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

BETLÉM
V NOVÉM VESELÍ
A je to tady… Po roce jsou tady opět
Vánoce a tradiční akce, které dokreslují
vánoční atmosféru. Letošní rozsvícení
vánočního stromečku bylo ozvláštněno nejen krásným programem, který
si připravila zdejší základní škola, ale
i překvapením v podobě dřevěného vyřezávaného betlému. Tento betlém z dílny
šikovného dřevosochaře Petra Takácze
ze Světnova bude určitě místem procházek obyvatel Nového Veselí v době
vánočních svátků, ale i místem návštěv
mnoha lidí ze sousedství, kteří třeba do
Nového Veselí zavítají na návštěvy k příbuzným nebo jen tak…Práce na betlému
trvaly asi 3-4 měsíce od prvopočátečních
představ, jak připodobnit Marii, Josefa
a malého Ježíška, až ke konečné podobě
tohoto betlému. A my moc děkujeme, že
náš městys dokáže zainvestovat finanční
prostředky i do tohoto duchovního a kulturního díla, protože rozvoj městyse je
i o těchto aktivitách.
Monika Kovalská
prosinec 2016
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Vítání občánků
V neděli 16. října 2016 bylo v obřadní síni městyse slavnostně přivítáno třináct nových „občanů“ Nového
Veselí. Vzhledem k vyššímu počtu dětí
proběhlo toto setkání ve dvou po sobě
jdoucích etapách. V kulturním programu vystoupily s pásmem básniček
děti ze základní školy pod vedením
paní učitelky Mgr. Marie Tvrdíkové. Po
slavnostním projevu starosty městyse
Zdeňka Křivánka byla maminkám předána kytička a příspěvek od městyse
ve výši 3000,- Kč.
•
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Matouš Jan Kaňka Sportovní 247
Marek Sochor Potoční 338
Václav Křivánek Žďárská 387
Jakub Zach Na Městečku 18
Mikuláš Hudec K Borovinám 407
Eva Ficková Žďárská 281
Klára Zabloudilová U Kapličky 261
Jiří Urban Na Zámku 141
Ondřej Novák Zahradní 376
Adam Pazour Dolní 44
Sára Najmanová Potoční 327
Antonín Hanus Potoční 299
Monika Valová Na Městečku 14

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
K 30. 11. 2016 činil počet obyvatel v Novém Veselí 1319, z toho 653 žen a 666 mužů.
Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech
obyvatel ve stejném věku) k 31. 10. 2016 dosáhl 2,3 %, což je v porovnání s loňským rokem o 0,6 % méně.

NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Magdaléna Večeřová, Dolní 350
Mikuláš Olišar, Nová 208
Julie Kratochvílová, Sportovní 255
Antonín Randáček, Na Městečku 57
Anna Dohnalová, Dolní 55

Jan Svoboda 70 let
Ludmila Vencelidesová 70 let
Miloslav Štěpánek 85 let
Stanislav Kubalčík 70 let
Jan Holcman 70 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

Ohlédnutí za novoveselským jarmarkem
Jednoho krásného pozdně letního
dne, konkrétně v neděli 25. 9. se mezi 9:00
a 17:00 děly velké věci. Kromě toho, že si
novoveselští a jejich blízcí užívali pouťové
atrakce, v jídelně místní základní školy se
konal jarmark, kde se představili (nejen)
místní řemeslníci a výrobky jejich šikovných rukou.
A já, jakožto nováček jsem dostala
tento krásný úkol, napsat vám o tom víc.
Před začátkem jarmarku jsem byla
lehce nervózní, protože v minulých letech jsem tuto akci nenavštívila a tak
jsem si přesně nedovedla představit, jak
to bude probíhat. Zajímalo mě, zda se
moje výrobky budou líbit, jací další prodávající tam budou a co vše bude možné
si koupit.
A musím se vám přiznat, že jsem byla
velmi příjemně překvapená. Už od rána
ve škole vládla skvělá nálada, všichni byli
milí, usměvaví, prostě pouťově naladění.
Nejvíce mě ale překvapilo, jak šikovní
lidé v mém okolí jsou. Všechny ty úžasné,
barevné a precizní výrobky - to vám byla
nádhera!
Celkem se nás sešlo 12 prodávajících
a jedna šikovná a zábavná „teta“ Andrea Dohnalová, která se celý den
starala dětem o zábavu v dětském
koutku. Věřím, že to tak skvěle zvládla i díky pomoci miminka v bříšku.
Myslím, že se shodneme, že v sedmém měsíci těhotenství je to úctyhodný výkon.
A protože nabídka byla pestrá,
chci vám každého prodejce krátce
představit.
První z prodávajících je Libuška
Doskočilová, která Jarmark zároveň
prosinec 2016

pořádá. Nabízela svoje krásné paličkované výrobky. Letos k tomu přidala i oblečky na bárbíny. Nejen malé holčičky se tak
u jejího stánku hodně otáčely.
Sestra Libušky, Marie Vejvodová, prodávala kromě jiného velmi pěkné háčkované bačkůrky. Tak příjemné, že je jistě
ocení každý malý chodec.
Blanka Večeřová ze Záborné představila roztomilé háčkované hračky, které
toužily zakoupit všechny procházející
děti.
Ze Žďáru nad Sázavou přijela letos
poprvé Maruška Leksová, která předvedla
parádní šité oblečení hlavně pro děti. Prý
se jí mezi námi „veseláky“ moc líbilo.
Stanislava Doležalová prodávala výrobky z papírového proutí. Nemohla jsem
uvěřit tomu, že tak ohromné věci jdou
uplést z papíru.
Naprosto kouzelné obrazy z křížkového vyšívání nabízela Jaruška Malá.
Když jsem viděla velké vyšité obrazy, nevěřila jsem vlastním očím. A nejen já, ale
i spousta návštěvníků si myslela, že její
obrazy jsou malované. Letos k prodeji přidala i svíčky.

Skvělá fotografka Veronika Marková,
nejen fotila, ale prodávala i voňavou levanduli z Vysočiny.
Naprosto úžasné a barevné šité
oblečení pro děti (ale i pro panenky) prodávala Míša Doskočilová.
Podezírám ji, že nikdy nespí, protože si jinak nedovedu představit, jak
to všechno se dvěma dětmi stíhá
(a děti jí při prodeji vydatně pomáhaly).
Radka Glasová má v nabídce české
tepláky všech velikostí a barev. A i o ně
byl velký zájem.
Pan Otakar Pazdera s dcerou Jitkou
a vnučkou Danielou prodávali báječné
drátované předměty, bižuterii a moc
hezké výrobky z papíru - krabičky a přáníčka.
Podruhé jako host přijela paní Petra
Zelingerová ze Škrdlovic. Díky ní má mnoho nakupujících postaráno o podzimní
výzdobu. Vyrábí totiž věnce a bižuterii.
A nakonec jsem tam byla já. Pod značkou TaTaška najdete v mé nabídce tašky,
kabelky, taštičky, batohy, pytlíky; pro děti
i dospělé.
Velké poděkování patří všem organizátorům.
Základní škole moc děkujeme za
půjčení školní jídelny.
A obrovské poděkování patří
i vám, milí Veseláci, ať už prodávajícím, nakupujícím nebo jenom procházejícím a pokukujícím. Díky vám
tam celý den vládla senzační a uvolněná nálada.
Za rok se těším na viděnou. Nebo
co kdybychom si takovou či podobnou akci zopakovali dříve?
Iva Zárybnická
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V předvánočním období policie nabádá občany
ke zvýšené opatrnosti
Postupně se blíží adventní čas a s ním neodmyslitelně
spojené nákupní horečky, shon
a stres při vybírání a pořizování dárků pro rodiny a blízké.
Lidé jsou zamyšlení nad tím, co
a kde ještě nakoupit, nebývají
ostražití a své věci nechávají
bez dozoru. Tím však dávají příležitost zlodějům.
Ženy nechávají své kabelky
zavěšené na nákupních vozících nebo položené na prodejních pultech, často i otevřené
a nezapnuté na zip. Muži nosí
své cennosti a peněženky v
batohu na zádech nebo v zadních kapsách kalhot. V peněženkách mají lidé často větší
množství peněz než obvykle.
V nákupních centrech, různých
obchodech a na rušných ulicích těchto situací zneužívají
všeteční kapsáři. Ti nejraději vyhledávají místa s velkou
koncentrací lidí, kde se mohou
rychle a nepozorovaně ztratit
v davu. Ideální příležitostí jsou
pro ně i předvánoční kulturní
akce – rozsvěcení vánočního

•
•
•

•

•

•
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stromečku, veřejné zpívání koled a mikulášské besídky.
Policie vyzývá občany k větší
opatrnosti a obezřetnosti.
• Kabelky a batohy nenoste
na zádech, kde na ně nevidíte. Mějte je dobře zapnuté a neustále na očích.
Nikdy je neodkládejte na
pultech nebo nákupních
vozících a to ani na krátký
oka-mžik.
• Peněženky a mobilní telefony nenoste v zadních
kapsách kalhot. Ideálním
místem je vnitřní kapsa
bundy nebo na dně dobře
uzavřené příruční tašky.
• Nedávejte si své cenné věci
do tašek, které se nedají
uzavřít.
• PIN kód a platební kartu
nikdy nemějte pohromadě.
• V případě krádeže ihned
vše oznamte policii a platební kartu si zablokujte.
Další nebezpečí číhá na parkovištích u nákupních center
a obchodů. Ve svých vozidlech

by lidé neměli nechávat nic,
co by zloděje mohlo přilákat.
Pečlivě si vše uschovejte nebo
raději vezměte do obchodu s
sebou. Vždy si pečlivě vozidlo
uzamkněte, i když jdete jen odvézt nákupní vozík do stojanu.
Buďte obezřetní i při ukládání
nákupu do zavazadlového prostoru nebo usazování dětí do
autosedaček. Nechávejte kabelky, mobilní telefony nebo peněženky jen tak na sedadlech, kde
jsou zlodějům přímo na očích.
Ti se pak do auta dostanou jakýmkoli nešetrným způsobem
a nejen že odcizí vaše cennosti,
ale navíc vám vozidlo i značně
poškodí.
Někteří lidé namísto tlačení
se v kamenných obchodech dávají přednost výběru dárků na
internetových portálech. To sice
přináší řadu výhod, ale i zde je
potřeba se mít na pozoru. Ušetříte čas i peníze, můžete si porovnat ceny a zboží vám bude
dodáno až do domu. Avšak ne
vždy probíhá vše tak hladce a
zákazníci často již nikdy neuvi-

dí ani objednané zboží ani své
peníze.
• Nenechte se zlákat nápadně nízkou cenou nebo výhodnými podmínkami.
• Předem si pečlivě pročtěte
obchodní podmínky a reklamační řád.
• Nakupujte jen u známých
nebo ověřených prodejců.
• Za zboží předem plaťte jen
u důvěryhodných obchodníků.
• Uchovávejte si průběh internetové
komunikace,
včetně potvrzení objednávky a údaje o pro-vedené
platbě.
Policisté jako každý rok zvýší v adventním období kontroly
v rizikových místech, ale i přesto
by každý z nás měl být více opatrný na své věci a mít na paměti,
že obezřetnosti není nikdy dost.
Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina
Oddělení tisku a prevence
prap. Mgr. Lucie Nykodýmová
tisková mluvčí

INFORMACE PRO OBČANY
Ubytovna v Novém Veselí

Svoz komunálních odpadů v době vánočních svátků bude proveden v pondělí 26. 12. 2016.
Knihovna Nové Veselí bude ve čtvrtek 29. 12. 2016 uzavřena.
Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů na
veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na
veřejných chodnících a komunikacích, a to zejména z důvodu provádění zimní údržby na těchto komunikacích. Děkujeme. (rámeček)
Městys Nové Veselí se umístil na 3. místě krajské soutěže „My třídíme nejlépe 2016“ v kategorii obcí od 501 do 2000 obyvatel. Toto
umístění bylo dosaženo především zásluhou Vás občanů Nového
Veselí, kteří řádně třídí svoje odpady. Děkujeme.
V letošním roce byly ukončeny práce na výstavbě budovy SDH –
kulturní zázemí (budova vedle tanečního parketu v areálu SDH).
Prostory v této budově je možné využívat zejména pro zájmovou
kulturní a spolkovou činnost v městysi, ale také například pro setkání žen (maminek s dětmi), besedy apod. Více informací získají
zájemci na úřadě městyse.

