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Dětský karneval
V neděli 5. března se v sokolovně konal karneval. Program plný her, soutěží, písniček připravil místní divadelní
soubor za podpory ostatních
dobrovolníků a úřadu městyse. S přípravou výzdoby pomohla základní škola. Níže
jmenovaným děkujeme za
věcné ceny, které věnovali
pro děti. Jsou jimi: ZDT spol.
s.r.o., EFKO – karton s.r.o., TOKOZ a.s., Plastia s.r.o., AGRO
– Měřín a.s., Martinu Duškovi,
Petře Šperlingové, Romanu
Hudcovi a manželům Fialovým.

Masopust
I přes nepříznivé počasí
prošel naší obcí v sobotu 18.
3. tradiční masopustní průvod.
Účastníci se převlékli za různé
bytosti – nechyběly tradiční
masky jako vodník, kominík,
dědek a bába s nůší, ale také
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méně tradiční masky jako Švejk
či Pindruše. Za podpory pana
starosty se jako obvykle vyšlo z
Cyklobaru. Průvod navštěvoval
jednotlivé domy a ti, kteří byli
doma a otevřeli, účastníky pohostili, zazpívali si s nimi a ně-

kteří si s maškarami i zatančili.
Každý také obdržel pozvání na
Masopustní dozvuky konané
tentýž den večer v sokolovně.
Ačkoliv se do průvodu
mohl připojit kdokoliv, a všichni noví zájemci byli vítáni, tak

v letošním roce bylo masek jenom pomálu. Zda to bylo způsobeno počasím nebo jinými
současně se konanými akcemi
jsme se nedozvěděli. Smutné
je však to, že z celého průvodu
byla pouze čtvrtina místních.
To samé platí i u muzikantů.
Proto bych tímto ráda oslovila
všechny akce chtivé spoluobčany, ať se k nám v nadcházejícím roce připojí. Pojďme
společně udržet tuto tradici a
to i v této hektické a uspěchané době.
Velké díky patří všem zúčastněným, díky nimž mohla
tato akce proběhnout, a všem
hostitelům, co otevřeli své
dveře. Výtěžek z této akce byl
věnován Mateřské škole v Novém Veselí.
Miroslava Klusáčková
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Obchvat Nové Veselí – Budeč
V současné době je firmou PROFI Jihlava spol. s r.o. zpracována projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, včetně všech vyjádření dotčených orgánů. Zároveň s tímto jsou
podepsány smlouvy o budoucích kupních smlouvách, případně souhlasy vlastníků na všechny pozemky pod stavbou
tohoto obchvatu. Projektant již podal žádost na vyjmutí těchto
pozemků ze zemědělského a půdního fondu a v průběhu mě-

síce dubna bude podána na stavební úřad žádost na vydání
územního rozhodnutí. Po vydání tohoto rozhodnutí, zhruba
v průběhu měsíce srpna, bude Krajem Vysočina, budoucím
investorem a majitelem stavby, provedeno výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a
následně požádáno o stavební povolení.
starosta městyse

Obchvatová šála
Je na čase si opět připomenout, jak se daří naší obchvatové
šále. Dobrá zpráva je, že šála již dosáhla délky neuvěřitelných
1945,42 metrů. Ano, tolik je upleteno a každým dnem přibývá.
Díky nadšeným a zručným pletařkám určitě dosáhneme celkové délky 5064 metrů. Pomalu ale dochází materiál, proto se na
všechny obracím s prosbou. Kdo máte doma vlnu, pletací přízi,
přineste ji, prosím, na úřad městyse. Předem děkujeme.

Milé pletařky, obracím se i na Vás. Vámi upletené části
šály je možné rovněž nosit na úřad městyse. Prosím, každý díl
označte viditelně jménem a počtem metrů. Pro zjednodušení sčítání se snažte plést na celé metry. Děkuji. S přibývajícím
jarem a následně létem nás čeká „malá pletací pauza“, ale na
podzim se opět setkáme na 2. pletacím dýchánku. Pletení zdar
a šály zvlášť!
Jitka Kalasová

Horácké divadlo
Do Horáckého divadla v Jihlavě se na sezónu 2016-17 přihlásilo na předplatné 31 zájemců z Nového Veselí a okolí. Zájemci na
novou sezónu 2017-18 se mohou přihlásit do 15. dubna na tel.: 605 723 541, kde budou poskytnuty i bližší informace.
Romana Vencelidesová

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Adam Zima U Kapličky 262
Jan Hemza Na Zámku 351
Ema Strejčková Sportovní 251
Patrik Pejchal Ve Dvoře 102
Michaela Ducháčková Příčná 213
Michal Uttendorfský K Újezdu 243
Petr Sobotka K Újezdu 149

Miroslav Chlubna 75 let
Libuše Strejčková 80 let
Josef Křivský 85 let
Jan Myča 70 let
Marie Poulová 70 let
Eva Balvínová 75 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

Informace z evidence obyvatel Nového Veselí za rok 2016
a ze Statistického úřadu
Po zpracování statistiky za rok 2016 je stav obyvatelstva v našem městysi následující:
V roce 2016 se přistěhovalo 34 lidí a 18 se jich odstěhovalo. Narodilo se 19 dětí a zemřelo 8 obyvatel. Počáteční stav k 1. 1.
2016 byl 1297 obyvatel, k 1. 1. 2017 1324 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob za prosinec 2016 činil 3,1 %.
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RŮZNÉ INFORMACE A OZNÁMENÍ
I v tomto roce budou majitelům psů
v Novém Veselí dle naší evidence doručeny složenky na úhradu poplatku ze
psů za rok 2017. Předvyplněné složenky
budou těmto občanům dodány společně s tímto zpravodajem a žádáme o
jejich úhradu do 30. 4. 2017, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800,
variabilním symbolem je číslo uvedené na složence, ve zprávě pro příjemce
uveďte Vaše jméno a příjmení. Dále bude
možné zaplatit tyto poplatky v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí. Zároveň
s tímto zpravodajem budou majitelům
psů doručeny registrační karty. Žádáme
o vyplnění a navracení tohoto tiskopisu

(můžete využít poštovní schránku úřadu). V případě jakýchkoliv nejasností nás
kontaktujte. Formulář je možné stáhnout z webových stránek www.noveveseli.cz- úřad městyse - formuláře, vyplnit
a zaslat e-mailem na adresu petra.bartonova@ou.noveveseli.cz
Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku (ode
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců).
Stejným způsobem je povinen oznámit

také zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
v domech od 1 až 2 bytů za prvního psa
100,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 150,- Kč; v domech
od 3 a více bytů: za prvního psa 200,Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 300,- Kč. Od poplatku je
osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob aj. Od poplatku se dále osvobozují: poplatníci žijící
osaměle, pobírající starobní důchod, invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod.

Obecně závazná vyhláška městyse Nové Veselí
č. 1/2017 o nočním klidu
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí se na svém zasedání dne
Čl. 4
24. 3. 2017 usnesením č. 20 usneslo vydat na základě ustanovení
Účinnost
§ 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestup- dnem po dni vyhlášení.
1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
cích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláš- předpisů,
platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může
ku:
obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné
společeké nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou.“

Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výji- •
mečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání těchto tradičních slavností:
- Pálení čarodějnic v měsíci dubnu,
- Kácení máje v měsíci červnu v noci ze soboty na neděli
- Barevné poveselení v měsíci srpnu ze soboty na neděli
- Velikonoční zábava ze soboty na neděli a z neděle na pondělí
- Pouť svatého Václava - zábavy z pátku na sobotu a ze soboty
na neděli
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených
v odst. 1 písm. b) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna úřadem městyse na úřední desce minimálně 5 dnů před
datem konání.
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Připomínáme občanům možnost zasílání hlášení místního
rozhlasu formou SMS zpráv či prostřednictvím mailu. Nově
jsou všechna hlášení místního rozhlasu zveřejněna na webových stránkách městyse v odkazu „Hlášení místního rozhlasu“
a na Facebooku

•

Svoz komunálního odpadu v době velikonočních svátků bude
proveden již v sobotu 15. 4. 2017

•

Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za rybníkem
Hudlík. Žádáme spoluobčany, aby na toto místo kromě větví
neukládali jiné materiály a odpady

•

Sběr nebezpečných odpadů proběhne v naší obci 19. 4. 2017
od 16.45 – 17.15 hodin u parku

•

Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů
na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.

•

Připomínáme, že platí zákaz parkování aut na chodnících a
komunikacích.

•

Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady.
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Významná sportovní událost v Novém Veselí
Dvě místa, dvě haly, dva
turnaje – a přece jsou součástí jediné akce. Organizátoři republikového finále Sportovní
ligy základních škol o Pohár
ministryně školství v házené
se rozhodli pro zajímavý experiment a závěrečné dějství
soutěže přidělili do Nového
Veselí a Žďáru nad Sázavou.
Ve dnech 20. a 21. dubna sem
zavítají nejlepší chlapecká a
dívčí školní družstva z celé
České republiky v kategorii
staršího žactva.
Městys Nové Veselí je
vyhlášenou
házenkářskou
baštou a mužský celek statečně bojuje v extralize. V
sousedním Žďáru, vzdáleném
pouhých šest kilometrů, však
házená dlouhých čtyřicet let
spala, než se v roce 2016 znovu rozhodli tuto tradici prostřednictvím mládežnických
oddílů obnovit. Vrcholný tur-

naj Sportovní ligy základních
škol tak bude nejen důkladnou pořadatelskou zkouškou,
ale současně skvělou příležitostí k propagaci tohoto odvětví.
„Všem účastníkům chceme nabídnout především
kvalitní zázemí. Nové Veselí
se vyznačuje silnou diváckou
kulisou, která je při extraligových zápasech úžasná. Proto
doufáme, že fanoušci si najdou cestu i tentokrát. Určitě
pozveme všechny školáky
z města a věřím, že ve Žďáru
to bude podobné. Naše barvy bude hájit výběr Základní
školy a Mateřské školy Nové
Veselí, kam chodí šest chlapců z házenkářského oddílu
– ty doplníme dalšími šikovnými mladíky. U děvčat je to
jiné, neboť základní školu navštěvuje pouze jediná hráčka,
ale holky se na finále těší a

snaží se co nejvíc natrénovat,“
uvádí sportovní ředitel republikového finále Tomáš Augustýn, který je současně ředitelem ZŠ a MŠ Nové Veselí.
Ve sportovních halách
v Novém Veselí i Žďáru nad
Sázavou se 20. dubna od
14,10 hodin uskuteční zápasy v základních skupinách. O
den později se zde od 7,50
hodin odehrají všechny semifinálové duely, stejně jako
střetnutí o 3. příčku. Finálová
utkání už nejúspěšnější družstva absolvují v Novém Veselí – dívky v 11,30 a chlapci ve
12,30 hodin. Připomeňme si,
že chlapci z Nového Veselí se
zúčastnili republikového finále v roce 2015, kdy ve střetnutí o bronz podlehli 24:27 ZŠ
Nezvěstice.
„Začínal jsem s tenisem,
ale když jsme se přestěhovali do Nového Veselí, tak jasně

vyhrála házená. Chodil jsem
tehdy do druhé nebo třetí třídy. Jiný sport zde vlastně ani
nebyl. Vzpomínám, jak jsme
v jednom ročníku soutěže o
Novinářský kalamář v celostátním finále skončili druzí.
Odnesl jsem si z té doby krásné zážitky. Všichni kluci z vesnice jsme bojovali v jednom
týmu, ať už ve škole nebo
v klubu. Těším se, že si opět
připomenu tu jedinečnou atmosféru,“ říká David Šůstek,
odchovanec Sokola Nového
Veselí a v současné době hráč
Dukly Praha.
Jako házenkářský patron
Sportovní ligy základních škol
při republikovém finále však
nebude pouze sedět v hledišti. Společně s extraligovými
házenkáři Sokola Nové Veselí
absolvuje v rámci večerního
All star game exhibici, soutěže, rozhovory i autogramiádu.

