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Události z obřadní síně
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byly
v obřadní síni městyse slavnostně přivítány děti, které
poprvé nastoupily do základní školy. Po kulturním
programu žáků 6. třídy pod
vedením paní učitelky Mgr.
Jany Nejedlé následovaly
projevy místostarosty městyse a pana ředitele ZŠ a MŠ.
Poté byly dětem předány pamětní listy. Z Kraje Vysočina
děti dostaly bezpečné kufříky
a stavebnice ROTO. Následně
si děti paní učitelka Mgr. Jitka
Kašpárková spolu s rodiči odvedla do jejich nové třídy.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Václav Křivánek Žďárská 387
Klára Zabloudilová U Kapličky 261
Radek Novotný Sportovní 251
Ondřej Novák Zahradní 376
Adam Pazour Dolní 44
Antonín Hanus Potoční 299
Sára Najmanová Potoční 327
Monika Valová Na Městečku 14

Jaroslav Dvořák 80 let
Marie Pytlíková 75 let
Marie Fialová 70 let

Rodičům narozených dětí
srdečně blahopřejeme.

Různé informace
a oznámení

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

PROGRAM
NOVOVESELSKÉ POUTI
23. 9. 20,00 hod
Pouťová zábava v sokolovně
24.9. 20,00 hod
Diskotéka v sokolovně
25. 9. 9,00 hod – 17,00 hod
Výstava zahrádkářů v moštárně
25. 9. 10,00 hod
Poutní mše svatá ke sv. Václavu
25. 9. 10,00 hod – 17,00 hod
Třetí ročník novoveselského jarmarku v jídelně základní školy. Místní občané zde budou předvádět své
dovednosti s možností zakoupení výrobků
25. 9. 14,00 hod
Koncert dechové hudby Jana Vencelidese v parku
24. – 25. 9. 10,00 hod – 17,00 hod
Výstava „Háčkovaný svět“ v zasedací místnosti úřadu
městyse

 Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady
a ukládají je do určených nádob.
 Silné větve z ořezu stromů a keřů se ukládají vedle potoku za
rybníkem Hudlík. Žádáme spoluobčany, aby na toto místo neukládali ostatní odpad, např. trávu, plevel, piliny.
 Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
 Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky
městyse v okolí svých domů.
 Kinského rybářství oznamuje, že ve dnech 15. a 16. října se
uskuteční slavnostní výlov Novoveselského rybníka. Po celou dobu výlovu bude na hrázi rybníka zajištěno občerstvení,
k poslechu zahraje dechová hudba. Samozřejmě bude možné
si zakoupit živé ryby i rybí pochutiny.
 Nově jsou jednotlivá hlášení rozhlasu zveřejněna na webových stránkách městyse. Nadále nabízíme možnost zasílání
hlášení místním rozhlasem prostřednictvím SMS služby nebo
mailem. Zájemci o tyto služby se mohou nahlásit na úřadě
městyse.
 Upozorňujeme občany na platné nařízení zakazující tzv. podomní a pouliční prodej a nabídku služeb. Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto
nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy jsou bez
předchozí objednávky navštěvovány domy, nabízeno a prodáváno zboží či služby. (např. nabídky energetických společností, pojišťovací a finanční služby, návštěvy agitátorů jednotlivých církví a sekt a jiné.)

Informace pro občany
I v tomto roce budou občanům
Nového Veselí doručeny složenky na
úhradu poplatků za sběr komunálních
odpadů za rok 2016. Předvyplněné
složenky budou doručeny společně
s tímto zpravodajem do každé domácnosti a prosíme o jejich úhradu
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do 30. 11. 2016 prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem.
Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilní symbol ze složenky, ve zprávě pro
příjemce Vaše jméno a příjmení. Dále
bude možné zaplatit za odpady v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí.

Připomínáme, že od letošního roku je
nově platná vyhláška o tomto místním
poplatku, která mimo jiné rozšiřuje
okruh osvobozených osob. Zejména
se toto osvobození týká dětí do 17 let
včetně dosaženého věku. Bližší informace rádi poskytneme.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Jak správně volit
V říjnu budeme vybírat nové zastupitele Kraje Vysočina.
Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se konají:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016
od 8.00 do 14.00 hodin.
•

•

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není
přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev
územních samosprávných celků

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů,
který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Dodané
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou
číselnou řadu, neboť převážná většina
kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje
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ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka příslušného
krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou
starostou obce distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
•

•

Ve volbách do zastupitelstva kraje bude mít úřední obálka ŠEDOU
barvu. Pokud lístek bude vložen do
jiné než této obálky, bude hlasovací lístek NEPLATNÝ. Úřední obálka
bude voliči vydána volební komisí
po prokázání totožnosti.
NEPLATNÝ bude také hlasovací
lístek přetržený, který není na předepsaném tiskopise, který nebyl
vložený do úřední obálky.

S úřední obálkou vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se tam volič
neodebere, nemůže hlasovat.
Tam může volič upravit hlasovacích lístek pro volby do zastupitelstva kraje:
•

•

•

volič vloží do úřední obálky šedé
barvy jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací
lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky.

Poté vloží volič hlasovací lístek do
úřední obálky.
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební
schránky
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně
upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může rovněž požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad
městyse a během voleb volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Komise pak k němu vyšle své
2 členy s přenosnou volební urnou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Kontakt na volební komisi: 602 946 182
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze stálého seznamu voličů ve
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze
stálého seznamu voličů. Po záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
Lhůty pro zažádání o vydání voličského průkazu:
• Konec lhůta pro doručení písemné
žádosti o vydání voličského průkazu
končí dne 30. září 2016 (§ 26a odst.
2 zákona)
• Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je stanovena
na 5. října 2016 16.00 hod (§ 26a odst.
2 zákona)
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TJ Sokol Nové Veselí
TJ Sokol Nové Veselí již delší dobu řeší problémy spojené
s nedostatkem ubytovacích kapacit. Oddíly házené a volejbalu
pořádají během roku mnoho turnajů a soustředění, které jsou
přínosem pro sportovní rozvoj naší mládeže. Ubytování pro
účastníky turnajů řeší TJ ve spolupráci se školou a s internáty
ve Žďáře nad Sázavou. Toto řešení naráží na organizační problémy, ve škole je to především kolize s výukou a ve Žďáře je
problém s dopravou. Proto TJ započala v průběhu roku s vý-

stavbou ubytovacího zařízení s kapacitou 40 osob. Stavba je
realizována s podporou MŠMT, Kraje Vysočina a městyse Nové
Veselí.
Stavba probíhá v podstatě dle harmonogramu, vyskytly se
pouze potíže s nutností přeložky kanálu a s omezením dopravy
při úpravě vozovky v městysi. Rádi bychom touto cestou poděkovali výše uvedeným subjektům za podporu.
Zdeněk Materna

Ohlédnutí za historií SH ČMS – SDH Nové Veselí
V letošním roce si připomínáme 125 let od založení sboru. Minulá připomínka historie končila
rokem 1966. V dnešním díle vzpomeneme činnosti sboru v následujících výročních letech
a vzpomínání ukončíme rokem 1996.
Příští díl věnujeme připomínce požáru, který poničil téměř celou vesnici v roce 1831,
a tím malé ohlédnutí za historií hasičského sboru i městyse
ukončíme.
Osmdesáté páté výročí založení sboru připadlo na rok
1976. V plánu bylo oslavit výročí otevřením nové budovy
zbrojnice a pošty, ale tento záměr se nezdařil. Hrubá stavba
sice stála, byly zhotoveny vnitřní omítky a fasáda, septik, ale
pro úspěšné ukončení bylo třeba ještě udělat spoustu práce.
Stavba byla zahájena 17. května 1973 a ukončena 7. května 1978. Slavnostní otevření
budovy zbrojnice a pošty proběhlo v květnu 1978. Přestože
k otevření byl připraven rozsáhlý program, trvalý celodenní déšť všechny plány překazil
a slavnost otevření proběhla
pouze symbolicky. Z dnešního
pohledu, se možná zdá průběžná doba výstavby dlouhá.
Ale je třeba připomenout, že to
byla první velká stavba v obci
prováděná brigádnicky a s takovou stavbou nebyly zkušenosti.
Tradiční ples se uskutečnil
při slabší účasti obecenstva, ale
masopustní dozvuky byly hojně navštíveny. Proběhly v dobré náladě, ke které jistě přispěly tradiční masopustní tance
a zvyky. Každoroční sběr šrotu
se uskutečnil na jaře, za špatného počasí, přesto se sebralo
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5.5 tuny kovového odpadu.
V rámci protipožární prevence
byly v celém městysi provedeny preventivní domovní prohlídky.
Vzhledem k dlouhodobému suchu byli členové sboru
požádáni o zavlažovaní travního porostu o výměře dva hektary. Vlastní zavlažování trvalo
dva dny.
Tento rok byl bohatý na požáry. Při jízdě k požáru ve Březí
se poloprázdná cisterna žďárských hasičů, kteří se přesunovali od jiného požáru, vynesena v zatáčce za kostelem až na
chodník a jen díky tomu,že zde
nikdo nebyl, nedošlo k neštěstí.
Nejzávažnější v tomto roce
byl požár kravína v Sirákově,
kde shořel nejen celý objekt,
ale i 19 kusů hovězího dobytka,
který se nepodařilo vyvést.
Protože nová budova byla
ve výstavbě, výborové schůze
se konaly na MNV a členské
schůze v přísálí Sokolovny.
Podle tehdejších stanov se
schůze měly konat každé dva
měsíce a výbor sboru byl volen
na pětileté období.
Devadesáté páté výročí založení sboru v roce 1986 bylo
poprvé připomenuto na slavnostní schůzi v prosinci roku
1985 referátem o historii sboru
předneseným br. Jaroslavem
Sýkorou a v roce 1986 besedou
o historii sboru konanou v kině,
na které byly předneseny tři referáty a beseda byla ukončena