V současné době probíhají dokončovací práce na
stavbě ubytovacího zařízení TJ Sokol Nové Veselí. Investice podpořená Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Krajem Vysočina a Městysem Nové Veselí bude
mít kapacitu 20 pokojů, včetně jednoho bezbariérového
pokoje. Předpokládáme využití při ubytovávání jednak
sportovců v rámci mnoha turnajů a soustředění pořádaných oddíly házené a volejbalu, ale také při ubytovávání
ostatních zájemců o ubytování.
Slavnostní otevření proběhne v průběhu měsíce
února 2017. Stavbu provádí firma Pozemní stavby Jihlava, která se v současné době vypořádává se zhoršenými
povětrnostními podmínkami. Věříme, že tyto ubytovací
kapacity zlepší podmínky při organizování sportovních
a společenských akcí v našem Městysi a zároveň nabídnou příslušný komfort v ubytování návštěvníkům Nového Veselí.
Zdeněk Materna
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výsledek ankety k budově úřadu městyse
V letních měsících se občané městyse prostřednictvím ankety mohli vyjádřit k rekonstrukci budovy úřadu. Celkově se
do ankety zapojilo 163 občanů. Nabídnuty byly tyto varianty
a s tímto výsledkem hlasování:
1/ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Stavební úpravy menšího rozsahu, se zachováním vnitřní
dispozice stávající budovy a připomenutím její historie – STARÁ ŠKOLA
• vyřešení aktuálních problémů: nový kotel, topení v obřadní
síni, vlhkost
• odstranění moderních prvků (plastové obklady, okna, dveře...)
• nová fasáda s historizujícími motivy a případná oprava střechy
Přízemí - informační centrum, muzeum místní historie a pamětní síň sochaře J. Pelikána s expozicí z jeho díla v obřadní síni,
1. patro - úřad městyse.
Odhadovaná cena do 10 milionů
Pro tuto variantu hlasovalo 30 občanů

Bohoslužby v době vánočních svátků
v Novém Veselí
24.12. 22.00 hodin Půlnoční mše sv.
25.12. 8.00 hodin Mše sv. – Boží hod vánoční
26.12. 8.00 hodin Štěpánská mše sv.
31.12. 16.00 hodin Mše sv.
1. 1. 2017 8.00 hodin Novoroční mše sv.

Sportovní akce TJ Sokol Nové Veselí
•
•
•
•

16. 12. v 19.00 hod - hala - bufet 17. ročník mariášového
turnaje
26. 12. v 9.00 hod - hala - turnaj v malé kopané
27. 12. v 13.00 hod - hala - turnaj rodinných dvojic ve volejbalu
28. 12. v 15.00 hod - sokolík - turnaj v šachu „bleskovka“, memoriál Milana Holcmana

Kulturní akce v roce 2017
•

15. 1. 2017 ve 14.00 hodin – odpolední setkání seniorů při
muzice

•

21. 1. 2017 - hasičský ples

•

4. 2. 2017 – ples firmy ZDT, spol. s r.o.

•

18. 2. 2017 – masopustní průvod

•

18. 2. 2017 – masopustní dozvuky

•

5. 3. 2017 v 15.00 hodin – dětský karneval

prosinec 2016

2/ CELKOVÁ PŘESTAVBA BUDOVY
Se zachováním pouze obvodových zdí a vybudováním celé
nové vnitřní dispozice úřadu
• rekonstrukce by zachovávala současný vzhled budovy
(s ohledem na její historii – stará škola)
• vnitřní prostory by byly zcela přebudovány dle potřeb městyse
• při výběru této varianty může v průběhu stavebních prací
nastat situace, že stav obvodového zdiva nebude umožňovat pokračování rekonstrukce a dojde k značnému navýšení
finanční ná-ročnosti projektu nebo i k nutné demolici
• tato varianta je náročnější i z hlediska zajištění bezbariérového přístupu
Odhadovaná cena více než 20 milionů
Tuto variantu zvolilo 14 občanů
3/ DEMOLICE – STAVBA NOVÉ BUDOVY
Zbourání stávající budovy i včetně nevyhovujících vlhkých
základů, stavba nové budovy odpovídající dnešní úrovni funkční i technické
• získáme moderní kancelář úřadu a informační centrum, bezbariérový přístup do všech podlaží
• rozšíří se možnost dalšího využívání prostor budovy úřadu
i obřadní síně
• součástí bude volně přístupný prostor pro prezentaci z historie a výstavu soch J.Pelikána
Z dlouhodobého hlediska jde o ekonomicky výhodné řešení
- úspora nákladů na vytápění objektu, nebudou se dále opakovat výdaje na sanaci starých zdí, problémy s vlhkostí, špatnou
ventilací vnitřních prostor …
Odhadovaná cena více než 20 milionů
Pro tuto variantu hlasovalo 119 občanů

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 v dopoledních hodinách proběhne v Novém Veselí každoroční Tříkrálová sbírka.
Obcí budou procházet skupinky koledníků s pokladničkami zapečetěnými Úřadem městyse a logem České
charity, aby požádaly o příspěvek na její činnost. I když
má Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter je výtěžek
z této sbírky určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a jinak sociálně potřebným zejména
v regionech, kde byl vybrán.
Informativní schůzka koledníků se bude konat v úterý 27. prosince 2016 v 10.00 hodin dopoledne na úřadu
městyse. Prosíme šikovné školáky, kteří mají zájem se účastnit tříkrálové obchůzky - přijďte podpořit dobrou věc.

„DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ
NA POMOCI DRUHÝM!“
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Připravujeme v roce 2017
Na jaře příštího roku bude
provedena oprava cesty na
Vetli, na kterou navazuje již
vybudovaná nová cyklotrasa financovaná Městem Žďár
nad Sázavou. Opravu provede
firma COLAS CZ, a.s. za cenu
ve výši 533 432,- Kč bez DPH.
Další akcí v jarních měsících 2017 budou opravy částí
komunikací v ulici Potoční
a části cesty na Holetín. Výběrové řízení na tyto akce se připravují.
Plánujeme také opravit
chodníky v ulici Bohdalovská.
Následně by Kraj Vysočina měl
zajistit opravu komunikace

II/353 procházející touto ulicí.
Na rok 2017 jsme již obdrželi z Kraje Vysočina dotaci
z programu Životního prostředí na dobudování naučné stezky kolem Veselského
rybníka, dále na další výsadbu
ovocných stromů a na podporu enviromentálního vzdělávání. Vysázení ovocných
stromů bude organizováno
podobně jako v roce 2014,
tedy za účasti rodin, ZŠ a MŠ
Nové Veselí a zájmových spolků. Výsadba proběhne v podzimních měsících 2017.
Byla podána také žádost
o dotaci z programu Minister-

stva pro místní rozvoj ČR na
vybudování historické, turistické stezky v Novém Veselí, což
vychází z volebního programu
zastupitelstva na toto volební
období. Jednotlivá zastavení
této turistické stezky budou informovat zejména návštěvníky
a turisty o historii a současnosti
našeho městyse.
V průběhu roku 2017 se
provedou stavební úpravy na
sportovní hale v souvislosti
s realizací ubytovny, jejíž investorem je místní TJ Sokol.
Výběrové řízení na tyto práce
bude vyhlášeno v jarních měsících.

Sbor dobrovolných hasičů
v Novém Veselí předložil zastupitelstvu městyse záměr na
provedení zastřešení tanečního parketu a dobudování zázemí pro hudbu. Projektovou
dokumentaci a stavební povolení na tuto akci připravuje
SDH.
Je také připravován záměr
na vybudování nového rybníka na pozemku v majetku
městyse p.č. 2129 v lokalitě
pod ulicemi Nová a Sportovní.
Realizace tohoto záměru by
proběhla pouze po obdržení
dotace.
starosta městyse

My třídíme nejlépe
„My třídíme nejlépe“ je soutěž obcí, kterou pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Krajem Vysočina. Vyhodnocují každoročně obce s co nejlepším
tříděním odpadů. Vždy se sleduje nakládání s odpady podle
několik kritérií a v několika kategoriích dle velikosti. V kategorii obcí s počtem obyvatel 501 až 2000 se Nové Veselí umístilo
na 3. místě v rámci našeho kraje. A to Kraj Vysočina patří mezi
regiony s vysokou úrovní sběru a třídění, ročně zde v průměru
jde asi o 45 kilogramů plastů, skla, papíru a nápojových kartonů na osobu. Součástí ceny byla i finanční odměna ve výši
30000 Kč, která bude směřována k dalšímu rozšiřování sběrných kapacit.
Pro připomenutí uvádím, že v Novém Veselí je na 10 stanovištích umístěno celkem 55 kontejnerů. Nově přibyla u Jednoty
i nádoba na použité potravinářské oleje, velký červený kontejner na elektroodpad a vzhledem k časté přeplněnosti kontejneru na oděvy doplnila svozová firma pro navýšení kapacity ještě
druhý ve shodné velikosti.
Dále jsou v obci na několika místech umístěny velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Právě v kategorii bioodpadů do-

chází k citelnému nárůstu objemu vyváženého materiálu a tím
dochází i ke zvyšování nákladů hrazených z rozpočtu obce. Dovolím si apelovat na každého občana Nového Veselí, aby zvážil,
zda by jeho bioodpad nenašel uplatnění i u něj doma na jeho
zahrádce, vždyť nedávno byly s podporou dotace do domů poskytnuty bezplatně zahradní kompostéry.
Také by bylo dobře upozornit na usnesení zastupitelstva
obce, které v naší obci osvobodilo od poplatků na komunální
odpad děti a mladistvé do 17 let včetně. V Novém Veselí se problematice třídění totiž věnuje vysoká pozornost již od útlého
věku v Mateřské školičce Kamarád. Dále navazuje Základní škola
se svým zaměřením na ekovýchovu a účastí v projektu Ekoškola. Za to patří všem pedagogům naše poděkování.
Díky kvalitnímu třídění odpadů v naší obci se tedy daří kompenzovat vyšší nároky na svoz komunálního odpadu a nedochází ke zvyšování poplatků za odvoz popelnic. Do budoucna
se ale požadavky budou dále zvyšovat a příznivou cenu je obec
schopna udržet jen při narůstajícím objemu tříděného odpadu
oproti netříděnému. Zde je místo pro práci každého z nás.
místostarosta městyse

Chodci a reflexní prvky
Společně s tímto vydáním Novoveselského zpravodaje jste do vašich stránek
dostali i reflexní pásky, které daroval Kraj
Vysočina pro zvýšení Vaší bezpečnosti
a od letošního roku i dodržení zákonné
povinnosti.
Dne 20. února 2016, nabyla účinnost
novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, která mimo
jiné zavádí novou povinnost pro chodce,
a to mít na sobě reflexní prvky.
§ 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
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„Pohybuje-li se chodec mimo obec za
snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména
chodci by proto měli dbát na to, aby byli

dobře vidět na dostatečnou vzdálenost
a řidiči motorových vozidel se jim tak
mohli včas vyhnout a předešli tak tragickým střetům. Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro
řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na
pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je
viditelný již na 55 metrů a je-li jeho oděv
doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 metrů, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Jak zvýšit viditelnost (chodců a cyklistů)
• Používejte reflexní a fluorescenční
materiály a kombinujte je, abyste byli
dobře vidět za světla i za tmy.
• Reflexní předměty umístěte nejlépe
ke konci rukávů, blízko ke kolenům
a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo).
• Dětem pořiďte oblečení, školní braš-

ny a doplňky opatřené reflexními
a fluorescenčními bezpečnostními
prvky.
Reflexní a fluorescenční předměty nejsou drahé. Nejrůznější přívěsky,
nášivky, nažehlovací prvky, samolepky,
pásky na ruku apod. pořídíte například
v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly, případně na adrese www.altima.
cz, nebo www.reflexniprivesky.cz .

