N OVOV E S E L S K Ý

ZPRAVODAJ
červen 2016

www.noveveseli.cz

Loučení s předškoláky
Letošní rozloučení s předškoláky proběhlo trochu netradičně, a to v týdenním předstihu, už 23. 6. 2016. Důvodem bylo
plánované nocování předškoláků, které probíhá vždy z pátku na
sobotu. A jelikož v pátek 1. 7. jsou již prázdniny, nebylo zbytí.
To nemění nic na tom, že opět tato slavnost měla svoje kouzlo,
trochu nostalgie, trochu očekávání a lehkého vzrušení, protože
ukončení docházky do mateřské školy a vstup do 1. třídy je významnou změnou v životech dětí i rodin.
Dopoledne proběhla slavnost ve Školičce Kamarád, kdy se
předškoláci loučili se svými kamarády a se současnými i bývalými zaměstnanci naší školičky. A jelikož i náš kolektiv pomalu
„stárne“, byli jsme rádi, že za námi zavítali naše kolegyně, ať už
pedagogické či provozní, které si již užívají odpočinku. Děti na
rozloučenou obdržely tričko v barvě školičky a se symbolem sovičky Jůly, která nás provádí naší poutí přírodou, a také své první
vysvědčení . Na úřadě městyse se již děti sešly se svými rodiči
a celá slavnost byla o to významnější, i z důvodu přijetí všech
panem místostarostou.
Školička Kamarád ještě jednou děkuje všem rodičům za květiny a finanční dary, ale hlavně za spolupráci, ochotu, projevenou podporu a tolik potřebnou důvěru a otevřenost při našem

společném cíli, kterým bylo připravit děti na vstup do základní
školy. Myslíme, že děti mají v sobě obrovský potenciál, i chuť
jít vstříci novým změnám. Tak ať se jim daří . Všem přejeme
krásné prázdniny plné sluníčka a dobrodružství. Vaše Školička
Kamarád.

Slavnost Božího těla
Také v letošním roce se
v našem městysi uskutečnila církevní slavnost Božího
těla, a to průvodem po části
městyse k jednotlivým oltářům u rodinných domů.
Slavnost se konala v neděli
29. 5. 2016 v dopoledních hodinách. Všem, kteří se podíleli
na konání této slavnosti, patří
poděkování.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Eva Ficková Žďárská 281
Mikuláš Hudec K Borovinám 407
7
Jakub Zach Na Městečku 18

Jan Svoboda 70 let
Marie Krejzová 90 let
Marie Zapletalová 70 let
Jaroslava Zimplová 91 let
Věra Popková 90 let
Marie Veselá 85 let
Jan Vencelides 80 let
Prokopová Vlasta 85 let

Rodičům narozených dětí
srdečně blahopřejeme.
přejeme
m .

Srdečně blahopřejeme k Vašemu životnímu výročí a přejeme
do dalších let hodně zdraví a spokojenosti

Sdělení

Budova úřadu městyse

• Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za rybníkem Hudlík
• Kontejnery na zahradní odpad jsou trvale umístěny
u starého a nového hřbitova, v nové bytové zástavbě
a pod ulicí Nová
• Nově je pod prodejnou „Jednota“ umístěn kontejner na
použité elektrozařízení, v přízemí budovy úřadu městyse
je stále k dispozici e-box na baterie a el. spotřebiče
• Děkujeme spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady
a ukládají je do určených nádob
• TJ Sokol nabízí k odprodeji použitý materiál ze stavby,
dřevěné lepené nosníky a výplně nad okny, velká prosklená okna, trapézové ocelové plechy, betonové stropní
panely, tepelnou izolaci, ocelové I profily. Více informací
poskytne Ludvík Valoušek, telef. spojení: 603 219 472.
• Na žádost maminek byl vybudován přístřešek nad lavičkami u dětského hřiště.

Jedním z bodu programu tohoto volebního období zastupitelstva městyse je
„Revitalizace budovy úřadu
městyse“. Na jednáních zastupitelstva městyse je pro řešení daného bodu předkládáno
z řad zastupitelů více návrhů.
Jednak je to návrh na provedení stavebních úprav menšího rozsahu, dále na celkovou
přestavbu budovy a také
návrhy na totální demolici
budovy a postavení nové
budovy úřadu. Zastupiteli
městyse byl dán návrh oslovit spoluobčany k možnosti

vyjádření svého názoru,
a proto v tomto zpravodaji
je vám zasílán anketní lístek, který vámi podepsaný
s označenou variantou můžete vhodit od 1. 7. 2016
do 13. 7. 2016 do poštovní
schránky umístěné u vchodu do budovy úřadu. Náhradní anketní lístky je možné si vyzvednout na úřadu
městyse nebo si je můžete
sami zkopírovat. Ve čtvrtek
14. 7. 2016 v 19.00 hodin
budou v zasedací místnosti
úřadu městyse prezentovány výsledky hlasování.

Nové sportovní víceúčelové hřiště
pod zdravotním střediskem
V červnu byla dokončena
realizace stavby nového víceúčelového hřiště s umělým
povrchem pod zdravotním
střediskem s názvem „Chceme více pohybu, víceúčelové
hřiště“. Celková cena za realizaci byla ve výši 1 117 810,- Kč
včetně DPH. Městys na tuto
stavbu obdržel dotaci ve výši
400 000,- Kč z Ministerstva
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pro místní rozvoj.
Lze ho využít na hru tenisu, nohejbalu, volejbalu
a malé kopané. Pro rezervaci
hřiště lze využívat kalendář na
webových stránkách městyse
Nové Veselí (www.noveveseli.
cz), kde lze zjistit volné termíny
pro zapůjčení hřiště. Následné
rezervace zprostředkují níže
uvedené kontaktní osoby.

Zdeněk Křivánek 725 106 649
Jiří Danihel
603 240 101
Luboš Bartůněk 736 405 145
Martin Stehlík 737 449 210
Hrací doba je maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze
prodloužit pouze v případě,
že nejsou žádní další zájemci
o rezervaci hřiště. Pro přístup
ke kalendáři z mobilního zařízení použijte QR kód:
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Výňatek z provozního
řádu víceúčel. hřiště
V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a vybavení
hřiště. Uživatel nesmí svým
chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů
a ani jinak nesmí omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí. Není povoleno vnášet na
plochu hřiště cizí předměty
mimo sportovního vybavení.

•

•

•
Uživatelé hřiště jsou povinni:
• udržovat pořádek, čistotu
a dodržovat provozní řád
víceúčelového hřiště
• vstupovat na hřiště pouze
v čisté sportovní obuvi
• chovat se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
a nedošlo k úrazu
• odstraňovat ze hřiště všechny ostré a hrubé částice
• nést odpovědnost za škody způsobené, na zařízení
víceúčelového hřiště v plné
výši

•

vi (kopačky, tretry, boty
s podpatkem, boty s černou podrážkou, znečištěná
obuv apod.)
vstup s jízdním kolem, koloběžkou, skateboardem,
kolečkovými bruslemi a podobnými předměty, které
by mohly hřiště poškodit
vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem
omamných nebo psychotropních látek
vstup se žvýkačkou a plivání
vstup se zvířaty

• vstup dětem do 10 let bez
doprovodu rodičů, vyučujících nebo jiné dospělé osoby
• zavěšování se nebo lezení
na konstrukci oplocení
• přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo
stanovená místa
• kouření, manipulace s otevřeným ohněm nebo pyrotechnikou
• konzumace alkoholických
nápojů a jídla všeho druhu
• manipulace s ostrými předměty

Užívání sportoviště je na
vlastní nebezpečí.
Provozovatel hřiště nenese
odpovědnost za případné
úrazy vzniklé na hřišti.
Provozovatel nenese
zodpovědnost za škodu či
zcizení soukromých věcí
návštěvníků.
Pokud se setkáte
s poškozováním vybavení
hřiště, prosím oznamte to
neprodleně provozovateli
hřiště nebo Policii ČR

Na hřišti je zakázáno:
• vstup v nevhodné obu-

Slavnostní přijetí úspěšných sportovců starostou městyse
Každoročně starosta městyse MVDr.
Zdeněk Křivánek oceňuje úspěšné sportovce, kteří svým přístupem a výsledky
dělají dobré jméno Novému Veselí nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Je potěšitelné, že úspěšných sportovců v Novém Veselí přibývá. Poslední slavnostní
přijetí starostou městyse se tak konalo
v sokolovně, do obřadní síně městyse by
se reprezentanti Nového Veselí nevešli.
Pamětní list si v letošním roce odneslo
108 sportovců, trenérů a členů realizačních týmů.

Házená
- mladší dorostenci za 2. místo v ČR
a 2. místo v Československém poháru
- starší dorostenci za 3. místo v ČR
- muži za 1. místo v 1. lize mužů a postup do extraligy mužů

Starosta městyse tímto děkuje sportovcům za jejich výkony a vzornou reprezentaci městyse a přeje jim mnoho
dalších úspěchů.
Michaela Valoušková

Oceněni byli:
Biketrial – Jiří Rössler za 3. místo v ČR
v kategorii senior
Volejbal
- mladší žákyně za 1. místo v Krajském
přeboru a 13. místo na Mistrovství ČR
- starší žákyně za 1. místo v Krajském
přeboru
- juniorky za postup do kvalifikace
o extraligu juniorek ve volejbale
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Pozvánka na sportovní
a společenské akce
TJ Sokol, Myslivecké sdružení a Zahrádkáři zvou všechny
příznivce Pochodu k prameni řeky Oslavy na Memoriál Miroslava Zity. Pochod se uskuteční ve středu 6. července 2016.
Občerstvení zajištěno v Myslivecké chatě pod hrází Matějovského rybníka, pro členy uvedených organizací zdarma.
Sraz účastníků v Novém Veselí v 9:30 hodin u sokolovny.
TJ Sokol Nové Veselí oddíl házená pořádá ve dnech
12. – 14. 8. 2016 tradiční mezinárodní turnaj v házené mužů
Memoriál Dr. Josefa Smékala.
Sbor dobrovolných hasičů Nové Veselí společně s úřadem
městyse zve veřejnost na akci „Barevné Poveselení“, která se
uskuteční 20. 8. 2016 na hasičském areálu.

Zájezd „Země živitelka“
Kulturní komise pořádá
v neděli 28. srpna 2016 zájezd
na 43. ročník výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
Výstava je zaměřená na zahradnictví a pěstitelství, zemědělskou techniku, potravinářskou,
rostlinnou a živočišnou výrobu.
Mimo jiné bude k vidění 3. Agnus show a 2. Limousine show
(prezentace masného skotu
a skvělé kulinářské zážitky),
prezentace kvalitních českých
potravin, Ovčácký den. O hudební vystoupení bude postaráno v Pivovarské zahradě,

pro děti nebude chybět dětský
koutek a atrakce. Cena za dopravu vychází 250 Kč za osobu,
vstupné si každý hradí sám přímo u pokladny. Základní vstupné je 145 Kč, zlevněné 70 Kč
(děti 6-15 let, studenti, ZTP,
důchodci nad 70 let), rodinné
290 Kč, děti do 6 let mají vstup
zdarma. V případě zájmu se
hlaste na tel. čísle: 775 919 274
u J. Kalasové, kde vám budou
poskytnuty i bližší informace.
Neváhejte, v nabídce je několik
posledních volných míst.
Jitka Kalasová

Zájezd do
Národního divadla
V neděli 17. dubna 2016 se uskutečnil zájezd do Národního divadla v Praze. Měli jsme možnost zhlédnout přestavení
Manon Lescaut. Autor Vítězslav Nezval napsal o románu abbého Prévosta: „Ten zázračný románek mi učaroval, když mně
bylo patnáct let, a jeho nepostižitelná hrdinka navštěvovala
pak ráda moje snění.“ Pod režijní taktovkou Daniela Špinara se
v hlavních rolích představili Jana Pidrmanová a Patrik Děrgel.
Pro diváky bylo mimo jiné ve foyer na 1. balkoně připraveno
i lektorské představení hry s dramaturgyní Národního divadla
Ilonou Smejkalovou.
Představení samotné, opět v poněkud netradičním
pojetí, kterým se
ND snaží oslovit širší
spektrum diváků, nabídlo kvalitní herecké výkony a neotřelé
podání klasické divadelní hry.
Zajímavostí bylo,
že při této hře jsme
měli možnost vidět
i železnou protipožární oponu, která se
běžně při představeních nepoužívá. Tato
opona pochází z roku 1923, autorem je František Kysela. Opona je jednodílná a ovladatelná z pěti různých míst.
V budoucnu je opět plánována návštěva divadelního představení, pokud bude i nadále trvat zájem ze strany občanů.
Jitka Kalasová

Šála s historií
aneb „obchvatová“ šála
již měří okolo 1,2 kilometru
a stále přibývá. Do pletení je
zapojeno přibližně 30 pletařek
nejen z Nového Veselí. Odmě-
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nou nám všem bylo setkání,
které se uskutečnilo v neděli
10. dubna v zasedací místnosti úřadu městyse. Z Českého
rozhlasu nás přijel navštívit

reportér Daniel Zach a vznikla
rozhlasová reportáž. O další,
tentokrát televizní, se postarala regionální kabelová Televize
Vysočina. Odkaz na obě reportáže je možné si vyhledat
na internetových stránkách
městyse. Nadále budeme
rády za každé klubíčko pletací
příze či vlny, které nám věnujete. Nosit jej můžete na úřad
městyse v úředních hodinách.
odinácch.