promítáním tematických filmů.
Tradiční ples byl pořádán,
ale masopustní dozvuky se
nekonaly z důvodných obav
o bezpečnost hostů.
V sobotu 8. března byla
uspořádána první sborová
oslava MDŽ, na kterou byly
pozvány manželky aktivních
i zesnulých členů sboru. Po vystoupení mladých členů sboru
pokračovala zábava při hudbě
až do ranních hodin.
Na požádání národního
výboru byly provedeny preventivní protipožární prohlídky
s následnou kontrolou řešení
závad.
Po několikaleté přestávce, přijetím nových členek do
sboru, bylo obnoveno soutěžní družstvo žen, které úspěšně
soutěží do současnosti.
Žákovské družstvo se zapojilo do soutěžní hry „Plamen“,
která probíhá dosud. V základním i okresním kole se družstvo umístilo čestně. Neméně
úspěšná byla i činnost soutěžních družstev dospělých.
Aktivními členy zásahové
jednotky bylo uspořádáno
sportovní odpoledne. V rámci
jeho programu proběhl přebor
sboru, kterého se zúčastnilo
družstvo žen a čtyři soutěžní
družstva mužů.
V okrskové soutěži zastupují sbor tři družstva mužů
a družstvo žen. Umístění družstev v okrskovém kole umožnilo účast družstva žen a družstva

mužů nad 35let v okresním
kole v Bystřici nad Pernštejnem. V silné konkurenci obsadily ženy třetí místo a muži
místo druhé. Dobrý pocit soutěžících po návratu domů byl
pokažen tím, že místní hostinský odmítl soutěžní družstva
obsloužit. Následná stížnost
byla pro sbor, po zdlouhavém
jednání, nakonec úspěšně vyřízena.
Činnost soutěžního kolektivu se neomezila pouze na soutěže požárních družstev, ale
bylo založeno družstvo mužů,
které se věnovalo, tehdy začínajícímu požárnímu sportu.
V té době byl úspěch převážně založen na cvičení, kondici
a dovednostech, nikoliv na
materiálním vybavení, jak je
tomu v současné době. Na různých soutěžích a memoriálech
v požárním sportu se družstvo
umísťovalo na předních místech.
Pro poznání historie i okolí
městyse byly uspořádány dva
zájezdy pro děti a pro dospělé
zájezd na severní Moravu. Je
třeba zmínit návštěvu Národního divadla při příležitosti jeho
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

znovuotevření po rekonstrukci.
Shlédli jsme operní představení, ale především jsme si prohlédli divadlo od základních
kamenů až po nejvyšší pořadí.
Pokud jde o rozvoj areálu, byl dokončen sušák hadic
a průjezd vydlážděn žulovými
kostkami.
U příležitosti osmdesátých
narozenin obdržel br. Jaroslav
Sýkora nejvyšší svazové vyznamenání.
Rok 1996 je na záznamy
chudší (zřejmě z důvodu vážné nemoci kronikáře). Sto

páté výročí není ani slaveno
ani nijak připomenuto. Sbor
působí v české republice pod
staronovým názvem, jako sbor
dobrovolných hasičů. V tomto
roce probíhá částečná změna
členské základny sboru.
Na požádání obecního úřadu byly provedeny preventivní
prohlídky, ukončeny v červnu.
Tradičně byl proveden jarní
i podzimní sběr šrotu. Sbor přispěl finančním darem na opravu místního kostela.
Pokud jde o činnost zásahové jednotky, byla uspořádána

okrsková soutěž v našem areálu. Za sbor se zúčastnilo jedno
soutěžní družstvo mužů. Probíhá pravidelné školení členů
jednotky a tato je organizačně
členěna na dvě zásahová družstva. Jistá stagnace se projevuje
i v činnosti družstva mládeže.
Příspěvek na provoz zásahové jednotky z rozpočtu
městyse v tomto roce činil
55 tis. Kč.
Tento rok se máj postavila
bez potíží, ale kácení se nezdařilo, protože máj byla neznámým
pachatelem svalena. Tento fakt

se projevil i na návštěvnosti taneční zábavy konané při příležitosti kácení máje. Další taneční
zábava na venkovním parketu
se ale vydařila.
Schůze výboru i členské
schůze se konají v nově postavené hasičské zbrojnici.
V tomto roce proběhl i pokus o vloupání do budovy
zbrojnice a pošty. Lupiči sice
způsobili škodu, ale peníze
nezcizili. Pro zabránění podobným událostem, byly do oken
v přízemí instalovány mříže.
SDH Nové Veselí

Barevné PoVeselení 2016
Oblíbená letní společenská akce „Barevné PoVeselení“ se
opravdu vydařila. Krásné počasí a avizovaný program v sobotu
20. srpna 2016 přilákali na hasičský areál několik stovek návštěvníků. Program zahájili dobrovolní hasiči slavnostním nástupem
ve vycházkových a dobových uniformách. V krátkém projevu
připomněl starosta sboru František Hanus výročí 125 let od založení SDH Nové Veselí. Starosta městyse MVDr. Zdeněk Křivánek
ve svém vystoupení poděkoval hasičům za dosavadní dobrou
práci, kterou odvádí při plnění úkolů v zásahové jednotce a vyzdvihl spolupráci hasičů s úřadem městyse. Závěrem celému
spolku popřál mnoho sil do dalších let. Po úvodní ceremonii se
rozběhl odpolední program. Již tradičně hrála místní dechová
hudba „Veseláci“ a slovem program uváděl F. Hanus. Na travnaté ploše areálu byly vystaveny zemědělské historické stroje
a zařízení používané při práci v zemědělství. Unikátní traktory,
zrestaurované statické motory, potahová žačka, pluhy, truhlářské stolice, cepy, pohrabáče a další. Podstatnou část výstavy svými exponáty zajistil pan Josef Ficek, který také připravil ukázku
mlácení obilí historickou mlátičkou. Ukázka začala naložením
snopů obilí na žebřiňák, který koně přitáhli k mlátičce. Následné
rozvazování povřísel, zakládání obilí do mlátičky a vlastní mlácení, sledovali pamětníci s nostalgickou slzou v oku. Mladí pak nad
dřinou, jejíž výsledkem bylo půl pytle zrní, nevěřícně kroutili hlavou. Sláma z mlátičky prošla lisem a následně byla uskladněna
ve zbudované kůlničce. Tato kůlnička v rámci dalšího programu
vzplála. Nebylo však se čeho obávat, neboť ukázka cvičení s ruční hasičskou stříkačkou rychle oheň zlikvidovala. Hasiči při této
ukázce poprvé oblékli repliky historických hasičských uniforem,
které díky sponzorům nechal sbor ušít. Další zajímavou ukázku

předvedli členové kynologického klubu ze Záborné. Předvedení
perfektního výcviku psů zaměřeného na poslušnost a zadržení
pachatele bylo především pro „pejskaře“ poučné. Celé odpoledne měli i děti o zábavu postaráno. Dětský koutek s nepřehlédnutelnými skákacími hrady nabízel soutěže i volný prostor pro
hraní. Své obdivovatele měla i parta motorkářů, jejichž burácivé
motory řádily za potokem. Své unikátní motto stroje představili
i místní Jan Svoboda a Petr Vencelides. Na večerním tanečním
rockovém výletu vystoupily kapely Liquid Face a Pangeit. Jsme
moc rádi, že se letošní ročník „Barevného PoVeselení“ povedl.
Akce je již od svých prvních ročníků koncipována v duchu „veseláci veselákům“, proto děkujeme Všem, kdo jste pomohli akci
zorganizovat.

