou. Celá stezka je
koncipována jako alternativní vzdělávací prvek a záleží pouze na učitelích jakéhokoliv stupně vzdělávání,
jak tuto pomůcku využijí.
Slavnostní otevření probíhalo ve dvou rovinách,
první byla komornější a
směřovala jak ke zvaným
hostům, to je ředitelům základních a mateřských škol
v našem okolí a hostům ze
SEV Chaloupky, tak rodinám a ostatní veřejnosti.
Po uvítání hostů ředitel
příspěvkové
organizace
Tomáš Augustýn pronesl krátký příspěvek o tom,
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jak stezka vznikala, a poté
všichni hosté měli možnost
stezku projít všemi zastaveními. Žáci základní školy
měli připravenou perfektní
prezentaci každého panelu a představili i pohyblivé
prvky u tabulí. Je nutné
dodat, že kromě informačních tabulí, které vyrobil
pan Pavel Veselý dle návrhu paní Blanky Ponížilové,
autorky graﬁckých kreseb
na panelech, je připraven
metodický materiál, který nabízí mnoho dalších
doplňkových aktivit. Tuto
metodiku, především pro
předškolní
vzdělávání,
zpracovaly učitelky mateřské školy, a zároveň připravily tzv. interaktivní batoh s
pomůckami.
Druhá část otevření
stezky byla oﬁciální, a to
za účasti prezidenta republiky, Ing. Miloše Zemana,
hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka
a starosty městyse MVDr.
Zdeňka Křivánka. Po spo-

nání o možnostech výstavby obchvatu kolem Nového
Veselí a Budče. Dále pan prezident položil květiny v
dubové aleji u Veselského rybníka a uctil tak památku Petra Vejvody, podle nějž je alej pojmenovaná. Pan
prezident se také setkal v parku s občany a na konec
své návštěvy otevřel novou naučnou stezku umístěnou
na turistické pěšině kolem Veselského rybníka.
lečném přestřižení pásky si
pak pánové poseděli na lavičce a relaxovali při pohledu na rybník a jeho okolí.
Stezka tak byla oﬁciálně
otevřena a doufáme, že si
brzy najde své příznivce z
řad veřejnosti, jak té laické, tak i odborné. A držme

všichni pěsti, ať se podaří
záměr městyse vybudovat
v příštím roce dalších pět
zastavení této krásné stezky, a tím náš region posílit
o další mimořádný přírodní počin.
za tým EVVO
Monika Kovalská

Slavnost Božího těla

Také v letošním roce
se v našem městysi uskutečnila církevní slavnost
Božího těla a to průvodem
po části městyse k jednotlivým oltářům u některých
rodinných domů. Slavnost
se konala v neděli 7. 6. 2015
v dopoledních hodinách. V
letošním roce navíc přibyl
nový oltář - u Chlubnů Ve
Dvoře. Všem, kteří se podíleli na konání této slavnosti, patří poděkování.
V neděli 14. června
se konaly „Hasičské radovánky“.
Odpoledne
plné her, zábavy, soutěží
a písniček uspořádali hasiči za přispění kulturní
komise. V letošním roce
slaví večerníček 50 let
- děti tedy malovaly na
chodník postavy z večerníčků, skládaly papírové
čepice a fotily se v „televizi“. Mezitím rodiče i
starší školáci vyplňovali
kvíz. I vy ostatní máte
nyní možnost vyzkoušet
si své znalosti večerníčků. Správné odpovědi najdete na poslední stránce
zpravodaje.

1. Pořad nazvaný Večerníček se na obrazovce
Československé televize
poprvé objevil:
a) 2. ledna 1965
b) 2. ledna 1955
c) 2. ledna 1960
2. Autorem kreslené postavičky Večerníčku je:
a) Adolf Born
b) Radek Pilař
c) Josef Lada
3. Pozdrav „Dobrý večer“
a „Dobrou noc“ namluvil
tehdy šestiletý:
a) Ondřej Vetchý
b) Karel Roden
c) Michal Citavý

4. V Krkonošských pohádkách chamtivého a
zlého Trautenberka hraje:
a) Jakub Prachař
b) Ilja Prachař
c) David Prachař

7. Bob a Bobek – králíci z
klobouku. Tento Večerníček namluvil:
a) Petr Nárožný
b) Josef Dvořák
c) Bolek Polívka

5. Mach a Šebestová jsou
žáci 3. B. Jejich zvířecím
kamarádem je pes Jonatán a jeho paničkou je:
a) paní Kadručková
b) paní Kadrnosková
c) paní Kadrnožková

8. Kocour Kokeš, sova Kukula, kavka Kocanda, duch
bývalého hradního pána vévoda Ruprecht a kastelán
pan Krbec obývají hrad:
a) Kulíkov
b) Kolečkov
c) Kruhkov

6. Dříve než vám klesnou
víčka těsně před spaním,
uvidíme Večerníčka, jak
se uklání………Píseň Večerníček nazpíval:
a) Karel Černoch
b) Karel Gott
c) Karel Zich

9. Méďové, Tuláček, Vydrýsek se řadí do volné série
přírodovědných příběhů,
které pro Českou televizi
vymyslel a zrealizoval:
a) Jiří Domeček
b) Petr Vilka
c) Václav Chaloupek

Děti, namalujte obrázek!

Knihovna
městyse
ve spolupráci s úřadem
městyse žádá děti, aby namalovaly obrázek na téma:
„Můj prázdninový zážitek“.
Malovat lze jakoukoliv
technikou na formát A4
nebo A3, na zadní stranu
uveďte jméno a kontakt.
Obrázky odevzdávejte do

konce měsíce září v knihovně během půjčovní doby
(čtvrtek 9-11, 13-17 h.)
Ze všech obrázků budou vybráni 3 autoři, na
které čeká odměna. Ze
všech doručených obrázků
bude uspořádána výstava,
o které vás budeme včas informovat.
Jitka Kalasová

Divadelníci na národní přehlídce
sokolských divadel
Pohádka Sněhová královna, sehraná veselskými
ochotníky, byla vybrána
na IX. národní přehlídku
sokolských divadel v Lázních Toušeň.
V neděli 24. května
dopoledne jsme naložili
kulisy, rekvizity a kostýmy do autobusu, který
nás po dvouhodinové cestě dopravil do Lázní Toušeň. V Lázních nás čekalo
příjemné přivítání místních ochotníků, kteří nám
zapůjčili jejich šatnu a
technické zázemí a my se
mohli nachystat na sehrání pohádky. Podívat se na
nás přišlo kolem 50 diváků a do hlediště zasedli i
členové poroty přehlídky.
I přes trému, která byla

mezi herci znát, se nám
pohádka zdařila. Poté
jsme si vyslechli hodnocení poroty, které se líbilo
hlavně zapojení malých i
velkých herců v pohádce
a naše scéna, kterou navrhl a zhotovil pan Stanislav
Kubalčík a pan Bohuslav
Vencálek. Oběma patří
velký dík.
Dále porota vyzvedla
hlavní roli Gerdy, které
se bravurně zhostila Míša
Dušková. Z rolí vedlejších
pak zaujala role malé loupežnice v podání Šarlotky
Chlubnové.
Po večeři jsme se unavení, ale plní nových zážitků, vydali zpátky do
Nového Veselí.
Jana Stehlíková

Ze Sboru dobrovolných hasičů
Jaro a počínající léto
je již tradičně pro nás hasiče obdobím hektickým
plným různorodých činností. Historický odkaz
dobrovolné hasiče zavazuje, být společnosti a

své vlasti, potažmo obci,
k prospěchu. Mnozí spoluobčané si jistě všimli,
že hasičská zbrojnice
tzv. ožije vždy v pátek po
18-té hodině. V tuto
dobu se již několik let hasiči schází, aby prověřili
hasičskou techniku, která
musí být v případě výjezdu v bezvadném stavu.
Spoustu hodin práce hasiči věnují i údržbě budov
a přilehlého sportovního
areálu, do jejichž modernizace městys Nové Veselí vkládá nemalé ﬁnanční
prostředky. Rekonstrukce
„kulturního“ (nově tento objekt ponese název
„Centrum volnočasových
aktivit“) pokračuje přístavbou sociálního zařízení. Nové toalety budou,
podle plánu, přístupné již
15. srpna 2015 při akci
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„Barevné PoVeselení“, na
kterou Vás milí spoluobčané srdečně zveme. „Barevné PoVeselení“ proběhne ve stejné režii jako
předcházející léta, ovšem
v novém termínu na pouť
sv. Rocha. Přejme si, aby
akci nepokazilo počasí,
které nám nepřálo 13. 6.
při kácení májky. Předcházející tři týdny bez
deště. Ještě v průběhu
silácké soutěže „O novoveselského Kabrňáka“,
kterého vyhrál Vl. Veselý
ml. a v ženské kategorii
Lenka Zabloudilová, bylo
hezké počasí. Po skácení

májky, a krátké bitce o
vrcholový praporek, začalo pršet. Taneční výlet
si v dešti přítomní přesto
užili.
Na neděli po kácení
májky 14. 6. připravili hasiči a kult. komise městyse
pro děti „Hasičské radovánky“. Příprava soutěží
a her pro děti stála organizátory mnoho úsilí, je
proto škoda, že si k nám
nenašlo cestu více dětí.
Naopak příjemně nás překvapila hojnost čarodějnic, které se slétly 30. 4.
na hasičský areál a oslavili
ﬁlipojakubskou noc.