Předem všem velmi děkujeme. Věřím, že na podzim a během zimy bude šála přibývat
daleko rychleji než nyní a společnými silami ji dopleteme.
Pletení zdar a šále zvlášť! PS:
Kdo se chce připojit, může si
rozplést šálu vlastní. Pleteme
na jehlicích č. 6, počet ok 43,
střídáme 1 hladce, 1 obrace,
šířka šály vychází okolo 20 cm.
Jitka
Jitk
k Kalasová
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Ohlédnutí za historií SH ČMS – SDH Nové Veselí
V letošním roce vzpomínáme 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. Minulá připomínka končila rokem 1936,
v dnešním díle připomeneme činnost sboru v dalších
letech, na která připadají jednotlivá jubilea. Padesáté páté
výročí založení v roce 1946
nebylo oficiálně připomenuto ani slaveno. V tomto roce
se potřetí začíná s psanými
zápisy, kronikou. Knihy zápisů
se předtím dvakráte ztratilyv roce 1927 a 1945. Od tohoto roku je kronika pravidelně
vedena, proto jsou události
sboru i městyse mnohem
lépe zřejmé.
10. února odpoledne konala se první valná hromada
v osvobozené vlasti, v hostinci u Roštoků. Vzpomenuto šesti členů, kteří zemřeli
během války a připomenuty
útrapy šesti bratří, kteří strávili několik let v káznicích nebo
koncentračních
táborech
a po návratu se aktivně zapojili do činnosti sboru. Výbor
sboru se tehdy volil na čtyřleté období.
6. března v předvečer narozenin Tomáše Garrigue Masaryka shromáždili se hasiči,
školní mládež i občanstvo na
městečku a v sevřených řadách odpochodovali k božím
mukám za sokolovnou (místě
servisu p. Jaroše), kde byla
zapálena vzpomínková vatra,
a po proslovu vzdělavatele
sboru Jaroslava Sýkory, oslava pokračovala v sokolovně.
Památných květnových
dnů osvobození Rudou armádou se sbor zúčastnil v plném počtu ve slavnostních
stejnokrojích. 8 května večer
průvod s hudbou od lihovaru
ke kapličce, kde u zapálené
hranice promluvil ředitel škočerven 2016

ly J. Šípek. Devátého května
se průvodu zúčastnilo vedle
krojovaných spolků nebývalé
množství občanů a průvod
byl ukončen u památníku
padlým v parku.
V červenci byla sborem
pořádána slavnost kácení
máje s pestrým programem,
ukončená veselicí na školní
zahradě. 28. října zúčastnil
se sbor v místě oficiálních
státních oslav, ve stejnokroji.
Průvod od lihovaru k památníku padlým v parku. Průběh
a ukončení oslavy odpovídal
dobovým zvyklostem.
Až do roku 1947 není
v pramenech žádná zmínka
o členkách. V roce 1947 je ve
sboru prvních sedm žen.
65. výročí v roce 1956 je již
připomenuto na výroční valné
hromadě. Sbor v tomto roce
disponuje dvěma motorovými stříkačkami a dopravním
automobilem a působí pod
názvem Československý svaz
požární ochrany. Pořádán ples
požárníků a masopustní úterek zahájen průvodem maškar
a ukončen ostatkovou taneční
zábavou s početnou návštěvou. V únoru v sokolovně pořádána veřejná schůze místního národního výboru, na
které byla přednesena finanční uzávěrka a návrh rozpočtu
na příští rok. Na žádost lidového spotřebního družstva
v Novém Veselí se uskutečnil
poprvé sběr šrotu a sebráno
3,2 tuny. Konal se autobusový
zájezd, v té době velice populární, po trase Praha, Terezín, Litoměřice, Stará Boleslav
a Poděbrady. V neděli 24. června se na školní zahradě pořádaly dětské radovánky, které
organizovala základní škola,
a sbor se podílel na organizačním zabezpečení. Sbor pořádal nejen okrskovou soutěž
ale i okresní soutěž požárních
družstev, která se konala na
pozemku mezi silnicí k Matě-

jovu a veselským rybníkem.
Členové sboru se zúčastnili
několika nočních výmlatů žita,
v měsíci srpnu a září se prováděly pravidelné žňové hlídky
i pomáhali při vybírání brambor. Provedeny preventivní
prohlídky všech stavení v obci.
První máj slaven pouze ve
Žďáru, průvod 8. května večer
s hudbou od lihovaru k hřišti
u sokolovny ukončen zapálením vatry, ohňostrojem a veselicí v sokolovně.
Devátého května se konaly oslavy pouze v okresním
městě.
Okresní komunální podnik
oznámil přípisem, že započne
s adaptací požární zbrojnice
a skutečně se započalo s navážením stavebního materiálu,
zejména cihel. Začátkem dubna se dostavila komise z kraje
a ta na místě rozhodla, že přestavba stávající zbrojnice (stávala v místě kde je nyní sloup
s čapím hnízdem a před její
stavbou zde stávala kontribučenská sýpka) se konat nebude, ale postaví se nová v místě
mezi sokolovnou a hostincem
č.p. 6 (Roštokovo), protože
stávající zbrojnice i stará škola
(nyní obecní úřad) bude zbourána a bude zde založen park.
V květnu byl proveden
cvičný útok na nově postavený kravín JZD a bylo kromě
vody použito i pěny. Při praní
hadic u veselského rybníka
se někteří členové středního
věku tak vžili do klukovských
let, až to velitele tak rozlítilo,
že praní málem skončilo pohlavky. V tomto roce byla po
několikaletém úsilí založena
soutěžní devítka žáků, obdobná devítka dívek byla ustavena v roce 1959. Rok ukončen
pořádáním Silvestrovské taneční zábavy, která se velice
vydařila. Veškerá výzbroj a výstroj sboru byla koncem roku
předána do správy MNV.
V tomto roce městečko

čítá 907 obyvatel, firmou
Ingstav Brno byla zahájena
regulace veselského potoka v celkové délce 2 600 m
a zhotoveno prvních asi
700 metrů. Regulace byla
ukončena v roce 1958 po hranici pozemků obce, zbývající
část se uskutečnila brigádnicky a celá akce byla dokončena
o rok později.
V roce 1966 vzpomenuto
jubileum sboru v tichosti, bez
oficiálních oslav. Spolková
činnost v tomto roce: pořádán ples požárníků a masopustní úterek, oslavy 1. máje
konány v Novém Veselí.
Okresní soutěž požárních devítek se konala na letišti v Křižanově. Soutěže se zúčastnilo
43 družstev ve čtyřech kategoriích. V této konkurenci se
naše soutěžní omlazená devítka umístila na třetím místě.
Opět byl uspořádán oblíbený
autobusový zájezd po trase
Jemniště, Konopiště, Český
Štemberk, Sázava a Kutná
Hora. Noční aplikační cvičení
na stávající kravín bylo hodnoceno jako průměrné. Od
roku 1956 je sběr kovového
odpadu prováděn každoročně. Rok opět ukončen pořádáním Silvestrovské taneční
zábavy. Máj se v tomto roce
nestavěla a není zmíněno
proč. Nastává oživení práce
sboru vstupem nových členů.
Z událostí v obci: byla
zahájena stavba kanalizace
a v srpnu bouře s krupobitím,
kroupy velikosti slepičích vajec.
SDH Nové Veselí
5

Vážení spoluobčané, milí
přátelé, na úvod, než Vás blíže
seznámím s činností a plány
našeho sboru, musím tlumočit velké poděkování. Jistě
jste zaznamenali, že v posledních letech hasičský areál, včetně přilehlých budov,
prošel zásadní rekonstrukcí.
Za vstřícnost a pochopení
děkuji zastupitelům městyse.
Jednotlivým hasičům a hasičkám děkuji za obětavou práci
a čas, který nezištně věnují
společnosti. Věřte, že toto
díky není prázdná fráze. Jak
jsou dobrovolní hasiči "bližnímu ku pomoci" při požáru,
tak jsou hasiči nositeli tradic
a společenského života v místě svého působení. Proto
jsme rádi za modernizaci zázemí potřebného k pořádání
kulturních a společenských
akcí pro Vás.
Jako každý rok, i letos
proběhla 30. 4. oslava jara na
hasičském areále v tradičním
duchu. Odpoledne jsme strojili a následně postavili Máj.
Jak se vlastně přistrojuje Máj?
Nejdříve musí hasiči dovézt
z lesa vlastní tělo máje, tedy
celý kmen stromu zbavený větví. Již tradičně je strom pro máj
hasičům darován. A protože,
se dárce nechce dát zahanbit,
vezou hasiči, týden před vlastním stavěním, z lesa pořádnou
kládu. Letošní máj (29 m) věno-
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val starosta městyse Z. Křivánek. Ihned po dovozu musíme
kládu odkornit, aby tělo máje
svítilo čistým dřevem. V den
stavění, se doveze mladý smrček a chvojí. Stromek připasují
a řádně připevní na vrchol těla
máje nejzkušenější hasiči tč.
Ladislav Zita a František Chlubna. Z chvojí upleteme věnec
(opletený drátěný kruh) a takzvaného hada, kterého spirálovitě stočíme pod vrškem. Po
upevnění kruhu vyzdobí vršek
mladí hasiči fábory krepového papíru v barvách trikolory
a na špičku upevníme vlaječku
České republiky. Vztyčení máje
provede přizvaný jeřáb. Ručně,
tedy pomocí lan a kleštin, již
nestavíme. Na závěr májku zajistíme, před nechtěným pokácením, pevným čtyřmetrovým
železným košem.
Na stavění máje i letos navázal "Slet čarodějnic". Mladé
čarodějky a čarodějové vyráběli škapulíře, soutěžili,
opékali vuřty a rejdili dlouho
do noci. Slavnostní pokácení máje spojené se siláckým
trojbojem "O Novoveského
kabrňáka" a tanečním výletem
hasiči uspořádali 18. 6. I když
počasí příliš nepřálo, akce s kapelou BYS.ex se vydařila. Titul
Novoveselský kabrňák 2016
vybojoval Pavel Veselý, mezi
ženami obsadila první místo
Andrea Wassebauerová.