Nejenom automobily mají povinnost
svítit, cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít rovněž za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu
a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené
barvy. Varovné blikající koncové světlo
lze spatřit až do vzdálenosti 1 000 metrů.
Řidič auta tak může cyklistu včas vidět
a přizpůsobit rychlost jízdy dané situaci.

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí
upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka
s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst.
1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené

oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).
Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené
oprávnění, je zveřejněn na adrese:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit
pokutu do 20.000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
se nesplněním povinnosti dopouští správního deliktu, za který se
uloží pokuta do 50.000 Kč.
Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel: 566 688 345

Kotlíkové dotace: Ministerstvo přislíbilo krajům další peníze
Pro další žadatele o kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
má kraj dobrou zprávu. Ministerstvo živ. prostředí ČR přislíbilo přidělení dalších peněz
krajům. Podle informací krajských administrátorů dotačního titulu nedojde k žádné
změně podmínek předložení

žádosti o kotlíkovou dotaci
až na dvě zásadní skutečnosti: další peníze budou určeny
pouze na výměny stávajících
kotlů na tuhá paliva za zdroj
využívající obnovitelné energie, konkrétně kotle výhradně
na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Nebude možné využít

modifikovanou platbu. Podpořeno by mohlo výt zhruba
190 až 200 žadatelů o tuto
formu výměny. Vedení Kraje
Vysočina si je s ohledem na
průtahy s přidělením dalších
peněz téměř jisto, že příjem
nových žádostí od občanů na
výše uvedenou výměnu ne-

začne dříve než v lednu 2017.
Velké druhé kolo kotlíkových
dotací bude pravděpodobně
spuštěno až ve druhé polovině roku 2017.
Sledujte aktuální informace na www.kr-vysocina.cz/
kotliky a také Noviny Kraj Vysočina.

OKÉNKO Z HISTORIE
Němý svědek minulosti
Během října, když prováděl pan Vencálek s pomocníky opravu nosné konstrukce
pumpy u schodů na starý hřbitov, si mohl
pozorný kolemjdoucí všimnout zajímavosti, která je jinak našim očím skryta. Jde
o bílý kámen, do kterého je vytesán reliéf
dítěte.
O jeho původu zdejší historické prameny mlčí. Jediná zmínka pochází roku 1935,
kdy se opravovala cesta a silnice před farou, a budovaly se schody na hřbitov.
prosinec 2016

V pamětní knize (kronice) na straně
247, se o tom píše: „Cesta tato začínající od farní zahrady při budově byla vystouplá nad terén a tak široká, že se po ní
mohlo s povozem vyjeti až na hřbitov. Zabírala ale místo silnice, která točíc se byla
těsná. Touto úpravou se silnice napřímila.
Cesta na hřbitov je nyní ze silnice kratší,
ale protože je vyšší udělali se kamenné
schody. Povozem bude se jezditi zadem
přes farské pole. Od dřívějších dob stávala
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před farou zděná budka v níž byla studna. Později, před válkou ještě, jelikož překážela upravili studnu pod tuto zvýšenou
cestu. Při úpravě nynější přišla souměrně
do tarasu farské zahrady. V této studni,
která vyvěrá z menšího sklepa farního,
byla vždy zasazená bílá kamenná deska
s vyobrazením jakéhosi děcka, která nyní
zase byla vsazena k této studni.“
Tuto stať kronikář končí slovy – „Nikdo
nepamatuje co to znamená. Snad se tam
někdy utopilo dítě?“.
Studnu nechal vystavět v roce 1703
tehdejší farář Jan Kryštof Kubetius a ve
farním archivu je tento zápis: „ANNO 1703
Vistavjel sem studienku před oknama jarníma, aneb Boží muka z nákladem svím
vlastním a pomoci niekterych sauseduv
dole zejména jmenovaných“. Následuje
výčet jmen, příspěvků a použitého ma-

teriálu, z kterého vyplývá, že vršek studny
byl zděný, opatřený šindelovou stříškou
a ozdobený „plechem na kerím sv. Jan Nepomucký a z druhý strany Blahoslavwený
Sarkander sou malovaný“.
V matričních či jiných záznamech se
však, od doby kdy byla studna vybudována, žádný záznam o utopeném dítěti
neobjevuje.
Verze o utopeném dítěti se nezdá ani
historiku Regionálního muzea panu Mikulemu.
Podle něj jde s největší pravděpodobností o několik staletí starý náhrobní
kámen nějakého feudálního dítka (nebo
bohaté osoby), který mohl být původně
součástí kostela, hřbitova nebo hřbitovní
zdi a druhotně použit jako ozdobný stavební prvek studny.
Tomu nahrává fakt, že po postavení

kostela nového v roce 1752, byl starý kostel postupně bourán a „rozebírán“. Různé
kamenné artefakty se pak nacházely, například jako dlažba, ve starých novoveselských
domech. Je tedy dost možné, že i tento náhrobní kámen našel nové uplatnění.
Komu patřil, kdo a v jaké souvislosti
jej nechal tesat se zřejmě už nedozvíme
- bílý kámen zůstane i nadále pouze němým svědkem minulosti.

Nové Veselí má svoji písničku
Žánr zvaný dechová hudba – lidově
dechovka, je žánr specifický, ne vždy obdivovaný, přesto stále živý. Autoři, dnes
už zlidovělých písní, často čerpali z obyčejného každodenního života, opěvovali
krásu toho, co měli rádi, kde žili a na co
vzpomínali. Radosti a strasti uložili do písniček, které se postupem času staly součástí naší kulturní tradice.
Dechovka má svoji mnohaletou tradici a je stále živá i u nás v Novém Veselí.
Dokladem toho je písnička s názvem No-

voveselská polka, kterou v nahrávacím
studiu AB Records v těchto dnech dokončuje místní dechová kapela. Vznikla v letošním roce, při příležitosti významného
životního jubilea dlouholetého kapelníka
Jana Vencelidese. Hudbu složil brněnský
skladatel a dirigent Jiří Volf. Slova napsal
Jaroslav Hájek, textař, který spolupracuje
s mnoha předními kapelami a skladateli.
Je autorem písní jako Duše muzikanta,
Krajem Vysočiny nebo Kouzlo růže a je
také podepsán pod čtyřicítkou skladeb

věnovaných českým městům a obcím.
Věříme, že si písnička, kterou autoři
psali „na míru“ pro náš městys, najde jednak své posluchače, ale také ty, kteří si ji
budou zpívat. Jedině tak, si dokáže uchovat svůj odkaz a nést ho i do budoucna.
O termínu slavnostního představení hudebního CD nosiče s názvem „Tam
u nás...“, kde bude Novoveselská polka
uvedena, budeme s předstihem informovat na obvyklých místech.
Marcela Vencelidesová

Ohlédnutí za historií SH ČMS – SDH Nové Veselí
VELKÝ POŽÁR MĚSTEČKA v neděli 24. července 1831
Psané svědectví o průběhu a rozsahu požáru se nedochovalo. V městečku byly sice
dávno vedeny pamětní knihy,
které možná zasahovaly až do
13. století, ale knihy vzaly za
své nedbalostí a nevědomostí
tehdejšího zastupitelstva obce
někdy kolem roku 1870. Jednalo se o dvě velké, možná tři
menší knihy. Existence těchto
pamětních zápisů se projevila
tím, že děti tehdejšího starosty
přinesly do školy čítanky zabalené do vytrhaných listů těchto
knih. Všiml si toho tehdejší učitel a neprodleně zbytky knih
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vyhledal, ale jejich další osud
není znám. K dispozici je i německy psaná školní kronika vedená dlouho před rokem 1831,
ale zápis z roku 1831 v ní chybí.
V době založení hasičského sboru uplynulo již šedesát
let od velkého požáru. Přesto
vzpomínky tehdy ještě žijících pamětníků zaznamenal
kronikář obce a aktivní člen
hasičského sboru Josef Večeřa
do pamětního zápisu, který je
podkladem této připomínky.
O požárech, po roce 1831
do založení sboru, vedl pečlivé
záznamy mlynář Vítek, takže od

velkého požáru jsou k dispozici záznamy až do současnosti.
Je velmi pravděpodobné, že
v městečku hořelo i před rokem
1831, ale o těchto událostech
nebyly vedeny záznamy.
V pramenech lze pouze dohledat požáry místních pazderen a stavení, které po vyhoření
nebyly obnoveny. Za zmínku
stojí vypálení části ulice Dolní,
procházejícím polským vojskem v roce 1620. K našemu tématu má vztah vypálení domu
číslo 23, který v roce 1620 stál
v místě zahrady u čísla 22 a
který po vypálení nebyl obno-

ven na původním místě, ale
v roce 1760 bylo číslo přiděleno domu postavenému v sousedství domu číslo 24. Proluka
mezi domy číslo 22 a 23 zřejmě
přispěla k zastavení požáru
a čísla 23 až 47 nevyhořela.
Pro dokreslení rozsahu požáru je možno uvést, že obec
v roce požáru měla 128 popisNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ných čísel a Jaroslav Sýkora na
základě účtů za zaplacené stavební dřevo žďárskému panství, uvádí vyhořelých 70 popisných čísel.
Tolik úvodem a dále necháme vypravovat obecního kronikáře (kráceno):
Bylo to právě v neděli odpoledne po obvyklém požehnání
v kostele asi o půl třetí hodině.
Lidé právě vyšli z kostela a najednou zůstali jako ohromeni,
z bývalého panského dvora,
kdež se dodnes říká „ve dvoře“
vyvalil se sloup kouře a dýmu.
Střecha u panské palírny číslo
102, jako by prý se nadzdvihla
a provalily se plameny! Nejbližší sousedé ohně utíkali ke
svým chalupám, vzdálenější
převléct se ze svátečních šatů
do všedních a zpět ku pomoci
dle možností. V městečku byla
již stříkačka, či jak říkali staří
„stříkač“ vrchností sem daná.
Dovlékli ji na zahradu souseda
Bělíka čp. 95 hrnčíře a kamnáře.
Přes zahradu teče potok ode
mlýna, nalévali tudíž a stříkali.
Žel brzy prý se zdvíhal vítr směrem na městečko. Ozvaly se
výkřiky, v městečku se chytá!!!
Lidé stříkačku opustili a prchali svým obydlím do městečka.
Pak prý vítr ještě zesílil a stáčel
se, vrhal oheň na všechny strany. Stříkač zůstal opuštěn a co

