Novoveselský

zpravodaj
PROSINEC 2015
Vážení spoluobčané,
jménem Úřadu městyse
Nové Veselí Vám přeji
spokojené prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti.
Zdeněk Křivánek,
starosta městyse

V neděli 18. října 2015 bylo v
obřadní síni městyse slavnostně přivítáno šest nových „občanů“ Nového Veselí. V kulturním programu
vystoupily s pásmem básniček děti
ze základní školy pod vedením paní
učitelky Mgr. Jitky Kašpárkové. Po
slavnostním projevu místostarosty
městyse Jiřího Danihela byla maminkám předána kytička a příspěvek od městyse ve výši 3000,- Kč.
Jan Coufal Dolní 295
Richard Doskočil Sportovní 251
Petr Paseka Zahradní 369
Agáta Líbalová Dolní 35
Dagmar Šrámková Dolní 29
Dominika Pejchalová Ve Dvoře 102

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Narozené děti
Lukáš Mašek U Kapličky 237
František Růžička Luční 128
Lenka Jelínková Žďárská 245
Karolína Pospíchalová Na Městečku 12
Robin Krupička Luční 302
Adam Strejček Ve Dvoře 97
Rodičům dětí srdečně blahopřejeme

Ohlédnutí za novoveselským jarmarkem
Druhý ročník novoveselského jarmarku probíhal
nově v prostorách jídelny
Základní školy. Větší prostory umožnily představení
většího počtu vystavovatelů
a také vytvoření dětské dílničky. Na místě se také pletla putovní šála a přišívali
knoflíky pod vedením Jitky
Kalasové. Ale pojďme si to
probrat celé pěkně popořadě. Protože jarmark nemohl
tentokrát být uspořádán v
obřadní síni obecního úřadu, muselo se najít nové
místo a volba padla na jídelnu Základní školy. Volba to
byla dobrá. Jídelna poskytuje dostatek prostoru, stoly a
veškeré vybavení. Organizaci jarmarku měla opět na
starosti Libuše Doskočilová
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a celkem se na přípravách
podílelo více než 20 lidí.
Paní Doskočilová vystavovala paličkované obrazy a
krajky. Radka Glasová představila svoji kolekci tepláků.
Paní Stanislava Doležalová
ukázala, jak se vyrábí proutěné košíky z papírových
ruliček. Michaela Doskočilová šije dětské oblečení
a na stánku tedy byly k vidění čepice, kalhoty, bundy, trička atd. Pan Pazdera
společně se svými dcerami
ukázali ručně tvořenou bižuterii, výrobky z papíru
a metodu drátkování. Na
stánku Jaroslavy Malé obdivovali návštěvníci kouzelné
vyšívané obrazy. Svojí účastí
náš jarmark oživili i šikovní
přespolní sousedé. Blanka

Jubilanti
Marie Stehlíková 90 let
Ladislav Frieb 93 let
Jaroslav Bílek 91 let
Srdečně blahopřejeme k Vašemu životnímu jubileu
a přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti
Kondráčová ze Záborné
nabízela háčkované hračky,
Alena Augustinová z Bohdalova prodávala chutné
perníčky a Petra Zelingerová ze Škrdlovic představila
ozdobné věnce. Na jarmarku byla také dětská dílnička,
kde si děti mohly vyzkoušet
namalovat foukáním vlastní pytlíček, který si mohly
i odnést domů. Dílničku měla na starosti slečna
Aneta Kantorová z Dačic.
Proběhla ochutnávka všelikých laskomin, mnoho se
povídalo, báječně se bavilo
a byla skvělá nálada. Těšíme
se na další ročník a novou
porci šikovnosti a umu, který ve Veselí můžeme ukazovat. Děkujeme všem organizátorům, účastníkům a
návštěvníkům za báječnou
neděli.
Filip Doskočil

Šála s historií

Jistě se ptáte, jak dlouhá je šála. Na tuto otázku
není jednoduchá odpověď, protože....
Původní šála - mám ji
doma - byla rozpletena na
letní akci Barevné PoVeselení. Dosahovala délky
19 metrů a 26 centimetrů, ale ve chvíli, kdy čtete tento článek, je už zase
o nějaký kus delší a stále
přibývá.
Pokud někdo ještě o
šále neslyšel ani nečetl, přinášíme dnes něco
málo z její historie a také
proč vůbec šálu pleteme.
Svůj příběh započala
právě na Barevném PoVeselení a poté putovala
po domácnostech. K pletení a vidění byla opět o
pouti na II. novoveselském jarmarku. A tam se
zrodil nápad - upletenou
šálu chceme v létě příštího roku roztáhnout po
plánované trase dlouho
připravovaného obchvatu
okolo Nového Veselí, jehož délka má být přibližně 4,5 km.
Aby šála co nejrychleji přibývala na délce,
bylo rozpleteno několik
dalších dílů. A když jsme
se, milé pletařky, pustily s
nadšením do práce, padl
další návrh - zaregistrovat
šálu u Agentury Dobrý
den v Pelhřimově a poku-

sit se o rekord.
A nyní vás všechny
prosím, kdo má chuť,
rozpleťte si šálu vlastní 43 ok, pleteme 1 hladce,
1 obrace na jehlicích č. 6,
šířka okolo 20 cm. Plést
můžete podle vlastní
fantazie, není nutné dodržovat střídání proužků
apod. Nám záleží hlavně na délce. A nyní poslední a velice důležitá
informace. Je nutné evidovat, kdo a kolik upletl.
Pro celkový přehled mi,
prosím, hlaste, kdo máte
rozpleteno. A pokud s
pletením skončíte a předáte šálu dál, je nutné mi
nahlásit celkovou vámi
upletenou délku. Děkuji
všem pletařkám, které se

do akce zatím zapojily.
Rovněž děkuji všem dárcům vlny a příze. Materiálu bude zapotřebí ještě dost, pokud by někdo

Setkání při muzice
V neděli 8. listopadu proběhlo v sokolovně „Setkání při muzice“.
Akce byla úřadem městyse a kulturní komisí
připravena hlavně pro
seniory k jejich mezinárodnímu dni, který
si připomínají 1. října.
Káva, zákusek a sklenka
vína byly překvapením
pro každého z příchozích. K tanci a poslechu

hrál Stanislav Sejkora z
Žižkova Pole. Pro velký
úspěch plánujeme akci i
v příštím roce. Děkuji za
pomoc členům kulturní
komise – Petře Šperlingové, Martě Hronové,
Lukáši Sobotkovi, dále
Mirce Klusáčkové, Kateřině Bahounkové, Ladislavu Kalasovi, Petrovi a
Jiřímu Vencelidesovým.
Jitka Kalasová

chtěl vlnou či přízí přispět, je vítán.
Přeji, ať se celá akce
vydaří. Budeme mít šálu
hotovou dříve, než bude

zahájena stavba obchvatu,
nebo naopak???
Jitka Kalasová,
tel.: 775 919 274

Zájezd do Národního divadla
Plánovaný
zájezd
na neděli 17. 4. 2016
do Národního divadla
na představení Manon
Lescaut je opět plně ob-

sazen. Vstupenky jsou
již objednány, zaplaceny
a účastníci během měsíce března obdrží bližší
informace.

Pravidelná péče o les
zabrání šíření kůrovců

Letošní velmi suché
léto spolu s vysokými
letními teplotami a semenným rokem u smrků
vyvolalo masivní usychání porostů s následným
napadením podkorním
hmyzem. Je na vlastnících lesů zda se jim podaří ochránit lesní majetky
před kůrovcovou kalamitou, nebo zda svoji liknavostí dopustí, aby kůrovci znehodnotili výsledek
dlouholeté péče o porosty. Vlastníci lesů jsou
mimo jiné povinni aktivně vyhledávat, evidovat a likvidovat hmyzem
napadené stromy a činit
opatření, aby se hmyzí

škůdci nešířili. Co to v
praxi znamená? Jak by se
měl odpovědný vlastník v
okamžiku jako je tento zachovat? Měl by samozřejmě spolupracovat se svým
odborným lesním hospodářem. Pokud jeho jméno nezná, tak mu ho jistě
sdělí na odboru životního
prostředí na pověřeném
městě. Dále by vlastník
měl provádět pravidelnou
kontrolu svého majetku
v intervalu 10 až 14 dnů.
Postup žíru kůrovců je
překvapivě rychlý a čím
vyšší teplota tím je vývoj
podkorního hmyzu rychlejší. V případě zjištění
souší, nebo chřadnoucích
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stromů, (na některých je
pouze několik suchých
větví, či výron smůly), je
nutno velmi rychle provést jejich těžbu a dříví
napadené kůrovcem co
nejdříve z lesa odvézt. Je
dobré i likvidovat klest,
neboť v silnějších větvích
často dochází k vývoji
menších druhů kůrovců.
Je třeba počítat s faktem,
že se na stejném místě po
krátkém čase objeví další
souše a to často za několik
málo dnů. Z dikce „Lesní-

ho zákona“ jsou vlastníci
povinni kůrovci napadené
stromy zpracovat do konce března příštího roku.
Zkušenost mi však říká,
že je třeba nečekat na jaro
a udělat v lese pořádek
co nejdříve. Důvody jsou
dva. Prvním důvodem je
dobré počasí, kdy na polích nejsou plodiny a pole
lze využít k přibližování a
skládkování dříví. Na jaře
bude půda promočená
a polích a loukách bude
vznikat škoda. Druhým