Zájezd Země Živitelka
V neděli 28. srpna 2016 se
uskutečnil zájezd na 43. ročník výstavy Země Živitelka
v Českých Budějovicích. Mottem výstavy bylo „Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova“. Výstava
je pořádána ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místzáří 2016

ní rozvoj, Agrární komorou
a Potravinářskou komorou
České republiky. Každý z návštěvníků si opravdu přišel
na své a k vidění i ochutnání
toho bylo mnoho. Mezi vystavovateli byla i místní firma
ZDT, spol. s.r.o., která nám
v horkém dni poskytla trochu
stínu a občerstvení, za což jí

velice děkujeme.
Novinkou letošního ročníku byl
Ovčácký
den.
Mohli jsme zhlédnout mimo jiné
i přehlídku beranů Zwartbles,
ukázku stříhání, dojení ovcí,
zpracování ovčí vlny a výrobky z ní. V areálu výstaviště, pl-

ném stánků a expozicí vystavovatelů, si snad každý našel
to, co ho zajímalo.
Jitka Kalasová
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Pachatelé okradli seniory již o téměř 1 500 000 korun
Podvodníkům, kteří se zaměřují na staré lidi, je nutné se bránit
Od začátku letošního roku do současnosti došlo v Kraji
Vysočina k pětatřiceti případům, kdy se obětí trestného
činu stal senior. Poškozeným při nich vznikla škoda téměř
1 500 000 korun.
V poslední době zaznamenali policisté nárůst této
trestné činnosti. Obětí pachatelů se stali nejčastěji obyvatelé rodinných domů v menších obcích. Ve většině případů
se krádež odehrála tak, že jeden pachatel seniora zabaví
a další prohledá dům. Jedná se především o dvě až tři dospělé osoby nebo jsou ve skupině pachatelů i děti. Do obce
se pachatelé dopraví vozidlem, které ale zůstává zaparkované na vzdálenějším místě.
„Pachatelé, kteří se při páchání trestné činnosti zaměřují na seniory, jsou jednotlivci ale i dobře organizované
skupiny. Při krádežích využívají momentu překvapení a své
mnohdy až neuvěřitelné drzosti. Pachatelé nejčastěji osloví seniory s již připravenou smyšlenou legendou,“ vysvětlil
nadporučík Daniel Besta, zástupce vedoucí obvodního oddělení v Jihlavě. V mnoha případech pachatelé odcizí seniorům jejich celoživotní úspory.
Pachatelé se vydávají nejčastěji za pracovníky různých
organizací, úřadů či služeb, nabízejí cenově výhodné zboží
nebo výkup různých produktů. Do obydlí se snaží dostat
i za účelem kontroly rozvodných sítí a odpadního potrubí.
Zneužívají přirozeného lidského soucitu, ochoty pomoci ostatním v nesnázích. Lest pomocí níž se snaží do bytu
dostat, mění podle aktuální situace. Pachatelé jsou velmi
vynalézaví a přesvědčiví. Mají většinou příjemné vystupování, jsou velmi komunikativní a vhodně oblečení. Velmi
rychle také dokážou využít situace, kdy poškození nemají
uzamčené dveře. Do domu jsou schopni vniknout a prohledávat místnosti i v situaci, kdy je senior doma.
Rady pro seniory jak se nestát obětí podvodníka
 Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž
by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů
a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pozor je nutné si dát zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, že












potřebují vodu k napití či do vozidla, provedení kontroly rozvodných sítí, vrácení přeplatku za energie, nebo
třeba jen využití toalety.
Není vhodné mít uschovanou větší finanční hotovost ve
svém domě.
Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci zpětně osobně ověřit, je také vhodné trvat na předání peněz přímo
příbuznému, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko.
V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník různých organizací, úřadů či služeb, by si měli
senioři nechat předložit průkaz nebo zavolat na úřad
nebo instituci, na kterou se odvolává. Po dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba zůstala v každém
případě před bytem a nedostala se do jeho vnitřních
prostor.
Není vhodné zvát do svých domovů osoby, které nabízejí nejrůznější služby nebo výhodné nákupy nejrůznějšího nádobí, pomůcek pro odpočinek a relaxaci. Pozor
je nutné si dát u nabízených služeb jako například broušení nožů a u osob, které nabízejí výkup železa, peří, domácích zvířat.
Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud na ně obchodní jednatel spěchá a neumožní jim
důkladně se seznámit s podmínkami dané smlouvy.
Při pohybu seniorů po ulicích je zejména ve večerních
hodinách vhodné se vyhýbat opuštěným, špatně osvětleným místům.
Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte tuto skutečnost na linku 158. Pokud se stanete obětí zloděje, okamžitě si zapište popis
osoby a typ vozidla, jeho registrační značku a barvu. Při
pátrání po pachateli jsou takovéto indicie velice důležité.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

OKÉNKO Z HISTORIE
Kdo byl vězeň KT Osvětim s číslem 66942 ?
pokračování z minulého čísla
Na jaře roku 1943 pracoval jako „fachman“ ( odborník)
v Kunsterei (umělecké komando), kde se vyráběly dřevěné
lžíce a dřevěná okna. To bylo komando mnohem bezpečnější a hlavně – pracovalo se pod střechou. V tomto roce
bylo dovoleno posílat vězňům potravinové balíčky. Zprvu
o váze pouze 250 dkg, později těžší. Za ta léta mu poslala
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manželka Marie střídavě se svoji sestrou Růženou balíčky
o váze 8 q.
V srpnu 1943 byli shromážděni všichni zbylí vězňové české národnosti, nacpáni do nákladních vagónů po 80-90, malá
okénka vagónů byla zadrátovaná ostnatým drátem, vagóny
zaplombovány a odeslány na západ neznámo kam. S úlevou
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

a pocitem nečekaného štěstí tehdy odjížděli z Osvětimi, z místa, kde zahynuli stovky a tisíce jejich přátel a kde lidský život,
život vězně, neměl žádnou cenu.
Cesta do neznáma trvala dva dny
a dvě noci – bez jídla a pití, kýbl (na tělesnou potřebu) v rohu. Třetího dne zastavili
na železniční stanici s názvem: „Weimar –
Výmar!“ Když vagóny otevřely, pochopili
vězňové, že je to KT Buchenwald. Poměry
tu byly jiné, slušnější. I tu se vraždilo, ale
nějak skrytě. Hlavní zásluhu na tom měla
vězeňská samospráva složená ze starších
politických vězňů, většinou německých
sociálních demokratů – nosili červený
trojúhelník politických vězňů, jako Jaroslav Sýkora. Zde si museli našít na vězeňský oblek také nové číslo. Jaroslavu
Sýkorovi bylo přiděleno číslo 18619. Čtyři
týdny byli vězňové v karanténě a pak zařazeni do pracovních komand a posláni do pobočního tábora
Dora. Zde usazoval stroje v jednotlivých halách a pak se dostal
do technické kanceláře DAW, kde využil svých znalostí z matematiky a deskriptivní geometrie získané na reálce v Novém
Městě na Moravě. Vypočítával spotřebu materiálů, nejvíce však
kreslil a rýsoval. Vedoucí kanceláře, mladý esesman, nevynikal
ani znalostmi, ani zkušenostmi a dlouho se v kanceláři nezdržoval. Kromě Němců tu pracovali dva Češi, jeden Holanďan,
jeden Polák a jeden Francouz. Politicky skvělá kolektiv. Zda
také vstoupil do ilegální Komunistické strany Československa.
V této továrně se vyráběly součástky k V-1 a V-2. Proto Angličané 19. srpna 1944 bombardovali objekt nedaleké DAW a kasáren SS. Padající bomby zasáhly i část tábora a zranily a zabily
1 000 vězňů, mnoho esesmanů a jejich rodinných příslušníků.
V zimě 1944 - 45 se v práci nouzově pracovalo, ale výkony
klesaly na minimum. Také množství potravin kleslo o polovinu
- tehdy vážil pouhých 42 kg.
„A ještě jedna přímá vzpomínka, tentokrát z Buchenwaldu:
(zápis z jeho přípravy besedy)
Psal se 6. červen 1944. Dostal jsem příkaz, že s nákladním
autem pojedeme do Erfurtu do skladu pro materiál a ať si vyberu ještě dva vězně z dílny. Vedle šoféra zasedli dva esesáci
a nás na otevřeném autě hlídal vlasovec. Na tu cestu jsem se
těšil, neboť od minulého srpna jsem nebyl za ostnatými dráty. Byl hezký slunný den. Státní silnice Výmar- Erfurt je místy
rovná jako pravítko. Město nás přivítalo ponuře. V noci bylo
bombardováno, některé domy hořely, těžce se dýchalo. Mnohé ulice byly troskami zavalené.
Bylo po poledni, když s naloženým materiálem jsme se
vraceli do Buchenwaldu. Pravidelný chod auta byl náhle přerušen hukotem stíhačky. Vlasovec zatloukl na střechu šoférovy budky a upozorňoval esesmany na nepřátelské letadlo. To
přeletělo ve výši, asi 3 km před námi se obrátilo, spustilo se
níže a na rovné silnici směřovalo přímo na naše auto. Šofér
prudce zabrzdil, esesmani vyskákali s auta s křikem: Raus, raus,
schnell!, seběhli jsme ze silnice na bramborové pole. V mžiku
jsme leželi na břichu a rukama si bezděčně kryli hlavu. V tom
cítím, jak se někdo snaží vecpat pode mne. Mrknu okem, toť
esesman. V očích strach a ze rtů jen vychází: „Mein Kamarad,
mein Kamarad!“
Pochopil jsem. Esesman dobře věděl, že spojenecký letec
nebude nikdy střílet po vězních v pruhovaných šatech a že
ukrytím se pode mnou se může zachránit.
září 2016