Házenkářský patron David
Šůstek: „Rada mladým?
Neflákat tréninky, makat na
sobě a nic nevzdávat!“
Házenkářský patron Sportovní ligy základních škol David
Šůstek (6. 12. 1991) z Dukly Praha kdysi začínal sportovní
dráhu s tenisovou raketou. Pro kluka, který vyrůstal v tradiční házenkářské baště v Novém Veselí, však bylo jen otázkou
času, kdy si zvolí ten větší míč. Stalo se tak už ve druhé třídě.
Hráč, který dnes měří 192 cm a váží 94 kg a jehož vzorem je
francouzský reprezentant Daniel Narcisse, našel místo na levé
spojce. V patnácti letech dostal pozvánku do české dorostenecké reprezentace, později i do juniorské. V listopadu 2015
se mu splnil sen a v duelu s Belgií debutoval v seniorském národním týmu. Na jaře 2016 ale jeho kariéru přibrzdilo těžké
zranění kotníku. Nyní je herně zpět a na republikovém finále
20.-21. dubna v Novém Veselí a ve Žďáru nad Sázavou rozhodně chybět nebude.
Vysvětlete, jak to bylo s tou výměnou tenis – házená?
Jako kluk jsem se chtěl původně věnovat tenisu. S rodiči
jsme se však přestěhovali do Nového Veselí, a když jsem tam
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chodil s kamarády ven, vždycky někam odpoledne zmizeli.
Prý na házenou. A tak jsem se tam přihlásil taky. Ostatně v
Novém Veselí žádný jiný sport ani nebyl, a tak už jsem už u
házené zůstal.
Zúčastnil jste se někdy podobné soutěže, jakou je
Sportovní liga základních škol?
Ano, se Základní školou Nové Veselí jsme se zúčastnili
Novinářského kalamáře v házené. Závěrečný turnaj se konal v Základní škole Zárubova v Praze. Vzpomínám na to v
dobrém, protože jsme se ulili ze školy a zápasy jsme si navíc
užili. Hráli třeba proti klukům, kteří chodili na basket.

Co je podle vás nejdůležitější pro mladé talenty ve
věku 14-15 let?
Neflákat tréninky, stále na sobě makat a nic nevzdávat.
Vždy se snažit být lepší a lepší.
Každý chce vyhrát, ale ne všem se to povede – jakou
radu dáte těm, kteří třeba prohrají finále, nebo nepostoupí ze skupiny?
Je to prostě sport a každý vyhrát, bohužel, opravdu nemůže. Proto je nutné snažit se stále zlepšovat a výkonnostně
posouvat. A také se učit od ostatních soupeřů či hráčů, co dělají lépe, stejně jako se poučit i z vlastních chyb.

Jakou nejhezčí vzpomínku jste si z turnaje odnesl?
Postoupili jsme až do finále a hráli v něm právě proti domácímu družstvu ze ZŠ Zárubova. Byl to vyrovnaný zápas,
na který se přišla podívat snad celá škola. Po nerozhodném
skóre nakonec rozhodovaly sedmičky, jenže v těch jsme,
bohužel, prohráli. Ale druhé místo bylo taky dobré.

Těšíte se na republikové finále do míst, kde jste vyrůstal? A budete fandit domácím týmům ze ZŠ Nové Veselí?
Vždycky se rád vracím do Nového Veselí a doufám, že se
tato akce povede. ZŠ Nové Veselí samozřejmě fandit budu –
navštěvoval jsem ji devět let a na tu dobu vzpomínám jen
v tom nejlepším.

Tříkrálová sbírka
vé sbírky v roce 2017. Moje veliké díky
patří především za to, že jste opustili
„To dopoledne, kdy u
teplo a pohodlí svých domovů a vydali
nás byli tři králové, pro
se domrazivých ulic s posláním roznášetradost a získat tak naší organizaci
mě bylo obrovským
prostředky, které poslouží potřebným.
darem.“
Poděkování patří i těm, kteří otevřeli
svédveře a nezůstali tak lhostejní k osupaní Růženka, Žďár nad
dům druhých.
Sázavou
Součet obsahu všech 493 kasiček,
které společně se zhruba 2 000 dobroVážení koledníci a dárci,
volníky s korunkami putovaly okresem
dovolte mi, abych Vám jménem Ob- Žďár nad Sázavou, činíúctyhodných 3
lastní charity Žďár nad Sázavou podě- 058 807,00 Kč. Oproti loňskému roku je
kovalaza pomoc při organizaci Tříkrálo- to o 229 284 Kč více.
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Letošní výtěžek bude použit na pomoc lidem s mentálním a kombinovanýmpostižením, dále na rekondiční pobytovou akci lidí s duševním onemocněním.
Pomocí těchto financí bude vytvořena
záchranná síť, díky které bude možnépomoci lidem v nouzi v okrese Žďár nad Sázavou. Část výtěžku bude zaslánana mezinárodní pomoc.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se
do letošní sbírky jakýmkoli způsobemzapojili a pomohli tak těm, kteří to nejvíce potřebují.
Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní
charity Žďár nad Sázavou
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Poděkování

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 v našem správním obvodě

V Novém Veselí se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 7. ledna 2017 a podařilo se vybrat 42 622 Kč.
Děkujeme jednak těm, kteří ji podpořili svým darem a přijali koledníky ve svých domovech, ale také samotným koledníkům a jejich doprovodu za to, že věnovali svůj čas ve prospěch
pomoci druhým a zodpovědně se ujali svého úkolu.
Letos to byli: Verunka a Anička Danihelovy, Dan a Míša
Duškovi, Vojtík Hromádka, Káťa Hronová, Barunka Kotíková,
Hanička Mašková, Marek Musil, Ládík Nováček, Bětka a Matěj
Novákovi, Radek Novotný, Lucka Sobotková, Sandra Stemberková ,Jirka a Petr Vencelidesovi, Terezka Vítková a Lucka a Jeník
Zichovi.
Ještě jednou velké díky všem.

Nové Veselí

42 622,- Kč

Újezd

27 585,- Kč

Březí nad Oslavou

11 243,- Kč

Matějov

11 081,- Kč

Budeč

10 505,- Kč

Kotlasy

8 210,- Kč

Celkem:

114 246,- Kč

Velikonoční týden v naší farnosti
• Čtvrtek 13. 4. 2017 (Zelený čtvrtek) – 18:00
• Pátek 14. 4. 2017 (Velký pátek) – 18:30
• Sobota 15. 4. 2017 (Bílá sobota) – 20:00
v Bohdalově
• Neděle 16. 4. 2017 (neděle Velikonoční) – 8:00
• Pondělí 17. 4. 2017 (Červené pondělí) – 8:00

Stavební práce v letošním roce
V jarních měsících se zahájí stavební práce na opravách komunikace v ulici
Potoční a také začnou práce na rekonstrukci chodníků v ulici Bohdalovská.
Na tyto práce máme podanou žádost o
dotaci ze SFDI. Rekonstrukce chodníků
v ulici Bohdalovská se bude provádět zejména z důvodu, že Kraj Vysočina plánu-

je v této ulici opravovat silniční povrch.
V týdnu po velikonočních svátcích se dokončí oprava povrchu cyklotrasy na Vetli.
Na začátku května budou zahájeny
práce na dostavbě spojovacího krčku
ve sportovní hale. V areálu pod zdravotním střediskem bude v letních měsících
opravena požární nádrž.

V průběhu tohoto roku bude dokončena naučná stezka u Veselského
rybníku a nově se instalují jednotlivá
zastavení historické stezky (na významných místech Nového Veselí). Na obě
tyto akce jsme obdrželi dotační finanční
prostředky.
starosta městyse

„Kulturní zázemí v budově SDH“
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce části budovy
SDH (vedle zdravotního střediska), u které se zobecněl název
„Kulturní zázemí SDH“. V přízemí byly opraveny prostory, které
převážně využívají novoveselští hasiči pro pořádání kulturních
akcí. Na tyto prostory navazuje nové sociální zázemí pro veřejnost. V 1 NP bylo vybudováno za přispění dotačních pro-

středků zázemí k využití pro zájmovou, spolkovou a vzdělávací
činnost. Pro ještě větší využití těchto prostor tímto nabízíme k
užívání všem spolkům a zájmovým iniciativám (setkávání maminek s dětmi, seniorů, besedy aj.). Bližší informace podá pan
František Hanus, případně na Úřadě městyse Nové Veselí.
starosta městyse

Veselské hudební odpoledne
V neděli dne 26. 3. 2017 pořadatelé
z kulturní komise připravili v Sokolovně
pro veřejnost pořad s názvem Veselské
hudebního odpoledne.
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Během programu se představily soubory Horácká muzika s primášem Milanem Novákem a dechová hudba Veseláci s kapelníkem Janem Vencelidesem.

Moderátor Luboš Bartůněk přivítal
všechny přítomné i čestné hosty, mezi
kterými byli: duchovní správce Římskokatolické farnosti Miroslav Kazík, hudebNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ní skladatel Jiří Volf z Brna a textař Jaroslav
Hájek z Kaliště pod Javořicí.
Následně byl promítnut sestřih z videa, které zachytilo novoveselské kulturní,
sportovní i společenské události loňského
roku a natočil je pan Černý ze Sirákova.
Dalším vstupem moderátora bylo
představeno nově vydané CD dechové
hudby Veseláci s názvem „Tam u nás...“ a
úvodní písní Novoveselská polka, kterou
autoři složili na míru přímo pro náš městys.
Hudebnímu nosiči, který obsahuje celkem
14 skladeb, požehnal pan farář Kazík za
přítomnosti starosty městyse a také autorů skladby, kteří k tomu přidali i pár slov.
Došlo také na předání Pamětních listů a
dárkových košů oběma autorům skladby.
Konečným vystoupením kapely Veseláci bylo přehrání Novoveselské polky
přímo z jeviště, kdy se ke zpívajícímu bubeníkovi a kapelníkovi Janu Vencelidesovi
přidaly zpěvačky Šárka Večeřová, Věra Kupová i posluchači v sále.
Celé Veselské hudební odpoledne
ukončilo vystoupení Horácké muziky a autogramiáda autorů.
Dvoj-DVD, na kterém jsou zachyceny
všechny důležité kulturní, sportovní i spo-

lečenské události loňského roku a natočil
je pan Černý ze Sirákova, nese název „Jak
se žilo v Novém Veselí v roce 2016“. Je možno zakoupit na Úřadě městyse v Novém
Veselí za 200 Kč.

CD dechové hudby Veseláci s názvem
„Tam u nás….“ je k zakoupení také na Úřadě městyse nebo u kapelníka Jana Vencelidese, Ve Dvoře 108. Jeho cena je 150 Kč.
Marcela Vencelidesová

VZPOMÍNKA
Jaroslav Bílek (5.12.1924 – 26.3.2017)
Dovolte nám vzpomenout
na pana Jaroslava Bílka, který
se od mládí věnoval místní
tělovýchově, sportu, historii,
kulturní a osvětové práci a zejména ochotnickému divadlu.
Rodiče Jaroslava Bílka se
krátce před jeho narozením
přistěhovali ze Znětínka do
Nového Veselí, kde koupili
domek č. p. 56. U svého otce
se vyučil stolařem, později
vystudoval střední školu s
maturitou ve Žďáře a Střední
pedagogickou školu v Jihlavě.

V letech 1952 - 1985 pracoval v různých funkcích v
okresních tělovýchovných organizacích.
Pro Nové Veselí sepsal několik sborníků o historii obce,
ochotnického divadla a Sokola.
Vytvořil a setřídil místní archiv, který tvoří historické dokumenty, dobové fotografie,
divadelní plakáty a jiné materiály, které nasbíral, sjednotil
nebo sám nafotil.
Byl zakladatelem dnes již
tradičního Půlmaratonu ko-

lem Nového Veselí, setkání
Veseláků. První Novoveselské
zpravodaje vycházely jeho zásluhou a po celá léta do nich
psal příspěvky.
V ochotnickém divadle
působil jako režisér od roku
1946, avšak na divadelních
prknech stál již v roce 1932,
ve školním představení Zlatá husa. Pod jeho taktovkou
vzniklo více než 70 divadelních her. V roce 1999 založil
dětský soubor Mládí, se kterým pravidelně každý rok nacvičoval pohádky.