bylo ode dřeva shořelo. Stavení byla velkou většinou dřevěná, šindelem a doškem krytá,
vše hořelo v jednom plameni.
Zachraňoval se především dobytek, vyháněl se za humna
do polí, ku stavení nebylo přístupu. Hořel kostel, škola, fara
a ulice k Bohdalovu. K večeru
rovněž chalupy „ve dvoře“ a
čísla 1 až 2 přes to, že vítr na
ně nevál. Zvony se rozlily a kov
spadl na klenutí kostela, hodiny
rovněž spadly, ale pak byly ještě
později opraveny a konaly službu. Brzo přibíhali prý přespolní
občané ku pomoci, ale do městečka nebylo přístupu.
Tak v čísle 61, kdež se po
domě dosud říká„u Fabiánů“ zůstala z toho domu dcera zvaná
„Fabiánova Anička“ na městečku s Vaškem Vorlovým z čísla 13,
starým vojákem, jenž na tomto
čísle jako svobodný měl výměnkem světničku. Tito dva zůstali
venku na městečku a nemohli
již nikam pro oheň utéci. Lehli si
ku studni tam hrotkem jakých
se dříve užívalo při dojení krav,
dřevěnou to nádobkou, polévali
jeden druhého a tak se zachránili. V čísle 63(u Hosů, dnes DKS )
čtyřletý chlapec František Bláha,
v tom hrozném chaosu zalezl za
vrata průjezdu, který byl klenutý, a tam zůstal schoulený až do
večera, kdež ho v polospánku

našli domnívajíce se, že už někde uhořel.
Smutný byl večer sousedů
novoveselských.
Mnohému
nezůstalo jen, co měl na sobě.
Z rodného místa nezůstalo jen
černé doutnající spálenisko. Při
prohrabování spáleniska nacházeli shořelé peníze, ovšem
roztavené. S večerem přicházeli
příbuzní a známí z přifařených
obcí, přinášeli chleba, mléko
a co mohli, aby ubozí vyhořelí
nebyli o hladu. Dobytek brali
sebou domů, aby pohořelým
ulehčili. Též přespat chodili do
dědin k přátelům a známým pokud si nepořídili vlastní střechu.
Bylo právě přede žněmi,
obilí nechávali na poli ve velkých kupách, kdež při deštích
hnilo. Následující dny přiváželi ze vzdálenějších obcí žito,
chléb, slámu a co sehnali po
obcích. Vrchnost, jak tehdy
ještě byla, poskytovala svým
poddaným dřevo ku stavbě,
vápno, které se vozilo z panské
vápenice z Polničky. Z pohořelých nebyl pojištěn nikdo, jen
obecní písař Mikoláš Čermák z
čísla 59 (dnešní pošta a zbrojnice) u pojišťovny Slávie. Byl to
uvědomělý občan, povoláním
punčochář a již odebíral noviny
a zaváděl v obci zápalky.
Stavělo se všelijak, i na zeleném drnu, bez základů. Zdi

dělali široké, stropy dřevěné.
V celém městečku, v selských
domech, nebylo ani jedno klenutí ve světnicích. Celkem vyhořelo asi 70 stavení, zbylo jen
několik chalup v dolním konci
a něco v uličce, odbočené od
ulice k Bohdalovu na východní
straně ku Březí.
Po vzpamatování se z prvního úleku a zmatku ohně,
hned uvažováno jak oheň povstal. Vědělo se, že na půdě Palírny měl nájemce žid Fišman,
uskladněno mnoho suché jetele. Nájemci palíren, zpravidla
židé, s tímto tak obchodovali.
Skupovali hubené voly lacino a
vykrmovali je výpalkami a pak
je prodávali na maso řezníkům.
Říkalo se, že příčinou byl spor
nájemce s pacholkem,ale byla
to asi jen domněnka, ježto trestán nebyl nikdo a vyšetřeno to
také nebylo.
A tak jako naše předky stihla ohnivá zhouba a na léta je
uvedla do chudoby a bídy, že
modlili se a volali k bohu, od
moru, hladu a války vysvoboď
nás Pane. I my dnes přejeme
sobě pokoj svatý, v poctivých
srdcích lidských pracujíce a to
čest těm, kteří za to bojují.
Touto připomínkou velkého ohně končíme naše ohlédnutí za historií hasičského sboru.
SH ČMS -SDH Nové Veselí

VÁNOČNÍ ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Skutečně zdravá školka
Co to je? Jedná se o komplexní vzdělávací program, zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.
Skutečně zdravá školka pomáhá dětem v rozvoji dovedností
a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému
životu.
Naše Školička Kamarád se do tohoto programu zapojila
letos začátkem listopadu. Školní jídelna a kuchyně se stávají
plnohodnotnou součástí vzdělávání ve společenství dětí, rodičů, učitelů i kuchařek. Výchova ke zdraví se tak od prostého
učení podle vzdělávacích plánů posouvá do reálného života
jako výchova ke zdravému stravování a životnímu stylu. Cílem
naší školičky je získat nejdříve bronzové ocenění Skutečně zdravá školka, o což se budeme snažit v průběhu roku 2017, a poté
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samozřejmě budeme usilovat o
umístění vyšší, protože nám záleží na tom, co u nás naše děti
jedí, na jejich zdraví a na jejich
celkové spokojenosti.
Podmínky pro udělení
certifikátu Skutečně zdravá školka mají tři úrovně: bronzovou,
stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje kritéria, která musí
mateřská školka splnit. Tato kritéria jsou rozdělena do čtyř tématických okruhů: angažovanost a kultura stravování, kvalita jídla
a místo jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a okruh místní
společenství a spolupráce.
„Skutečně zdravá školka s bronzovým oceněním nabízí dětem
sezónní pokrmy vyrobené minimálně ze 75% z čerstvých surovin.
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Zapojuje rodiče a děti do zlepšování školního stravování a prožitku
v jídelně prostřednictvím Akční skupiny pro zdravé stravování. Poskytuje dětem možnost vzdělávacích aktivit v oblasti přípravy pokrmů. Zahájila kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady a organizuje pro děti návštěvu farem v okolí. Respektuje potřeby strávníků
se specifickou dietou tím, že jim umožní ohřátí z domu doneseného
dietního pokrmu v jídelně. Splněním podmínek pro bronzovou úroveň se škola stává součástí sítě Skutečně zdravých škol a školek.”
Skutečně zdravé mateřské školky nabízí dětem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí zdravé stravovací návyky. Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku
a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte
a jeho vývoji. Skutečně zdravé školky také umožňují dětem pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na zahradě a učit se základům
vaření. Rodičům tyto školky pomáhají vzdělávat se v oblasti
zdravé výživy dětí. Zdravé stravování dětí se promítá do zlepšení jejich zdraví a tím i zlepšení výsledků ve škole a v chování.
Pomáhá vytvářet budoucí mladé lidi, jejich dovednosti a návyky
pro další úspěšný život. Důležité je i rozvíjení praktických dovedností, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin.
Co Skutečně zdravé školky dělají? Nakupují do školní jídelny
čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků, organizují výlety na místní farmy, začleňují téma stravování
a jídla do vzdělávacího programu, pořádají ve školce farmářské
trhy a komunitní aktivity, nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče, pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu, zajistí,
že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí
v příjemné a klidné atmosféře, žákům poskytují plnou důvěru
v účasti na celém procesu. Snaží se, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit
(http://www.skutecnezdravaskola.cz/ )
A co Vaše dítě, milí rodiče?
Obědvá stále ještě ochucovadla a jídla z polotovarů, prášků
a kostek?
Nebo raději chcete, aby školka, do které chodí Vaše děti, nabízela chutné a přitom zdravé pokrmy? Chcete, aby Vaše dítě
mělo představu o tom, odkud jídlo pochází, jak se pěstuje nebo
vyrábí? Chcete, aby se děti učily o jídle a zdravé výživě, vařily
a pěstovaly na zahradě ovoce a zeleninu? Přesně toto nabízí skutečně zdravá školka.

Žádná změna ale nenastane sama od sebe.
Aby školka dokázala prosadit lepší stravování, potřebuje
podporu nás, rodičů, a to zejména aktivním přístupem, zajímáním se o to, co dítě ve školce jí, zda vůbec jí, informováním se
o možných zlepšeních a diskutováním s vedením školky. A samozřejmě musíme dát dětem základ zdravých stravovacích návyků
doma. Tady vše začíná. Musíme dát dětem důležité informace,
díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny. Sáčkem „bonbónů“ nebo úžasně přesolených „brambůrek“ to
opravdu nedokážeme. Zamysleme se alespoň občas nad tím, co
nám„roste“ na našich zahrádkách, zda jen kameny a okrasné keře,
jejichž údržba, jak časová, tak i finanční, je mnohdy náročnější než
kousek záhonu s mrkví, cibulí a česnekem. A petržel či bylinky do
polévky? Vždyť ta„z pytlíku“ je hotová za 5 minut a umělá ochucovadla krásně navnadí naše chuťové buňky. A přemýšlíme nad tím,
že naše děti to všechno vidí? Ano, naše malé děti nejsou hloupé,
a mnohé už neznají zahradu se zeleninou a ovocem ani u svých
babiček a dědů, natož potom doma chované prase, králíky či slepice a vajíčka od nich! Na dříve domácí zvířata se naše děti musí
jezdit dívat na farmy (dnes je toto slovo módní), ale díky alespoň za ně, nebo do zoo či zvířecích koutků ve městech. V hyper
a supermarketech si vybíráme jen tu „nejkrásnější“ zeleninu“ nádherně namytou bez kousku hlíny a to „nejkrásnější“ nablýskané
ovoce, jedno jako druhé. Pokroucenou mrkev a zdravé jablko
s červíkem tam opravdu nenajdeme.
Jak odpovídáme na otázky našich dětí: „Kde se ta zelenina
a ovoce bere?“ No, víš synku/dceruško, někdo je vypěstoval někde na poli nebo ve skleníku v Polsku, Číně nebo jinde, sklidili
je ještě nezralé, několikrát je postříkali, aby vydrželo dlouhou
přepravu a skladování, nebylo plesnivé a shnilé, a všechny ty
jedy potom sníme. Potom se divíme, proč nás třeba bolí to či
ono. Možná právě z těchto „zdravých“ jedů. Když se někde objeví něco „bio“ – dnes vysoce módní zboží za přemrštěné ceny,
zvedáme obočí ve smyslu, že to stejně není pravda, že to je stejně podvod. Tak to zkusme doma, s dětmi, a budeme vědět, že
máme svoje bio, kterému můžeme věřit!
Myslíme si, že každé dítě má dostat šanci na lepší a zdravější
život, šanci naučit se přemýšlet o tom, co jím a proč, ale zároveň
musí mít i zodpovědnost za své zdraví.
Tým Akční skupiny pro zdravé stravování Školičky Kamarád