Buďte obezřetní
Kraj Vysočina: Policisté v
souvislosti s adventem a
nákupy dárků pod stromeček vyzývají všechny
občany kraje Vysočina ke
zvýšené obezřetnosti.
Nastal adventní čas spojený s nákupy dárků a
ostatních
náležitostí
spojených s vánocemi.
Předvánoční shon je ale
také velikým lákadlem
pro kapsáře. Ti většinou
vyhledávají místa, kde se
pohybuje větší množství
lidí a hlavně místa, kde
mají možnost okamžitě
zmizet v davu.
Obrovskou
příležitost
mají v nákupních centrech a při ostatních akcích, kde se schází větší
množství lidí, třeba rozsvěcení vánočního stromečku.
Ke krádeži využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s osobními věcmi. O tom, že jste
se stali obětí zlodějíčka,
se většinou dozvíte až u
pokladny, kdy zjistíte, že
nemáte nákup čím zaplatit. Mnohdy jim to však
sami příliš usnadňujete
– batohy na zádech, pe4

něženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky a peněženky
na pultech, v nákupních
vozících.
O své věci však nemusíte
přijít jen uvnitř nákupních center. Dalším rizikovým faktorem je i vozidlo, které zaparkujete
na parkovišti a po dobu
nákupu jej nemáte pod
kontrolou.
Základním
pravidlem je nenechávat
na sedadlech ve vozidle
nic, co by mohlo upoutat pozornost případných
zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém
odchodu vždy vozidlo
uzamknout. V žádném
případě byste se neměli
při zamykání svého miláčka spoléhat na dálkové ovládání, ale vždy se
fyzicky přesvědčit, že je
uzamčen. Nezapomínejte, že šikovný zloděj bude
krok před vámi a pomocí
zvláštního přístroje docílí toho, že vozidlo zůstane odemčené a vše co
v něm necháte, bude pro
něj levný nákup za pět
prstů. Pozorní byste měli
být i při ukládání nakou-

důvodem je vysoká pravděpodobnost poklesu cen
dříví. Troufnu si tvrdit, že
v období měsíců května a
června příštího roku bude
kůrovcové dříví velmi těžce prodejné. Po provedené větší těžbě je třeba provést prevenci například v
podobě vyvěšení odchytového lapače. Vlastník,
který vytěžil 3 kůrovcové
stromy, lapač pořizovat
nemusí. Komu však těžbou vznikla holina o ploše
několika arů, měl by však

lapač instalovat. O tomto je třeba se poradit se
svým odborným hospodářem a ten vám poradí,
zda je třeba lapač instalovat a do kterého místa.
Pokud vlastníci budou
aktivní a zodpovědní a
pokud nám ještě trochu
pomůže příroda studenou
zimou a vlhkým jarem,
věřím, že kůrovcová kalamita na Vysočině nepropukne.
Lesu zdar
Ing. Jiří Svoboda
ředitel LDO Přibyslav

pených věcí do zavazadlového prostoru nebo
při odvezení nákupního
vozíku, byť by to bylo jen
na krátký okamžik.
V žádném případě nenechávejte vozidlo odemčené a své věci bez kontroly.
Mějte proto neustále své
věci pod kontrolou!
 tašky či batohy, kde
máte peníze nebo jiné
cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte,
 svá zavazadla nikdy
nespouštějte z dohledu,
 nenoste své osobní
doklady v peněžence a
identifikační číslo platební karty (PIN) mějte
zá-sadně odděleně od samotné karty,
 kabelku noste pokud
možno u těla a využívejte
různá zapínání a zdrhovadla,
 uložíte-li zavazadlo v
obchodě do nákupního
vozíku, mějte je stále na
očích,
 ve vozidle nenechávejte věci, které mohou
upoutat pozornost zlodějů,
 fyzicky se přesvědčte,
že máte auto uzamčeno
 buďte obezřetní a všímaví

Trendem současné doby
není jen nákup v tzv. kamenných obchodech, ale
čím dál častěji dochází k
nákupu dárků pro vaše
nejbližší přes internetové
portály. Internet je bezesporu velice užitečné médium, na kterém se dozvíte spousty informací a
třeba receptů na vánoční
cukroví, ale můžete tam
také narazit na spousty podvodníků. Mnozí z
vás budou využívat nabídek poskytovaného zboží
prostřednictvím internetového nakupování. V
tomto nakupování lze jistě najít výhody. Zboží si
můžete vybírat v pohodlí
domova. Výrobky i jejich
ceny si v klidu můžete
porovnávat a nemusíte
osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede
i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno
zásilkovou službou až do
domu. Musíte však zároveň zvážit i možná rizika
spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané
zboží zaplatíte předem
na účet prodávajícího,
vystavujete se riziku, že
v některých případech
neuvidíte ani výrobek

a ani peníze. Rovněž se
nenechte zlákat nápadně
výhodnými podmínkami nákupu, velmi nízkou
cenou v porovnání s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat
po internetu?
 nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je
neznáte, předem si o nich

zjistěte potřebné in-formace
 před nákupem si přečtěte zásady o dodání
zboží, smluvní podmínky
 seznamte se s reklamačním řádem
 od prodejce získejte i
informace o podmínkách
a nákladech při dodání
zboží

 vyhledejte si telefonní
číslo, e-mail prodejce, adresu
 uchovejte si záznam
o internetových transakcích, včetně webových
stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží
dodáno apod.)
 platbu předem provádějte jen tehdy, pokud

máte jistotu, že se jedná
skutečně o důvěryhodného obchodníka.
por. Mgr. Tomáš Procházka
KRAJSKÉ
ŘEDITELSTVÍ
POLICIE KRAJE
VYSOČINA
Kancelář ředitele
krajského ředitelství
Oddělení tisku
a prevence

INFORMACE PRO OBČANY

Pozvánka na vánoční koncert
v Novém Veselí

Knihovna Nové Veselí bude v době vánočních svátků
uzavřena.

Vánoční koncert Dechové hudby
Jana Vencelidese a pěveckého sboru se
uskuteční v sobotu 19. 12. 2015
v 16.00 hod v sokolovně.

Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na veřejných chodnících a komunikacích,
a to zejména z důvodu provádění zimní údržby na
těchto komunikacích. Děkujeme. (rámeček)
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí
a ukládají své odpady. Nově jsou umístěny nádoby na
tříděný odpad v lokalitě nové bytové zástavby, směrem
k rybníku Hudlík.

Bohoslužby v době vánočních svátků
v Novém Veselí
24.12. - 22,00 hodin Půlnoční mše sv.
25.12. - 8,00 hodin Boží hod, mše sv.
26.12. - 8,00 hodin Štěpánská mše sv.
27.12. -

8,00 hodin Nedělní mše sv.

31.12. - 16,00 hodin Mše svatá
1. 1. 2016 – 8,00 hodin Novoroční mše sv.

Sportovní akce TJ Sokol Nové Veselí
18. 12. v 19,00 hod hala - bufet 17. ročník
		
mariášového turnaje
20. 12. v 14,00 hod hala
		

turnaj rodinných
dvojic ve volejbalu

26. 12. v 08,30 hod hala
turnaj v malé
		kopané
27. 12. v 09,00 hod sokolovna
		

turnaj neregistrovaných
ve stolním tenisu

28. 12. v 15,00 hod sokolík
turnaj v šachu
		„bleskovka“,
		memoriál
		
Milana Holcman
30. 12. v 14,00 hod kuželna
		
		
2. 1. v 9,00 hodin
hala
		
		

turnaj o pohár
starosty městyse,
přebor TJ kuželky
turnaj o pohár
starosty městyse
v nohejbalu

Kulturní akce v roce 2016
30. 1. 2016 – hasičský ples
30. 1. 2016 – masopustní průvod
13. 2. 2016 – ples firmy ZDT, spol. s r.o.
6. 2. 2016 – masopustní dozvuky
15. 2. 2016 – dětský karneval
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Plánované stavební akce v roce 2016
V jarních měsících roku 2016 se dokončí stavební
úpravy na budově SDH – kulturní zázemí a to opravou fasády. Následovat bude oprava povrchů chodníků
v okolí zdravotního střediska. Další akcí bude oprava
komunikace a chodníků v ulici Luční, kde se v letošním
roce provedla oprava kanalizace. Je také naplánovaná
oprava povrchu chodníku k mateřské škole. V roce
2016 předpokládá město Žďár nad Sázavou realizovat
úpravu cyklotrasy na „Vetli“. Na opravě části této trasy
se bude podílet i náš městys. Práce by měly být provedeny v jarních měsících.
V záměru akcí v příštím roce je také úprava tenisového hřiště pod zdravotním střediskem, kde by mělo
vzniknout víceúčelové sportovní hřiště. Na tuto akci
budeme podávat žádost o dotaci z programu MMR. Ve
schváleném rozpočtu na rok 2016 je také plánováno s
opravou soklu na budově mateřské školy a na dokončení prací nové komunikace do průmyslové zóny za
firmou ZDT.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 9. ledna
2016 v dopoledních hodinách proběhne v Novém Veselí každoroční
Tříkrálová sbírka.
Obcí budou procházet skupinky koledníků
s pokladničkami zapečetěnými Úřadem městyse

a logem České charity,
aby předaly vánoční poselství, informovaly o
aktivitách Charity a po-žádaly o příspěvek na
její činnost.
Výtěžek z této sbírky
je určen především na
pomoc nemocným, han-

Informace k realizaci obchvatu
Nové Veselí – Budeč

V úterý 8. 12. 2015 jsme byli společně se starostou
obce Budeč pozváni náměstkem hejtmana Kraje Vysočina panem Jouklem na jednání k možnostem urychlení realizace obchvatu Nové Veselí – Budeč. Vedením
Kraje Vysočina nám byla na tomto jednání předložena
Dohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a obcemi
Budeč a Nové Veselí. V rámci této Dohody bychom
společně s obcí Budeč zadali a zároveň předfinancovali
zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na tento obchvat. Na základě této dokumentace
bychom následně prováděli odkupy stavbou dotčených
pozemků od jejich majitelů. Před začátkem realizace
stavby obchvatu by Kraj Vysočina od obcí pozemky vykoupil a také uhradil náklady spojené se zpracováním
projektové dokumentace. Touto Dohodou budou také
vymezeny komunikace v obou obcích, které po realizaci obchvatu zůstanou ve správě Kraje Vysočina.
			
starosta městyse
dicapovaným, seniorům
a jinak sociálně potřebným a to zejména v regionech, kde byl vybrán.
Informativní schůzka koledníků se bude

konat v pondělí 28. prosince 2015 v 10.00 hodin dopoledne na Úřadu
městyse - přijďte podpořit dobrou věc.

„DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ
NA POMOCI DRUHÝM!“

OKÉNKO Z HISTORIE
Hru Její Pastorkyňa zhlédlo v říjnu žďárské a
Stavitel Vít
přibyslavské publikum. V Přibyslavi jsme se předz Nového Veselí
vedli v rámci přehlídky Divadelní Přibyslav, které
Pozorného návštěvníse zúčastnilo celkem dvanáct amatérských souboka
nebo
zvídavého zájemrů. Náš soubor přehlídku navštívil po dlouhých
ce o historii děkanského
dvanácti letech, kdy tamnímu obecenstvu sehrál
chrámu Nanebevzetí Pankomedii Holky Benátek jsou poklad, pane!
ny Marie v Polné upoutá
V současné době mladí ochotníci pilně nacvizmínka o jednom z jeho
čují veselou pohádku nazvanou V království zakástavitelů – Vítovi z Novézaného smíchu, která bude mít premiéru v lednu.
ho Veselí.
Děj pohádky se odehrává ve snu chlapce Ondry.
Jde o Víta Klusáčka,
Sen nás zavede do smutného království mezi šakterý
se sice v Novém Vechové figurky a falešné karty.
selí nenarodil, ale roku
Těšit se tedy můžeme na zajímavě rozehranou
1680 se sem přiženil z
šachovou partii, ve které se karty svými promyšleOstrova. Za ženu si vzal
nými tahy snaží neustále dát šachovému králi mat.
Dorotu, dceru místního
							
kováře Jakuba Chlubny
Za divadelní spolek Jana Stehlíková
a nová rodina se usadila
v domě čp. 92, který Vít
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koupil. Tento dům měl
ještě počátkem minulého
století podle svého dávného obyvatele přízvisko „
U zedníků“.
Vít Klusáček byl zručným a šikovným zednickým mistrem a na práci
na významnějších stavbách si ho najímali i držitelé okolních panství
(Černá, Rudolec, Měřín,
Polná…)
A právě do Polné si jej
roku 1699 povolal majitel
polenského panství kníže Leopold Ditrichštejn,
když bylo rozhodnuto o
stavbě nového kostela.
Kníže měl v úmyslu po-

stavit velkolepé a nádherné dílo, které by jeho jméno navždy proslavilo.
S Klusáčkem ještě na
podzim vytyčil rozměry
nového chrámu, a když
byl během zimy rozebrán kostel starý, začalo
se na jaře roku 1700 stavět. Záhy však vypukly
zákulisní boje. O stavbě
se dozvěděl kutnohorský
stavitel italského původu
Spinetti a upozorňoval
polenskou radu a knížete,
že není radno svěřit takovou stavbu „zedníkovi
z Veselí“ a že by měl mít
Klusáček nad sebou alespoň odborný dohled.
Když se to sebevědomý Klusáček dozvěděl,
prohlásil, že nepotřebuje
žádný dohled – buď bude
stavět sám, nebo ať si staví
Spinetti.
Výsledkem byla Klusáčkova výpověď, kterou
sám podal. Hotovy byly
základy a postavené sloupy připravené nést tíhu

klenby. Novým stavitelem
byl jmenován Spinetti. Na
Klusáčka tak opět zbyly
stavby drobnějšího rázu.
Jeho životní pouť se
uzavřela 2. 1. 1721 a místem posledního odpočinku se stal zdejší hřbitov.
Z jeho potomků víme o
dvou dcerách - Kateřině, kterou si vzal za ženu

Materiály z dávné i nedávné historie
městyse Nové Veselí.
Různé listiny, brožury,
plakáty, fotografie, pohlednice a mnoho dalšího
zachycujícího život našeho městečka shromažďoval, evidoval a archivoval
řadu let pan Jaroslav Bílek.
Podařilo se mu navázat na
své předchůdce - badatele
po místní historii J.Večeřu, J. Šilhana, F. Sobotku,
J. Klusáčka a Jaroslava
Sýkoru a vytvořit bohatý
místní archiv.
Panu Bílkovi, který je i
autorem několika sborníků, za to patří velký dík a
uznání.
V péči o kulturně historickou archivaci pokra-

čuje Marcela Vencelidesová spolu s kulturní komisí
Úřadu městyse.
Po předchozí domluvě
lze do materiálů nahlédnout, nebo si je dle zájmu
ofotit.
Domů se nepůjčují.
Seznam bude zveřejněn
na webových stránkách
městyse.
Různé listiny, brožury,
plakáty, fotografie, pohlednice a mnoho dalšího
zachycujícího život našeho městečka shromažďoval, evidoval a archivoval
řadu let pan Jaroslav Bílek.
Podařilo se mu navázat na
své předchůdce - badatele

rektor školy v Ostrově a
Barboře, ta se provdala za
Františka Stehlíka, syna
novoveselského rychtáře.
Tolik něco málo ze života téměř zapomenutého
muže, jehož „doma“ bylo
v Novém Veselí.
Poznámka: Po smrti
knížete Leopolda Ditrichštejna roku 1708 se stavba

chrámu pozastavila a ten
už nikdy nebyl dostavěn
tak, jak si jej majitel polenského panství představoval. Přesto jde o
obdivované a monumentální dílo, odborníky řazené mezi nejnádherněji
vyzdobené církevní stavby v České republice.
Marcela Vencelidesová

po místní historii J.Večeřu, J. Šilhana, F. Sobotku,
J. Klusáčka a Jaroslava
Sýkoru a vytvořit bohatý
místní archiv.
Panu Bílkovi, který je i
autorem několika sborníků, za to patří velký dík a
uznání.
V péči o kulturně historickou archivaci pokra-

čuje Marcela Vencelidesová spolu s kulturní komisí
Úřadu městyse.
Po předchozí domluvě
lze do materiálů nahlédnout, nebo si je dle zájmu
ofotit.
Domů se nepůjčují.
Seznam bude zveřejněn
na webových stránkách
městyse.
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SDH Nové Veselí
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, byli jste požádáni o podporu naší jednotky v anketě dobrovolní
hasiči roku 2015. Jednalo
se o 5. ročník soutěže, kde
odborná porota vybere
z nespočtu přihlášených
celkem 25 jednotek, a také
25 sborů napříč republikou, za svoji roční činnost.
V letošním roce v oblasti
Jih Moravy (kraj Vysoči-

na a Jihomoravský kraj)
byla nominovaná i naše
jednotka společně s jednotkami Sněžné, Drnovice, Drnholec a Adamov. 4.
září odborná porota sestavená z hasičů a odborníků
v požární ochraně vybrala
finalisty a předala jejich
osud do rukou veřejnosti.
Naše jednotka postoupila
požárem rodinného domu
v Bohdalově, který pro-

Zásahová
jednotka
uspořádala 11. listopadu
velké námětové cvičení, které bylo zaměřené na nácvik
evakuace osob z budovy
zasažené požárem. Čtyřicet
dobrovolných hasičů z jednotek Nové Veselí, Bohdalov a Ostrov n. O. prověřilo
svoji akceschopnost. Při řízené simulaci požáru cvičili
především koordinaci prácí
jednotek, efektivní radiokomunikaci hasičů, zajištění
dodávky požární vody, řízení dopravy na přilehlých
komunikacích a v neposlední řadě nacvičovali předlékařskou a následnou péči o

evakuované zraněné osoby.
K výcviku hasičům dobře posloužil dům klidného
stáří a přilehlé prostranství.
Tímto ještě jednou děkujeme za pochopení a vstřícnost obyvatelům dotčeného
domu.
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běhl 16. 5. v odpoledních
hodinách a byl náročný na
horké počasí a dlouhotrvající zásah. Hlasovalo se až
do 4. 11., kdy zasedla porota a sčítala hlasy. Letošní rok byl rekordní, bylo
více jak 40 tisíc platných
hlasů. Slavnostní vyhlášení celé ankety proběhlo 9.
12. v brněnské Laser Show
Hall za přítomnosti kamer
České televize. Celým galavečerem nás provázela
dvojice Ilona Csáková a

Michal Novotný, hudební
doprovod večera byl Vojta Dyk & B-Side band. Z
večera jsme si odnesli 4.
místo s 824 hlasy a pocit,
že naše práce je prováděna kvalitně a s vysokým
nasazením všech, kterých
se to týká. Rád bych chtěl
tímto poděkovat všem,
kteří nás podporují v naší
práci a také všem, od kterých jsme obdrželi hlas do
soutěže.
Ondřej Ambrož

Na podzim byla zásahová jednotka několikrát
poslána k ostrému výjezdu. Po aktivaci automatického požárního systému
ve výrobním závodu firmy Plastia, je bez prodlení jednotce vyhlášen požární poplach. Naštěstí se
zatím vždy jednalo o malé
zakouření nebo planý poplach. O další výjezd se
zasloužil silný vítr, který
přehodil přes silnici mezi
Újezdem a Sirákovem dva
vzrostlé smrky. Díky pomoci pana Roseckého ze
Sirákova, který na místo
přijel s technikou, stačilo

komunikaci uklidit pro
bezpečný provoz.
Jak jistě víte, jednotka
hasičů z Nového Veselí byla vybrána do finále
ankety dobrovolní hasiči
roku 2015. Po ukončení
veřejného hlasování, proběhlo v Brně 9. prosince
slavnostní vyhlášení ankety. Za oblast jih Moravy
zvítězila jednotka hasičů
ze Sněžného, jednotka z
Nového Veselí obsadila
čtvrté místo. Děkujeme za
podporu Všem, kdo jste
pro novoveselské hasiče
hlasovali. Díky patří také
organizátorům akce, že

touto formou motivují a
popularizují dobrovolné
hasiče. Ze slavnostního
ceremoniálu byl pořízen
záznam FireTV, jenž bude
uveřejněn i na webových
stránkách po lednovém
odvysílání televizního pořadu.
Spolek dobrovolných
hasičů bude svoji činnost

za rok 2015 bilancovat 2.
ledna 2016 na své Výroční valné hromadě. Již nyní
lze říci, že uplynulý rok
byl pro hasiče úspěšný.
Daří se zlepšovat kvalitu a
standardy při práci v jednotce i ve spolku. V příštím roce si připomeneme
125 let od založení SDH.
Toto výročí připomeneme

při kulturních akcích, které hasiči pořádají.
Hasičský ples připravujeme 30. ledna 2016
opět s úspěšnou kapelou
DUO MUSIC.
Tradiční maškarní masopustní dozvuky uspořádáme 6. února 2016.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Milí spoluobčané,
nadcházející svátky vánoční, svátky pokoje klidu a míru, prožijte podle
svých snů a rok 2016 ať je
rokem Vašich splněných
přání. K tomu Vám přejeme ještě štěstí, zdraví a
lásku. VAŠI HASIČI.
Za SDH Nové Veselí
František Hanus