Zdvihli jsme se, až hukot letadla nebylo slyšet. Šoférova budka a sklo bylo
rozstřílené. Ale auto jelo dál.
Když jsme odnášeli materiál do skladu, dozvěděl jsem se, že se spojenci na
západě konečně vylodili. Zaradoval jsem
se, konec války se tedy blíží.“
A nyní ještě několik záznamů z deníčku, který si Jaroslav Sýkora na sklonku
pobytu v KT Buchenwald zapsal:
Sobota 7. 4. 1945 - První transporty
z malého lágru. Počet osazenstva tábora
se zvýšil na 57.000 mužů. Stále přicházejíj nová komanda. Je na ně strašlivý pohled. Vyhublí, zarostlí, hořící oči, sotva
se vlekou. Jsou několik dni na cestě bez
potravy a bez vody. I tu jim Němci na
cestě odpírají.“Patříte tak jako tak do
pekla“, říkají. Kdo nemůže dál, je bez milosti zastřelen. Zvláště mladí „Hitlerjup
gend“ dělali v tom pravé
divy. Pravé okraje silnic jsou prý
pokryty mrtvými nešťastníky všude tam, kudy tyto transporty táhly.
Pondělí 9. 4. 1945 – Smířeni s osudem Vidíme jasně, že se
jedná o evakuaci zdejšího lágru. Budu však doufat v obrat do
poslední chvilky.
Úterý 10. 4. 1945 – Nastupujeme k odchodu kolem 4 hodiny. My a celý 20. blok byl vrácen. Máme prý být připraveni
každou hodinu. Noc je velmi neklidná, málokdo spí. Exploze
leteckých bomb a hukot děl se často ozývá.
Středa 11. 4. 1945 – Vroucí přání nás všech: Nechť se objeví
hodně letadel a nechť se v blízkosti bombarduje, aby náš odchod nebyl možný. Vždyť naše černá vysílačka od neděle hlásí
do širého světa naše zoufalé SOS. Vesnice od nás na sever hoří.
Kulomety rachotí zblízka, děla v dálce. Kolem třetí hodiny jsou
zřetelné jednotlivé rány z pušek.
Boj o lágr začal, trval asi půl hodiny. Před tři čtvrtě na čtyři se objevily v lágru pušky v rukou vězňů. Nálada stoupla.
Na hlavní bráně vztyčuje se bílá vlajka. Naše lágrové vedení
vydává rozkaz: Nikdo z bloků! Během pěti minut se rozhodne o našem osudu. 10 minut před čtvrtou hodinou zmizeli
poslední SS – střelba utichla. Tábor se ocitl úplně v našich rukou. Byly okamžitě vytvořeny „ozbrojené“ čety jednotlivých
národů / prvně stačily jen stoličky – pak tu byly pušky, ruční
granáty /, zavládla dobrovolná disciplína, řád a v půlhodině
se objevili první zajatci. Vidět odzbrojené, zkrvavené, skleslé
a strachem se třesoucí muže SS – to bylo naše největší zadostiučinění... Těžko vylíčit dojmy, které jsem prožíval v těchto
chvílích. Bylo to něco, na co slova nestačí. Vím, že jsem nemohl ani mluvit. Byl bych plakal radostí- padali jsme si do náručí a líbali se. Beze slov...
11. duben 1945 – Den, který můžeme směle považovat za
datum našeho nového zrození. Den svobody a splněných tužeb a nejvroucnějších přání.
A hned do práce. Bylo tolik různé práce A při té jsem uviděl
také první dva americké vojáky. Poručíka s nadporučíkem, velkého s malým. V mysli mi vytanul obrázek Pat a Pataschon. Byli
prostě oblečeni, v zelené polní uniformě s helmou na hlavě...
K večeru jsem spatřil ještě dva francouzské důstojníky v baretech, jeli autem k Arbeitstatistice. Večer jsem měl pohotovost
na bloku až do 1 hodiny. Poslouchal jsem různé relace, mezi
jinými slovenskou a českou. Na Slovensku byl osvobozen Turčianský Svatý Martin.
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Čtvrtek 12. 4. 1945 – V 8 hodin nastupujeme k prvnímu slavnostnímu osvobozenému „apelu“. Hudba hraje fanfáry z Libuše.
Nastupuje náš 20., pak 33 blok. Francouzi nastupují za zvuků
Marseillaisy, Rusové na Volgo-Volgo a nakonec ostatní bloky
Hraje se internacionála.
Úterý 1. máj 1645 – Tolik jsem se těšil na dnešní den, zatím
jsem musel ležet / dostal jsem chřipku/. Je mi celkem lépe, ale
hlava třeští a bolí mě v kříži. Bloky tonou v záplavě zeleně a pestrých barev praporů....
Sobota 5. 5. 1945 – Poslouchal jsem rádio. Po jedné hodině
odpoledne ozvala se náhle uprostřed hudby Praha: „ Voláme
české policisty, četníky, vojáky, všechno české k budově rozhlasu. Voláme o pomoc. Střílí se tu čeští lidé!
Středa 9. 5. 1945 – Krásné jitro a ještě krásnější zpráva: Sovětské tanky jsou již na okraji Velké Prahy...
Pátek 18. 5. 1945 – K 10. hodině přišel rozkaz. Bývalí vězňové
zatčení v r. 1940 a 1941 se připraví a budou americkými vozidly odvezeni do Františkových Lázní A opravdu o ¾ na jednu
opouštělo 12 nákladních amerických aut po 20 lidech prokletý
Buchenwald. Cesta byla dobrá. Srdce mi prudčeji tlouklo, když
jsme uviděli stráž a první československou vlajku na svobodné
půdě naší republiky.
22. 5. 1945 – Opouštíme Roudnici a přes Prahu vlakem
domů. Cesta do Žďáru uběhla rychle.
Na nádraží prvně potkal svého žáka, Jaroslava Salaše z Nového Veselí, zašel k příbuzným Matulkovým se po cestě umýt
a najíst a vydal se pěšky do Nového Veselí. Autobus ještě nejezdil, když procházel Budčí, vybíhali lidé z domů a vítali „ svého
pana učitele“. Zanedlouho se již blížil k Novému Veselí. Na silnici u sokolovny si hrála skupina dětí. Mezi nimi byl i syn Mirek.
Když byl jeho tatínek zatčen, byly mu tři roky. Proto ani svého
otce nepoznal. Teprve, když uslyšel „ Mirku, já jsem tvůj tatínek“,
chytil přicházejícího muže v pruhovaném oblečení kolem krku.
Dvanáctiletý syn Jaroslav přeskočil plot, aby byl na silnici dříve.
Byl však předstižen psem Cikánem, který i po tak dlouhé době
poznal svého pána.
Byl jsem 4 roky a 4 měsíce pryč a přece se mi zdálo, že se
nic nezměnilo... Z rodiny jsem spatřil nejprve Mirka, pak Jarku, Máňu, babičku a otce. To byl můj nejkrásnější okamžik. Po
4 a půl ročním odloučení. Nebudu o tom psát – to se dá jenom
prožít.
Pak přišel Jarda Šípků s Věrou, Miloš Sobotka s paní, s Máňou
a Milánkem a mistr soused Smolík – nejlepší, nejvěrnější.

V noci jsme nespali. Nemohli. Bylo mnoho a mnoho co vyprávět Teprve v 6 hodin ráno jsme si zdřímli. Kapitola končí.
Jsem doma, zdráv a moji nejbližší jsou též zdrávi. A všichni dnes
šťastni.
Poslední slova z deníčku politického vězně a koncentráčníka Jaroslava Sýkory. Když se vrátil domů, při své výšce 178 cm
vážil pouhých 47 kg. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nastoupil do školy až 1. září 1945. Často vzpomínal na své dva
novoveselské spoluvězně, Františka Chromého a Augustina
Sobotku, kteří se již domů nevrátili. Vyčerpanost, nespavost,
následky z dob fašistického vězení u něho v únoru 1951 vyvolaly výron krve do mozkové kůry a vyřadili jej z práce. Na čas
úplně přerušil veškerou veřejnou činnost. Po třech letech se
opět vrátil do své milované školy a dělil čas mezi školou a prací
politickou a osvětovou. V roce 1956 byl vyznamenám čestným
titulem „Vzorný učitel“ a v roce 1963 dosáhl nejvyššího vyznamenání, titulu „ Zasloužilý učitel“. Byla to vpravdě zasloužená
uznání jeho obětavé a neúnavné práce ve škole, ale i v kulturním životě pro jeho milované Nové Veselí. Do důchodu odešel
roku 1966, ale i nadále se věnoval kulturnímu dění v Novém
Veselí a spolupracoval na vydávání historických sborníků o Novém Veselí.
A na závěr jedna vzpomínka jeho bývalého žáka, ing. Josefa
Šouláka z Újezda:
„Nedovedu ani dnes dobře popsat vyučovací hodiny pana
učitele, hodiny, kde neměla místo rákoska, facky a křik, strach
a přece zde byla úžasná atmosféra vyučujícího, založená na
důvěře k jeho osobě a znalostech. Hodiny, kdy jsme nenáviděli
zvonek, který končil vyučování. Hodiny, kdy jsme nenapovídali
jeden druhému proto, že to bylo nedůstojné vůči panu učiteli.
Když přednášel např. Dějiny našeho národa, předstoupil před lavice a začal. My jsme – promiňte mi ten výraz – ani nedýchali. To
nebyly dějiny našich králů a suché letopočty jejich kralování, to
byly dějiny lidu, který v té době žil. Vychovával v nás opravdové
vlastenectví, hrdost na svoji sice malou, ale svými pokrokovými
dějinami velikou zemi.“
Použité materiály:
- Mužátko,J.: Život a dílo učitele Jaroslava Sýkory /Životopisná
studie/
- Deníček Jaroslava Sýkory – Buchenwald 3. 4. -22. 5. 1945
- Rodinný archiv – Marie Žilová
Marie Žilová

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 29. 6. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Kolaudační řízení na akci „Víceúčelové sportovní hřiště
včetně oplocení“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o podané námitce k realizaci komunikace do PZ
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Darovací smlouvu k přijetí finančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve
8

výši 37 544,- Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek
volného času. RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Darovací smlouvu k přijetí finančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve
výši 16 000,- Kč na podporu převodů vzdělávací činnosti
základních škol vzdělávající žáky se speciálními potřebami.
RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