Již nyní si v kalendáři zaškrtněte sobotu 20. srpen.
To je termín příjemné letní
akce s názvem "Barevné PoVeselení". Akci pořádají hasiči
společně s úřadem městyse.
Pokud máte zájem na akci
vystoupit nebo představit
svoji zájmovou činnost, prosím kontaktujte nás. Součástí
Barevného PoVeselení bude
i připomenutí výročí 125 l.
od založení hasičského sboru v Novém Veselí. Večerní
taneční zábavu zajistí dvě
kapely a tradiční půlnoční ohňostroj. Další program upřesníme na plakátech, vývěskách
a webu.
Z činnosti zásahové jednotky.
Plán takzvaného výcvikového roku je, dle pokynu
generálního ředitele HZS ČR,
kterým se stanoví základní
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární
ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR,
průběžně plněn. Na odborných školeních si své znalosti
ověřili velitelé, strojníci, pilaři
a nositelé dýchací techniky.
Periodické školení ZJ proběhlo za účasti psychologa HZS,
který seznámil hasiče se systémem poskytování posttraumatické péče příslušníkům
a občanským zaměstnancům,
a také osobám zasaženým

mimořádnou událostí. V každém kraji je jmenován tzv.
tým posttraumatické péče,
jehož koordinátorem je psycholog sboru daného kraje.
Do praktického výcviku
ZJ řadíme i přípravu soutěžního družstva. Družstvo
mužů v Novém Veselí je složeno převážně z nejmladších
členů ZJ. Cvičení soutěžních
disciplín tj. požární útok, štafeta 8x50m a otázky z hasičské teorie jsou dobrou průpravou. Okrsková hasičská
soutěž proběhla v neděli
5. 6. v Kotlasech. Tuto soutěž
již druhým rokem opanovali
hasiči ze Sirákova, naše družstvo mužů skončilo na sedmé
příčce. Družstvo novoveselských hasiček v Kotlasech
provázela neobyčejná smůla, která si vybrala svoji daň
i v podobě zranění. Přesto jak
mužům, tak ženám děkujeme
za nasazení a Lence přejeme
brzké uzdravení.
V jarních měsících výjezdy JSDH směřovali pouze
k drobným technickým či
technologickým pomocem.
Siréna se v Novém Veselí rozezněla 25. 6. v pozdních večerních hodinách. Hned dvojí
spuštění požárního poplachu,
měl na svědomí vadný elektronický protipožární systém
ve firmě Plastia s.r.o. Prosíme
občany o toleranci a pochopení. Požární riziko je v této
firmě velké, a proto je vysoká
úroveň zajištění nutná. V katastru Nového Veselí došlo
v posledních měsících hned
k několika vážným dopravním nehodám. Naše jednotka
sice k dopravním nehodám
nevyjíždí, ale věřte, že plně
vnímáme závažnost těchto
tragických událostí. S tímto
vědomím Vám všem přejeme
krásné léto a bezpečný návrat
z každé dovolené a výletu.
František Hanus

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Policisté radí cyklistům – používejte cyklistickou přilbu
•
•
•

Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je
poranění hlavy
Loni zahynuli na silnicích Vysočiny tři cyklisté
Policisté budou při preventivní akci rozdávat cyklistům
reflexní prvky a blikačky na kolo

KRAJ VYSOČINA - Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen
cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by
cyklisté měli dodržovat základní pravidla.
Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit
před možným nebezpečím. Nikdy nejezděte dva vedle sebe,
ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které by mohly
vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. Své úmysly dávejte
najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci
správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte
ohlédnout.
Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo
nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům. Tam, kde
je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní
značky. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního
provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. Při jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou.
Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
Oblékejte si barevné, reflexní a světloodrážející oblečení. Pro
jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální
zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici. Před každou jízdou na kole (i během
jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů stejně tak jako
při řízení motorových vozidel. Pravidelně ošetřujte své jízdní
kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo
v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.
Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů
na silnicích. Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní
chovali k vám.

Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu,
dbejte na uzavírání vstupních dveří a stálé uzamčení společných
prostor i samotných kol. Pořiďte si společný bezpečnostní stojan
nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol na balkonech, ve sklepích
a sklepních kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních
otvorů, zejména dveří a oken.
Pro případ odcizení jízdního kola si poznamenejte jeho
výrobní číslo, barevné znamení, podle kterých byste mohli
případně své kolo identifikovat. Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší služebnu Policie ČR nebo na linku tísňového volání 158. Snížíte tak náskok pachatele a jeho šanci, že zůstane
nevypátrán.
Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
se v průběhu právě probíhajících bezpečnostních akcí zaměřují
na různých místech celého našeho kraje na kontroly cyklistů,
a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Kontroly jsou zaměřeny
především na stav a výbavu jízdního kola. Do akce, která má především preventivní charakter, se zapojují také policisté z oddělení
tisku a prevence, kteří cyklistům rozdávají reflexní prvky, blikačky
a světla na kolo.
V současném letním počasí vyjíždí na kole stále vyšší počet
cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na kole bez řádného vybavení, zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale především pro
ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy
už bývá často velice obtížně dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat.
Od začátku letošního roku do 31. května policisté řešili na
silnicích Kraje Vysočina celkem 40 dopravních nehod s účastí
cyklistů. Při těchto nehodách se 4 cyklisté těžce zranili a 35 dalších utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázl z nehody pouze
1 cyklista. Cyklisté letos zavinili celkem 21 dopravních nehod.
Ve 3 případech policisté zjistili, že cyklista, který havaroval, je
v podnapilém stavu.

Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě
poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 %
úrazů mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji
k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník…
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2016
(od 1. ledna do 31. května)
celkem usmr- těžce
lehce alkohol
ceno zraněno zraněno
ÚO Pelhřimov
5
0
0
5
0
ÚO Havlíčkův Brod
9
0
3
5
0
ÚO Jihlava
11
0
1
10
0
ÚO Třebíč
10
0
0
10
2
ÚO Žďár nad Sázavou
5
0
0
5
1
DO Velký Beranov
0
0
0
0
0
Celkem
40
0
4
35
3

Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?
Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní
zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu - bezpečnostní
stojan, zábradlí, sloup. Jste-li ve společnosti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás u odstavených
jízdních kol.

Pro srovnání přidáváme statistiku loňského roku. Policisté
v Kraji Vysočina v roce 2015 šetřili 157 dopravních nehod, na kterých měli účast cyklisté. Čtyři cyklisté loni při dopravních nehodách zemřeli, šestnáct jich utrpělo těžké zranění a 124 cyklistů
bylo zraněno lehce. Celkem 114 cyklistů, kteří měli účast na nehodě, nehodu zavinilo.

červen 2016
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Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2015
(od 1. ledna do 31. prosince)
celkem usmrce- těžce
lehce
no
zraněno zraněno
ÚO Pelhřimov
20
0
2
16
ÚO Havlíčkův Brod
28
0
5
20
ÚO Jihlava
32
2
6
24
ÚO Třebíč
41
1
1
34
ÚO Žďár nad Sázavou 36
1
2
30
DO Velký Beranov
0
0
0
0
Celkem
157
4
16
124

alkohol
3
8
7
9
3
0
12

Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě dopravní nehody dochází v naprosté
většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl od řidiče
osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žádným jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, je svou opatrností, důsledným dodržováním pravidel silničního provozu a svým oblečením.
Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen

použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě
pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila svému uživateli život. Je vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi
více jak osmnáct let.
Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením
a dobrým technickým stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol.
Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté
se často setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením.
Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím. Při dopravních
kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také
setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si zřejmě neuvědomují, že cyklista je řidič nemotorového vozidla, které nesmí
řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být za tento přestupek
uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
pprap. David Linhart

OKÉNKO Z HISTORIE
Stará škola
Pravděpodobně nařízení
císařovny Marie Terezie z roku
1774 o zřízení škol ve všech farních obcích a docházce dětí ve
věku 6-12 let do nich, bylo impulzem k postavení školy v Novém Veselí. Vyučování do té
doby probíhalo v různých domech (čp. 48, 64, 67), za účasti
několika dětí a to především
v zimě.
Na obecním pozemku za
kostelem, byla proto koncem
18. století postavena přízemní
školní budova s jednou třídou
a bytem učitele, která dostala
číslo popisné 114. Dnes budova úřadu městyse.
Původní půdorys byl obdélníkový. Hlavní vchod s chodbou zůstal stejný. Po pravé straně (nyní obchod s domácími
potřebami pana Hanuse) byla
třída a po levé straně (nyní kadeřnictví) byl byt učitele, lépe
řečeno světnice, na kterou navazovalo malé hospodářství,
s chlévem, dvorkem, dřevníkem a zahrádkou v místech obřadní síně a květinářství.
Vzhledem k tomu, že do
školy docházely i děti z přifaře8

ných obcí, přestala jedna třída
svoji kapacitou dostačovat.
Proto byla budova roku 1822
přestavěna na patrovou. Ze třídy v přízemí vznikl byt pro řídícího učitele, mladší učitel obýval původní světnici a do patra
byly umístěny 2 třídy. Při velkém
požáru roku 1831 však škola
utrpěla značné škody a s pouze
provizorními opravami se osazenstvo školy potýkalo několik
následujících desetiletí.
Dnes si stěží dokážeme
představit podmínky, v jakých
výuka s více než 200 žáky ve
dvou třídách, s toaletami na
dvoře, bez vody (o elektřině
nemluvě) a kamny na dřevo,
probíhala.
V dopise uloženém v okresním archivu, datovaném 7. července 1878 se píše.
„Slavná c. k. zemská školní
rado v Brně! V úctě podepsaný místní školní výbor Městýse
Nové Veselí skrze nemožnost
vyučování a změstnání ku škole
příslušných 276 dětí do nynějších
dvou tříd v pokoře prosí o milostivé povolení ku zbudování jedné
další třídy, aby tyto k návštěvě

školy příslušné dítky vyučovati se
mohly. Jest velmi nutno potřeba
ještě jednu třídu zříditi, aby mohli páni učitelé alespoň okolo školních lavic při vyučování projíti.
Nyní an tolik dítek v každé třídě
jest, že musejí mimo lavice státi
a kde místo jest po podlaze seděti. Na ten způsob jest vyučování
pánům učitelům docela nemožné. Jest tehdy velmi potřeba by
se Novo Veselská dvoutřídní škola o jednu třídu zvětšila. V úctě
podepsaný místní školní výbor
Městýse Nové Veselí“
Prosby byly vyslyšeny
v roce 1892, kdy se začalo s přístavbou a na podzim následujícího roku
nastupovali žáci do školy
trojtřídní, stále v režimu tzv.
obecné školy. Třetí třída byla
opět v poschodí. V přízemí
bylo zrušeno hospodářství učitele a přibyl byt pro industriální
učitelku.
V té tobě už do novoveselské školy docházely pouze
děti místní a z Budče, protože
ostatní okolní obce si mezitím
postavily školy svoje.
Takto škola fungovala až do