Proč houkala siréna?
16. 5. – výjezd k požáru domu v Bohdalově, zahoření
popelnice v dřevěném přístřešku, požárem byl zasažen půdní prostor domu částečně i sousední budova
škoda cca 900 tis. Kč.
10. 6. – výjezd k požáru malého rozsahu v Bohdalově,
hořela tráva a ráz dřeva
12. 6. – taktické cvičení okrsku Nové Veselí, nácvik
dálkové dopravy vody Matějov

29. půlmaraton – 28. června 2015
Tento tradiční vytrvalostní silniční běh na 21,100
km, který se běží na trati N.Veselí-Újezd- N.Veselí a to
celkem třikrát, měl účast 112 běžců. V kategorii mužů
zvítězil Vladimír Srb z Jihlavy v čase 1:13,50 hod. a v
kategorii žen zvítězila juniorka Kristýna Dvořáková z
Polné v čase 1:32:28 hod. Ve vložených bězích mládeže
startovalo 63 běžců.
Jaroslav Bílek

Soutěžení hasičů
Okrskové soutěže hasičů, která proběhla 24. 5. v
Matějově, se z Nového Veselí zúčastnili naše hasičky
a jedno družstvo mužů.
Výsledky muži: 1. Sirákov, 2. Poděšen, 3. Újezd
„A“, 4. Kotlasy, 5. Nové Veselí, Újezd „B“, 7. Budeč, 8.
Matějov, 9. Újezd „C“, 10.
Sirákov „B“, 11. Březí n. O.
Výsledky ženy: 1. Kotlasy, 2. Nové Veselí, 3. Matějov
I když na okrsku, i díky
zdravotním problémům,
družstvo obsadilo druhé
místo, přihlásilo se k účasti na okresním kole. Naše
Hasičky již několik let patří
k favoritkám okresu. 20. 6.
do Pikárce na okresní soutěž však odjíždělo družstvo

zcela přeskládané, bez velkých ambicí. Výsledek byl
proto velkou radostí. Hasičky z Nového Veselí vybojovaly na okrese druhé místo
z jedenácti. Stříbrná příčka za skvělým družstvem
z Daňkovic potvrzuje, jak
šikovné jsou naše Hasičky
Lucie Křídlová, Lenka Zabloudilová, Jitka Tomandlová, Lenka Ťupová, Katka
Chlubnová, Denisa Šromová, Karolína Tomandlová, Míša Sýkorová, Hanča
Chlubnová. Děkujeme za
reprezentaci a gratulujeme
k úspěchu.
Gratulace patří i Petru Šromovi, který vyhrál
okresní kolo soutěže mladých hasičů v kategorii
starší dorost jednotlivci.

Připomínáme občanům
– dbejte na bezpečnost při rozdělávání ohně v přírodě: lesní požár je velice složité uhasit
– pálení klestí: nahlaste na HZS Vysočina
– pozor na grilování: klasické, elektrické i plynové
grily již zapříčinili spoustu požárů a popálenin
– pozor na bouřky a bleskové povodně: reagujte včas
na vzniklou situaci
– bezprostřední ohrožení bodavým hmyzem: lze řešit
s pomocí naší zásahové jednotky
– mějte děti pod dozorem: letních úrazů a tragédií
přibývá
– zkontrolujte si všechny ochranné a bezpečnostní
prvky ve vašem automobilu
Hezké léto přejí hasiči

O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje - nebezpečným situacím
je nutné předcházet
V souvislosti s nadcházejícími letními prázdninami by chtěli policisté
rodičům připomenout, aby
věnovali dětem v zájmu
zajištění jejich bezpečí patřičnou pozornost. Rodiče
by měli vždy vědět, jakým
způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas a v
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jakém stavu se vrací domů.
Děti mají v této době velké
množství volného času a
zvláště ty starší jsou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že
se děti dostanou do situací,
které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví.

Především malé děti je
nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen
zůstane doma samotné, je
dobré zkontrolovat okna a
dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné
zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být
připravená důležitá tele-

fonní čísla (rodiče, policie,
hasiči, zdravotníci, příbuzní,
sousedka). Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí
osobou vybavovat, zejména
by jí neměly říkat, že jsou
doma samy a nesdělovat
žádné informace o sobě ani
o ostatních členech rodiny.
Rodiče by měli mít na pa-

měti, že je pro děti obzvláště
nebezpečná manipulace
s plynem, elektřinou, zápalkami a hořlavinami.
Pozornost je nutné věnovat
také chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům, které může dítě vypít
nebo se s nimi potřísnit.
V době nepřítomnosti dospělé osoby je důležité zabezpečit jakékoli
nádoby naplněné vodou,
do kterých by děti mohly
spadnout. Jedná se zejména
o venkovní bazény a sudy
nebo jiné sběrné nádoby na
vodu k zalévání. Nelze podceňovat ani dětské bazénky
s malým množstvím vody,
i ty představují pro děti nebezpečí. Děti je nutné poučit o bezpečném chování při
návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti
skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody.
Vážné zranění si může
dítě způsobit při skoku do
místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité.
Před skokem do vody je
v teplém počasí důležité
se předem zchladit a především nepřeceňovat své
síly.

Děti je důležité v době
nepřítomnosti
dospělé
osoby zaměstnat nějakou
bezpečnou činností (kreslení, čtení, sledování televize, apod.). Pokud jsou děti
doma samotné a někdo
zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí
ověřit, kdo stojí za nimi, a
otevřít jen lidem, které dobře znají.
Děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným
a tmavým místům. Nebezpečné jsou i zchátralé nebo
opuštěné objekty a rozsáhlé areály ﬁrem. Rodiče
musí vědět, kde dítě je a
kdy přijde domů. Klíče od
bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S
cizími lidmi nesmí nikam
chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli
něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu,
peníze nebo třeba hračky.
Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti
vždy udržovaly bezpečný
odstup a byly připravené v
případě nebezpečí utéct.
Při jízdě na jízdním kole
musí být pro děti samozřej-

mostí cyklistická přilba,
při jízdě ve vozidle použití
zádržných systémů. Nelze
podceňovat ani krátké jízdy, nejsou bezpečnější. I při
těchto cestách může dojít
k vážné dopravní nehodě.
Důležité je připoutat dítě
správně. 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 posazené na klíně nebo zajištěné
bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou.
pprap. Mgr. Pavla Císařová, vrchní asistent
Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

Poděkování
Dne 28. 5. 2015 se
uskutečnilo setkání důchodců bývalé Strojní
traktorové stanice a důchodců nového závodu
Zemědělské
dopravní
techniky v Novém Veselí.
Rádi bychom tímto
poděkovali za milé přivítání ředitelem závodu
panem Jaroslavem Syslem, který nás seznámil
s úspěchy ﬁrmy ZDT
spol. s r. o., jejich dobrými výsledky hospodaření a výhledem na příští
období. Velký dík patří
hlavně panu Ing. Jiřímu
Tenglerovi a panu Ing.
Františku Drobečkovi,

kteří se přičinili za uskutečnění našeho setkání.
Za výborné pohoštění,
které nám bylo poskytnuto, za příjemné posezení se svými bývalými
spolupracovníky, děkují
všichni účastníci setkání. Vedení ﬁrmy a všem
pracovníkům ZDT spol.
s r.o. v Novém Veselí a v
Bystřici nad Pern. přejeme v roce 2015 dosažení dobrých výrobních a
ekonomických výsledků
a do dalších let úspěšný
hospodářský rozvoj celého závodu
přejí bývalí
zaměstnanci - důchodci

OKÉNKO Z HISTORIE
V letošním roce, kdy
si připomínáme 70 let od
konce druhé světové války,
vychází řada knih a publikací, které se tématu války
věnují. V knize Ondřeje
Červeného Osvobození
Žďárska, která se věnuje
popisu událostí spojených
se závěrečnou fází války v
našem kraji, je následující
kapitola týkající se Nového Veselí.
...Vzhledem k aktivitám odbojových organi-

zací v okolním kraji byl do
městečka (Nového Veselí)
koncem ledna 1945 umístěn asi třicetičlenný oddíl
ze stavu 5.roty 21. policejního pluku SS z Brna.
Útvar, Němci označený
Jagdkomanndo Neu-Wessely, se ubytoval v budově
školy na náměstí. Policisté
měli k dispozici nákladní
automobily, v nichž prakticky denně odjížděli do
okolních lesů, kde prováděli pátrání po partyzá-

nech. Vzhledem k obsazení školní budovy byla
výuka přerušena, a děti
musely chodit pro úkoly do kanceláře záložny
Raifeisen. Koncem března
oddíl školu opustil a přesunul se o několik kilometrů severněji do Polničky,
blíže k předpokládanému
centru činnosti partyzánských oddílů. (pozn. Pluk
operoval v závěru války
na většině území Moravy
a skupiny náležející k páté

rotě byly konkrétně umístěny v Bystřici nad Pernštejnem, Olešnici, Novém
Městě na Moravě a právě
u nás v Novém Veselí)
V rámci kampaně
proti lihovarům v kraji
neunikl pozornosti odbojářů ani provoz v Novém
Veselí. Místní lihovar byl
přepaden v sobotu 21.
dubna nad ránem. Partyzáni z brigády Mistr Jan
Hus zničili veškeré shromážděné zásoby o obje7