3) Zhotovení nového stání pod kontejnery na odpady v lokalitě za budovou úřadu městyse firmou Michal Studený, Zahradní 370, Nové Veselí za cenu ve výši 32 680,- Kč

včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 12. 7. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6)
RM schvaluje:
1) Zrušení výběrového řízení na stavební akci „Modernizace
sportovní haly v Novém Veselí“ z důvodu finanční náročnosti
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Ukončení nájmu v Domě klidného stáří č.p. 63 Nové Veselí
s panem Stanislavem Vinopalem
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zpracování rozpočtu na akci „Oprava chodníku v ulici Bohdalovská“ firmou Ing. Josef Švoma, Dolní 43, Nové Veselí za cenu
ve výši 5 500,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Vyhlášení výběrového řízení na stavební akci „Oprava chodníku v ulici Bohdalovská“
Hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. 0
5) Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek
výběrového řízení akce „Oprava chodníku v ulici Bohdalov-

7)
8)

9)

ská“ – Ing. Luboš Štěpánek, Josef Bobek, Luboš Bartůněk, Ing.
Jana Stehlíková, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. 0
Firmy obeslané zadávací dokumentací do výběrového řízení
na stavební akci „Oprava chodníku v ulici Bohdalovská“ - STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, ,
Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziřičí, , DP stavební
s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov, František Šandera Specializované stavební práce, Nová Ves u Nového Města na Moravě 127
Hlasování: pro 3, proti 1, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 13/2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby „Novostavba
rodinného domu“ včetně jeho napojení na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu přes pozemek parc.č. 810
v majetku městyse Nové Veselí s panem Tomášem Mokrým,
Potoční 343, Nové Veselí. Jedná se o provedení vodovodní a
kanalizační přípojky a dále přípojku dešťové kanalizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Program zasedání ZM Nové Veselí dne 28. 7. 2016 v 19,00 hod
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 22. 8. 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 28. 7. 2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Dohodu o ukončení dohody o výpůjčce sběrné nádoby
E – boxu umístěné v dudově úřadu městyse Nové Veselí
s firmou ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143
00 PRAHA 4
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvy o sdružených službách dodávek plynu a elektřiny na rok 2017 s firmou RWE Energie, s.r.o., Limuzská
3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, včetně příloh
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o. Žďárská 287, 592 14 Nové Veselí na stavbu „ZDT Nové Veselí –
sloupová trafostanice a podzemní kabelové vedení NN“ za
účelem umístění zařízení podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 1040 v majetku městyse Nové
Veselí a za účelem zřídit, provozovat, opravovat, udržovat
toto zařízení. Věcné břemeno se zřizuje úplatně v celkové
výši 2 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 16/2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace k 30. 6. 2016 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
září 2016

6) Udělení výjimky z počtu dětí dle ustanovení § 23 odst. 3
a § 177 odst. 2 Zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve čtyřech
třídách Mateřské školy v Novém Veselí, na základě žádosti
podané dne 18. 8. 2016. V každé třídě bude 25 dětí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor na Zdravotním středisku v Novém Veselí
parc. č. 123, č. p. 310 o velikosti 67,86 m2
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se zakoupením a instalací nového zdroje tepla včetně
úpravy odkouření v budově úřadu městyse Nové Veselí
od firmy UCHYTIL s.r.o., Brněnská 41, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 80 350,- Kč bez DPH. RM doporučuje
ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6. 2016
v příjmech a výdajích. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Se smlouvou o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu „N. Veselí: přípojka NN, Chlubna“ za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 810, 951 v majetku městyse Nové
Veselí, jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu. Jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene je ve výši 2 000,- Kč bez DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 28. 7. 2016 č. 15
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 14 ze dne
8. 6. 2016
Hlasování: pro 10, 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 10, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledky ankety k budově úřadu
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až červen 2016
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů programu zasedání ZM, a to:
1. „Rozpočtová opatření č.14/2016“
2. „Daňové příjmy za leden až červen 2016“
3. „Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku do majetku městyse“
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

2) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská
158, Nové Veselí na rok 2016 ve výši 3 000 000,- Kč na
realizaci akce modernizace sokolovny Nové Veselí spojené s vybudováním ubytovacích kapacit. Městysi bude
umožněno po dobu 10 let využít až 117 noclehů ročně,
bezplatně ke svým potřebám. ZM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
3) Stažení bodu programu Výsledek výběrového řízení na
akci „Oprava chodníku v ulici Bohdalovská“ z jednání Zastupitelstva městyse Nové Veselí dne 28. 7. 2016
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 14/2016
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
5) Odeslání žádosti na Státní pozemkový úřad, pracoviště
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586
01 Jihlava o bezúplatný převod pozemku parc.č. 950 v k.ú.
Nové Veselí do majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Hola, Hola, Školička Kamarád volá…
Koukám v kalendáři a je
tady září, někomu úsměv, někomu panika zračí se v tváři…
Ano, je to tak, prázdniny jsou pryč a s nimi i léto
odevzdává pomalu, ale jistě, podzimu klíč. A co školy,
školky, školičky? Svolávají
dětičky. I ta naše – kamarádská, zelená, všemi dětmi milovaná.
Dost poetiky. Teď už vážně! Milé děti, milí rodiče, jsme
připraveny na začátku školního roku popasovat se se vším,
co nám školní rok přinese.
Budeme se snažit pomoci
novým dětem zadaptovat
se a zapojit se do života školičky, budeme se snažit těm
dětem, které již mají nějaký
pátek „chození do školky“ za
sebou, připravit zajímavý program a také se budeme snažit
vybavit děti co nejlépe pro jejich první důležitý krok v životě, kterým je vstup do školy.
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Co nás tedy čeká? Pojedeme v duchu našich
koncepčních záměrů, tedy
nadále budeme rozvíjet zharmonizovanou osobnost dítěte,
aby děti měly dostatek podnětů nejen pro fyzický rozvoj, ale
především pro duševní rozvoj,
protože dítě musí být v pohodě především uvnitř svého tělíčka, a pak půjde i to ostatní.
Také pokračujeme v navození
dobrých a kamarádských vztahů, v myšlení vidět svět kolem
nás v souvislostech a v péči
o naše přírodní prostředí. Zároveň chceme péči a energii
věnovat zdravé životosprávě.
Znamená to, že druhým rokem budeme usilovat o titul
Ekoškolka (www.ekoskola.cz.),
tentokráte s tématem odpadů.
Doufáme, že se opět všichni
zúčastnění, tedy děti, zaměstnanci, rodiče a ekotým budou
„bavit“ zjišťováním podstatných věcí, jako to bylo u té-

matu voda. Kostýmy pro tento
druhý okruh nám ušila paní
Dáša Kotíková z Újezdu, za což
ji moc děkujeme. Pokračujeme
v zapojení do projektu Malý
zahradník (http://www.malyzahradnik.cz/ ), který je podpořen firmami AGRO CS Česká
Skalice a PLASTIA s.r.o. Letos
se dokonce na podzim uskuteční neformální setkání těch,
kteří budou chtít sdílet zkušenosti v rámci tohoto projektu, a to v České Skalici a poté
v Novém Veselí v areálu firmy
Plastia. Nově se ve spolupráci
s naší školní jídelnou zapojujeme do programu Skutečně
zdravá škola (http://www.skutecnezdravaskola.cz/), jejímž
cílem je změnit stravování dětí
a náhled na zdravý životní styl.
Program je opět postaven na
kooperaci a podpoře všech
zúčastněných, tedy našeho
kuchařského týmu Evičky, Káti
a Jarušky, všech zaměstnanců,

rodičů a dalších partnerů z řad
regionálních farmářů a dodavatelů. Program propaguje zavedení zdravých a tradičních
potravin a jejich dovoz z blízkého okolí, čímž se snižuje ekologická zátěž v dovozu potravin.
A stále budujeme naši přírodní
ukázkovou a dobrodružnou
zahradu v rámci projektu NATURIMGARTEN (http://www.
naturimgarten.at/cz/ ).
Z interních aktivit jdeme
cestou prožitku a tradic, takže se opět s rodiči i veřejností
uvidíme na naší zahradě při
příležitosti „Otevřené zahrady“ na svatováclavskou pouť,
opět budeme celoročně putovat po stopách kamenných
kamarádů, tedy soch Mi-
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chala Olšiaka, přivítáme sv.
Martina na koni, uvidíme se
na vánočním jarmarku a adventním zpívání, tentokrát
je naše pomoc zaměřena na
Anetku Vencálkovou a společně šetříme Anetce na speciální autosedačku pro handicapované děti. Již máme
našetřeno cca 7.000, a zdro-

jem pro tuto částku jsou výtěžky za sběr hliníku, víček
z PET lahví, vstupné z dětské
pouti a dobrovolné příspěvky rodin a jednotlivců. Ve
školičce budou pokračovat
mezigenerační projekty se
seniory a deváťáky v rámci
čtení dětem, ale také projekt
s řemesly.

Více nebudeme prozrazovat, ale o jednu důležitou informaci se s Vámi ještě podělíme
– Školička Kamarád bude 9. 1.
2017 slavit 70. narozeniny. Ano,
je to tak, Vaše – naše školička je
již „dáma v letech“, ale narozeninovou oslavu si nenechá ujít.
Jaká bude? Tak to ještě nevíme,
ale určitě výjimečná.

