ZÁŘÍ 2015

V úterý 1. 9. 2015 byly v obřadní síni městyse slavnostně přivítány děti, které poprvé nastoupily do školy. Po
kulturním programu žáků 5. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Nejedlé následovaly projevy místostarosty
městyse a pana ředitele ZŠ a MŠ. Poté byly dětem předány pamětní listy a kufříky s drobnými dárky. Následně si
děti paní učitelka Mgr. Dagmar Flesarová spolu s rodiči odvedla do jejich nové třídy.

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Narozené děti

PROGRAM

Jan Coufal Dolní 295
Agáta Líbalová Dolní 35
Petr Paseka Zahradní 369

NOVOVESELSKÉ POUTI
V NEDĚLI 27. 9. 2015

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme

Jubilanti
Anna Karasová
Pavel Karas

Výstava zahrádkářů
v moštárně

10,00 hod

Poutní mše svatá
ke sv. Václavu

102 let
70 let

Miloslava Peterová 70 let
Jiří Kotík

70 let

Otakar Glas

70 let

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

INFORMACE PRO OBČANY
I v tomto roce budou občanům Nového Veselí doručeny složenky na úhradu poplatků za sběr komunálních odpadů za rok 2015. Předvyplněné složenky budou doručeny společně s tímto zpravodajem
do každé domácnosti a prosíme o jejich úhradu do
30. 11. 2015, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilní symbol ze složenky, ve zprávě pro příjemce
Vaše jméno a příjmení. Dále bude možné zaplatit
za odpady v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí.
Bližší informace rádi poskytneme.
Informace z evidence obyvatel a ze statistického
úřadu
K 31. 8. 2015 je hlášeno k trvalému pobytu 1294 obyvatel, což je ve srovnání s minulým rokem o 4 osoby
více. Míra nezaměstnanosti k datu 31. 8. 2015 činila
4,7% z ekonomicky aktivních obyvatel.
Poděkování
Členům SDH Nové Veselí za pravidelné zalévání nově
vysázených stromů v okolí Nového Veselí v době sucha v letních měsících.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí své
odpady a ukládají je do určených nádob.
Ve dnech 2. a 3. 10. 2015 budou u Úřadu městyse
Nové Veselí umístěny kontejnery na velkoobjemový
odpad
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10,00 hod – 17,00 hod

10,00 hod – 17,00 hod Druhý ročník novoveselského jarmarku tentokrát v jídelně základní školy.
Místní občané zde budou předvádět své dovednosti
s možností zakoupení výrobků
14,00 hod

Koncert dechové hudby
Jana Vencelidese v parku

Silné větve z ořezu stromů a keřů se ukládají vedle potoku za rybníkem Hudlík.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá vozidla
na chodnících a komunikacích v majetku městyse
a to zejména v místech, kde se nedá projít či projet
a dochází tím ke zhoršení bezpečnosti silničního
provozu.
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů
na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení
psích exkrementů z veřejných ploch.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky městyse v okolí svých domů.
Kinského rybářství oznamuje, že výlov Novoveselského rybníka se uskuteční na přelomu měsíce října a listopadu.
Upozorňujeme občany na platné nařízení zakazující tzv. podomní a pouliční prodej a nabídku služeb.
Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb
se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej
a nabídka služeb, kdy jsou bez předchozí objednávky
navštěvovány domy, nabízeno a prodáváno zboží či
služby. (např. nabídky energetických společností, pojišťovací a ﬁnanční služby, návštěvy agitátorů jednotlivých církví a sekt a jiné.) V současné době se množí
případy nekalých telefonických nabídek energetických
ﬁrem.

Stavební akce v letošním roce
V měsíci říjnu začnou zemní práce v části ulice Luční
spojené s rekonstrukcí kanalizace z důvodu vyřešení
zaplavování sklepů rodinných domů v ulici Potoční.
V této části ulice bude po dobu výstavby dopravní omezení. Děkujeme za pochopení.

Kaple sv. Rocha
Připomínkou doby,
kdy české země postihla
jedna z největších morových epidemií, je zdejší
kaplička. Postavit ji roku
1680 nechal Jiří Kryštof
svobodný pán z Globic,
který toho času vládl samostatnému veselskému
panství.
To se do jeho užívání
dostalo spletitou cestou.
Berkové z Lipé a
Dubého, kterým statek
připadl po smrti Aleny
Meziříčské, se postupem
času zadlužili a byli nuceni řešit pohledávky svých
věřitelů zástavou majetku. A mimo jiné i zástavou Nového Veselí, které
pak měli ve správě různí
držitelé či nájemci, ale
kteří zde však už nebydleli. Výjimkou byl právě
Jiří Kryštof Globic. Šlechtic, který od píky sloužil
na vojně a dotáhl to až na
člena válečné rady císaře.
Když zanechal vojenské
kariéry, usadil se, se svojí
druhou manželkou hraběnkou Marií z Herbersteinu a celou rodinou, v
Novém Veselí.
Zas tedy nějaký čas
na tvrzi vrchnost sídlila.
Zas přijížděly návštěvy a
na Veselí byla komorná,
panský zahradník a jiné
služebnictvo. Čtyři z Globicových sedmi dětí se
ve Veselí narodily a měly
křtiny, konala se zde i
slavná svatba jeho dcery z prvního manželství

Marie Josefy. Zajímavostí
je, že když v květnu 1693
Globic zemřel, bylo jeho
tělo uloženo k věčnému
spánku na našem hřbitově.
Zdá se, že byl dobrým
pánem a pravděpodobně
i on byl se svými poddanými, kteří měli pověst
hodných, poslušných a
hraběcí milosti oddaně
sloužících poddaných,
spokojen. Oboustrannou
spokojenost však narušovali zvěsti o šířící se morové epidemii.
Tehdejší lid hledal
ochranu hlavně u Boha,
a proto veselský pán slíbil, že postaví kapli ke cti
a větší slávě Boží, pokud
městečko bude morové
rány ušetřeno. A protože
skutečně v Novém Veselí
a k němu patřících obcích
na mor nikdo nezemřel,
kapli nad městečkem na
tzv. „Šteinhýblu“ (Kamenném vršku) postavil.
Zasvěcena byla Panně
Marii a třem uznávaným
ochráncům - svatému
Rochu, Šebestiánu a Rozálii. Nadační listinou z
listopadu roku 1681 zavázal své nástupce, aby udržovali kapli v dobrém stavu, starali se o její vnitřní
i vnější výzdobu a dávali
faráři ročně 9 zlatých, aby
v této kapli sloužil měsíčně mši svatou.
Smrtí Jiřího Kryštofa Globice, však skončilo
chvilkové vyjasnění nad

Další akcí bude oprava dešťové kanalizace v podchodu budovy SDH (pošty) v celkové délce 30 m z důvodu
zjištění závady na této kanalizaci. Také při této stavbě
žádáme občany o zvýšenou bezpečnost.
Nadále probíhají práce na opravách chodníků v ulici
Sportovní.
starosta městyse
veselským statkem a zemský prokurátor rozvířil
otázku jeho vlastnického
práva. Tečkou za jeho samostatným fungováním
se stal rok 1709, kdy se
Berkové dohodli na jeho
prodeji žďárskému klášteru. S ním pak městečko
sdílelo další osudy a majitele. Prodejem celého
novoveselského panství
se stala majetkem žďárského kláštera i kaplička
a jeho majetkem - nyní
tedy již majetkem rodiny
Kinských je až do dnešních dní.
Původní
kaplička
stavěná roku 1680 měla
čtvercový půdorys tvaru
4,5 x 4,5 metru bez oken, s
průčelím orientovaným k
městečku a sedlovou šindelovou střechu. Přední
strana byla celá otevřená, klenutá do oblouku
a krytá mříží. S nápisem
nad klenutím: “Maria,
matko bolestná, oroduj
za nás”. V kapli se nacházel jednoduchý oltář, nad
kterým visel obraz Panny Marie Sedmibolestné
a po stranách ještě dva
velké obrazy, svatého Rocha a svatého Šebestiána
a také obraz svaté Rozálie umístěný ve výklenku
pod oltářem, obložený
hrubými kusy křemene
a suchým mechem, což
mělo znázorňovat jeskyňku, ve které spí svůj věčný
sen. Kapličku doplňovala
ještě dřevěná kazatelna,
která stávala před lípou