Poslední režie se ujal ve hře
Sedmé nebe v roce 2014, další rok ze zdravotních důvodů
užnerežíroval, ale pro hru Její
Pastorkyňa připravil alespoň
scénář.
Dokud mu to jeho zdravotní stav dovoloval, snažil se předávat svoje zkušenosti a cenné
rady dál.Měl rád společnost veselých lidí, moravské písničky a
dobré víno.
Pro Nové Veselí žil a žil v
něm rád.
Marcela Vencelidesová a
Jana Stehlíková

POLICIE INFORMUJE
Kraj Vysočina: V letošním roce se řidičů na našich silnicích
mnoho změn týkat nebude. Pojďme si ale připomenout ty nejzásadnější, které vešly v účinnost v loňském roce.
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních koduben 2017

munikacích a o změně dalších zákonů je v účinnosti od 20. února
2016
Změny obsažené v loňské novele se týkají všech účastníků silničního provozu, a proto je nutné se s nimi seznámit.
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Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič
nesmí
• ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na
přejezdu pro cyklisty
Tímto je výslovně stanovena povinnost neohrozit cyklistu
přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Jedná se o adekvátní doplnění povinností neohrozit (popř. i neomezit) vztahujících na chodce přecházejícího pozemní komunikaci. I
přes existenci obecné povinnosti neohrozit život zdraví a majetek
ve staré úpravě zákona bylo žádoucí zakotvit do povinností řidiče
specifickou povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní
komunikaci. Úprava se vztahuje pouze na cyklistu, který se již nachází na přejezdu pro cyklisty, nikoliv na cyklistu, který se k němu
blíží (hodlá ho užít)!
Do povinností řidiče byly dále doplněny další specifické povinnosti týkající se stavu vozidla. Předcházející zákonná úprava
stanovovala obecnou povinnost, která se týkala požadavků na
výhled a rozhled řidiče. Jako konkretizace této povinnosti je nyní
přímo v zákoně stanoveno, že řidič nesmí
• řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh,
které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do
stran
Jedná se zejména o nečistoty, námrazu nebo sníh na předním
a bočních sklech vozidla a na zpětných zrcátcích.
Dále byla doplněna konkretizace obecné zásady neohrožování ostatních účastníků silničního provozu prostřednictvím
požadavku na odstranění potenciálně nebezpečných kusů ledu
z vozidla před jeho použitím. Nejedná se přitom o tenkou vrstvu ledu popř. námrazu na vozidle, ale o silnější vrstvu ledu, která
by při odpadnutí mohla ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Na rozdíl od sněhové vrstvy, která se na vozidle či nákladu
může utvořit poměrně snadno a rychle, bývá takováto vrstva ledu
zpravidla důsledkem dlouhodobějšího působení povětrnostních
podmínek. Ustanovení zákona je pak formulováno takto:
• řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích.
Při neočištění vozidla před jízdou a jeho užití v provozu bude
toto jednání kvalifikováno jako přestupek, za který může být řidiči uložena bloková pokuta do výše 2 000 korun.
Změny se dotkly i povinných dokladů, které musí mít řidič
při řízení vozidla u sebe. Z ustanovení tohoto paragrafu byla vyjmuta povinnost mít u sebe doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu. Tímto však řidič vozidla není zbaven
povinnosti tento doklad vozit! Zákonodárci pouze odstranili duplicitu této povinnosti, která byla zakotvena ve dvou zákonech
a to v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Statistika dopravní nehodovosti
chodců v Kraji Vysočina v roce 2016

celkem

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov

16

1

1

14

Územní odbor Havlíčkův Brod

22

1

4

15

Územní odbor Jihlava

20

0

1

19

Územní odbor Třebíč

35

0

1

34

Územní odbor Žďár nad Sázavou

26

2

2

18

Dálniční oddělení Velký Beranov
Kraj - celkem
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Nově doplněná povinnost platí pro řidiče, kteří mají vydaný
průkaz profesní způsobilosti a vykonávají činnost, při které je
tato způsobilost nutná.
Tito řidiči musí mít u sebe:
• průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou
konfederací, to neplatí, mají-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu
Přehled dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla
u sebe:
• řidičský průkaz,
• osvědčení o registraci vozidla
• průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou
konfederací, to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,
• doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče,
kteří podléhají povinným zdravotním prohlídkám a
• doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla podle
• zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla
Všechny tyto doklady je pak řidič povinen předložit na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve
stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole. V tomto
ustanovení také nastala změna oproti předchozí právní úpravě, podle které se například celníkovi a strážníkovi obecní policie ve stejnokrojích předkládali pouze některé z uvedených
dokladů.
Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přinesla i další důležité změny jako je například
možnost zadržení osvědčení o registraci vozidla. Dle současné
právní úpravy, pokud policista zjistí při kontrole technického
stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečnou závadu, která vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí
je oprávněn zadržet osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu.
Od data své účinnosti v roce 2000 doznal zákon o provozu na pozemních komunikacích mnoho změn a každý účastník provozu na pozemních komunikacích by se měl seznámit
s aktuálním zněním jeho ustanovení. V právu totiž stále platí
latinské přísloví „Ignorantia iuris non excusat“ tedy „Neznalost
zákona neomlouvá“.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
vrchní inspektor

3

0

2

1

122

4

11
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Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa
– předcházet a bránit vývoji,šíření a přemnožení
kůrovců v lesích
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí,
jako orgán státní správy lesů, sena Vás obrací – v souvislosti
s loňským významným obdobím sucha a následnou očekávanou gradací kůrovců - s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické
osoby) jsou dle § 32 z.č. 289/95 Sb.o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů
(kůrovců) na les, zejména:
• bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů,
tedy ijednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout
severský, lýkožrout lesklý, atd.),vyskytujících se především na smrku.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby jednotliví vlastníci lesů:
1. zpracovali a asanovali (odvoz z lesa, chemicky, mechanicky
sloupáním kůry) veškeré stromy a dříví dosud napadené
kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu, zimy apředjaří
uschlé a usychající stromy) – do 31. 3. 2017
2. zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května2016 (v průběhu těchto měsíců
uschlé a usychající stromy) - do 30. 5. 2017
3. zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty a
zlomy ze zimního období) – do 30. 5. 2017
4. aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré stromy suché, usychající, zrezivělé, smolící, s drtinkami za šupinami kůry, s opadávající

kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci, tj. pokácení a odvozu z lesa)
5. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem
(případné informace podají jednotlivé obce), který upřesní
rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování
6. neprodleně zajistili a realizovali (ať už prostřednictvím
svým či třetích osob) nahodilou těžbu – tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví po 30. 5. 2017 spočívající v pokácení a účinné asanaci, tj. odvezení kůrovcem napadené
hmoty z lesa před ukončením vývoje brouků, popř. nelze-li toto splnit, využít chemické asanace či asanace ručním
odkorněním.
Vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivně
a v součinnosti s odborným lesním hospodářem realizovali
shora uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních
škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích sousedních vlastníků.
Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa,
daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.
Pro vaši případnou potřebu zasíláme nový instruktážní film
o kůrovci:
https://w w w.youtube.com/watch?v=B9F6_
un8TTg&feature=youtu.be
Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru živ. prostředí

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SDH) NOVÉ VESELÍ
Hned na začátku roku 6.
1. 2017 se hasiči sešli v místní sokolovně, aby na výroční
valné hromadě vyhodnotili
svoji činnost za rok 2016 a
připravili plán práce pro rok
2017. Hlavní výstupy z jednání: všechny tradiční společenské akce, pořádané SDH,
hasiči zorganizují i v roce
2017. Po odstoupení dvou
členek (Lenka Ťupová a Lenka Zabloudilová) z výboru
SDH, bude mít výbor devět
členů. Asi nejdůležitějším
bodem, v plánu práce na rok
2017, je aktivace kolektivu
mladých hasičů. Zapojení
dětí a mládeže do jakékoliv
volno-časové
dobrovolné
aktivity, v době virtuálních
duben 2017

lákadel, je stále těžší. Ze zkušenosti však víme, že dobrovolného hasiče/hasičku si
musí sbor vychovat. Dovednosti a znalosti „hasičiny“
získané prostřednictvím her
a soutěží, jsou nejlepší průpravou pro budoucí členy
zásahové jednotky. Dovednosti však nejsou vše. Možná
důležitější je děti nadchnout
pro hasičskou myšlenku, pro
nezištnou práci dobrovolníka. Právě nyní hledáme děti,
které mají chuť a zájem chodit do kroužku mladých hasičů. Přijďte se podívat, jsme
na hasičské zbrojnici každý
pátek od 17:00 hod.
Poslední vlajku plesové
sezony v Novém Veselí drží

hasiči. I v letošním roce bratři
hasiči obešli celé Nové Veselí,
aby do každého stavení předali pozvánku na hasičský
ples. Děkujeme tímto všem
spoluobčanům, kteří darem
uspořádání plesu podpořili.
K tanci a poslechu výborně
hrála kapela „Bys.Ex“. Masopustní dozvuky jsou v Novém Veselí mimořádné svojí
historií. Folkloristé vysoce
oceňují živou tradici v našem
městysi. Proto je potěšující, že v Novém Veselí máme
nové hudební uskupení,
založené bratry Jiřím a Petrem Vencelidesovými „Press
Band“, které 18. 2. bezvadně
zvládlo hudební doprovod k
ostatkovým tancům a vytvo-

řilo tu správnou náladu masopustních dozvuků. Na druhé
straně nás, jako pořadatele,
mrzí nezájem občanů o místní tradice. Věřte, že na tom
není nic ponižujícího, zatančit
si Žida či Myslivečka, při dámském kole vyhodit sousedku
tak vysoko až ječí, případně
připravit o botu souseda, který se s bratrem v kole točí.
Postních čtyřicet dní od
popeleční středy uteče jako
voda. Jaro, které s vervou
vtrhlo do kraje a cvalem přeběhne Velikonoce, ponouká
k práci. Hasiči musí připravit
přidělené venkovní prostory,
tj. sportovní hasičský areál
pro výcvik a trénink hasičských družstev. Letos poprvé
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bude k cvičení využita i stometrová travnatá dráha za
potokem, kterou hasiči již dva
roky připravují.
V sobotu 22. 4. organizují
dobrovolní hasiči den velkého úklidu. V městysi proběhne od 9:00 hod. sběr železného šrotu a starého papíru.
Sběrné suroviny prosíme připravit včas před dům, balíky s
papírem převažte motouzem.
Ve stejný den zveme spoluobčany, kterým není lhostejné, v
jakém prostředí žijí, k aktivní
účasti na akci „ČISTÁ VYSO-

ČINA“. Akci pořádá úřad Kraje
Vysočina. Cílem akce je sběr
odpadů z příkopů silnic vybíhajících z Nového Veselí. Sraz
účastníků je v 9:00 hod. před
hasičskou zbrojnicí.
V podvečer tajemné filipojakubské noci, tedy 30 .4.,
postaví v 18:00 hod. hasiči
tradiční Máj. Na nevídanou
podívanou zveme všechny
spoluobčany. Následně zveme nejen malé čarodějnice
ke sletu na hasičský areál,
kde bude připraven zábavný
večer plný čar a kouzel.

Další dvě akce určené dětem připravují hasiči na měsíc červen. Ta první „Hasičské
radovánky“, oslavující den
dětí, proběhne v neděli po
„Kácení máje“. Přesný termín
kácení máje i hasičských radovánek včas vyhlásíme. Tou
druhou bude „Branný den
mateřské školy“, jejíž termín
také včas zveřejníme. Na tuto
akci zveme i maminky s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují.
Ze zásahové jednotky
Dne 6. 3. v 13:29 hodin

byl v Novém Veselí vyhlášen
požární poplach. Zásahová
jednotka vyjela k požáru zahradního domku pod hrází
novoveselského
rybníka.
Požár byl zachycen a nahlášen včas, proto byl řádově v
minutách lokalizován. Jako
příčina zahoření byl určen
nevychladlý popel vysypaný
na kompost.
Všem spoluobčanům přejeme hezké jarní dny bez požárů a povodní.
starosta SDH
František Hanus

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 28. 11. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Sdělení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
k vyhotovení projektové dokumentace stavby polní cesty
na pozemku parc.č. 271 v k.ú. Nové Veselí v roce 2018 (podél
rybníků Nový a Obecní)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zpráva místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK
Žďársko dne 24. 11. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1)Ukončení smlouvy o nájmu na nebytový prostor v budově Úřadu městyse Nové Veselí na pozemku parc. č. 17 dohodou k
30. 12. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Úřadu městyse Nové Veselí na
pozemku parc. č. 17 o velikosti 23 m2 od 1. 1. 2017. Nejnižší
nabídka za pronájem je stanovena ve výši 180,- Kč/m2 za rok,
bez nákladů za energie
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Úpravu č. 1 závazných ukazatelů v rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace pro rok 2016 dle předloženého
materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Udělení souhlasu pro nájemce nebytových prostor (bufetové
občerstvení) ve sportovní hale č.p. 356 na pozemku parc.č.
165, dříve stav. parc.č. 161/1 v k.ú. Nové Veselí k podnájmu
těchto nebytových prostor třetí osobě na základě předložené
podnájemní smlouvy mezi nájemcem a podnájemníkem
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava komunikací
2017“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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6) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Oprava komunikací 2017“ – Ing. Jiří Danihel, Ing. Oldřich Veselý starší,
Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Určení firem oslovených k zaslání nabídek na stavební
akci „Oprava komunikací 2017“ - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava, EUROVIA
CZ, a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno, STRABAG
a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno, Iva Dvořáková,
Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Finanční příspěvek ve výši 55 500,- Kč pro Základní školu
a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci na provedení stavebních úprav v MŠ Nové Veselí. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Rozpočtová opatření č. 28/2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 10. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu části
pozemku parc.č. 2787 o velikosti 250 m2, trvalý travní porost v majetku městyse a k.ú. Nové Veselí za část pozemku
parc.č. 2430 o velikosti 250 m2, orná půda v k.ú. Nové Veselí (podél silnice směr Březí nad Oslavou)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Stanovení výše odměny pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace pana Mgr. Tomáše Augustýna z finančních
prostředků Kraje Vysočina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
13) Program zasedání ZM dne 15. 12. 2016 v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení rady městyse dne 19. 12. 2016
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 15. 12. 2016
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Informaci starosty městyse na zajištění organizace Tříkrálové sbírky v městysi Nové Veselí v sobotu dne 7. 1. 2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Úřadu
městyse Nové Veselí na pozemku parc. č. 17 o velikosti 23
m2 od 1. 1. 2017 za cenu 4 600,- Kč bez nákladů za energie