roku 1928, kdy byla postavena
na městečku škola nová, ve
které už probíhala výuka, jak
žáků tzv. obecné, či národní,
tak školy měšťanské. Do prázdné budovy se přestěhoval poštovní i obecní úřad a byty byly
pronajímány. V padesátých letech však kapacita nové školy
na městečku nestačila a do budovy za kostelem se opět vrátil
dětský hlahol. V patře byla obnovena nejprve jedna a později i druhá třída tzv. národní
školy. V nich probíhalo školní
vyučování až do roku 1984, kdy
se uzavřela jedna etapa v historii budovy, dnes nazývané
„stará škola“.
Nyní, kdy je nutné provést
určité technické rekonstrukce
a úpravy záleží na nás, jakou
kapitolu v historii místa, kde
mnoho generací novoveselských dětí dostalo základy
vzdělání a výchovy, napíšeme
a jak se nám ducha tohoto místa - genia loci - podaří zachovat.
A protože nás zajímá i váš
názor, prosíme o vyplnění přiložené ankety.
Marcela Vencelidesová
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Kdo byl vězeň KT Osvětim s číslem 66942?
Českomoravská vysočina – krásná a drsná zároveň. A v tomto
drsném kraji v malé vesničce Vysoké se narodil 9. dubna 1906 rodičům Sýkorovým chlapec Jaroslav. Kromě něho měli ještě čtyři
děti, z nichž však tři brzy zemřely. Čtvrté dítě – dcera Marie - zemřela r. 1926 ve věku 28 let. Jaroslav se dobře učil, proto se jeho
sestra rozhodla, že půjde pracovat k sedlákům na pole a z vydělaných peněz jej bude na studiích podporovat. V červnu 1917 se
Jaroslav rozloučil s vysockou školou a začal navštěvovat měšťanskou školu ve Městě Žďáře. Vystudoval reálné gymnázium v Novém Městě na Moravě. Denně pěšky, v zimě na lyžích našlapal
22 km – po cestě se učil a tak v roce 1925 maturoval. Na studia
na vysoké škole nebyly peníze, proto se rozhodl pro učitelskou
dráhu, zdarma hospitoval 1 rok na škole ve Vysokém, potom jako
výpomocný učitel v Bystřici nad Pernštejnem a ve Veselí u Bystřice nad Pernštejnem – odtud nastoupil povinnou vojenskou
službu u 2. leteckého pluku v Olomouci jako písař k velitelství na
letišti. Tehdy zemřela na zápal plic jeho sestra Marie. Zůstal sám
se starými rodiči a požádal o předčasné uvolnění a okresní školní
inspektor jej přidělil do jednotřídky v Moraveckých Janovicích za
nemocného učitele Jana Klusáčka. A tady se seznámil se svoji budoucí ženou Marií.
Dekretem okresního školního výboru v Novém Městě na Moravě byl roku 1929 přeložen na trojtřídní obecnou školu v Novém
Veselí a od roku 1930 po splnění dalších zkoušek na místní měšťanskou školu, kde učil až do odchodu do důchodu.
V roce 1930 vyhořel rodičům domek ve Vysokém a oni se
přestěhovali k mladé rodině do Nového Veselí. Zde se již Jaroslav Sýkora zapojil do práce veřejné a osvětové. Byl knihovníkem
obecní knihovny, vstoupil do Sokola a hasičského sboru – v obou
zastával funkce vzdělavatele a po třech letech byl zvolen župním
vzdělavatelem sokolské zupy Havlíčkovy.
Nové Veselí bylo známé svým bohatým kulturním životem –
na výši bylo zejména ochotnické divadlo se svými dvěma ochotnickými spolky. Sokolští ochotníci hráli v sále u Kratochvílů, členové spolku Oslavan v hostinci U bílé růže. Jaroslav Sýkora hrál
a po odchodu L. Kašparcové spolu s J. Šípkem režíroval v obou
spolcích, ale byl i aktivním členem okresního výboru Žďársko-novoměstské jednoty učitelské. V roce 1936 si s manželkou a s rodiči
postavil vlastní domek a to již měli dva malé syny.
Při mobilizaci r. 1938 nastoupil do Olomouce ke svému pluku, ale po mnichovském diktátu se 20. října 1938 vrátil domů ke
svému milovanému učitelskému povolání. Po obsazení republiky
15. března 1939 vznikali ilegální organizace – především Obrana
národa, která v té době získávala do svých řad členy pro odboj
proti německým okupantům. A Jaroslav Sýkora se jako antifašista
zapojil do této odbojové činnosti. Zpočátku to byla hlavně oblast
charitativní, sbírala prostředky a podporovala rodiny zatčených
a uvězněných občanů. Do boje proti okupantům se zapojila i KSČ.
Ve své činnosti se mohla spolehnout nejen na své členy, ale na
celou řadu lidí, kteří s nimi sympatizovali. Ilegální komunistická
buňka byla vytvořena i v Novém Veselí v lednu 1940. Vedoucím
buňky byl obuvník František Nedělka. V její trojce byli Jan Kalas,
dělník, Filip Ryžikov, rolník a Jaroslav Sýkora, učitel. Spojení s krajským vedením udržoval František Zita, který byl cestující agent
firmy s hospodářskými stroji a byl nenápadný. Činnost buňky spočívala hlavně v šíření letáků a Rudého práva a ve sbírání příspěvků
na podporu rodin, jejichž živitelé byli již gestapem uvězněni.
V prosinci 1940 došlo k hromadnému zatýkání komunistů
na Havlíčkobrodsku, v Ostrově nad Oslavou, Horních a Dolních
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Hamrech, v Zámku Žďáru i ve Žďáře samotném. Když byl v prosinci 1940 zatčen i František Zita, očekávali členové novoveselské
skupiny, že ani jejich organizace nebude ušetřena obětí. K zatčení
ilegální organizace KSČ v Novém Veselí došlo ve středu 15. ledna 1941. Provedli je příslušníci četnické stanice z Bohdalova na
rozkaz jihlavských gestapáků mezi 3. - 5. hodinou ranní. Zatčení /
František Chromý, Jan Kalas, Václav Kužel, František Nedělka, Filip
Ryžikov, Augustin Sobotka a Jaroslav Sýkora/ byli shromážděni
v kanceláři obecního úřadu a odtud ve 14,00 odvezeni nákladními auty gestapem do Jihlavy. Zde byli bitím usvědčováni z ilegální komunistické činnosti. Odtud napsal poslední česky psané
dopisy své rodině.
7. března 1941 byli převezeni do Lipska, v dubnu do Drážďan
k vyšetřujícímu soudci a pak do káznice do Bayraitu. Zde pracoval
6 měsíců na stavbě silnice a na železničních výkopech.
Koncem ledna 1942 byli znovu tříděni a transportováni k soudu. Jaroslav Sýkora byl v poutech převezen přes Norimberk, Linec
a Vídeň do Brna a uvězněn v Cejlu. Tam byl odsouzen na jeden
rok vězení. Horší však byl dodatek. Stálo tam: „Budete propuštěn
prostřednictvím gestapa.“ To si jej přímo ze soudní budovy odvedlo do věznice Pod kaštany. V červnu a červenci prožíval v Brně
hrůznou heydrichiádu – viděl jít na smrt mnoho svých přátel –
spoluvězňů.
Asi v 30 členné skupině byl Jaroslav Sýkora 1. října 1942 deportován do vyhlazovacího tábora Osvětim / Auschwitz/ v Polsku
s poznámkou RU / Rückkehr unerwünscht = návrat nežádoucí/.
První dva dny v Osvětimi: / zápis z jeho přípravy k besedě/
„Bylo nás 35, když jsme 1. října 1942 za ranního rozbřesku ve
zvláštním vagoně hlídaném gestapáky opouštěli Brno. Nevěděli
jsme, kam nás vezou. Teprve, když nás vlak odnášel k Ostravě, jsme
pochopili, že nás čeká vyhlazovací tábor Osvětim. Slýchali jsme
o něm, i to, že tam hodně lidí umírá. Co však dělat? Bylo před 12. hodinou, když nás brněnští gestapáci předali osvětimským kolegům.
My v doprovodu ozbrojených esesmanů nastoupili cestu k bráně tábora. Brána nesla nápis: Arbeit macht frei – práce osvobozuje. Pak
nás nahnali do přední dřevěné místnosti – umývárny. Tam už stála
asi stovka nahých mužů a čekala. My jsme se úplně svlékli, šaty pověsili na věšáky / ty jsme již nikdy neviděli/, oholili se / na 10 mužů jedna
žiletka/, byli ostříháni a petrolejem zdesinfikováni. Pak nás natlačili
do vlastní koupelny. Tam na nás střídavě pouštěli horkou vařící i studenou vodu. Byli jsme jak raci na červeno uvařeni. Pak nás seřadili
do pětistupů a nahé karabáči pobízeli, abychom 2x oběhli celý lágr.
Abychom prý důkladně oschli. To se dálo za každého ročního období.
Že se to neobešlo bez křiku, řvaní a bití dřevěných obušků / tlumočníků/, je víc než pravda. Znovu nás postavili do řady a vězeň s velice
nízkým číslem vzal moji ruku a vytetoval na nic číslo: 66942. Pak to
potřel čímsi černým – pálilo to. Od této chvíle už jsem nebyl člověk –
pouze číslo. Stmívalo se, když nás příchozí z Brna zavřeli do malého
sklepa s betonovou podlahou.
Ráno, když otevřeli, bylo nás živých už méně. Dva staří spoluvězňové zemřeli v noci na prudký zápal plic. Ke snídani jsme dostali ¼
litru herba thé = čaj ze sena a třista gramů chleba na celý den. Vyfasovali jsme modrobílý pruhovaný oblek a holanďáky /dřeváky vydlabané z jednoho kusu dřeva – nedá se v nich chodit, musíte šoupat
nohama/. Pak nás vyfotografovali a ve vězeňské písárně všechny
písemné údaje znovu důkladně prověřili. V poledne jsme byli se vším
hotovi.
Pak nám ukázali, jak se zde žije a pracuje. S námi včerejšího dne
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přišlo sem z různých koutů střední Evropy na 500 nováčků. Pomocníci SS / vězňové: vorarbeitři, štubové, kápové, blokáltesté/ nás seřadili,
spočítali a vyvedli branou k nádraží, kde pak v nosídkách vždy dva
a dva vězňové odnášeli z vagónů brambory asi 200 m daleko, kde
je vysypali do krecht. Byly vytvořeny dvě ulice. Jedna od vagónu ke
krechtám, druhá obráceně. Těmito uličkami museli vězňové v dřevácích klusat a byli z obou stran pobízeni nadávkami a bitím k rychlejší
chůzi. Forarbeitři, kápové a ostatní pomahači bili pohybující se vězně
a oni sami byli biti esesmany. Běda vězni, který klopýtl a svalil se při
běhu. Byl z uličky vytažen, skopán, pošlapán a ubit k smrti. To prováděli s oblibou někteří esesmani – sadisté.
- Tak to je Auschwitz, to není žádné sanatorium
- Kdo nepracuje ze všech sil, je sabotér a sabotérství se trestá smrtí.
- Kdo se vzdálí bez povolení na pět metrů od pracoviště, bude na
útěku zastřelen.
- Kdo sem přijde, ten se nevrací, a když, tak durch / skrz/ krematorium
Večer po návratu do tábora jsme zjistili, že z brněnské party ubyli
další tři lidé.
Kolik nás zůstane za týden, měsíc, rok?
Po letech mohu odpovědět: Zůstalo nás pouze osum!
Pak se Jaroslav Sýkora, teď už jen číslo 66942 dostal k regulaci
řeky Soly, která působila vždy na jaře v okolí tábora velké škody.
Řeka Sola: / zápis z jeho přípravy besedy/
„Posuďte sami. V KT byl nadbytek pracovních sil, byl předpoklad,
že nové svěží síly budou nastupovat. Kam s těmi starými, nevýkonnými pracovníky? Voda, mrazy, nedostatečné oblečení a „dřevění tlumočníci“ je budou ničit sami. S regulací se začalo v lednu 1943, kdy
mrazy klesly až na -30 až -35°C. Jak toto Arbeutkomando / pracovní
četa/ pracovalo? Vedle původního toku Soly ve vzdálenosti 20 metrů

vyhloubilo nejprve nové řečiště. V tomto korytě se do štěrů a oblázků
zatloukaly jeden a půl metru vysoké kůly ve vzdálenosti jednoho metru od sebe z bělokorých bříz. Těch zde rostlo velké množství / Odtud
také název Březinka/. Větve bříz se vplétaly mezi kůly. Když bylo takto
připravené řečiště upraveno, pustila se sem bystrá horská voda. A výsledek? Škoda mluvit. Větve a mnohé kůly byly odplaveny, smutný
pohled. A ti, kteří regulovali, museli v holanďákách brouzdat ve vodě,
v ledové tříšti, v lehkých šatech – nachladli, omrzli a houfně umírali. Mnozí byli na místě esesmany ubití. V pracovních četách bylo
zaměstnáno 200 až 300 vězňů. Z tohoto množství denně nejméně
jedna třetina byla práce neschopná . A protože byl přísný příkaz, kolik vězňů vyjde z brány tábora, tolik se jí musí vrátit, buď živých nebo
mrtvých, museli jsme postižené vzít pod paží nebo mrtvé na záda.
Byl jsem tu jen tři dny. Měl jsem štěstí, že jsem přežil a byl přeřazen do
jiného komanda.
Odtud jsem byl přeložen na pískoviště. Byla to čtvercová jáma
30x30 m, hluboká 4 metry V rozích 4 dřevěné věže, na nich hlídkovali
esesmani. Stěny pískoviště se dole podkopávaly, aby se po uvolnění
sesypala dolů spousta písku. Ten se potom vyhazoval po prkenných
patrech ven z jámy. Tam se ukládal na vozíky “lóry“ a po úzkokolejce
tlačil 800m na stanoviště. Nebylo dne, aby vězňové nenesli na ramenou zpět do tábora zasypané kamarády. Kolik lidí vyšlo ráno táborovou branou ven, tolik se jich muselo večer vrátit zpět. Takový byl železný zákon německých koncentračních táborů. Nezáleželo na tom,
zda živých, či mrtvých, ale při večerním / nebo i celonočním, když se
kápo nedokázal dopočítat/ apelu nesměl nikdo chybět.“
/pokračování příště/
Použité materiály:
- Mužátko, J.: Život a dílo učitele Jaroslava Sýkory / Životopisná
studie/
- Rodinný archiv – Marie Žilová
Marie Žilová

Oblek J. Sýkory, ve kterém přišel domů - věnoval jej muzeu ve Žďáře nad Sázavou
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 29. 3. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Výsledek veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci provedené ve dnech 22. 2. 2016
a 23. 2. 2016 Ing. Pavlem Hrabákem, auditorem ČR – externím
pracovníkem
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Sdělení Římskokatolické farnosti Nové Veselí k žádosti městyse Nové Veselí na směnu pozemků v lokalitě výstavby RD
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zahájení prací na akcích „Oprava chodníků a místních komunikací 2016“ a „Oprava fasády a výměna oken SDH“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska v Novém Veselí na pozemku parc.č. 123 o velikosti 20,16 m2
za cenu 7.056,- Kč /rok bez nákladů za energie od 1. 4. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor
ve sportovní hale v Novém Veselí z důvodu zvýšení nájemného od 1. 4. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení zpracování a zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí akce „II/353 Nové Veselí - obchvat“ firmou
IPI s.r.o., Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
13.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Členy komise na výběr nového zaměstnance Městyse Nové
Veselí na pozici účetní-ekonom
ve složení Ing. Jiří Danihel, Dagmar Vencálková, MVDr. Zdeněk
Křivánek, Ing. Soňa Halámková, Jitka Vácová
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Podání žádosti o dotaci z Kraje Vysočina na akceschopnost
jednotky požární ochrany SDH Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Umístění kontejneru na zpětný odběr elektrozařízení v městysi Nové Veselí a zároveň smlouvu o spolupráci při zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou ASEKOL a.s., Československého exilu
2062/8, Praha 4
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