mu asi patnácti tisíc litrů.
(pozn. Stávalo se, že tam
kde byl lihovar a měl zásobu lihu, se ruští vojáci
silně opili a nebyli schopni
dalšího boje. Proto docházelo k vypouštění lihu v
lihovarech ještě před jejich
příchodem. Bylo tomu tak
i u nás, kdy partyzánská skupina líh vypustila.
Toho využili jak místní,
tak i občané z okolí a nabírali líh, do čeho se dalo
a postupně jej přidáváním
různých esencí zkonzumovali sami. Ke svému přišly
i husy a kachny popásající
se pod lihovarem, které se
tam pak opilé válely.)
V pátek 27. dubna
přes městečko projelo
několik skupin etnických
Němců z Rumunska, kteří byli stejně jako desetitisíce jejich krajanů na
útěku před postupující
Rudou armádou. Civilisté na povozech prohlašovali, že se hodlají usadit někde v Čechách. S
sebou k tomu účelu měli
dokonce množství osiva
a zemědělských nástrojů.
Za kolonou pak skupina
mužů hnala si pětisethlavé stádo skotu.
Počátkem druhého
květnového týdne bylo
stále zřetelněji slyšet přibližující se dělostřelbu.
Občané v obavě z brzkého příchodu fronty budovali podzemní úkryty
nebo schovávali cennosti ve sklepeních. Krátce
poté začal ústup německých jednotek. Některé útvary přijížděly po
silnici od Města Žďáru,
přičemž hlavní nápor nastal ve středu 9. května.
Nejvíce Němců přijíždělo ze směru od Ostrova a
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Březí, později odpoledne
začaly kolony jezdit také
po polní cestě místními
zvané Šebrava, která vedla od Vatína. Stejně jako
na dalších místech podél
ústupové trasy zůstalo
i v okolí Nového Veselí
obrovské množství zahozeného materiálu a opuštěných vozidel. Několik
aut hořelo poblíž domu
Pohankových na okraji
městečka, další vozy vojáci zapálili za místní kovárnou. Ústup trval až do
ranních hodin 10. května,
kdy se okolo osmé hodiny
v Novém Veselí objevila
první skupina rudoarmějců na několika motocyklech. Zatímco brali
do zajetí německé opozdilce, dorazily do městečka další útvary. V krátké
době bylo shromážděno
několik set Němců, kteří
nestačili včas zmizet, a
nyní pomalu vycházeli z
úkrytů a vzdávali se.
V příštích dnech Novým Veselím projely další ruské jednotky, jejichž
značná část se v kraji
ubytovala. V samotném
městečku bylo dočasně
zabráno několik domů,

dalších asi dvanáct tisíc
vojáků zůstalo v lese Seče,
kde si zařídili srubový tábor, v němž zůstali až do
července.
(pozn. Údajně mělo jít
o 133. smolenskou střeleckou divizi, která postupovala od Stalingradu přes
Rumunsko,
Maďarsko,
Slovensko až k nám. Zde
pro část divize válka skončila a část se později ještě
přesunula do Rakouska.
V obci bylo ubytováno
velitelství divize. Konala
se zde i okázalá vojenská
přehlídka, které se účastnila i vyšší vojenská generalita. Trasa byla zbudována od silnice k Újezdu
až k silnici pod kapličkou.
Vstupní dřevěná slavobrána, byla postavena u
lesa Seče. Když po letech
shnila, byla postavena
v osmdesátých letech její
replika, ta však byla následně po listopadu 1989
zbourána.)
V průběhu května v
Novém Veselí na následky
zranění, úrazů a chorob
zemřelo pět ruských vojáků. Všichni byli pochování na místním hřbitově,

stejně jako další neznámý
rudoarmějec, kterého přivezl z Města Žďáru.
(pozn.Ve zdejší škole
byla zřízena divizní nemocnice pro těžce raněné
vojáky a na hřbitově v Novém Veselí byli pohřbeni
ti, kteří svým zraněním
podlehli. Jejich ostatky pak
byly v roce 1958 uloženy
do společného hrobu, na
kterém obec nechala vybudovat památník. Podle
seznamu válečných hrobů
se jednalo o tyto příslušníky Rudé armády: poručík
Vladimír Dimitrijevič Kasajev (zemřel 10. 5.)starší
seržant Vladimirovič Nepomyščij (+13. 5.) vojín
Vasil Silovič Skalnij (+15.
5.), staršina Michail Pavlovič Morozov (+18. 5.) a
poručík Jakov Tomofejevič
Filimov (+18. 5.).
V okolí také byli nalezeni čtyři mrtví němečtí
vojáci, jež byli uloženi do
hromadného hrobu narychlo vykopaného v poli
půl kilometru západně od
Nového Veselí nedaleko
křižovatky silnic vedoucích k Matějovu a Újezdu….
Marcela Vencelidesová

Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva městyse Nové Veselí
Výpis z usnesení rady městyse dne 23. 3. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Studii na zásobování pitnou vodou pro městys Nové
Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání předsednictva SVK Žďársko a
představenstva LDO Přibyslav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Nesouhlas občanů s vybudováním nového přechodu pro chodce v části městyse V Ulici
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu prací na stavbě „Nové Veselí,
ul. Sportovní – rekonstrukce kanalizace“ a o zahájení prací na akci „Městys Nové Veselí - přípojka
splaškové kanalizace“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Provedení úpravy části turistické stezky kolem Veselského rybníka ﬁrmou Autodoprava Křesťan, Sázava 133, 592 11 Velká Losenice za cenu ve výši 22
140,- Kč bez DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Pronájem nebytového prostoru v budově Zdravotního střediska v Novém Veselí, Dolní č.p. 310,
parc. č.123 o velikosti 14 m2 za nájemné ve výši 2
800,- Kč za každý kalendářní rok paní Gabriele Filipi, Rosička 9, 592 12 Nížkov od 24. 3. 2015. Dále
budou fakturovány služby poskytované s užíváním
prostoru (spotřeba studené vody, tepla a elektřiny)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 3/2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zpracování projektové dokumentace na realizaci „
Nové Veselí – odvodnění komunikace nad sportovní halou“ ﬁrmou Ing. František Laštovička, UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 33 880,- Kč vč. DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Nákup velkoobjemové nádoby na bioodpad od ﬁrmy Vratislav Knoﬂíček – KODEX, Nám. Republiky 61, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 60
500,- Kč včetně DPH. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Provedení části dešťové kanalizace akce „Nové Veselí – odvodnění komunikace nad sportovní halou“

ﬁrmou VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o., U malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
75 000,- Kč vč. DPH. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S přijetím obecně závazné vyhlášky městyse Nové
Veselí č. 1 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Nové Veselí. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „ Chodník podél Oslavy – II etapa“ podle výše nabídkových cen:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, Žďár nad
Sázavou za cenu 609 102,- Kč
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9,
Divize oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za
cenu ve výši 768 438,- Kč včetně DPH
3. GREGOR CZ, s.r.o., Koněvova 2660/141,
130 00 Praha 3 – Žižkov, Provozovna:
Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 941 251,- Kč včetně DPH
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S výběrem dodavatele prací - přípojka a rozvod plynu, ústřední topení a vodoinstalace na akci
„Přístavba hyg. zázemí budovy SDH“ podle nabídkových cen:,
1. Martin Šmída – INSBERG, Nádražní 2128/51,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
357 938,- Kč bez DPH
2. Bohumil Mokrý, Nové Dvory 7, 592 12
Nížkov za cenu ve výši 386 600,- Kč bez DPH
3. INTOP spol. s r.o., Jihlavská 231, 594 01
Velké Meziříčí za cenu ve výši 386 888,- Kč
bez DPH
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž.0
4) S neuplatněním předkupního práva k pozemku
parc.č. 2515/3 v městysi a k.ú. Nové Veselí (v lokalitě zástavby RD) v souvislosti s převodem vlastnictví k tomuto pozemku z prodávajících na kupující
za předpokladu, že prodávající kupujícím pozemek
prodají za kupní cenu, za kterou jej od městyse
Nové Veselí nabyli, a kupující podle kupní smlouvy
převezmou veškeré povinnosti vůči městysu Nové
Veselí v rozsahu, v jakém byli zavázáni prodávající.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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5) S uzavřením smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou dle platných
Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko ve
výši 834 667,- Kč na realizaci stavby „Nové Veselí,
ul. Sportovní – rekonstrukce kanalizace“. Celková
hodnota stavby je 2 888 888,88 Kč. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) S poskytnutím dotací prostřednictvím veřejnoprávních smluv na rok 2015 pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Nové Veselí a pro Římskokatolickou farnost Nové Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 14. 4. 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 8. 4.
2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Sdělení Zastupitelstva Kraje Vysočina o zamítnutí
žádosti o dotaci na opravy a repase mobilní požární
techniky
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty ze zasedání Valné hromady
SVK Žďársko dne 26. 3. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Plán činnosti rozvoje EVVO na rok 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o průběhu prací na stavbě „Nové Veselí,
ul. Sportovní – rekonstrukce kanalizace“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o průběhu prací na akci „Městys Nové
Veselí - přípojka splaškové kanalizace“ a o zahájení
prací na akci „ Přístavba hyg. zázemí budovy SDH
– hrubá stavba“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace starosty o novele nařízení vlády č. 37/
2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Poskytnutí ﬁnančního daru pro Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Nové Veselí ve výši
30 000,- Kč na základě doručené žádosti. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Udělení výjimky z počtu dětí dle ustanovení § 23
odst. 3 a § 177 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb., o před10

školním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, v platném znění a dle Vyhlášky č.
14/2005 Sb., v jedné třídě Mateřské školy v Novém
Veselí, na základě žádosti podané dne 30. 3. 2015.
V této třídě bude 25 dětí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Dodatek k dohodě o členství v jednotce SDH městyse Nové Veselí ve spojení se jmenováním nového
velitele jednotky SDH Nové Veselí včetně poskytnutí ﬁnanční odměny za plnění povinnosti velitele
jednotky SDH městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na akci
„ Zvýšení možnosti ukládat bioodpad v Novém Veselí“ ve výši 29 800,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení elektroinstalace v budově SDH kulturní
zázemí Nové Veselí ﬁrmou AZ SERVIS Nové Veselí, Žďárská 287, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši
46 990,- Kč bez DPH. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM jmenuje:
1) Na základě § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů městyse Nové Veselí pana Stanislava Chalupu staršího od
14. 4. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 27. 4. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4.
2015 přednesené jejich členy
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Nové Veselí za rok 2014
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse ze zasedání členské schůze
LDO Přibyslav dne 21. 4. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 3. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