blíže k silnici. Lípy byly
vysázeny pravděpodobně hned v době postavení
kapličky, jak tomu u staveb tohoto druhu v krajině bývalo.
Tuto podobu měla
kaplička až do konce 19.
století. Změna nastala
trochu kuriozním způsobem.
Rodačka z Nového
Veselí Marie Růžičková
se provdala do Vídně,
kde s manželem provozovali krajkářskou dílnu.
A rozhodla se kapličce v
rodné obci věnovat zvon
s obrazem Panny Marie,
který nechala roku 1888
ulít ve zvonařské dílně
Petra Hilzera ve Vídeňském Novém Městě. Aby
jej veselští mohli do kapličky umístit, vyzdvihli ve
štítě kousek zdi a ve špici
zbudovali výklenek krytý
stříškou. Do něj pak zvon
umístili a na slavnostní
„uvedení do provozu“
dárkyni pozvali. Ta však
neskrývala své zklamání.
Jistě zvyklá z Vídně na
honosnější věžičky nazvala tento pokus o zvoničku “holubníkem”.
Stavělo se tedy znovu.
Tentokrát byl na přestavbu najat novoměstský
stavitel Šír. Ten barokní
kapličku upravil do novorenesančního slohu a
rozšířil ji o vstupní část s
hranolovou zvonicí a jehlancovou střechou, tak
jak již kapličku známe.
Přístavkem však dřívější
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otevřený prostor potemněl, proto byla dodatečně
po stranách zbudována
okénka. Z původní železné mříže byly vyrobeny
dveře s datací 1889.
O dva roky později byl
prostor před kapličkou
doplněn křížem, který
darovali bezdětní manželé Procházkovi, nese
nápis: Kdokoliv s bolestí
kráčíš cestou tohoto života, tvář svou horkou slzou máčíš a v tvém srdci
tesknota. Ó sem pohleď
duše čistá a viz na kříži
tu Krista, pak tich budeš
kráčeti dále a Boha za
vše chváliti stále.
K další rekonstrukci
došlo v roce 1927, kdy
byla šindelová střecha
nahrazena
zinkovým
plechem a při vnitřní výmalbě byly odstraněny
již zteřelé obrazy světců
sv. Rocha a Šebestiána a z
výklenku pod oltářem sv.
Rozálie. Zůstal pouze oltářní obraz, který přemaloval akademický malíř
Norbert Pokorný z Tišnova. Nově zobrazoval a
dodnes zobrazuje P. Marii s Jezulátkem, všechny
tři patrony kapličky z odstraněných obrazů a vedutu Nového Veselí v pozadí. Zároveň byl pořízen
z darů farníků nový zvon,
který nahradil původní,
zrekvírováný v 1. světové válce. Ale ani nový
zvon vážící 153 kg a ulitý ve zvonařském závodě
v Kuklenách v kapličce
nezůstal dlouho, neboť i
ten byl použit k válečným
účelům během 2. světové
války. Nyní je tedy kaplička bez zvonu.
Během dalších let se
opravovalo ještě několi4

Původní podoba kapličky a kaplička s nevydařenou zvoničkou, tak jak ji zachytil kronikář Josef Večeřa.

krát. Obnovovaly se omítky a nátěry, jak vnitřní,
tak venkovní, měnila se
krytina na zvoničce, odizolovávalo se zdivo proti
vhlkosti... a změnilo se i
okolí. Když byla v šedesátých letech zavezena
“dolina” před kapličkou
a vyrovnal se terén, vytvořila se parková úprava ohraničená plotem.
Postupem času kaplička,
dříve stojící na kopečku
za městečkem, splynula s
okolní zástavbou.
-------Poslední rekonstrukce kapličky byla dokončena v tomto roce. Probíhala od roku 2013, kdy
byl nejprve zrestaurován
oltářní obraz, následující-

ho roku proběhla revitalizace zeleně a letos byly
práce dokončeny.
Provedla se oprava fasády včetně nátěru,
dále byla natřena krytina
kaple a obnoveny nátěry
oken a dveří.
Celkové náklady na
letošní opravy byly ve
výši 65 000,- Kč.
Financování se uskutečnilo ze sbírek občanů
a dále ﬁnančně přispěly
ﬁrmy ZDT Nové Veselí, KINSKÝ Žďár, a.s. a
ZDV Novoveselsko Nové
Veselí. Všem dárcům ﬁnančních prostředků děkujeme.
Poděkování patří také
všem pracovníkům a brigádníkům, kteří se po-

díleli na samotné rekonstrukci kapličky, zvláště
je třeba vyzdvihnout
zednické práce pana Jana
Zity, Karla Štikara a Jana
Špačka.
(pozn. V současné
době je kaplička v majetku rodiny Kinských, pozemek kolem kapličky je
v majetku městyse Nové
Veselí)
Marcela Vencelidesová

SDH Nové Veselí
Letní měsíce tradičně
patří k těm oddechovějším
a spokojenějším a stejně to
platí i pro činnost novoveselského hasičského sboru.
Úplné ticho po pěšině však
nelze očekávat, a tak i přes
léto proběhlo několik již
tradičních i zcela nových
akcí. Jedním z nejvýznamnějších letních kulturních
bodů se letos, již po páté,
stalo Barevné Poveselení,
které tentokráte proběhlo v
novém termínu, a to 15. 8.
2015 v době konání poutě u
kapličky sv. Rocha. Organizace byla zajišťována ve spolupráci s městysem Nové
Veselí. Po jarních nezdarech
s počasím na kulturních akcích se naopak Barevné Poveselení vybarvilo a vyslunilo více, než jsme si mohli
přát. Akce začínala ve 14
hodin odpoledním programem, který byl zpestřen řadou kulturních i zábavních
zážitků pro malé i velké.
Tradičně zahrála k poslechu
dechová hudba Veseláci, své
dovednosti předvedli místní
biketrialisté, v bedně se točilo prasátko a pro malé návštěvníky byl přistaven skákací hrad. Mezi nové atrakce
se zařadila okružní projížďka okolo Nového Veselí his-

torickým autobusem ﬁrmy
ZDAR a.s. Dále si všichni
kutilové mohli vyzkoušet
zdobení perníčků, pletení
šály a přišívání knoﬂíků na
etapy. Večerní zábava začala
o 20. hodině v režii skupin
Airback a Liquid Face, které
roztancovávaly přítomné až
do druhé hodiny ranní. Děkujeme všem zúčastněným,
spoluorganizátorům i hostům, že se přišli podívat a
pomohli tak vytvořit takhle
veselou atmosféru.
Neodmyslitelnou součástí činnosti sboru je práce
zásahové jednotky, jak při
represivních zásazích, tak
při technické pomoci na
vyžádání krajského centra,
městyse i občanů. Činnost
zásahové jednotky vycházela v letošním létě především
z faktu, že jsme zažili jedno
z nejsušších lét za poslední
dobu a nedostatek vody byl
zřejmý téměř všude. Během
léta tedy pomáhali hasiči,
na žádost starosty městyse,
s údržbou a zaléváním nově
vysazených stromků za
areálem ZDV a Aleje Petra
Vejvody. Dalším vážným
problémem souvisejícím s
úmorným suchem byl výskyt nadměrného počtu
vos a sršňů blízko lidských

