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Události z obřadní síně městyse
V neděli 13. března 2016 byli v obřadní síni městyse slavnostně přivítáni noví „občánci“ Nového Veselí. Kulturní program připravila paní učitelka Mgr. Jitka Kašpárková s dětmi ze 4. třídy ZŠ.
Po slavnostním projevu místostarosty městyse
tyse Jiřího Danihela
byla maminkám předána částka 3000,- Kč a kytička.
• 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
• Anna Veselá U Rybníka 151
• Jaromír Lán Zahradní 361
• Pavel Hladík Bohda
Bohdalovská 178

Karneval
Třetí únorovou neděli se konal v sokolovně
karneval. Tentokrát se zúčastnil velký počet dětí
a masky byly opravdu pestré a nádherné. Odpolednem provázela dvojice moderátorů a jako
vždy byly připraveny soutěže, písničky, občerstvení a odměny. Touto cestou bych chtěla poděkovat členům organizačnímu týmu za ochotu
a věnovaný volný čas. Dále děkujeme základní
škole za spolupráci a níže jmenovaným firmám
a jednotlivcům za jejich podporu: ZDT, spol.
s.r.o., EFKO – karton, s.r.o., TOKOZ, a.s., MEDIN,
a.s., PLASTIA s.r.o., manželům Zástěrovým, rodině Sedlákových, Petře Šperlingové, Františku Hanusovi a Sboru dobrovolných hasičů Nové Veselí.

březen 2016

1

Masopust
Ač letošní počasí poslední lednový víkend naznačovalo spíše probouzení jara, nic to neměnilo na skutečnosti, že se přiblížil
masopustní čas. Jako již každoročně vyrazil Masopustní průvod
do veselských uliček a ulic se pozdravit a poveselit s místními
obyvateli. Nálada byla bujará a pohostinnost všech neskonalá.
Jedlo se, pilo, zpívalo a tančilo. Na věku nezáležíc, ale hlavně ku
potěšení všech. Vždyť nejmladšímu členu průvodu byly teprve
dva měsíce. Což poukazuje na to, že k Masopustu se může připojit kdokoliv.
Chtěla bych všem moc poděkovat za podílení se na udržení
této tradice. Ať už zapojením se do průvodu nebo do příprav
k uspořádání této akce, tak i všem těm, kteří s ochotou otevírali
dveře svých domů. Část výtěžku z této akce bude věnována oddílu miniházené, minivolejbalu a biketrialu.
Miroslava Klusáčková

Zájezd do Pokračování příběhu Šály s historií
Národního
divadla
Blíží se datum 17. dubna a s ním i plánovaný zájezd do Národního divadla
do Prahy na odpolední
představení Manon Lescaut. Všichni přihlášení včas
obdrží podrobné informace do svých schránek. Plánovaný odjezd bude v 9.00
hodin ze zastávky autobusu směr Jihlava – Žďár n. S.
V případě dotazu se obracejte na tel.: 775 919 274 –
Jitka Kalasová.
Jitka Kalasová

„Kolik už máte upleteno?
Kde berete materiál? Vy pletete nějakou šálu?“ To jsou dotazy, které dostávám, ale zvláště
poslední mě hodně překvapil.
Pojďme pěkně popořádku.
Šála s historií vznikla loni
v srpnu na akci Barevné PoVeselení, poté putovala po
domácnostech a opět se objevila na II. novoveselském
jarmarku. A tam vznikl nápad,
že upletenou šálu roztáhneme
po plánované trase obchvatu okolo Nového Veselí. Od
té doby se „obchvatová šála“
začala rozrůstat a přibývaly
další a další pletařky nejenom z Nového Veselí. Zpráva
o šále se šířila rychle a vznikla
i rozhlasová reportáž, kterou

je možné si poslechnout na
následujícím odkazu: http://
www.rozhlas.cz/vysocina/
zpravy/_zprava/v-novem-veseli-na-zdarsku-chteji-silnicni-obchvat-zatim-budou-mit-jen-pleteny--1562980.
Celkem jsme doposud
upletly neuvěřitelných 750 m.
V době kdy čtete článek, šála je
zase o několik metrů delší, ale
do celkové délky nám ještě 3
750 metrů chybí, proto pletení
šály stále pokračuje. Pletací příze a vlna ubývá, prosíme, kdo
můžete nějakou darovat, noste ji na úřad městyse. Předem
všem dárcům děkujeme. Chci
poděkovat i těm, kteří nám materiál již věnovali. Zpráva o naší
obchvatové šále se šíří po celé

republice a zajímavostí je, že
jsem obdržela balík s vlnou od
paní až z Opavy a Lučan nad
Nisou.
Velké poděkování patří
všem pletařkám, jejich nadšení
a ochotě. Odměnou je pozvání
na „Pletací dýchánek“, který se
uskuteční v neděli 10. dubna
2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
Tímto vás srdečně zvu a pro
každou pletařku je přichystáno
překvapení.
A kdo má zájem začít plést,
může se pustit do práce. Pleteme na jehlicích č. 6, počet ok
43, střídáme 1 hladce, 1 obrace,
šířka šály vychází okolo 20 cm.
Pletení zdar a šále zvlášť!
Jitka Kalasová

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Jaromír Lán Zahradní 361
Pavel Hladík Bohdalovská 178
Marek Sochor Potoční 338
Matouš Jan Kaňka Sportovní 247
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Marie Dobrovolná 70 let
Bedřiška Hanychová 70 let
Květoslava Hájková 75 let
Jaroslava Špačková 70 let
Josef Chlubna 80 let
Božena Klímová 70 let
Vlasta Chlubnová 70 let
Miroslav Cimpl 85 let
Ludmila Henzlová 70 let
Ladislav Kozáček 70 let
Marie Žilová 70 let

Rodičům narozených dětí
srdečně
čně bla
blahopřejeme.
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Vš
Všem jjubilantům
bil tů co nejsrdečj d č
něji blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Informace z evidence obyvatel Nového Veselí za rok 2015 a ze Statistického úřadu
Po zpracování statistiky za rok 2015 je stav obyvatelstva v našem městysi následující:
• V roce 2015 se přistěhovalo 23 lidí a 14 se jich odstěhovalo.
• Narodilo se 14 dětí a zemřelo 13 obyvatel.

•
•

Počáteční stav k 1. 1. 2015 byl 1287 obyvatel, k 1. 1. 2016
1297 obyvatel.
Podíl nezaměstnaných osob za prosinec 2015 činil 3,7 %.

RŮZNÉ INFORMACE A OZNÁMENÍ
 I v tomto roce budou majitelům psů v Novém Veselí dle naší
evidence doručeny složenky na úhradu poplatku ze psů za
rok 2016. Předvyplněné složenky budou těmto občanům
dodány společně s tímto zpravodajem a žádáme o jejich
úhradu do 30. 4. 2016, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilním symbolem je číslo uvedené na složence, ve zprávě pro
příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Dále bude možné
zaplatit tyto poplatky v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku. (ode
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců.) Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: v domech od 1 až 2 bytů za prvního psa
100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč; v domech od 3 a více bytů: za prvního psa 200,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Od
poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
aj. Od poplatku se dále osvobozují: poplatníci žijící osaměle,
pobírající starobní důchod, invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod.
 Od letošního roku je nově platná Obecně závazná vyhláška
městyse Nové Veselí č. 2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Nejzásadnější úpravou v této vyhlášce je rozšíření osvobození fyz. osob, viz vyhláška:
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost úřadu městyse obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,
nebo
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby s pobytem v místě ohlašovny a adrese Nové
Veselí, Na Městečku č.p. 114,
b) osoby ve vazbě či ve výkonu trestu či ve výkonu odnětí svobody, a to po dobu trvání těchto opatření,
c) osoby s pobytem na území městyse, které se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí,
d) osoby nezvěstné, a to ode dne, kdy byly úředně za
nezvěstné prohlášeny,
e) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
f) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývají na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
g) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
h) děti do věku 17 let včetně dosaženého věku.
 Na webových stránkách městyse jsou nově zveřejněna hlášení místního rozhlasu.
 Stále nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu
formou SMS zpráv či prostřednictvím mailu.
 Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za rybníkem
Hudlík.
 Kontejnery na zahradní odpad jsou trvale umístěny u starého a nového hřbitova a v nové zástavbě.
 Ve dnech 8. 4. – 9. 4. 2016 budou u Úřadu městyse Nové Veselí přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
 Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů
na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích
exkrementů z veřejných ploch.
 Připomínáme, že platí zákaz parkování aut na chodnících
a komunikacích.
 Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady.
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Tříkrálová sbírka

Poděkování

Každý z nás má konat skutky bratrství vůči bližnímu, zvláště vůči těm,
na které dolehly rodinné těžkosti nebo neshody různého druhu.
Takovéto malé skutky mají velkou cenu,
mohou být zárodky naděje, mohou otevřít cesty a vyhlídky.“
(Papež František, 4. 1. 2015)

V Novém Veselí se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 9. ledna 2016 a podařilo se vybrat 42 083 Kč.
Děkujeme jednak těm, kteří ji podpořili svým darem a přijali koledníky ve svých domovech, ale také samotným koledníkům a jejich doprovodu za to, že věnovali svůj čas ve prospěch
pomoci druhým a zodpovědně se ujali svého úkolu.
Letos to byli: Verunka a Anička Danihelovy, Dan a Míša
Duškovi, Vojtík Hromádka, Káťa Hronová, Barunka Kotíková,
Hanička Mašková, Marek Musil, Ládík Nováček, Bětka a Matěj
Novákovi, Radek Novotný, Lucka Sobotková, Sandra Stemberková ,Jirka a Petr Vencelidesovi, Terezka Vítková a Lucka a Jeník
Zichovi.
Ještě jednou velké díky všem.

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
471 kasiček rozdaných
v rámci celého okresu Žďár nad
Sázavou už zná své výtěžky.
Zhruba 1 900 koledníků vyzpívalo prostřednictvím tradiční
tříkrálové koledy 2 830 223 Kč,
což je o 185 029 Kč více než
v roce loňském. Výtěžek šestnácté Tříkrálové sbírky plánujeme prozatím ponechat především jako záchrannou rezervu
pro udržení stávajících služeb
v potřebném rozsahu. V letošním roce dochází ke změnám
financování sociálních služeb
a není úplně jasné, jak se bude
nový systém vyvíjet a zda se
podaří zajistit dostatek financí
na provoz našich zařízení.
Část výtěžku rovněž použijeme tam, kde jsou zdroje
organizace velmi omezené.