7) Rozhodnutí o přidělení příspěvku z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
„Městys Nové Veselí, úprava zastávek HD Nové
Veselí a navazujících chodníků“ ve výši
542 000,- Kč
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o průběhu prací na stavbě „Nové Veselí,
ul. Sportovní – rekonstrukce kanalizace“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9) Informace o průběhu prací na akci „Městys Nové
Veselí - přípojka splaškové kanalizace“
a na akci „ Přístavba hyg. zázemí budovy SDH
– hrubá stavba“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
10) Informace o zahájení prací na akci „Oprava místní
komunikace v Novém Veselí“ podél ZŠ
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 55 000,- Kč pro
účely vypracování projektové dokumentace akce „
Městys Nové Veselí – kanalizace v ulici Luční – projektová dokumentace“ v souladu se Stanovami SVK
a Zásadami investiční politiky SVK. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zpracování a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Městys Nové Veselí, úprava zastávek HD Nové Veselí a navazujících
chodníků“. Zpracování administrace výběrového
řízení provede dle smlouvy o dílo ﬁrma IPI s.r.o.,
Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu
ve výši 13 000,- Kč bez DPH. Udělení plné moci
panu Jiřímu Novotnému, zaměstnanci IPI s.r.o.,
Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou k výkonu
zadavatelských činností. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízení na stavební akci „Městys
Nové Veselí, úprava zastávek HD Nové Veselí a navazujících chodníků“ ve složení Ing. Luboš Štěpánek, Ing. Jiří Danihel, Jiří Novotný, Ing. Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Křivánek, náhradní členové:
Josef Bobek, Luboš Bartůněk, Ing. Tomáš Pohanka,
Ing. Andrea Novotná, Ing. Jana Stehlíková
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Firmy obeslané k zaslání nabídek do výběrových
řízení na stavby: „Městys Nové Veselí, úprava zastávek HD Nové Veselí a navazujících chodníků“ Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár
nad Sázavou, František Šandera Specializované sta-

5)

6)

7)

8)

9)

vební práce, Nová Ves u Nového Města na Moravě
127, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast
Jih, Kosovská 10, Jihlava, KÖNIG CZ s.r.o., Veselská 17/33, Žďár nad Sázavou, Krška-stavební ﬁrma,
s.r.o., Karníkova 1156, Nové Město na Moravě,
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí za rok 2014
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku
1, Nové Veselí za rok 2014 v předloženém znění
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace za rok 2014 ve výši 150 422,55 Kč do
fondů Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace. 82 622,55 Kč do rezervního fondu a 67 800,- Kč do fondu odměn – tyto
ﬁnanční prostředky budou použity na ﬁnancování
platu asistentky první třídy ve školním roce 2015
až 2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Provedení úpravy zpevněné plochy pod nový kontejner na bioodpady pod ulicí Nová a opravu zpevněné plochy v MŠ Nové Veselí ﬁrmou COLAS CZ,
a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, Divize oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu ve výši 50 308,- Kč včetně
DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Udělení souhlasu účastníka řízení – vlastníka pozemků městyse Nové Veselí s přesahem požárně
nebezpečného prostoru na pozemky parc.č. 2178
a 2190 pro stavebníka PLASTIA s.r.o., Na Brázdě
1321/8, Praha, Michle
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1) Se závěrečným účtem městyse Nové Veselí za rok
2014 vč. zprávy nezávislého auditora s výrokem bez
výhrad. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S účetní závěrkou městyse Nové Veselí za rok 2014.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3.
2015 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.
NM-014330029433 s ﬁrmou E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na
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stavbu „N. Veselí, Žďárská: přípojka NN Pospíchal“
v k.ú. Nové Veselí, na pozemcích parc. č.373, 169/3.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši 3 000,- Kč bez DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) 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 „VN61, o. Buková p.b. 210 - p.b. 322,
obnova“ v k.ú. Račín u Polničky, na pozemcích v
podílovém vlastnictví městyse Nové Veselí parc. č.
310/1, 311/1, 312/4. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) 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 „VN61, o. Buková p.b. 210 - p.b. 322, obnova“ v k.ú. Radostín u Vojnova Městce, na pozemcích v podílovém vlastnictví městyse Nové Veselí
parc. č.344/31, 437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3,
344/7, 402/1, 406/3, 406/4, 406/1, 438/30. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) S uzavřením smlouvy o dílo s ﬁrmou Martin Šmída
– INSBERG, Nádražní 2128/51, 591 01 Žďár nad
Sázavou na akci „Budova SDH, parc.č.36, Nové
Veselí – stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí
– II. etapa ZTI, ÚT, plynová instalace“. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 25. 5. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 22. 5.
2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 30. 4. 2015 a
21. 5. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse ze zasedání členské schůze
LDO Přibyslav dne 21. 4. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu prací na stavbě „Nové Veselí,
ul. Sportovní – rekonstrukce kanalizace“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o průběhu prací na akci „ Přístavba hyg.
zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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7) Informace o zahájení prací na opravách chodníků a
komunikací
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Podanou výpověď smlouvy o nájmu bytu v DKS
Nové Veselí k 30. 6. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení centrálního uzamykacího systému v budovách SDH, RM požaduje předložit nabídky dalších dodavatelů
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Přijetí ﬁnančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova
57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši 37
888,- Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času. RM zároveň schvaluje
přijetí těchto ﬁnančních prostředků jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Přijetí ﬁnančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova
57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši 15
000,- Kč na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávající žáky se speciálními
potřebami. RM zároveň schvaluje přijetí těchto ﬁnančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí ﬁnančního daru pro Myslivecké sdružení Nové Veselí – Matějov ve výši 2 000,- Kč na propagaci myslivosti u příležitostí pochodů kontroly
pramene řeky Oslavy. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Poskytnutí ﬁnančního daru TJ Sokol Nové Veselí
oddílu házené ve výši 10 000,- Kč na nákup teplákových souprav pro starší dorostence. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Dohodu o prostorovém uspořádání staveb na akci „
Městys Nové Veselí-chodník podél Oslavy-II. etapa“
uzavřenou s Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko,
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou a s Vodárenskou akciovou společností, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, zastoupenou Vodárenskou
akciovou společností, a.s. divize Žďár nad Sázavou,
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na výpůjčku části nemovitosti č.p. 59 na pozemku parc. č. 40
o velikosti 66,11 m2 v majetku městyse Nové Veselí
(budova SDH)
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Rozpočtová opatření č. 8/2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

8) Smlouvu o zajištění povinnosti při nakládání s
odpady s ﬁrmou ODAS ODPADY s.r.o., Jihlavská
2485/32, 591 01 Žďár nad Sázavou na zajištění nakládání s potravinářskými oleji v městysi Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9) Smlouvu o výpůjčce 1ks plastové popelnice na zajištění sběru a svozu bioodpadů – použitých potravinářských olejů s ﬁrmou ODAS ODPADY s.r.o.,
Jihlavská 2485/32, 591 01 Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
10) Zakoupení a montáž nové autobusové zastávky do
lokality k ZDT Nové Veselí od ﬁrmy FORPLAST
SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín za
cenu ve výši 68 309,- Kč včetně DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
11) Nákup materiálu na provedení II. etapy akce „ Nové
Veselí – odvodnění komunikace nad sportovní halou“ od ﬁrmy UCHYTIL s.r.o., Brněnská 41, 591 01
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 69 900,- Kč včetně DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
12) Zajištění odborného, technického a stavebního dozoru na akci „Městys Nové Veselí, úprava zastávek
HD Nové Veselí a navazujících chodníků“ panem
Ing. Františkem Pátkem, Kosinkova 2220/2, 591 01
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 15 000,- Kč včetně DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
13) Zpracování výkazů výměr k výběrovému řízení na
opravu chodníků v ulici Sportovní od ﬁrmy Ing. Josef Švoma, Dolní 43, 592 14 Nové Veselí za cenu 10
000,- Kč včetně DPH. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 8. 4. 2015 č. 4
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 3 ze
dne 25. 2. 2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak bylo předneseno starostou městyse
MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu
programu zasedání ZM, a to: Rozpočtová opatření
č. 5/2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Obecně závaznou vyhlášku městyse Nové Veselí č.
1 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební
akce:
„Chodník podél Oslavy – II. etapa“ podle výše nabídkových cen:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, Žďár nad
Sázavou za cenu 609 102,- Kč včetně DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9,
Divize oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava
za cenu ve výši 768 438,- Kč včetně DPH
3. GREGOR CZ, s.r.o., Koněvova 2660/141,
130 00 Praha 3 – Žižkov, Provozovna:
Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 941 251,- Kč včetně DPH
Zároveň ZM schvaluje výdaje na realizaci akce vítěznou ﬁrmou nad rámec schváleného rozpočtu
jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
4) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební
akce:
„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
Zároveň ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
5) Uzavření smlouvy č. 1020000350/159 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.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
6) Uzavření smlouvy č. 1020000350/114 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 po13