Vánoční zprávičky ze školičky
Vánoční jarmark a adventní zpívání Školičky
Kamarád proběhlo tentokrát v nezvyklém čase, a
to na sklonku listopadu, v
předvečer první adventní
neděle. Tato tradiční akce
je již známa široko daleko, a tak nás nepřekvapily
davy návštěvníků. Někteří
si přišli nakoupit dekorace a dárky na náš jarmark,
někteří zůstali i na vystoupení dětí.
Nahlédněme pod pokličku této krásné akce.
Přípravy na jarmark započínají už v létě, kdy o Jak
se připravuje vánoční jarmark a adventní zpívání
Školičky Kamarád
prázdninách sklízíme
úrodu ze školičkové zahrady – lesní jahůdky, rybízy, angrešty, na podzim
pak ostružiny, borůvky,
dýně, lískové oříšky, celé
léto sušíme byliny, které
pak používáme do čajových směsí a průběžně
tyto suroviny zpracováváme. Nejčastěji je zamrazíme a v příhodný čas pak,
ať už s dětmi ve školičce
nebo i doma, z nich vyrábíme pečené čaje, šťávy a
sirupy, džemy a marmelády, ovoce sušíme v sušičce
a vytváříme pak zdravé
mlsání pro děti.

Mimo jiné připravujeme i keramiku, a to z
vlastní tvorby, z odlitých
forem, anebo zajistíme
keramiku z Dolní Rožínky. Keramika se dotváří a
hotové výrobky jsou pak
ještě baleny do dárkových
obalů. S keramickými výrobky nám letos hodně
pomohli Merunkovi, jež
jsou velmi kreativní a jejich výrobky jsou vypracované do detailu.
Každý dospělák našeho kolektivu již od podzimu přemýšlí, s čím by do
jarmarku přispěl a obohatil jej. Přemýšlí nejen
zaměstnanci školičky, ale
i rodiče, resp. maminky,
které nám pomáhají a náš

jarmark podpoří svými
výrobky. Letos jsme od
prázdnin sušili břízu na
svícny a anděly, odlévali
jsme svíčky a andělíčky,
také jsme vyráběli šumivé
koule do koupele, zápichy
z keramiky do bylinkových zahrádek, bylinkové
pytlíčky pro radost i proti
stresu, adventní kalendáře, krajkové vystřihovánky do oken a jiné výrobky.
Z pochutin jsme připravili čajové směsi, kandovanou dýni, pečené čaje,
cukroví, vánoční punč a
jiné dobroty.
Maminky také nelenily, a přinesly pletené košíky, různé ozdoby, věnečky
z látek i přírodnin, džemy,

křížaly, muffiny, sušenky a
jiné výrobky.
No a pak už finišují
přípravy. Zajistit krabice
jako nákupní košíčky, v
tom nám moc pomohla paní Hofmanová, pak
všechny výrobky ocenit
a nalepit štítky s cenou. S
odvozem věcí na jarmark
a na vystoupení a zase
zpět nám pomohl pan
Pešl z Budče, který má
velké auto a také pomohli
zaměstnanci školičky, kteří jsou všichni mobilní.
Zbývá už jenom připravit sokolovnu, udělat výzdobu, narovnat
všechno zboží a zapojit
dobrovolníky, kteří nám
pomáhali s prodejem a
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přípravami. Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodince Pešlových,
Filipovi a Milušce Chalupových, Káti Hronové, Terce a Tince Kovalských, Nelči Valouškové,
Janči Králové, Tondovi
Chlubnovi, Elči Filipové,
Petře Bartoňové, Máťovi
Landsmanovi, Jirkovi Jurmanovi, Mírovi Brychtovi
a Filipovi Bartůňkovi.

A je tady sobota a náš
dlouho očekávaný den.
Děti pečlivě dva týdny
procvičovaly básničky a
písničky, mladší kamarádi
nám dělali diváky a tleskali. A vše bylo zúročeno.
Vystoupení bylo krásné,
děti byly úžasné a celé odpoledne se moc vydařilo.
Děkujeme divadelníkům
za zapůjčení kulis a městysi Nové Veselí za zajištění

Po stopách kamenných kamarádů
Proč takový název?
Protože ve Žďáru nad Sázavou bydlí sochař a malíř Michal Olšiak, který
vytváří betonové sochy.
Vytvořil jich už hodně a
postupně přibývají další.
Můžeme je najít v blízkém
okolí, ale i mimo náš kraj.
A tak se zrodil nápad, že
bychom s dětmi mohli některé jeho sochy poznat.
Pro naše putování jsme
si vybrali sochy, které jsou
v nejbližším okolí naší
školičky. Paní učitelky z
Berušek vymyslely plán
cesty a paní učitelka ze
Včeliček vyrobila do každé třídy putovní knihu a
samolepky soch, které si
děti budou nalepovat do
knihy. Plán byl hotový a
my jsme se mohli 21. října
vydat na první výpravu.
U školičky na nás čekal
autobus a pan řidič. Paní
učitelka Alenka si zahrála
na průvodkyni. Před každou zastávkou dětem přiblížila místo, kam pojedeme nebo půjdeme. První
zastavení bylo v areálu
Pilák, kde je sousoší Hraniční kámen. Symbolizuje
hranici Čech a Moravy.
Socha orlice hlídá moravské a socha lva české území. S dětmi jsme si řekli,
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na kterou stranu jsou Čechy a Morava a překročili
pomyslnou hranici. Dali
jsme si svačinu a mohli
jsme pokračovat dál.
Druhá zastávka byla
na Klafaru, odkud jsme
úvozem došli k soše Mamlase, kde děti z každé
třídy skládaly obrázek
rozstříhané sochy. Každá
třída se s Mamlasem vyfotila a mohli jsme se vydat za třetím kamenným
kamarádem, Hamroněm.
Paní učitelky dětem přečetly pověst o Hamroňovi, smlsli jsme sladkost a
vydali jsme se k poslední
soše – Mamutovi. Tam na
děti i paní učitelky čekalo
překvapení. Byla to návštěva Šlakhamru (dříve
Brdičkův mlýn), kde nás
provedl pan Vassebauer.
Děti viděly mlýnské kolo,
maketu milíře, na kterém
se pálilo dřevěné uhlí,
pan průvodce nám pustil buchar a viděli jsme
také čerta schovaného ve
sklepě. A to už byla doba
oběda. Pochutnali jsme
si na kuřecích hamburgerech, které nám připravily paní kuchařky Evička
a Káťa, abychom měli na
cestu dostatek energie.
Bez toho by to nešlo a my

ozvučení, které realizoval
Marek Veselský s týmem.
Co dodat závěrem? Dá
to sice hodně času a práce,
mnoho věcí děláme doma,
ale odměnou je nám radost z toho, že se celá akce
podaří a potěší tak ostatní.
A druhou radost máme z
naší benefice, protože výtěžek z jarmarku pomáhá
těm, kteří pomoc potřebují. Letos Michalce Tuli-

sové. Doufáme, že rodina
Michalky bude moci z letošního výtěžku jarmarku
pořídit to, co Michalka
potřebuje k lepšímu a kvalitnějšímu životu.
Tak zase za rok na
shledanou a přejeme Vám
do nového roku hodně
radosti, dobrých skutků,
společných prožitků a
spokojený život.
Vaše Školička Kamarád

jim děkujeme. Oběd nám
moc chutnal.
Rozloučili jsme se a vydali se na zpáteční cestu k
Mamutovi. Byl posledním
kamarádem naší první
výpravy. S Mamutem jsme
se vyfotili a hurá zpět do
školičky Kamarád. Za odměnu dostala každá třída

putovní knížku se samolepkami kamenných kamarádů z první výpravy.
Na jaře se budeme těšit
na druhé putování. Povede na Tři Studně. Tak
ahoj, kamenní kamarádi.
Vlaďka Bednářová a
Alenka Černá, Školička
Kamarád

Babičko, dědečku, vyprávěj…

Naše Školička Kamarád
se již několikátým rokem
zapojuje do projektu řešící
čtenářskou a sociální gramotnost dětí : „ Celé Česko čte dětem“, a to zapojením čtení pohádek dětem
ve školce staršími kamarády ze základní školy. Konkrétně v měsíci květnu k
nám do školičky přicházejí žáci deváté třídy. Toto
setkávání dětí nejmladších versus nejstarší bývá
oboustranným přínosem.
Je to návrat deváťáků do

dětských střevíčků před
opuštěním ZŠ a vykročením do života středoškoláka.
Projektem: „Babičko,
dědečku, vyprávěj“ jsme se
snažili o zapojení nejstarší
generace do našeho školičkového světa. V měsíci listopadu a prosinci četli pohádky před spaním místo
paní učitelky babičky a dědečkové, kteří o toto čtení
projevili zájem. Zdaleka to
nebyli jen prarodiče dětí
školičkových, ale zapoji-

li se také senioři z Domu
klidného stáří, a další.
Školička Kamarád chce
touto cestou všem, kteří se
do tohoto skvělého projektu zapojili, poděkovat.