obydlí. Několikrát tedy hasiči vyjeli pomoci s likvidací
jejich hnízd. Dne 10. 8. 2015
se rozezvučely hasičské sirény a zásahová jednotka
byla povolána ke svému
letošnímu největšímu zásahu – požáru stohu slámy za
ZDV. Požár byl rozsáhlý a
komplikovaný. V důsledku
jiskry od kmene při skládání slámy, došlo díky silnému
větru k rychlému rozšíření
ohně na celý stoh. Rychlý
zásah hasičů byl na místě,
neboť vítr odnášel hořící
slámu do vnitřního areálu
ZDV, čímž došlo k několika zahoření uskladněného
materiálu. K rychlé lokalizaci a následné likvidaci požáru, byly přivolány i další
jednotky z okolních sborů.
Kyvadlovou dopravu vody
z novoveselského rybníka
zajistilo devět cisternových
automobilů. Celkem sedmi jednotkám s jedenácti
zásahovými vozidly se po
několikahodinové práci a
ve velkém vedru podařilo
oheň zlikvidovat.
Zpestřením výcviku členů sboru je možnost družstev žen i mužů účastnit se
různých hasičských soutěží
a porovnat své dovednosti s ostatními sbory. Letní
soutěže se obvykle nesou ve
veselém duchu a jsou různě
zpestřeny. Družstvo mužů se
zúčastnilo 4 soutěží - tradiční soutěže hasičských historických ručních stříkaček v
Jamách, třináctého ročníku
„O bohdalovský pohár“
4. místo, nultého ročníku
pohárové soutěže na náměstí ve Velkém Meziříčí a
memoriálu Jana Dřínka a
Karla Herolda ve Žďáru nad
Sázavou. Zde za posledních

několik let bylo družstvo
mužů z Nového Veselí opět
vidět na předních příčkách
umístění. Konkrétně zde
dosáhli na druhou příčku v
silné konkurenci 25ti družstev. Družstvo žen poprvé
vyrazilo na noční pohárovou soutěž do Herálce, odkud si dovezlo hezké zážitky
a krásné třetí místo. Na pohárové soutěži v Bohdalově
zvítězily a na memoriálu ve
Žďáru nad Sázavou 12. září
se umístily na 4. místě. Tím
letošní sezóna hasičských
soutěží skončila, Všem,
kteří se podíleli na činnosti
soutěžních družstev, gratulujeme k výsledkům a těšíme se na příští rok.
Přes léto pokračují stavební práce při dokončování druhé etapy přestavby
sociálního zázemí areálu
sloužícího převážně k letním aktivitám sboru. Firmou STAKO byla dokončena hrubá stavba, další
ﬁrmy provedly kanalizaci,
instalace plynového a vodovodního vedení. Byla
provedena izolace střechy
a instalace elektrického
vedení, instalována vzduchotechnika a ústřední vytápění. V současné době
jsou prováděny obklady
a dlažba podlahy. Termín
dokončení druhé etapy je
konec září. Protože stavba
je realizována řadou ﬁrem,
nikoliv dodavatelsky, je velice náročná na koordinaci
a dohled na kvalitu provedení. Sluší se tedy poděkovat starostovi městyse, na
kterého především padá
řešení operativního řízení stavby, za velmi dobré
zvládnutí této akce.
Lenka Ťupová
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Šála s historií
Tak je pojmenovaná
akce, která si dala za úkol
oslovit co nejvíce účastníků, uplést co nejdelší šálu.
Pletení šály započalo v sobotu 15. srpna na Barevném Poveselení. V těchto
dnech šála stále putuje po
domácnostech a utěšeně
přibývá na délce. Každý

přírůstek na délce včetně
jeho autora je pečlivě zaznamenán, tak vzniká její
historie. Na novoveselskou
pouť bude šála opět k vidění i k pletení. Přijďte se podívat nebo si zaplést, popř.
věnujte zbytky příze a vln.
Děkujeme.
Jitka Kalasová

Zájezd do Národního divadla
Na neděli 17. dubna
2016 opět připravujeme
zájezd do Národního
divadla v Praze, tentokrát na odpolední představení Manon Lescaut.
Jeden z nejvýraznějších
příběhů lásky, plný napínavých zvratů a okouzlujícího rytířského světa,
se na jeviště Národního
divadla dostává vůbec
poprvé.

Předpokládaná cena
zájezdu pro jednu osobu
cca 550 Kč (vstupenka +
za doprava). Případní zájemci se mohou hlásit prostřednictvím SMS ve tvaru
jméno-číslo domu- počet
osob (př. Kalasovi-145-1)
na telefonní číslo 775 919
274, a to do konce měsíce
října 2015. Bližší informace Vám budou včas sděleny.
Jitka Kalasová

Bezpečně do školy
Začátek školního roku
je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku,
ale i pro ty, které se po
prázdninách do školních
lavic znovu vracejí.
Cesty do škol však s
sebou přinášejí i některá
rizika, na která je při této
příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i
nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu.
Pokud nahlédneme do
statistik, tak z celkového
počtu všech úrazů dětí
tvoří úrazy spojené s pohybem dítěte v provozu
na pozemních komunikacích více jak 40 % a úmrtí
přes 30 % což poukazuje
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na závažnost této problematiky.
V období od 1. ledna 2015 do 31. července
2015 šetřili policisté v
Kraji Vysočina celkem 59
dopravních nehod s účastí chodců. Z tohoto celkového počtu bylo v pěti
případech
účastníkem
dopravní nehody dítě. Při
těchto nehodách bylo 44
chodců lehce zraněno a
sedm těžce.
Z hlediska zavinění byli
chodci viníky dopravních
nehod ve čtrnácti případech a z tohoto pět nehod
bylo zaviněno dítětem.
S cílem předejít dalším zbytečným nehodám,
jejichž přímými aktéry
jsou malí účastníci silnič-

Mezinárodní den seniorů

Již od roku 1998 si svět
1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě
toho dne byl totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním
tajemníkem Koﬁ Annanem
vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů.
Den je oslavou všeho,
co společnosti senioři přináší a zvyšuje povědomí o
problémech, se kterými se
potýkají. Snahou této kampaně je změnit pohled mé-

dií i veřejnosti na seniory a
upozornit na problematický mediální obraz starých
lidí a jejich postavení ve
společnosti.
Při této příležitosti pořádá městys pro občany v
neděli 8. listopadu odpolední setkání při muzice.
Akce se uskuteční v sokolovně a bližší informace
budou sděleny prostřednictvím místního rozhlasu
a plakátů.
Jitka Kalasová

ního provozu, je důležité
připomenout veřejnosti a
hlavně rodičům školáčků
některá základní pravidla.
Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu
v první řadě odpovídají
jeho rodiče – škola a ostatní složky podílející se na
prevenci v dopravě mohou
dítěti dát v rámci dopravní
výchovy pouze základy, ale
praxi ve skutečném provozu musí zajistit rodiče,
včetně toho, aby dětem šli
příkladem. Co tedy mohou rodiče pro bezpečnost
svých dětí v silničním provozu udělat?
Před začátkem školního roku je vhodné, aby si
rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy a ostatní
trasy, po kterých se bude
dítě pohybovat, ukázali
mu bezpečná místa pro
přecházení a vysvětlili
dítěti zásady bezpečného
přecházení, a to zejména:
• Aby dítě použilo bezpečné místo k přecházení, například tam, kde má
dostatečný rozhled a je
tam vyznačený přechod
pro chodce.
• Před přecházením vozovky se zastavit, rozhléd-

nout na obě strany, rychle,
ale nikoli zbrkle přejít.
• Nikdy nepřecházet me-zi zaparkovanými vozidly
• Nevbíhat na silnici
Vhodné je, aby zezačátku rodiče doprovázeli
mladší děti na cestě do
školy, dokud nezískají jistotu, že se dítě v silničním
provozu pohybuje bezpečně a dbá jejich rad. Je
nutné dítě upozornit na
nebezpečí vyplývající z
jeho pohybu v provozu
– dítě není ničím chráněno a případný střet s
vozidlem vždy “prohraje“
dítě.
Důležitou rolí rodičů
je nejen dávat svým dětem příklad, ale svou všímavostí mohou přispět i k
jejich bezpečnosti a bezpečnosti ostatních dětí a
účastníků silničního provozu. Pokud zaregistrují při doprovodu dětí do
škol nebezpečné úseky,
ve kterých by mohlo dojít
k ohrožení, je třeba upozornit orgány příslušných
obcí a požádat o dopravně
inženýrské, nebo stavební
řešení.