Jedná se například o hrazení
nákladů spojených s pořízením aut pro terénní služby.
Letošní tříkrálové peníze podpoří především nákup auta
pro Charitní ošetřovatelskou
službu a Osobní asistenci. Terénní služby se bez vozů, které
charitní pracovníky dopraví
k uživatelům a pacientům do
jejich domovů, neobejdou.
Menší částka poputuje i na
podporu lidí v akutní nouzi či
lidí bez domova.
Závěrem mi dovolte, abych
Vám velmi poděkovala za Vaše
dary. Výtěžek letošní sbírky
opět dokazuje, že se stále najde mnoho lidí ochotných pomoci tam, kde je třeba.
Veliké díky Vám za to!
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016
v našem správním obvodě

Velikonoční týden v naší farnosti

Nové Veselí
Újezd
Budeč
Březí nad Oslavou
Matějov
Kotlasy
Celkem:

 Pátek 25. 3. 2016 (Velký pátek) – 18:30

42 083,- Kč
24 834,- Kč
11 410,- Kč
9 945,- Kč
9 430,- Kč
7 220,- Kč
104 922,- Kč

 Čtvrtek 24. 3. 2016 (Zelený čtvrtek) – 18:00

 Sobota 26. 3. 2016 (Bílá sobota) – 20:00
 Neděle 27. 3. 2016 (neděle Velikonoční) – 8:00
 Pondělí 28. 3. 2016 (Červené pondělí) – 8:00

Místo do lékárny – do tělocvičny!
Špatné držení těla, bolesti
páteře, omezená pohyblivost
a bolest kloubů, svalová nerovnováha, dýchací potíže
a další civilizační nemoci. Mají
různé příčiny, rozličné projevy,
několik možností řešení, velice
rozdílné finanční zatížení.
Jednoduchou, přirozenou
a levnou léčebnou metodou je
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přiměřený pohyb, vyrovnávací
a kondiční tělesná cvičení. Většinou tím omezíme léky proti
bolesti a nezatěžujeme se jejich vedlejšími účinky. Zdravotní cvičení podkreslené hudbou
je také dobrý lék na zlepšení
nálady, pozitivní naladění, motivaci ke zdravému stravování
i předsevzetí k dalším aktivi-

tám.
Ve čtvrtek v 19 hodin probíhá v tělocvičně ZŠ cvičení
pro ženy. Rádi bychom je rozšířili o cvičení pro seniory.
Vybavení je nenáročné:
oděv, který vás nebude omezovat v pohybu, tepláky nebo
jiné pohodlné kalhoty a tričko.
Lehká cvičební obuv s čistou

podrážkou, pantofle NE, ale
můžete cvičit i bosí. Nezáleží
na vašem věku ani kondici!
Cvičením se nebudeme
trápit, ale bavit!
Ukázková hodina proběhne ve středu 30. 3. 2016 od
18.30 hod v tělocvičně ZŠ, sraz
před hlavním vchodem.
Na shledanou se těší
Jitka Rösslerová
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Loni zemřelo při dopravních nehodách pět chodců
S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů
KRAJ VYSOČINA – Za první
dva měsíce letošního roku jsme
v našem kraji dokumentovali
celkem třináct dopravních nehod s účastí chodců. Osm dopravních nehod se stalo ve dne,
zbývající v noci za snížení viditelnosti. Šest dopravních nehod
chodci zavinili. Sedm nehod se
stalo na přechodu pro chodce.
Jeden chodec při letošních dopravních nehodách zemřel, tři
chodci byli těžce zraněni a jedenáct dalších chodců utrpělo lehké zranění.
V této souvislosti je zapotřebí znovu připomenout, že od 20.
února letošního roku je v účinnosti novela zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Tato
novela kromě jiného přináší novou povinnost pro chodce. Jde
o povinnost užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti.
Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke snížení rizik střetů
osob s vozidly na místech, která
jsou nedostatečně osvětlena
a zároveň na nich chybí chodník.
Užitím reflexního prvku nebo
oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne významného
zviditelnění chodce, přičemž tím
dojde k větší bezpečnosti pro
všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec
vidět až na vzdálenost 200 metrů,
takže řidič má možnost adekvátně zareagovat. Reflexní prvek,
umístěný na viditelném místě,
musí mít od soboty každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní
komunikaci, na níž není chodník
ani veřejné osvětlení.
Novelizované ustanovení
zní: Pohybuje-li se chodec mimo
obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za nesplnění
povinnosti dané novelizovaným
březen 2016

zákonem lze uložit blokovou pokutu až 2 000 korun.
Bezpečnost chodců se dlouhodobě řadí v Kraji Vysočina
mezi priority dopravních policistů. Dopravní policisté a policisté
z oddělení tisku a prevence se
proto v současné době na chodce snaží působit především preventivně. Pokud policisté zjistí,
že se chodec dopustil přestupku,
bude tento přestupek řešen domluvou a chodec bude upozorněn policistou na novou povinnost danou zákonem.
Statistiky dopravní nehodovosti v oblasti střetů vozidel
s chodcem nejsou v Kraji Vysočina nijak příznivé. V roce 2015
policisté v našem kraji vyšetřovali cellem 119 dopravních
nehod, při kterých byl jedním
z účastníků chodec. Pět chodců
při loňských nehodách zemřelo,
šestnáct jich utrpělo těžké zranění a dalších 83 jich bylo zraněno
lehce. Pouze dvanáct chodců
vyvázlo ze střetu s vozidlem bez
zranění. V sedmnácti případech
byl chodec - účastník dopravní
nehody - pod vlivem alkoholu.
Čtyři z pěti tragických nehod
se loni staly za snížené viditelnosti – tedy časně ráno nebo v podvečer. Tři tragické nehody se staly
na vyznačeném přechodu pro
chodce – v Pelhřimově, Třebíči
a Žďáře nad Sázavou. Dva chod-

ci loni zemřeli při nehodách,
které měly podobný scénář. V
obou případech šli chodci mimo
obec po okraji silnice a projíždějící řidiči je přehlédli. Loni v prosinci zemřela na následky střetu s osobním vozidlem teprve
patnáctiletá dívka. Nehoda se
stala na silnici u Ledče nad Sázavou. Vyšetřování této tragické
nehody není ještě ukončeno,
ale s největší pravděpodobností
řidič osobního vozidla přehlédl
skupinku tří chodců, kteří šli po
okraji silnice. Následky nehody
byly fatální - dívka na následky
těžkých zranění zemřela.
Pravidla pohybu chodců po
komunikacích upravuje zákon
o provozu na pozemních komunikacích. Chodec musí užívat
především chodníku a tam, kde
chodník není, se chodí po levé
krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše
dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných
a nepřehledných úsecích smějí
jít chodci pouze za sebou. V této
souvislosti je zapotřebí připomenout, že velice důležité pro
bezpečnost chodců je, aby byli
zřetelně a včas vidět. Zejména
za snížené viditelnosti je důležité, aby chodci používali vhodné
oblečení s reflexními prvky, které
zvyšují jejich viditelnost zejména

pro řidiče motorových vozidel,
což nyní nově upravuje zákon
o provozu na pozemních komunikacích.
Loni se stalo v Kraji Vysočina
40 dopravních nehod přímo na
přechodu pro chodce. Chodec
je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce
vždy, když je od něho vzdálen
do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
Mimo přechod pro chodce je
dovoleno přecházet vozovku jen
kolmo k její ose. Před vstupem
na komunikaci se chodec musí
přesvědčit, zda může vozovku
bezpečně přejít. Chodec smí
přecházet vozovku, jen pokud
s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel
nedonutí jejich řidiče náhlé změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále
nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na
přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
Chodec také nesmí překonávat
zábradlí nebo jiné zábrany na
vozovce.
Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

Dopravní nehody chodců v Kraji Vysočina v roce 2015 (od 1. ledna do 31. prosince)
celkem usmrceno
těžce
lehce
zraněno
zraněno
chodci celkem
119
5
16
83
na přechodu pro chodce
40
0
8
23
v těsné blízkosti přechodu pro chodce
2
0
0
0
chodec viník
24
0
3
32
chodec alkohol
17
0
1
14
přecházení mimo přechod pro chodce
25
1
2
20

bez
zranění
12
2
0
4
2
2

Dopravní nehody chodců v Kraji Vysočina v roce 2014 (od 1. ledna do 31. prosince)
celkem usmrceno
těžce
lehce
zraněno
zraněno
chodci celkem
129
3
19
95
na přechodu pro chodce
33
0
8
23
v těsné blízkosti přechodu pro chodce
0
0
0
0
chodec viník
39
0
3
32
chodec alkohol
17
0
1
14
přecházení mimo přechod pro chodce
25
1
2
20

bez
zranění
12
2
0
4
2
2
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Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa
– předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, se na Vás obrací – v souvislosti
s loňským významným obdobím sucha a následnou očekávanou gradací kůrovců - s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické
osoby) jsou dle § 32 z.č. 289/95 Sb. o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů
(kůrovců) na les, zejména: bránit vývoji, šíření a přemnožení
škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců (lýkožrout smrkový,
lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, atd.), vyskytujících se
především na smrku.

zivělé, smolící, s drtinkami za šupinami kůry, s opadávající
kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci, tj. pokácení a odvozu z lesa)
5. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem
(případné informace podají jednotlivé obce), který upřesní
rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování
6. neprodleně zajistili a realizovali (ať už prostřednictvím svým
či třetích osob) nahodilou těžbu – tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví po 30. 5. 2016 spočívající v pokácení a účinné asanaci, tj. odvezení kůrovcem napadené hmoty z lesa
před ukončením vývoje brouků, popř. nelze-li toto splnit,
využít chemické asanace či asanace ručním odkorněním.

Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby jednotliví vlastníci lesů:
1. zpracovali a asanovali (odvoz z lesa, chemicky, mechanicky
sloupáním kůry) veškeré stromy a dříví dosud napadené
kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu, zimy a předjaří
uschlé a usychající stromy) – do 31. 3. 2016
2. zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2016 (v průběhu těchto měsíců
uschlé a usychající stromy) - do 30. 5. 2016
3. zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty
a zlomy ze zimního období) – do 30. 5. 2016
4. aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré stromy suché, usychající, zre-

Vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivně a v
součinnosti s odborným lesním hospodářem realizovali shora
uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců,
kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích
sousedních vlastníků.
Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje
nebezpečí správního řízení a postihu.
Pro vaši případnou potřebu zasíláme nový instruktážní
film o kůrovci: https://www.youtube.com/watch?v=B9F6_
un8TTg&feature=youtu.be
Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru živ. prostředí

Ohlédnutí za historií SH ČMS – SDH Nové Veselí
V letošním roce vzpomínáme uplynutí 125 let od založení sboru a zároveň si připomínáme, že uplynulo 185 let od
požáru, který zničil téměř celý
městys.
Náš sbor byl tehdy ustaven jako dvacátý v tehdejší
župě novoměstské. Desetiletá
výročí sboru byla pravidelně
oficiálně slavena, podle dostupných záznamů, od roku
1931. Při příležitosti letošního jubilea, se zmíníme krátce
o činnosti v letech, na která
připadají pětiletá výročí. Pro
vykreslení změn v činnostech
sboru a měnících se vnějších
podmínek, zmíníme se pouze o událostech ve výročních
letech, neboť zpráva o událostech v příslušných desetiletích, by byla velmi podrobná.
Při sestavování jsme vycházeli z „Památníku“ (sepsaného
v roce 1951, tehdy připraveného k vydání, ale nevydaného),
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obou dílů kroniky sboru a z
dochovaných zápisů.
O roku 1896, na který připadá pětileté trvání sboru,
není žádných dochovaných
záznamů. Zřejmě se nekonala žádná činnost, ani výroční
schůze. Podle záznamů o činnosti z let předcházejících
i následujících lze usoudit, že
dochází k výměně členské
základny a především k výměně ve vedení sboru, a noví
členové se teprve seznamují
s pravidly spolkové činnosti
a řízení sboru. Pro ilustraci je
možno uvést, že v roce 1897
bylo zakoupeno 300 metrů
hadic a dvouproudová stříkačka, která byla v roce 1953
věnovaná nově založenému
zemědělskému družstvu, v jehož majetku zcela zchátrala.
Patnácté výročí nebylo
nikterak připomínáno. Tehdejší stanovy určovaly volby výboru každoročně. Dosud byly

volby prováděny aklamací,
od roku 1906 byla zavedena
volba tajná. Byl pořádán hasičský ples. Pořízení slavnostních
stejnokrojů (čamary) se nezdařilo tehdy, ani v budoucnu. Církevních slavností se
sbor zúčastnil v den „Vzkříšení
Páně a o Božím Těle“. Účast na
církevních slavnostech byla
ukončena v roce 1908, kdy
slavnostně vyzdobené stříkačky musely zasáhnout při požáru v Budči a nebyl čas na jejich
opětovnou přípravu.
Požáry v Novém Veselí byly
dva - č. p. 77 (bývalá pazderna
patřící faře, po požáru již nebylo stavení obnoveno) a 52
(Ondrák František). Za dobré
hájení č.p. 52 udělila hasičská
pojišťovna sboru odměnu 20
K. Začíná se uvažovat o stavbě hasičského skladiště, které
bylo postaveno v roce 1924.
Pětadvacáté výročí založení sboru připadlo na válečný

rok 1916. V tomto roce nebylo
téměř žádné činnosti. Dvacet
tři bratří bylo povoláno na
frontu (z nich se sedm nevrátilo), ve sboru zůstali pouze
bratři staří nebo vojenské
služby neschopní. Za člena
do sboru se přihlásil František
Bělík /20 letý/, kamnář, z čp.
95, pozdější dlouholetý velitel sboru. Velení sboru během
války se ujal Alois Pohanka.
Ve výročním roce 1926,
působí sbor ve státě později
známém jako „První republika“. Ani toto výročí nebylo
připomínáno. Tento rok byl
nejbohatší na požáry v celé
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

historii sboru. V obci hořelo
pětkrát, v okolí třikrát. Vyhořela č. p. 69,70,87,88, stodoly
k č. p. 92,93,94,103, stodola se
dřevem u č 93, stodola a kolna patřící k faře, sklep patřící
k faře, na tomto místě stojí
dnes dům paní Popkové.
V hostinci u Kratochvílů byl
pořádán hasičský ples s čistým
ziskem 1.290 Kčs. Sbor pořádal
též taneční výlet v lese, který
se příliš nevydařil.