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu na sběr kovového odpadu od občanů Nového Veselí s firmou Petr Bulíček, U lesíka 337, Luka nad Jihlavou,
Provozovna Jihlavská 20, Žďár nad Sázavou na základě novelizace vyhlášky č. 229/2014 Sb., kterou je stanoven rozsah
a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Přijetí finančního daru ve výši 30 000,- Kč z Kraje Vysočina za
místění na 3. místě v soutěži My třídíme nejlépe. RM schvaluje příjem těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 10. 1. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Oznámení o změně obchodního názvu společnosti ODAS
ODVÁRKA s.r.o. na AVE Vysočina s.r.o. a ODAS ODPADY s.r.o. na
AVE Žďár nad Sázavou s.r.o.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 16. 12. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání SVK Žďársko dne
22. 12. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění
pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Kontrolu volebního programu na období 2014 až 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Životní prostředí 2016“ z Kraje Vysočina na realizaci akce „Enviromentální
aktivity v městysi Nové Veselí“ ve výši 50 000,- Kč. RM schvaluje
příjem těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zajištění přípravy návrhu a tisku naučné stezky u Veselského
rybníka v rámci akce „Enviromentální aktivity v městysi Nové
Veselí“ od paní Blanky Ponížilové, Velatice 121 za cenu ve výši
79 500,-Kč včetně DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Výrobu dřevěných tabulí naučné stezky u Veselského rybníka
v rámci akce „Enviromentální aktivity v městysi Nové Veselí“
firmou Truhlářství Pavel Veselý, Nové Veselí za cenu ve výši
45 000,- Kč včetně DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádosti o dotaci na opravu komunikací z Programu
obnovy venkova Vysočiny Kraje Vysočina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení úpravy projektové dokumentace na stavbu „Modernizace sportovní haly“ firmou SANTIS a.s., Brněnská 126/38,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 10 000,- Kč bez DPH. RM
schvaluje výdej těchto prostředku jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
duben 2017

6) Vyhlášení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací
akcí „Modernizace sportovní haly“ a „Rekonstrukce chodníků
v ulici Bohdalovská“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrových řízení na akce „Modernizace sportovní
haly“ a „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská“ – Ing. Jiří
Danihel, Luboš Bartůněk, Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek,
MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Určení firem k zaslání zadávacích dokumentací na akci „Modernizace sportovní haly“- POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol.
s.r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, KRŠKA – stavební firma s.r.o., Karníkova 1156, Nové Město na Moravě, DP stavební
s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov, Pavel Boháček STAVITELSTVÍ, U
Hřbitova 1118, 588 13 Polná, Jaroslav Kirchner, Lesní 366/20,
591 02 Žďár nad Sázavou 2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Určení firem k zaslání zadávacích dokumentací na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská“ - Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, František
Šandera Specializované stavební práce, Nová Ves u Nového
Města na Moravě 127, Jan Štefáček – HAMMER, Hamry nad
Sázavou 134, Žďár nad Sázavou, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,
Praha 9, Divize oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Žďárská 612, 592 31 Nové Město na Moravě. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Ukončení nájmu nebytových prostor ve sklepě budovy Mateřské školy v Novém Veselí dohodou ke dni 31. 12. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2017 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158, Nové Veselí ve výši do 1 115 000,- Kč. Finanční
prostředky budou uvolňovány dle podmínek uvedených ve
smlouvě. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2017 pro Římskokatolickou farnost Nové Veselí do
výše 1 000 000,- Kč na opravu věže kostela v Novém Veselí. RM
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doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací akce „Oprava komunikací 2017“
podle výše nabídkových cen:
1. STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno za cenu 1 138 466,82
Kč bez DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu 1 146 146,- Kč bez DPH

3. EUROVIA CZ, a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104, Brno za
cenu 1 739 589,- Kč bez DPH
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S udělením souhlasu pro Základní školu a Mateřskou školu
Nové Veselí, příspěvkovou organizaci k odpisu nedobytné pohledávky ve výši 1 153,28 Kč vzniklé v roce 2009 za mzdový
účetní program. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 1. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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svobody 928, 588 13 Polná za cenu ve výši 28 972,- Kč
včet
vč
etně
ně DPH
DPH
včetně
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8 Dodatek č. 1 ke smlouvě
smllou
ouvě
vě č.
vě
č. 6011404080
6 1140
60
04
8)
o závazku veřejveř
eřřej
eře
ejné
né linkové
linko
kové
ko
vé dopravě
dop
o raav k zajištění dopravné služby ve veřejné
bslužnossti
ti s ffirmou
irrmou
mo ZDAR,
ZDAR
ZD
A , a.s.,, Jihlavská
AR
J
ní o
obslužnosti
759/4, Žďár
naaad
n
d Sázavo
ou na
na období
obd
b ob
bí od 1.
1. 1.
1 2017
20 do 31. 12. 2018.
nad
Sázavou
Cena přepravního
Ce
pře
ř prravní
avníího
av
h vvýkonu
ýkon
ýk
onu
on
u je sstanovena
tano
ta
novve na výši 33,94 Kč/
no
Cena
m
km
Hllas
a ov
ován
ání:í: p
án
ro 5
prot
o i 0, zzdrž.
ot
drž.
dr
ž 0
ž.
Hlasování:
pro
5,, pr
proti
mlouvu
ml
ou
uvu
uop
rove
ve
ede
ení sstavby
tavb
ta
vbyy naa ciz
vb
zím pozemku Dolní 36,
9) SSmlouvu
provedení
cizím
No
ové V
esselíí naa sstavbu
e
t vb
ta
vbu
u zp
zpev
evně
ev
ně
ěn
nýých
ý hp
Nové
Veselí
zpevněných
ploch a schodku k notup
pu do
o kkadeřnictví
adeř
ad
eřni
eř
nict
ni
c tví
v č.p.
ví
č..p
p. 36
36 na pozemku parc. č.
vému vst
vstupu
ajjetkku městyse
m stys
mě
y e Nové
Nové V
eselí
551 v m
majetku
Veselí
H as
Hl
aso
ováníí: p
ov
ro 5
ro
p
otti 0,
0 zdr
d ž.
dr
ž. 0
Hlasování:
pro
5,, pr
proti
zdrž.
zzasedání
ase
sedáání ZM
sedá
M dne 30
3
0. 1. 2
01 v 18,00 hod
10) Program za
30.
2017
Hlas
Hl
asov
as
ování:í: pro
o 5, pr
rot
o i 0, zdr
rž. 0
Hlasování:
proti
zdrž.
RM souhlasí:
souh
hllassí:
h
í:
RM
zavvřen
za
ním sml
mllouvy
ou o bud
ou
ud
dou
oucí kkupní
u
1)) S u
uzavřením
smlouvy
budoucí
smlouvě na odp pozemků
p ze
po
emkků dotčených
dotčených
do
h stavbou
staavbo
st
ou obchvatu, pozemek
kup
524 o výměře 5 3
52
06
0
6 m2 a ččást pozemku parc. č.
parc. čč.. 25
2524
306
výým
ýměřře 550 m2.
m2
2. RM
RM doporučuje
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2535 o výměře
ZM ke schválení
Hlasovváníí: p
ro
o5
otti 0, zd
dr ž. 0
dr
Hlasování:
pro
5,, prot
proti
zdrž.
dkupe
dk
em a uzavřením
uza
zavřřen
ním
m kupní
kupn
ní smlouvy
sm
2)) S o
odkupem
na pozemek
parc
pa
rc.. č.
rc
č 2
53
37 – or
o
náá půda
půd
da o vvýměře
ýměř 1932 m2 za cenu
parc.
2537
orná
100,-K
Kč/m
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stavbou „II/353
vé Veselí
Vessel
elíí – obchvat“.
obch
ob
hva
vat“. Nákl
vat
k ady sp
kl
Nové
Náklady
spojené s vkladem do
N uhradí
uh
hrrad
dí ku
upu
p jící.. RM
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 13. 2. 2017
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 30. 1. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zpráva starosty městyse z jednání představenstva LDO Přibyslav dne 26. 1. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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4) Zprávu místostarosty městyse z jednání SVK Žďársko dne 26.
1. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informaci o podané přihlášce SDH Nové Veselí k účasti na akci
Kraje Vysočina – Čistá Vysočina konané v termínu 15. 4. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Zrušení výběrového řízení na akci „Modernizace sportovní
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

haly“ z důvodu nesplnění požadavků dodavatelů stanovených v zadávací dokumentaci
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Udělení plné moci pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s.
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou ve věci zpracování vybraných údajů z majetkové evidence podle zákona č.
274/2001 Sb., pro vodoprávní úřad
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finanční dotace ve výši 5450,- Kč společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22 Praha
5 – Stodůlky a zároveň veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
této dotace s uvedenou společností. Služeb této společnosti využívá rodina trvale bydlící v Novém Veselí. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu pozemků
v podílovém spoluvlastnictví městyse Nové Veselí parc.č. 243
o výměře 29281 m2 v k.ú. Březí nad Oslavou a parc.č. 700 o výměře 5028 m2 v k.ú. Obyčtov za pozemky v majetku firmy Lesního družstva obcí Přibyslav, Ronovská 338, Přibyslav parc.č.
1452 o výměře 2687 m2 v k.ú. Ostrov nad Oslavou, parc.č.
540/2 o výměře o výměře 757 m2 v k.ú. Lhotka u Žďáru nad
Sázavou, parc.č. 814 o výměře 1211 m2, parc.č. 815 o výměře
16122 m2, parc.č. 816/1 o výměře 6030 m2, parc.č. 816/2 o výměře 2572 m2 a parc.č.872 o výměře 6404 m2 v k.ú. Obyčtov
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Dohodu s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí Žďárská
158, Nové Veselí o přefakturacích za spotřebovaný plyn používaný k vytápění prostor kuželny v budově nové ubytovny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor v suterénu budovy Mateřské školy v Novém Veselí, parc. č. 197 o velikosti 50 m2. Nejnižší nabídka za pronájem je stanovena ve výši 200,- Kč/m2 za rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fir-

mou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem na
umístění plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek vč.
jeho součástí v rámci stavby Plynofikace obce Nové Veselí II.
etapa na pozemku parc.č. 70. Úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 500,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava ve výši 250 000,- Kč na realizaci projektu
Oprava vodní nádrže na CAS 25
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská“ podle výše nabídnutých cen:
1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu 1 275 869 Kč bez DPH
2. STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno za cenu 1 394 923,30 Kč
bez DPH
3. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za cenu 1 687 254,- Kč bez DPH
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 12049912 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7 pro 19 odběrných míst
v nové zástavbě RD v lokalitě Za potokem II etapa. Firma E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7 vrátí
městysi Nové Veselí přeplatek podílu na oprávněných nákladech ve výši 112 500,- Kč bezhotovostním převodem na účet
městyse Nové Veselí. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S provedením úprav rozpočtových paragrafů a položek v návaznosti na vyhlášku č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v rozpočtu městyse
Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 15. 12. 2016 č. 18
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 17 ze dne
21. 10. 2016
Hlasování: pro11, 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 předsedy těchto výborů
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až listopad 2016
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu programu tohoto zasedání ZM, a to:
„Bezúplatné převzetí projektu polní cesty C29 v k.ú.
Nové Veselí do majetku městyse“
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočet městyse Nové Veselí dle jednotlivých kapitol
duben 2017

v příjmech a výdajích pro rok2017. Celkové příjmy budou ve výši19 960 184,- Kč. Celkové výdaje budou ve
výši19 960 184,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je
paragraf
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 9. 2016 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 0, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 30/2016
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) 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, 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 a také za účelem její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve
výši 2 000,- Kč bez DPH.
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Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce II/353 Nové Veselí – obchvat“
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
7) Směnu části pozemku parc. č. 2787 (GP oddělen jako
2787/2) o výměře 250 m2 v majetku městyse Nové Veselí za část pozemku parc. č. 2430 o výměře 250 m2 (GP
oddělen jako 2430/2). Náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitosti

uhradí městys Nové Veselí
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
8) Bezúplatné převzetí projektové dokumentace na polní
cestu C29 v k.ú. Nové Veselí do majetku městyse Nové
Veselí od Státního Pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11 a, 130 00 Praha 3, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina – Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár nad Sázavou. Účetní hodnota předávané projektové dokumentace je 43 752,- Kč
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Výpis z Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 30. 1. 2017 č. 19
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m2 s paní Pavlou Kamarádovou, Velká Losenice 374, pošta Velká Losenice. Jedná se o pozemek dotčený stavbou
„II/353 Nové Veselí – obchvat“. Náklady spojené s vkladem
do KN uhradí kupující. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Odkup a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č.
2560 – orná půda o výměře 2189 m2 za cenu 100,-Kč/m2.
Jedná se o pozemek dotčený stavbou „II/353 Nové Veselí
– obchvat“. Náklady spojené s vkladem do KN uhradí kupující. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
7) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlou14

vy na
na rok
rok 2017
2017 pro
pro Římskokatolickou
Řím
ímsk
skok
okat
atol
olic
icko
kou
u farnost Nové Veselí,
V Ulici 91, Nové Veselí do výše 1 000
000,- Kč. Dotace bude
00
poskytnuta na opravy
vy sstřešní
vy
třeš
tř
ešní
n krytiny věže kostela a fasády
ní
věže a západníí strany
tento výdaj
str
tran
a y kostela.
an
ko
ost
stel
ela.
el
a. ZM schvaluje
a.
s
jako
ROZPOČTU
jaakko
o ZMĚNU R
OZPO
OZ
PO
OČT
Č U
Hlasování:
pro
11,
proti
0,, zd
zdrž.
Hlas
Hl
a ování: p
as
ro 1
ro
1, p
1,
roti 0
ro
zdrž
rž.. 0
rž
8)) Poskytnutí
smlouPos
o ky
kytn
t utí dotace
dota
do
tace
ce prostřednictvím
prost
stře
st
ředn
ře
d ic
dn
ictv
tvvím
m veřejnoprávní
v
vyy pro
Veselí, Žďárská
pro Tělocvičnou
Tělocvičn
čnou
čn
ou jednotu
ou
jed
edno
n tu Sokol
no
Sok
ok l Nové
okol
N
158,
15
58,
8 Nové
Novvé Veselí
Veselíí na
Ve
na rok
rok 2017
20
017
7 ve
ve výši
výš do 1 115 000,- Kč.
Dotace
Dota
Do
ttaacce
e bude
bud
ude
e poskytována
po
oskyt
ytov
ován
ov
ánaa v průběhu
án
prů
pr
ůběhu celého roku dle následujících
sled
sl
ed
e
eduj
duj
ujíccích parametrů
paaraame
metr
trů
ů
a) Příspěvky
Přísspěv
ěvvky
ky budou
budou
ud
dou
u poskytovány
pos
osky
kyto
ky
to
ováány na
na základě měsíčního
vyúčtování
sportovní
haly,
každou hodinu, kterou
vyúčto
ován
ní spo
port
po
r ov
rt
o ní h
aly, kkdy
al
aly,
dyy za ka
v ní stráví
mládež,
bude
poskytnut
příspěvek 300 Kč
sttrrávíí mlá
ádež
ád
dež
e , bu
b
de pos
osky
kyytnutt p
b) Příspěv
Příspěvky
budou
poskytovány
vky
k b
ud
ud
dou
o p
oskyto
ovány zzaa každou zaplacenou
fakturu
fakt
fakt
fa
ktur
urru zaa reklamu,
uru
rekkla
lamu
u, kterou
kterou zajistí
kt
zajistí TJ,
TJ, a to ve výši základu
daně
faktury.
ě této
této
o fa
fakt
ktu
kt
tur y.
c) Příspěvek
činnost
Sokol
podpora sportu ve výši
Přííspěvvek
ek na činno
ost TJ Sok
os
kol – po
285
285 000,00
00,- Kč
Kč hrazený
hraazený
zený
ze
n ve dvou
ou
u ssplátkách
pláttká
Hlasování: p
pro
11,
ro 1
ro
1, proti 0,, zdrž.
zdrž
zd
ržž. 0
9)
stavebních
9) Výsledek
Výsled
dek vvýběrového
ýbě
bě
běrového
řřízení
ízen
íz
en
e
ní na dodavatele
do
prací aakce
komunikací
2017“
kce
e „„Oprava
Op
pra
r va kom
om
munikkací 2
017 podle výše nabídkových
kovýcch cen:
ce
en:
en
1.
1. SSTRABAG
T AB
TR
BAG
G a.s.,
a.s
.ss.,., Tovární
Tov
ováárn
níí 2, 620
620 00 Brno za cenu
1 138
466,82
Kčč be
DPH
138 46
4
6,82
2K
bezz DP
PH
2. COLAS
CZ,
Ke
Klíčovu
190
00 Praha 9, oblast Jih,
COLLAS C
Z, aa.s.,
.ss.,, K
e Kl
K
íčo
íč
ovu 9, 1
90 0
Kosovská
10,
Jihlava
146,- Kč bez DPH
Koso
sso
ovvsská 1
0, Jih
0,
hla
l vaa zzaa cenu 1 146 14
3. EEUROVIA
Jih, Vídeňská 104, Brno
UR
U
ROV
OVIA
A CZ,
CZ,
Z a.s.,, závod
závod Morava
Morava Jih
za cenu
739
589,Kčč bez
DPH
u17
73
39 58
5
89
9,,- K
ez D
ez
PH
Hlasování:
pro
11,
proti
0,, zdrž. 0
Hlasováníí:í: p
ro
o1
1,, pro
oti
t 0
10) Dodatek č. 1 kke
smlouvě
akci II/353 NOVÉ VESEe sm
mlo
ouvě o dílo pro ak
LÍ – OBCHVATT s fi
firrrmou
mou PROfi Jihlava sspol. s r.o., Pod Příkopem 6,
dodatku č. 1 k uzavřené
6 586
586
6 01
01 Jihlava. Předmětem do
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mlo
louvě o dílo je úprava již vypraco
kumentace pro vydání územního rozhodnutí proti studii
proveditelnosti a proti předané PD o požadované změny.
Cena za dílo celkem včetně dodatku č.1 je 860.000,- Kč
bez DPH. ZM schvaluje navýšení ceny jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM souhlasí:
1) S odpisem nedobytné pohledávky ve výši 1 153,28 Kč
vzniklé v roce 2009 za mzdový účetní program pro Základní školu a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou
organizaci na základě podané žádosti ze dne 16. 12. 2016
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 24. 3. 2017 č. 20
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 19 ze dne 30.
1. 2017
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání
ZM, jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až únor 2017
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Střednědobý výhled městyse Nové Veselí na období 2018
až 2021
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Obecně závaznou vyhlášku městyse Nové Veselí č. 1/2017
o nočním klidu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Dodatek č. 3 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě
č. 12049912 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7 pro 19 odběrných míst v nové
zástavbě RD v lokalitě Za potokem II etapa. Firma E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7
vrátí městysi Nové Veselí přeplatek podílu na oprávněných
nákladech ve výši 112 500,- Kč bezhotovostním převodem
na účet městyse Nové Veselí. ZM zároveň schvaluje příjem
těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská“ podle
výše nabídkových cen:
1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad
Sázavou za cenu 1 275 869 Kč bez DPH

2. STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno za cenu
1 394 923,30 Kč bez DPH
3. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Jih,
Kosovská 10, Jihlava za cenu 1 687 254,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací akce „Modernizace sportovní haly“ podle výše nabídkových cen:
1. STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01
Havlíčkův Brod za cenu 1 372 390,- Kč bez DPH. ZM zároveň schvaluje navýšení ceny oproti rozpočtu jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
6) Směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví městyse
Nové Veselí parc.č. 243 o výměře 29281 m2 v k.ú. Březí nad Oslavou a parc.č. 700 o výměře 5028 m2 v k.ú.
Obyčtov za pozemky v majetku firmy Lesního družstva
obcí Přibyslav, Ronovská 338, Přibyslav parc.č. 1452 o výměře 2687 m2 v k.ú. Ostrov nad Oslavou, parc.č. 540/2
o výměře 757 m2 v k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou,
parc.č. 814 o výměře 1211 m2, parc.č. 815 o výměře
16122 m2, parc.č. 816/1 o výměře 6030 m2, parc.č. 816/2
o výměře 2572 m2 a parc.č.872 o výměře 6404 m2 v k.ú.
Obyčtov.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM souhlasí:
1) S provedením úprav rozpočtových paragrafů a položek
v návaznosti na vyhlášku č. 463/2016 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v rozpočtu městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Pojďme spolu měnit budoucnost a začněme u dětí
Zdravý životní styl a péče
o své zdraví by měly být těmi
základními hodnotami člověka. Pečovat sám o sebe, o své
fyzické i duševní zdraví musí
každý sám. A učíme se tomu
celý život. Od malička vedeme děti k péči o své tělo, dbát
na zdravé stravování, učíme je
potraviny a suroviny ochutnávat, znát ovoce, zeleninu, kde
ji můžeme získat, jak rozvíjet
svou fyzickou zdatnost, jak
vnímat svět kolem nich všemi
smysly, a tím být v duševní pohodě. Zkrátka být spokojené a
šťastné. Péče o své tělo a svou
duben 2017

psychickou stránku je jednou
ze vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání. Snažíme
se dětem od útlého věku zajistit dostatek podnětů, informací
a příležitostí, aby to, co děti zjistí a zažijí v předškolním věku,
bylo pro ně zdrojem jejich budoucího rozvoje. Vždyť právě
předškolní věk, tedy věk mezi 3
– 6 rokem, je pro rozvoj dítěte a
jeho nastavení velmi důležitým
obdobím.
V naší školičce se snažíme
právě proto dětem zajistit maximum možností, příležitostí a
zkušeností, které budou mít za

cíl rozvoj dovedností pro jejich
budoucí život. To, co ve školičce položíme jako základ, bude
v dalších obdobích života dítěte dále rozvíjeno. Proto naše
děti mají ve třídě k dispozici
centra aktivit, např. vaření, dílna, chovatel apod., prostornou
ukázkovou a dobrodružnou
zahradu, kde mají různé druhy zeleninových záhonů, od
mobilních po paletové, bylinkovou spirálu s různými druhy
bylin, keříky a stromy s jedlými
bobulovinami, jako jsou borůvky, lesní jahody, muchovník,
černý a červený jeřáb, rakytník,

ostružiny, maliny, z ovocných
stromků jabloň, třešeň a slivoň.
Děti aktivně na zahradě pracují, a to jak při její údržbě, tak i při
sklizni úrody. To, co sklidí, pak
využíváme právě v centrech
aktivit při vaření či pečení, venku při spontánních hrách mohou plody kdykoliv ochutnávat
a aktivně tak dělají. Při různých
smyslových hrách poznávají
vůně a chutě zahrady a znají i
jedlé květiny, ze kterých občas
15

připravujeme štrůdl. Na zahradě máme obrovskou přírodní
učebnu, tzv. domeček sovičky
Jůly, a v něm děti v kotlíku připravují ovocný či bylinkový čaj
z čerstvých plodů a lístků bylin.
Naše zahrada slouží nejen
k práci, ale i odpočinku a relaxaci. Děti zde zažívají dobrodružství, objevují krásu naší
matky Země, umí si vážit i těch
nejmenších tvorů z říše hmyzu. O větší zvířátka se naše děti
i starají. V každé třídě je malý
zvířecí koutek, kde se děti učí
vytvářet správné životní podmínky konkrétního zvířátka,
i pečovat o něj. Na zahradě
jsme tři roky pečovali o králíka
Ferdu, který byl u nás na „králičím důchodě“ a děti ho měly
moc rády. O to větší smutek
zažívaly, když náš Ferdík odešel do zvířecího nebe. Ale děti

tímto mohou vnímat život se
vším, co k němu patří – radost
i smutek.
Tým Školičky Kamarád je
úžasný kolektiv, který je naladěn na stejnou vlnu, podobně
smýšlející o zásadních otázkách, prioritách a hodnotách
života. Vzájemně se podporujeme, doplňujeme a snažíme
se děti rozvíjet přirozenou
cestou. Samy se musíme celoživotně vzdělávat, abychom
uměli reagovat na zvídavé
otázky dětí. A vzdělávají se
nejen učitelky, ale i paní kuchařky. Ukázkou toho je zorganizování vzdělávací akce
pro kuchařky z našeho okolí,
která si kladla za cíl seznámit
je z novými moderními trendy v přípravě jídel, zpracování
surovin, odbourání stereotypů
i předsudků z oblasti stravová-

ní dětí. Kurz nazvaný „Zdraví a
vitalita na talíři“ obsahoval kapitoly, jako kombinace surovin
na talíři, nutriční hodnoty, kvalita surovin, nová surovinová
základna, trendová kulinářská
pravidla, pravidla chutí, krása
servisu a kulinářské zajímavosti a tipy. Naším lektorem
byl Ing. Zdeněk Hladík, který
dokázal pět hodin poutavě a
zajímavě povídat o zdravých
surovinách, jejich přípravě,
jak si zvolit nutričně bohatý
jídelníček, který nás zasytí na
několik hodin, jak se zbavit
“jedů“ v kuchyni. Školení proběhlo v rámci programu Skutečně zdravá školka, ve kterém
jsme zapojeni a snažíme se o
naplnění bronzových kritérií
programu (http://www.skutecnezdravaskola.cz/).
Kromě zdravé životosprá-

vy a zdravého životního stylu
naše děti vedeme i k udržení
zdravého prostředí. Tak jako se
děti učí pečovat o svou tělesnou i duševní stránku, tak se
učí pečovat o naši matku Zemi.
Se správně zvolenými přístupy tak v budoucnu budeme
mít generace, které budou aktivní, budou chtít vyhodnocovat a pojmenovávat problémy,
hledat, navrhovat a diskutovat
o jejich řešení, zkrátka budou
vnímat svět v širších souvislostech. Ukážeme-li dětem, jak
to jde a budeme-li jim příkladem, zvládnou nastavit trvale
udržitelný život i pro budoucí
generace ( http://eko-skolky.
cz/cz/o-programu ).
Monika Kovalská
vedoucí učitelka MŠ
Školička Kamarád Nové
Veselí