zemku v podílovém vlastnictví městyse Nové Veselí
parc. č. 843/1.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
7) Výběr dodavatele prací akce - přípojka a rozvod
plynu, ústřední topení a vodoinstalace na stavbě:
„Přístavba hyg. zázemí budovy SDH“ podle výše
nabídkových cen:,
1. Martin Šmída – INSBERG, Nádražní 2128/51,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
357 938,- Kč bez DPH
2. Bohumil Mokrý, Nové Dvory 7, 592 12
Nížkov za cenu ve výši 386 600,- Kč bez DPH
3. INTOP spol. s r.o., Jihlavská 231, 594 01 Velké
Meziříčí za cenu ve výši 386 888,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
8) Neuplatnění předkupního práva k pozemku parc.
č. 2515/3 v městysi a k.ú. Nové Veselí v souvislosti s převodem vlastnictví k tomuto pozemku
z prodávajících na kupující za předpokladu, že
prodávající kupujícím pozemek prodají za kupní
cenu, za kterou jej od městyse Nové Veselí nabyli
a kupující podle kupní smlouvy převezmou veškeré povinnosti vůči městysu Nové Veselí v rozsahu, v jakém byli zavázáni prodávající. Městys
Nové Veselí jako oprávněná strana v rozsahu převzatých povinností kupujícími ke kupní smlouvě
přistoupí. Předkupní právo městyse Nové Veselí
jako právo věcné zůstane vůči kupujícím zachováno.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
9) Poskytnutí ﬁnančního příspěvku Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad
Sázavou dle platných Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko ve výši 834 667,- Kč na realizaci
stavby „Nové Veselí, ul. Sportovní – rekonstrukce kanalizace“. Celková hodnota stavby je 2 888 888,88 Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
10) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy na rok 2015 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí ve výši
do 700 000,- Kč
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
11) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy na rok 2015 pro Římskokatolickou farnost Nové Veselí ve výši do 100 000,- Kč
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
12) Rozpočtová opatření č. 5/2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
ZM ukládá:
1) Starostovi městyse projednat s ﬁrmou Martin Šmída – INSBERG, Nádražní 2128/51, 591 01 Žďár nad
Sázavou novou smlouvu o dílo na stavební práce
„Přístavba hygienického zázemí budovy SDH“ za
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cenu 357 938,- bez DPH a předložit ji na příštím
zasedání ZM na schválení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 22. 5. 2015 č. 5
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 4 ze
dne 8. 4. 2015
Hlasování: pro 11, 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 11, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání ﬁnančního a kontrolního výboru přednesené členy těchto výborů
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až duben 2015
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Nové Veselí za rok 2014
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů
programu zasedání ZM, a to:
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku SVK Žďársko
2. Provedení rozšíření komunikace v ulici
Sportovní
3. Určení názvu nové ulice v Novém Veselí
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Uzavření smlouvy 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 pro uložení kabelového vedení VN „VN61,
o. Buková p.b. 210 - p.b. 322, obnova“ v k.ú. Račín
u Polničky, na pozemcích v podílovém vlastnictví
městyse Nové Veselí parc. č. 310/1, 311/1, 312/4.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Uzavření smlouvy 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 pro uložení kabelového vedení VN „VN61,
o. Buková p.b. 210 - p.b. 322, obnova“ v k.ú. Radostín u Vojnova Městce, na pozemcích v podílovém vlastnictví městyse Nové Veselí parc. č.344/31,
437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3, 344/7, 402/1,
406/3, 406/4, 406/1, 438/30
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

4) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
NM – 014330029433/001 s ﬁrmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu kabelového vedení NN pod názvem „N.Veselí, Žďárská: přípojka NN Pospíchal“,
jehož obsahem je zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat obslužné zařízení, jakož i právo provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 3 000,- Kč bez
DPH
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5 Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2015
v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
městyse za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014 s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č.
420/2004 Sb., s výrokem bez výhrad.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
7) Účetní závěrku za rok 2014 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky ani na opravy nesprávností,
které jsou v rozporu s věrným a poctivým obrazem
účetní závěrky
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
8) Smlouvu o dílo s ﬁrmou Martin Šmída – INSBERG,
Nádražní 2128/51, 591 01 Žďár nad Sázavou na akci
„Budova SDH, parc.č.36, Nové Veselí – stavební
úpravy a přístavba hyg. zázemí – II. etapa ZTI, ÚT,
plynová instalace“ za cenu ve výši 357 938,- Kč bez
DPH
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
9) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební
akce:
„Městys Nové Veselí, úprava zastávek HD Nové Veselí a navazujících chodníků“ podle výše nabídkových cen:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, Žďár nad
Sázavou za cenu 516.066,- Kč včetně DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9,
Divize oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za
cenu ve výši 579.295,- Kč včetně DPH
Zároveň ZM schvaluje výdaje na realizaci akce vítěznou ﬁrmou nad rámec schváleného rozpočtu
jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
10) Výběr dodavatele prací akce „ Přístavba hyg. zázemí budovy SDH – vnitřní úpravy“ podle výše nabídkových cen:

1. STAKO VYSOČINA, s. r. o., Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu
376.661,- Kč včetně DPH
2. Jan Štefáček – sdružení HAMMER, Hamry
nad Sázavou 134 za cenu 406.229,- Kč včetně DPH
3. Martin Šmída – INSBERG, Nádražní
2128/51, Žďár nad Sázavou za cenu 412.268,včetně DPH
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
11) Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 9. 4. 2015 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou na poskytnutí ﬁnančního
příspěvku ve výši 50 960,- Kč na stavbu „ Nové Veselí – ul. Sportovní – rekonstrukce kanalizace“ dle
platných Stanov a Zásad investiční politiky SVK
Žďársko. Celková výše ﬁnančního příspěvku činí
917 627,- Kč. Zároveň ZM schvaluje poskytnutí
příspěvku 50 960,- Kč jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
12) Provedení rozšíření komunikace v ulici Sportovní,
Nové Veselí o 100 m2 ﬁrmou JCZ s.r.o., Maršovice
92, 592 31 Nové Město na Moravě za cenu ve výši
106 848,- Kč bez DPH. Zároveň ZM schvaluje tento
výdaj na realizaci akce jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
13) Název „K Borovinám“ pro novou ulici v městysi
Nové Veselí umístěnou na části pozemku parc. č.
810, na části pozemku parc. č. 2510 a na pozemku
parc. č. 2514/1. Přílohou tohoto usnesení je situační plánek ulice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 3
ZM souhlasí:
1) S realizací Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj
na období 2014 – 2020 na svém správním území
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM ukládá:
1) Starostovi městyse zaslat informaci o schválení
účetní závěrky na portál Ministerstva ﬁnancí ČR
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Starostovi městyse k zaslání objednávky na provedení rozšíření komunikace v ulici Sportovní, Nové
Veselí o 100 m2 ﬁrmou JCZ s.r.o., Maršovice 92, 592
31 Nové Město na Moravě za cenu ve výši 106 848,Kč bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
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ZE ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY

Beruškové
prostřeno
Jak vznikl tento nápad?
Začneme od začátku.
Paní kuchařky přišly s
nápadem, že k 10. výročí
barevných jídelníčků udělají výstavu a každá třída
si může vymyslet na jeden
den v týdnu svoje menu.
Projekt jídelny „ Radost
na talíři „ byl na světě.
Nejdřív si jídlo vybíraly Včeličky, potom Kuřátka, další týden Koťátka.
V tu dobu na třídách
probíhal projekt „Zapomenutá řemesla“ a nápad
byl tady. Navštívili jsme
kováře pana Vencálka,
truhlářství pana Vencelidese, ﬁrmu Plastia, Efko,
ZDT, kamnářství u Pejchalů a další.
Přišla řada na povolání kuchařka. A protože máme rády pořady o
vaření, okamžitě nás napadlo „Prostřeno „, které
sledujeme nejen my, ale
jak jsme se dozvěděly, také
děti. Nastal náš týden,
kdy jsme si měli vymyslet slavnostní beruškové
menu. Děti jmenovaly, co
jim chutná a co by si přály uvařit. Nemohl chybět
ani úkol týdne. Vše bylo
napsáno a šli jsme předat
ruličky paní kuchařkám.
Přípravy na „ Prostřeno „ mohly začít.
Povídali jsme si s dětmi
o kuchařském povolání,
začali jsme se učit písničku „ Kuchařka „, pro paní
kuchařky jsme připravili
dárečky (kytičku, mlsku,
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vařečkového kuchaře). S
dětmi jsme vyrobili kartičky s čísly na hodnocení,
pro paní kuchařky diplomy s logem „Prostřeno“ a
peníze na výhru.
Všechno bylo připraveno a nastal den D.
Oblékli jsme berušková trička, vzali do ruky
dárečky a vyrazili jsme na
návštěvu. Zazvonili jsme,
pozdravili, paní kuchařky
nás pozvaly dál do kuchyně a připily si s námi na
zdraví a na tykání.
„Šmejdění“
mohlo
začít. Děti byly natěšené
a my paní učitelky také.
Prohlédli jsme si kuchyň,
spižírnu, obývací pokoj a
nechyběla ani zábava. Děti
měly za úkol najít nezvané hosty v kuchyni. A že
jich tam bylo. Po hrncích
se plazili hadi, na oknech
a ve spižírně si hověli pavouci, v obývacím pokoji
si pobíhali myši.

Všechny nezvané hosty děti pochytaly a mohli
jsme zasednout k slavnostně prostřeným stolům. Byly na nich ubrousky, svíčky, květiny a
nechyběly ani čokoládové
berušky. Vše bylo sladěno
do červena jako my. Paní
kuchařky nás celou dobu
pěkně hostily. Předkrm
byl moc dobrý.
Před hlavním chodem
jsem se šli provětrat, abychom si na další jídlo udělali místo v bříšku.
Hlavní chod se paním
kuchařkám moc povedl
a skvěle chutnal. Všichni
jsme všechno snědli a ještě jsme si přidávali.
Nastal čas hodnocení.
Pozvali jsme paní kuchařky ke stolu, na kterém byly připraveny talíře
přikryté pokličkou. Aby
hodnocení bylo napínavější, některé děti nejdříve
ukázaly kartičky s malým
počtem bodů. Nechtěli
jsme paní kuchařky dlou-

ho napínat, proto všechny
děti ukázaly desítku, kterou si opravdu zasloužily.
Odpočítali jsme odkrytí
pokliček, pod kterými
bylo ukryto 25 000 korun
v dětských penězích. Každá paní kuchařka dostala
diplom s logem „ Prostřeno „ a kuchaře vyrobeného z vařečky.
Jako poděkování jsme
paním kuchařkám zazpívali písničku o jejich práci, která je dojala.
Ani my jsme neodcházely s prázdnou. V jídelně
byl schovaný balíček s překvapením - bonboniéra a
žvýkačky jako dezert.
Všichni jsme si užili
krásné dopoledne, na které budeme s dětmi dlouho
vzpomínat.
Děkujeme moc paním
kuchařkám Evči a Káti a
těšíme se na další kulinářský zážitek.
Třeba „Ano šéfe“.
Berušky a paní učitelky
Vlaďka a Alenka