Láska k naší zemi a její historii
Naše školička je běžná
státní školka, která se inspiruje principy některých alternativních vzdělávacích směrů.
Z programu Začít spolu se
snažíme naučit děti spolupráci, domluvě, vzájemnému
respektování, dodržování pravidel, sebehodnocení a zpětné vazbě. Proto děti pracují
v centrech aktivit a používají
týdenní hodnocení svých zvolených činností. Z pedagogiky
Montessori učíme děti klidu,
rozvaze, umění rozhodnout
se a svobodně si volit, ponořit
se sama do sebe a soustředit
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se. Z lesních školek se učíme
využívat přírodu jako prostornou učebnu a jako nekonečný zdroj učebního materiálu.
Učíme děti přírodu chránit
a hledat řešení, jak ji uchránit
i do budoucna. Na to navazují
naše dva stěžejní programy –
Ekoškola a Skutečně zdravá
škola. V Ekoškole se děti učí
péči o Zemi a její zdroje, a ve
Skutečně zdravé škole se děti
učí péči o sebe sama, aby
měly sílu a energii na své další
snažení. No a pak se snažíme
vnímat svět kolem sebe, změny, které v něm probíhají, sou-

vislosti, které se učíme vidět,
jednoduše používat selský rozum. Vidíme, že se nám někam
vytratil člověk jako takový, ten,
který je aktivní, řeší problémy
v souvislostech, a ne pro svůj
vlastní zájem, je citlivý k sobě
i k druhým, ke svému okolí,
místu, kde žije, má vysokou
míru senzitivity k přírodě,
spolupracuje a komunikuje,
a hlavně sdílí a prožívá. Vytratila se národní hrdost, láska
ke své zemi, respekt k historii
a tradicím naší země. Výchova
dítěte k vlastenectví, lásce ke
své domovině, regionu, místu,

k tradici jsou v dnešní době
opomíjeny. A to je něco, co
nám není lhostejné. Snažíme
se naši práci ladit tak, aby vše
bylo v kontinuitě, doplňovalo
se, prostě bylo ve vzájemné
interakci a symbióze.
Lásku k české zemi a k místu, kde žijeme, se snažíme probouzet projekty, kde si s dětmi
čteme o naší historii, navštěvujeme tato místa, všímáme si,
jak se žilo dříve a dnes. Historie
děti velmi baví a staré pověsti
přímo milují. Když si na zahradě čteme o praotci Čechovi,
jak vystoupal se svou družiNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

nou na horu Říp, jsou schopni
toto rozvinout dále ve svých
hrách. Téma vzniku českého
království děti i paní učitelky
natolik oslovilo, že jedna třída si ho vybrala jako celoroční projekt do svého třídního
vzdělávacího plánu. Ale i v dalších třídách se promítá historie
našeho národa, třeba když si
povídají o prvním prezidentovi, TGM, pak hledají v místě,
kde žijí, jeho sochu, hledají
národní symboly – lípu, vlajku,
zpívají českou hymnu. Nebo
když jsme letos slavili výročí
narození Karla IV., tak děti stavěly Karlův most z písku a vajíček, zkoušely kreslit jeho portrét, hrály si na rytíře a dvorní
dámy. Kluci pořádali rytířské
turnaje, holky se zase učily
dvorní etiketě. Snažili jsme se
v dětech probouzet hrdost
na naši zemi a na významné
osobnosti, které se zasloužily o její rozmach. O starých
časech je i náš dlouhodobý
projekt s názvem Bejvávalo,
v rámci kterého jsme s dětmi
hovořili o řemeslech, co a jak

se vyrábělo, děti navštívily starou kovářskou dílnu a v muzeu
ve Třebíči pak vzdělávací program o řemeslech. Na konci
roku děti navštívily centrum
Eden v Bystřici n/Pernštejnem,
kde měly možnost nakouknout do starých chaloupek
a pozorovat, jak kdysi lidé žili.
Na třídách či venku si zkoušely hrát na pekaře, mlynáře,
tkalce a jiné řemeslníky. Při
tom všem ukazujeme dětem,
jak byl život těžký, a i přesto
měli lidé k sobě blízko a podporovali se. Zároveň se snažíme ukazovat krásu a hodnotu
věcí, které kdysi lidé používali.
Vše zachycuje zpracovaná prezentace s názvem „Řemeslo
má zlaté dno“ - http://www.
ms.noveveseli.cz/remesla.pdf.
Vztah k české zemi je
zároveň i vztahem k lidem,
kteří zde žili a žijí. O dobách
nedávno minulých nám mohou vyprávět naši senioři,
kteří prošli těžkým válečným
obdobím a mohou dětem
o těchto časech pohovořit.
Zároveň se tak budují mezi-

generační vztahy a v dětech
úcta ke stáří a k moudrosti,
kterou staří lidé přirozeně
mají. Seniory zveme do školky na čtení v rámci celorepublikového projektu Celé
Česko čte dětem. Náš dílčí
projekt se jmenuje „Babičko,
dědečku vyprávěj“ a v pozdní
podzim, kdy se už nepracuje
na zahrádkách, k nám senioři
chodí do školky a vyprávějí či
čtou dětem pohádky. O vánočním čase je zase zveme na
adventní zpívání a jarmark,
které naše školička každoročně pořádá v čase adventním,
a také je zveme do vánoční
kavárny, kterou s dětmi ve
školce vždy připravíme – děti
na třídách napečou nějaké
dobroty a uvaří horký ovocný
punč a pak si se seniory povídají a společně zpívají koledy.
Naše projekty můžete sdílet
na našich stránkách v záložce projekty - http://www.
ms.noveveseli.cz/projekty.
htm .
Úžasnou zkušeností z loňského školního roku bylo i

zpívání s Horáckou muzikou,
projekt, který vzešel právě od
primáše Horácké muziky pana
Milana Nováka, a který cca po
dvou měsících „vzájemného
zpívání si“ byl zakončen veřejnou akci s názvem Tancovačka,
kde společně zpívaly děti a Horácká muzika, a po tomto zpívání se pak přítomní učili lidovým
tancům. Opět jsme se snažili jít
cestou tradice, a to v lidové písničce a tanečcích, a děti zpěv
lidových písniček tak zaujal, že
si naučené písně zpívaly i při
hrách jen tak pro radost (http://
www.ms.noveveseli.cz/nase_
videa.htm). Škoda jen, že tato
nádherná kulturní akce byla
podpořena tak malým počtem
účastníků. Snad to organizátory neodradí od pořádání akcí
podobného charakteru. Vždyť
kde jinde se scházet, povídat
si, bavit se, podpořit a ocenit
nadšení a snahu organizátorů, než při všech komunitních
akcích určených pro širokou
veřejnost.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Dnem svatého Martina u nás zima začíná
Zima se přihlásila prvními
vločkami a naše děti ze Školičky Kamarád byly radostí bez
sebe. Jejich radost však netrvala dlouho a bylo po sněhu.
A tak jsme se rozhodli, že
nejjistější bude, když u nás
přivítáme samotného svatého
Martina na bílém koni a on už
určitě zařídí, aby začal padat
sníh. Svatomartinským slavnostem předcházely týdenní
přípravy. Společně s dětmi
jsme si připomněli příběh o císařském vojáku Martinovi, který se podělil o svůj plášť s ubohým žebrákem. Řekli jsme si,
jak slavili tento sváteční čas
naši předci. A podle starých receptů napekla každá třída svatomartinské cukroví na páteční
odpolední slavnost. Napjatě
jsme čekali na magické datum
11.11., kdy by se měl objevit
svatý Martin. Třída Koťátek dopoledne postavila u vchodu
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do školky slavobránu na přivítání svatého Martina. K obědu
nám paní kuchařky připravily
tradiční menu – dopoledne
škvarkovou pomazánku, na
oběd svatomartinskou kachnu,
knedlíčky a červené zelí, odpoledne byly hraběnčiny řezy.
Vše jsme zapíjeli „svatomartinským vínem“ z červené řepy.
No a potom jsme se již jen těšili
na odpolední slavnost.
Kolem půl páté bylo před
školkou již hodně živo. Všichni vyslechli a zhlédli příběh
o svatém Martinovi v podání
Koťátek. Každý si mohl vyzkoušet házení podkovou,
koníkový slalom nebo prohazování podkovou malými míčky. Ale hlavně všichni
dychtivě čekali, zda přijede
svatý Martin. A přijel! Vypadal majestátně v čele našeho
lampionového průvodu. Malá
světýlka se vlnila přes Veselské

náměstí a radostný výskot dětí
dokreslil kouzelnou atmosféru celého setkání. Při návratu
do školky se podával výborný
čaj a punč pro zahřátí, který
nám připravily naše šikovné
paní kuchařky. Všichni ochutnali dětmi napečené cukroví.
Okolo zapáleného ohně bylo

teploučko a když jsme s kytarou přidali písničku, nikomu se
nechtělo domů.
Děkujeme všem, kdo si
udělal čas a přišel s námi sdílet
kouzelné okamžiky svatomartinské slavnosti.
Eva Jurmanová, třída
Koťátka
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Cesta za drakem
Nový školní rok se rozběhl
a nás čekala třetí výprava za
kamennými kamarády. Tentokrát naše cesta vedla do Ronova za drakem Áronem , který
stojí u Firmy Apoly .
První
zastavení
bylo
v Hamrech u koní s vozem zapadlým v blátě. Děti si koně
prohlédly, vyfotily se u nich
a hurá, směr Ronov. Netrvalo
dlouho a uviděli jsme očekávaného draka, u kterého na
nás čekal majitel firmy Apoly
pan Křesťan.
A co firma Apoly vyrábí? Obaly, obalové materiály
a kartonové krabice. Děti si
prohlédly stroje, viděly různé
druhy krabic, ukázku, jak se
která krabice skládá a jak se

vyrábí palety na převoz všech
papírových výrobků.
Také jsme se dozvěděli,
proč se drak jmenuje Áron.
Chcete to vědět také? „Á“ jako
Apoly - a „ron“ jako Ronov.
Pan majitel si také vymyslel o drakovi pověst. Tento
drak kdysi létal v ronovských
lesích, a protože neměl co
dělat, strašil lidi a děti. To se
lidem moc nelíbilo, a tak mu
hodili krabici, aby si s ní hrál
a nikoho nestrašil. Od té doby
drak stojí u silnice, má zaseknutý dráp v krabici a hlídá si
ji. Proč zrovna krabice? Apoly
krabice vyrábí.
Dostali jsme také dárečky.
Jak jinak než dárkové krabičky
s překvapením.

Po dobré svačince jsme si
ještě prohlédli skládku v Ronově a čekala nás zpáteční
cesta do Školičky Kamarád.
Už se těšíme na další výpravu.

Kam to bude? Neprozradíme.
Ahoj na další cestě za kamennými kamarády.
Vlaďka Bednářová,
Školička Kamarád

Vánoční jarmark a adventní zpívání
Adventní atmosféru každých Vánoc v Novém Veselí již 13 let
dokresluje vánoční jarmark a adventní zpívání. Začínalo se ve
školním roce 2003-04, a to vystoupením dětí na městečku. Rok
na to jsme přidali na zahřátí horký čaj a vánoční punč a další
rok pár vánočních výrobků z keramiky, které jsme vyrobili v naší
dílně. Tak takhle to vlastně začalo. Dnes je adventní zpívání
a vánoční jarmark obrovskou, organizačně náročnou akcí, která
nemá v blízkém okolí obdoby. Profesionálně ozvučené vystoupení dětí včetně osvětlení, mnoho pochutin vyrobených z plodů naší zahrady, ale i zahrádek našich rodičů, a obrovské množství drobných vánočních dárků a dekorací, které všem, kdo si
je zakoupí, ozdobí vánoční stoly či vánoční stromečky. Také význam celé akce má v posledních třech letech nový rozměr, a to
benefiční a charitativní. Z větší části výtěžku totiž podporujeme
rodiny či organizace mající v péči postižené děti.
S přípravami na jarmark jsme letos začali již o prázdninách.
y
, do čeho se p
Plán,, co budeme dělat,, kdo co vyrobí,
pustí,, p
pros-
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ba rodičům na schůzce v září a opakovaná výzva maminkám
v měsíci říjnu. To již bylo vše v běhu. Na podzim jsme i s dětmi
zužitkovávali vše, co nám dala příroda, ať už ta opečovávaná či
ta divoká. Veškeré produkty námi vyrobené jsou čistě přírodní,
bez žádných konzervačních přípravků. Proto jsou tak zdravé a
v bio kvalitě. Námi vyrobená šťáva, sirup či pečený čaj je určen
k rychlé spotřebě a musí být uchováván v chladu. Letos jste mezi
pochutinami mohli objevit šípkovou šťávu, sirup z mladých smrkových výhonků, ostružinovou šťávu, povidla, dýňový kompot,
kandovanou dýni, speciální bylinkové čaje, sušenou diviznu na
kašel, sušené houby, domácí sušenky či cukroví, perníčky aj.
Mezi dárky a dekoracemi převažovaly mýdlové produkty, pomády na rty, měsíčkové masti, odlívané svíčky, keramika od firmy
Crhák, ale i ta naše, voňavé a nahřívací polštářky, různé vánoční
ozdoby, dekorace adventní, svícny a věnečky, andělská trička,
zkrátka výrobky mnoha druhů a mnoha tvořivých technik. Lej
tos jarmark
podpořilo na padesát maminek, které něco vyrobily
či upekly a donesly na náš jarmark. Společně tak
děláme dobrou věc a moc jim za to děkujeme. Poděkování patří i mnoha dobrovolníkům, kteří každoročně pomáhají obě akce zastřešit. Prodej, doprava, stěhování, fotografování, no, je toho opravdu
hodně. Jejich jména bychom mohli vypsat, a bylo
by jich mnoho. Myslím však, že důležitější je zmínit
jejich dobré srdce a chuť pomoci.
Adventní zpívání je takovou třešinkou na dortu a prestižní záležitostí pro naše předškoláky. Je
to taková zkouška odvahy a sebevědomí a věřte,
stoupnout si na pódium a veřejně zpívat, tančit či
recitovat není žádná lehká věc. Ačkoliv se snažíme
dát každému dítěti nějakou roli, ne každý má v sobě
odvahu, ne každý má talent k sólovému zpěvu, ne
každý si pamatuje texty s lehkostí a samozřejmostí. My ve školce jsme s dětmi každý den a věřte, že
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