A tak jsme se rozhodli připravit v naší školičce malou kavárničku. Navaříme
punč, napečeme cukroví
a budeme se těšit na návštěvu všech, kteří se za

námi přijdou podívat. Jen
si sami vzpomeňte, jak vás
zahřeje u srdíčka, když začne babička nebo dědeček
vyprávět. To se potom ty
pohádky poslouchají úpl-

ně jinak. Ještě jednou moc
děkujeme, milé babičky
a dědečkové za to, že vás
máme.
Eva Jurmanová, Iva
Vyklická, Lenka Křivská

Kterak svatý Martin do městyse Nové Veselí zavítal
Ve středu 11. listopadu
dopoledne jsme se všichni ve Školičce Kamarád
pustili s velkou chutí do
svatomartinských oslav.
Děti si slavnostně prostřely stůl a netrpělivě čekaly,
jak si naše úžasné paní kuchařky poradily s martinským menu, které si třída
Kuřátek vymyslela speciálně pro tuto příležitost.
K dopolední svačince děti
dostaly ohnutý rohlík do
podkovy, který zapily horkou čokoládou. Na oběd
byl slepičí vývar a nechyběla kačenka s knedlíkem
a se zelím. U sváteční tabule jsme si připili červeným
vínem z řepy. Všechno,
včetně makového dortíčku
k odpolední svačince, bylo
výborné, proto jsme našim
paním kuchařkám udělili
řád martinské podkovy.
Odpoledne pokračovaly martinské slavnosti
na zahradě Školičky Kamarád již za účasti celých

rodinek. Rodiče a ostatní
kamarádi se seznámili s
legendou o svatém Martinovi v podání dětí ze třídy
Kuřátek. Než se však rozsvítily lampiónky, jejichž
světýlka měla v lidských
srdcích zažehnout lásku a
štědrost stejnou, jakou měl
ve svém srdci Martin, čekalo na všechny příjemné

překvapení. V bráně Školičky se objevil sám Martin
na koni. Za zpěvu písní pak
sv. Martin provedl dlouhý
lampiónový průvod městysem. Po návratu do školky
děti v záři ohně a římské
svíce uctily Martina i ostatní vlastnoručně upečenými
dobrotami. Než se dopil
výborný čaj, postupně se

rozsvítila adventní spirála, která každého, kdo do
ní vstoupí, měla dovést do
adventního času. Přejeme
tedy všem, aby je světlo v
duši provázelo nejenom v
době adventní, ale pomohlo jim překonat i dlouhé
zimní měsíce.
Blanka Kratochvílová,
Školička Kamarád

OD KLUBÍČEK KE STROMEČKU

Naše rodinky jsme
oslovili s prosbou o zapojení. Jejich úkolem bylo:
donést do školičky
své namotané klubíčko,
avšak doma pěkně společně do klubíčka zamotat rodinné štěstí. Každé
klubíčko bude značeno
jménem rodinky, a klubíčka všech rodinek budou spojeny dohromady
ve vánoční strom. Klubíčka nám všem budou
hlídat toto rodinné štěstí,

které bude trvat tak dlouho, dokud všichni budeme držet pohromadě
jako ta klubíčka.
A první klubíčka se
už začala hromadit ve
školce, některá ozdobena hvězdičkami, některá
namotaná z více barviček
– jako správné ozdoby.
Paní učitelky z Koťátek
se pustily do přípravy
konstrukce a prvního nalepování klubíček ze zásob školičky. A věřte, že

Jak se odpradávna ví,
bez stromečku nejsou
Vánoce. S takovým sloganem vstupuje do již 7.
ročníku vánoční výstava
MAS Havlíčkův kraj se
soutěží o nejhezčí stromeček „Havlíčkova kraje“.
My jsme se rozhodli letos
za náš městys zapojit a výstavu tak podpořit.
No, jo, ale jaký stromeček vyrobit? Nápadů je jis-

tě mnoho, ale chce to něco
neobvyklého, originálního, zkrátka, co tu ještě nebylo. Trocha „brouzdání“
po internetu a ejhle – je tu
nápad na stromeček vyrobený z klubíček. Nápad se
nám moc líbil i proto, že
v minulosti jsme mnoho
různých zbytků vln dostali na naše tvoření s dětmi,
tak jsme si řekli, že je aspoň zužitkujeme.
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zásoby se nám najednou
smrskly na minimum.
Ve školce motal, kdo
mohl. Děti, paní učitelky, paní uklízečky, až
jsme někdy měli pocit,
že se do těch klubíček
zamotáme sami. Ale
to bychom nebyli my a
naše školička – vše jsme
nakonec společně zvládli a v pátek jsme se sešli
v Beruškách na zdobení
stromečku rodinnými
klubíčky. Práce šla od
ruky, no a vy sami posuďte, jak se dílo podařilo. A to buď na přiložené
fotografii, anebo si udělejte výlet do Sobíňova
u Chotěboře, kde v prostorách obecního úřadu
výstava probíhá.

Výstava bude zpřístupněna od 18. 12. do 23. 12. 2015:
Pátek: 7.00 – 13.00 hodin
Sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin
Pondělí: 7.00 – 17.00 hodin
Úterý: 7.00 – 15.00 hodin
Středa: 7.00 – 12.00 hodin
(Obecní úřad Sobíňov - tel. 569 694 534)

Jeřábová alej

V našem městysi vyrostla další „ovocná“ alej.
Ovoce to není v pravém
slova smyslu, ale plody,
které v budoucnu stromy
ponesou, jsou využitelné
jak v domácnostech, tak i
nijak nezpracované, tedy
natrhané jen tak do pusy.
Jedná se o stromy jeřábu
sladkoplodého, který je
nenáročný, vhodný i do
horských poloh (až 1500
m). Plody se konzumují
čerstvé, sušené, ve šťávách, likérech, zavařeninách, čajích, užívají se
do jídel i jako náhrada za
brusinky. Obsahují mnoho cenných látek, využívají se v léčitelství.
Jedná se o velice otužilou dřevinu, která s úspěchem roste až k horní
hranici lesa a lze ji nalézt
v keřovité formě i ve skandinávských horách či na
Islandu. Jsou to opadavé
stromy, které lze nalézt i
12

na půdách chudých na živiny i na půdách vápenitých. Dokáže prosperovat
jak na půdách písčitých,
tak na půdách hlinitých
i jílovitých. Také s úspěchem roste jak na půdách
kyselých, tak i neutrálních či zásaditých. Díky
svému velice pružnému
dřevu dobře prospívají i na větrných místech,
dobře rostou na mořském
pobřeží a snáší také městské ovzduší. Jeřáb je velice
pěkný strom, který kromě
svého estetického přínosu také lidem poskytoval
nemalý užitek. Dá se říci,
že z jeřábu lze zužitkovat
vše od plodů přes listy až
po dřevo a kůru. Plody v
minulosti byly důležitou
součástí lidového léčitelství a dnes se na tuto
tradici opět navazuje. V
čerstvých jeřabinách je
obsažen sorbit, který se
využívá jako náhrada cuk-

ru při dietách. V plodech
je též velký obsah vitamínu C a kyseliny jablečné.

A pokud náš stromeček
nevyhraje, vůbec to nevadí. U motání klubíček
jsme si užili totiž takové
legrace, že nad ni žádné
výhry není. Krásné Vánoce… Monika Kovalská
Školička Kamarád

Různě upravené plody
sloužily jako podpůrné
prostředky při léčbě ne-

chutenství či úpravě žaludečných šťáv. Oblíbené
jsou také různé alkoholické nápoje, které se z jeřabin pálí. Z květů jeřábu se
vyráběly různé čaje proti
kašli. Kůra jeřábu se využívala k barvířským účelům. Dřevo jeřábu bývalo
velice ceněnou surovinou

a většina řemeslníků je využívala pro většinu svých
výrobků. Dá se říci, že skoro všechno od dřevěných
příborů až po lisy na víno
bylo vyrobeno právě z jeřábu. Proto lidé dříve tolik pečovali o své jeřáby a
starali se i jejich záměrnou
výsadbu mimo les.

Tak zvaná „Jeřábová lej“ byla vysazena dětmi Školičky Kamarád na
podzim, a to v lokalitě na
Holetín, podél nové polní
cesty navazující ze směru Holetín k hlavní silnici
Žďár n/Sáz. – Jihlava. Tato
alej je dalším počinem
městyse Nové Veselí v ob-

lasti environmentálních
přístupů a byla jedním z
úkolů koncepce EVVO pro
rok 2015. Věříme, že i tato
alej si najde své příznivce
při procházkách a toulkách
přírodou a nově vysazené
stromy budou všem k užitku.
Monika Kovalská
Tým EVVO

v předmětu pracovní
činnosti. Pod vedením
učitele Petra Škapy, odborníka ze VOŠ a SPŠ
Žďár nad Sázavou, se
žáci učí základy práce
se dřevem a dokázali
zhotovit už některé jednoduché, ale praktické
výrobky. Učebnu nepravidelně využívají i jiné
třídy nebo školní družina. Anketa mezi žáky 7.
ročníku ukázala, že pra-

covní činnosti patří k
jednomu z nejoblíbenějších předmětů a to jak u
chlapců, tak i u dívek.
Investice na rekonstrukci učebny, podpořená
dvěma granty (OP VK
výzva č. 57 a Podpora
polytechnické výchovy
v Kraji Vysočina) tedy
byla dobrou investicí.
Jako každý rok i letos proběhl na naší
škole sběr kaštanů pro
zimní přikrmování zvěře. Letos nasbírané kaštany putovaly do obory
v Ronově. Celkem jsme
nasbírali 914 kg. Získané peníze byly rozděleny do třídních fondů.
Děkujeme všem dětem,
které se zapojily i rodičům a prarodičům za
pomoc.
Odvoz kaštanů do
Ronova zajišťoval pan
Knap z mysliveckého
sdružení, také jemu velmi děkujeme.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Při příležitosti mezinárodního Dne zvířat
ZŠ Nové Veselí zorganizovala celoškolní projektový den. Děti byly
rozděleny do tří věkových kategorií, ve kterých se rozlosovaly do
tříčlenných
družstev.
Vyučující pro žáky připravili spoustu tematických úkolů, které rozmístili po škole. Děti je
musely najít, vyluštit a

řešení vlepit do odpovědního archu. Žáci si
tak zábavnou formou
vyzkoušeli řešit různé
příklady, křížovky, rébusy, doplňovačky a hádanky z říše zvířat.
Novinkou v naší
škole je obnovení školních dílen. Po několika
měsících je již čas začít
hodnotit jejich přínos.
Výuka v nich pravidelně probíhá v 7. ročníku