Tak Vám přejeme krásné
podzimní dny plné sluníčka
a tepla, červených jeřabin
a šípků, plodů ze zahrádek,
dobré nálady a klidu ve Vašich srdcích.
Monika Kovalská a kolektiv
Školička Kamarád Nové Veselí

Organizace ve školním roce 2016 - 17
Pro školní rok 2016 – 2017 je zapsáno celkem 100 dětí. Do
mateřské školy docházejí děti z Nového Veselí, další děti dojíždějí z okolních obcí, a to z Budče, Matějova, Újezda, Březí nad
Oslavou, Kotlas, Rosičky, Sirákova, Nížkova, Znetínka, Hostákova
a Žďáru nad Sázavou.
Předškoláků je v tomto roce 31, z toho 5 dětí s odkladem
školní docházky.

Počet dětí

6

4

Újezd

13

2

Březí n/O.

15

8

Kotlasy

1

0

Rosička

1

1

Sirákov

3

1

Žďár nad Sázavou

2

0

Z toho předškoláci

Nížkov

1

1

Počet dětí z jednotlivých obcí:
Název obce

Matějov

Nové Veselí

54

11

Znetínek

1

1

Budeč

2

1

Hostákov

1

1

Prázdniny ve Školičce Kamarád
Mateřská škola ani o prázdninách nezahálela, a i přesto, že
byla 5 týdnů zavřena, za zdmi školičky to pěkně rachotilo. Ale
popořádku. Ještě v době červencového provozu proběhla
velká akce s pracovním názvem „KULOVÝ BLESK“. Bylo potřeba zrealizovat stěhování kanceláří a šaten, jelikož se muselo
vytvořit zázemí pro rozšíření čtvrtého oddělení. Jak jistě víte,
k zápisu přišlo 33 rodičů se svými dětmi, a školička tak reagovala na zvýšený zájem o umístění dětí do školky. Kapacita
školky byla povýšena na 100 dětí a my jsme ji tímto zápisem
naplnili.
Stěhování však vyžaduje mnoho sil a energie, a náš potenciál je za poslední roky již vyčerpán. V naší školce se totiž stěhuje skoro každý rok. V roce 2012 jsme kvůli výměně
oken stěhovali všechny třídy do vedlejších prostor, v loňském
a předloňském roce jsme zase stěhovali jednotlivé třídy kvůli
pokládání nové podlahové krytiny. Stěhování jsme si realizovali sami, pomohli nám buď jednotlivci z řad hasičů, anebo
rodinní příslušníci. Proto padl návrh do stěhování zapojit rodiče nových dětí.
Dobrý nápad jsme hned uvedli do praxe. Všem rodičům
jsme poslali mail s informacemi o plánovaných úpravách
a prosbou, ať nahlásí, zda pomůžou svou pomocí, finančně
či materiálně. 11.7. se sešla „rodičovská
parta“ cca 10 rodičů, která vše vystěhovala. Poté se malovalo, a v pátek 15.7. se
opět sešli rodiče, tentokrát jiní, a pomáhali stěhovat nábytek do nových kanceláří. Vše dopadlo dobře, a všechny krabice se šanony a dokumentací školy našly
své místo. Kancelář vedoucí učitelky se
tak přestěhovala do přízemí, vedoucí
ŠJ do zadní části a šatna kuchařek se
září 2016

přestěhovala do malého prostoru rovněž v zadní části školní
jídelny. Rodičům, kteří pomohli se stěhováním, i těm, kteří nám
poskytli finanční příspěvek na výtvarný materiál, závěsy apod.,
tak patří velké poděkování.
A co se dělo dále? Ještě nás čekalo položit novou podlahovou krytinu, nainstalovat na míru řešený nábytek (boxy
na lůžkoviny, šatnové boxy, stolek na pitný režim aj.) a pak
již paní učitelky vše rozmístily, naaranžovaly, vybarvily, sestavily…a třída byla připravena. A nejen třída včeliček, ale samozřejmě i všechny ostatní třídy. Nevím, zda si všichni umíte
představit, co představuje přípravu tříd, ale je to docela „mravenčí práce“. Paní učitelky sedí a třídí, sedí a třídí, a zase sedí
a třídí. Někdy to nebere konce. Děti totiž umí pěkně „kramařit“. Jsme rády, že jsme vše zvládly – učitelky připravit třídy,
uklízečky uklidit všechny prostory a kuchařky „vysanitovat“
celou školní jídelnu.
Kromě toho se ještě ve školce rekonstruovaly učitelské toalety a u zadního vchodu do MŠ a do bytů byly opraveny schody včetně nainstalování nerezového zábradlí. Nyní nám schází
dokončit rekonstrukci sklepa na odborné učebny – babiččinu
kuchyňku a dědečkovu dílnu.
I na zahradě bylo plno práce. Zalévat, plít, stříhat keře, sklízet úrodu – bylo toho zkrátka dost. I jezírko se stihlo opravit. Na to jsme si však
objednali odbornou firmu, aby už tato
rekonstrukce proběhla tak, jak má. Společnými silami jsme tak většinu zvládli.
Vzájemně jsme si totiž pomohli. A do
budoucna? Budeme rádi, když i nadále
si budeme všichni společně pomáhat.
Rodiče, provozní zaměstnanci, učitelky…Protože starat se o školku i velkou
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zahradu dá spoustu práce a hlavně - zabere to mnoho času.
A když nás bude více, práce bude brzy hotova. A pro děti to
bude úžasný příklad, jak vzájemně spolupracovat a pomáhat
si. Proto se, milí rodiče, příliš nedivte, až zaregistrujete na našem webu či ve školce výzvy na „rodičovské brigády“, ale nao-

pak, buďte připraveni pomoci. My Vám budeme moc vděčné.
A čas, který společně vyšetříme, můžeme zase věnovat nějaké
krásné akci, kterou třeba pro vás připravíme.
Monika Kovalská a kolektiv
Školička Kamarád

Nevytahujeme se….Rosteme….
Pro naše zvětšování jsme
parafrázovali známý slogan
z reklamy na jeden mléčný
výrobek – Nevytahuji se,
rostu… I my rosteme a rozšiřujeme se. Nedávno jsme
vzpomínali, když v devadesátých letech poklesl počet
dětí na 60, a v provozu byly
dvě a půl třídy (tedy třída
na dopolední provoz). Tehdy jsme některé z nás řešili
existenční problémy, a dokonce některé z nás odešli do základního školství
a dodělávalo si kvalifikaci.
Naštěstí se tento pokles podařilo „ustát“ a na začátku
školního roku 2016-17 tady
máme otevřeny čtyři třídy
na celodenní provoz a kapacitu školy povýšenou na
100 dětí. Více tato školka již
nedokáže pojmout, protože vyhláška o předškolním
vzdělávání ukládá počty
dětí na třídách, a to 24 dětí,

+ 4 děti v závislosti na počtu hygienických zařízení
pro děti. My, jelikož máme
5 dětských záchodků, můžeme mít na každé třídě 25
dětí (na jedno WC pět dětí).
A jak to tedy vypadá
na třídách? Máme kolektiv
8 plně kvalifikovaných učitelek, tři dokonce s vysokoškolským vzděláním. Od září
k nám nastoupila Markéta
Šrámková, která je zdatnou
posilou našeho odborného
kolektivu. Dále máme pro
tento rok opět schváleného
asistenta pedagoga k dítěti
se speciálními vzdělávacími potřebami. A protože se
nám v seznamech objevují
už dětí netříleté, tedy ty, které dosáhnou třech let v průběhu školního roku, máme
možnost získat ještě dalšího
asistenta na pozici chůvy,
který bude pomáhat v rámci školky s těmi nejmenšími

dětmi. Netříleté děti se totiž
mohou rodičům i okolí jevit
jako velmi šikovné, ale ve
třídě 25 dětí je péče o tyto
maličké velmi komplikovaná. Učitelky se potřebují
soustředit na vzdělávací záměry v rámci svých tříd, aby
postupně připravily děti na
vstup do školy. Nemají tak
čas na individuální přístup,
který tyto malé děti potřebují.

Další personální změnou je nástup paní Zdeňky
Tulisové na místo uklízečky
v mateřské škole. Toto je výčet všech personálních změn
v naší školce pro nový školní
rok a my věříme, že optimální
komunikací, vstřícností a otevřeností se noví zaměstnanci brzy začlení do kolektivu
a budou jeho kvalitní posilou.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Před pár týdny jsme vstoupili do nového školního roku. Na
konci toho minulého jsme se rozloučili s deváťáky, kterým přejeme, aby vědomosti a dovednosti osvojené v naší škole dobře
zužitkovali a na nových školách byli úspěšní a hlavně spokojení. Ze 14 žáků 9. třídy bylo 12 přijato na střední odborné školy
a 2 do učilišť. Na gymnázia se nikdo z žáků nehlásil.
Na víceleté gymnázium se z 5. třídy hlásili 4 žáci, kteří byli
všichni přijati, jedna z žákyň se však rozhodla zůstat na naší
základní škole. Také dva žáci přestoupili do nově vzniklé soukromé školy ve Žďáře nad Sázavou.
Během prázdnin se opět vymalovalo několik tříd a část
chodeb, byla položena nová podlaha v učebně matematiky,
rekonstruovány staré parapety ve dvou učebnách, opraveno
jezírko na školním pozemku. Největší stavební akcí byla rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky ve druhém patře, kde
vznikla hygienická místnost opatřená záchodem, bidetem,
umyvadlem s teplou vodou a odpadkovým košem.
O prázdninách jsme opět pořádali brigády na školním pozemku. Do práce na zahradě se celkově zapojila zhruba polovina žáků školy. Systém každotýdenních brigád je takovou
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raritou, že o nás točil v minulém roce reportáž Český rozhlas.
Chtěl bych tímto poděkovat všem žákům, kteří se do práce na
školní zahradě zapojili.
Konec prázdnin je také obdobím, kdy na školách probíhají opravné zkoušky žáků, kteří byli hodnoceni z jednoho nebo
dvou předmětů nedostatečnou. Letos se to týkalo i dvou žáků
naší školy a s potěšením mohu konstatovat, že oba si své nedostatky doplnili a postoupili do dalšího ročníku.
Do nového školního roku vstupujeme s novou vyhláškou
týkající se tzv. společného vzdělávání. Vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření dlouhodobě podporujeme, nová
vyhláška však byla přijata až na jaře letošního roku a některé
náležitosti stále nejsou uspokojivě vyřešeny. Přesto se snažíme
všem žákům nabízet veškerou potřebnou podporu.
Do první třídy nám nastoupilo 24 dětí, z nichž jedna žákyně bude plnit povinnou docházku v zahraničí a v naší škole
bude jednou ročně skládat srovnávací zkoušky. Pro letošní rok
jsme posílili program primární prevence, celkově je plánováno
22 programů (v minulém roce jich proběhlo 16). Také pracujeme na zřízení funkce školního psychologa.