Jídelníčky jako motivace pro rodiče
Bez rodičů a jejich zájmu o dění ve školce by naše práce nebyla komplexní. Potřebujeme s rodiči najít optimální komunikaci, zapojit je do změn ve školce, otevřít se a
společně bořit mýty a předsudky. Máme tak
možnost prostřednictvím dětí působit i na
rodiče a otvírat jim další cesty a možnosti.
Pro dobré fungování v rámci programu
Skutečně zdravé školky je takováto spolupráce školky a rodičů nutná. Naše přístupy
ve všech oblastech rozvoje dítěte musí být
podpořeny rodičovským zájmem, chutí
spolupracovat, měnit, přistupovat otevřeně
k životu dětí ve školce a aktivně se zapojovat a pomáhat. Když jsme se na podzim do
programu SZŠ zapojili, mnoho věcí jsme už
měli nastaveno. V něčem bylo naše zapojení pro nás nové, např. v používání přírodě
šetřících prostředků (déle jsme již o tom
uvažovali a tohle bylo to „postrčení“ k realizaci). Zapojování dětí do pěstování, sběru
úrody, jejího využití, to vše již od roku 2012
aktivně děláme a naše výrobky (marmelády,
džemy, kompoty, šťávy, sirupy a léčivé masti), na jejichž výrobě se děti podílejí, pak
prodáváme za drobný peníz na našem vánočním jarmarku (vytěžené peníze pak pomáhají konkrétním rodinám a dětem, které
mají nějaký handicap). No a s jídelníčkem,
jeho skladbou a grafickou úpravou jsme na
tom byli vcelku dobře, ale stále je co zlepšovat. Nástěnku jsme inovovali na informační
koutek k programu Skutečně zdravé školky,
zvětšili jsme ji, jídelníček obohatili o informace, kdy používáme regionální a farmářské suroviny, vlastní výpěstky z našich mo16

bilních, paletových a zeleninových záhonů,
přidali jsme info o prospěšnosti surovin či
zeleniny, komentovaný jídelníček, ve kterém
upozorňujeme, co, proč a jak se připravuje,
no a přidali jsme mapu našich dodavatelů
a cestu potravin a surovin do naší školičky.
Zbyl ještě prostor pro umístění vermikompostéru, kam děti i naše paní kuchařky nosí
drobný biologický odpad z kuchyně, který
zpracovávají kalifornské žížaly na půdu bohatou na živiny. Tu pak zase zpátky použijeme na našich záhonech či v truhlících a květináčích. Rodiče tak vidí naše snahy měnit
již zavedené postupy v reakci na změny kolem nás. Nevíme, kolik rodičů si přečte naše
komentované jídelníčky a info o surovinách,
ale i kdyby to bylo 10 ze 100 (celkový počet
dětí naší školky), stanou se příkladem pro
ostatní a má to smysl(vermikompostování
ve školce - http://www.pestujemedoma.cz/
clanek-zizali-komposter-ve-skolce-skvely-napad-119
Naplnili jsme další kritérium k bronzovému ohodnocení – i my jsme šetrní k přírodě.Jedním z cílů programů Skutečně zdravé školky i Eko-školky je ochrana přírody.
Člověk musí stále hledat cesty, jak přírodu
uchovat pro čas budoucí. Používání ekologických čistících prostředků je cestou, jak
každý z nás může podpořit přírodu. Není to
nic těžkého – pouze je potřeba zbavit se starých zvyků, vlivů reklamy o tom, že čím více
pěny, tím lepší čistící prostředek a že kapkou
umyjete všechno nádobí. Jak již bylo zmiňováno dříve – stačí používat zdravý selský
rozum a inspirovat se radami našich babiček

a prababiček. Naše školka je ekologickým
provozem, jelikož všechny naše kroky směřují k udržitelnosti života a ochraně zdrojů.
Při rekonstrukcích používáme věci, které
jsou v souladu s TUR* - např. při výměně
podlahové krytiny jsme zvolili marmoleum
– materiál z přírodní pryskyřice. Při výměně
sanitární techniky jsme všechny kohoutky
v dětských umývárnách opatřili perlátory,
které spoří vodu. Obměnou tepelného zdroje jsme díky dotaci naplnili tři kroky ekologizace provozu – zateplení vnějšího pláště
budovy, výměnu oken a instalování tepelného čerpadla. Náklady za otop budovy tak
byly o polovinu nižší. Používáme úsporné
žárovky a zářivkové panely, při úklidu budovy jsme přešli na prostředky lépe v přírodě
odbouratelných. Posledním krokem bylo
zavedení těchto eko-prostředků i v kuchyni,
což se nyní podařilo. Zvolili jsme československou společnost Tierra Verde, jejimž
cílem je (znovu)objevovat, vyvíjet, vyrábět
a nabízet výrobky denní potřeby s co nejmenším negativním dopadem na zdraví
a životní prostředí a zároveň s co nejlepším
vlivem na člověka, společnost a Planetu. I
naše dlouhodobá koncepce je zanechat co
nejmenší ekologickou stopu a být „zelení“.
Krok za krokem, změnou myšlení lidí a přístupů, to jde. Zkuste to také.
*TUR = trvale udržitelnýý rozvojj
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S Ekoškolkou, Kuňkou a Žbluňkem analyzujeme odpady
V rámci Eko-školek jsme
se v letošním roce dostali ke
druhému z témat tohoto programu. Loni jsme analyzovaly
vodu, vyhodnocovali jsme přístupy, stav věcí u nás ve školičce, co můžeme změnit k lepšímu, abychom vodu uchovali
čistou a zdravou pro budoucí
generace a také abychom vodou neplýtvali. Neméně důležitým je téma odpadů a jejich
další možné využití. Nejdříve
se sešel ekotým Školičky Kamarád, posilněn o nové členy
z řad rodičů i místní samosprávy a pojmenoval důležité otázky, které je potřeba řešit. Pak
Kuňka a Žbluňk spustili odpadovou analýzu. Zapojeni byli
rodiče formou dotazníku a děti
jednotlivých tříd, které dostaly
dvě otázky k odpadům. Nastala velká „porada“ mezi dětmi co
a jak zjišťovat.
KOŤÁTKA - CO JE TO ODPAD, JAK VZNIKÁ, NAJDEME
HO VE ŠKOLCE, KDO HO VYTVOŘIL, CO S NÍM A KDO SE O
NĚJ STARÁ, JAK TO BYLO S ODPADEM DŘÍVE?
KOLIK ODPADU A JAKÉHO
VYPRODUKUJE ŠKOLKA ZA TÝ-

DEN A MĚSÍC? UDĚLEJTE ZJIŠTĚNÍ A PŘEPOČÍTEJTE PAK NA
JEDNO DÍTĚ.
BERUŠKY - CO JE TO OBAL,
DO ČEHO JSOU VĚCI BALENÉ,
JAKÉ DRUHY OBALŮ PŘICHÁZEJÍ DO ŠKOLKY, CO SE S NIMI
DĚJE, JAKÝ JE ŽIVOT OBALŮ?
DO ČEHO SE BALILO DŘÍVE?
CO POUŽÍVALI NAŠE BABIČKY
A PRABABIČKY? MUSÍ OBALY
SKONČIT V KOŠI? MŮŽEME SNÍŽIT OBJEM OBALŮ A JAK?
VČELIČKY - JAKÉ JSOU DRUHY ODPADU, PROČ NEMŮŽOU
BÝT NA JEDNÉ HROMADĚ,
ZMAPUJTE, KDE KONČÍ ODPADKY V NAŠÍ ŠKOLCE, KOLIK
JE KOŠŮ, JAK JSOU ZNAČENÉ,
KDE JSOU, VYTVOŘTE PLÁNEK
CO JE TO RECYKLACE –
ZKUSTE VYSVĚTLIT PRINCIP
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
KUŘÁTKA – CO JE TO SMĚSNÝ ODPAD, KDE KONČÍ, JAKÝ
MÁ VLIV NA PŘÍRODU A NA BUDOUCNOST ŽIVOT NA ZEMI?
JAK MŮŽEME SNÍŽIT JEHO
MNOŽSTVÍ?
CO JE TO BIOODPAD, KOLIK
BIOODPADU VYPRODUKUJE
ŠKOLKA, JAKÉ JE JEHO VYUŽITÍ,
CO JE TO KOMPOST, JAK VZNI-

KÁ, CO TAM PATŘÍ, CO SE S NÍM
DĚJE BĚHEM ROKU, JAK HO
POUŽIJEME, CO DĚLÁTE S BIOODPADEM DOMA?
Nyní budou celé dva měsíce probíhat zjišťování a pak se
sejdeme ke společné prezentaci výsledků analýzy. S těmi Vás
pak seznámíme opět aktuálně ve zpravodaji. Následně se
sejde ekotým a zpracuje plán
činnosti, ve kterém se budeme snažit vyhodnotit, jsou–li
kroky ke zlepšení, jak je realizovat a kdo za ně zodpovídá.
Doufáme, že po důkladné
analýze zjistíme, že v nakládání
s odpady jsme na tom nejen

v naší školičce dobře. Důkazem
je i udělení 3. místa našemu
městysi za příkladnou recyklaci
odpadů.
Ekotým Školičky Kamarád

Prarodiče na zahradě Školičky Kamarád nelenili
Prarodiče na zahradě Školičky Kamarád nelenili.
O tom, že člověk chce být užitečný v každém věku a že práce
je náplní našeho života, nemusíme bezesporu dlouho diskutovat.
Slova klasika ...je to pravda odvěká, práce šlechtí člověka...vypovídají o všem. Práce je pro nás přirozeným pohybem, rozvíjí nás
fyzicky i psychicky, umožňuje nám posouvat se dále a růst, navazovat vztahy, spolupracovat, zkrátka udržovat nás ve stálé kondici
činy i duchem.
A pokud je to práce v přírodě, na čerstvém vzduchu, není nad
to. Naše děti velmi rády „pracují“ na zahrádce Školičky Kamarád,
což dokazuje nejen dnešní akce s prarodiči na zahrádce, kterou
startuje celorepubliková akce programu Skutečně zdravá škola.
Babičky a dědečkové k nám zavítali v hojném počtu, přihlásilo se
jich na dvacet a hned po úvodu a rozdělení prací na zahradě se
všichni společně vrhli na práci. Každá babička či dědeček si našel
svého vnoučka nebo vnučku, ti, co přišli pomoci jen tak, se chopili nářadí a během chvilky to na zahradě ševelilo, jak si všichni
povídali a radili. Hemžilo se to tam jako v mraveništi. My jsme babičkám a dědečkům ještě na posilněnou upekli štrůdl, resp. naše
skvělé paní kuchařky, a slovy dědečka Marka - „štrůdl byl výborný
a paní kuchařky ničím nešetřily“. Na ohništi jsme uvařili čaj z plodů naší zahrady (angrešty, rybíz, lesní jahůdky a borůvky) a ten si
duben 2017

dali všichni „pracanti“. Naše zahrada je připravena na další práce,
jako je setí semínek, sázení sazenic, zalévání, okopávání, a když se
budeme o naši zahradu dobře starat, budeme užívat jejich plodů.
Děkujeme všem babičkám a dědečkům za jejich pomoc a rady a
těšíme se na jejich další návštěvu, protože už nyní zaznělo, že by
chtěli přijít zase.
Monika Kovalská
Školička Kamarád
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Čtenářský klub
Projektu Čtenářský klub se účastní
v rámci hodin literatury žáci 6. a 7. ročníků. Jeho cílem je podnítit žáky k četbě, zvyšovat čtenářskou gramotnost a
procvičit práci s textem. Projekt je realizován vždy poslední týden v měsíci ve

dvou hodinách literatury. Žáci si donesou z domu svoji rozečtenou knihu a
část hodiny věnujeme četbě. Následně
si povídáme o obsahu a pomocí návodných otázek rozvíjíme dle fantazie děj
nebo se pokoušíme hledat alternativní

řešení zápletky či hledáme přesah situací do reálného života. Neformální atmosféře napomáhá příjemné prostředí
školní knihovny, kde je Čtenářský klub
realizován.
Marie Tvrdíková

Dějepisná olympiáda
V listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády.
V naší škole se jí zúčastnili 3 žáci osmého ročníku – Jana Sadovská, Aleš Oulehla a Marek Musil. Do okresního kola byl
díky získanému počtu bodů nominován Marek Musil. Tematické zaměření ročníku, Marie Terezie a Habsburkové 18.

století, jej zaujalo. Ve Žďáru nad Sázavou se soutěžící okresního kola sešli 17. ledna 2017 a Marek díky svým znalostem
obsadil velmi pěkné 15. místo ze 44 zúčastněných. Našim
soutěžícím patří poděkování za projevený zájem a snahu,
Markovi děkujeme za vzornou reprezentaci.