7) Poskytnutí finančního daru pro Římskokatolickou farnost Nížkov, 592 12 Nížkov 10 na rekonstrukci varhan ve výši 8.000,- Kč
prostřednictvím darovací smlouvy. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Zhotovení a montáž lávky na turistickou stezku kolem Veselského rybníka od firmy Jiří Kotík, tesařství, Potoční 336, Nové
Veselí za cenu ve výši 10.209,70 Kč včetně DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S výsledky výběrových řízení na dodavatele stavebních prací
akcí „Oprava místních komunikací 2016“:
1. EUROVIA CZ, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih, Vídeňská 104,
Brno za cenu 1 229 864,- Kč bez DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská
10, Jihlava za cenu 1 233 412,- Kč bez DPH
3. Poor a.s., Dubečská 3238/36, Praha Strašnice, odštěpný závod – Morava, Skály 870, Tlumačov za cenu 1 297 421,- Kč
bez DPH
4. Stako Vysočina s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu 1 319 486,- Kč bez DPH
5. STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno za
cenu 1 329 022,- Kč bez DPH
RM doporučuje zasedání ZM schválit výsledek výběrového řízení a s nejvýhodnější firmou uzavřít smlouvu o dílo a „Místní
komunikace do PZ Nové Veselí“:
1. STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno za
cenu 597 419,- Kč bez DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská
10, Jihlava za cenu 651 944,- Kč bez DPH
3. EUROVIA CZ, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih, Vídeňská 104,
Brno za cenu 667 871,- Kč bez DPH
RM doporučuje zasedání ZM schválit výsledek výběrového
řízení a s nejvýhodnější firmou uzavřít smlouvu o dílo.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S provedení stavebních úprav na budově Mateřské školy v Novém Veselí od firmy Jaroslav Kirchner, Kirchner Hlaváč sdružení,
Lesní 366/20, Žďár nad Sázavou 2 za cenu ve výši 198 955,- Kč
včetně DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti

Výpis z usnesení rady městyse dne 18. 4. 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 12. 4. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

červen 2016

3) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO
Přibyslav dne 24. 3. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání valné hromady
a předsednictva SVK Žďársko dne 31. 3. 2016
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Doporučení výběrové komise na výběr nového zaměstnance městyse Nové Veselí na pozici ekonom – účetní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Plnění volebního programu městyse Nové Veselí na období
2014 - 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o průběhu prací na akcích „Oprava chodníků
a místních komunikací 2016“ a „Oprava fasády a výměna
oken SDH“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o zahájení prací na akci „Víceúčelové sportovní
hřiště včetně oplocení“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Žádost o prodeji části parcely č. 70 o velikosti cca 160 m2.
RM nedoporučuje prodej části tohoto pozemku, zejména
z důvodu procházejících inženýrských sítí přes tento pozemek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Složení komise na výběr zpracovatele projektové dokumentace ve stupni územní rozhodnutí na akci II/353 Nové
Veselí – obchvat: Ing. Jiří Chalupa, Ing. Jiří Danihel, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek, Ing. Dušan Čapek,
náhradníci: Luboš Bartůněk, Josef Bobek, Jiří Novotný, Ing.
Jana Stehlíková, Pavel Svoboda
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) Zajištění odborného, technického a stavebního dozoru na
akci „Víceúčelové sportovní hřiště včetně oplocení, Nové
Veselí“ panem Ing. Františkem Pátkem, Kosinkova 2220/2,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 15 000,- Kč včetně
DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Program zasedání ZM dne 2. 5. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové sportovní hřiště včetně oplocení, Nové Veselí“
s firmou Linhart spol s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav z důvodu úpravy ceny
za dílo na částku 923 810,- Kč bez DPH v souvislosti se
zvětšením plochy hřiště. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2016
v příjmech i výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Starostovi městyse připravit podklady na zasedání ZM dne
2. 5. 2016 v 19,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 5. 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 2. 5. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva
SVK Žďársko dne 28. 4. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Plán činnosti rozvoje EVVO na rok 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace k záměru vzniku DSO Mikroregion Žďársko. RM
doporučuje k projednání ZM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o průběhu prací na akcích „Oprava chodníků
a místních komunikací 2016“ a „Víceúčelové sportovní hřiště včetně oplocení“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Ukončení prací na akci „Oprava fasády a výměna oken SDH“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o zahájení prací na opravě chodníků podél zdravotního střediska
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové
Veselí za rok 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí za rok
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2015 v předloženém znění
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za
rok 2015 ve výši 226 836,59 Kč do fondů Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace a to
126 836,59 Kč do rezervního fondu a 100 000,- Kč do fondu
odměn – tyto finanční prostředky budou přednostně použity na financování platu asistentky první třídy ve školním
roce 2016 až 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení opravy chodníku v ulici Luční firmou T.M.V. spol.
s.r.o., Nádražní 1400, Bystřice nad Pernštejnem za cenu 30
000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zhotovení části nového chodníku na starém hřbitově firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 38 681,30 Kč včetně DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu pozemků
parc. č. 1164, 1185, 1175/2, 1345, 1346, 1347, 1358, 1348,
1359 o celkové výměře 1993 m2 v majetku městyse Nové
Veselí za část pozemku parc. č. 2086 o velikosti 1993 m2
v majetku Zemědělského družstva vlastníků Novoveselsko,
Dolní 180, Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
7] Smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava pro Městys Nové Veselí na financování potřeb jedNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

notky SDH Nové Veselí za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti ve výši 30 000,- Kč. RM zároveň schvaluje přijetí
této dotace jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Program zasedání ZM dne 8. 6. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se zastavením exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného městyse Nové Veselí ve výši 60 056,- Kč, když dle obsahu exekučního spisu by výtěžek z dalšího průběhu exekuce nepostačoval ani ke krytí jejich následků. Pohledávka
vznikla nezaplacením nájemného v DKS Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. 0
2) Se závěrečným účtem městyse Nové Veselí za rok 2015
včetně zprávy nezávislého auditora s výrokem bez výhrad.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3) S účetní závěrkou městyse Nové Veselí za rok 2015. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S provedením opravy místní komunikace v ulici Luční firmou STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno za
cenu 160 091,- Kč bez DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S udělením souhlasu pro Základní školu a Mateřskou školu
Nové Veselí, příspěvkovou organizaci, Na Městečku 1, Nové
Veselí na navýšení kapacity v Mateřské škole Nové Veselí na
100 dětí z původní kapacity 92 dětí s účinností od 1. 9. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Starostovi městyse připravit podklady na zasedání ZM dne
8. 6. 2016 v 19,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 13. 6. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 8. 6. 2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání výborů a komisí přednesené jejich
předsedy
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva
SVK Žďársko dne 26. 5. 2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO
Přibyslav dne 27. 5. 2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o zahájení a průběhu kontroly ze Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina ve věci zpracování průkazů energetické
náročnosti budov v majetku městyse
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o průběhu prací na akcích „Oprava chodníků
a místních komunikací 2016“ a „Víceúčelové sportovní
hřiště včetně oplocení“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o průběhu prací na opravě chodníků podél zdravotního střediska
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na akci Oprava chodníků a komunikací v Novém Veselí ve výši 110 000,- Kč. RM
zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Přidělení volného bytu v Domě klidného stáří v Novém Veselí od 1. 7. 2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení výběrového řízení na stavební akci „Modernizace
sportovní haly v Novém Veselí“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
červen 2016

4) Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení akce „Modernizace sportovní haly
v Novém Veselí“ – Ing. Luboš Štěpánek, Ing. Jiří Danihel,
Ing. Dušan Čapek, Luboš Bartůněk, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Firmy obeslané zadávací dokumentací do výběrového
řízení na stavební akci „Modernizace sportovní haly v Novém Veselí“ – Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, Jihlava, STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou, , Gremis, s.r.o., Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziřičí, PKS stavby a.s., Brněnská 126/38,
591 01 Žďár nad Sázavou, DP stavební s.r.o., Špinov 25,
592 12 Nížkov
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Umístění reklamního stojanu v budově Zdravotního střediska v Novém Veselí firmou PharmaMedia Czech Republic
s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno za cenu 1 200,- Kč bez DPH
za každý rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Zhotovení a instalace přístřešku na dětském hřišti od firmy
Miroslava Vencelidesová, Na Městečku 5, Nové Veselí za
cenu 38 500,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Výrobu dřevěného vyřezávaného betlému k umístění
v parku v Novém Veselí od firmy Petr Takács, Světnov 30,
Žďár nad Sázavou 2 za cenu 38 000,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9) Provozní řád víceúčelového hřiště „Chceme více pohybu“
v Novém Veselí pod zdravotním střediskem
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
10) Poskytnutí finančního daru pro Myslivecké sdružení Nové
Veselí – Matějov, Nerudova 2109/18, Žďár nad Sázavou ve
výši 2 000,- Kč na propagaci myslivosti u příležitostí pochodů kontroly pramene řeky Oslavy. RM zároveň schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
11) Poskytnutí finančního daru pro Základní organizaci Svazu
zahrádkářů Nové Veselí ve výši 19 700,- Kč. Finanční pro13

středky budou obdarovaným poskytnuty na výměnu oken
na moštárně. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
12) Dodatek č. 4 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav a Lesním družstvem
obcí Přibyslav (firmou),
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1) S vybudováním nových hrobových míst a opravou hřbitovní zdi na novém hřbitově v Novém Veselí firmou STAKO
VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 105 954,81 bez DPH. RM doporučuje zasedání
ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 12. 4. 2016 č. 12
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 11 ze dne
26. 2. 2016
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání
ZM, jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až březen 2016
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů programu
zasedání ZM, a to:
1. Smlouva o společném postupu zadavatelů pro realizaci
veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí – obchvat“
2. Daňové příjmy za leden až březen 2016
3. Oprava polní cesty na Holetíně
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
2) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Oprava místních komunikací 2016“ podle výše nabídkových cen:
1. EUROVIA CZ, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno za cenu 1 229 864,- Kč bez DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu 1 233 412,- Kč bez DPH
3. Poor a.s., Dubečská 3238/36, Praha Strašnice, odštěpný závod – Morava, Skály 870, Tlumačov za cenu
1 297 421,- Kč bez DPH
4. Stako Vysočina s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu 1 319 486,- Kč bez DPH
5. STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno za
cenu 1 329 022,- Kč bez DPH

3)

4)

5)
6)

7)

a zároveň smlouvu o dílo s firmou EUROVIA CZ, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava,
závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno. ZM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Místní komunikace do PZ Nové Veselí“ podle výše
nabídkových cen:
1. STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno za
cenu 597 419,- Kč bez DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu 651 944,- Kč bez DPH
3. EUROVIA CZ, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno za cenu 667 871,- Kč bez DPH
a zároveň smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s., Odštěpný
závod Brno, Tovární 3, Brno
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Provedení stavebních úprav na budově Mateřské školy
v Novém Veselí od firmy Jaroslav Kirchner, Kirchner Hlaváč
sdružení, Lesní 366/20, Žďár nad Sázavou 2 za cenu ve výši
198 955,- Kč včetně DPH včetně smlouvy o dílo
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 5/2016
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o společném postupu zadavatelů pro realizaci
veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí – obchvat“ mezi městysem Nové Veselí a obcí Budeč dle předloženého návrhu
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Provedení opravy polní cesty na Holetíně od firmy STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno za cenu 376
960,15 Kč bez DPH
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 2. 5. 2016 č. 13
ZM bere na vědomí:
1] Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 12 ze dne
12. 4. 2016
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání
ZM, jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
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Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené předsedy těchto výborů
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2016 v příNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

jmech a výdajích
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2) Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace akce „II/353 Nové Veselí – obchvat“ podle
výše nabídkových cen:
1. PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
za cenu 780 000,- Kč bez DPH
2. Transconsult s.r.o, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
za cenu 821 000,- Kč bez DPH
3. NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha
2 za cenu 1 249 000,- Kč bez DPH
4. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00
Brno za cenu 1 431 600,- Kč bez DPH
5. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí
5/5, 702 00 Ostrava za cenu 1 441 800,- Kč bez DPH
včetně smlouvy o dílo s firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod
Příkopem 6, 586 01 Jihlava za cenu ve výši 780 000,- bez
DPH. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Zároveň vyřazení nabídky z výběrového řízení od firmy
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova

139/25a, 602 00 Brno na doporučení výběrové komise
z výběrového řízení z důvodu mimořádně nízké nabídkové
ceny a z důvodu nalezení rozporu v kalkulaci díla v této nabídce
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1602004-184-15 na akci
„Víceúčelové sportovní hřiště včetně oplocení, Nové Veselí“
s firmou Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav z důvodu úpravy ceny za dílo
na částku 923 810,- Kč bez DPH v souvislosti se zvětšením
plochy hřiště.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 151209 na akci „Oprava
fasády a výměna oken SDH“ s firmou FASÁDY KAŠPÁREK
s.r.o., Sportovní 248, 592 14 Nové Veselí z důvodu úpravy
ceny za dílo na částku 325 299,- Kč bez DPH v souvislosti
s množstvím provedených prací.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 8. 6. 2016 č. 14
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 13 ze dne 2.
5. 2016
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání
ZM, jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené předsedy těchto výborů
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až květen 2016
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Nové Veselí za rok 2015
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů programu zasedání ZM, a to:
1) „Směna pozemků v majetku městyse Nové Veselí“
2) „Udělení souhlasu k podnájmu pozemku třetí osobě“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst.
3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., s výrokem bez výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Účetní závěrku za rok 2015 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky
ani na opravy nesprávností, které jsou v rozporu s věrným
a poctivým obrazem účetní závěrky
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
červen 2016

4) Provedení opravy místní komunikace v ulici Luční firmou
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno za cenu
160 091,- Kč bez DPH. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Vstup městyse Nové Veselí do Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Žďársko. Tento bod nebyl schválen
Hlasování: pro 3, proti 5, zdrž. 4
6) Směnu pozemků v majetku městyse Nové Veselí parc.č.
1164 o výměře 483 m2, parc.č. 1175/2 o výměře 33 m2,
parc.č. 1185 o výměře 745 m2, parc.č. 1345 o výměře 51 m2,
parc.č. 1346 o výměře 31 m2, parc.č. 1347 o výměře 82 m2,
parc.č. 1348 o výměře 1 m2, parc.č. 1358 o výměře 420 m2
a parc.č. 1359 o výměře 147 m2 nacházejících se v k.ú. Nové
Veselí za část pozemku parc.č. 2086 o výměře 1993 m2
v majetku Zemědělského družstva vlastníků Novoveselsko,
Dolní 180, 592 14 Nové Veselí nacházejícího se v k.ú. Nové
Veselí. Dohodnutá cena všech směňovaných pozemků je
ve výši 100,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým zaměřením, s vyhotovením směnné smlouvy a s vkladem do
katastru nemovitostí uhradí Zemědělské družstvo vlastníků Novoveselsko
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7) Udělení souhlasu pro nájemce pozemku parc. č. 2733 o velikosti 7 110 m2 Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158, Nové Veselí k podnájmu tohoto pozemku třetí osobě Biketrialu Nové Veselí, U Kapličky 266, Nové Veselí
na základě předložené podnájemní smlouvy mezi Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí
a Biketrialem Nové Veselí, U Kapličky 266, Nové Veselí
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM ukládá:
1) Starostovi městyse zaslat informaci o schválení účetní závěrky na portál Ministerstva financí ČR
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Den dětí ve Školičce Kamarád
Oslavy dne dětí probíhají v naší školičce tradičně na Dětské pouti. Letos
nám opět počasí přálo, a celé dopoledne nám svítilo sluníčko. Realizační tým,
který tvořili zaměstnanci naší školičky,
jejich rodinní příslušníci a mnoho dobrovolníků z řad žáků i studentů se sešel
hodinu a půl před začátkem akce, aby
vše v klidu připravil. Jako doprovodné
aktivity jsme dětem nabídli skákací hrad,
trampolínu, čajovnu a domeček sovičky
Jůly, kde byly pro děti nachystány tvořivé dílny. Naše paní kuchařky připravily
chutné tousty a osvěžující nápoje. Letos
byla účast na pouti trochu slabší, ale ti,

co k nám zavítali, nelitovali. Sportovní
i vědomostní dovednosti mohly děti
prokazovat na cca 17 stanovištích, které
plnily opakovaně, dokud je to bavilo.
Sobotní zábavné dopoledne bylo moc
prima a těšíme se zase za rok. Zároveň
děkujeme všem, kdo dětskou pouť zajišťoval a chystal (ať už to byli zaměstnanci MŠ nebo dobrovolníci), protože bez
nadšení a podpory těchto lidí by se tato
akce nemohla konat. Poděkování patří
i úřadu městyse Nové Veselí a rodině Filippi za finanční podporu akce.
Monika Kovalská
Školička Kamarád Nové Veselí

Den otců v naší školičce
Ve světě se každoročně třetí červnovou neděli slaví Den
otců. Svátek, který u nás teprve zapouští své kořeny, jsme
se rozhodli letos oslavit také
v naší školičce Kamarád.
Tentokrát jsme tedy pozvali
do školky tatínky dětí.
Ve čtvrtek 16. června se
před školkou sešlo 42 tatínků,
což nás velmi potěšilo. Na otázku, zda přišli všichni dobrovolně, jsme slyšeli tatínkovské
ano.
Zábavné odpoledne mohlo
začít. V prostoru celé zahrady
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čekaly na tatínky s dětmi různé
úkoly. Za jejich splnění dostávali děti na kartičku, kterou dostali hned na začátku, razítko.
Úkolů bylo osm.
U školičky taťkové sráželi
plastové kelímky vzduchem
z balónku. Děti stavěly kelímky
a tatínkové nafukovali balónky.
Společnými silami tuto disciplínu všichni hravě zvládli.
Na oválu si vyzkoušeli chůzi
v dětských pantoflích a naopak
děti v dospěláckých.
U strážce pokladů si užívaly
hlavně děti. Taťkové je přená-

šeli na zádech přes různé překážky.
V zadní části zahrady se
děti povozily v korbičce po nerovném terénu. Nikdo se nevyklopil. Bylo vidět, že tatínkové
mají natrénováno.
V maringotce nás museli
tatínkové přesvědčit, že umí
nakrmit své dítě. Aby to nebylo
tak jednoduché, museli nabírat
kukuřičné kuličky čínskými hůlkami.
Prověřili jsme si také sílu
tatínků při hodu polínkem do
dálky. Děti se nenechaly za-

hanbit a tuto disciplínu hravě
zvládly také. A komu to moc
nešlo, pomohl taťka.
Říká se, že by každý muž
měl postavit dům. Stavění bylo
právě dalším úkolem pro tatínky. S pomocí svých ratolestí si
vyzkoušeli postavit pyramidu
z plastových kelímků. S malými
pomocníky byl úspěch zaručený.
Poslední úkol čekal na tatínky u lískového domečku.
Všichni víme, že si tátové rádi
hrají a tak jsme si pro ně připravili stavění letadla z kartonu.
Byla radost se dívat, jak děti
pomáhají a tatínkové tvoří. Letadla se povedla a byl čas na
odměnu.
Všichni si pochutnali na výborném buřtguláši od našich
paní kuchařek a tatínkové dostali pohár vyrobený ze dřeva
s nápisem „NEJLEPŠÍ TATÍNEK“.
Být NEJ TÁTOU není jen tak.
Chce to hodně úsilí i času, ale
určitě to stojí za to.
Děkujeme všem tatínkům,
že si udělali čas a strávili příjemné odpoledne se svými dětmi.
Příští rok třeba opět na
shledanou.
Vlaďka Bednářová
Školička Kamarád
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Putování za Kuňkou a Žbluňkem
Tato rodinná aktivita, která proběhla v polovině června, byla
jakýmsi zakončením tématu voda v programu Ekoškolka. Kuňka
se Žbluňkem pozvali rodinky z Nového Veselí, i blízkého okolí, na
vodní stezku kolem rybníku Veselák. Na rodiny po celé délce stezky čekaly záludné otázky i úkoly, kde Kuňka a Žbluňk zjišťovali,
jaké mají rodinky informace o vodě, o jejím vlivu na přírodu a vše
živé, o koloběhu vody, ale i o aktivitách spojených s vodou, jakými jsou rybaření, plavání, zalévání apod. Rodinky se učily skládat
vývojová stadia bezobratlých a obojživelníků, zdolávaly překážky
coby rybáři, síťkami nalovily drobné vodní živočichy a lupami se je
snažily rozpoznat podle přiloženého klíče, zkoušely rozpohybovat
vodní mlýnek vzájemnou spoluprací, zkrátka, bylo toho dost. Vše
nám pomáhal zajišťovat tým dobrovolnic z drogerie DM markt
a informace o obsahu jednotlivých panelů vodní stezky představovaly děti z přírodovědného kroužku Kulíšek ZŠ Nové Veselí. Celou akci naplánovali malí i velcí „ekotýmáci“ a díky nádhernému
počasí, výborné náladě všech a chuti podpořit program Ekoškolka se akce mimořádně vydařila. (http://mskamaradnoveveseli.
rajce.idnes.cz/Rodinne_putovani_za_Kunkou_a_Zblunkem_8.
cervna_2016/).

Koordinátorky Ekoškolky v naší školičce děkují celému Ekotýmu za celoroční práci, a všem dětem i učitelkám za podporu programu a realizaci jednotlivých kroků v analýze vody.
Monika Kovalská a Pavla Zichová
Školička Kamarád Nové Veselí

A je tady konec!
Závěr školního roku byl ve
znamení horkého tropického
počasí. Podívejte, jak se s tímto horkem vypořádala Školička Kamarád. V pátek otevřela
soukromou travičkovou pláž
a všechny děti měly za úkol
přijít do školky s plavkami,
osuškou, opalovacím krémem
a pokrývkou hlavy. Na děti
čekalo nejen koupání v bazénu, slunění a opalování, ale
i uměle vytvořený „tobogán“
z klouzačky. A věřte, že to pěk-

ně svištělo. I leguánka Flikinka
se slunila ve svém venkovním
teráriu, které jsme ji nechali
vybudovat po loňském „výletu za svobodou“. Snad nám
teplé počasí ještě chvíli vydrží,
abychom si bazénu a koupání
pořádně užili (více na http://
mskamaradnoveveseli.rajce.
idnes.cz/Travickova_plaz_
Skolicky_Kamarad_24.cervna_2016/).
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Strašidelné nocování
Školní rok končí a nás čekalo loučení s našimi předškoláky. Na
toto loučení se všichni vždycky těšíme, protože si ho náramně užijeme. A tak jsme se letos 24. 6. 2016 všichni proměnili v nádherná
strašidla a vydali se po stopách novoveselských pověstí.
Celou cestu nás provázeli dva písaři, kteří do staré kroniky zapisovali správnost a pravdivost pověstí, které jsme cestou objevili.
První zastavení bylo u novoveselského rybníka, kde na nás
čekal vodník. Děti se od něj dozvěděly vše o založení a stavbě
veselského rybníka. Vodníček si děti vyzkoušel i ze znalosti barev
a teprve potom nás propustil a poslal směrem ke tvrzi.
Tam čekala hradní paní s potulnými muzikanty. Po skončení
vystoupení muzikantů nám paní hraběnka vyprávěla svůj příběh,
který se odehrál roku 1447, o její velké lásce k jejímu manželovi
a o tom, jak ho zachránila z tureckého zajetí. Děti zde musely podle
obrázků složit příběh hradní paní tak, jak si ho zapamatovaly. Když
to zvládly, mohly pokračovat dál. A že bylo kam pokračovat.
Na malá strašidýlka, čekal na rozcestí mezi Matějovem a Újezčerven 2016

dem čert. Podle pověsti překazil čert právě na tomto místě stavbu
kapličky. V noci, když lidé odešli spát, odnesl jimi přivezený stavební materiál na návrší směrem k Bohdalovu. Děti si zde vyzkoušely, jak těžká práce byla přenášet kameny zase nazpátek na rozcestí. Děti se rozhodly, že se půjdou na kapličku sv. Rocha (která
byla postavena v době moru r. 1686) podívat.
U kapličky jsme potkali pasáčka Matěje, který zde hledal svoje
ovečky. Vyprávěl nám svůj smutný příběh o zkamenělém stádu,
které kdysi hlídal. Prosil děti, aby mu pomohly a hledaly společně
s ním malé sádrové ovečky, ty pak vybarvily a darovaly nešťastnému pasáčkovi, aby se měl zase o koho starat.
Posledním zastavením na naší cestě za pověstmi Nového Veselí byl krásný barokní kostel sv. Václava, kde na nás čekal opat
Žďárského kláštera Bernard Hennet. Nejen, že nám pověděl, proč
dal vystavět kostel právě v Novém Veselí, ale každého obdaroval
kouzelným prstenem a pohostil nás pravým mešním vínem ze
svých sklepů.
17