vidíme, jak jsou děti individuální. Program a rozložení také není
jednoduché naplánovat. Musíme mít na zřeteli mnoho kritérií
– od potenciálu dětí, po prostorové podmínky a taky celkový
počet dětí. Jiné je vystoupení s dvaceti, jiné s třiceti dětmi. Také
musíme brát ohled na možná onemocnění, což se nám zase
letos potvrdilo – školkou prošla střevní chřipka, která zdolala
malé i velké, rodiče i zaměstnance školky. Jsou to pak nervy, kdo
ze sólistů vydrží a kdo „padne“ nemocen. Přesto všechno, když

hodnotíme celkový dojem z této kulturní záležitosti – vystoupení se líbilo a ohlasy jsou pozitivní. Poděkujme proto především
dětem, které si to užily, těšily se a byly pyšné samy na sebe, že
to zvládly. Oceňme, že o notný kus stouplo jejich sebevědomí,
samostatnost a odvaha prezentovat sebe sama. A to je to nejdůležitější hledisko.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Bez stromečku nejsou Vánoce
Tak tohle je hlavní motto vánoční výstavy se soutěží obcí a měst sdružených
v organizaci zvané MAS, přesněji tedy
Místní akční skupiny Havlíčkův kraj. Letos
se koná již osmý ročník a náš městys se
v loňském roce zapojil úplně poprvé. To
nás reprezentoval tzv. klubíčkový stromeček, a díky klubíčkům všech rodinek naší
školičky jsme získali umístění na třetím
místě. Podmínkou dobrého umístění je
nejen originalita vánočního stromečku,

vliv má i hlasování návštěvníků výstavy.
Letos se výstava stromečků koná ve Vatíně, což je v podstatě „za humny“, proto vyzýváme všechny obyvatele, malé
i velké, aby náš městys a jeho stromeček
podpořili. Soutěžíme opět s netradičním
stromečkem, a to rukavičkovým. Každá
rodinka si přinesla neomezený počet prstových rukavic, které vycpaly vatou, zašily
a na rukavičku přidělaly andílka s vánočním přáním. Vernisáž výstavy se koná

18.12. v 15.00 v prostorách víceúčelového
zařízení čp. 38 ve Vatíně. Výstava pak bude
přístupná od 19. – 23.12. vždy od 10.00 –
19.00 a dále pak v období vánočních svátků 26. – 27.12. ve stejnou hodinu.
Bližší informace naleznete ne webu
městyse v aktualitách a fotky z přípravy
stromečku na rajčeti - http://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Školička Kamarád přeje všem lidem dobré vůle kouzelné Vánoce v kruhu
své rodiny a dobrých přátel a do nového roku si popřejme hodně lásky,
porozumění, tolerance a chuti vzájemně si pomáhat a podporovat. Buďte
v roce 2017 šťastni a spokojeni.
Zároveň nám dovolte poděkovat všem rodičům, partnerům, dobrovolníkům,
spolupracujícím firmám, spolkům a také zřizovateli za podporu a pomoc
v minulém roce. Vašeho zájmu o náš rozvoj si velmi vážíme.
Kolektiv Školičky Kamarád

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V předvánočním čase vyrazí 5. třída společně s p. uč. Ptáčkovou zazpívat vánoční
pásmo doplněné básničkami na oddělení geriatrie a následné péče jihlavské nemocnice.
V pondělí 19. 12. 2016 devátá třída navštíví děti z MŠ a zahraje jim zimní pohádku Dvanáct měsíčků.
Pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ si pěvecký kroužek připravil zpívanou pohádku Červená Karkulka a žáci z 5. třídy zahrají další oblíbenou pohádku
Sněhurka.
Jako každý rok před vánočními svátky se žáci ZŠ chystají bruslit na
zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou a školáčci ze školní družiny již
teď vyrábí vánoční dárky, které rozdají při návštěvě osamělých občanů Nového Veselí.
prosinec 2016
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Ze sportu
1. stupeň
Se začátkem školního roku odstartoval další ročník Školní
ligy v miniházené, úvodní turnaj se konal ve Žďáře nad Sázavou a naše škola na něj vyslala tři družstva.
I letos se chlapci zúčastnili turnaje ve florbalu, tentokrát
v Bystřici nad Pernštejnem.
Celkem 24 sportovců reprezentovalo naši školu v Netradičním pětiboji, nejvíce se dařilo hochům z 2. třídy – Dominik Dlouhý, Daniel Kotík a Štěpán Tůma obsadili 1. místo. Na
2. místě se umístila děvčata z 2. třídy – Vanesa Bartoňová, Eva
Prachařová a Lucie Zítová a děvčata ze 3. třídy, která soutěžila
ve složení Denisa Obršlíková, Lada Pazourová a Amélie Sýkorová. Na bronzový stupínek vystoupili hoši ze 3. třídy – Adam
Flesar, Vít Sobotka a Matěj Zimmermann a děvčata z 5. třídy –
Martina Jarošová, Veronika Jurková a Kateřina Knapová.
2. stupeň
V tomto školním roce bude naše škola pořadatelem republikového finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministry-

ně školství v házené. Pořadatelská škola má pro svá družstva
účast zajištěnou automaticky, přesto si naši starší žáci poměřili
síly v okresním kole. V prvním utkání prohráli s Nížkovem a ani
ve druhém nestačili na své soupeře ze ZŠ Školní Velké Meziříčí.
Jejich výkony se však lepšily zápas od zápasu, porazili družstva
ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou i ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
a obsadili konečnou druhou příčku. Díky tomu otestují svou
formu v krajském kole, do kterého zasáhnou i dívky. Finálové
kolo se uskuteční 21. a 22. dubna 2017 ve sportovní hale v Novém Veselí.
I v letošním školním roce jsme se (bez předních umístění)
zúčastnili Přespolního běhu ve Žďáře nad Sázavou.
Celkem 8 žáků se zúčastnilo okresního kola v Zimním čtyřboji a nejúspěšnější žáci – David Dlouhý (6.A) a Pavel Sobotka
(9.tř.) postoupili do krajského kola v Havlíčkově Brodě, kde se
shodně umístili na 8. místě.
Naše škola uspořádala již 9. ročník turnaje ve vybíjené dívek, kterého se pravidelně zúčastňuje okolo 200 dívek.

V turnaji O novoveselský míč obhájili vítězství loňští vítězové
V devátém ročníku turnaje O novoveselský míč se utkalo ve sportovní hale
v Novém Veselí 16 družstev z osmi škol.
V obou kategoriích vítězství obhájili
loňští vítězové. V kategorii mladších žákyň (do 7. třídy) byly nejlepší dívky ze
Základní školy Oslavická Velké Meziříčí
a v kategorii starších žákyň (do 9. třídy)
se z prvenství radovala domácí novoveselská děvčata.
Gratulujeme hráčkám k úspěchům
a těšíme se na další, jubilejní 10. ročník.

5. ZŠ Velká Losenice
7. ZŠ Nížkov
7. ZŠ Školní Velké Meziříčí
Pořadí mladších žákyň
1. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
2. ZŠ Velká Bíteš
3. Gymnázium Velké Meziříčí
4. ZŠ Školní Velké Meziříčí
5. ZŠ Velká Losenice
5. Gymnázium Žďár nad Sázavou
7. ZŠ Nové Veselí
7. ZŠ Nížkov

Pořadí starších žákyň
1. ZŠ Nové Veselí
2. Gymnázium Žďár nad Sázavou
3. Gymnázium Velké Meziříčí
4. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
5. Velká Bíteš

Velké poděkování patří sponzorům
akce, kteří věnovali krásné ceny: ZDT, Plastia, Efko, pan Odehnal, pan Rosecký, pan
Beneš, a paní Buchové za napečení dortíků pro vítězná družstva.

Krásné keramické kachle vyrobila paní
učitelka Štěpánková se žákyněmi naší
školy.

EXKURZE
Ve třetím ročníku se žáci v předmětu Svět kolem
nás podrobněji seznamují s místem, kde žijí. Snažíme
se o co největší propojení výuky se skutečným životem,
proto jsme v rámci tohoto učiva navštívili místní zemědělské družstvo, podniky Plastia a ZDT. Zaměstnanci
zmíněných firem se nám vždy velmi ochotně věnovali.
Děti si prohlédly výrobu, dokonce si některé činnosti mohly vyzkoušet a dostaly drobné dárky. Na
úřadu městyse seznámil pan starosta Křivánek děti se
způsobem řízení obce, pan farář nám umožnil prohlídku kostela, kterou doplnil výkladem. Děkujeme všem
za čas, který věnovali dětem. Věříme, že dobrý vztah
dětí k místu, kde žijí, je základem jejich spokojeného
budoucího života.
14
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Přivítali jsme adventní čas
Rozsvěcení vánočního stromu v Novém Veselí proběhlo již
tradičně na 1. adventní neděli. Po zahájení, v podání pěveckého
kroužku, přivítal všechny přítomné ředitel základní školy krátkým
proslovem. V průběhu programu zazněly vánoční písničky, které si nachystal pěvecký kroužek a děti z dramatického kroužku
a 3. třídy zahrály vánočně laděné scénky Pastuškové a Vánoční

strom. Vystoupení bylo doplněno také recitací. Pro veřejnost bylo
přichystáno občerstvení v podobě punče a v jídelně základní školy, která sloužila zároveň i jako místo pro setkání bývalých členů
přírodovědného kroužku Kulíšek, se mohli ostatní zahřát šálkem
teplého čaje nebo ochutnat vánoční cukroví. Celý program ukončil pan starosta přáním příjemného prožití adventu.