„Jak jsme šli s
Mrkvičkou za zkušenostmi do světa“
Projektová činnost v
dnešní době patří neodmyslitelně k fungování
naší společnosti, existuje
široká škála projektů, ať
už vnějších, např. z evropské unie či krajských, ale
i interních projektů, které ve školství mají taktéž
své místo. V naší školičce
se nejen zapojujeme do
těch vnějších, ale mnoho
vlastních projektů si od A
do Z vymyslíme, naplánujeme a zrealizujeme. O
tom více na http://www.
ms.noveveseli.cz/projekty_nase.htm
O zkušenostech získaných v projektech z
fondů EU bychom se s
vámi nyní rádi podělili.
V červnu končí projekt
ESF S Mrkvičkou na zkušenou. Pro naši mateřskou školu tento projekt
znamenal roční aktivní
účast v projektu v podobě stáží, které jsme v
rámci projektu nabízeli
napříč republikou. Těmito stážemi v březnu naše
účast v projektu skončila
a v květnu jsme se ještě
zúčastnili setkání nejen
účastníků, ale i dalších
zájemců o tento projekt
a o vše, co učitelkám MŠ
nabízel. Školička Kamarád se tedy zapojila nejen
jako poskytovatel stáží,
ale zároveň i účastník,
protože jedna z našich
kolegyněk se vypravila do
Olomouckého kraje. A to
bylo i jednou z podmínek
a záměrů projektu – výměna zkušeností za hranicemi našich krajů, kde
právě krajové odlišnosti,

ať už v pedagogických
přístupech a pohledech,
ale i v dalších speciﬁkacích, byly zdrojem nových
zkušeností, anebo i podnětem pro porovnávání,
co, kde a jak se dělá. A
právě tyto sdílené zkušenosti měly pro nás asi ten
největší přínos. Diskutovali jsme nejen o fungování tříd, o přístupech k
dětem, o tom, jak si poradit se zahradami v našich
mateřských školách a s
jejich dalším využitím,
ale třeba i o tom, jak využít nejbližších přírodních
podmínek pro terénní
vzdělávání, nabídky externích programů a činnosti spolků či neziskovek pro naše pedagogické
záměry. V rámci projektu
jsme také porovnávali
stravování dětí, možnosti
našich školních jídelen,
jejich zapojení do vzdělávacích aktivit a také
činnost mateřských škol
co do provozních podmínek. Projekt tak obohatil

nejen nás jako aktivní
účastníky stáží, ale i celý
kolektiv mateřské školy.
Jak jsme zjistili, do
projektu se zapojily aktivní školy, které spojuje
oblast EVVO a ekologické výchovy, mají blízko k
alternativním trendům a
jsou ochotné sdílet zkušenosti. Toto mělo v rámci projektu pro nás nej-

větší přínos. Poděkování
tak patří všem učitelkám
a zaměstnancům naší
mateřské školy za poskytnuté zkušenosti, ale i za
jejich práci, kterou„dělají
se srdíčkem“, a tato práce
s dětmi je jejich životní
náplní i energií.
Monika Kovalská
Školička Kamarád
Nové Veselí

PROSBA O POMOC
Školička
Kamarád
prosí veřejnost o darování trvalek typických pro
zahrádky našich babiček
– zakládáme „Babiččinu
zahrádku“, kde tyto trvalky budou mít své místo.
Dále prosíme maminky dětí, jejichž ratolesti
vyrostly ze svých holinek,
zda by je poskytly pro zahradní výzdobu – dětičky
ze školičky do nich sází
hrášek, lichořeřišnici a
jiné pnoucí rostliny.

A poslední prosba
– máte-li cokoliv, co by
mohlo podpořit materiální vybavení pro projekt
„Bejvávalo“ seznamující děti se životem dříve
a dnes, kontaktujte nás.
Může to být staré nářadí,
jako je cep, srp, kosa, kolovrátek anebo kuchyňské potřeby jako ošatky,
košíky apod.
Děkujeme
za vaši podporu
Školička Kamarád
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DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ
ŠKOLIČKY KAMARÁD
V sobotu 30. 5. 2015
u příležitosti Dne dětí
proběhla ve Školičce Kamarád tradiční „Dětská
pouť“, tentokrát s tématem šaškové a klauni. A
jelikož po několika chladných dnech z předcházejícího týdne se organizátoři obávali, zda bude
vyhovující počasí, to, že
bylo nakonec nádherně,
byla největší odměna pro
všechny dobré lidi a lidičky včetně zaměstnanců
školičky, kteří pouť pro

děti i veřejnost připravili.
Poděkování
patří
městysu Nové Veselí za
ﬁnanční podporu, všem
dobrovolníkům za pomoc
s organizací a zajištěním
programu a také učitelkám a provozním zaměstnancům školičky za
nasazení a elán potřebný
pro takovouto akci. Fotky
z této mimořádně úspěšné akce najdete na http://
mskamaradnoveveseli.
rajce.idnes.cz/Detska_
pout_30.kvetna_2015/.

Sportovní dopoledne v rámci projektu
„Podejme si ruce“
Dne 23. května 2015
byla sobota, dá se říci jako
každá jiná. Většina lidí
odpočívala od pracovních
povinností, někteří doháněli, co v týdnu nestihli,
někteří pracovali na zahrádce a malá část lidí se
svými dětmi si to namířila k hale v Novém Veselí.
A proč? Konalo se zde
sportovní dopoledne pořádané ISK Vysočina pro
děti ze Školičky Kamarád
a i pro širší veřejnost. Co
je to ISK Vysočina? Je to
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sportovní klub tělesně postižených sportovců, kteří
se věnují jak aktivnímu
sportu, tak i sportu rekreačnímu.
Celému
dopoledni
velel pan Stanislav Merunka (který celou tuto
akci zorganizoval) společně se svojí sportovní
jednotkou. V rámci sportovního dopoledne měly
děti možnost vyzkoušet
závěsný kuželník, u kterého asistoval Jarda Polívka, mimochodem nejlepší

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V MŠ KAMARÁD
V době prázdninového provozu v naší školičce
proběhne výměna podlahové krytiny ve dvou
třídách v horním podlaží.
Práce započnou 13. 7. Jelikož bude nutné vyklidit
nejdříve jednu třídu, po
výměně krytiny ji znovu
nastěhovat a to samé pak
zrealizovat v druhé třídě,

budeme potřebovat pomoci se stěhováním veškerého vybavení, od nábytku
po různé stavebnice, hračky a pomůcky. Chcete-li
nám pomoci, přihlaste se
ve školičce u Moniky Kovalské nebo na tel. 566 667
123 a 733 132 583.
Děkujeme
Školička Kamarád

kuželkář družstva Bubáci. Další disciplínou byl
slalom na vozíku s perfektním jezdcem Jendou
Coufalem. Děti chvíli překonávaly ostych z kontaktu s vozíkem, ale brzy si
již mohly s panem Coufalem dávat závody, protože
jezdily jako profíci. U další disciplíny asistoval Milan Bartůněk, který všem
přítomným
představil
handbik. Handbik sklidil
u dětí i dospělých největší
úspěch i přesto, že ovládat
tento stroj je pořádná fuška. Kdo se chtěl chvilku
pořádně soustředit, zašel
do haly, kde byl představen hlavní sport Boccia.
Boccia (boča) je sport
podobný francouzskému

petanque určený lidem s
těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni
na invalidní vozík.
Po sportování všem
sportovcům vyhládlo a
tak jsme všichni zavítali na občerstvení, které
připravily paní kuchařky
Školičky Kamarád Evča
Bartůňková, Káťa Studená, a děti ze Školičky Kamarád. Po občerstvení se
blížil konec Sportovního
dopoledne, který sliboval
dvě překvapení. Za Školičku Kamarád tajemství
prozradila krásnou řečí
paní učitelka Alenka Černá, která předala sportovnímu klubu v rámci
školičkového
projektu
„Podejme si ruce“ šek v

hodnotě 5.000Kč, což byla
část z výtěžku vánočního jarmarku pořádaného
Školičkou Kamarád.
Pan Merunka poděkoval Školičce Kamarád a
z jeho úst zazněla krásná
věta, že bychom měli pomáhat nejen vozíčkářům,

ale i těm, kteří si o pomoc
řeknou a i těm, kteří si o
pomoc neřeknou, ale potřebují ji. Druhé překvapení bylo připraveno ISK
Vysočina. Každý účastník
dostal nádhernou medaili, diplom z dílny pana
Merunky a jako třešničku

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Další školní rok se kvapem blíží ke svému konci.
Pro děti i rodiče jsou poslední týdny školy spojeny
s představou pohodových
prosluněných dní, pro pedagogy jsou však květen
a červen největší zatěžkávací zkouškou, neboť
v těchto měsících vrcholí
celoroční aktivity, koná se
spousta soutěží, exkurzí a
školních výletů, což je vše
spojeno s ne vždy jednoduchým organizačním zajištěním.
Ze sportovních akcí
jsme v závěru roku dosáhli několika úspěchů. Tím
největším bylo 4. místo v
republikovém ﬁnále Sportovní ligy základních škol
starších žáků. Naši školu reprezentovali Martin
Zalaba, Jan Kupa, Filip
Bartůněk, Miloš Musil,
Rostislav Krejz, Ondřej
Staněk, Daniel Vencelides,
Ladislav Nováček, Matouš
Landsman, Radek Novotný, Ondřej Tušla, František Špaček, Miroslav Poul
a Martin Sobotka.
Letos byly v házené
úspěšné i dívky, kterým v
kategorii mladších žákyň
unikl postup až v krajském
ﬁnále, kde obsadily druhé
místo. Nejlepší střelkyní
krajského kola se stala Veronika Studená.
Volejbalistky v kategorii starších žákyň vybo-