Vyhladovělá strašidla se vrátila do školičky Kamarád, občerstvila se a předvedla se ve svých strašidelných kostýmech na
módním molu. Potom nás písaři pozvali do nového letního kina
ŠLOLKASTAR, kde jsme zhlédli pohádku O bílé paní a v jejím průběhu jsme si pochutnávali na popcornu.
Na Nové Veselí se snesla černočerná tma a strašidla se rozhodla prokázat svoji odvahu na strašidelné stezce. Na jejím konci
čekali bílá paní a bezhlavý rytíř, kteří hlídali kouzelnou listinu, na
kterou se všichni, kdo prošli stezkou, podepsali.
Připravené spacáky ve třídách, polštářek a plyšáček z domova,
to vše děti potřebovaly ke spinkání a tulení. A potom už jenom
pár ukolébavek, při kterých se dětem únavou zavíraly oči.
Báječně jsme si to všichni užili. Přejeme všem krásné prázdniny.
Iva Vyklická a Eva Jurmanová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Velikonoční dílny
V sobotu 19. března připravili pracovníci základní školy
pro rodiče s dětmi i širokou veřejnost velikonoční dílny. Každý
z účastníků mohl navštívit jednu či více dílen, ze které si odnesl
vlastnoručně zhotovený velikonoční výrobek. Nabídka tvořivých dílen byla velmi rozmanitá, mohli jste si např. vymodelovat
velikonoční zvířátko z marcipánu, uplést sluníčko či pomlázku
z proutí nebo vyrobit různé jarní dekorace..
Nabídka tvořivých dílen:
• pletení z proutí (sluníčko, pomlázka)
• zdobení perníčků
• enkaustika
• velikonoční závěs - slepička
• výroba ozdobných magnetek
• jarní dekorace nejen na dveře
• velikonoční zvířátka z marcipánu
• velikonoční zápichy
• dekorace v květináči
• trochu pohybu - turnaj ve fotbale

Brigáda na školní zahradě
Ve středu 13. dubna proběhla na školní zahradě brigáda, která byla spojena s ukázkou správného řezu, kterou provedl zkušený
sadař pan Jan Kostečka z obce Bory. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc a těšíme se na bohatou úrodu.
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Čištění řeky Oslavy
Dne 18. 4. 2016 se naše škola již podruhé připojila k akci
„Čištění řeky Oslavy“. Této akce se zúčastnilo přes 70 dětí z 1. až
8. třídy. Děti byly rozděleny do 4 skupinek, kterým se podařilo
vyčistit téměř desetikilometrový úsek řeky Oslavy. Všem brigádníkům děkujeme.
Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi si připravilo pro
naše žáky ze 3. a 4. ročníku poutavý program, který probíhal
v okolí Starého Ranska. Na 7 stanovištích se žáci pod odborným
vedením seznámili s tím, jak se zalesňuje, pečuje o les nebo
přibližuje dříví pomocí koně. Děti si také zopakovaly znalosti
o rostlinách a živočiších, se kterými se mohou v lese setkat. Vyučování v lese se dětem velice líbilo. Všem lesníkům děkujeme
a těšíme se na další setkání.

Škola o přírodě
Oba páté ročníky se poslední týden v dubnu zúčastnily pobytového kurzu ve středisku ekologické výchovy Chaloupky
u Nové Brtnice. Velmi pestré aktivity, které jsme měli možnost si
během týdne vyzkoušet, se vztahovaly ke čtyřem živlům - voda,
vzduch, země a oheň. Zažili jsme spoustu dobrodružství, k nimž
patřilo kácení stromů, rozdělávání ohně křesadlem, přímý kontakt s domácími zvířaty na farmě, bloudění v lese, střílení z luku
nebo malování hlínou. Během čtyř dnů se nám vystřídala všechna roční období. Vrátili jsme se spokojení, nadýchaní čerstvého
vzduchu a s novými přátelstvími.

Férová snídaně
V sobotu 4. června 2016 proběhla za pěkného počasí v parku před základní školou
druhá společná Férová snídaně. Přes 50 účastníků si připravilo snídani zejména z místních
zdrojů nebo surovin, které nesou označení
Fair Trade. Takto označené produkty garantují, že při jejich výrobě nebyla porušována
lidská práva, poškozováno životní prostředí
nebo zneužita dětská práce. Akce se vydařila
a v příštím roce ji rádi zopakujeme.
červen 2016
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Školní olympiáda
Letošní Školní olympiáda se
uskutečnila 3. 6. 2016 na sportovišti u Sokolovny ve Žďáře
nad Sázavou. Soutěžily všechny třídy kromě 9. ročníku, který
pomáhal učitelům s organizací
celého dne a plnil funkci rozhodčích. Každá třída soutěžila
za 1 stát. Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem, slibem sportovce (H. Průžová), slibem rozhodčích (D. Šromová)
a proslovem ředitele školy. Třídy byly rozděleny do 5 kategorií - 1. třída, 2. třída, 3. + 4. třída,
5. A + 5. B + 6. třída, 7. + 8. třída.

Soutěžilo se v 5 disciplínách:
sprint (50, 60 m), skok daleký,
hod (kriketový míček, granát),
běh na střední trať (300, 600
a 900 m) a štafeta.
I přes mírnou nepřízeň
počasí předváděli žáci pěkné
sportovní výkony, za které byli
oceněni na konci olympiády
některým z cenných kovů.
Zúčastnění sportovci dostali
sladkou odměnu v podobě
ledňáčka. Povzbudit žáky přišly i paní kuchařky, které s sebou přivezly hamburgery pro
všechny děti.

Učíme se v zahradě
V polovině května naši školu navštívily slovenské kolegyně,
učitelky prvního stupně, které se účastnily semináře střediska
ekologické výchovy Chaloupky. Přijely se podívat, jak může probíhat vyučování na školní zahradě, a to i v předmětech, které přímo nesouvisí s přírodovědou nebo pěstitelskými pracemi. Nejprve jim žačky šestého ročníku z přírodovědného kroužku Kulíšek
jednotlivé části školní zahrady podrobněji představily, pak jsme
se již pustili do výuky. Školáci z pátého ročníku se věnovali první
pomoci, zejména pak nástrahám a nebezpečím, které na ně při
pobytu (nejen) na zahradě číhají, a následně jejich praktickému
řešení. Třeťáci poté v rámci hodiny českého jazyka opakovali učivo o slovních druzích a pádech podstatných jmen. Zahrada je velkým zdrojem inspirace a je jistě příjemným zpestřením běžných
vyučovacích hodin.

Vybíjená - 3. místo v okresním kole
Třináct smíšených družstev děvčat a chlapců se utkalo v okresním kole dne 6. 4. 2016 ve sportovní hale ve
Žďáře nad Sázavou. Ve skupině naše družstvo nenašlo
přemožitele a s přehledem vyhrálo skupinu s těmito výsledky:
• ZŠ Nové Veselí – ZŠ Školní Velké Meziříčí - 7 : 9
• ZŠ Nové Veselí – ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí - 18 : 10
• ZŠ Nové Veselí – 3. ZŠ Žďár nad Sázavou - 16 : 4
Ve skupině o 1. – 3. místo se reprezentanti naší školy nejprve utkali se ZŠ TGM Velké Meziříčí. V poločase
jsme vedli o 2 body, na konci utkání soupeř skóre srovnal a v prodloužení jsme 10 sekund před koncem přišli o vítězství a prohráli nejtěsnějším rozdílem 14 : 15.
V posledním zápase bylo naším soupeřem dosud neporažené družstvo ze ZŠ Oslavická z Velkého Meziříčí.
Docházely nám síly a zklamáni z předchozího utkání jsme už
nedokázali klást větší odpor a prohráli jsme 7 : 19. V celkovém
pořadí jsme se umístili na krásném 3. místě. Všem našim hráčům
gratulujeme, protože dosáhli nejlepšího umístění od dob, kdy se
této soutěže účastníme.
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Sestava družstva:
Dlouhý David (5.A), Doležal Filip (5.A), Doležal Petr (5.A), Houdek Michal (5.A), Musil Vít (5.A), Novotný Aleš (5.A), Novotný René
(5.A), Horák Ondřej (5.B), Chalupa Kryštof (5.B), Leskour Filip (5.B),
Pazour Jan (5.B), Svatoň Martin (5.B)
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Mladý zahrádkář – 1. místo v okresním kole
Dne 16. 5. 2016 proběhlo
ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo v Mladém zahrádkáři.
Soutěž byla rozdělena na 2 části. V první části soutěžící prokazovali znalosti v písemném testu, který zahrnoval otázky např.
z botaniky, ekologie, zelinářství
a ovocnářství nebo z okrasných rostlin. Druhá část byla zaměřena prakticky - jednalo se
určování pokojových a okrasných rostlin, osiva a poznávání
klíčících rostlin. Soutěžilo se ve
dvou věkových kategoriích. Ve
starší kategorii pro 7. – 9. ročník
byly za naši školu nejúspěšnější

Klára Hudcová (8. tř.) na 5. místě a Michaela Prášilová (8. tř.),
která skončila na 12. místě. Do
mladší kategorie se přihlásilo
35 soutěžících. Karolína Šebková (6.tř.) obsadila pěkné 7. místo a historického úspěchu dosáhla Markéta Zachová (6.tř.),
která zvítězila.
K 1. místu v okresním kole
jí přišel poblahopřát za místní
organizaci Českého zahrádkářského svazu v Novém Veselí p.
Otakar Pazdera, který jí také
předal knižní odměnu. Všem
žákyním gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Matematické soutěže
Naše škola se i letos zapojila do řady matematických soutěží. Tradičně naši
žáci postupují do okresního
i krajského kola matematické
olympiády. V letošním roce
soutěžilo v okresním kole
10 žáků ve čtyřech kategoriích. Mezi úspěšné řešitele (to
je umístění v první polovině
soutěžících) se zařadili Jan
Sobotka a Karolína Šebková z 6. třídy, Pavel Sobotka
z 8. třídy (11. místo) a Ladislav
Nováček z 9. třídy. Nejlepšího výsledku (4. místo) dosáhl

Radek Novotný z 9. ročníku,
a postoupil tak do krajského
kola. Zde se mu bohužel už
tak dobře nevedlo, skončil ale
na stále pěkném 24. místě.
Mezinárodní soutěž Matematický klokan probíhá písemnou formou přímo ve škole a je
rozdělena do 4 kategorií. Úlohy
pro soutěžící obdrží školní organizátor těsně před soutěží,
výsledky až po proběhnutí
školního kola. Statistika všech
soutěžících je pak zpracována
v rámci Kraje Vysočina. Naši
žáci dosáhli velmi pěkného

umístění. Mezi 4700 řešiteli
v kategorii 2. a 3. tříd obsadil
Radim Svatoň 74. místo a Míša
Maternová byla v kategorii
4. a 5. tříd stošestnáctá z více
než 4500 soutěžících. Nejstarší kategorii nezahanbil Láďa
Nováček svým 97. místem
z 3000 řešitelů.
Poslední soutěží matematických dovedností je Pythagoriáda. Je určená všem žákům, ale jako v každém jiném
oboru se na ni zaměřují žáci
talentovaní na matematiku.
Tato soutěž má školní a okres-

ní kolo, které proběhlo ve
středisku Active ve Žďáře nad
Sázavou. Ze čtyř postupujících
se na 2. místě umístila Veronika Danihelová z 8. třídy.
Nutno podotknout, že
matematické soutěže se čím
dál tím více stávají soutěžemi
žáků nižších ročníků gymnázií.
Jsme rádi, že se v této konkurenci žáci naší školy stále drží.
Gratulujeme a děkujeme za
píli, s jakou se na soutěže připravují.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ
Nové Veselí

