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Poselství z věže
Při rekonstrukci věže bylo
nalezeno poselství minulých
generaci. Šlo o tři kovové
schránky, jedna čtvercová
a dva tubusy. Jejich otevření
proběhlo za účasti odborníků z muzea a památkového
úřadu. Ve čtvercové olověné
schránce byly pouze písemnosti. Nejstarší listina byla datována rokem 1833 a na stejný list byla připsána i zpráva
roku 1852. Druhý list byl psán
v roce 1884 a třetí o dvacet
let později, v roce 1904. Jde o
roky, kdy došlo k různým opravám kostelní věže a jsou ve
zprávách popsány. I když byly
listiny vlivem vlhkosti, která

do schránky pronikla, částečně poškozeny a místy špatně
čitelné, zásluhou archiváře
pana Křesadla z Okresního archivu se podařilo pořídit jejich
doslovné opisy.
Oba tubusy pocházely z
roku 1959. Kromě zpráv psaných, jak představiteli obce,
tak farnosti, obsahovaly i mince v hodnotě 1,3,5,10,25 hal.
a 1 Kčs, bankovky v hodnotě
1,3,5,10 Kčs, fotografii P. Karla
Trundy, tehdejšího správce
farnosti a fotografii z průvodu
Božího těla v roce 1955.
Vše bylo vystaveno ve
dnech 10. - 12. 6. 2017 v přísálí obřadní síně. Opisy textů,

které nám daly nahlédnout
do života našich předků, plánujeme umístit na webové
stránky.
Do tzv. makovice nad bání
kostelní věže bude poselství
z let minulých vráceno spolu

se zprávou o naší generaci.
Mimo jiné bude obsahovat
dva zápisníky, do kterých
obyvatelé Nového Veselí zapsali své vzkazy těm, kteří přijdou po nás.
Marcela Vencelidesová

Oprava kostela
Opravu věže kostela provádí firmy FASÁDY Kašpárek, s.r.o., Tesařství Kotík a Střechy Ruber. Při této
opravě se provede výměna poškozených částí krovů střechy věže
kostela, provede se nové pokrytí
věže novou krytinou z měděného plechu. Fasáda věže a západní
strana kostela se nově natře fasádní barvou. Předpokládané celkové
náklady jsou ve výši 2.300.000 Kč.
Na tuto opravu obdržela farnost
dotační prostředky z Kraje Vysočina
a z Památkového ústavu v celkové
výši 950.000,- Kč. Dále se na opravě
kromě farnosti finančně podílí také
městys Nové Veselí a okolní obce
farnosti a ZDV Novoveselsko. Předpokládaný termín dokončení prací
je do konce července 2017.
starosta městyse
červen 2017
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Události z obřadní síně městyse
V neděli 23. 4. 2017 byli v obřadní síni městyse slavnostně
přivítáni noví „občánci“ Nového Veselí. Kulturní program připravila paní učitelka Mgr. Věra Křesťanová s dětmi z 5. třídy ZŠ.
Po slavnostním projevu místostarosty městyse Jiřího Danihela
byla maminkám předána částka 3000,- Kč a kytička.
• Magdaléna Večeřová Dolní 350
• Mikuláš Olišar Nová 208
• Radek Novotný Sportovní 251

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonín Randáček Na Městečku
u 57
Anna Dohnalová Dolní 55
Adam Zima U Kapličky 262
Julie Kratochvílová Sportovní 255
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Jan Hemza Na Zámku 351
Ema Strejčková Sportovní 251
Patrik Pejchal Ve Dvoře 102
Michaela Ducháčková Příčná 213
Michal Uttendorfský K Újezdu 243
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Jakub Čípek Sportovní 251
Matyáš Chlubna Luční 301
Anežka Rösslerová Na Městečku 60
Anežka Kvapilová Bohdalovská 178

Marie Krejzová 91 let
Ján Žila 70 let
Jarmila Jamborová 94 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

Sdělení
•
•
•
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V letošním roce se bude pouť v Novém Veselí konat 1. 10. 2017.
Děkujeme spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady a
ukládají je do určených nádob.
Připomínáme občanům, že do kontejneru na bioodpad
patří: listí, tráva a plevel, zbytky ovoce a zeleniny, košťály,

dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, spadané ovoce a zbytky rostlin, zemina z květináčů, piliny – nesmí být znečištěné,
seno, sláma apod. Jiný odpad do těchto nádob nepatří. Tyto
kontejnery jsou trvale umístěny u starého a nového hřbitova, v nové bytové zástavbě a pod ulicí Nová.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Slavnost
Božího těla
Také v letošním roce se v našem městysi
uskutečnila církevní slavnost Božího těla, a to
průvodem po části městyse k jednotlivým oltářům u rodinných domů. Slavnost se konala
v neděli 18. 6. 2017 v dopoledních hodinách.
Všem, kteří se podíleli na konání této slavnosti, patří poděkování.