V tomto roce zvolen velitelem sboru František Bělík, který tuto funkci vykonával až do
roku 1961.
Jubileum sboru v roce
1936 nebylo nikterak připomínáno. Z činnosti je možno
zmínit pořádání hasičského
plesu v hostinci br. Miloslava
Sobotky, který vynesl 1 301,80
Kčs, slavnosti kácení máje,
ze které zůstalo hasičskému
sboru 98.60 Kčs čistého zisku

a Rochovské pouťové zábavy
s nedoplatkem 9.70 Kčs, které
sbor musel doplatit ze spolkové pokladny.
V červenci dostavil se sbor
k požáru do Matějova, kde hořel statek čp. 5. Náš sbor uhájil
vedlejší statek čp. 6. Za úspěšné hájení statku p. Blažíčka
věnoval tento našemu sboru
100,- Kčs odměny.
28. září pořádána společně se Sokolem první pouťová

zábava v nové Sokolovně. O
výtěžek se rozdělily oba spolky tak, že Sokol si ponechal
jednu třetinu a sboru připadly
dvě třetiny čistého zisku, což
činilo 824.95 Kčs.
V tomto roce uspořádal
sbor 3 teoretická, 6 praktických a 8 zvláštních cvičení,
dále 5 schůzí, 2 přednášky, 3
proslovy a 2 sborové školy.
SH ČMS – SDH Nové Veselí

Města, že v kapele vystupují
chlapci školou povinní. To učitele Kudrnu rozladilo a spolek,
který měl mimo jiné ve svých
stanovách, že „Tamburášské
soubory jsou ty, které ušlechtilou zábavou odvracejí vrtkavé
myšlenky dospívající mládeže
od zábav a sportu, často útlému lidskému zdraví nebezpečných a jež vštěpují mládeži

lásku k hudbě a probouzí v jejich nitru cit pro krásno vůbec“
rozpustil a nástroje prodal někam k Jimramovu.
Móda tamburášských souborů vyvrcholila ve dvacátých
letech, pak zájem upadal. V
současnosti v České republice
existují pouze 2 nebo 3 soubory udržující tradici této v českých zemích kuriozní hudby.

Novoveselští tamburáši
Tamburáši - tímto záhadným slovem se označovali
vyznavači netradičního druhu hudby, která uchvátila na
přelomu 19. a 20. století české země. Její charakteristický
zvuk spočíval v souhře několika drnkacích loutnových
nástrojů, původně dlabaných
z jednoho kusu dřeva, nejčastěji javorového (později i lepených) s názvy brač, bisarnice,
kontrašice, bugarie a berde.
Vůbec první tamburášský
soubor vznikl v chorvatském
Osieku roku 1847 a o pár let
později se v Záhřebu začala
tamburášská hudba vyučovat
i na univerzitě a stala se chorvatskou národní hudbou. Postupně se dostávala i do okolních oblastí.
U nás k rozšíření přispěli
hlavně vojáci bývalé rakousko-uherské armády, kteří sloužili
na Balkáně. Odtud přiváželi
domů hudební nástroje a zakládali tamburášské soubory.
První organizovaný spolek
v českých zemích vznikl roku
1896 a brzy jich bylo kolem
stovky, proto byl pro jejich
podporu ustaven „Svaz tamburášských spolků “.
Pozadu nezůstalo ani Nové
Veselí. Soubor z místních hudebníků sestavil na jaře roku
1901 učitel Ladislav Kudrna.
Nástroje byly pořízeny za finančního přispění obchodníka Václava Kratochvíla z čp. 58,
podporovatele místní kultury
a zároveň dědečka jednoho
z nejmladších hráčů. Veřejné působení soubor začal při
březen 2016

uvedení divadelní hry „Před
sjezdem“ 14. 4. 1901, a protože se jejich počínání setkalo
s ohlasem, účinkovali kromě
Nového Veselí i po okolí v Bohdalově, Novém Městě, ve Žďáře Městě i Zámku, Přibyslavi
a jinde. To trvalo asi 2 roky. Vydali dokonce svoji pohlednici.
Později však někdo udal
politickému úřadu do Nového

Jedinou dochovanou památkou na veselské tamburáše je pohlednice focená
pravděpodobně na farské zahradě.

Vše zleva, horní řada: Jelínek Rudolf, řezník čp. 96, Pohanka Alois, rolník čp. 35, Vencelides
Jan, punčochář čp. 129, Peňáz Josef, rolník čp. 87. Prostřední řada: Štarha Julius, učitel čp.
114 , Kudrna Ladislav, učitel čp. 114 vedoucí souboru, Ronovský Emanuel, pekař čp. 93.
Spodní řada chlapců: Padalík Alois čp. 13, Marek František čp. 27 , Kratochvíl Václav čp. 58,
Lešner Antonín č. 107 a Melichar František čp. 62.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 15. 12. 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 11. 12. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 27. 11. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK
Žďársko dne 10. 12. 2015 a z valné hromady SVK Žďársko dne
26. 11. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o organizaci Tříkrálové sbírky v městysi Nové Veselí
dne 9. 1. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Nové Veselí
prováděného ve dnech 7. - 8. 12. 2015 s výrokem – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Dopis od hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
s návrhem na spolupráci ve věci přípravy akce „II/353 Nové
Veselí – obchvat“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o průběhu prací na akci „Odvodnění místní obslužné komunikace průmyslové zóny a komunikace za sportovní
halou“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu o veřejných službách číslo 56/2016 v přepravě cestu-

2)

3)

4)

5)

jících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;) na
rok 2016 s firmou ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587
32 Jihlava. Cena přepravního výkonu je stanovena na 32,86
Kč/km, což je o 0,03 Kč/km méně jak pro rok 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Žďárská 612, 592 31 Nové Město na Moravě
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč na Charitativní pečovatelskou službu pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Žďár nad Sázavou prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku na stavbu:
Vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace pro novostavbu RD
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelového vedení NN stavby „N. Veselí, K Újezdu: přípojka
NN, Smolík“ na pozemcích parc.č. 1073, 1074, 1075 k. ú. Nové
Veselí. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM nedoporučuje:
1) Prodej pozemku parc.č. 2204 o výměře 2541 m2 na základě
podané žádosti ze dne 7. 12. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 12. 1. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 18. 12. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o ukončení prací na akci „Odvodnění místní obslužné
komunikace průmyslové zóny a komunikace za sportovní halou“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce “II/353 Nové Veselí - obchvat
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

4)

5)

6)
RM schvaluje:
1) Poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí klubu Úsměv ve výši 5 000,- Kč. Služeb této
organizace využívají i někteří občané Nového Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Úpravu č. 2 závazných ukazatelů v rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí,
příspěvkové organizace pro rok 2015 dle předloženého materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí finančního daru pro Základní organizaci Svazu za8

7)

8)

hrádkářů Nové Veselí ve výši 19 980,- Kč. Finanční prostředky
budou obdarovaným poskytnuty na výměnu oken na moštárně. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v budově
Úřadu městyse Nové Veselí k 31. 12. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových
prostor v přízemí budovy Úřadu městyse Nové Veselí na pozemku parc. č. 17 o velikosti 42 m2. Nejnižší nabídka za pronájem je
stanovena ve výši 160,- Kč/m2 za rok, bez nákladů za energie
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení výběrového řízení na stavební akci „Oprava chodníků a místních komunikací 2016“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek
výběrového řízení akce „Oprava chodníků a místních komunikací 2016“ ve složení Josef Bobek, Ing. Jiří Danihel, Ing. Jana
Stehlíková, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Určení firem oslovených k zaslání nabídek na stavební akci
„Oprava chodníků a místních komunikací 2016“ - Ing. Josef
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, COLAS
CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava,
EUROVIA CZ, a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno, Jan
Štefáček, Hamry nad Sázavou 373, SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, DP stavební s.r.o., Špinov
25, 592 12 Nížkov, Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké
Meziřičí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Dodatek ke smlouvě o provádění úklidových prací ve zdravotním středisku Nové Veselí s firmou Úklidové práce, Mgr. Bohumil Minařík, Stržanov 95, 591 01 Žďár nad Sázavou. Nová cena
je ve výši 7 434,- Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Vydání kladného stanoviska pro TJ Sokol Nové Veselí na realizaci projektu „Modernizace Sokolovny Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Zpracování přípravy a průběhu zadávacího řízení na akci „Stavební práce spojené s modernizací Sokolovny Nové Veselí“
firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 12 000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
12) Podání žádosti o dotaci na opravu chodníků z Programu obnovy venkova Vysočiny Kraje Vysočina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
13) Provedení kontroly hospodaření v Základní škole a Mateřské
škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci firmou In Form Audit s.r.o., Ing. Hrabák Pavel, Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 7 000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2016 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158, Nové Veselí ve výši do 1 115 000,- Kč. Finanční
prostředky budou uvolňovány dle podmínek uvedených ve
smlouvě. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem na akci
„Odvodnění místní komunikace průmyslové zóny a komunikace za sportovní halou“. Důvodem je snížení celkové ceny za

dílo o 56 594,- Kč včetně DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) směnou pozemku parc. č. 2204 o výměře 2541 m2 v majetku
městyse Nové Veselí za část pozemku parc. č. 2620 o výměře 2541 m2 na základě Smlouvy o budoucí směnné smlouvě
schválené ZM dne 5. 3. 2012. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Oprava fasády a výměna oken SDH“ podle výše nabídkových cen:
1. FASÁDY KAŠPÁREK, Sportovní 248, Nové Veselí za cenu
341 044,- Kč včetně DPH
2. KRŠKA – stavební firma, s.r.o., Karníkova 1156, Nové Město
na Moravě za cenu 357 082,- Kč včetně DPH
3. LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou za cenu
388 153,- Kč včetně DPH
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2016 pro Římskokatolickou farnost Nové Veselí do
výše 1 200 000,- Kč na opravu věže kostela v Novém Veselí. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) S úpravou pozemku (zpevněním asfaltovým povrchem) podél účelové komunikace na parc. č. 2300 (cesta na Vetlu, vedle
areálu ZDV) v rozsahu dle předložené situace. Úprava komunikace bude provedena na náklady žadatele z důvodu zlepšení nájezdu automobilů do areálu jeho výrobní firmy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) S neuplatněním předkupního práva k pozemku parc.č. 817/8
v městysi a k.ú. Nové Veselí v souvislosti s převodem vlastnictví
k tomuto pozemku z prodávající na kupujícího za předpokladu, že prodávající kupujícímu pozemek prodá za kupní cenu,
za kterou jej od městyse Nové Veselí nabyl, a kupující podle
kupní smlouvy převezme veškeré povinnosti vůči městysi
Nové Veselí v rozsahu, v jakém byl zavázán prodávající. Městys
Nové Veselí jako oprávněná strana v rozsahu převzatých povinností kupujícímu ke kupní smlouvě přistoupí. Předkupní
právo městyse Nové Veselí jako právo věcné zůstane vůči kupujícímu zachováno. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 1. 2. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 25. 1. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt nad MŠ Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informaci o účasti SDH Nové Veselí na akci Čistá Vysočina 2016
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 za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN stavby „N. Veselí, přípojka NN, Kramár“ na pozemcích parc.č. 446 v k. ú. Nové Veselí. Věcné břemeno bude
březen 2016

zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,- Kč
bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Směrnici č. 1/2016 – Podrozvahová evidence, Směrnici č.
2/2016 – Oběh účetních dokladů, Směrnici č. 3 – O dlouhodobém majetku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Pronájem nebytových prostor v budově Úřadu městyse Nové
Veselí na pozemku parc.č.17 o velikosti 42 m2 za cenu 185 Kč /
m2/rok. Náklady za energie budou městysem Nové Veselí fakturovány dle skutečné spotřeby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Vyhlášení výběrových řízení na stavební akce „Víceúčelové
sportovní hřiště včetně oplocení“, „Oprava soklu na budově
MŠ Nové Veselí“ a „Oprava místních komunikací 2016“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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5) Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení akce „Víceúčelové sportovní hřiště včetně oplocení“,
„Oprava soklu na budově MŠ Nové Veselí“ a „Oprava místních komunikací 2016“ ve složení Ing. Jiří Danihel, Luboš Bartůněk, Ing.
Oldřich Veselý, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Určení firem k zaslání nabídek na stavební akci „Víceúčelové
sportovní hřiště včetně oplocení“ – JM Demicar s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, SWIETELSKÝ stavební s.r.o., U
Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, Linhart spol. s r.o.,
Lhotecká 820, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 373, DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592
12 Nížkov, Jaroslav Kirchner, Lesní 366/20, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Určení firem k zaslání nabídek na stavební akci „Oprava soklu
na budově MŠ Nové Veselí“ - DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592

12 Nížkov, FASÁDY KAŠPÁREK, Sportovní 248, 592 14 Nové
Veselí, Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov,
Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziřičí, Jaroslav
Kirchner, Lesní 366/20, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Určení firem k zaslání nabídek na stavební akci„Oprava místních
komunikací 2016“ - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast
Jih, Kosovská 10, Jihlava, EUROVIA CZ, a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno, Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10,
Žďár nad Sázavou, SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice
nad Pernštejnem, Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziřičí, STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na nákup dopravního automobilu pro 8 a více osob
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 15. 2. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o průběhu výběrových řízení na akce v roce 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nové
Veselí za rok 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 29. 1. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK
Žďársko dne 28. 1. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Pronájem bytu nad MŠ v Novém Veselí od 1. 4. 2016. Výběr
provedli členové RM hlasováním.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Poskytnutí finančního daru pro Spolek Karmel Sázava, z.s.,
Sázava 180, 592 11 Velká Losenice na stavbu kaple ve výši 10
000,- Kč prostřednictvím darovací smlouvy. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
3) Nákup a montáž rolovacích vrat na budovu SDH Nové Veselí
kulturní zázemí od firmy Seidler s.r.o., U Malého lesa 2521/24,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 43 781,40 Kč včetně DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Udělení plné moci pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s.,
Studentská 1133, Žďár nad Sázavou ve věci zpracování „Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence“ dle zákona
č. 274/2001 Sb.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Veřejnoprávní smlouvu s Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou na vykonávání přenesené působnosti v celém rozsahu dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska v Novém Veselí č.p.310, parc. č. 123
o velikosti 67,86 m2.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení výběrového řízení na stavební akci „Místní komunikace do PZ Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení akce „Místní komunikace do PZ
Nové Veselí“ – Ing. Jana Stehlíková, Ing. Oldřich Veselý starší,
Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Určení firem oslovených k zaslání nabídek do výběrového řízení na stavební akci „Místní komunikace do PZ Nové Veselí“ - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská
10, Jihlava, EUROVIA CZ, a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104,
Brno, STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se schválením závazného příslibu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí v rámci podpory
synergie veřejných prostředků k získání finanční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro
rok 2016 na akci Modernizace Sokolovny Nové Veselí. Finanční
prostředky poskytne Městys Nové Veselí pro TJ Sokol Nové Veselí pouze v případě prokazatelného poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na
akci Modernizace Sokolovny Nové Veselí ve výši minimálně 10
miliónů Kč a v případě prokazatelného poskytnutí finančních
příspěvků z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši minimálně 5 miliónů Kč na akci Modernizace Sokolovny Nové Veselí
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12. 2015 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Se smlouvou o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/353 Nové Veselí – obchvat“. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Se smlouvou o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina
na darování pozemků a komunikací. RM doporučuje zasedání
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení rady městyse dne 22. 2. 2016
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 dne 22. 2. 2016 přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Zrušení výběrového řízení na akci „Oprava soklu na budově
MŠ Nové Veselí“ z ekonomických důvodů zabraňující realizaci
této zakázky
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zrušení výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací 2016“ z důvodu mylně zařazené položky ve slepém rozpočtu na doporučení výběrové komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3) Vyhlášení opakovaného výběrového řízení na akci „Oprava
místních komunikací 2016“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací 2016“ - Ing. Jana Stehlíková, Ing. Oldřich Veselý starší,
Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Určení firem k zaslání nabídek na stavební akci„Oprava místních
komunikací 2016“ - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast
Jih, Kosovská 10, Jihlava, EUROVIA CZ, a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno, Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10,
Žďár nad Sázavou, SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice
nad Pernštejnem, Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziřičí, STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 7. 3. 2016
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 26. 2. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Podanou žádost na prodej pozemku v průmyslové zóně v k.ú.
Nové Veselí parc.č. 1043 o velikosti 26 m2 z majetku městyse
Nové Veselí. Rada městyse nebude do doby ukončení realizace stavby komunikace v této průmyslové zóně a před jejím
zkolaudováním přijímat stanoviska k této žádosti
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podanou výpověď z nájmu nebytových prostor v budově
zdravotního střediska v Novém Veselí k 1. 4. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace zaslané ředitelem Základní školy a Mateřské školy,
příspěvkové organizace Nové Veselí o skutečnostech (šikaně)
v třídě 5 B
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Setkání zástupců měst a obcí s názvem Veselí dne 11. 6. 2016
ve Vysokém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace starosty z jednání komise Enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty městyse
Nové Veselí dne 25. 2. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informaci o konání valné hromady SVK Žďársko 31. 3. 2016 v 8,30
hod v zasedací síni Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Žádost o povolení průchodu – silniční komunikace v průmyslové zóně. Z důvodu vznesení nových požadavků až v době
konečné fáze realizace a tedy po lhůtě stanovené při stavebním řízení k povolení stavby komunikace a jejího odvodnění,
nelze žádosti vyhovět.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska v Novém Veselí

březen 2016

2)

3)

4)

5)

na pozemku parc. č. 123 o velikosti 20,16 m2. Nejnižší nabídka
za pronájem je stanovena ve výši 200,- Kč/m2 za rok, bez nákladů za energie
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finanční dotace ve výši 5450,- Kč společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22 Praha
5 – Stodůlky a zároveň veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
této dotace s uvedenou společností. Služeb této společnosti využívá rodina trvale bydlící v Novém Veselí. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finanční dotace ve výši 19 006,- Kč společnosti
Centrum Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě a zároveň veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí této dotace s uvedenou společností. Služeb této společnosti využívá
rodina trvale bydlící v Novém Veselí. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Úřadu městyse Nové Veselí z důvodu zvýšení nájmu od 1.
4. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 3/2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM ukládá:
1) Řediteli Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace Nové Veselí zajistit zvýšené monitorování chování žáků
nejen ve třídách ale i v dalších prostorách školy a na sportovištích. Při případných dalších zjištěních nevhodného chování
žáků ve škole ihned informovat zřizovatele
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Starostovi městyse zajistit vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního
střediska v Novém Veselí na pozemku parc. č. 123 o velikosti
20,16 m2. Nejnižší nabídka za pronájem je stanovena ve výši
200,- Kč/m2 za rok, bez nákladů za energie
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení rady městyse dne 11. 3. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Ukončení pracovního poměru zaměstnance městyse Nové
Veselí dohodou k 14. 3. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM schvaluje:
1) Vyhlášení výběrového řízení městyse Nové Veselí na přijetí
nového zaměstnance na pozici účetní – ekonom
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Přechodná úprava pracovní doby a úředních hodin na Úřadě
městyse Nové Veselí dle předloženého návrhu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 11. 12. 2015 č. 9
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 8 ze dne 2. 11. 2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM,
jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené předsedy těchto výborů
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až listopad 2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů programu
zasedání ZM, a to: Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č.
12049912 s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočet městyse Nové Veselí dle jednotlivých kapitol v příjmech a výdajích pro rok 2016. Celkové příjmy budou ve výši
18 887 350,- Kč. Celkové výdaje budou ve výši 18 887 350,- Kč.
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 23/2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

4) Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2016
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvuozřízenívěcnéhobřemeneč.:NM-014330029168/001
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice na stavbu „ Nové Veselí: lokalita 27 RD“ za
účelem umístění distribuční soustavy – kabelu NN, přípojkových a rozpínacích skříní na pozemcích parc. č. 810, 951, 2509,
2510, 2514/1, 2530/2, 2531/2, 2533, 2536/2, 2730/2 v k.ú.
Nové Veselí. Obsahem věcného břemene je zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu, také provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve
výši 2 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
6) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č.
12049912 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
ZM odkládá:
1) Rozhodnutí o schválení stanov dobrovolného svazku obcí
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 1

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 25. 1. 2016 č. 10
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 9 ze dne 11. 12.
2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM,
jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až prosinec 2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu programu
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zasedání ZM, a to: Neuplatnění předkupního práva k pozemku parc.č. 817/8 v souvislosti s převodem vlastnictví
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Návrh starosty městyse na stažení části bodu 8) Žádosti o dotace
prostřednictvím veřejnoprávních smluv - pro Římskokatolickou
farnost Nové Veselí z programu zasedání ZM dne 25. 1. 2016
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem na akci „Odvodnění
místní komunikace průmyslové zóny a komunikace za sportovní halou“. Důvodem je snížení celkové ceny za dílo o 56
594,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

4) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové
Veselí na rok 2016 ve výši do 1 115 000,- Kč. Dotace bude poskytována v průběhu celého roku dle následujících parametrů
a) Příspěvky budou poskytovány na základě měsíčního vyúčtování sportovní haly, kdy za každou hodinu, kterou v ní
stráví mládež, bude poskytnut příspěvek 300 Kč
b) Příspěvky budou poskytovány za každou zaplacenou fakturu za reklamu, kterou zajistí TJ, a to ve výši základu daně
této faktury.
c) Příspěvek na činnost TJ Sokol – podpora sportu ve výši 185
000,- Kč hrazený ve dvou splátkách
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
5) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
akce „Oprava fasády a výměna oken SDH“ podle výše nabídkových cen:
1. FASÁDY KAŠPÁREK, Sportovní 248, Nové Veselí za cenu
341 044,- Kč včetně DPH
2. KRŠKA – stavební firma, s.r.o., Karníkova 1156, Nové Město
na Moravě za cenu 357 082,- Kč včetně DPH

3. LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou za cenu
388 153,- Kč včetně DPH
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
6) Směnu pozemku parc. č. 2204 o výměře 2541 m2 v majetku
městyse Nové Veselí za část pozemku parc. č. 2620 o výměře
2541 m2 (bude GP oddělen jako 2620/3).
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
7) Neuplatnění předkupního práva k pozemku parc.č. 817/8
v městysi a k.ú. Nové Veselí v souvislosti s převodem vlastnictví
k tomuto pozemku z prodávající na kupujícího za předpokladu, že prodávající kupujícímu pozemek prodá za kupní cenu,
za kterou jej od městyse Nové Veselí nabyl, a kupující podle
kupní smlouvy převezme veškeré povinnosti vůči městysi
Nové Veselí v rozsahu, v jakém byl zavázán prodávající. Městys
Nové Veselí jako oprávněná strana v rozsahu převzatých povinností kupujícímu ke kupní smlouvě přistoupí. Předkupní
právo městyse Nové Veselí jako právo věcné zůstane vůči kupujícímu zachováno.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 26. 2. 2016 č. 11
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 10 ze dne 25.
1. 2016
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM,
jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené členy těchto výborů
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12. 2015 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava o společném postupu s obcí Budeč, se sídlem Budeč 44, 592 14
Nové Veselí při zajištění přípravy a realizace akce „II/353 Nové
Veselí – obchvat“
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina na
darování pozemků par. č. 2319, par. č. 344, včetně na nich se
nacházející část komunikace III/35311 a části pozemků par. č.
2736, par. č. 738, včetně na nich se nacházející část komunikace II/353. Po výstavbě akce „II/353 Nové Veselí - obchvat“ výše
uvedené pozemky a komunikace pozbydou nutnosti dále zůstávat v majetku Kraje Vysočina a budou darovány městysu
Nové Veselí. Přesný rozsah darovaných pozemků včetně komunikací na nich se nacházejících bude upřesněn geometrickým plánem, jímž bude zaměřena stavba „II/353 Nové Veselí
- obchvat“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
4) Závazný příslib na poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3 000 000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158, Nové Veselí v rámci podpory synergie veřejných
prostředků k získání finanční dotace z Ministerstva školství,
březen 2016

mládeže a tělovýchovy České republiky pro rok 2016 na akci
Modernizace Sokolovny Nové Veselí. Finanční prostředky poskytne Městys Nové Veselí pro TJ Sokol Nové Veselí pouze v případě poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na akci Modernizace Sokolovny Nové
Veselí ve výši minimálně 10 miliónů Kč a v případě poskytnutí
finančních příspěvků z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši minimálně 5 miliónů Kč na akci Modernizace Sokolovny Nové Veselí
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 3
5) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
akce „Oprava chodníků a komunikací 2016“ podle výše nabídkových cen:
1) STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu 1 067 258,- bez DPH
2) STRABAG a.s., Tovární 2, Brno za cenu 1 253 045,- Kč bez
DPH
3) Stylstav s.r.o., Benešovo nám. 175, Křižanov za cenu 1 297
900,- Kč bez DPH
4) COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, závod Jihlava za cenu
ve výši 1 388 411,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
6) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
akce „Víceúčelové hřiště včetně oplocení, Nové Veselí“ podle
výše nabídkových cen:
1) Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav za cenu ve
výši 826 305,- Kč bez DPH
2) StavoSport s.r.o., Přehradní 233, Fryšták za cenu ve výši 826
447,- Kč bez DPH
3) Ing. Aleš Vymětal, Němčice 32, Kostelec u Holešova za
cenu ve výši 867 818,- Kč bez DPH
4) Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice za cenu výši
868 575,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
7) Stanovy dobrovolného svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, v předloženém znění.
Tento bod nebyl schválen.
Hlasování: pro 6, proti 4, zdrž. 3
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Zápis z 1. setkání ekotýmu školičky kamarád „Ekotým startuje“
Členové ekotýmu byli pozváni na první setkání elektronicky
na internetovém portálu www.ms.noveveseli.cz dne 2. 11. 2015.
Přítomní:
Koordinátorka
Monika Kovalská, Pavla Zichová
Zástupce provozních zaměstnanců
Alena Svatoňová, Káťa Studená
Zástupce rodičů
Míla Fialová
Zástupce třídy Kuřátek
Pavlínka Jurková, Verunka Šrámková
Zástupce třídy Včeliček
Johanka Kujalová, Amálka Studená
Zástupce třídy Koťátek
Nikolka Pejchalová
Zástupce třídy Berušek
Eliška Flesarová
Přítomno bylo 11 členů z celkového počtu 12. Pan Filip Doskočil (zástupce rodičů) byl z pracovních důvodů předem omluven. Na programu bylo představení členů a rozdělení činností
v rámci ekotýmu, vytvoření plakátu členů ekotýmu, barvení triček, vytváření kodexu, občerstvení a ukončení.
Po zahájení setkání, kterého se ujala Monika Kovalská, jsme
si definovali pojem ekoškolka. „Ekoškolky pomáhají dětem,
učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.“
Představování členů ekotýmu jsme
začali představením Terezy. Tereza je
občanské sdružení, které je koordinátorem programu Ekoškola pro MŠ v České
republice. Při vlastním představování si
každý vybral činnost, kterou by v rámci
ekotýmu rád zastával. Koordinátorka
Monika bude celý projekt „zastřešovat“ – zjišťovat potřebné informace
a vše kompletovat, koordinátorka Pavla bude fotit. Zástupkyně provozních
zaměstnanců budou vykonávat práce
sobě blízké – Káťa připravovat občerstvení a Alča provádět potřebný úklid.
Míla jako zástupce rodičů bude zapisovat a Filip bude informovat okolí (např.
krátké články do místního zpravodaje).
Děti – zástupci jednotlivých tříd budou
tvořit, stříhat, malovat a provádět další
důležité úkoly.

Vytvoření plakátu bylo pro nás důležité. Tento plakát bude
vystihovat podstatu projektu ekoškolky. Každý z nás se namaloval a vystřihnul. Obličeje byly posléze doplněny fotkami. Samotnou tvorbu plakátu si vzaly na starost nejmladší členky ekotýmu
(v návaznosti na předem určené činnosti). Plakát je umístěn na
stěně u hlavního vchodu do budovy Školičky Kamarád spolu
s ostatními informacemi.
Další činností bylo barvení triček. Nejdříve jsme si nabarvili
na tričko strom jakožto symbol přírody, ke kterému si dospělí
členové ještě nabarvili žábu. Na malá dětská trička se již žába
nevešla. Mohli jsme si vybrat ze dvou předloh – skokan a rosnička. Obrázek žáby byl vybrán záměrně proto, že ve školičce
zadávají a posléze vyhodnocují úkoly žáby Kuňka a Žbluňk.
Neméně důležitým úkolem bylo vytvoření kodexu. Společnými silami jsme přemýšleli, co vše školička dělá v souladu s přírodou:
 Třídíme odpadky
 Sbíráme víčka, baterky, hliník, papír, použité mobily
 Šetříme vodu a el.energii
 Sbíráme kaštany
 Podporujeme JEŽKA UŠATÉHO
 Kompostujeme bioodpad
 Zaléváme květiny na zahrádce
 Sbíráme dešťovou vodu do sudu
 Uklízíme školní zahrádku a okolí MŠ
 Chodíme hodně často do přírody
 Staráme se o zvířátka ve školce
 Krmíme zvířátka v zimě
 Pracujeme na naší zahradě
 Jíme plody z naší zahrádky
 Vysazujeme stromy v městysi
Tyto činnosti jsme pak vepsali do námi natřených lístků, které jsme umístili spolu s malými členy ekotýmu na strom nakreslený na stěně u hlavního vchodu do školičky. Vedle stromu bude
umístěn i vytvořený plakát a také zde bude možnost, aby rodiče
a ostatní psali své návrhy připomínky.
Na první schůzku ekotýmu toho bylo až až, takže na závěr
jsme si zrekapitulovali vše, co jsme vytvořili, a pořádně se občerstvili tekutinami. A už chystáme síly a energii na další setkání
našeho ekotýmu.
Míla Fialová, člen ekotýmu Školičky Kamarád

Kuřátka při zjišťování spotřeby vody ve školičce Kamarád
Bylo – nebylo - jedno kuřátko, vlastně tedy kupa kuřátek, která však nezabloudila
nakrátko, ale velmi dobře pátrala po tom, kolik vody naše
školička spotřebuje za jeden
den. Úkol nám svěřily žabky z ekoškolky, které vědí, že
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děti ze Školičky Kamarád jsou
zvídavé a všemu přijdou na
kloub.
Jak vše tedy probíhalo?
Nejdříve jsme se rozhlédli po
školce, kudy voda k nám do
třídy Kuřátek putuje. Našli
jsme ve sklepě mnoho trubek,

silných, slabých, dlouhých,
kratších, bílých i šedých, a zjistili jsme, že ne všechny vedou
vodu do kohoutku. Pak jsme
si pustili film o vodičce, kde
jsme zjistili, jak voda putuje
přes čističku vody do úpravny vody a jak dlouhou cestu

musí k nám doputovat, než si
ji můžeme pustit z kohoutku
(https://www.youtube.com/
watch?v=4O7fQjK36G0). Cesta vody se nám moc líbila,
a tak jsme navštívili i čistírnu
odpadních vod zde v Novém
Veselí. Všichni jsme tedy kouNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

kali a žasli nad tím, že taková
čistírna odpadních vod dokáže znečištěnou vodu z odpadních trubek vyčistit natolik, že
se opět může pustit do potoka, který vyčištěnou vodu zavede do řeky, pak do přehrady
a tam se zase voda dostane
do úpravny a my si ji nakonec
pustíme jako čistou a pitnou
z vodovodního kohoutku. Tak
jsme nemeškali, a cestu vody
jsme si postavili z různých
kartónových trubic, molitanových kostek, víček z PET lahví
a moc nás to bavilo.
No a pak následovalo již
měření spotřeby vody. Děti
obešly všechny třídy i zaměstnance, a poprosily kamarády
a dospěláky v naší školičce,
aby zapisovali počet spláchnutí při použití WC, dále kolikrát
za den si myjí ruce, čistí zoubky, oplachují hrnek po pitném
režimu, zkrátka kolikrát za
24 hodin potřebují vodu. Také
jsme chtěli zjistit, jestli se voda
někde neztrácí, a tak Kuřátka
na každý kohoutek pověsila
kelímek od jogurtu a sledovali
jsme kapající kohoutky.
Počet všech činností spojených s vodou jsme již měli,
ale co teď s tím? Bylo potřeba

zjistit, kolik vody se při konkrétní činnosti spotřebuje. Na
spotřebu vody při mytí rukou
jsme měli tři pokusy:
1. 5 dětí si umylo ruce do
špuntem zazátkovaných
umyvadel, pak jsme vzali
houbičky, vodu jsme odsáli, nalili do měřících nádob
a jaké bylo zjištění? Děti při
mytí rukou spotřebují průměrně 0,5 l vody. To jsme si
ještě chtěli ověřit a potvrdit pokusem číslo 2.
2. Jedno dítě si umylo ruce
do lavoru, pak jsme opět
spotřebovanou vodu slili
do měřící nádoby a zjištění
výše uvedené se potvrdilo
3. Poslední pokus spočíval
v měření času – předškolák si myje ruce 21 sekund
a spotřebuje 0,4 l vody
Při těchto činnostech jsme
zjistili, že mladší děti spotřebují při mytí rukou více vody
než starší. Kuřátka usoudila,
že mladší děti se teprve učí
správně mýt ruce a často si
s vodou ještě hrají.
Po sumarizaci všech měřících údajů jsme došli k výsledku, že spotřeba vody v jednotlivých třídách za 24 hodin je:

Berušky – 89 l, Koťátka – 251 l,
Kuřátka – 382 l, Včeličky – 183 l.
Důležitý je počet dětí ve třídě
v den měření (Berušek v den
měření bylo pouze 12 a Včeliček také) a také věkové složení
dětí, tedy jedná - li se o tříleté,
4-5 leté či předškoláky. Paní
uklízečky potřebují vodu na
úklid a praní prádla, denní
spotřeba u úklidu celé školičky je 212 l a pokud perou ložní prádlo a ručníky, spotřebují
405 l vody. To však bývá jednou
za 21 dnů u povlečení a jednou
za týden v případě ručníků.
Školní jídelna potřebuje vodu
na vaření a s tím spojené činnosti (mytí nádobí), a pak na
úklid jídelny. Denní spotřeba
vody na vaření je odhadem
405 l vody a na úklid je 15 l.
Měření Kuřátka moc bavilo, hlavně pátrání, zjišťování,
pokusy apod. I příprava posteru pro prezentaci byla zábava,
každý měl za úkol něco. Při
práci jsme si i zazpívali, ať nám
jde práce líp od ruky a také
jsme se občerstvili horkým ciderem (svařený džus se skořicí
a hřebíčkem).
Náš závěr je takový, že každý musí hlídat sám sebe, aby
zbytečně vodou neplýtval.