Okresní kolo ve florbalu
Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 jsme se zúčastnili okresního kola
ve florbalu Think Blue.
Cup. Projekt Think
Blue. Cup. je určen pro
dívky a chlapce prvního stupně ZŠ. Kategorie
chlapců se zúčastnilo 5
družstev. V 1. utkání se
hráčům vůbec nedařilo
a zápas se ZŠ Tasov jsme
prohráli 5:10. Po tomto
utkání se do branky postavil René Kejda a zápas
se ZŠ Měřín /Tygři/ jsem
vyhráli 6:3. Následující
nervydrásající utkání se
ZŠ Velká Losenice / Losi
z Peperka/ jsme vyhráli
4:3, když v posledních
sekundách zápasu pálil z velké dálky Martin
Svatoň a míček přesně
zapadl do horního pravého růžku branky. Trenér ZŠ Velká Losenice
jen nevěřícně zakroutil
hlavou. V posledním

zápase jsme bojovali o
2. místo a tak jsme se
dohodli, že náš nejlepší střelec Martin Svatoň
nebude střídat, ale bude
hrát téměř celý zápas a
budou se mu střídat jen
spoluhráči. Tento zápas

Vybíjená O novoveselský míč
Osmého ročníku turnaje ve vybíjené dívek 2.
stupně se zúčastnilo 8 škol
v kategorii mladších žákyň
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a 7 škol v kategorii starších
žákyň. Naše hráčky si vedly na výbornou, mladší žákyně našly přemožitele až

se nám nejlépe povedl.
Dařilo se všem střelcům,
ale i brankář René Kejda podal vynikající výkon. Zápas se 2. ZŠ Žďár
nad Sázavou /Sokolíci/ ukončil brankou na
5:0 Josef Kratochvíl. Po
utkání jsme měli všichni
velkou radost z krásné-

ho 2. místa. Naše družstvo bojovalo pod názvem Veseláci ZŠ Nové
Veselí v tomto složení:
Martin Svatoň, Ondřej
Horák, Tomáš Neuer /
5.B/, René Kejda, Aleš
Kejda, Michal Houdek
/5.A/, Josef Kratochvíl a
Radim Svatoň / 2.tř./.

ve finále a skončily tak na
krásném druhém místě.
Starší žákyně prošly turnajem bez porážky a zaslouženě v turnaji zvítězily.

Gratulujeme našim
hráčkám ke skvělým
výsledkům a přejeme
mnoho dalších úspěchů.

Přespolní běh

Netradiční pětiboj

Okresní kolo proběhlo 6. 10. 2015 v lyžařském areálu Martina
Koukala U Pilské nádrže. I v letošním ročníku
se našim sportovcům
nedařilo a skončili v
poli poražených.

Netradiční pětiboj je soutěž tříčlenných družstev, které navštěvují 1. stupeň
základní školy. Soutěží se v těchto disciplínách – slalomový běh, běh po čtyřech
a kotoul, stoj - sed - leh, hod plným míčem a srážení kuželek. Okresní kolo
proběhlo 11. 11. 2015 ve Žďáře nad Sázavou s těmito výsledky:

Krajské kolo
Zimního čtyřboje - zlato a
bronz!
Krajské kolo Zimního čtyřboje proběhlo 21.
11. 2015 v Havlíčkově
Brodě. Naši školu reprezentovala Lucie Zalabová (6. tř.), která obsadila
v kategorii mladších žákyň 6. místo. Ve stejné
kategorii se na 3. místě
umístila Karolína Vacková (5. B) a kov nejcennější v kategorii starších
žáků vybojoval Pavel
Sobotka (8. tř.). GRATULUJEME!

2. tř. dívky:
2. tř. chlapci:
3. tř. dívky:
3. tř. chlapci:
4. tř. dívky:
4. tř. chlapci:
5. tř. dívky:
5. tř. chlapci:

2. místo (ze 3 družstev)
2. místo (ze 4 družstev)
5. místo (z 5 družstev)
3. místo (ze 6 družstev)
3. místo (z 5 družstev)
6. místo (ze 7 družstev)
3. místo (ze 4 družstev)
3. místo (ze 3 družstev)

Školní liga
miniházené

V listopadu se rozběhl
již 8. ročník školní ligy miniházené pro žáky prvního stupně. Prvního turnaje se účastnilo 7 družstev
v každé ze dvou kategorií.
Naši hráči si vedli skvěle a
v kategorii starších obsadila naše dvě družstva první
a druhé místo, v kategorii
mladších místo druhé a
třetí. První zkušenosti sbírali i naši prvňáci, jejichž
družstvo skončilo na sedmém místě.

V neděli 29. 11. 2015 proběhlo v Novém Veselí slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Při této příležitosti zde vystoupily děti z pěveckého souboru, které si
připravily několik tradičních vánočních písní pod vedením J. Nejedlé a V. Křesťanové. I přes deštivé počasí
se celá akce vydařila.

Š. Dudková, L. Pazourová, A. Sýkorová
M. Jaroš, R. Svatoň, M. Zimmermann
J. Chlubnová, L. Jarošová, K. Šperlingová
S. Brodský, O. Danihel, S. Sobotka
M. Jarošová, V. Jurková, K. Knapová
T. Budín, A. Dvořák, F. Peroutka
J. Doležalová, Š. Chlubnová, K. Vacková
M. Houdek, R. Kejda, V. Musil

Zimní čtyřboj
Celkem 13 sportovců
nás reprezentovalo v pěti
kategoriích v okresním
kole Zimního čtyřboje,
které se konalo 20. 10.
2015 ve Žďáru nad Sázavou. Nejcennější kov
vybojovali Hana Průžová (8. tř.) a Pavel Sobot-

ka (8. tř.). Na 2. místě se
umístila Karolína Vacková (5. B) a bronzový
stupínek obsadila Lucie
Zalabová (6. tř.). Všichni
jmenovaní postoupili do
krajského kola, které se
uskutečnilo 21. 11. 2015
V Havlíčkově Brodě.

Opět je tu čas, kdy se žáci 9. třídy musí rozhodnout, kam půjdou po ukončení základní školy a kterou střední školu si zvolí. Abychom jim rozhodnutí
usnadnili, pozvali jsme v rámci předmětu volba povolání do naší školy zástupce některých středních
škol. Ředitelé nebo výchovní poradci seznámili žáky
s chodem jejich škol, výukou, výhodami studia atd.
Naše pozvání přijaly tyto školy:
VOŠ obchodní a služeb - ZR
VOŠ a SŠ zdravotnická - ZR
Biskupské gymnázium - ZR
SŠ gastronomická A. Kolpinga - ZR
VOŠ a STŘ. průmyslová škola - ZR
Odborná škola - Bělisko - Nové Město na Moravě
TRIVIS - SŠ veřejnoprávní - Jihlava
Velmi zajímavou prezentaci svých škol měly TRIVIS a obchodní akademie, protože zástupci a studenti ukázali i praktickou část výuky. Škola TRIVIS
předvedla našim žákům základy sebeobrany. Toto
využili spíše chlapci, mohli si vyzkoušet některé triky a cviky v této oblasti. Studentky z obchodní akademie naopak potěšily naše děvčata, protože na nich
vytvářely účesy a líčily je.
Na všech setkáních byli naši žáci aktivní, hostům
kladli zajímavé otázky. Doufáme, že se těmito setkáními 9. třída inspirovala pro výběr budoucího studia.
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V pátek 4. 12. 2015
proběhla již tradičně na
naší škole Mikulášská
besídka. Mikuláš s anděly a čerty navštívili 1. - 7.
třídu a zavítali také do

Školičky Kamarád. Mikulášskou besídku si pro
žáky nachystala 9. třída
pod vedením p. uč. Marie Tvrdíkové.
V letošním školním

roce jsme se rozhodli
pro veřejnost místo vánočních dílen uspořádat
dílny velikonoční, o kterých budete včas informováni. Přejeme všem

občanům krásné prožití
vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku.
Pedagogický sbor ZŠ
Nové Veselí

Informace ze zasedání Rady a Zastupitelstva městyse Nové Veselí
Výpis z usnesení rady městyse dne 29. 9. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové
organizace k zahájení nového školního roku
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 11. 9.
2015 č. 7
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 28. 8. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 3. 9. 2015
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Informace k záměru na provedení stavebních
úprav na budově Úřadu městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o o průběhu prací na stavbě „ Přístavba
hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Informaci o průběhu prací na akci „Rekonstrukce
chodníků v ulici Sportovní, Nové Veselí“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava na financování potřeb
jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Nové
Veselí za účelem udržení a rozvoje její akceschop16