S čerty nejsou žerty aneb mikulášská nadílka
V pondělí 5. 12. i do naší školy zavítal Mikuláš společně s anděly a čerty. Většina dětí z prvního i druhého stupně se na jejich
návštěvu těšila či ji s napětím očekávala. Někteří, vědomi si svých
prohřešků, byli maličko nervózní. Početný čertovský rej, na který
dohlíželi andělé společně s Mikulášem, postupně obešel jednotlivé třídy. Ti, kteří se po celý rok chovali vzorně a zodpovědně si
plnili své školní povinnosti, byli Mikulášem pochváleni, hříšníci
se museli vykoupit pěknou písničkou či básničkou. Na obličeji,
případně na oblečení nám zbylo pár černých šmouh, ale naštěstí
jsme ve škole zůstali v plném počtu. Teď už jen nezapomenout na
sliby, za rok jsou tu zas!

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 7. 9. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace k zahájení školního roku 2016/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu ze zasedání školské rady přednesenou její předsedou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva
SVK Žďársko
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO
Přibyslav dne 2. 9. 2016
prosinec 2016

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o zajištění průběhu voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Převzetí Plánu ochrany území pod vodním dílem před
zvláštní povodní od Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina pro vodní díla Matějovský a Veselský rybník
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o průběhu prací k realizaci obchvatu Nové Veselí – Budeč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou v budově č.p.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

286 ke dni 10. 9. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Pronájem uvolněného bytu v budově č.p. 286 nad MŠ Nové
Veselí od 11. 9. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Změnu ve složení členů bezpečnostní rady a povodňové
komise městyse Nové Veselí. Novým členem bude paní
Petra Bartoňová namísto paní Ing. Kateřiny Neuerové
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Výpůjčku pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici č.p. 91, Nové
Veselí na pozemek parc. č. 278 o velikosti 3 251 m2 (starý
hřbitov) na dobu 20 let za účelem provozování hřbitova
městysem Nové Veselí. Výpůjčka se zřizuje bezúplatně.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 310 (zdravotní
středisko) na pozemku parc. č. 123 v k.ú. Nové Veselí o velikosti 67,86 m2 firmě MUDr. Radek Fiker s.r.o., Holečkova
789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5 za cenu ve výši 12 928,Kč/rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Platový výměr pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace Mgr. Tomáše Augustýna od 1. 9. 2016 z důvodů nařízení vlády ČR ze dne
24. 8. 2016, kterým se mění nařízení vlády ČR č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení stavebních úprav na sportovní hale v souvislosti
s výstavbou ubytovny TJ Sokol Nové Veselí firmou POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava za cenu ve výši 21 234,- bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
chodníků v ulici Bohdalovská v návaznosti na autobusové
zálivy Nové Veselí II“ od firmy PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod
Příkopem 6, 586 01 Jihlava za cenu 38 000 bez DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Boh-

dalovská v návaznosti na autobusové zálivy Nové Veselí II“
v rámci programu Zvýšení bezpečnosti dopravy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Zpracování a zaslání žádosti na dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská v návaznosti na autobusové zálivy Nové Veselí II“ v rámci programu Zvýšení bezpečnosti dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR
firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 20 000 ,- Kč bez DPH. RM zároveň schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Rozpočtová opatření č. 17/2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Prodloužení lhůty pro předložení pravomocného rozhodnutí stavebního povolení určené v Kupní smlouvě na stavební pozemek parc.č. 817/8 ze dne 10. 2. 2016, a to ze lhůty do 30. 9. 2016 na lhůtu do 31. 12. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se zhotovením balkonu pro audio techniku do Sportovní
haly v Novém Veselí od firmy Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o., Žďárská 287, Nové Veselí za cenu ve výši
83 250,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením smlouvy o propagaci a reklamě s firmou Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o., Žďárská 287, Nové
Veselí na přijetí finančních prostředků ve výši 83 250,- Kč bez
DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S umístěním sídla Základní organizace Českého svazu včelařů Nové Veselí na budově č.p.59, parc. č. 36 v majetku
městyse Nové Veselí - (budova SDH – kulturní zázemí). RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí
ze dne 26. 1. 2016 z důvodu zvýšení poskytnuté dotace
o 1 000 000,- Kč. Tato navýšená dotace bude poskytnuta
pouze v případě obdržení finančních prostředků za reklamní
činnost od třetích subjektů. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 3. 10. 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 19. 9. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu o výpůjčce movitého majetku určeného k činnosti
plnění úkolů jednotky SDH Nové Veselí uzavřenou s Českou
republikou - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina,
Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava. Majetek je zapůjčován bezplatně na dobu určitou do 18. 7. 2021. Zodpovědnost za zapůj-
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čený movitý majetek bere na svoji osobu člen jednotky SDH
Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím majetku uzavřenou s firmou Lihovar Nové Veselí, spol. s r.o., Dolní 137, Nové
Veselí z důvodu provedení stavby „STL plynovodní přípojka
pro objekt bydlení, Lihovar Nové Veselí, spol. s r.o.“ přes pozemky parc. č. 1163, a 1165 v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Smlouvu č. 1030033171/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemky parc. č. 21
a 595/1 v k.ú a majetku městyse Nové Veselí k realizaci stavby
„N. Veselí: přípojka NN, truhlárna, Veselý“ Věcné břemeno se
zřizuje za účelem umístění distribuční soustavy – zemního ka-
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

belu NN a za účelem jejího provozování, opravování, udržování, obnovy, výměny a modernizace. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč pro Domácí
hospic Vysočina, o.p.s., Žďárská 612, 592 31 Nové Město na
Moravě
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na vklad nemovitého
majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za účelem legalizace provozu a udržování dle zásad SVK
Žďársko. Jedná se o:
1. Kanalizace ul. Dolní a ke zdravotnímu středisku
2. Kanalizace u mateřské školy
3. Kanalizace u č.p. 132
4. Kanalizace ul. Bohdalovská a ul. Luční
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vypracování průkazů energetické náročnosti budov dle zákona č.406/2000 Sb., pro budovy v majetku městyse Nové
Veselí firmou PKV BUILD s.r.o., Senožaty 284, 396 01 Humpolec za cenu ve výši 39 664,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č.10 k pojistné smlouvě č. 7720227822 na majetek
městyse Nové Veselí s firmou Kooperativa, pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha uzavřenou prostřednictvím pojišťovacího makléře PETRAST, a.s.,
Náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava cesty na Vetli“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek
výběrového řízení akce „Oprava cesty na Vetli“ – Ing. Luboš

Štěpánek, Ing. Jiří Danihel, Luboš Bartůněk, Josef Bobek,
MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Firmy obeslané zadávací dokumentací do výběrového řízení na stavební akci „Oprava cesty na Vetli“: COLAS CZ, a.s.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provozovna Žďár nad Sázavou,
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou, Lubomír Dvořák
stavební divize, Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod, EUROVIA
CZ a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina
z programu Životního prostředí 2016 na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Rozpočtová opatření č. 20/2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S čerpáním investičního fondu Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace ve výši 29 519,24
Kč na opravu podlahové krytiny ve třídě MŠ Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S odvodem finančních prostředků ve výši 250 000,- Kč z investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace do rozpočtu městys Nové Veselí
na základě doporučení auditu. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S podáním žádosti na Katastrální úřad Kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou na provedení změny druhu pozemku
parc. č. 2677 z ostatní plochy na ornou půdu. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 31. 10. 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 21. 10. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Sdělení ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace pana Mgr. Tomáše Augustýna o vyhlášení ředitelského volna na pátek 18.11.2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK
Žďársko dne 27. 10. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 24/2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zpracování výkazů výměr na akci „Oprava komunikací v ulici
Potoční“ firmou Ing. Josef Švoma, Dolní 43, Nové Veselí za
cenu ve výši 10 000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Podání žádosti o dotaci z Kraje Vysočina z programu na
opravy a repase mobilní požární techniky pro jednotky SDH
na opravu cisterny na požárním vozidle CAS 25 v majetku

prosinec 2016

městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2017 na vybudování a instalaci naučné turistické stezky v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zajištění provedení zrestaurování dvou kusů historických
korouhví firmou Alerion s.r.o, Chaloupkova 1, 612 00 Brno –
Královo Pole za cenu ve výši 12 000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti na akci „Výstavba malé vodní nádrže p.č. 2129 v k.ú.
Nové Veselí“ od firmy ISVH s.r.o., Tři Studně 47, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou za cenu ve výši 54 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S čerpáním z fondu investic Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace ve výši 28 746,71 Kč
k posílení zdrojů na opravy a údržbu objektu – oprava WC
učitelek v Mateřské škole. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení rady městyse dne 14. 11. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávy ze zasedání výborů a komisí přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informaci o Oznámení firmy Miloslav Odvárka ODAS o vzniku nástupnické organizace firmy ODAS ODVÁRKA s.r.o. se
sídlem Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1 od 4. 11. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse z jednání představenstva LDO Přibyslav dne 3. 11. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Podání výpovědi z Pachtovní smlouvy č. 1/2014 uzavřené se
Zemědělským družstvem vlastníků Novoveselsko, Dolní 180,
Nové Veselí na pozemky pod plánovanou stavbou obchvatu
kolem Nového Veselí v návaznosti na článek IX bod 1 této
smlouvy a dále na pozemek parc.č. 2129 v k.ú. Nové Veselí z
důvodu záměru městyse na výstavbu malého vodního díla.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 26 /2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Smlouvu o veřejných službách číslo 56/2017 v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;)
na rok 2017 s firmou ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78,
587 32 Jihlava. Cena přepravního výkonu je stanovena na
33,50 Kč/km, což je o 0,64 Kč/km více jak pro rok 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Plán inventur majetku městyse Nové Veselí za rok 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zajištění výroby prezentačních hudebních CD nosičů od firmy AB records, Jan Andrle, Na Spravedlnosti 2903, 580 01
Havlíčkův Brod za cenu ve výši 23 600,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S návrhem vyrovnaného rozpočtu městyse Nové Veselí na rok
2017 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke

schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 9. 2016 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu
při zajištění přípravy a realizace akce „II/353 Nové Veselí – obchvat“ s Krajem Vysočina, Žižkova 5, Jihlava. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM014330039753/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu„N. Veselí, K Újezdu:
přípojka NN, Smolík“ za účelem umístění distribuční soustavy
– kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 1073, 1074,
1075 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 zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM pověřuje:
1) Starostu městyse k podpisu smlouvy o veřejných službách
číslo 56/2017 v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;) na rok 2017 s firmou ICOM
transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava. Cena přepravního výkonu je stanovena na 33,50 Kč/km, což je o 0,64
Kč/km více jak pro rok 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM stanovuje:
1) Závazné ukazatele hospodaření pro Základní školu a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci na rok
2017s příspěvkem na provoz a investičním příspěvkem dle
přílohy č. 1 usnesení rady městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM ukládá:
1) Starostovi zveřejnit návrh rozpočtu městyse Nové Veselí na
rok 2017 na úřední desce městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 19. 9. 2016 č. 16
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 15 ze dne 28.
7. 2016
Hlasování: pro 11, 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 11, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené členy těchto výborů
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až srpen 2016
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Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu programu
zasedání ZM, a to: 1) „Žádost na Krajský pozemkový úřad Jihlava k realizaci polní cesty na parc.č. 2715“
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6. 2016 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Zakoupení a instalaci nového zdroje tepla včetně úpravy
odkouření v budově Úřadu městyse Nové Veselí od firmy
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UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice,
odštěpný závod Brněnská 41, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 80 350,- Kč bez DPH. ZM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu 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.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) Zhotovení a instalaci balkonu pro audio techniku do Sportovní haly v Novém Veselí od firmy Zemědělská a dopravní
technika, spol. s r.o., Žďárská 287, Nové Veselí za cenu ve výši
83 250,- Kč bez DPH. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Uzavření smlouvy o propagaci a reklamě s firmou Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o., Žďárská 287, Nové Veselí,
jejíž součástí je přejmenování názvu sportovní haly na ZDT