Zlatý list
Zástupci přírodovědného kroužku Kulíšci se zúčastnili krajského kola soutěže
Zlatý list. Nejprve před odbornou porotou představovali a obhajovali svoji celoroční práci pro přírodu. Následovala soutěžní stezka, na které museli účastníci na
devíti stanovištích prokázat znalosti z botaniky, entomologie, ornitologie i dalších
přírodovědných oborů. Naši Kulíšci zazářili a obsadili skvělé první místo. Postoupili
tak mezi 15 nejlepších týmů do národního
kola, které se konalo ve Vanově u Telče. Po
celý týden se děti pod vedením zkušených
odborníků zdokonalovaly v poznávání přírody. Obhajoba
práce pro přírodu se nám opět podařila a po úvodní části bylo družstvo Kulíšků v čele soutěže. Odborné otázky na
soutěžní stezce byly však opravdu náročné, a tak konečné
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sedmé místo pokládáme za úspěch. Soutěžili Markéta Zachová, Kája Šebková, Míša Maternová, Tomáš Hladík, Honza
Sobotka, Lucka Odehlalová a Anička Křehlíková. Děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
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ZE SPORTU
Házená - „VESELÁCI OLÉ!“
Před rokem touto dobou
jsme uplynulou sezónu hodnotili jako nejúspěšnější v historii, je skvělé, že to můžeme
napsat i letos. S vědomím
toho, že úspěch je nejen radost, ale i závazek jsme v loňském čísle informovali o letní
přípravě, která by nám měla
pomoct si vysokou laťku udržet. To se povedlo, dlouholetý
sen několika generací novoveselských házenkářů se splnil,
„A“ tým si v sezóně 2016/2017
zahraje nejvyšší soutěž! Postup Nového Veselí do extraligy je ve sportovním světě
malou senzací, informovala
o něm všechna média, na ČT
sport byla odvysílána reportáž
a o místní házené už se nemluví jenom v souvislosti s úspěšnou mládeží. Ale v podstatě
je to mládež, která položila
základ tomuto úspěchu. Náš
mužský tým totiž patří k těm
s nejnižším věkovým průměrem, veselskému nejlepšímu
střelci a druhému nejlepšímu
střelci celé soutěže Davidu
Melicharovi je teprve 21 let,
navíc kostru týmu tvoří loňští
mistrovští starší dorostenci.
Úspěch v prestižní kategorii
je tak odměnou pro všechny,
kteří věnují svůj čas výchově
našich hráčů od přípravky až
po dorost.
Starší dorostenci si letos
vybojovali republikový bronz.
Po nejistých podzimních výkonech nabrali na jaře druhý
dech a zahájili stíhací jízdu,
kterou dokázali, že právem
patří mezi top týmy v ČR. Mezi
nejhezčí zápasy patřil ten na
domácí půdě s Duklou, ve kterém sehráli s aktuálním mistrem republiky vyrovnanou
partii. Vyrovnanou doslovně,
utkání bylo dramatické do poslední vteřiny a skončilo remízou.
Ještě o stupínek lépe se
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dařilo
mladšímu
dorostu, který letos
získal stříbro a vybojoval si tak právo
účasti na Československém poháru,
který tentokrát probíhal v Praze. Českou republiku reprezentovalo kromě
Nového Veselí ještě
Zubří a ze Slovenska se probojovala
do poháru družstva Slovan Modra
a Agro Topoĺčany.
V Praze naši mladší
dorostenci
vybojovali další stříbro,
když o čtyři branky podlehli pouze aktuálnímu mistru
ČR – HC Zubří. Druhý nejlepší
střelec ligy, veselský Jan Kupa,
byl nejlepším střelcem Československého poháru.
Nové Veselí si tak zopakovalo loňský úspěch, když dokázalo získat medaili v obou
dorosteneckých kategoriích.
O letošní nejvyšší dorostenecké příčky se podělily pouze tři
kluby – TJ Sokol Nové Veselí,
HC Zubří a Dukla Praha, jenom
si v jednotlivých kategoriích
proházely pořadí.
Také dorostenecké zálohy
mají za sebou úspěšnou sezónu. Starší dorost „B“ dosáhl ve
druhé lize na 9. příčku a mladší
dorost „B“ s náskokem tří bodů
vyhrál Moravskou ligu.
Starší žáci vyhráli ligu Vysočiny, „B“ tým obsadil čtvrtou
příčku. V celorepublikové žákovské lize skončili naši žáci na
velmi pěkném pátém místě.
Mladší žáci také ovládli
ligu Vysočiny, „béčko“ skončilo
čtvrté. Ve finále ČR házenkářského desetiboje sice obsadili
naši mladší žáci poslední šesté
místo, ale prezentovali se srdnatým výkonem a týmovou
hrou. A být šestý nejlepší tým

v České republice není vůbec
špatný výsledek J
Nejmladší házenkářské naděje nám také dělají velikou
radost. O výsledky v této kategorii vůbec nejde, na mnoha
turnajích se ani nepočítá skóre,
jde o chuť a nadšení a toho
mají naši „blešáci“ na rozdávání. Kromě toho, že skvěle fandí
svým starším soukmenovců,
se ani oni sami na házenkářském hřišti neztratí, účastní se
mezinárodních turnajů a zlatou třešničkou na dortu byl republikový přebor České obce
sokolské, který malí veseláci
ovládli v kategoriích minižáků i přípravky. Po cestě domů
si tak mohli zazpívat oblíbené
„Veseláci olé“ a zacinkat si zlatými medailemi.
Naši nejmladší házenkáři
a jejich trenéři by touto cestou
rádi poděkovali Mirce Klusáčkové a celému maškarnímu
průvodu za sponzorský příspěvek.
Základna minižáků i přípravky se sice utěšeně rozrůstá, ale pokud by Váš syn nebo
vnouček měl zájem, může
se přijít podívat na trénink
a budeme rádi, když se k nám
přidá. V případě zájmu volej-

te trenérům Milanu Šedému
739279525 nebo Michalu Musilovi 604325409.
Za všechny týmy všech
kategorií a celý oddíl házené
bychom rádi poděkovali našim fanouškům:“ Všechny výše
uvedené úspěchy jsou i Vaše.
Bez Vás by to nešlo! Děkujeme
za Vaši přízeň, jste nejlepší.“
Všechny týmy čeká perné
léto, především dorostenci
a muži si neoddychnou, někteří z nich budou v létě plnit
také reprezentační povinnosti.
V červenci začíná letní kondiční příprava, následují soustředění všech týmů a poslední
dva týdny v srpnu jsou tradičně věnovány turnajům, které
prověří týmy před sezónou.
Všichni trenéři, kondiční trenéři, vedoucí týmů a hráči udělají
maximum pro to, aby se na
další soutěžní ročník všechny
týmy připravily tak skvěle, jako
na ten letošní.
Podrobné
informace
o jednotlivých týmech, jejich
výsledcích, pořádaných turnajích a ostatních činnostech
oddílu házené najdete na našich internetových stránkách
www.hazena.noveveseli.cz.
Michaela Valoušková
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Biketrial
Půl závodní sezony roku 2016 mají naši biketrialisté téměř za sebou. Absolvovali závody v Brně-Kníničkách, Blansku, Kutné Hoře a Velké Bystřici u Olomouce. Počasí tuto
sezonu přeje pořadatelům i jezdcům,proto jsme doufali,že
tak vydrží i na poslední závod před prázdninami, který
nás čekal u nás v Novém Veselí. Jarní sezonu jsme ukončili 25. 6. 2016 závodem MČR, PČR, Pohár ČMF v Biketrialu
v Novém Veselí.
Počasí nám opravdu přálo, tropická teplota, kterou někteří návštěvníci, kteří přijeli k nám na Vysočinu, vůbec nečekali, nám přinesla několik menších překážek u občerstvení,
ale všechno nakonec proběhlo dobře. A i přes velký vítr, jsme
všechno zvládli. Závod proběhl úspěšně, Jirka Rössler získal v kategorii Senior 2. místo, Michal Pavlík v kategorii Junior 4. místo
a Kubík Sobotka v nejmenší kategorii Hobby růžová byl 13.
Tímto děkujeme všem našim sponzorům za podporu, kterou

nám poskytli při přípravě závodu, a všem kteří nám pomáhali
a stále pomáhají.
Přejeme všem pěkně prožité léto.
Za biketrial Nové Veselí Jaroslava Pavlíková

Volejbal
Začalo nám léto a mám pro Vás novinky z proběhnuté volejbalové sezóny, která byla pro veselský volejbal velmi úspěšná.
Nejprve bych začala našimi nejmladšími – mladšími žákyněmi. Děvčata hrála Ligu Vysočiny v minivolejbale a Krajský přebor
mladších žákyň. V Lize Vysočiny bylo přihlášeno 6 družstev z Nového Veselí a trenérem byl Josef Pohanka, Roman Křivánek a Lubomír Myšák. Družstvo „A“ ovládlo soutěž a skončilo na 1. místě.
Družstvo „B“ bylo na 9. místě, „C“ skončilo na 16. místě, „D“ na
13. místě, družstvo „E“ na 28. a družstvo „F“ na 29. místě. Celkem
zde bylo 30 přihlášených družstev.
V krajském přeboru mladších žákyň děvčata získala první
místo a postoupila do kvalifikace o republikové finále. V této
kvalifikaci se umístila na 2. místě a postoupila. Republikové finále se konalo v Brně a holky statečně bojovaly v konkurenci
velkých měst. Nakonec zaujaly krásné 13. místo.
Po tomto turnaji dostávají Radka Mokrá a Sára Šimonová
pozvánku na první kemp nově rodící se reprezentace lvíčat ČR
02/03, kterého se zúčastnilo 50 nejlepších hráček z celé ČR. Radka Mokrá z tohoto kempu následně postoupila i na druhý kemp
mezi 32 nejlepších.
Starší žákyně pod vedením Olgy Čermákové hráli Krajský
přebor starších žákyň. Celou soutěž ovládly, stejně jako mladší
žákyně, a získaly zlaté medaile. Postoupily do kvalifikace o republiku, ale bohužel dále nepostoupily. I tak skončily na krásném 6. místě.
Kadetky hrály 1. ligu kadetek. Trenérem byl Roman Křivánek
a Miroslav Štourač. Děvčata skončila v první části na 6. místě
a hrála o udržení ligy. V druhé části už to bylo veselejší, děvčata
nezklamala a ligu nakonec udržela.
Nejstarší – juniorky, hrály 1. ligu juniorek. Trenéry byli Kateřina Vítová a Miroslav Štourač. Děvčata vedla soutěž od prvního zápasu. V první části skončila na 1. místě. Následovala část
druhá, kde bylo jejich největším rivalem družstvo z Řep (Praha).
Hrály se opravdu napínavé zápasy, ale Řepy zvítězily ve 3 ze 4 zápasů a postupovaly do prvního kola baráže o extraligu z 1. místa.
Nové Veselí skončilo na 2. místě. V předbaráži se juniorky střetly
s Hradcem Králové. Oba zápasy vyhrál Hradec Králové a zaslouženě postoupil do hlavní baráže.
červen 2016

Všichni trenéři a hráčky Nového Veselí se sešly na závěrečném zakončení sezóny. Byli pozváni i všichni rodiče, kterým patří
velké díky za podporu celého oddílu. Točilo se pivo, grilovalo se
maso, „hrál“ se volejbal. Byla to moc povedená akce a tímto bych
chtěla poděkovat i všem, kteří se podíleli na organizaci akce.
Od začátku července začnou děvčata trénovat na antukovém kurtu. V polovině srpna bude volejbalové soustředění, které proběhne v Nasavrkách.
Na začátku září nás budou čekat veselské hry.
Tato sezóna pro nás byla opravdu hodně úspěšná a pokusíme se na ni navázat i v příštím roce. Celé léto se budeme pilně
připravovat a „dřít“, protože bez práce nejsou koláče. Děkujeme
všem fanouškům za celoroční přízeň a skvěle nahecované zápasy! Přejeme krásné léto!
Soutěž
Liga vysočiny
v minivolejbale

Umístění
1., 9., 16., 13., 28.,
29. místo

Krajský přebor
mladších žákyň

1.místo, 2. místo
v kvalifikaci,
13. místo v republikovém finále
2 hráčky ve výběru
rep. ČR
1. místo,
6. místo v kvalifikaci
6. místo v základní
skupině,
1. místo ve skupině
o udržení
1. Místo v základní
skupině, 2. místo
v nástavbě

Krajský přebor
starších žákyň
1. Liga kadetek

1. Liga juniorek

Trenéři
Josef Pohanka,
Roman Křivánek,
Lubomír Myšák
Josef Pohanka

Olga Čermáková

Roman Křívánek,
Miroslav Štourač

Kateřina Vítová,
Miroslav Štourač

Marie Nováčková
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Novoveselský zpravodaj vydává Městys Nové Veselí, pro občany Nového Veselí zdarma.
Tiskne Tiskárna Brázda v Hodoníně. Počet výtisků 450. Evidenční číslo: MK ČR E 11289.
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