Starší děti budou učit mladší
kamarády, jak na to, a musíme
opravit kapající kohoutky, kterými se pitná voda ztrácí. Sice
po kapičkách, ale ve finále je
ztracené vody dost. Také je
potřeba naučit děti používat
správně vícestupňové splachování – to už si vzal na starost ekotým naší školičky. No
a také bude potřeba vyměnit
splachovací nádrže, které nemají možnost volby vícestupňového splachování.
Děkujeme i rodinkám,
které se zapojily do výzkumu
třídy Kuřátek a vyplnily připravený dotazník na zjištění
spotřeby vody v rodinách. I vy
to můžete lehce zjistit kalkulačkou spotřeby vody na
stránkách http://www.pvk.cz/
vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/kalkulacka-spotreby-vody/ .
Vše o analýze vody najdete
na webu školičky http://www.
ms.noveveseli.cz/prvnikroky.
htm a ve fotodokumentaci
na rajčeti http://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/Prezentace_2.ukolu_Kunky_a_
Zblunka_1.unora_2016/.
Kuřátka a paní učitelky
Monča a Blanča

Jak Koťátka hledala pitnou a nepitnou vodu
Úkol: Jak to, že venku je voda nepitná
a v budově je voda pitná? Jak se pitná
voda dostává do budovy školky? Vytvořte
cestu pitné vody do školičky.
Tak tyhle úkoly nám daly naše žabičky, když jsme se setkali v listopadu a my
jsme se hned dali do práce. Protože nás
voda provází na každém kroku a je naší
součástí, objevovala se v každém tématu našich činností, Na vycházkách jsme si
všímali, kde voda teče, odkud teče, jak je
čistá, Sbírali jsme vzorky z potoků, z rybníka, z louží. Ve školce jsme pak objevovali vlastnosti vody. Dělali pokusy se skupenstvím - odpařování, srážení, zmrznutí
i tání. Dětem se velmi líbila filtrace vody
- samy si vyzkoušely, jak voda protékala
od kamínků různých velikostí přes písek
a filtrační papír a z ošklivé a špinavé vody
tekla celkem čistá.
Společně jsme se podíleli na výrobě
plakátů o cestě pitné vody. Naše cesta
začala u kohoutku, pátrali jsme po cestě
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potrubím - jedno jsme si vytvořili. Hledali jsme potrubí ve školce i doma. Počítali
jsme kanály, kam voda odtéká a na vycházce jsme viděli, jak se takové kanály
čistí. Všímali jsme si, kolik máme záchodů,
umyvadel, sprch a pro Kuřátka jsme spočítali, kolikrát splachujeme a kolik vody
spotřebujeme.
Naše cesta nás zavedla až do čističky
odpadních vod v Novém Veselí. A to bylo
něco! Zjistili jsme, kde se zachycují největší nečistoty, do kolika nádrží se voda
přepouští, než může čistá do potoka. Ale
pořád ještě není pitná, tak jsme pátrali
dál. Hledali jsme v knihách, na internetu
a dozvěděli se o úpravnách vody. Zahráli
jsme si na laboratoř, kde se do vody přidává chlór a teprve pak se z ní zase stává
pitná a může zase do kohoutku. A jde to
zase znovu do kolečka.
Při naší výpravě za vodou jsme ji vnímali všemi smysly. Poslouchali jsme ji
s Bedřichem Smetanou a tančili jsme

při poslechu Vltavy. Vytvořili jsme vodní
hudbu - hráli jsme na sklenice. Ochutnávali jsme čistou i ochucenou vodu. Naučili
jsme se o vodě krásnou písničku i básničku. A co je nejdůležitější? Naučili jsme se
vody si vážit a chránit ji a víme, že musíme
vodou šetřit.
Koťátka a paní učitelky Eva a Iva
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Kde se ve školce používá voda?
Proč taková otázka? Hned vám na to odpovíme.
Naše školička se v letošním školním roce zapojila do programu
Ekoškolka. Na začátku nás přivítaly dvě žabky, které měly pro každou třídu připravený úkol. My Berušky jsme dostaly za úkol zjistit,
kde se používá ve školce voda, kde se používá pitná voda a jakou
vodou se u nás ve školce splachuje.
A tak začalo naše pátrání. Nejdříve jsme se vypravili na obec,
kde jsme zjistili, že k nám do školky teče jenom pitná voda. Další
cesta vedla do školy. Tam jsme od paní Pohankové dostali kopii
faktury, abychom věděli , že voda je drahá a musí se s ní šetřit.
Teprve potom jsme začali pátrat ve školičce. Navštívili jsme
paní kuchařky v kuchyni. Děti zde hledaly odpověď na otázky:
Kde se ve školce používá voda a kde se používá voda pitná a nepitná? Zjistili jsme, že paní kuchařky používají vodu na vaření, na
umývání nádobí, vytírání podlahy , mytí brambor apod. Potom
jsme zašli pátrat k paním uklízečkám. U nich děti zjistily, že se
pitnou vodou umývají podlahy, stolečky, WC, umyvadla atd. Děti
si samy vyzkoušely umýt hrneček, utřít stoleček, umýt podlahu,
stejně tak, jak to dělají paní kuchařky a paní uklizečky. Také jsme
si nezapomněli říct a vyzkoušet, kde používají vodu děti a paní
učitelky.
S dětmi jsme udělali pokus s vodou – hledali jsme odpověď
na otázku – co se stane s vodou, když se do ní přidá nějaký čistící
prostředek. Děti zjistily, že takto znečištěná voda už pitná není.
Poslední otázka zněla: Jakou vodou se ve školce splachuje? To
je tak, když k nám do školky teče jenom pitná voda, tak se i ve
školce pitnou vodou splachují záchodky. Proto musíme s vodou
všichni šetřit, protože je vzácná a drahá.
S našimi poznatky jsme seznámili ostatní děti ve školičce a žabičky nás za to pochválily. Příští rok nás budou asi čekat další úkoly. Jaké? Na to musíme počkat.
Za Berušky p. uč. Vlaďka a Alenka

Jak to bylo s plněním úkolu ve třídě Včeliček?
Jednoho dne k nám přišla
žabička a byla velice smutná,
protože se jí ztratila kamarádka
kapička vody. Děti na nic nečekaly a proměnily se v Sherloka
Holmese, vzaly lupy a hurá
hledat kapičku vody. Kapička
nikde a tak jsme začali pátrat,
kudy se kapička může do školky dostat a kudy zase utéci.
Teda řeknu vám, to je ale vodovodních kohoutků a kanálů,
které jsme ve školce našli. Při
cestě zpět do třídy na nás čekala kapička, která se radostně
vítala s dětmi i žabičkou. A kde
vlastně kapička byla? Kapička
začala vyprávět dětem o svém
cestování, kterému my říkáme
koloběh vody. Žabička tomu
moc nerozuměla, a tak jsme
s dětmi vytvořili velikou stolní hru, která názorně ukazuje,
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jak ten koloběh vody probíhá.
Hned jsme si hru zahráli, bylo
družstvo kapiček a žabiček
a hurá si hrát. Ale proč kapička
takto cestovala? Hledala své
kamarádky, které byly u nás ve
školce a už nejsou.
A měli jsme další záhadu.
Kolik kapiček vody do naší
školky přiteče, jinak řečeno, jakou spotřebu vody ve školičce
máme? Nastal čas další výpravy po školičce a najít dospěláka, který o spotřebě vody něco
ví. Zpočátku jsme měli obavy,
že takový dospělák neexistuje,
ale nakonec všechno dobře
dopadlo jako v pohádce. Paní
uklízečky prý něco ví a hned
nás vedly do sklepa. Proč do
sklepa? Vodovodních trubek
jsme tam viděli hodně a paní
uklízečky nám ukázaly něco,

o čem jsme vůbec nevěděli.
Byl to vodoměr. Děti získaly
informace, co to je vodoměr
a proč musí být. No a pak nám
paní uklízečky ukázaly ještě
záhadný červený sešit, který
byl plný čísel. Sešit jsme si půjčili s sebou do třídy. Pořádně
jsme ho prozkoumali, a aby
i žabička s kapičkou tomu rozuměly, pustili jsme se do vytváření grafu měsíční spotřeby
vody. Každá včelička si vybrala
měsíc v roce a společnými silami jsme hledali charakteristické znaky toho měsíce. To aby
se nám ty měsíce lépe pamatovaly. Rozdělili jsme barvy
velkých papírů dle ročního
období – zimní měsíce byli
modré, jarní zelené, letní žluté a podzimní oranžové. Děti
si svůj papír ozdobily kres-

bou charakteristických znaků
daného měsíce a po nápovědě z červeného sešitu a radě
paní učitelky, mohly děti začít
s vytvářením grafu měsíční
spotřeby vody. Děti si nejprve
opsaly číslo spotřeby, potom
číslo desítek vyjádřily počtem
víček od PET láhví a číslo jednotek vyjádřily malými papírovými kolečky. A bylo hotovo.
Hned jsme náš graf za pomoci
písničky představili žabičce
a kapičce vody. Naše práce
se jim líbila, ale co je zarazilo,
proč v některém měsíci je spotřeba větší a v některém menší? Dumali jsme, přemýšleli,
až se z nás kouřilo a na nějaké
důvody jsme přece přišli. Určitě je sdělíme ekotýmu a společnými silami přijdeme na to,
kde a jak lze vodou šetřit.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Kapička se žabičkou viděly,
jak moc jsme pracovali, a rozhodly se, že po práci může být
zábava. A jaká? Kapička vody
ukazovala, jaká umí být kouzelnice. Děti zkoumaly skupenství
vody. Viděly, jak se voda vypařuje. Zkoumaly led a jeho tání
vlivem tepla a soli. Zpívaly si
písničky o vodě za doprovodu
hry na skleničky za pomoci
kapičky vody. Poznávaly, jaká

je voda silák, co unese a co
ne. Zkoumaly, s kým se voda
kamarádí, co se v ní rozpustí
a naopak- s kým se nekamarádí a voda se s tou látkou
nespojí. Procvičovaly své chuťové pohárky při ochutnávce
čisté vody a ochucené vody.
Dokonce vyrobily pro kapičku
vody tobogán za pomoci různých šířek hadic. Hadice jsme
upevnili na naše multifunkční

patýrko, na začátek jsme připevnili trychtýř, aby se dětem
lépe voda nalévala do hadice
a nakonec hadice jsme upevnili kýbl. No a kapičko hurá na
tobogán. Děti mohly pozorovat, v které hadici jede kapička rychleji. Zábavy s kapičkou
bylo spousty a spousty. Jednou
však musí všechno skončit. Kapička už musela zase zpátky za
svými kamarádkami kapičkami

a žabička zase za žabičkami.
Abychom na naši kapičku nezapomněli a zároveň jsme měli
na paměti, že voda je vzácný
poklad a musí se s ní šetřit,
vyrobili jsme si kapičky z papíru. Nebojte, kapičky neleží jen
někde v koutě. Čekají na nás
v košíku a jsou připraveny vždy
vyskočit a ukázat nám, kolik
vody jsme za den spotřebovali.
Pavla Zichová a Včeličky