nosti ve výši 30 000,- Kč. RM schvaluje příjem
těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Udělení výjimky z počtu dětí dle ustanovení § 23
odst. 3 a § 177 odst. 2 Zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, v platném znění a dle Vyhlášky
č. 14/2005 Sb., ve třech třídách Mateřské školy v
Novém Veselí, na základě žádosti podané dne 27.
8. 2015. V každé třídě bude 25 dětí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodej
dvou kusů autobusových zastávek
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S darováním pozemků z majetku Kraje Vysočina,
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava parc. č. 740 o velikosti 605 m2 a parc. č. 958 o velikosti 49 m2 do
majetku městyse Nové Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 21. 10. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávy ze zasedání výborů ze dne 21. 10. 2015
přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3) Daňové příjmy za leden až září 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o dokončení prací na stavbě „ Přístavba
hyg. zázemí budovy SDH – hrubá stavba“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informaci o průběhu prací na akci „Rekonstrukce
chodníků v ulici Sportovní, Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o zahájení prací na akcích „Odvodnění
místní obslužné komunikace průmyslové zóny a
komunikace za sportovní halou“ a „Nové Veselí –
kanalizace ul. Luční“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 18/2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Udělení souhlasu pro Základní školu a Mateřskou
školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci na zapojení do projektu Místního akčního plánu vzdělávání obcí s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou. Účast v tomto projektu je požadavkem pro
čerpání finančních prostředků pro vzdělávání a na
rozvoj školství z operačních programů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč
do veřejné sbírky pořádané obcí Obyčtov na léčbu
dítěte z obce Obyčtov. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem pozemků parc. č. 126, 122 a 37 na umístění
pouťových atrakcí po dobu konání poutí pod ZS
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Platový výměr pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace Mgr.
Tomáše Augustýna od 1. 11. 2015 z důvodů nařízení vlády ČR ze dne 19. 10. 2015, kterým se mění
nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Provedení deratizace v rodinných domech dodáním
návnad firmou MVDr. Jaroslava Vondráčková, Hamry nad Sázavou 304, 591 01 ASANAČNÍ SLUŽBY
za cenu ve výši 50 000,- Kč vč. DPH. RM zároveň
schvaluje navýšení jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí v příjmech a výdajích k 30. 9. 2015. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) Se strategickým plánem městyse Nové Veselí na
období 2014 až 2018. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S prodejem dvou přenosných autobusových čekáren. Navrhovaná prodejní cena za jednu čekárnu je
2 000,- Kč. Čekárny budou prodány prvním dvěma
zájemcům z pořadí, kdy rozhodující skutečností
pro jeho stanovení bude datum a čas doručení reakce na záměr.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 10. 11. 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 2. 11.
2015 č. 8
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o dokončení prací na stavbě „ Chodník
podél Oslavy – II. etapa“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informaci o dokončení prací na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Sportovní, Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o zahájení prací na akcích „Odvodnění
místní obslužné komunikace průmyslové zóny a
komunikace za sportovní halou“ a „Nové Veselí –
kanalizace ul. Luční“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu
„N. Veselí: přípojka NN, Chlubna“ v k.ú. Nové
Veselí na pozemcích městyse Nové Veselí parc. č.
810 a 951. Smlouva se zřizuje za účelem zřízení,
provozování, opravování a udržování distribuční
soustavy – kabelového vedení NN. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 2
000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 21/2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Plán inventur majetku městyse Nové Veselí za rok
2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádosti o dotaci na akci „Stavba víceúčelového sportovního hřiště pod zdravotním střediskem“ na MMR ČR
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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5) Zpracování žádosti o dotaci na akci „Stavba víceúčelového sportovního hřiště pod zdravotním střediskem“ firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár
nad Sázavou za cenu ve výši 10 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavba víceúčelového sportovního hřiště pod
zdravotním střediskem“ firmou Linhart, spol. s.r.o.,
Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav za cenu ve výši
30 000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Úpravu č. 1 závazných ukazatelů v rozpočtu ZŠ a
MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace pro rok
2015 dle předloženého materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Krátkodobý pronájem pozemků (veřejného prostranství) parc. č. 126, 122 a 37 v majetku městyse Nové Veselí ( pod zdravotním střediskem) na
umístění pouťových atrakcí v době konání poutí
v roce 2016 a 2017 panu Janu Lagronovi, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč za cenu 17
000,- Kč za každý rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci
ve výši 54 909,- Kč na pokrytí nákladů spojených s
úpravami učebny pro výuku pracovních činností.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Stanovení výše odměny pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace pana Mgr. Tomáše Augustýna z finančních
prostředků Kraje Vysočina
Hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. 0
11) Provedení zpevněných ploch pod čekárnami a pod
kontejnery v nové zástavbě firmou STAKO Vysočina, s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 74 141 včetně DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž.0

Výpis z usnesení rady městyse dne 23. 11. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 23. 11.
2015 přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 30. 10. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 29. 10. 2015
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Nové Veselí,
příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o průběhu a ukončení prací na akcích
„Odvodnění místní obslužné komunikace Průmyslové zóny a komunikace za sportovní halou“ a
„Nové Veselí – kanalizace ul. Luční“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Pozvánky na konání valných hromad Svazku obecních lesů Přibyslav, Svazku obcí POOSLAVÍ, SVK
Žďársko
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Vyhlášení výběrového řízení na stavební akci
„Oprava fasády a výměna oken SDH“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení akce „Oprava fasády
a výměna oken SDH“ ve složení Josef Bobek, Luboš Bartůněk, Ing. Jiří Danihel, Ing. Oldřich Veselý
a MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Firmy k zaslání nabídek do výběrového řízení na
akci „Oprava fasády a výměna oken SDH“ – FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Sportovní 248, Nové Veselí,
LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou, KRŠKA stavební firma, s.r.o., Karníkova 1156,
Nové Město na Moravě
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení stavebních úprav na budově SDH firmou STAKO Vysočina, s.r.o., Strojírenská 2238/10,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 55 227,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zpracování rozpočtů na stavební akce městyse
Nové Veselí v roce 2016 firmou Ing. Josef Švoma,
Dolní 43, Nové Veselí za cenu ve výši 34 000,- Kč
včetně DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Přijetí neinvestiční dotace ve výši 17 500 Kč,- z
Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava na výdaje Sboru dobrovolných hasičů Nové Veselí. RM schvaluje
tento příjem jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Program zasedání ZM dne 11. 12. 2015 v 18,00 hod
v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S návrhem rozpočtu městyse Nové Veselí na rok
2016 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) S přijetím daru pro Základní školu a Mateřskou
školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci formou služby v hodnotě 11 243,- Kč od dm drogerie
markt s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Jeronýmova 1485/19. Popis služby: organizace akcí v
MŠ v roce 2015 a s úklidem po akcích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Se schválením a vydáním obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s účinnosti od 1.
1. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM stanovuje:
1) Závazné ukazatele hospodaření pro Základní školu a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou
organizaci s příspěvkem na provoz a investičním
příspěvkem dle přílohy č. 1 usnesení rady městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 30. 11. 2015
RM bere na vědomí:
1) Informace ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace o mimořádné situaci vzniklé při
dopravě žáků na sportovní akci
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Řediteli ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovit účinná opatření k zabránění vzniku
podobných mimořádných událostí. Tato přijatá opatření písemně předloží zřizovateli ZŠ a MŠ
Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 11. 9. 2015 č. 7
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 6 ze
dne 27. 7. 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) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené členy těchto výborů
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až srpen 2015
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu
programu zasedání ZM, a to:
Neuplatnění předkupního práva k pozemku parc.č. 817/5 v souvislosti s převodem vlastnictví
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6.
2015 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební
akci:
„Odvodnění místní obslužné komunikace průmyslové zóny a komunikace za sportovní halou“ podle
výše nabídkových cen:
1. SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem za cenu 884 380,47 Kč bez
DPH
2. VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o., U Malého
lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu 893
560,83 Kč bez DPH
Zároveň ZM schvaluje výdaje na realizaci akce vítěznou firmou jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení 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. ZM schvaluje výdej těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) 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 305 219,- Kč na realizaci stavby „Nové Veselí – kanalizace ul. Luční“.
Zároveň ZM schvaluje tento výdaj na jako ZMĚNU ROZPOČTU. Celková hodnota stavby je 1 200
731,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
6) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy na rok 2015 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí ve výši
715 000,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7) Neuplatnění předkupního práva k pozemku parc.č.
817/5 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 městysi Nové Veselí v rozsahu, v jakém
byli zavázáni prodávající. Městys Nové Veselí jako
oprávněná strana v rozsahu převzatých povinností
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kupujícími ke kupní smlouvě přistoupí. Předkupní
právo městyse Nové Veselí jako právo věcné zůstane vůči kupujícím zachováno.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

2)
3)

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 2. 11. 2015 č. 8
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 7 ze
dne 11. 9. 2015
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního za- 4)
sedání ZM, jak bylo předneseno starostou městyse
MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
5)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Hlasování:
pro
Hlasování:
pro14,
14,proti
proti0,
0,zdrž.
zdrž.00
3) Zprávy ze zasedání finančního
a kontrolního
výboru přednesené předsedy těchto výborů
6)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až září 2015
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

ZE
ZE SPORTU
SPORTU

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 20/2015
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Podmínky pro prodej dvou kusů přenosných autobusových zastávek z majetku městyse Nové Veselí:
a) čekárny budou prodány prvním dvěma zájemcům z pořadí, kdy rozhodující skutečností pro jeho
stanovení bude datum a čas doručení reakce na záměr
b) prodejní cena za jednu čekárnu je 2 000,- Kč
c) cenová výše je stanovena na základě zdůvodnění
nízké nabídkové ceny.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Prodej přenosných autobusových čekáren na základě schválených podmínek prodeje za cenu 2
000,- Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Strategický plán městyse Nové Veselí na období
2014 až 2018
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Darování pozemků z majetku Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, parc. č. 740 o velikosti
605 m2 a parc. č. 958 o velikosti 49 m2 do majetku
městyse Nové Veselí. Náklady spojené se vkladem
do katastru nemovitostí hradí obdarovaný.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
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20

datum
datum

soutěž
soutěž

začátek
začátek

družstvo
družstvo

20.
20.prosince
prosince

KP
KPI.I.třídy
třídy

09:00
09:00

starší
staršížákyně
žákyně

20.
20.prosince
prosince

Rodinný
Rodinnýturnaj
turnajdvojic
dvojic

14:00
14:00

Rodinné
Rodinnédvojice
dvojice

24.
24.ledna
ledna

I.I.liga
liga

10:00
10:00/ /14:00
14:00

juniorky
juniorky

3.ledna
3.ledna

KP
KPI.I.třídy
třídy

09:00
09:00

starší
staršížákyně
žákyně

24.ledna
24.ledna

I.I.liga
liga

12:00
12:00/ /16:00
16:00

kadetky
kadetky

Amatérský volejbal v Novém Veselí
V posledních několika
letech se v Novém Veselí
zvýšila úroveň dívčí odbíjené. Platí to jak v předškolních, žákovských i dorosteneckých kategoriích.
Také máme už několik
dospělých odchovankyň v
jiných klubech. Velký dík
patří trenérům, kteří se
děvčatům pravidelně věnují. Muži, až na pár výjimek, hrají jen rekreačně
a odehrají pár turnajů v
roce, ale dívčí mládežnický volejbal nám dělá
opravdu radost. Třeba
se v budoucnu dočkáme
i nějaké ženské (seniorské) soutěže. Vyšší úroveň
soutěžního volejbalu nás
může těšit a přejme mu
další rozvoj a úspěchy.
Současně se soutěžním volejbalem jsou vidět
venku i v hale týmy rekreačních volejbalistů. Většinou jde o smíšená družstva. Jedním z takových
družstev je i naše parta.
Na „soupisce“ máme asi
20 hráčů a hráček ve věku
od 10 do 65 let. Scházíme
se jednou týdně ve sportovní hale, občas na plážovém hřišti nebo na antuce. Pravidla máme svoje,
hrajeme o stěny a strop,
anténky odhadneme, tahané míče neřešíme,.... Po
zápase posedíme v bufetu
a pokecáme úplně o všem.
Dá se říct, že jsme se sešli
poprvé před Vánoci v roce
2008 v rámci přípravy
na Vánoční turnaj dvojic
(rodičů s dětmi). Chtěli
jsme potrénovat a naučit
naše malé děti základy
této hry. Od té doby děti
vyrostly, často se samy zapojily do soutěží v oddílu