Ekotým informuje
Jednou z oblastí, které se věnuje program Ekoškola a na kterou jsme se letos
na jaře zaměřili, je voda. Na schůzce Ekotýmu jsme se snažili vymyslet aktivity,
do kterých se zapojí celá škola. A jak vše dopadlo?

22.3. - Den vody
Cesta vody - za účasti Ekotýmu jsme slavnostně odhalili obraz, který namalovali žáci 9. třídy a kterým patří velké
poděkování – jmenovitě Pavlu Sobotkovi, Michaele Prášilové, Kláře Hudcové, Vojtěchu Kratochvílovi a Marianu Šebkovi
- téma vody zařadily p. učitelky do výuky, tento den jsme
ladili oblečení do modrých tónů a ze školního rozhlasu
se ozvala melodie známé písničky Modlitba za vodu od
Hradišťanu

-

přidaly se i p. kuchařky, které podávaly modrou bramborovou kaši a šmoulí mléko

Během měsíce března probíhala výtvarná soutěž na
téma voda. Tři nejlepší práce z každé třídy jsme si vystavili
v prostorách před družinami.
V průběhu dubna se potřetí připojíme k čistění řeky
Oslavy.
Ekotým ZŠ

Pletení košíků
V měsíci březnu proběhly ve škole
tři lekce košíkářství. Členové přírodovědného kroužku Kulíšci si vyzkoušeli,
jak je těžké vlastníma rukama uplést

košík nebo ošatku. Velmi děkujeme
panu Jiřímu Musilovi a Pavlu Sobotkovi, kteří byli našimi odbornými učiteli.

Procvičme si češtinu
V letošním školním roce dostali žáci 6. a 7. ročníku příle- učiva z jazyka českého. Výuka probíhá v učebně informatiky
žitost setkávat se každý pátek při procvičování probraného a kromě frontální výuky využíváme také práci ve skupinách,
18
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soutěže a počítačové výukové programy. Při realizaci tohoto projektu se škola opírá o výzvu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky, konkrétně projekt
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Hodinu

navštěvují jak žáci, kteří potřebují zopakovat základní učivo,
tak ti, jež dosahují výborných výsledků a chtějí své znalosti
více rozvíjet.
Marie Tvrdíková

Dramatický kroužek
Od začátku tohoto školního roku mají
žáci možnost scházet se jedenkrát týdně
v dramatickém kroužku. V pondělí se divadelní hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký věnují žákyně 7. ročníku. Kromě nacvičování
vyrábějí také kulisy a spolu s ochotnými
maminkami a šikovnými tatínky vytvářejí
kostýmy. O tom, jak se jim práce zdaří, se
budeme moci přesvědčit v některém z jarních měsíců, kdy plánují představení pro
veřejnost.
Druhé divadelní vystoupení nacvičují žáci 6. ročníku spolu s jedním žákem 7.
třídy. Vybrali si pohádku O dvou sestrách.
Scházejí se v úterý a při chystání kulis a

kostýmů využili kromě obětavé podpory
rodičů i laskavé pomoci mateřské školy.
Také na toto představení bychom rádi

pozvali veřejnost. Termín a místo konání
upřesníme na stránkách školy a plakátech.
Marie Tvrdíková

Slunečné Deštné v Orlických horách
Velká část sedmé třídy a pár jedinců z
osmé a deváté v druhém únorovém týdnu
společně s nížkovskou základní školou pilovala lyžařskou techniku na sjezdovkách
v Deštném v Orlických horách. Během
dvou dnů i ti, kteří na lyžích či snowboardu
stáli poprvé v životě, vyjeli kotvou na kopec a bez větších potíží jej sjeli dolů. Zdatnější lyžaři pak své schopnosti dále zdokonalovali. Třetí den jsme vyrazili navštívit
muzeum v Deštném, prošli se za nádhernými výhledy ke kostelu sv. Matouše a někteří pak ještě vyrazili na večerní lyžování.
Ve středu jsme intenzivně na svahu trénovali, abychom ve čtvrtek mohli poměřit
své schopnosti v závodu ve slalomu. Večer
nechyběla závěrečná diskotéka. Na konci
týdne se většině ani nechtělo odjíždět. Počasí nám mimořádně přálo, sněhové podmínky byly perfektní a ani zábava nevázla.
Vrátili jsme se zdraví, spokojení a plni zážitků a nových kamarádství.

Trojboj
Regionální centrum Sport pro všechny ve Žďáře nad Sázavou uspořádalo ve
středu 8. března 2017 okresní kolo pro
žáky a žákyně v trojboji. Soutěžilo se
v těchto disciplínách: leh - sed, přeskoky
přes švihadlo a člunkový běh. Naši školu reprezentovala 2 družstva v mladší
kategorii. Družstvo žáků, které soutěžiduben 2017

lo ve složení David Dlouhý, Ondřej Horák a Michal Houdek, obsadilo 5. místo.
V soutěži jednotlivců se nejlépe dařilo
Ondřeji Horákovi, který se umístil na
6. - 10. místě z 18 sportovců. Družstvo
děvčat reprezentovala Žaneta Flesarová,
Veronika Horníčková a Lucie Zalabová a
tato děvčata vybojovala krásné 2. místo,

když za vítěznou školou ze Žďáru nad Sázavou zaostala o pouhý bod. I v soutěži
jednotlivkyň, kterých se do Žďáru sjelo
celkem 21, se našim děvčatům dařilo. Lucie Zalabová obsadila 3.místo a Veronika
Horníčková se umístila na 2. místě! Všem
zúčastněným gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.
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Zeměpisná olympiáda
17. 2. jsme se zúčastnili zeměpisné olympiády, kde jsme měli dva úspěšné řešitele různých kategorií: Michaela Maternová - 7.
místo a Marek Musil - 10. místo. Gratulujeme!

Volejbal – dívky
Okresní kolo Sportovní
ligy základních škol o Pohár
ministryně školství ve volejbale proběhlo za účasti 5
týmů 28.3.2017 ve Žďáře nad
Sázavou. Vstup do turnaje
nám nevyšel, první utkání
jsme prohráli s pořádající

ZŠ Palachova. Všechna další
utkání jsme potom vyhráli,
ale na celkové vítězství to
nestačilo a obsadili jsme 2.
místo. Děvčatům gratulujeme.
Soupiska družstva: Michalová Zuzana, Průžová

Hana, Rosecká Martina,
Zvolánková Anita, Lacinová
Jana, Skálová Eliška, Štandlová Simona, Flesarová Žaneta, Horníčková Veronika
Celkové pořadí :
• 1.ZŠ Palachova Žďár nad
Sázavou

•
•
•
•

2. ZŠ Nové Veselí
3. Gymnázium Žďár nad
Sázavou
4. 2. ZŠ Nové Město na
Moravě
5. ZŠ Komenského Žďár
nad Sázavou

Sportovní liga základních škol
O pohár ministryně školství v házené
V letošním roce je naše
škola spolupořadatelem republikového finále Sportovní
ligy základních škol O pohár
ministryně školství v házené.
20. a 21. dubna budeme hostit
pět dívčích a pět chlapeckých
škol. Zatím jsme se zúčastnili
regionálních kol této soutěže. Naše starší žákyně v konkurenci devíti škol prohrály
20

v krajském kole v Dolní Cerekvi
pouze jeden zápas a obsadily
třetí místo. Starší žáci v okresním kole skončili druzí se stejným počtem bodů jako vítězné družstvo a v krajském kole,
kam z našeho okresu postoupili tři nejlepší, skončili na třetím
místě. Soutěže pro nás byly
prověrkou před blížícím se vyvrcholením Sportovní ligy, ze

které bude přímým přenosem
vysílán finálový zápas chlapců
i dívek. Zveme tímto všechny
příznivce a fanoušky, aby podpořili obě naše družstva v silné
konkurenci nejlepších týmů
z celé republiky.
Naše mladší sportovce
čeká okresní a krajské kolo Novinářského kalamáře až v květnu. Tito žáci za sebou mají dva

turnaje Školní ligy miniházené
ve Žďáře nad Sázavou. Ten poslední byl specifický v tom, že
účastníci nehráli za své školy,
ale byli rozlosováni do družstev
napříč školami. Na nové spoluhráče si všichni rychle zvykli
a turnaj byl velmi zajímavý a
vyrovnaný. Poslední zápas se
odehraje na přelomu dubna
a května v Novém Veselí.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Harmonogram republikového finále Sportovní ligy základních škol
Čtvrtek 20. dubna - Utkání ve skupinách
Skupina A

Hala Nové Veselí

Skupina B

Hala Žďár nad Sázavou

14:10

B – C chlapci

14:10

A – D chlapci

15:00

B – C dívky

15:00

A – D dívky

15:50

B – F chlapci

15:50

A – E chlapci

16:40

B – F dívky

16:40

A – E dívky

17:30

F – C chlapci

17:30

E – D chlapci

18:20

F – C dívky

18:20

E – D dívky

Pátek 21. dubna – Utkání o umístění
Hoši – Nové Veselí
7:50

Semifinále – 1.A – 2.B

7:50

Semifinále – 1.A – 2.B

8:40

Semifinále – 1.B – 2.A

8:40

Semifinále – 1.B – 2.A

9:30

Utkání o 5. místo

9:30

Utkání o 5. místo

10:20

Utkání o 3. místo

10:20

Utkání o 3. místo

11:30

Finále dívek

12:30

Finále chlapců

13:30

Slavnostní ukončení

Družstva Nového Veselí jsou nasazeny pod písmenem F.