jovaly pěkné třetí místo v
krajském kole, mladší žáci
v okresním kole házené
skončili na třetím místě a
starší žáci vyhráli fotbalový turnaj v Nížkově. Soutěží se účastnili i šachisté,
tanečnice a děti prvního stupně ve vybíjené. V
květnu se v Novém Veselí
odehrál velký turnaj škol
v miniházené a nejlepší z
našich družstev obsadilo
třetí místo.
Aktivní byli naši žáci
a žákyně i ve vědomostních soutěžích, úspěšnou
řešitelkou v krajském kole
matematické olympiády
byla Kamila Ženatá, do
krajského kola postoupila
i naše družstva v přírodovědné soutěži Zlatý list. V
okresním kole olympiády
z anglického jazyka obsadila 3. místo Lada Křehlíková. Kromě již zmíněných soutěží jsme se dále
účastnili soutěže Mladý
zahrádkář a biologické a
fyzikální olympiády. Ve
škole jsme pořádali soutěž
z ekologie pro žáky naší
školy – Ekoolympiádu.
Koncem března jsme
ve škole připravili ke Dni
učitelů setkání s bývalými
zaměstnanci školy. Potěšila nás jejich hojná účast
i vyprávění z dob minulých.
V květnu byla naše
škola vybrána k povin-

na dort zdobený perník.
A to už byl vážně konec nádherného dopoledne se super lidmi, kterým
září jiskřičky v očích, baví
je život a my se máme od
nich co učit.
Poděkování
patří
panu Merunkovi, Staní-

kovi Merunkovi, Milanu
Bartůňkovi, Jardovi Polívkovi, Jendovi Coufalovi,
Kačce Vitáskové a Jirkovi
Charvátovi.
Pavla Zichová
a Vlaďka Bednářová
Školička Kamarád
Nové Veselí

nému testování žáků 9.
tříd. Testovalo se ve dvou
oblastech – přírodovědný
základ (chemie, biologie,
fyzika) a společenskovědní základ (zeměpis, dějepis, výchova k občanství).
V obou testech jsme byli
nad
celorepublikovým
průměrem.
V pondělí 6. června
jsme zorganizovali akci
Férová snídaně, která má
za cíl podpořit myšlenku
férového podnikání, kdy
je zaručena spravedlivá
odměna pěstiteli. Šedesát účastníků společně
posnídalo v parku před
školou, ochutnali výrobky
druhých a hlavně společně příjemně odstartovali
krásný sobotní den. Akci
v příštím roce určitě zopakujeme.
Je ještě mnoho dalších
aktivit, do kterých se naše
škola v posledních měsících zapojila. Osm týdnů
jezdily děti ze 3. a 4. třídy
do Jihlavy na plaveckou
výuku. Koncem roku vrcholí i sběrové aktivity.
Díky aktivitě žáků a rodičů dokážeme nasbírat až
neuvěřitelné množství papíru, bylin či pomerančové kůry.
V rámci projektu Noc
s Andersenem se žáci 5.
ročníku seznamovali s
literaturou a mohli přenocovat i ve školní tělocvičně. Zapojujeme se do

projektu Česko čte dětem,
žáci 9. třídy chodí číst dětem do Školičky Kamarád. Ve škole proběhlo i
autorské čtení spisovatele Jana Opatřila, družina
se vypravila na dopravní
hřiště do Žďáru a tradičně
také přenocovala ve škole. Děti 3. třídy přivítaly
na obci svým vystoupení
nové občánky. Uspořádali
jsme také brigádu na školním pozemku, kde mohli
zájemci sledovat při práci
přizvaného odborníka. I
naše školní kuchyň byla
aktivní a ve spolupráci s
žáky školy připravila tematické týdny světové
kuchyně. Děti z 1. ročníku proškolila i Policie ČR
v bezpečném pohybu na
komunikacích. Překvapila
a potěšila nás Česká televize, která přijela tuto akci
natočit, a reportáž odvysílala 10. června v Událostech z regionů.
Na závěr školního roku
nás čeká rozloučení s žáky
9. třídy, kterým přejeme
mnoho studijních a zejména osobních úspěchů, po
prázdninách je již vystřídá 28 nových prvňáčků.
Ještě před vydáním vysvědčení slavnostně otevřeme naučnou stezku u
novoveselského rybníka,
na jejíž realizaci se podílely hlavně paní Kovalská
a paní Nováková. Stezka
bude sloužit nejen nám,
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ale i občanům jako krásné
místo pro procházky.
Stále pokračujeme v
grantových projektech.
Nově jsme byli na jeden
rok podpořeni jako úspěšní žadatelé o dotaci z Fondu Vysočinu na aktivity v
oblasti podpory životního
prostředí a dokončujeme
práci na projektu Dotkni
se budoucnosti, v němž
byli učitelé proškoleni v
užívání tabletů. Spolupracujeme se středními
školami na podpoře polytechnické výchovy, kdy

střední školy nabízí zájemcům z 8. a 9. ročníku
možnost dojíždět k nim
na kroužky, které jsou pro
naše žáky zdarma.
Ani v prázdninových
dnech školní prostory
neutichnou, kromě každoročního velkého úklidu
a výmalby části školních
prostor proběhnou i další práce. Během prázdnin
budou na místě současné
učebny zvané Infocentrum vybudovány školní
dílny, díky kterým bude
v sedmém ročníku vy-

Naše škola se připojila
21. dubna k akci „Čištění
řeky Oslavy“. Do práce se
odpoledne pustilo celkem
52 dětí a 4 dospělí. Podařilo se vyčistit okolí Veselského rybníka a koryto
řeky od hráze až ke křížku

pod rybníkem Peršlík. Překvapilo nás velké množství
i druhová pestrost nasbíraných odpadků - raritou
byla záchodová mísa. Celkem jsme naplnili 18 pytlů.
Všem brigádníkům patří
poděkování.
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učována v pracovních
činnostech technická výchova a učebnu budou
využívat i žáci ostatních
tříd. Proběhne 2. etapa

rekonstrukce učebny chemie, která bude dovybavena novými umyvadly a
vyměněna zde bude podlahová krytina.

Ve středu 17. 6. 2015
proběhla v ZŠ Nové Veselí přednáška na téma
druhé světové války, kterou si pro žáky 9. třídy
připravila p. Žilová. Paní
Žilová seznámila žáky s

příběhem svého otce, který prožil druhou světovou
válku v koncentračních
táborech. Poutavé vypravování z války děti zaujalo
a přednáška se jim velmi
líbila.

V letošním školním
roce jsme se opět zúčastnili soutěží v anglickém jazyce. Nejprve to bylo školní
kolo konverzační soutěže
žáků 4. B, poté okresní
kolo anglické olympiády,
kde soutěžily dvě dívky.
V kategorii IA se umístila Lada Křehlíková (7. tř.)
na 3. místě, v kategorii IIA
získala Tereza Štikarová (9.
tř.) 9. místo.

A jako každý rok i letos jsme soutěžili o ceny
časopisu R+R. Letošním
tématem byla Austrálie.
Do redakce jsme odeslali
10 prací: čtyři práce žáků
4. třídy – K.Valešové, D.
Vackové, A. Křehlíkové, T.
Kratochvílové, jednu práci
ze 7. třídy – L. Křehlíkové,
čtyři projekty z 8. třídy – B.
Doležalové, B. Kotíkové, V.
Kotíkové, D. Šromové a 1

práci z 9. třídy – A. Schallnerové. Dvě práce byly
redakcí vybrány a odměněny. Za mladší kategorii
získala cenu K. Valešová,
která se věnovala zvířatům
žijících v Austrálii, a za
starší kategorii V. Kotíková
z 8. třídy, která si vybrala
téma „Austrálie od A do
Z.“ Oběma dívkám gratuluji a všem soutěžícím
děkuji za jejich práci nad
rámec povinností a těším

se na spolupráci s nimi i v
příštím školním roce.
Žáci 9. třídy byli úspěšní při řešení matematické
a fyzikální olympiády. Nejlepšího úspěchu dosáhla
Kamila Ženatá, která obsadila 4. místo v okresním
kole a postoupila do krajského kola. V krajském
kole byla úspěšnou řešitelkou a obsadila 13. místo
z 31 účastníků. Ve fyzice

Férově snídalo šedesát lidí!
V sobotu 6. června
podpořilo při společné

snídani spravedlivý obchod šedesát účastníků fé-

byl úspěšný řešitel Martin
Sobotka. V okresním kole
se umístil na 6. místě z 30
účastníků.
I v letošním školním
roce jsme se zapojili do
sběrových aktivit. Nejvíce
starého papíru nasbírali
Natálie Benešová – 1 214
kg, Aleš Oulehla – 548 kg
a Markéta Zachová – 471
kg. Pomerančové kůry
odevzdala nejvíce Barbora

Michalová – 18,15 kg, Lucie Odehnalová – 10,3 kg
a Hana Průžová – 8,79 kg.
Ve sběru citronové kůry
byli nejlepší Ondřej Danihel – 3,2 kg, Jan Salaš – 2,2
kg a Veronika Jurková –
1,53 kg. Ve sběru léčivých
bylin byli nejpilnější Jana
Leskourová, Vít Sobotka a
Tomáš Hladík. Děkujeme
všem žákům, rodičům a
prarodičům, kteří se zapojili.

rové snídaně. Počasí bylo
nádherné, nálada dobrá,
jídlo chutné, co víc si přát?
Děkujeme za účast všem,

kterým nejsou lhostejné
životní podmínky a lidská
práva na druhém konci
světa.

ZE SPORTU
Oddílový přebor TJ Sokol
Nové Veselí v šachu
Od září do března za
účasti 10 hráčů se rozpoutaly boje na šachovnicích oddílového přeboru, které určily nového
přeborníka pro rok 2015
i další umístění. Byly to
zajímavě odehrané partie a nebyla nouze ani o
překvapení. Loni druhý
Pavel Musil se bohužel v
letošním ročníku musel
spokojit se čtvrtým místem. O páté a šesté místo musely rozhodnout
až pomocné body, které
určily, že pátou příčku
obsadil Michal Skála a
šestou Jan Král. Velkým
a příjemným překvape-

ním letošního ročníku
byl Petr Vencelides, který ztrátou jediné partie a
dvou remíz vybojoval se
sedmi body velice pěknou třetí příčku. Druhé
místo se třemi remízami
a jen o půl bodu více na
třetího v pořadí obsadil
pan Miroslav Sýkora.
Vítězem přeboru a pouhými dvěma remízami s
půl bodovým náskokem
na druhou příčku obhájil pan Miloslav Zikuška,
který pohár pro vítěze
vyzvedl již a zcela zaslouženě po dvacáté, což
v jeho věku je obdivuhodné.