arena. Odměna za poskytovanou reklamu je ve výši 83 250,Kč bez DPH. ZM schvaluje příjem těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
7) Umístění sídla Základní organizace Českého svazu včelařů
Nové Veselí na budově č.p.59, parc. č. 36 v majetku městyse
Nové Veselí - (budova SDH – kulturní zázemí).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
8) Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí ze dne 26.
1. 2016 z důvodu zvýšení poskytnuté dotace o 1 000 000,- Kč.
Tato navýšená dotace bude poskytnuta pouze v případě obdržení finančních prostředků za reklamní činnost od třetích
subjektů. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
9) Odeslání žádosti na Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, Jihlava na upřednostnění zhotovení projektové dokumentace a výstavby polní cesty v k.ú. Nové Veselí
na pozemku parc. č. 2715 v majetku městyse Nové Veselí,
vycházející z Rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Nové Veselí a na části k.ú. Březí
nad Oslavou
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Výpis z Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 21. 10. 2016 č. 17
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 16 ze dne 19.
9. 2016
Hlasování: pro 11, 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 11, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až září 2016
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu programu
zasedání ZM, a to: 1) „Smlouva o zřízení věcného břemene s
firmou E.ON Distribuce, a.s. “
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 22/2016
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
akce „Oprava cesty na Vetli“ podle výše nabídkových cen:
1. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava za cenu 533
432,- Kč bez DPH
2. EUROVIA CZ, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih, Vídeňská 104,
619 00 Brno za cenu 580 517,26 Kč bez DPH
3. Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod za
cenu 620 635,80 Kč bez DPH
ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Vklad majetku městyse Nové Veselí - kanalizací do hospodaření Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou v souladu s platnými stanovami
a zásadami investiční politiky Svazu vodovodu a kanalizací
prosinec 2016

5)

6)

7)

8)

Žďársko. Jedná se o Kanalizace ul. Dolní a ke zdravotnímu
středisku – pasport č. 15, Kanalizace u mateřské školy –
pasport č. 16, Kanalizace u č. p. 132 – pasport č. 17, Kanalizace ul. Bohdalovská a ul. Luční – pasport č. 18. Přílohou
usnesení jsou pasporty jednotlivých kanalizací.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou dle
platných Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko ve
výši 153 534,- Kč na realizaci stavby „Budeč – rekonstrukce
vodovodu, přívodní řad do obce Budeč a VDJ Nové Veselí“.
Zároveň ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Celková hodnota stavby je 5 894 033,- Kč.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Odvod finančních prostředků z investičního fondu Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace
ve výši 250 000,- Kč do rozpočtu městyse Nové Veselí na základě doporučení auditora z důvodu snížení celkové hodnoty investičního fondu
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Podání žádosti na Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Žďár nad Sázavou na provedení změny druhu
pozemku parc.č. 2677 z druhu ostatní plocha na druh orná
půda.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu 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, Kramár“ za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemku
parc.č. 446 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 3 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
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ZE SPORTU
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje oddíl házené
Malý vánoční dárek už
dostali příznivci házené v Novém Veselí s předstihem, když
mužský A tým vyhrál první
ligu a vybojoval pro novoveselské barvy právo startovat
v nejvyšší soutěži. A byť si náš
mladý tým vybral nováčkovskou daň a v prvních zápasech
bojoval především sám se sebou, dokázal už na podzim, že
s ním musí počítat i ostřílené
extraligové týmy. První náznaky, že se A tým začíná v nejvyšší soutěži adaptovat, přišly
v zápasech s Jičínem a Brnem,
z nich si sice ještě odvezl body
soupeř, ale výsledky byly velice těsné a naznačovaly, že se
naši mladíci nevzdávají. První
extraligový skalp patřil Hranicím a byl o to cennější, že ho
naši muži získali na palubovce hostí. Záhy byla svědkem
vítězství i domácí palubovka, novoveselští vzali body
Kopřivnici. Do předvánoční
bodové bilance přispělo také
vítězství nad pražskou Duklou
a karvinským Baníkem. Muži
jsou na v extralize na desátém
místě.
Starší dorostenci jsou na
třetím místě tabulky nejvyšší
soutěže a potvrzují svoje me-

dailové ambice. Prohráli pouze s prvním Zubřím a druhou
Duklou, obě utkání se odehrála na palubovce soupeře,
jarní odvety se tedy budou
hrát v Novém Veselí a jistě nabídnout kvalitní podívanou.
Mladší dorostenci kralují své
kategorii a jsou s jednou remízou jediným neporaženým týmem soutěže. S rolí favorita se
vyrovnávají velmi dobře a ukazují odhodlání opět si zahrát
Československý pohár, o který
se každoročně utkají čtyři nejlepší týmy z České a Slovenské
republiky. Dorostenci budou
mít v lednu šanci poměřit svoje síly s absolutní evropskou
špičkou. Prestižního turnaje
Kempa Cup 2017 se zúčastní
nejlepší evropské kluby, které
se můžete pokusit uhádnout
v soutěži, která běží na našem
facebooku. Turnaj v Novém
Veselí je naprosto ojedinělou
koncentrací té nejlepší klubové házené v kategorii dorostu.
Dobré výsledky našich
elitních kategorií nezůstávají
bez povšimnutí, počet hráčů,
kteří jsou v hledáčku reprezentačních trenérů se utěšeně
rozrůstá. K juniorům Jirkovi
Dolejšímu, Mírovi Štohanzlovi

a Danovi Zourkovi byl na reprezentační sraz přizván Jakub
Štěrba. Dorostenecká kategorie má ve svých řadách Ondru
Skalického, Matouše Valouška,
Martina Přibyla, Vojtu Krčála
a Michala Studeného. Nejmladší reprezentanti mají u nás
také svoje zastoupení, první reprezentační zkušenosti sbírají
Jan Kupa a Vojta Václav.
Starší žáci si suverénními
výkony v lize Vysočiny zajistili
postup do Žákovské ligy, ve
které už stihli odehrát první
kolo. Na domácí palubovce
nenašli přemožitele a vedou
průběžnou tabulku Žákovské
ligy. Starší žáci „B“ jsou v lize
Vysočiny na pěkném třetím
místě.
Mladší žáci také s přehledem vedou tabulku ligy Vysočiny, mladší žáci „B“ jsou na
čtvrtém místě tabulky. Všechny žákovské týmy absolvují
množství mezinárodních turnajů, také letos hrají IHT ( International Handball Tour).
Nejmladší házenkáři, minižáci a přípravka hrají ligu
Vysočiny v házené 4+1, hraje
se na malé hřiště a s lehkým
míčem. V této kategorii jsou
důležitější parametry úspěš-

nosti než body a tabulky,
skóre se nepočítá. Důležitá
je radost ze hry, rozvoj pohybových dovedností dětí a čas
strávený s kamarády. Jsme
rádi, že dětí házená zajímá
a že se jejich počet v nejmladší kategorii neustále rozrůstá.
Případní další zájemci jsou
vítáni, oddíl házené přijímá
celoročně do svých řad malé
házenkáře. V případě zájmu
volejte trenérům Milanu Šedému 739279525 nebo Michalu Musilovi 604325409.
Do našeho bilancování
patří také fanoušci. Skvělí,
nároční a především věrní.
Jezdí s námi fandit do hal našich soupeřů, podporují nás,
i když se nám nedaří a doma
dokážou vytvořit fantastickou
atmosféru. Všechny výše uvedené úspěchy patří i jim. Moc
si jejich podpory vážíme. Děkujeme.
Podrobné informace o jednotlivých týmech, jejich výsledcích, pořádaných turnajích a ostatních činnostech
oddílu házené najdete na našich internetových stránkách
www.hazena.noveveseli.cz
a také na facebooku.
Michaela Valoušková

Všichni hráči, trenéři a výbor oddílu házené Vám přejí
krásné svátky, šťastný a veselý nový rok.

Biketrialová sezona 2016 ukončena
Závěrečný závod biketrialové sezony
se jel stejně jako v předchozích dvanácti
letech na brněnském výstavišti v rámci
veletrhu Sport Life 5. - 6. listopadu. Po třinácté na Sport Lifu – to už je docela slušný kus historie a člověk si vybaví nejednu
vzpomínku.
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Letos se našim jezdcům dařilo a po
absolvování všech závodů na jaře i na
podzim se celkově umístili na stupních
vítězů. Michal Pavlík je celkově pro rok
2016 v kategorii Junior na 3. místě a Jirka
Rössler v kategorii Senior na místě 1., tedy
mistr republiky. Oběma moc gratulujeme.

Do příští sezony, která začíná na jaře
2017, se budou naši jezdci připravovat
pravidelně i v průběhu zimy. Tentokrát
v zapůjčené hale u pana Leoše Pohanky,
tak aby mohli příští rok svoje tituly obhájit.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Volejbal
S příchodem nového roku se uzavírá i první část novoveselské volejbalové sezóny 2016/2017. V návaznosti na minulou,
prozatím nejúspěšnější sezónu, se naše děvčata snaží získat
i v této sezóně přední místa ve svých kategoriích.
U mládežnických družstev jde o obhájení prvenství v krajských přeborech mladších a starších žákyň a v minivolejbalové
Lize Vysočiny. U prvoligových dorosteneckých družstev je to
umístění v horních, nesestupových, místech základních skupin.
Mladším a starším žákyním se podařilo navázat na minulou
sezónu a obě družstva postupují do druhé poloviny soutěže, do
bojů o „bednu“, z prvních míst. Naopak družstva kadetek a juniorek, která obsadila čtvrtá místa v základních skupinách, čeká
v druhé části ještě mnoho úsilí o udržení ve svých ligových souPrůběžná umístění v mistrovských soutěží 2016 / 2017
DRUŽSTVO
SOUTĚŽ
juniorky
I. liga
kadetky
I.liga
starší žákyně „A“
KP I. třídy
starší žákyně „B“
KP I. třídy
mladší žákyně „A“
KP I. třídy
mladší žákyně „B“
KP I. třídy
mladší žákyně
minivolejbal

Nejbližší domácí utkání 2016 / 2017
datum
soutěž
11. prosince
I. liga
17. prosince
KP I. třídy
27. prosince
Rodinný turnaj dvojic

prosinec 2016

těží. Nic však nenasvědčuje tomu, že by si své soutěže neměla
udržet i pro další rok.
V kategorii mladších a starších žákyň byla poprvé pro vysoký
počet hráček přihlášena do krajských přeborů i „B“ družstva, která se prozatím drží na pátých místech v základních skupinách.
Co se týká Ligy Vysočiny v minivolejbale, zde se naše svěřenkyně
v družstvu „A“ prozatím drží na krásném třetím místě.
Nezbývá než do druhé části sezóny držet všem družstvům
palce v boji o vytyčené cíle.
Na závěr bych rád popřál do nového roku všem hráčkám,
trenérů i organizačním pracovníkům vše nejlepší, hodně štěstí
a zdraví nejen pod vysokou sítí.
Roman Křivánek

UMÍSTĚNÍ
4. místo (sk. D)
4. místo (sk. D)
1. místo (sk. B)
5. místo (sk. A)
1. místo (sk. B)
5. místo (sk. A)
„A“ 3. místo
„B“ 10. místo
„C“ 22. místo
„D“ 27. místo

začátek
09:00
09:00
14:30

poznámka
sk. A – F, po 6 družstvech
sk. A – D, po 6 družstvech
Cekem 12 družstev; sk. A a B
Cekem 12 družstev; sk. A a B
Celkem 36. družstev

družstvo
kadetky, juniorky
Mladší žákyně „A“ + „B“
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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.

22

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