V půlmaratonu Okolo Nového Veselí zvítězili Srb a Dvořáková
V 31. ročníku půlmaratonu Okolo Nového Veselí, který se konal 25. 6. 2017 zvítězil v
kategorii mužů s náskokem více jak 4 minut
Vladimír Srb z Jihlavy v čase 1:15:55. Druhé
místo obsadil Jakub Exner z Jihlavy a na třetím místě v celkovém pořadí se umístil Jiří
Juřička z Havlíčkova Brodu. V ženách suverénně zvítězila Kristýna Dvořáková z Polné

v čase 1:24:56, která s tímto výborným výkonem obsadila v celkovém pořadí včetně
mužů 7. místo. Na druhém místě doběhla
Nina Bartoňková a třetí v pořadí byla Klára
Mirvaldová, obě z Brna. Hlavní závod na 21,1
km na trati mezi městysem Nové Veselí a
obcí Újezd, kterou museli závodníci absolvovat 3x, běželo celkem 88 vytrvalostních běž-

ců, z tohoto počtu bylo 17 žen.
Vložených závodů pro mládež se zúčastnilo celkem 57 mladých sportovců, kteří byli
rozděleni podle věku do 8 kategorií. Závod
pro příchozí dospělé běžce na 7 km absolvovalo 9 závodníků.
Miloš Bílek

ZE SPOLKU SDH
Vážení spoluobčané, úvodem chci a musím poděkovat
Všem dobrovolníkům, kteří nezištně věnují svůj drahocenný
čas spolkové činnosti v Novém
Veselí. Nenahraditelná instituce dobrovolnictví je i v našem
městysi hnacím motorem společenského života, utužující občanské soužití. I přes stále nové
a nové zákonné regulace, které
kladou na spolky zbytečnou
administrativní i finanční zátěž,
uspořádali dobrovolní hasiči
všechny plánované akce. Hasiči
měli poslední tři měsíce diáře
opravdu plné. Vedle pravidelné údržby hasičské techniky,
cvičení a školení členů zásahové jednotky, se členové sboru
věnovali organizaci tradičních
akcí. V sobotu 22. dubna hasiči
obsáhli hned tři akce sběr železného šrotu, úklid kolem silnic v
rámci krajského programu „Čistá
Vysočina“ a dovoz májky. Občané odevzdali k odvoz do sběru
celkem 43 q železného šrotu,
tím přispěli k dobrému výsledku Nového Veselí v hodnocení
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efektivity třídění odpadu. Při
akci „Čistá Vysočina“ sebrali dobrovolníci, v příkopech silnic, opět
několik desítek pytlů odpadu.
Všichni chceme žít ve zdravém
a čistém prostředí a k tomu vedeme i naše děti. Že projíždějící
automobilisté vyhodí všemožné věci z auta v jistotě, že tento
odpad neskončí u nich na zahrádce, je smutný nešvar. Jsou
však cesty a místa (prostor u
bývalé kačenárny) kolem Nového Veselí, kde svinčík zanechávají místní. Dovolím si apelovat,
važme si krásné krajiny, važme
si toho štěstí, že zde můžeme
žít. Letošní mohutná a krásná
májka, kterou hasiči vyzdobili
a pro oslavu jara postavili 30.
dubna, byla darována bratrem
Miloslavem Poulem. Celkem 40
dní máj vykukovala nad střechy
domů a kolemjdoucím ševelila
příslib nadcházejícího krásného
léta. Majestát máje, jehož vlasteneckou symboliku podtrhuje vrcholová vlajka České republiky,
padnul 10. června při tradiční
slavnosti „Kácení máje“. Klání o