Turnaj žáků v bleskovém šachu
Turnajem žáků v
bleskovém šachu, který
připadl na 19. 5., se zakončila letošní sezona
žákovského šachu při
ZŠ. Turnaj probíhal v
místním sokolíku a hrálo se tempem 2x5 min.
Zúčastnilo se ho 12 hráčů, kteří si rozehráli zajímavé a někdy i velice
krátké partie na šesti
šachovnicích systémem
každý s každým. Od samého začátku nenechal
Libor Vencálek nikoho
na pochybách, kdo bude
lídrem turnaje. Po odehraném čtvrtém kole
byla přestávka na občerstvení. Potom se pokračovalo ještě dalšími sed-

mi koly, kde už se začalo
rodit pořadí na jednotlivých místech. Na Libora
Vencálka se začal bodově dotahovat Jakub Král,
ale ztrátou dvou partií a
jedné remízy obsadil Jakub pěkné druhé místo.
Pořadí o první tři místa
mohl výrazně zamíchat
i David Neuer, který bohužel ztrátou tří partií
obsadil nakonec vybojovanou krásnou třetí příčku. Vítězem se stal Libor
Vencálek, který od prvního kola neztratil ani
jediný bod. Samozřejmě,
že i ostatní se postarali o zajímavý a bojovný
průběh turnaje, o čemž
svědčí i stejný bodový
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zisk o 4. - 6. místo, o 7.
- 8. místo, a o 10. - 11.
místo.Ve všech případech rozhodlo lepší vzájemné utkání. Nejenom

prví tři hráči, ale všichni si odnesli diplom za
umístění a ceny, aby děti
měly na co vzpomínat.
Za oddíl šachu M. Skála

Půl závodní sezony
roku 2015 mají naši biketrialisté úspěšně za sebou. Absolvovali závody
v Brně -Kníničkách, Karlově pod Pradědem a Velké Bystřici u Olomouce.
Počasí tuto sezonu přeje
pořadatelům i jezdcům,
proto doufáme, že tak vydrží i na sezonu podzim-

ní, která odstartuje hned
29. 8. 2015 závodem v
Novém Veselí.
Po roční pauze bude
náš klub opět pořádat dne
29. 8. 2015 závod MČR,
PČR, Pohár ČMF v Biketrialu v Novém Veselí, v
areálu bývalé kačenárny.
Touto cestou srdečně zveme všechny naše příznivce

BIKETRIAL

na tento závod, který odstartuje v 10h. Jako vždy
nebude nouze o bohatý
doprovodný program a
občerstvení.
Michal Pavlík je průběžně v kategorii Junior,do které nově přestoupil,
na 1. místě, Jirka Rőssler
v kategorii Senior má
průběžně 3. místo. A Michal Zabloudil v kategorii
Hobby modrá je prozatím
na místě 6.
Z našich menších
jezdců je Honzík Humlíček v kategorii Poussin

na 9. místě, Tomáš Zott
ve stejné kategorii na 11.
místě, Tomáš Humlíček
v kategorii Hobby bílá na
13. místě a Vladimír Pavlík také v Hobby bílá má
místo 15.
Závodníky
čekají
prázdniny, během kterých
se budou připravovat na
podzimní sezonu a také
pomáhat a připravovat náš
bikepark na náš závod.
Přejeme všem pěkně
prožité léto.
Za biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Házenkáři mají za sebou mimořádnou sezónu
– jsou nejlepší v České republice
Když v roce 1967 Dr.
Josef Smékal zakládal v
Novém Veselí oddíl házené, netušil, že ta parta
venkovských kluků, kterým se spolu s dalšími
nadšenci chtěl postarat o
smysluplnou zábavu, bude
o pár let později vodit na
tréninky své syny a vnuky
a držet jim palce dokonce v bojích o mistrovský
titul. Po 45 letech od prvního míče vystřeleného v
Novém Veselí na branku
si veselští hráči pověsili na
krk medaile Mistra České
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republiky. A nejsou to jenom hráči, kteří si zaslouží zlatou trofej, pokud by
to šlo, měli by mít medaili
na krku všichni trenéři,
rodiče, prarodiče, fanoušci, prostě každý, kdo věnuje svůj čas a házené ve
Veselí pomáhá.
Zmiňovaný mistrovský titul vybojovalo družstvo starších dorostenců,
když po skvěle rozehrané
první části sezóny neztratilo dech a královskou
jízdu završilo 10. května
domácím utkáním s pražskou Duklou. Zaplněná

hala, oděná do klubové
červené, prožívala každou
minutu zápasu. K zisku
titulu ale nestačilo pouze
porazit Duklu, v téměř
souběžně hraném utkání v Lovosicích muselo
domácí družstvo nejhůře
remizovat. To se nakonec
povedlo a tak se deset minut před koncem našeho
utkání s Duklou, mohlo
začít slavit. Vítězné veselácké kolečko si se svými
staršími kolegy zaskákali i
naši nejmladší házenkáři.
Tato medaile byla sice
zlatá, ale nebyla první,

kterou Nové Veselí ten
den vybojovalo. O dvě
hodiny dříve prolomilo
historické výsledky také
družstvo mladšího dorostu. To mělo jisté bronzové
medaile už před posledním zápasem, ve kterém
podlehlo mistrovské pražské Dukle. Byť byl v následné zlaté euforii trochu
pozapomenut, je tento
bronz také obrovským
úspěchem. Nové Veselí
je jediným klubem v ČR,
kterému na stupních vítězů stanula obě dorostenecká družstva.

Dva nejlepší dorostenecké týmy z České a
Slovenské republiky hrají
každoročně o Československý pohár. Letos se v
tomto klání utkaly týmy
mistrovského Nového Veselí a Prešova a vicemistrů
z Plzně a Nových Zámků.
S výpravou Nového Veselí
odcestovala na Slovensko
do Nových Zámků i početná výprava fanoušků,
která neúnavně podporovala veselské hráče po
celou dobu turnaje. Naši
dorostenci postupně porazili Nové Zámky, Plzeň
a v posledním utkání s
mistrem Slovenska - Prešovem vyhráli rozdílem
čtrnácti branek. K českému titulu tak přidali
i prestižní prezidentský
pohár.
Družstvo mužů se celou sezónu potýkalo se
zraněními, po velmi pěkném podzimu se v jarní
části bojovalo především
o čest a střed tabulky,
který by dal mladému A
týmu jistotu první ligy i
do další sezóny. To se povedlo, tým ale musel využít nejen starší dorostence, ale i některé z hráčů na
sportovním odpočinku a
také pomoc Davida Šůstka a Tomáše Suchého, kteří hrají extraligu za Duklu
Praha.
V kategorii mladšího
dorostu v Moravské lize
obsadilo družstvo B pěkné čtvrté místo.
Starší žáci s přehledem
vyhráli ligu Vysočiny, B
tým obsadil třetí příčku.
V celorepublikové žákovské lize skončili naši žáci
na sedmém místě.
Mladší žáci také ovládli ligu Vysočiny, „béčko“

skončilo páté. Ve ﬁnále
ČR házenkářského desetiboje obsadili mladší žáci
páté místo.
Nejmladší
házenkářské naděje usilovně
trénují, aby mohly brzy
napodobit své starší soukmenovce, kterým s obrovskou vervou fandily
v zápasech o republikové
vavříny. První vlastní medaile si na krk pověsili už
i ti nejmenší házenkáři. Jejich neutuchající nadšení
ale zatím není postaveno
na vstřelených gólech a
výsledcích, na mnoha turnajích se skóre ani nepočítá, jde o radost z pohybu,
ze hry a to vše si umí „blešáci“ hrající ve veselských
barvách náramně užít.
Základna minižáků i přípravky se utěšeně rozrůstá, ale pokud by Váš syn

nebo vnouček měl zájem,
budeme rádi, když se k
nám přidá. V případě zájmu volejte trenérům Milanu Šedému 739279525
nebo Michalu Musilovi
604325409.
Důležitou
součástí
klubu jsou naši fanoušci.
Věrně při nás stojí, když se
nedaří, ale nejradši s námi
slaví naše úspěchy. Rudý
kotel, který z haly vytvořil
náš fanklub pro poslední
domácí zápasy a následné
oslavy mistrovského titulu
brali dech i zástupcům médií. Veselská červenomodrá výprava vyburcovala k
fandění i halu v Nových
Zámcích, kde se nakonec
ke skandování „Veselí!“
přidaly obě tribuny a bubeníci domácího týmu.
Ani po tak úspěšné sezóně není možné dlouho

odpočívat, někteří hráči
mladšího a staršího dorostu absolvují ještě před
prázdninami reprezentační kempy. V červenci začíná letní kondiční příprava, následují soustředění
všech týmů a poslední dva
týdny v srpnu jsou věnovány turnajům, které slouží
jako prověrka absolvované
přípravy. Všechny trenéry
i hráče čeká opět spousta
práce, je skvělé, že se v letošní sezóně potvrdilo, že
to stojí za to.
Podrobné informace
o jednotlivých týmech,
jejich výsledcích, pořádaných turnajích a ostatních
činnostech oddílu házené
najdete na našich internetových stránkách www.
hazena.noveveseli.cz.
Michaela Valoušková
23

Správné odpovědi kvízu ze str. 4: 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a, 9c
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ vydává Městys Nové Veselí, pro občany Nového Veselí zdarma. Tiskne Horácká tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem
83/2015. Počet výtisků 430. Evidenční číslo: MK ČR E 11289.

24