Po stopách šikovných řemeslníků do Třebíče
Ve středu 24. 2. 2016 vyrazil hned ráno od Školičky Kamarád
autobus plný natěšených dětí a jejich paních učitelek do zámku
v Třebíči. Na krásném nádvoří jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Kuřátka s koťátky si šla nejprve prohlédnout románsko-gotickou baziliku zasvěcenou patronu české země sv. Prokopu, včeličky s beruškami se vydaly po stopách šikovných řemeslníků. Po
posilnění svačinkou se obě skupiny prostřídaly.
Bazilika sv. Prokopa byla pro svou architektonickou jedinečnost zapsána v roce 2003 na seznam chráněného kulturního
dědictví UNESCO. Hned při vstupu do baziliky všechny zaujal
zdobený portál s andělíčkem, který měl baziliku chránit. Milá
paní průvodkyně výklad z historie této monumentální stavby
přizpůsobila dětem a vypíchla skutečné zajímavosti, které děti
zaujaly. Děti zase na oplátku vyzkoušely akustiku a paní průvodkyni zazpívaly. Nejvíce se všem líbila hra slunečního světla přes
barevná skla vitráží.
Při cestování časem se děti vydaly poznávat různá řemesla.
Na chvíli se mohly stát mlynáři a mlít obilí, následně se přeměnit
na pekaře a sázet pecen chleba do pece. Měly též možnost vyzkoušet si provaznické řemeslo při stáčení provazu, seznámit se
s méně známým řemeslem jako byl např. prýmkař apod. Shlédly
nářadí kováře, ševce nebo tkalce. Jistě bychom rádi poznávali

další řemesla, ale čas už nás tlačil k návratu. Výlet do Třebíče
jsme si opravdu užili a snad si i děti uvědomily, že bez práce nejsou koláče.
Blanka Kratochvílová, Školička Kamarád

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis dětí do 1. třídy
V úterý 2. února 2016 proběhl v ZŠ Nové Veselí zápis dětí do 1. třídy. K zápisu přišlo se svými
rodiči 28 budoucích prvňáčků. Většina dětí ukázala, že je dobře připravena ke školní docházce.
Přijaty byly všechny děti, některým byl doporučen odklad povinné školní docházky. Do konce května mohou rodiče žáků podávat žádosti
o odklad, společně s doporučením školského
poradenského zařízení a doporučením lékaře.
Počet žáků v nové první třídě bude tedy znám až
na začátku června. Dle počtu budeme opět zvažovat funkci asistenta pedagoga. Třídní učitelkou
bude Mgr. Jitka Kašpárková.
Těšíme se na Vás 1. září.
Pedagogický sbor
březen 2016
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Labradoří Pac
2. února nás ve škole navštívili čtyřnozí kamarádi Ariska a Tessie v doprovodu paní Martiny Junaštíkové ze sdružení Labradoří
Pac. Pejsci nám předvedli odložení, přivolání, aport a jiné povely.
Nebyli bázliví ani agresivní a nechali se i vytahat za ucho. Se svými názory a pocity se s námi podělí někteří žáci 6. třídy.
Proč je dobrá canisterapie?
• Je to léčba psem, pes leží u dítěte a prohřívá mu svaly, aby se
mohlo lépe hýbat. (Markéta Zachová)
Co mě nejvíce zaujalo?
• Že psi umějí pracovat s kočkami. (Kája Šebková)
• Zaujalo mě, jak se položila Kája na zem a fenka Ari z ní jedla
piškoty. (Terezka Hemzová)
• Zajímavá byla také cena psa okolo 200 000 Kč. (Verča Horníčková)
Co se mi líbilo/nelíbilo na akci?
• Psi dobře poslouchali a reagovali na povely rukou. (Sára Křivánková)
• Nelíbilo se mi, že tam byli jen dva pejsci. (Filip Havlík)
Chtěl/a bych také cvičit psa?
• Nechtěla, chyběla by mi výdrž a trpělivost. (Hanka Mašková)

Vývoj hudebních nástrojů
V pondělí 22. 2. 2016 se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili výukového programu, který je seznámil s vývojem hudebních nástrojů od
pravěku až po současnost. Žáci měli možnost se dovědět, jak původně vznikaly nástroje strunné, dechové i bicí. Nechyběla ani
ukázka neobvyklých nástrojů, na které si mohly děti na závěr hudebního programu i zahrát.

Lyžařský výcvik
Naše škola v letošním roce poprvé
uspořádala kurz sjezdového lyžování.
Vyrazili jsme společně se Základní školou Nížkov do areálu Deštné v Orlických horách. Výcvik byl určen pro žáky
7. třídy a zájemce z vyšších tříd. Celkem
se účastnilo 16 žáků, kteří měli na výběr
věnovat se buď sjezdovému lyžování,
nebo snowboardingu.
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Sportovní soutěže
•

•

Období prvních měsíců v roce je tradičně spjato s velkým počtem soutěží. Házenkářům 8. a 9. třídy se podařilo po třetím
místě v okresním kole zvítězit v kole krajském a postoupit do
kvalifikace o postup na republikové finále. V brněnské kvalifikaci nám bude soupeřem ZŠ Újezd u Brna. Dívčí družstvo ve
stejné soutěži obsadilo v krajském kole pěkné 6. místo.
Reprezentovali nás i šachisté, kteří postoupili z okresního
kola v obou kategoriích. V krajském kole ve Světlé nad Sázavou obsadili starší žáci 7. místo a mladší žáci 8. místo.

•

Dva turnaje školní ligy miniházené odehráli žáci prvního
stupně. Turnajů se účastní 6 škol ze Žďáru a okolí (ZŠ Švermova, ZŠ Sázava, ZŠ Bobrová, ZŠ Nížkov, ZŠ Hamry), které
vždy mohou vyslat libovolný počet týmů. V této věkové kategorii je důležitá především radost ze hry a osvojování základů míčových her. Našim hráčům se daří natolik, že v kategorii starších (5. třída) nemají konkurenci a na obou turnajích
obsadili první dvě místa. Mladší hráči (4. třída a mladší) jeden
turnaj vyhráli a ve druhém skončili na pátém místě.

Trojboj - 2. místo v okresním kole
Ve středu 13. 1. 2016 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou
okresní kolo v trojboji. Tříčlenná družstva dívek soutěžila
v těchto disciplínách – člunkový běh, leh – sed za 1 minutu a přeskoky přes švihadlo
snožmo za 1 minutu. Starším
dívkám se nepodařilo navázat na úspěchy z minulých let,
ale v kategorii mladších žákyň

děvčata vybojovala krásné 2.
místo. Družstvo mladších žákyň reprezentovala Veronika
Horníčková (6.tř.), Nikola Vencálková (7.tř.) a Eliška Kujalová
(7.tř.). V soutěži jednotlivkyň
zazářila Eliška Kujalová, která
obsadila 1. - 2. místo z 18 soutěžících. Děvčatům děkujeme
za nasazení a těm, která se
umístila, gratulujeme.

ZE SPORTU
Volejbal
Čas neuvěřitelně letí, jaro
je za rohem a s ním nám přichází i vrchol všech volejbalových soutěží. Mladší žákyně
pod vedením Josefa Pohanky
hrají dvě soutěže. První z nich
je Liga Vysočiny v minivolejbale, kde je přihlášeno 6 družstev, kterým zbývá do konce
odehrát už jen dvě kola. Prozatím si drží 1, 9, 13, 14, 28 a 30
místo z 30. přihlášených družstev. Druhou soutěží je Krajský
přebor mladších žákyň, kde
je družstvo na prvním místě,
takže pokud si vedení udrží,
čeká na ně nejen zlatá medaile, ale možná i pořádání
předkola mistrovství republiky
mladších žákyň, které bude
9. – 10. 4. 2016. Starší žákyně,
svěřenkyně Olgy Čermákové,
momentálně bojují ve finálové skupině a před závěrečným
turnajem jsou na prvním mísbřezen 2016

tě, tímto mají zajištěnou účast
na kvalifikaci na MČR starších
žákyň. Kadetky, které trénuje
Roman Křivánek a Miroslav
Štourač, v první části soutěže skončily jako poslední, ve
skupině o udržení se po šesti
výhrách pohybují v popředí
tabulky, takže to vypadá nadějně, a stačí už jen kousíček,
aby 1. liga kadetek ve Veselí zůstala i nadále. Nakonec
nejstarší – naše juniorky, které trénuje Káťa Vítová a Míra
Štourač. V základní skupině
obsadily „nejvyšší flek“ a nyní
se perou ve druhé části o postup do předbaráže o extraligu. Postupová místa jsou dvě
a děvčata drží prozatím druhé místo. Nic však není ještě
rozhodnuto – o první místo
se družstvo juniorek utká
s družstvem Praha Řepy na
domácí palubovce 26. 3. 2016

od 10:00 hod. Zápas mladších
žákyň a kadetek bude k vidění 19. 3. 2016, od 8:00 hod
se představí mladší žákyně,
kterým se následně budou
předávat medailová ocenění,
a od 13:00 hod si to kadetky
rozdají s družstvem Uherského Hradiště.
V polovině února se uskutečnilo zimní volejbalové soustředění v obci Rokytno, které
bylo určeno pro nově příchozí
hráčky. Zúčastnilo se ho 12
hráček.
Náš oddíl také pořádá, či
se účastní některých turnajů.
Smíšené družstvo Nového Veselí se zúčastnilo „Veselských
her“, které se konaly ve Veselí
na Moravě, a obsadilo krásné
1. místo, družstvo Nové Veselí
„B“ pak místo páté. O Vánocích se uskutečnil již 8. ročník
vánočního turnaje dvojic, kde

1. místo vybojoval tým Míry
Štourače a Nely Štouračové.
20. 3. 2016 oddíl pořádá „Turnaj veteránů“, 2. 4. 2016 „Velikonoční turnaj pro smíšená
družstva a 14. – 15. 4. 2016
již 8. ročník mezinárodního
turnaje „O křišťálový míč“ pro
starší a mladší žákyně.
Rádi bychom také touto
cestou poděkovali organizátorů masopustního průvodu
za sponzorský dar pro naše
družstva v minivolejbale. Děkujeme.
Jelikož už se pomaličku blíží konec mé „volejbalové kariéry“, rozhodla jsem se Vám něco
povědět o naší dlouhé cestě
na pomyslný vrchol, o našich
začátcích, obrovské radosti
i prolitých slzách. Když mi bylo
přibližně 9 let, chtěla jsem začít
dělat nějaký sport. Protože zde
házenou hráli pouze kluci, roz19

hodla jsem se jít podívat na trénink volejbalového družstva.
Trénink se konal v sokolovně,
trenérkou byla Dana Melicharová a trénovala zde děvčata
okolo 10 – 11 let. Moc se mi
tento sport zalíbil, a tak jsme
se ho s Terkou Maternovou rozhodly jít vyzkoušet. Naše začátky byly těžké, nechtělo se nám
poslouchat a dělat vše tak, jak
si trenérka přála. Hrály jsme míčové hry a zkoušely naše první
„volejbalové údery“. Holky nás
do své party přijaly bez problémů, i když byly o trochu starší.
V týmu jsme hrály s Ájou Křivánkovou, Bárou Smolíkovou,
Áďou Formanovou, Hančou
Chlubnovou, Maruškou Rösslerovou, Jančou Maternovou,
Majdou Fejtovou a dalšími. V
zápasech jsme zahřívaly lavičku
a nosily pití. V jednu chvíli jsem
přemýšlela, jestli s tím neskončit. Copak má nějaký smysl nosit pití a sedět na lavičce? Dnes
jsem moc šťastná, že jsem své
rozhodnutí změnila. Trénink od
tréninku jsme se začaly zlepšovat a dokonce jsme se dostaly
i do sestavy. Vytvořily jsme si
výborné volejbalové základy.
Hrály jsme minivolejbal a obsa-
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dily jsme celkové druhé místo.
Byla jsem hodně nadšená, byla
to moje první medaile. V dalších letech se k nám přidávalo
spoustu nových hráček, ale některé vydržely pouze chviličku,
jiné až do teď. Hrály jsme starší
žákyně, dostaly jsme se 3x i na
kvalifikaci na republiku starších žákyň – Prostějov, Bílovec,
Sokolov. V domácím turnaji
„O křišťálový míč“ jsme dva
roky po sobě obsadily první
místo. Pak jsme postoupily do
další kategorie – do kadetek.
Hrály jsme 1. ligu kadetek. Některé hráčky v průběhu let odcházely, některé to už prostě
nebavilo, jiné už byly „staré“ na
naši kategorii, další odcházely
kvůli zdravotním problémům.
Dalším rokem se do Veselí dostala extraliga kadetek. Začaly
zde hrát hráčky z celého kraje – Havlíčkův Brod, Jihlava,
Světlá nad Sázavou, Žďár nad
Sázavou a na nás už nezbylo
moc prostoru. Trénovat nás
začal, vedle Dany Melicharové,
Zdeněk Meitner. Nové Veselí se
přejmenovalo na KCTM Vysočina. Do základní sestavy jsme
se my, hráčky z Veselí, dostávaly už jen málokdy, naše výko-