„Novoveselského kabrňáka“ letos proběhlo pouze v disciplíně
hod štípou. Prvním, a tedy kabrňákem, se stal Jaroslav Kratochvíl. V pátek 5. května proběhlo
setkání tzv. Klubu hasičských
seniorů. Hasičů, kteří již hodně
pamatují a rádi společně při
skleničce zavzpomínají. Další tři
akce uspořádané dobrovolnými
hasiči patřily především dětem.
19. května připravili hasiči branný den pro mateřskou školku.
Program byl volen citlivě tak,
aby se děti hravě seznámily s
prací hasičů a základům požární
prevence. Základ prevence spočíval v nácviku evakuace, kterou
děti zvládly skvěle a umožnily
tak hasičům rychlé dokončení
prověřovacího cvičení v budově
MŠ. Poté se děti společně s hasiči
přesunuly na hasičský areál, kde
si mohly zblízka prohlédnout a
vyzkoušet hasičskou techniku.
Rekordní slet čarodějnic. Tak
vyhodnotily pořádající ježibaby slet konaný poslední den
měsíce dubna. Přes sedmdesát
registrovaných čarodějnic a ča-

rodějů si přišlo zařádit a zasoutěžit na oslavu Filipojakubské
noci. Zatímco 30. dubna jsme se
choulili před studeným větrem,
11. června při „Hasičských radovánkách“ nás sluníčko hezky
připalovalo. Jsme rádi, že si tolik
dětí a rodičů našlo čas a přišlo si
s hasiči zasoutěžit. Každá místní
společenská akce utužuje sousedskou pospolitost, proto Vás
milí přátelé již nyní zveme na
další ročník „Barevného poveselení“, jež se uskuteční v sobotu 19. srpna 2017. Na závěr dvě
blahopřání. K životnímu jubileu
přejeme bratru Vlastimilu Duškovi, pevné zdraví, štěstí a rodinou pohodu. Novomanželům
Vladimíru a Katce Veselým přejeme spoustu lásky a štěstí na
společné cestě životem.
Všem spoluobčanům přání
hasičské. Potkejme se u piva, ne
za zvuku sirén pod modrými majáky.
Hezké prázdniny a dovolené
se sluníčkem i deštěm.
Starosta SDH
František Hanus
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POLICIE INFORMUJE
Policisté doporučují cyklistům – používejte cyklistickou přilbu
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů bývá poranění hlavy
KRAJ VYSOČINA – Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející letní období celou řadu
dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž se zaměří také na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Do některých akcí se
zapojí také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří budou cyklistům poskytovat rady týkající se zásad bezpečné jízdy na jízdním kole a
povinné výbavy jízdního kola. Od začátku letošního roku do 31. května policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 35 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách se dva cyklisté těžce zranili a
28 dalších utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázlo z nehody pouze
pět cyklistů. Cyklisté letos zavinili celkem 21 dopravních nehod. Ve
třech případech při šetření nehody policisté zjistili, že cyklista, který
havaroval, je v podnapilém stavu.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2017
(od 1. ledna do 31. května)
celkem usmrceno těžce
lehce
zraněno zraněno
ÚO Pelhřimov
2
0
0
2
ÚO Havlíčkův Brod
10
0
2
7
ÚO Jihlava
4
0
1
4
ÚO Třebíč
6
0
0
5
ÚO Žďár nad Sázavou 13
0
0
10
DO Velký Beranov
0
0
0
0
Celkem
35
0
2
28