Dalším důležitým a
nezbytným prvkem pro
bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu
do školy a ze školy by dítě
mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je
vhodné používat reﬂexní
nebo ﬂuorescenční prvky na oblečení nebo na
školních brašnách, baťůžcích. Toto neplatí pouze
pro děti, ale pro všechny
chodce v silničním provozu platí zásada vidět a být
viděn.
Pokud se děti přepravují do školy veřejnou dopravou, měli by jim rodiče
vysvětlit zásady bezpečného chování v dopravních
prostředcích - nutnost se
za jízdy držet, nepřecházet vozovku před nebo za
autobusem stojícím v zastávce.
Jestliže rodiče přepravují menší dítě do školy

v osobním automobilu,
musí být vždy umístěno
v dětské autosedačce. U
nás platí tato povinnost ze
zákona, přesto statistiky
dětských úmrtí hovoří o
opaku.
Takže několik zásad
pro rodiče:
Řidič nesmí přepravovat ve vozidle, které není
vybaveno zádržným bezpečnostním systémem:
• dítě mladší tří let,
• dítě menší než 150 cm
na sedadle vedle řidiče,
Ve vozidle které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem smí
být přepravováno dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná
výška nepřevyšuje 150
cm, pouze za použití dětské autosedačky a při této
přepravě musí být splněny
následující podmínky:

• dítě musí být umístěno
v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
• na sedadle, které je
vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo
činnost, nebo pokud byl
uveden mimo činnost
automaticky, nesmí být
dítě v dětské autosedačce
přepravováno čelem proti
směru jízdy,
Dětská
autosedačka
musí být upevněna na
sedadle podle podmínek
stanovených výrobcem
dětské autosedačky a dítě
musí být do dětské autosedačky umístěno v souladu s návodem k použití
této dětské autosedačky.
Nerespektování těchto zásad je hodnoceno
jako přestupkové jednání, za které může být

uložena sankce až do
výše 2 000 korun a ztráta
čtyř bodů.
V neposlední řadě by si
všichni řidiči měli uvědomit, že začátkem školního
roku a v jeho průběhu se
v ranních a odpoledních
hodinách bude na ulicích
vyskytovat více dětí a tomuto by měli přizpůsobit
své chování – zejména pak
rychlost jízdy. Důležitá je
u všech řidičů i předvídavost. Berme v úvahu, že
chování dítěte v silničním
provozu ovlivňuje mnoho
faktorů, a proto jeho reakce jsou velice často nevyzpytatelné.
Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina
Oddělení tisku
a prevence
pprap. Mgr. Tomáš
Procházka
koordinátor prevence

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ
Výpis z usnesení rady městyse dne 15. 6. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva
LDO Přibyslav dne 28. 5. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Informace k slavnostnímu otevření naučné stezky
kolem Veselského rybníka za účasti prezidenta ČR
a hejtmana Kraje Vysočina dne 24. 6. 2015 v 15,00 hod
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4. Daňové příjmy za leden až květen 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5. Informace o průběhu prací na akci „ Přístavba hyg.
zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6. Informace o průběhu prací na opravách chodníků
a komunikací
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7. Informace o zahájení prací na dokončení akce
Městys Nové Veselí, obytný soubor RD „Za Potokem“ II. etapa
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

8. Informace o vyhlášené petici na podporu výstavby
obchvatu kolem Nového Veselí a Budče
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1. Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na umístění
a provedení stavby „Nové Veselí, Kanalizace v ulici
Luční“ na pozemku parc. č. 512/1 v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. Provedení změny v projektové dokumentaci na akci
„Místní obslužná komunikace průmyslové zóny
Nové Veselí“ ﬁrmou Ing. Miloslav Eliáš, Litvínovice 2130, 370 01 České Budějovice za cenu ve výši
6 500,- Kč bez DPH. RM zároveň schvaluje tento
výdaj ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Provedení projektové dokumentace na zhotovení přístřešku do Základní školy v Novém Veselí ﬁrmou Ing.
Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35,
Nové veselí za cenu ve výši 10 000,- Kč bez DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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4. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
na stavbu Kanalizační a vodovodní přípojka na pozemku parc. č. 446 v majetku městyse Nové Veselí.
Tento bod nebyl schválen
Hlasování: pro 0, proti 4, zdrž. 0
5. Vyhotovení geometrického plánu na vymezení rozsahu věcného břemene na akci „Nové Veselí – odvodnění komunikace nad sportovní halou“ ﬁrmou
Zdeněk Tulis, Geodezie Vysočina, Polní 282/35,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 7 260 včetně
DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6. Dodání a montáž zamykacího bezpečnostního systému do budov SDH Nové Veselí od ﬁrmy Tokoz
a.s., Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 13 875,- Kč bez DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrž. 1
RM souhlasí:
1. S výpůjčkou části nemovitosti č.p. 59 na pozemku parc.
č. 40 o velikosti 66,11 m2 v majetku městyse Nové Veselí
ﬁrmě Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. S uzavřením smlouvy o věcném břemenu s ﬁrmou
E:ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice na stavbu „N. Veselí, přípojka
NN, Loub“, za účelem umístění distribuční soustavy
– kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2510
v majetku městyse Nové Veselí, jehož obsahem je
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 7. 7. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva
LDO Přibyslav dne 19. 6. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 25. 6. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4. Daňové příjmy za leden až červen 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5. Informace o průběhu prací na akci „ Přístavba hyg.
zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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6. Informace o průběhu prací na opravách chodníků
a komunikací
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7. Informace o průběhu prací na dokončení akce
Městys Nové Veselí, obytný soubor RD „Za Potokem“ II. etapa
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8. Informace o zahájení prací akce „Zateplení budovy
DKS v Novém Veselí“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1. Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu
pozemků v podílovém spoluvlastnictví LDO Přibyslav parc. č. 38/8 o výměře 1116 m2, 38/11 o výměře
183 m2, 42/2 o výměře 56 m2 a 42/3 o výměře 1177
m2 v k.ú. Staré Ransko
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav a
Lesním družstvem obcí Přibyslav (ﬁrmou), ve kterém se mění pro účetní rok 2015 výše nájemného
za lesní pozemky na 48 % z tržeb za vlastní dříví a
nájemné z ostatních pozemků se stanovuje na 800
000,- Kč. Nájemné je osvobozeno od DPH
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
na stavbu Kanalizační a vodovodní přípojka na pozemku parc. č. 446 v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4. Smlouvu č. 857/2015 o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Městys Nové Veselí, úprava zastávek HD Nové Veselí a navazujících chodníků“ ve
výši maximálně 418 000,- Kč. RM schvaluje přijetí
těchto ﬁnančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny z rozpočtu Kraje Vysočina na
akci „ Oprava chodníku a komunikace v Novém
Veselí“ ve výši 105 000,- Kč. RM schvaluje přijetí
těchto ﬁnančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6. Rozpočtová opatření č.12/2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7. Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodej
pozemku určeného ke stavbě rodinného domu
parc. č. 817/4 v k.ú. Nové Veselí v lokalitě „Za Potokem – II. etapa“ o výměře 1012 m2
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8. Zpracování projektové dokumentace na úpravu
sportovní haly v Novém Veselí z důvodu výstavby

9.

10.

11.

12.

ubytovacího zařízení TJ Sokol Nové Veselí, ﬁrmou
Santis a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 65 000,- bez DPH. RM tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Rekonstrukce chodníků v ulici
Sportovní, Nové Veselí“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení akce „Rekonstrukce
chodníků v ulici Sportovní, Nové Veselí“ ve složení
Ing. Jana Stehlíková, Petr Danihel, Ing. Jiří Danihel,
Ing. Oldřich Veselý st. a MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Firmy k zaslání nabídek do výběrového řízení na
akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Sportovní,
Nové Veselí“ - 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, Pavel
Boháček STAVITELSTVÍ, U Hřbitova 1118, 588 13
Polná, GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké
Meziřičí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Program zasedání ZM dne 27. 7. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1. S uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s ﬁrmou ZDT spol. s.r.o., Žďárská 287,
592 14 Nové Veselí na stavbu autobusové zastávky
o velikosti cca 2x3 m na pozemku p. č. 8770 v k. ú.
Nové Veselí. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na provozování, údržby a úpravy vybudované dešťové kanalizace na pozemcích parc.č. 2216/1,
150, 49, 47, 2216/2. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 3. 8. 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 27. 7.
2015 č. 6
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Sdělení hejtmana Kraje Vysočina k situaci možností realizace silničního obchvatu kolem Nového Veselí a Budče
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

4. Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace k 30. 6. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5. Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina na
období 2016 - 2025
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
7. Informace o průběhu prací na akci „Městys Nové
Veselí, úprava zastávek HD Nové Veselí a navazujících chodníků“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8. Informace o dokončení prací na akci „Zateplení
budovy DKS Nové Veselí“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9. Informace o dokončení prací na akci Městys Nové
Veselí, obytný soubor RD „Za Potokem“ II. etapa
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1. Smlouvy o sdružených službách dodávek plynu
a elektřiny na rok 2016 s firmou RWE Energie,
s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, včetně příloh
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku na stavbu Přípojka splaškové kanalizace
na pozemcích parc. č. 421 a 182 v majetku městyse Nové Veselí. Přípojka je investorem zřizována
k přístavbě skladu a garáže.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na provozování, údržby a úpravy již vybudované inženýrské sítě a to kanalizačního odpadu – splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 21
v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4. Poskytnutí finančního daru pro Základní organizaci Svazu zahrádkářů Nové Veselí ve výši
15 000,- Kč na základě doručené žádosti. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5. Provedení rekonstrukce povrchu vozovky před autobusovou zastávkou ﬁrmou STAKO VYSOČINA
s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za
cenu 66 784,- Kč včetně DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6. Vyhlášení výběrového řízení na akci „Odvodnění místní obslužné komunikace průmyslové zóny
a komunikace za sportovní halou“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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7. Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení
nabídek výběrového řízení akce „Odvodnění místní obslužné komunikace průmyslové zóny a komunikace za sportovní halou“ ve složení Ing. Luboš
Štěpánek, Ing. Oldřich Veselý st., Ing. Jiří Danihel,
Luboš Bartůněk a MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8. Firmy k zaslání nabídek do výběrového řízení na akci
„Odvodnění místní obslužné komunikace průmyslové zóny a komunikace za sportovní halou“ - 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, JCZ, s.r.o.,
Maršovice 92, Nové Město na Moravě, KOVAČKA,
s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9. Přidělení volného bytu v DKS Nové Veselí od 15. 8.
2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
10. Přijetí ﬁnančních prostředků z Grantového programu Kraje Vysočina „Bioodpady 2015“ ve výši
28 833,- Kč a z Grantového programu „Životní
prostředí 2014“ ve výši 50 000,- Kč. RM zároveň
schvaluje přijetí těchto ﬁnančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
11. Provedení oplechování části hřbitovní zdi na starém hřbitově II část v Novém Veselí ﬁrmou Václav Ruber, Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 60 000,- Kč bez DPH. RM
zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 24. 8. 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 24. 8.
2015 přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Daňové příjmy za leden – červenec 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4. Informaci o bezúplatném převodu stavby „ Polní
cesty C 10 a C 31 v k.ú. Nové Veselí“ ze Státního
pozemkového úřadu do majetku městyse Nové Veselí na základě Smlouvy ze dne 18. 3. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu prací na akci „ Přístavba hyg.
zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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6. Informace o závěrečné kontrolní prohlídce – kolaudaci akce „Městys Nové Veselí, úprava zastávek HD
Nové Veselí a navazujících chodníků“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1. Provedení opravy – sanace omítek na hřbitovní zdi
podél starého hřbitova v Novém Veselí ﬁrmou FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Sportovní 248, 592 14 Nové
Veselí za cenu ve výši 18 255,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. Instalaci přijímačů a reproduktorů místního rozhlasu v lokalitě nové zástavby rodinných domů, v
ulici K Borovinám od ﬁrmy Radek Pikl, Akátová
769, 537 01 Chrudim za cenu ve výši 35 151,- Kč
včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro mobilní svoz nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů uzavřenou s ﬁrmou ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 PRAHA
4 prostřednictvím dopravce pro mobilní svoz nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů ﬁrmou
Miloslav Odvárka ODAS, Nám. Republiky 61/20,
Žďár nad Sázavou za ceny dle ceníku pro dopravce
uvedené v příloze smlouvy
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4. Provedení opravy zdi podél autobusové zastávky
ﬁrmou FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Sportovní 248,
592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 13 846,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5. Program zasedání ZM dne 11. 9. 2015 v 18,00 hod
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1. S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6.
2015 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2. S provedením rekonstrukce části dešťové kanalizace
v lokalitě za budovou SDH Nové Veselí ﬁrmou VHS
Žďár nad Sázavou, spol. s r.o., U Malého lesa 1784/5,
Žďár nad Sázavou, za cenu ve výši 125 228,- Kč bez
DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3. S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2015 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí ve výši 715 000,- Kč. RM
doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva
městyse konaného dne 27. 7. 2015 č. 6
ZM bere na vědomí:
1. Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 5 ze
dne 22. 5. 2015
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2. Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak bylo předneseno starostou městyse MVDr.
Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3. Daňové příjmy za leden až červen 2015
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1. Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů
programu zasedání ZM, a to:
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „ Městys
Nové Veselí, obytný soubor RD „ Za potokem“
– II. etapa“
2. Nákup autobusových čekáren
3. Směna pozemků v podílovém spoluvlastnictví
členských obcí LDO Přibyslav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. NM – 014330033500/001 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, přípojka NN Loub“, jehož obsahem je zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu, 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 1 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku s ﬁrmou ZDT spol. s.r.o., Žďárská 287,
592 14 Nové Veselí na stavbu autobusové zastávky
o velikosti cca 2x3 m na pozemku p. č. 8770 v k. ú.
Nové Veselí.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na provozování, údržby a úpravy vybudované dešťové kanalizace na pozemcích parc.č.
2216/1, 150, 49, 47, 2216/2. Věcné břemeno - služebnost se zřizuje bezplatně.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5. Výpůjčku části nemovitosti č.p. 59 na pozemku
parc. č. 40 o velikosti 66,11 m2 v majetku městyse Nové Veselí ﬁrmě Česká pošta, s.p., Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za účelem bezúplatného užívání předmětu výpůjčky jako provozovny
pobočky pošty.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 1
6. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební
akce:
„Rekonstrukce chodníků v ulici Sportovní, Nové
Veselí“ podle výše nabídkových cen:
1. T. M. V. spol. s.r.o., Nádražní 1400, Bystřice nad
Pernštejnem za cenu 1.267.972,98 Kč bez DPH
2. STAKO VYSOČINA, s. r. o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu
1.270.580,- Kč bez DPH
3. Zásobování teplem s.r.o., Svitavská 434/10,
Blansko za cenu 1.313.260,- Kč bez DPH
4. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, Divize oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu ve
výši 1.518.013,- Kč bez DPH
5. GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí
za cenu 1.766.514,- Kč bez DPH
Zároveň ZM schvaluje výdaje na realizaci akce vítěznou ﬁrmou jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7. Způsob výběru kupujícího pozemku parc. č. 817/4
o výměře 1012 m2, a to na základě: data doručení
reakce na vyhlášený záměr, kdy pozemek bude prodán zájemci, který doručil reakci na záměr dříve.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
8. Prodej pozemku parc. č. 817/4 o výměře 1012 m2
z majetku městyse Nové Veselí za cenu ve výši
550,- Kč za každý m2 převáděného pozemku, tedy
celkem za cenu ve výši 556.600,- Kč včetně DPH,
zároveň kupující uhradí kauci ve výši 50 000,- Kč,
která bude vrácena kupujícímu na základě podmínek kupní smlouvy po předložení kolaudačního
rozhodnutí stavby nového rodinného domu. ZM
schvaluje příjem těchto ﬁnančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Městys Nové
Veselí, obytný soubor RD „Za potokem“ – II. etapa“
s ﬁrmou SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, kterým se mění nejvyšší
přípustná cena za dílo na částku ve výši 5 257 102,-Kč bez DPH. Důvodem je navýšení ceny za dílo
o částku 115 121,-Kč bez DPH z důvodů rozšíření
a prodloužení komunikace. Zároveň schvaluje toto
navýšení jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
10. Zakoupení dvou kusů autobusových zastávek
do majetku městyse Nové Veselí od ﬁrmy DETA
spol s.r.o., Pod Vrbami 3, Bruntál za cenu ve výši
167.740,- Kč včetně DPH, včetně montáže, dopravy, laviček a informačních tabulí. Zároveň ZM
schvaluje tento výdaj na realizaci akce jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
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11. Směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví
městyse Nové Veselí parc.č. 38/8 o výměře 1116 m2,
38/11 o výměře 183 m2, 42/2 o výměře 56 m2 a 42/3
o výměře 1177 m2 v k.ú Staré Ransko za pozemky

parc.č. 841/24 o výměře 141 m2 a 832/1 o výměře
4923 m2 v k.ú. Žďírec nad Doubravou.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY

Školička Kamarád se zapojila do programu Ekoškolka
S novým školním rokem nás čeká jedna novinka, i když to není nic
nového v práci a aktivitách naší školičky. Od
září jsme se připojili ke
školkám, které praktikují nejen enviromentální
vzdělávání včetně ekologického chování a přístupů, ale mají zájem zapojit
i další zúčastněné v tomto
snažení.
Ekoškolka je program,
proﬁlace mateřské školy
či soubor zásad, o kterých
jsou lidé, ať už velcí nebo
malí v dané mateřské škole přesvědčeni, že nám

pomohou život žít tak,
aby další generace mohly
vnímat krásu, barevnost,
proměnlivost a pestrost
přírody. Tento program
má v ČR dvacetiletou
tradici, a to u základních
škol. Pro mateřinky se
možnost zapojení otevřela až v letošním roce, a my
jsme rádi této možnosti
využili.
Naše důvody jsou
nasnadě. Jsme součástí
příspěvkové organizace,
kde základní škola již v
programu zapojena je a
dvakrát obhájila získaný
titul EKOŠKOLA. Je tedy

přirozené, že povedeme
děti stejnou cestou. Dalším důvodem jsou naše
zkušenosti v oblasti environmentálního vzdělávání dětí předškolního věku,
které jsme již mohli prezentovat a sdílet při různých příležitostech.
Ekoškolka pro nás
tedy bude cesta, po které
budeme společně kráčet
učitelé, děti, rodiče, naši
kolegové, případně další
zájemci a všichni společně budeme řešit témata,
případně problémy, které
v rámci těchto témat odhalíme.

Budeme rádi, pokud
nás v našich záměrech
podpoříte, protože k získání titulu EKOŠKOLKA
vede sedm kroků, a prvním z nich je vytvoření
ekotýmu, který bude koordinovat činnost naší
školičky. Takže, vítáme do
tohoto týmu rodiče, kteří
budou chtít spolu s námi
kráčet k Ekoškolce.
Monika Kovalská a Pavla
Zichová, koordinátoři
programu v naší školičce

Pro tento školní rok
chystáme novinku. Rádi
bychom pozvali na čtení
pohádek babičky, případně
dědečky, kteří budou mít
chuť dětem předčítat. Tento záměr podpoří i mezigenerační vztahy, a pohádky čtené našimi prarodiči
budou mít nezaměnitelné
kouzlo.

Projekt jsme nazvali
„Babičko, dědečku, vyprávěj…“ a prarodiče se mohou ke čtení či vyprávění
pohádek přihlásit v mateřské škole na telefonu 566
667 123 nebo 733 132 583.
Děkujeme za případný zájem.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Celé Česko čte dětem

Naše školička se již
třetím rokem zapojuje do
výše uvedeného projektu
na podporu předčtenářské
gramotnosti a na zvýšení zájmu o čtení knih. Je
všeobecně známo, že pro
mnoho mladých teenegerů
je čtení přežitkem, protože
technické produkty vítězí
nad klasikou, jakou bezesporu kniha je. Proto je velmi důležité vracet se k našim hodnotám, které tady
byly odpradávna. Prarodiče už v dobách minulých
až dávných, ač neuměli číst,
se zaujetím a moudrostí
vyprávěli různé pohádky
a příběhy, které buď zažili, nebo o nich slyšeli. Děti
ležely na peci, s otevřenými pusinkami a očima jak
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baterky hltaly každé slovo,
které jim vypravěči říkali.
K malým dětem tak
nějak přirozeně pohádky
patří. Rozvíjí fantazii, představivost, slovní zásobu i
komunikativní dovednosti.
Mají v sobě moudrost, poučení, dobrodružství i zábavu. A jedno je vždy jisté.
A to, že dobro zvítězí nad
zlem.
Dětem v naší školičce
čteme pohádky a příběhy denně, ale chceme toto
čtení udělat zajímavějším.
Proto jsme oslovili základní
školu, konkrétně deváťáky,
zda by chodili číst dětem
pohádky do školky. Dobrý
nápad se ujal a letos to bylo
již potřetí, co žáci základní
školy u nás četli pohádky.

A jsme opět na startu…
Prázdniny, tentokrát
plné sluníčka a tepla, si
letos asi užili všichni. Ve
Školičce Kamarád se však
nelenilo a čas, kdy byla
školka zavřená, jsme využili k výměně podlahové krytiny. Klasické lino,
ještě z roku 1979, kdy se
budova kolaudovala, bylo
nahrazeno ekologicky šetrným povrchem zvaným
marmoleum. Tímto krokem jsme nejen řešili nutnou údržbu, ale i podporu
směřování naší školičky,
kdy se zabýváme tím, jak
silný ekologický dopad
může zamýšlená změna
či výměna mít. Nebylo to
nic jednoduchého, protože ekologické materiály jsou mnohem dražší,
takže děkujeme našemu
zřizovateli za podporu.
Také organizačně to bylo
značně náročné, protože
se musely vyklidit obě třídy kompletně, a to si jistě
dovedete představit, kolik
věcí nám prošlo rukama.

Se stěhováním těžších
věcí nám pomohli nejen
rodinní příslušníci, ale
zapojil se vesměs celý kolektiv, a také přišli pomoci
hasiči. Všem tedy moc děkujeme za pomoc, výsledek je úžasný. Do položeného lina nám ještě ﬁrma
pana Kasala vyřezala piktogramy se symboly tříd,
což byl krok ke snadnější
orientaci dětí v prostoru
mateřské školy.
Další věc, která proběhla o prázdninách, bylo
zrekultivování
předzahrádky mateřské školy.
Zajímavý projekt nazvaný
„ Vřesoviště“ vyžadoval
odplevelení, zaštěrkování, vytvoření kamenného
valu a dřevěné zástěny
vzduchotechniky.
Vše
bylo ztíženo extrémně
horkým počasím a následnou potřebou denní
zálivky, aby se rostliny
uchytily. Teď už zbývá do
kamenného valu zasadit
cibulky květin, jako jsou

krokusy, hyacinty, narcisy,
modřence aj. a po zimě se
již kamenný val promění
v jaro, a zbylé vřesoviště
se pak promění v léto a
podzim. Sázení cibulek
budou realizovat naše
rodinky při podzimních
cibulkových slavnostech,
které plánujeme po pouti.
Budeme i opékat brambory a buřtíky.
Takže – co nového
chystáme? Kromě výše
uvedené rodinné akce ještě další – spolu se zahrádkáři chystáme podzimní
výstavu, galerii na plotě,
den otevřené zahrady, výpravu za kamennými sochami do Žďáru a na Tři
studně, výlet za zvířátky
do Bohdalova, Martinské
slavnosti, netopýří den,
dny prosincových tradic
včele s adventním zpíváním a vánočním jarmarkem, vánoční rodinné
divadlo, vánoční kavárnu
pro seniory, návštěvu záchranné stanice IKAROS,
zapojíme se do průvodu staročeské maškary