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Během roku nás čeká mnoho tradičních i nových akcí. Na
plenární schůzi SRPD bude navazovat přednáška pro rodiče
PaedDr. Jany Svobodové z pelhřimovské pedagogicko-psychologické poradny, která bude zaměřena na domácí výchovu a přípravu žáků. Tímto bych chtěl všechny rodiče pozvat
do školní jídelny na 15. hodinu v úterý 27. září, a využít tak,
možnosti vyslechnout a diskutovat s jednou z našich předních
odbornic.
Další akce, která bude určena pro děti i rodiče, proběhne
v sobotu 15. října. O podrobnostech budeme informovat prostřednictvím našich žáků.
V minulém školním roce jsme pro žáky zvýšili počet návštěv divadel a v letošním roce tomu nebude jinak. Školáky
čeká i mnoho exkurzí, projektový den na téma Afrika. Pro sedmý ročník budeme opět organizovat kurz sjezdového lyžování
a pro osmý ročník je připraven kurz běžeckého lyžování.
V letošním roce jsme byli osloveni s nabídkou pořádat
republikové finále Sportovní ligy základních škol o pohár mi-

Učitelé i žáci základní školy velmi děkují panu Františku
Zitovi a Petru Vencelidesovi z místního svazu zahrádkářů za
zmoštování jablek ze školní zahrady. Za pomoc děkujeme
také panu školníkovi a ochotným žákům Pavlu Sobotkovi
a Danielu Zabloudilovi. Moštu bylo celkem 60 litrů, pochutnali si na něm všichni žáci ve školní jídelně.

nistryně školství v házené. Nabídku jsme s radostí přijali a ve
dnech 20. – 21. dubna se náš výběr chlapců i dívek utká s dalšími pěti nejlepšími družstvy z republiky.
V podpoře tělovýchovy pokračujeme i v rámci školní družiny, rozhodli jsme se zapojit do projektu Ministerstva školství
Hodina pohybu navíc. Přihlášené děti tak budou odborně vedeny jedenkrát týdně v základech šesti míčových sportů.
Ve druhé polovině roku absolvují třeťáci a čtvrťáci plaveckou výuku, páťáci opět pojedou na pobytový kurz do střediska
ekologické výchovy Chaloupky, ostatní třídy vyjedou na školní
výlety, některé třídy se podívají do žďárského kina na pořad
v rámci cyklu Planeta 3000, deváťáci budou předčítat ve školce
v rámci projektu Celé Česko čte dětem a šikovnější žáci se budou účastnit vědomostních i sportovních soutěží.
Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům úspěšný školní rok 2016/2017.
Mgr. Tomáš Augustýn,
ředitel školy

Na konci školního roku jsme informovali o postupu
družstva Kulíšků do národního kola soutěže Zlatý list.
V náročné konkurenci obsadili výborné sedmé místo
z patnácti účastníků. Děkujeme za vzornou reprezentaci
školy Karolíně Šebkové, Michaele Maternové, Lucii Odehnalové, Markétě Zachové a Janu Sobotkovi.

ZE SPORTU
Nová házenkářská sezóna začala
A není to sezóna jen tak
ledajaká, je to první sezóna v historii klubu, ve které
i mužské Áčko bude hrát
nejvyšší soutěž. K oběma
extraligovým dorostům se
tak přidala i kategorie mužů.
Tento tým tvoří z velké části
bývalí dorostenečtí mistři
ČR, odchovanci TJ Sokol
Nové Veselí. Věkový průměr
týmu je velmi nízký, ale o to
má větší nadšení a odhodlání. Do nové sezóny našim
mužům popřál hodně štěstí
i hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Od našich nejmladších
házenkářů až po muže se
všechny týmy zodpovědně
připravovaly na novou sezónu. Odzkoušený (a podle
výsledků i dobře fungující)
model domácích letních
soustředění využily všechny kategorie i letos. Oslavy
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postupu mužského týmu do
nejvyšší soutěže trvaly jenom krátce, v podstatě hned
po skončení jedné sezóny se
klub vždy začíná připravovat
na tu následující. Letos ke
starostem s kondičními tréninky všech kategorií přibyla
ještě nutnost připravit halu
na televizní přenosy mužské
nejvyšší soutěže. V hale byla
o letních prázdninách instalována rampa pro televizní
štáb, revidovalo se stávající
osvětlení a ozvučení haly.
Celé léto probíhalo jednání
se sponzory, bez jejichž podpory by nemohl klub hrající
v nejvyšších soutěžích fungovat.
Po kondiční přípravě absolvují týmy přípravné turnaje. Na nich se testuje nejen
kvalita letní přípravy, ale také
pomáhají k začleňování nově
příchozích hráčů do herního

systému družstva, za které
budou v sezóně nastupovat.
12.- 14.srpna se konal
prestižní Memoriál PaedDr.
Josefa Smékala. I letos byl
turnaj skvěle obsazen extraligovými týmy z České a Slovenské republiky a také Polska. V nabité konkurenci se
naši muži neztratili a obsadili
skvělé třetí místo. Turnaj vyhrál aktuální mistr ČR Talent
M.A.T. Plzeň a na druhém
místě skončil polský tým MKS
Piotrków.
Od 19. do 21. srpna se
v Novém Veselí konal žákovský turnaj „Rozhodni se sám“,
šlo o již devátý ročník turnaje, který je pořádán jako
součást osvětového projektu
na podporu volnočasových
aktivit a prevenci kriminality
dětí. Turnaj měl mezinárodní
obsazení, o trofeje v kategoriích mladších a starších žáků

se utkaly týmy z České a Slovenské republiky, Maďarska
a Polska. V kategorii mladších
žáků skončil veselský tým na
sedmém místě. Starší žáci
svoji kategorii vyhráli. Tým
starších žáků si vedl skvěle
také na turnaji v Maďarsku,
kde vybojoval stříbrnou medaili na Kanyó Memorialu.
Na stejném turnaji v kategorii mladšího dorostu obsadili
Veselští pěkné čtvrté místo.
Posledním letním turnajem
je Memoriál Lukáše Macka,
který je pořádán pro mladší
a starší dorost. Starší dorostenci obsadili třetí místo za
HC Dukla a polským týmem
Siodémka Legnica. V mladším dorostu mělo Nové Veselí
hned dvojí zastoupení a obojí
nadmíru úspěšné, tým hráčů
narozených v roce 2000 turnaj vyhrál a ročník 2001 skončil na druhém místě.
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Všechny týmy absolvují
nespočet přátelských utkání,
letos mezi ty nejatraktivnější patřil přátelský dvojzápas
našich mužů s reprezentací
Egypta. Egyptský národní
tým se v Novém Veselí připravoval na olympiádu v Riu
de Janeiru a v rámci této přípravy dvakrát poměřil síly
s naším Áčkem. První zápas
vyhrál Egypt 40:19, ale druhý zápas už skončil jenom
dvoubrankovým
rozdílem
32:30. Egypt do Nového Veselí vyslal také dorosteneckou reprezentaci, která si ve
veselské hale zahrála dvojzápas s českým reprezentačním týmem. Za zmínku stojí,
že Nové Veselí má v tomto
národním týmu hned pět
hráčů: Vojtu Krčála, Martina
Přibyla, Ondru Skalického,
Michala Studeného a Ma-

touše Valouška. Ti také hájili
české barvy na letošním Euru
v Chorvatsku.
O kategorii starší čeští
reprezentanti, hráči Nového
Veselí Jirka Dolejší, Miroslav
Štohanzl a Dan Zourek, odstartovali spolu s dalšími našimi čerstvě extraligovými
muži novou sezónu. Los jim
hned do prvního zápasu přiřkl výjezd na pražskou Duklu.
Ani bojovný výkon na Duklu
nestačil, první utkání prohráli muži 29:36. V sobotu 10. 9.
odehráli žáci první
kolo Ligy Vysočiny,
po kterém je žákovský tým „A“ na prvním místě a „B“ na
místě třetím. V neděli 11. září si v zaplněné
veselské
hale chtěl napravit
reputaci tým mužů,

bohužel proti byla Karviná,
která především v obraně
a hře na pivotu udělila našim
nezkušeným mladíkům tvrdou lekci. I takto nepříjemnou
zkušenost je ale náš mladý
tým odhodlán zúročit a o svoje místo v extralize se poprat.
Všem fanouškům děkujeme za podporu. Velmi si jí
vážíme. Srdečně Vás zveme
na všechna naše utkání, nejmenší „blešáci“, žáci, dorost
i muži dělají maximum, aby si
Vaší přízeň zasloužili!