alkohol
0
2
0
0
2
0
4

V současném teplém počasí vyjíždí na jízdním kole nebo motokole stále vyšší počet cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na svoji
bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného vybavení, zejména bez
osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale především pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední
chvíli, kdy už bývá často velice obtížně dokázat na vzniklou situaci
adekvátně zareagovat.
Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě dopravní nehody dochází v naprosté většině
případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl od řidiče osobního
nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žádným
jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke
své bezpečnosti, je jeho opatrnost, důsledné dodržování pravidel silničního provozu a vhodné oblečení.
Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na
komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a
v mnoha případech již přilba zachránila jejímu uživateli život. Je vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let.
Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a
dobrým technickým stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit,
že je musí být v silničním provozu dobře vidět. Policisté proto v rámci
výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol. Funkční brzdy
na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často setkávají s
jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené
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viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím. Při dopravních kontrolách nebo při šetření
dopravních nehod se policisté také setkávají s cyklisty, kteří jsou pod
vlivem alkoholu. Ti si zřejmě neuvědomují, že cyklista je řidič nemotorového vozidla, které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může
být za tento přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do výše
50 000 korun.
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně
snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním
účastníkům silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy.
- Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně
provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před
možným nebezpečím.
- Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte
předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit.
- Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé
změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
- Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo
vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.
- Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po
chodníku. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního
provozu.
- Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. Při jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou.
- Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
- Oblékejte si barevné, reflexní a světlo odrážející oblečení.
- Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální
zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
- Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel.
- Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby
bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které
umožňují bezpečnou jízdu. Reflexní doplňky v každém případě
zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
- Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.
Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů
mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy
nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník…
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou,
případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 6. 3. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informaci starosty městyse k připomenutí výročí 70 let od založení MŠ Nové
Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Pozvánku a materiály na valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko dne 30. 3. 2017 v 9,00 hod. v
zasedací místnosti Městského úřadu ve
Žďáru nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných
službách v dopravě č. 56/2017 ze dne
12. 12. 2016 z důvodu úpravy ceny dopravního výkonu na částku 34,66 Kč/km
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Poskytnutí finanční dotace ve výši 20
332,- Kč společnosti Centrum Zdislava,
Radnická 350, 592 31 Nové Město na
Moravě a zároveň veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí této dotace s uvedenou společností. Služeb této společnosti využívá rodina trvale bydlící v Novém
Veselí. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace k 31. 12. 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Udělení plné moci k zastupování při
všech jednáních s Ministerstvem ze-

5)

6)

7)

8)

mědělství ČR a s Lesy České republiky
s.p. o bezúplatném převodu pozemků,
lesních cest, které zpřístupňují majetek
LDO Přibyslav panu Janu Martincovi,
Družstevní 401, Ždírec nad Doubravou,
předsedovi představenstva LDO Přibyslav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací akcí „Modernizace
sportovní haly“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Jmenování členů komise pro otevírání
obálek a pro hodnocení nabídek výběrových řízení na akce „Modernizace
sportovní haly“– Ing. Jiří Danihel, Luboš
Bartůněk, Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Určení firem k zaslání zadávacích dokumentací na akci „Modernizace sportovní haly“- STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod,
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
Program na zasedání ZM dne 24. 3.
2017 v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1) S návrhem střednědobého výhledu

2)

3)

4)

5)

městyse Nové Veselí na období 2018 až
2021. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S návrhem obecně závazné vyhlášky
městyse Nové Veselí č. 1/2017 o nočním
klidu. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Se směnou 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. RM doporučuje
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S realizací projektu v rámci Operačního
programu věda, výzkum, vzdělávání
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z výzvy „Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ I“ v Základní škole a
Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S potvrzením prohlášení k realizaci
sběrného dvora odpadů v městysi Bohdalov
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 10. 4. 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 24. 3. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy starosty a místostarosty městyse z jednání představenstva LDO Přibyslav dne 24. 2. 2017 a předsednictva SVK Žďársko
dne 23. 2. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse z jednání valné hromady SVK Žďársko dne 30. 3. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávy ze zasedání výborů a komisí přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
červen 2017

6) Podané žádosti na pořízení změny územního plánu městyse
Nové Veselí na pozemcích par. č. 1063/5, 1062/2, 1062/1, 1064 z
důvodu změny zařazení a využitelnosti těchto pozemků
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Výpůjčku a smlouvu o výpůjčce s Tělocvičnou jednotou Sokol
Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí na zapůjčení posilovacích strojů dle seznamu strojů uvedeného ve smlouvě o výpůjčce
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Ukončení provozu posilovny ve sportovní hale v Novém Veselí
od 1. 5. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5