v Hlinsku, opět budeme
vynášet Morenu, pro rodinky chystáme jarní slavnosti, celá školka pojede
na exkurzi do EDENu,
PodPovrch, na Pernštejn
za bílou paní, no, je toho
dost, ale těšíme se na dobrodružství, zábavu i poznání, a zkušenosti, které
získáme.
I v tomto ruce budeme
pomáhat. A to zvířátkům
– sběrem kaštanů, přírodě
– sběrem baterií, el. zařízení a použitých tonerů,
stromům – sběrem papíru,
postiženým kamarádům
– sběrem víček, no zkrátka všem, kdo naši pomoc
budou potřebovat.
A rádi se zase připojíme i k dalším projektům, které bude realizovat
městys či spolky, abychom
i my přispěli ke zlepšení
našeho životního prostředí v rámci městyse či
podpořili činnost spolků.
Společně toho totiž zvládneme mnohem více…
Monika Kovalská
Školička Kamarád
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Slovo ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí
Dva měsíce letních prázdnin rychle uběhly a školní
budova opět ožila dětským halasem. Během dní, kdy děti
zaslouženě odpočívaly, se škola na jejich příchod pečlivě
připravovala. Chtěl bych poděkovat vyučujícícm a žákům,
kteří se během léta každý týden scházeli na školní zahradě a
pomáhali s její udržbou.
Proběhly dvě stavební úpravy v budově školy. První byla
výměna podlahové krytiny v učebně chemie a dovybavení
lavic umyvadly na mytí chemického skla. Kompletní rekonstrukcí prošla nepříliš využívaná učebna Infocentrum, která
byla přestavěna na žákovské dílny. Na 18 pracovních stanovištích budou moci žáci všech tříd zdokonalovat své technické dovednosti a žáci 7. ročníku zde budou mít pravidelnou
výuku pracovních činností. Vybavení bylo ﬁnancováno z
grantů MŠMT a Kraje Vysočina.
Prvního září jsme, stejně jako vloni, přivítali 28 nových
prvňáčků. Nejen oni, ale všichni žáci se mohou v letošním
Na začátku školního roku byl pro děti ZŠ
a MŠ Nové Veselí připraven vzdělávací program
Dravci. Děti se seznámily
s důležitými informacemi
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o těchto zvířatech a mohly
si je zblízka prohlédnout.
Žáci mohli sledovat dravce, jak volně létají a loví.
Další možností bylo zavolat si dravce na ruku.

školním roce těšit na množství různých celoškolních akcí. Již
v říjnu proběhne celoškolní projektový den „Den stromů“, v
každém pololetí proběhnou programy primární prevence téměř v každé třídě, před Vánocemi se vydáme bruslit na zimní stadión. Pro děti je také připraven sportovní den na Den
dětí, před závěrečným vysvědčením tradiční školní výlety
a naučný pořad Planeta Země 3000 v kině Vysočina. Pokračovat bude i činnost žákovské rady a ekotýmu, projektu
Celé Česko čte dětem, sběru papíru, hliníku a léčivých bylin,
zájmové aktivity v podobě pestré nabídky kroužků. Třeťáci a čtvrťáci budou jezdit na plaveckou výuku, páťáky čeká
pobytový kurz v Středisku ekologické výchovy Chaloupky a
žáci se zúčastní sportovních a vědomostních soutěží.
Ani veřejnost nepřijde zkrátka, před Vánocemi opět připravujeme akci s vánoční tématikou.
Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy
krásný a úspěšný školní rok 2015/2016.
Mgr. Tomáš Augustýn, ředitel školy
Během programu si žáci
mohli také zasoutěžit a
získat krásné ceny.
Celá akce se vydařila,
děti i učitele velmi zaujala.

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří o
prázdninách pracovali na
školní zahradě. Proběhlo
7 brigád (14. července a
18. srpna se kvůli špatnému počasí na zahradě nepracovalo). Celkem se zúčastnilo 182 žáků, někteří
vícekrát.

Letos hodně pomohli i
vycházející deváťáci, pracovali i nastupující prvňáčci a
bývalí žáci školy, pomohly
nám i některé maminky a
babičky. Také jim děkujeme.
Na školní zahradě došlo
k problémům s vysycháním
jezírka. Vzhledem k výskytu chráněných druhů živo-

čichů i využívání vodního
biotopu ve výuce jsme se
rozhodli vybudovat jezírko
nové. Bylo založeno odbornou ﬁrmou a dno je vyloženo folií, která zajistí jeho
nepropustnost a tím stálou
hladinu vody. Věříme, že se
vysázené rostliny brzy rozrostou a naši živáčkové se do

nového jezírka přestěhují.
Naši přírodní zahradu včetně nového jezírka si můžete
prohlédnout při Dni otevřených dveří 27. září v době
od 10 do 16 hodin. Zahradu
představí členové přírodovědného kroužku Kulíšci.
Těšíme na Vaši návštěvu.
Mgr. Jana Nejedlá

ZE SPORTU
i malé „zpestření“, díky
zisku dvou republikových
medailí se celého jednoho

Házenkáři startují do
nové sezóny
Po euforii, která zavládla v červnu, po zatím
nejúspěšnější házenkářské
sezóně, přišlo pár týdnů
krátkého oddechu a vše
začalo nanovo. Kondiční
příprava, herní soustředění, přípravné turnaje,
všichni trenéři a hráči měli
v létě o zábavu postaráno.
V minulém roce se
výborně osvědčila soustředění absolvovaná v
domácím prostředí. Ke
skvělému zázemí sportovní haly pro pokračování
v této tradici hovoří také
dokonalá znalost okolního
terénu. Pro cyklistické etapy a vytrvalostní tréninky
jsou kopce kolem Nového
Veselí naprosto ideální.
Stravování našich sportovců i letos zajišťovala školní
jídelna a paní Hladíková,
kterým touto cestou děkujeme. Poděkování patří
také všem trenérům, kteří
každoročně obětují část
své dovolené a pomáhají
s plánováním i realizací
všech soustředění. Letošní
soustředění dorostu mělo

bloku zúčastnila Česká televize. Jejich medailonek
o házené v Novém Veselí

byl odvysílán ve zprávách
a jeho záznam najdete v
archivu ČT,

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/
315281381990730-udalosti-v-regionech/obsah/414762-soustredeni-hazenkaru-z-noveho-veseli-na-zdarsku.
Kvalita letní přípravy
bývá vždy prověřována na
turnajích. Domácí turnaje
začínají tradičně žákovským „Rozhodni se sám“,
letošní, již osmý ročník
vyhrálo ve starší kategorii
Nové Veselí, krajské výběry Vysočiny se umístily v obou kategoriích na
šestém místě. Turnaj je
každoročně pořádán jako
součást osvětového projektu na podporu volnočasových aktivit a prevenci kriminality dětí, veselští
házenkáři tak pomáhají
i během programu pro
děti, který probíhá na Farských humnech ve Žďáře
nad Sázavou. Dorostenci
testují svoji formu před
sezónou na Kempa Cupu.
Tradičně silně obsazený
turnaj zakončili veselští
druhým místem v mladším a čtvrtým místem ve
starším dorostu.
Muži poměřují svoje
síly na prestižním Memoriálu PaedDr. Josefa Smékala. Turnaj pořádaný na
památku zakladatele há-

zené v Novém Veselí se
konal opět za účasti extraligových týmů z České a
Slovenské republiky. Přesto, že tým mužů prošel
opět výrazným omlazením, zanechal svoji hrou
velmi dobrý dojem. Se
zkušenými soupeři drželi
hráči Nového Veselí krok a
odehráli velmi vyrovnaná
utkání se špičkou naši extraligy. Zástupce slovenské
nejvyšší soutěže dokázali
dokonce rozdílem jediné
branky porazit a zajistili
si tak na silně obsazeném
turnaji páté místo.
Především mládežnické týmy absolvují vždy
také několik zahraničních
turnajů, mladší a starší
žáci reprezentovali Nové
Veselí ve slovenském Hlohovci, odkud starší z nich
dovezli zlato. Mladší dorostenci skončili druzí na
memoriálu Antala Kanyó
v Maďarsku a starší dorostenci ovládli rakouský
Schmelzer Cup.
Uvědomujeme si, že
velké výsledky s sebou

přinášejí velká očekávání.
V letní přípravě udělaly
všechny týmy maximum,
aby ani v té nadcházející nezklamaly Vás - naše
Fanoušky. Jménem oddílu
házené bychom Vás rádi
pozvali na všechna naše
utkání. Přijďte nám zafandit tak, jak to dokážete
jenom Vy!
Oddíl házené celoročně přijímá do svých
řad malé házenkáře. V
případě zájmu volejte trenérům Milanu Šedému
739279525 nebo Michalu
Musilovi 604325409.
Podrobné informace
o jednotlivých týmech,
jejich výsledcích, pořádaných turnajích a ostatních
činnostech oddílu házené
najdete na našich internetových stránkách www.
hazena.noveveseli.cz.
Michaela Valoušková
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Atletika
Z halové sezóny, která
probíhá v období ledna a
února beru za úspěch 2.
místo na 3000 m ve Vídni a 7. místo na 1500 m v
polské Toruni. Tyto dva
závody patří mezi nejlépe obsazené halové závody v Evropě a už možnost startovat na nich je
úspěch. V březnu přišel
asi nejpovedenější závod

v letošním roce. Vítězství
na krosovém mistrovství
České republiky, které se
konalo v severočeském
Rumburku na 10 kilometrové trati. V následujícím
období je vždy asi měsíc
čas na trénink a nabírání sil pro další závody. A
protože jsem neodjel za
přípravou do Alp nebo
do Tater, tak jako tomu