Oddíl házené celoročně
přijímá do svých řad malé házenkáře. V případě zájmu volejte trenérům Milanu Šedému 739279525 nebo Michalu
Musilovi 604325409.
Podrobné
informace
o jednotlivých týmech, jejich
výsledcích, pořádaných turnajích a ostatních činnostech
oddílu házené najdete na našich internetových stránkách
www.hazena.noveveseli.cz
a na našem facebooku.
Michaela Valoušková

Biketrial
Během prázdnin se Michal Pavlík s Jirkou Rösslerem účastnili biketrialového Mistrovství světa, které se konalo 8. – 13. 8.
2016 u nás v ČR v Blansku. V kategorii Junior se Michal celkově
umístil na 8. místě, Jirka v kategorii Senior vybojoval 10. místo,
celkově se tohoto závodu účastnilo 117 jezdců z 12 zemí světa,
je to proto v tomto ohledu určitě uspokojivé umístění. Náš tým
se závodu neúčastnil jenom závodně, ale i pořadatelsky. Celou
akci pořádal Biketrial CZECH, jehož členem je náš vedoucí, Vladimír Pavlík. Ten byl také ředitelem celého závodu, a proto se na
přípravách během prázdnin podíleli i Jirka s Michalem a další
pomocníci z našich řad. Na čtyři závodní dny bylo třeba připravit 36 kontrolních úseků, třicet v lesním terénu a šest na umělých překážkách v prostoru startu a cíle. Celá akce trvala 9 dní
a po celou tu dobu se museli organizátoři postarat o více jak 350
účastníků, kteří byli převážně ubytováni
na závodišti v uměle připraveném kempu. Ve spolupráci s městem Blanskem
a partnery celého mistrovství mohli nejen
závodníci, ale i všichni účastníci využít po
celou dobu konání MS místní aquapark,
městskou dopravu, wellness na Statku
Samsara či bowlingu v areálu Zámecké
Sýpky Blansko ať již pro relaxaci po závodech nebo jako využití volného času mezi
závody.
Mistrovství světa je úspěšně za námi,
prázdniny utekly jako voda, začal nám
nový školní rok a pro naše jezdce to
znamená pokračování závodní sezóny.
V sobotu 3. 9. se jel závod Evropského
poháru v rakouském Retzu, jehož organizátorem byl znojemský klub, který jako
první vyzkoušel jaké to je uspořádat závody nejen mimo svoji lokalitu, město, ale
14

dokonce i stát. Místem se stal 20 km od Znojma vzdálený starý lom, v oblasti mezi Retzem a Obernalbem. Na jezdce čekaly
sekce připravené jak na pevné skále, tak v nalámaném kamení
nebo hrabačky v malých remízcích mezi vinicemi. A v tomto
pěkném závodě se celkově v Evropském poháru umístili Jirka
na krásném 2. místě a Michal na místě 4. Další sobotu 10. 9. následoval závod mistrovství republiky v daleké Březové u Sokolova, 600km za volantem ale stálo za to, protože v tomto závodě,
který se jel tentokrát na tři kola, Michal vybojoval 3. místo a Jirka
krásné 1. místo. Dále nás ještě čeká závod v Kyjově 17. 9. a potom už jenom finálový závod, jako ostatně každý rok, 5.- 6. 11.
v Brně na BVV Sport Lifu.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková
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Volejbal
Letním volejbalovým soustředěním, které proběhlo
v polovině měsíce srpna, tradičně v Nasavrkách, odstarto-

vala novoveselskému oddílu
volejbalu další v pořadí již
čtrnáctá sezona. V ní budou
obhajovat všechna jeho mlá-

dežnická družstva první místa
z krajských přeborů a v dorosteneckých soutěžích se budou
naše děvčata snažit uhájit ligo-

vé soutěže. V tabulce jsou pro
názornost uvedeny soutěže,
do kterých byla pro tuto sezonu přihlášena naše družstva.

Soutěže 2016/2017
družstvo

soutěž

trenér

1

Mladší žákyně „A“, „B“

minivolejbal

Křivánek R., Pohanka J., Maternová J., Štourač M., Myšák L.

2

Mladší žákyně „B“

KP ml. žákyň

Jana Maternová, Lenka Štouračová

3

Mladší žákyně „A“

KP ml. žákyň

Josef Pohanka

4

Starší žákyně

KP st. žákyň

Olga Čermáková

5

Kadetky

I. liga kadetek

Miroslav Štourač, Petr Pochop

6

Juniorky

I. liga juniorek

Kateřina Vítová, Miroslav Štourač

Rád bych touto cestou
také připomněl drobné výročí
našeho oddílu. Tento měsíc je
tomu přesně 15 let, kdy jsem
počátkem září začal trénovat
první čistě dívčí volejbalové družstvo v Novém Veselí.
S úsměvem na tváři vzpomínám na první měsíce a roky
trénování, kdy se vše dělalo
takříkajíc „na kolenou“, s mizivou podporou okolí a s nejasnou vyhlídkou do budoucna.
Nikdy bych nevěřil, kam se
novoveselský volejbal jednou
dostane a že u toho budu stát

stále já a ještě o tom všem
psát. Nikdy bych nevěřil, že se
členská základna rozroste z 9
na 70 hráček, že k jednomu
trenérovi přibude dalších osm
a že se v dorostenecké soutěži
budeme jednou bojovat o extraligu, nejvyšší mládežnickou
soutěž v naší republice!
Kdyby mi tehdy někdo
řekl, že za patnáct let bude
mít novoveselský volejbal
v širším reprezentačním výběru mladších žákyň svoji
svěřenkyni (Radku Mokrou),
určitě by mi dodal mnoho

motivace do dalšího trénování. Realita však tehdy byla
jiná a podpora a motivace
byla minimální. Ale tak už to
na začátku čehokoliv asi vždy
bývá.
Přes všechny ty nepopiratelné úspěchy, které v posledních letech oddíl volejbalu
má, jsem ale nejvíc rád za to,
že oddíl po tolika letech, na
tak „malém“ městečku, stále
funguje a že se mu daří. Samozřejmě nic není zadarmo.
Vše to stálo spoustu volného
času a spoustu volného času

to stále ubírá všem těm, kteří se rozhodli tomuto sportu
pomoci a to jak trenérsky, tak
organizačně. Ruku na srdce,
ne každý z nás by toho byl
schopen. Vždyť přece kdo nic
nedělá, nic nezkazí….
Přeji veselskému volejbalu do dalších let jen všechno
dobré, dobrou partu na hřišti,
správné trenéry u střídačky,
mnoho fanoušků, větší halu
na trénování a zapálené rodiče.
Sportu zdar a volejbalu zvlášť
Roman Křivánek

Kalendář mistrovských utkání - podzim 2016
Datum

Soutěž

Začátek utkání Soupeř

Hrací místo

18. 9. 2016

Liga Vysočiny
v minivolejbale

8.00

Sportovní hala Nové Veselí
a sokolovna Nové Veselí

1. LIGA JUNIOREK

9.00 a 13.00

TJ Sokol Bedřichov

1. LIGA JUNIOREK

11.00 a 15.00

VOTJ Lanškroun

1. LIGA JUNIOREK

9.00 a 13.00

TJ Sokol Polička

1. LIGA KADETEK

11.00 a 15.00

TJ VAMAFIL Žďár nad Sázavou

1. LIGA JUNIOREK

9.00 a 13.00

TJ Sokol Dolní Újezd

1. LIGA KADETEK

11.00 a 15.00

TJ Sokol Brno I

KP mladší žákyně A

9.00

Bedřichov

KP mladší žákyně B

9.00

Demlova Jihlava

KP starší žákyně A

9.00

Demlova Jihlava B

KP starší žákyně B

9.00

KCTM Volejbal Vysočina

1. LIGA JUNIOREK

9.00 a 13.00

TJ Sokol Geogédzie Česká Třebová

1. LIGA KADETEK

11.00 a 15.00

TJ Sokol Geogédzie Česká Třebová

1. LIGA JUNIOREK

9.00 a 13.00

KCTM Volejbal Vysočina

1. LIGA KADETEK

11.00 a 15.00

VK Královo Pole B

Sportovní hala Nové Veselí nebo
Tělocvična Radostín nad Oslavou

KP mladší žákyně A

9.00

Třebíč, Hrotovice

Sportovní hala Nové Veselí

KP mladší žákyně B

9.00

Havlíčkuv Brod C, Pelhřimov

Sportovní hala Nové Veselí

24. 9. 2016
8. 10. 2016
15. 10. 2016
5. 11. 2016
6. 11. 2016
12. 11. 2016
12. 12. 2016
17. 12 2016

září 2016

Tělocvična Radostín
nad Oslavou
Tělocvična Radostín
nad Oslavou
Sportovní hala Nové Veselí
Sportovní hala Nové Veselí
Sportovní hala Nové Veselí
Sportovní hala Nové Veselí
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