nost šla dolů, ve všech zápasech jsme prohrávaly. Nikoho
to nebavilo, byly jsme z toho
hodně zklamané, i naše parta
už nebyla taková jako předtím.
Z extraligy jsme po neúspěšné baráži sestoupily. V tomto
složení jsme začaly hrát opět
první ligu, některé hráčky odešly hrát do Brna. Ve stejném
roce jsme začaly trénovat pod
křídly nových trenérů Káti Vítové a Míry Štourače. Hrály jsme
kraj juniorek a 1. ligu kadetek
zároveň. V lize kadetek jsme
postoupily do baráže o extraligu, ale nakonec jsme nepostoupily. V juniorkách jsme jely
do Benešova utkat se o 1. ligu
juniorek. Zvítězily jsme a liga
byla naše. Hodně jsme na sobě
začaly makat a těžká dřina se
vyplácí do dneška. Jak se říká
„bez práce nejsou koláče“. Tvrdé tréninky na antuce s anténkami, běháním, švihadly – to
jsme neměly rády, ale snažily
jsme se udělat maximum,
i když jsme měly stále nějaké
poznámky. V 1. lize juniorek
jsme se dostaly až do baráže
o extraligu, která se konala
v Liberci. I přes velikou snahu
jsme se do vytoužené extraligy

nedostaly. Po této baráži nás
opustily dvě z našich skvělých
hráček – Janča Maternová, která momentálně hraje ve Žďáře
nad Sázavou za ženy 2. ligu,
a Majda Fejtová, která hraje
volejbal v Brně za ženy v 1. lize.
Letošní rok – pro řadu z nás
poslední, jsme začaly výborně.
Postoupily jsme ze základní
části z prvního místa a nyní
bojujeme ze všech sil o baráž
o extraligu. Volejbal mi vnesl
do života skvělou partu lidí,
které bych za nic nevyměnila.
Bohužel se tato skvělá parta
musí letos rozpadnout, odchází společně semnou Terka
Maternová, Kačka Hronová,
Klárka Flesarová, Bětka Šimurdová. Všechny doufáme, že se
ještě sejdeme jako tým, nejlépe v Novém Veselí za ženy!!
Tímto bych chtěla poděkovat všem našim fanouškům,
všem trenérům za skvěle odvedenou práci – výsledky mluví za vše, dále všem rodičům,
kteří své děti ve volejbale podporují a nakonec i samotným
hráčkám, které na sobě pilně
dřou.
Marie Nováčková
kapitánka družstva juniorek
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Novoveselští házenkáři začínají jarní část soutěže
Letos
nejsledovanější
kategorie, ke které směřují
největší očekávání, je ta nejstarší. Tým mužů začal jarní
část sezóny na jedničku, ve
všech zápasech bral plný počet bodů. Souboj s tradičním
rivalem, týmem Chodova,
probíhal tentokrát na pražské
palubovce. A protože i v Praze dokázali naši muži uspět,
jsou dále v čele prvoligové
tabulky. Tento tým zdobí sice
především kolektivní hra, ale
i tak je třeba zmínit výborný
výkon Davida Melichara, který tým střelecky táhne a je
druhým nejlépe skórujícím
hráčem první ligy. Roli favorita potvrdili naši muži v zatím
posledním utkání, když nad
STM Olomouc zvítězili 34:28.
Po nepříliš dobrém závěru
podzimní části to vypadá, že
se znovu našel tým staršího
dorostu, který dokázal v prvním utkání jara remizovat
s dosud neporaženým lídrem
dorostenecké ligy, pražskou
Duklou. Povzbuzeni tímto
úspěchem, dokázali dorostenci vybojovat další dva body
ve Frýdku Místku, kde se navíc museli vyrovnat s absencí
dvou nejvyšších spojek. Zatím
poslední utkání s KP Brno jim
zajistilo další dva body, díky

kterým jsou nyní s jednobodovým rozdílem pátí.
Mladší dorost doma porazil Duklu Praha i tým Kopřivnice a i přesto, že ztratil body
ve Frýdku, je na skvělém druhém místě nejvyšší dorostenecké soutěže.
Starší dorostenci „B“ hrají
2. ligu, v její české části jsou
na devátém místě tabulky.
Mladší dorostenci „B“ vedou
tabulku Moravské ligy.
Starší žáci mají za sebou
tři kola Žákovské ligy, ve které
si vedou velice dobře, zatím
jsou na slibném čtvrtém místě. Mladší žáci vedou tabulku
ligy Vysočiny. Všechna žákovská družstva se účastní mezinárodních turnajů v rámci

projektu International Handball Tour. Úspěchy sbírají také
na turnajích v Novém Veselí,
mladší žáci skončili na pátém
místě výborně obsazeného
Gorivo Cupu a druzí na Trinet
Cupu. Starší žáci získali stříbro
na Sokol Cupu.
Naši benjamínci, minižáci
a přípravka, hrají Minihandball Interligu a také získávají
první vavříny na turnajích pro
nejmenší házenkáře.
Dalším, byť nehrajícím,
týmem jsou naši fanoušci. Vážíme si toho, že kromě domácích zápasů jezdí v hojném
počtu také do hledišť našich
soupeřů. Všechny týmy tímto
děkují za podporu!
Rádi bychom všechny pří-

znivce házené pozvali na další domácí utkání. Muži hostí
3. dubna čtvrtý tým tabulky,
ambiciózní Bystřici pod Hostýnem, starší a mladší dorostenci se utkají s týmy ze Zlína.
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
a také na facebooku.
Michaela Valoušková

7. ročník Memoriálu Milana Holcmana
Mezi vánoční svátky patřil také turnaj
v bleskovém šachu, hraný jako již sedmý
ročník Memoriálu Milana Holcmana, který se odehrál 28. prosince 2015 v místním sokolíku za účasti osmi hráčů.
Po prezentaci se rozpoutaly partie systémem každý s každým dvoukolově, hracím tempem určeným pro
klasickou bleskovku 2x5 minut.
Již odehrání prvního kola nám
určilo, kdo bude vévodit na 64 polích tohoto turnaje. Nebyla nouze ani o dramatické situace a boje
o průběžné 2. a 3. a o 5. a 6. místo.
Na konci prvního kola byl vítězem
Milan Zimpl, který neztratil ani jednu
partii. Příjemným překvapením bylo
březen 2016

průběžné 2. místo našeho odchovance Petra Vencelidese a 3. místo patřilo
panu Stanislavu Černému. Čtvrtá příčka
patřila panu Janu Královi. Velké souboje

se rozpoutaly také o 5. a 6. příčku mezi
panem Miroslavem Sýkorou a panem
Miloslavem Zikuškou. Ve druhém kole
pokračovaly boje o konečné umístění,
ale soupeři si prohodili hrací figury. Čtvrtou příčku si udržel pan Král.
O 2. a 3. místo musely rozhodovat
pomocné body, a těch nakonec
získal více Petr Vencelides a udržel
2. místo. Třetí místo obsadil pan Stanislav Černý a vítězem sedmého ročníku Memoriálu Milana Holcmana se
stal se ztrátou pouhých dvou bodů
pan Milan Zimpl. Můžeme se těšit na
další v pořadí 8. ročník.
Za oddíl šachu
Michal Skála
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Z oddílu stolního tenisu
V této sezóně 2015/2016
probíhaly boje ve třech úrovních okresního přeboru.
Družstvo „A“ hrající tradičně
OP 2 se umístilo na sestupovém 9. místě z 10, převážně
nastupovali: Landsman Jan,
Sedlák Jan, Pohanka Josef st.,
a Pohanka Leoš. Za zmínku
stojí, že s prvním družstvem
z tabulky dokázalo doma remízovat, i když soupeř přijel
v plné síle. Do OP 3 nastoupilo po loňském postupu
družstvo „B“, hrající nejčastěji
v pozměněné sestavě: Pohanka Josef st., Kasal Karel, Horký
Martin a Soukalová Alena.
Umístilo se také na sestupovém 9. místě. Družstvo „C“
odehrálo sezónu zase v OP 5.
Vedlo si nad očekávání dobře.
Obsadilo 3. místo a má šanci
na postup v závislosti na Krajských přeborech. Nastupovalo nejčastěji také v pozměněné sestavě: Vencálek Libor
st., sourozenci Libor a Monika
Vencálkovi a Hladík Vladimír.
Skokanem sezóny je Libor
ml., z loňských 48% se dostal
na téměř 80% úspěšnosti. Co
se týká mládeže, tak z důvodu termínové kolize s OP jsme
krajské turnaje nenavštěvovali. Libor měl také obhajo-

vat prvenství v kategorii ml.
žáků na Žďárské lize (5 kol)
a Okresním přeboru jednotlivců. Bohužel tyto soutěže nikdo neuspořádal, což je velká
škoda a o něčem to vypovídá.
Monika (2B) reprezentovala
společně se soupeřkou z OP
Eliškou Němcovou (1A) Gymnázium ZR na školním turnaji
ve stolním tenisu. 27.10.2015

se ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo, které vyhrály bez ztráty setu. Stejným
způsobem vyhrály 5.11.2015
i krajské kolo v herně Jiskry
Havlíčkův Brod. Nebylo tedy
pochyb o tom, že patří na
republikové finále, které se
konalo ve dnech 23. a 24. 11.
2015 v Holicích u Pardubic.
Ani ve společnosti nejlep-

ších týmů z celé republiky se
děvčata neztratila. Dokázala
postoupit ze skupiny a po
smolné prohře se Zlínem
2:3 a dalších bojích obsadila
pěkné 7. místo. Byla to dobrá
zkušenost k poměření i s ligovými hráčkami. Nadále bude
probíhat trénink a možná dojde i na přátelská utkání.
Za oddíl Libor Vencálek

Biketrial
Se začínajícím jarem v roce 2016 začíná i nová sezona biketrialu. Během zimy
jsme do našeho klubu v Novém Veselí
přijali další nové členy. Jezdci se mohou
po zimním trénování těšit na bikepark
na kačenárně, kde se tento rok budeme
opět připravovat na další ročník závodu
MČR v biketrialu. Závod v Novém Veselí
proběhne 25. 6. 2016 a tímto všechny
naše příznivce srdečně zveme.
Před začátkem biketrialové sezony
se uskuteční soustředění talentované

mládeže v chorvatském Vrsaru. Výběr
jezdců biketrialové reprezentace, do níž
patří i náš Michal Pavlík, Jan Humlíček
a nový člen Kryštof Málek, bude před
velikonočními svátky trénovat v chorvatském prostředí a zdokonalí tak zimní
přípravu na novou sezonu. Ta nám začíná 7. 5. v Brně Kníničkách, tak jako každý
rok, potom následují závody v Blansku,
Kutné Hoře a Velké Bystřici.
Za biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Novoveselský zpravodaj vydává Městys Nové Veselí, pro občany Nového Veselí zdarma.
Tiskne Tiskárna Brázda v Hodoníně. Počet výtisků 430. Evidenční číslo: MK ČR E 11289.
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Přednáška na téma pěstování ovocných dřevin ze dne 16. 3. 2016

březen 2016
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