a někdy učí hrát nás dospělé amatéry. Dospívající
děti už na naše pinkání
někdy nemají náladu a
čas. A tak původní bandu
doplnili jiní hráči a hráčky s různou motivací ale
se společným záměrem.
Snad mohu říci za ostatní – chceme si prostě hrát.
Pravda, určitá míra soutěživosti v nás taky je, co si
budeme namlouvat. Pozveme proto občas mančafty na podobné úrovni
z našeho okolí. V tom
případě zabereme třeba
celou halu a hrajeme „turnajovým způsobem“. Rádi
si zahrajeme s partou z
Bohdalova, z Nížkova, z
Rudolce a Chroustova,...
Dokonce vybrané jedince z našeho kádru nominujeme do amatérské
soutěže „Lubas volejbal
liga“. Vrcholem „sportovní kariery“ některých
našich hráčů byla letošní
účast na akci „Veselské
sportovní hry“ ve Veselí
nad Moravou dne 5. září
2015. Pro zajímavost sestava – Kateřina Vítová,
Jana Maternová, Tereza Maternová, Vladimír
Chlubna, Zdeněk Křivánek, Zdeněk Materna,
Ludvík Valoušek, Petr
Hron. Na medaile jsme
sice nedosáhli, ale ostudu
jsme neudělali. Věřím, že
se budeme nadále scházet
o víkendech a „hrát si“.
Bohužel, zdravotní problémy, nebo různé jiné
povinnosti, se ani nám
amatérům
nevyhýbají.
Někteří bývalí spoluhráči
nás střídavě nebo definitivně opustili. To je život.
A protože nejsme žádná

uzavřená společnost, rádi
bychom mezi sebou uvítali další sportovní volejbalové příznivce. Klidně
rodiče s dětmi. Místa je
v hale dost a každý nový
nadšenec si mezi námi
zatím našel svoje místo.
Na věku a pohlaví nezáleží. Ani zvláštní sportovní
dovednosti nevyžaduje-

me, na naši úroveň se to
dá naučit. S trochou sportovního ducha a dobrou
náladou se můžeme navzájem doplňovat a pobavit. Nájemné za pronájem
haly nikoho nezruinuje,
většinou se vejdeme do 50
Kč na osobu za večer. Tak
o tom přemýšlejte.
S pozdravem sportu
zdar a volejbalu zvláště.
Petr Hron

BIKETRIAL
Biketrialová
sezona
2015 ukončena
Finálovým závodem
7. - 8. listopadu na brněnském veletrhu Sportlife zakončili biketrialisté
svoji letošní sezonu. Delší
pauza od poslední soutěže venku v přírodě, pro
biketrial méně obvyklá
atraktivní divácká kulisa, zahraniční jezdci a v
neposlední řadě samotný veletrh, v rámci jehož
doprovodného programu
se závod koná, to vše jsou
důvody, proč Sportlife
představuje každoročně
nejen sportovní, ale i společenskou událost a láká
biketrialisty současné i
minulé. V sobotu závodila elita, junioři, senioři,
minime a kategorie hobby
modrá. V kategorii junior
se v tomto závodě umístil
Michal Pavlík na 7. místě. A 5. místo ho čekalo
celkově pro rok 2015. V
kategorii Senior se Jiří
Rőssler umístil na místě
3. , celkově si pro tuto sezonu vyjel 3. místo. Po
večerním přestavění sekcí
mohly v neděli nastoupit
kategorie poussin, benjamin a ostatní kategorie.

V tomto závodě, v kategorii poussin, se umístil
Jan Humlíček na 5. místě. Celkově pro rok 2015
obsadil 4. místo. V kategorii Hobby bílá si Tomáš
Humlíček vyjel místo 7. a
Vladimír Pavlík místo 10.
Celkově pro tuto sezonu
skončil Tomáš na 10. místě a hned za ním,na místě
11. Vladimír Pavlík. Michal Zabloudil v kategorii
Hobby zelená byl v závodě na 5. místě a sezonu
2016 ukončil 4. místem.
Do příští sezony, která
začíná na jaře 2016, se budou naši jezdci připravovat pravidelně i v průběhu
zimy. Opět máme nové
tváře, tak doufáme, že jim
a jejich rodičům nadšení
vydrží a budou jezdit lépe
a lépe.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková
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Momentka z focení blešáků s áčkem

Veselé Vánoce přeje oddíl házené
O pěkný vánoční dárek
se sobě i fanouškům postaraly všechny týmy, ale pověstnou třešničkou na dortu
je vedení prvoligové tabulky
mužského Áčka. Tým mužů
v 1. lize neprohrál, pouze
dvakrát remizoval. Zatím
poslední domácí souboj, s
ambiciózním celkem Strakonic, dokázali naši muži
vyhrát rozdílem třídy. Jejich výkon v tomto utkání
zaslouženě sklidil ovace ve
stoje. Poněkud těžkopádně
se s rolí kandidáta na medaili zatím vyrovnává tým
staršího dorostu. Po slibném začátku sezóny mají
naši dorostenci za sebou tři
prohry v řadě a propad na
páté místo tabulky. Mladší
dorost své ligové boje zvládá
zatím velmi dobře, v tabulce
je druhý.
Naše ligové týmy mají
ve svých řadách také hráče
reprezentace ČR. Jirka Dolejší, Míra Štohanzl, Luba
Bartůněk, Dan Zourek jsou
v reprezentaci juniorů, ve
stejné kategorii je v širším
výběru také Adam Nedvěd, Adam Ptáčník a Ondra Veselý. David Melichar
sice ukončil svůj juniorský
reprezentační cyklus, ale
nadále zůstává v reprezentaci, ve které jsou i veselští
odchovanci David Šůstek
a Michal Kasal. Díky Adriánu Šimovčekovi máme
zástupce i v reprezentaci
Slovenska. Nejmladší reprezentační kategorie má
ve svých řadách Matouše
22

Valouška, Martina Přibyla,
Vojtu Krčála, Ondru Skalického a Michala Studeného.
Asistentem trenéra dorostenecké reprezentace je Pavel Hladík. Dorostenecká
reprezentace s „Veseláky“
ve svých řadách absolvovala v hale v Novém Veselí
přípravná utkání se Slovenskem, naši borci byli platnými oporami českého týmu a
přispěli ke konečné pozitivMomentka z focení blešáků s áčkem
ní bilanci těchto přátelských
utkání.
Nedílnou součástí oddovedností se neevidují výStarší dorostenci „B“ sledky, ale i přesto můžeme dílu házené jsou fanoušci.
hrají 2. ligu, v její české čás- naše nejmenší naděje po- I podle vyjádření soupeřů,
ti jsou na devátém místě chválit, vedou si moc dobře. jedni z nejlepších v Čestabulky. Mladší dorostenci Po Vánocích je čeká opět ké republice. Moc si jejich
„B“ vedou tabulku Morav- mezinárodní Minihadball podpory vážíme a víme, že
ské ligy.
Interliga, v rámci které se bez nich by to nešlo. DěkuV polovině prosince ab- někteří z nich poprvé podí- jeme.
solvují první kolo žákovské vají za hranice České repubOddíl házené celoročně
ligy starší žáci, kteří bez jedi- liky. V této kategorii nám přijímá do svých řad malé
né porážky vedou Ligu Vy- největší radost dělá množ- házenkáře. V případě zájmu
sočiny. Béčko starších žáků ství dětí, které má o háze- volejte trenérům Milanu Šeje na místě pátém. Mladší nou zájem. Miníci, interně dému 739279525 nebo Mižáci také s přehledem vedou přezdívaní „Blešáci“, jsou chalu Musilovi 604325409.
tabulku ligy Vysočiny, zavá- také ostřílené mediální cePodrobné informace o
hali pouze jednou, když o lebrity, kromě slavnostních jednotlivých týmech, jejich
jedinou branku prohráli s nástupů na prestižní utkání výsledcích, pořádaných turVelkým Meziříčím. Starší i našeho Áčka si také vyzkou- najích a ostatních činnosmladší žáci se také účastní šeli jaké je to naběhnout na tech oddílu házené najdete
mnoha mezinárodních tur- hřiště s českou reprezentací. na našich internetových
najů v rámci projektu Inter- S hráči „A“ týmu si užili fo- stránkách www.hazena.nonational Handball Tour.
cení na plakáty, při kterém veveseli.cz a také na faceMinižáci a přípravka měli menší trému, než jejich booku.
Všichni
hráči, trenéři
oddílu házené
Vám přejí krásné
svátky a šťastný a veselý
nový rok. Valoušková
mají
odehráno
pěta výbor
kol Ligy
Michaela
dvoumetroví
kolegové.
Vysočiny. V kategorii, kde
Všichni hráči, trenéři a výbor oddílu házené Vám
jde především o radost ze
přejí krásné svátky a šťastný a veselý nový rok.
hry a rozvoj pohybových

Novoveselský zpravodaj vydává Městys Nové Veselí, pro občany Nového Veselí zdarma. Tiskne Horácká tiskárna
v Novém Městě na Moravě pod číslem 158/2015. Počet výtisků 430. Evidenční číslo: MK ČR E 11289.