BIKETRIAL
Prázdniny utekly jako
voda, začal nám nový
školní rok a pro naše
jezdce to znamená pokračování závodní sezóny 2015.
Konec srpna v našem
klubu znamenal téměř
neustálou přípravu tratí
a celého areálu našeho
bikeparku na závod Mistrovství republiky v Biketrialu, který se konal 29.
8. 2015. Počasí nám velmi
přálo a bylo krásně slunečno, přišlo tedy vhod
naše kvalitní občerstvení,
v podobě chlazených nápojů, grilovaných pokrmů i domácích koláčků.
Za to musíme poděkovat
celému našemu občerstvovacímu týmu, který
se svého úkolu zhostil
na jedničku s hvězdičkou. Hasičská cisterna
plná vody, propůjčená
od místního hasičského
sboru, se velmi hodila
na chlazení rozehřátých
jezdců i jejich doprovodů.
Naši jezdci se ve Veselí v
závodu Mistrovství ČR
umístili takto:Jan Humlíček, kategorie Poussin 4.
místo, Tomáš Zott, také v
kategori Poussin na místě
7., Michal Pavlík, katego16

rie Junior - 5. místo, Jiří
Rössler, kategorie Senior -2. místo. V závodu
Poháru Hobby: Michal
Zabloudil, v kategorii
Hobby zelená - 4. místo,
Vladimír Pavlík, kategorie Hobby bílá – 5. místo, Tomáš Humlíček , ve
stejné kategorii na místě
8. a náš nejmladší jezdec
Kubík Sobotka v nejmenší růžové kategorii na
místě 8.
Odpoledne bylo ještě
okořeněno dalším závodem, a to Závodem Nového Veselí, kterého se
zúčastnili pouze vítězové předchozího závodu
kategorie Elite a Senior. Tato akce se setkala s
velkým zájmem diváků a
všichni nadšeně fandili.
Tímto bychom ještě
jednou chtěli poděkovat
všem, kteří nám s přípravami tratí a celého závodu
pomáhali, podporovali a
podporují nás i nadále,
všem kamarádům a známým, za jejich ochotu
přijít kdykoli to čas dovolí. Městys Nové Veselí,
a všichni naši sponzoři AUTO JAROŠ s.r.o. , EFKO-karton,s.r.o. , FIMAS
s.r.o., Josef Kratochvíl-

bylo v předešlých letech,
zúčastnil jsem se dvou silničních závodů v Pečkách
u Prahy a v Golčově Jeníkově. Zde jsem se mohl
poměřit i s běžci z Keni.
V prvním případě z toho
bylo vítězství a v druhém páté místo. V letních
měsících probíhá hlavní
dráhová sezóna, která je
pro mě stěžejní. Ale díky
zranění, které jsem si přivodil hned po prvním

závodě, nedopadla podle
představ. Tímto závodem
bylo mistrovství ČR na 10
km, kde jsem skončil třetí. Dále bylo důležité zlepšení zdravotního stavu a
dalších závodů jsem se
zúčastňoval minimálně.
Do konce roku mě ještě
čeká MČR na silnici koncem září a poté příprava
na prosincové mistrovství
Evropy v krosu.
Lukáš Kourek

Jokr,
Abramate spol.
s.r.o., Medin, a.s. a další..
nám poskytli pomoc, bez
které bychom to také nezvládli.
Kluky v podzimní
sezóně ještě čeká několik závodů a to v Kyjově,
Hodoníně a Kutné Hoře.
Poslední ﬁnálový závod
se jako tradičně uskuteční v Brně na Výstavišti 7.
- 8. 11. 2015 - Sport-life.

Potom už nás bude opět
čekat zimní příprava na
další závodní sezonu,
dokud počasí bude přát,
v našem bikeparku. Oﬁciální tréninky probíhají každý pátek od 16.30
-18.00 hod, pokud by se
někdo o tento sport zajímal, může se kdykoli přijít podívat.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Volejbal
Léto je u konce a všechny volejbalistky z Nového
Veselí už jsou pilně nachytané a natěšené na nadcházející sezónu, která je už „ za
dveřmi“. Během prázdnin
děvčata trénovala na antukových kurtech dvakrát
týdně a ve dnech 14. - 18. 8.
se zúčastnila volejbalového
soustředění v Nasavrkách.
Bylo zde 36 hráček všech
věkových kategorií a 6 trenérů. Trénovalo se v každé volné chvíli a holky se
snažily vydat ze sebe maximum. Nechyběl ani večer u
táboráku s kytarou a různé
hry. Myslím, že si všichni
soustředění velice užili.
Na konci srpna se družstva kadetek a juniorek vypravila do Slatiňan, kde

odehrála přátelská utkání
s celkem Mikulova Praha.
Juniorky vyhrály suverénně 5:0 na sety, kadetky
zvítězily 3:2 na sety. Další
přátelský zápas odehrály
juniorky proti Žďáru nad
Sázavou, kde žďárské volejbalistky zvítězily 3:2 na
sety. Následoval turnaj kadetek v Praze, který se konal 13.9.2015. Veselské kadetky skončily na 5. místě
z 8 zúčastněných družstev.
Zahrály si proti týmům,
které je čekají v I. Lize.
Na sezónu 2015/2016
jsou přihlášeny následující
soutěže:
Naše nejmladší svěřenkyně budou hrát Ligu
Vysočiny v minivolejbale.
Celkově je v této soutěži 36

družstev, z Nového Veselí je
přihlášeno družstev 5. Trenéry jsou Josef Pohanka,
Roman Křivánek, Lubomír
Myšák, Miroslav Štourač a
Jana Maternová.
Další soutěží je Krajský
přebor mladších žákyň.
Celkově je zde přihlášeno 8
družstev. Trenérem této kategorie je Josef Pohanka.
Starší žákyně jsou přihlášeny do Krajského přeboru starších žákyň. Budou
se muset prosadit mezi 14
– ti družstvy. Trenéry jsou
Olga Čermáková a Josef
Pohanka.
Kadetky, které byly v
minulé sezóně maximálně úspěšné a vybojovaly
postup, si zahrají I. Ligu
kadetek. Bude jim konkurovat 24 týmů z celé České
republiky. Trenéry jsou Ro-

man Křivánek a Miroslav
Štourač.
Veselské juniorky budou pokračovat v I. Lize
juniorek. Celkově je zde
přihlášeno 36 týmů. Trenéry jsou Kateřina Vítová a
Miroslav Štourač.
Po předešlé velmi
úspěšné sezóně se pokusíme uhrát ve všech kategoriích co nejlepší výsledky
a dáme do toho vše. První
mistrovské utkání juniorek
se bude konat dne 3. 10.
2015 od 10:00 hod ve sportovní hale v Novém Veselí
s družstvem Hlincovky.
Kadetky zahájí sezónu na
domácí palubovce v tentýž
den od 12:00 hod s družstvem Boskovic. Tímto Vás
zveme na všechna utkání
oddílu veselského volejbalu!!
Marie Nováčková

Letní volejbalové soustředění - Nasavrky 2015
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družstvo hasiček

obraz v kapli sv. Rocha

ocenění házenkářům od Kraje Vysočina
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