Cambridgeské zkoušky
Dne 8. 3. proběhly ve Žďáře nad Sázavou cambridgeské
zkoušky. Všech 18 zúčastněných složilo zkoušky úspěšně.
Souhrnným termínem cambridgeské zkoušky se označují
zkoušky anglického jazyka, které jsou připravovány odborníky z cambridgeské university a které u nás organizuje Britská
rada.
Testy jsou určeny pro děti všech národností, jsou organizovány organizací Cambridge Esol, která je součástí University
v Cambridge ve Velké Británii a jsou připravovány a následně

hodnoceny speciálně vyškolenými odborníky na jazykovou
výuku.
Testy obsahují hlavní jazykové dovednosti: poslech, čtení,
psaní a ústní projev.
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, účast 18 žáků
Úroveň Starters - 5 žáků, úspěšnost od 79% do 93%, nejlepší M. Jarošová
Movers - 6 žáků, úspěšnost od 65% do 100% - F. Havlík
Flyers - 7 žáků, úspěšnost od 61% do 91% - J. Sadovská

ZE SPORTU
Volejbal
Dne 9.4. 2017 se v Jihlavě uskutečnilo poslední kolo Ligy Vysočina v minivolejbale. Tímto závěrečným turnajem završil novoveselský oddíl volejbalu herní sezónu 2016/2017.
Všechna naše družstva více či méně navázala na loňské úspěchy, o čemž vypovídá přiložená tabulka. Žádné družstvo z níže
jmenovaných nelze před jiným více vyzvednout či upřednostnit. Všechna družstva si zaslouží maximální uznání a poděkování
za reprezentaci novoveselského oddílu a Nového Veselí vůbec.
Na stále se zvyšující herní úroveň soupeřek musel v této i
minulé sezóně oddíl volejbalu zareagovat navýšením počtu
tréninkových jednotek ze dvou na tři za týden. Po herní stránce to bezpochyby přineslo kýžený výsledek, o čemž svědčí i
duben 2017

konečná umístění v mistrovských soutěžích. Na druhé straně
není pochyb o tom, že děvčatům nezbývá mezi školou, učením
a sportováním mnoho volného času. Mám-li co nejjednodušeji
rozdělit volejbal do tří kategorií, jednalo by se o špatný, dobrý a
špičkový volejbal. Náš oddíl se snaží dělat dobrý volejbal, snaží
se tedy dostat svá družstva do předních míst tabulek, kde si děvčata zahrají proti kvalitním soupeřkám, kde je o co hrát a kde,
jednoduše řečeno, se na to dá dívat. Takový volejbal pak baví
nejen hráčky, ale i trenéry, rodiče a v neposlední řadě i sponzory.
Děkujeme tímto všem rodičům za jejich podporu i pochopení.
Roman Křivánek
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Konečná umístění družstev v mistrovských soutěží 2016 / 2017
DRUŽSTVO

SOUTĚŽ

UMÍSTĚNÍ

poznámka

juniorky

I. liga

19. - 21. místo

kadetky

I. liga

13. - 14. místo

starší žákyně „A“

KP I. třídy

2. místo

starší žákyně „B“

KP I. třídy

10. místo

mladší žákyně „A“

KP I. třídy

1. místo

mladší žákyně „B“

KP I. třídy

10. místo

mladší žákyně

minivolejbal

„A“ 5. místo

Kvalifikace na MČR starších žákyň
Kvalifikace na MČR mladších žákyň

„B“ 11. místo

Výsledky předposledního kola

„C“ 19. místo
„D“ 33. místo
Nejbližší akce oddílu volejbalu 2016 / 2017
datum

Turnaje / utkání

místo

družstvo

24. - 26. dubna

Zimní soustředění

Rokytno

Přípravka

1.- 2. dubna

Pohár krajů

Tábor

Mladší žákyně

8. - 9. dubna

Kvalifikace starších žákyň na MČR

Brno

Starší žákyně

22. - 23. dubna

Kvalifikace mladších žákyň na MČR

Nové Veselí

Mladší žákyně

14. května

Turnaj mladších žákyň

Olomouc

Mladší žákyně

20. - 21. května

O křišťálový míč

Nové Veselí

Ml. + St. žákyně

15. - 20. srpna

Letní soustředění

Nasavrky

Oddíl volejbalu

Atletika
Po dlouhé tréninkové a závodní pauze způsobené vleklými zdravotními problémy, které mě připravily o celou sezónu 2016, jsem se v podzimních měsících
loňského roku mohl vrátit k tréninku.
První příležitostí opět se poměřit s nejlepšími byla koncem listopadu na krosovém Mistrovství republiky pořádané
na golfovém hřišti v pražském Motole.

Na velmi těžké a kopcovité trati z toho
bylo 4. místo, a hlavně motivace do
dalšího tréninku i po tak dlouhém zranění. Po dvoutýdenním soustředění na
Štrbském plese v Tatrách jsem v lednu
a v únoru absolvoval pár spíše tréninkových závodů v hale. Hlavně na 1500 m
a 3000 m. Vše jsme s trenéry směřovali
k halovému Mistrovství republiky, kde

jsem stál na startu tříkilometrové tratě. Zde se mi podařilo 3. místem dostat
na stupně vítězů a přidat další medaili
z ,,republiky‘‘ do sbírky. Výsledky jsou
ale stále rozpačité a zdravotní stav taktéž. Proto se budu dále rozhodovat, zda
v kariéře pokračovat nebo ji bude čas
ukončit.
Lukáš Kourek

Házená – příslib další skvělé sezóny
Novoveselští muži ze
sebe setřásli nervozitu nováčka a už v druhé části podzimu ukázali, že jsou schopni konkurovat ostříleným
extraligovým týmům. V základní části se jenom těsně
neprobojovali do play – off,
do posledního kola nebylo
nic rozhodnuto. O poslední
postupové místo s námi na
dálku bojoval Jičín, který
se nakonec díky výsledkům
souběžně hraných utkání
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protáhl do hlavní skupiny.
Nicméně bodový zisk z hlavní části si naši muži přenesli
do play - out, takže si v této
skupině nadále drží vedoucí
příčku. To je zároveň jediná
pozice, která zaručuje setrvání v extralize, o které Nové
Veselí bojuje s Hranicemi,
Kopřivnicí a Litovlí. Litovel
ani Kopřivnice si v nástavbě
z Veselí body neodvezli, 9.
dubna vyrazí naše Áčko do
Hranic. Věříme, že i zde náš

mladý tým potvrdí názor
odborníků, že hra, kterou se
prezentuje, patří mezi nejpříjemnější překvapení letošní extraligové sezóny.
Starší dorostenci za sebou mají odvety se svými
největšími rivaly Duklou
Praha a HC Zubřím. Duklu
dokázali doma porazit a tímto vítězstvím se posunout
na druhou příčku nejvyšší
dorostenecké soutěže. Zubří
v Novém Veselí zaznamena-

lo svoji jedinou letošní ztrátu, remíza s lídrem tabulky
ukázala, že jsou naši starší
dorostenci právem považování za kandidáty na medaile. Dorostenci před sebou
mají poslední čtyři kola, pokud nezaváhají, budou společně se Zubřím reprezentovat Českou republiku na
Československém poháru.
Mladší dorostenci dosud nepoznali hořkost porážky, se dvěma remízami a
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

šestnácti vítězstvími vévodí
své kategorii. Pětibodový
náskok v čele tabulky jim
také dovoluje pomýšlet na
účast v Československém
poháru. Mladší dorost v lednu vyhrál skvěle obsazený
turnaj Kempa Cup, když ve
finále porazil tým z německého Lipska.
Starší žáci suverénně vedou Ligu Vysočiny a hned na
druhé příčce je novoveselské „béčko“. V Žákovské lize
jsou naši starší žáci po třech
kolech na pátém místě.
Mladší žáci „A“ jsou ve finálové skupině Ligy Vysočiny zatím na třetím místě, náš
tým „B“ na pátém místě skupiny, která je nazvaná Malé
finále. Všechny žákovské
týmy již tradičně absolvu-

jí množství mezinárodních
turnajů v rámci IHT ( International Handball Tour).
Nejmladší házenkáři, minižáci a přípravka hrají ligu
Vysočiny v házené 4+1 a
absolvují mnoho turnajů. I
když se skóre v této kategorii nepočítá i naši nejmenší
sbírají první vavříny. Náš
největší úspěch je zájem
malých hráčů o házenou a
jejich narůstající počet. Případní další zájemci jsou ale
stále vítáni, oddíl házené
přijímá celoročně do svých
řad malé házenkáře. V případě zájmu volejte trenérům
Milanu Šedému 739279525
nebo Michalu Musilovi
604325409.
Tým, který nemá věkovou
hranici a je pro nás velmi dů-

ležitý, je náš fanklub. Toho,
jak skvělé máme fanoušky,
si moc vážíme. Každý nezdar
nás mrzí dvojnásob kvůli
nim a každý úspěch nás těší
o to víc, že ho můžeme sdílet se všemi, kteří nám fandí.
Děkujeme za podporu v zaplněné novoveselské hale i
na palubovkách soupeře.
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.
Na házenou v neklubovém podání se můžete podívat ve dnech 20. - 21. dubna
ve sportovních halách v No-

vém Veselí a ve Žďáře nad
Sázavou, kde budou probíhat finálová házenkářská
utkání republikové Sportovní ligy základních škol. Třetí
ročník nejvýznamnější soutěže školní mládeže v České
republice se koná pod záštitou Asociace školních sportovních klubů ČR, České unie
sportu a Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy ČR. O
cenné trofeje bojují v kategorii staršího žactva nejlepší
chlapecká a dívčí družstva v
atletice, basketbalu, florbalu,
házené, minifotbalu a volejbalu. Každý sport má svého
patrona, tím házenkářským
je novoveselský odchovanec,
nyní jeden z tahounů HC
Dukly Praha, David Šůstek.
Michaela Valoušková

8. ročník Memoriálu Milana Holcmana
Turnaj v bleskové hře šachu, kdy si oddíl
připomíná památku jednoho z nejlepších
šachistů v Novém Veselí, se letos hrál již 8.
ročník Memoriálu Milana Holcmana. Odehrál se tradičně mezi vánočními svátky,
tentokrát v klubovně šachového oddílu
kvůli stavebním úpravám.
Za účasti 10 hráčů se hrálo tempem
2x5minut dvoukolově každý s každým a
druhé kolo si hráči vyměnili hrací kameny.
Již po prvním kole se nám začalo rýsovat
průběžné pořadí, které nám nabídlo ve
druhém kole zajímavý průběh a ukázalo
až do poslední chvíle, kdo se bude uchá-

zet o prvenství a titul přeborníka turnaje.
Čtvrtou příčku obsadil pan Stanislav Černý, kterému třetí místo uteklo až na pomocné body. To se nabídlo panu Miroslavu Sýkorovi, který měl těchto pomocných
bodů o dvanáct setin více. Druhé místo
patřilo vítězi minulého ročníku panu Milanu Zimplovi.
První místo a titul přeborníka turnaje
8.ročníku Memoriálu Milana Holcmana
překvapivě, ale zaslouženě vybojoval odchovanec šachového kroužku zdejší základní školy Petr Vencelides ml., kterému
Milan Zimpl předal putovní pohár.

Už nyní se můžeme těšit na další 9. ročník, který by se měl uskutečnit v sokolíku
opět mezi vánočními svátky.

Přebor škol v šachu 2016-2017
Naši mladí ze šachového kroužku při
ZŠ se účastnili po novém roce 11. ledna
2017 okresního kola přeboru škol čtyřčlenných družstev, který se konal ve Žďáře nad Sázavou v domě dětí a mládeže.
I když věkové kategorie byly rozděleny na 1.-5. třídu,6.-9. třídu a střední školy,
hrálo se dohromady starší, mladší i střední školy švýcarským systémem na 2x15
minut.
Tento systém nám nalosoval i soupeře
ze středních škol, se kterým jsme hráli vyrovnaně, dokonce při některém z utkání
duben 2017

se objevil rychlý mat z naší strany a naši
uhráli i několik cenných remíz. I přes některé porážky se naše družstvo umístilo
ve své kategorii (1.- 5. třída) na pěkném
1. místě a vybojovalo účast do krajského
kola.
Krajské kolo proběhlo 14. února v Jihlavě na ZŠ Otokara Březiny. Tentokrát hráli
proti sobě soupeři ze stejných tříd (1. - 5.
třída), což byl regulérní systém.
Hrálo se opět švýcarským systémem
2x15 minut, a některá družstva měla ve
svých řadách jednotlivce s poměrně vy-

sokým elem (výkonnost hráče) a zkušenostmi z velkých soutěží a turnajů, což
našim dělalo problémy.
Naše družstvo stejného složení jako
v okresním kole (Petr Dvořák -kapitán, Jan
Jurek, Ondřej Danihel, Jakub Knap a Kristýna Poulová) se však velkých zkušených
nezaleklo a dosáhlo dobrých výsledků.
Po velmi pěkných partiích si naše
družstvo odvezlo určitě pěkný zážitek
z atmosféry šachového turnaje a nějaké
ty zkušenosti.
Za oddíl šachu, Michal Skála
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Biketrial
Začíná nová sezona biketrialu pro rok 2017. A před začátkem závodní sezony proběhlo soustředění talentované mládeže a reprezentace ČR Biketrialu, opět v chorvatském Vrsaru. Účastnili se ho i naši jezdci, Michal Pavlík a Jiří Rössler,
ten jako trenér mládeže. Počasí jim přálo, sluníčko, mořský
vzduch a kameny kam se podíváte, všechny určitě výborně
nastartovalo do jarních závodů.
Letošní první závod zahájí sezonu tentokrát zcela nová lokalita a to Kramolín u Nepomuka. Bude se jednat o dvoudenní závod 6. - 7. 5., potom budou následovat Doubravčice
(okres Praha) a Kutná Hora. Lokality v Kramolíně a Doub-

ravčicích jsou zcela nové, proto komise Biketrialu ČR tuto
možnost ráda přivítala a jezdci i jejich doprovody budou mít
příjemnou změnu.
Posledním jarním závodem bude stejně jako loni ten náš, a
to 24. 6. 2017 závod MČR, PČR, Pohár ČMF v Biketrialu v Novém Veselí, v areálu bývalé kačenárny. Touto cestou srdečně
zveme všechny naše příznivce na tento závod, který odstartuje v 10 hodin. Jako vždy nebude nouze o bohatý doprovodný program a občerstvení.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Novoveselský zpravodaj vydává Městys Nové Veselí, pro občany Nového Veselí zdarma.
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