3) Pronajmutí volného bytu v Domě klidného stáří v Novém Veselí
od 1. 5. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu zakládající právo provést stavbu uzavřenou mezi městysem Nové Veselí a firmou PLASTIA s.r.o., Na Pankráci 1062/52,
Praha 4 na akci„Zpevnění účelové komunikace – 1. Etapa severní
cesta – Nové Veselí“ na pozemcích parc.č. 2178 a 2190 v majetku
městyse Nové Veselí dle předložené projektové dokumentace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Rozpočtová opatření č.8/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Odstoupení od veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu Oprava vodní nádrže na CAS 25 z
důvodu nemožnosti dodržení podmínek dané touto smlouvou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S podáním žádosti o dotaci na Kraj Vysočina Základní a Mateřskou školou Nové Veselí, příspěvkovou organizací na opravu sociálního zařízení v budově ZŠ
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) S udělením souhlasu vlastníka pozemků městyse Nové Veselí
nacházejících se pod trasou stavby„II/353 Nové Veselí – obchvat“
k zahájení územního řízení na tuto stavbu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12. 2016. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2017. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Se smlouvou o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupenou dle
plné moci firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno na stavbu „Plynofikace obce Nové Veselí – II.
etapa“ spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemku parc.č. 70 v majetku městyse Nové Veselí, jehož
obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat plynárenské zařízení. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je ve výši 500,- Kč bez DPH. RM doporučuje
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 15. 5. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 28.
4. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty městyse z jednání
SVK Žďársko dne 27. 4. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu z jednání školské rady dne 12.
5. 2017 k požadavku několika rodičů na
změnu začátku vyučování v ZŠ přednesenou její předsedou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace starosty městyse o průběhu
prací na stavebních akcích „Oprava komunikací 2017“,
„Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská v návaznosti na autobusové zálivy Nové Veselí II“ a „Modernizace sportovní haly“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Konání členské schůze LDO Přibyslav
dne 23. 5. 2017 v 16,00 hod v Přibyslavi
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informaci starosty městyse o přidělení
dotace městysi Nové Veselí z Ministerstva pro místní rozvoj na akci naučná
turistická stezka To naše Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informaci starosty městyse o slavnostním otevřením cyklotrasy z Nového Veselí do Žďáru nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Informace starosty a předsedy komise
pro územní plánování a posuzování
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staveb z jednání o možnostech získání
pozemku v sousedství základní školy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace k 31. 3. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Výrobu dřevěných tabulí naučné stezky
To naše Nové Veselí od firmy Jan Zita,
Újezd 41, 592 12 Nížkov za cenu ve výši
72 000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Darovací smlouvu k přijetí finančního
daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši
38 023,- Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých
škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a
sportovních aktivit dětí a mládeže v
prostorách škol a školských zařízeních
a na školních sportovištích. RM zároveň
schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí za
rok 2016 v předloženém znění
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Výsledek hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové
Veselí za rok 2016
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

6) Převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace za
rok 2016 ve výši 243 506,10 Kč do fondů
Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace a to 141
112,10 Kč do rezervního fondu a 102
394,- Kč do fondu odměn
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Rozpočtová opatření č. 9/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Zpracování projektové dokumentace
na akci naučná turistická stezka To naše
Nové Veselí firmou Ing. Jana Stehlíková,
Dolní 25, Nové Veselí za cenu ve výši 7
000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení výroby desek k naučné turistické stezce To naše Nové Veselí firmou pana
Antonína Bíny, nám. Hrdinů 146, Telč za
cenu ve výši 32 500,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Smlouvu s Krajem Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava o poskytnutí dotace ve
výši 30 000,- Kč pro jednotku SDH Nové
Veselí za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti. RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Poskytnutí finančního daru Nadačnímu
fondu Svatovítské varhany, Hradčanské
náměstí 56/16, Praha 1 ve výši 5 000,- Kč
na opravu varhan v katedrále sv. Víta.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

12) Zhotovení stání pod kontejnery za budovou úřadu městyse firmou Michal
Studený, Zahradní 370, Nové Veselí za
cenu ve výši 13 720,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
13) Program zasedání ZM dne 31. 5. 2017 v
19,00 hodin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S provedením sanace požární nádrže v
Novém Veselí firmou HCS s.r.o., Dukelská 336, Nové Město na Moravě za cenu
ve výši 211 643,52 Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením smlouvy zakládající právo
provést stavbu s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava na akci „II/353 Nové Veselí – obchvat“ na pozemcích v majetku městyse Nové Veselí uvedených ve
smlouvě. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Se závěrečným účtem městyse Nové
Veselí za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora s výrokem bez výhrad.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S účetní závěrkou městyse Nové Veselí
za rok 2016. RM doporučuje zasedání
ZM ke schválení

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) S provedením oprav na místních komunikacích v městysi Nové Veselí firmou
STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno za
cenu ve výši 152 191,- Kč bez DPH. RM
doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Se záměrem na provedení rekonstrukce poškozené části kanalizace v ulici
K Újezdu a s podáním žádosti na Svaz
vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na zařazení
této rekonstrukce do plánu investic v
souladu se stanovami Svazu vodovodů
a kanalizací Žďársko. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 12. 6. 2017
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 31. 5. 2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Informace starosty městyse o průběhu prací na stavebních akcích „Oprava komunikací 2017“, „Rekonstrukce chodníků v ulici
Bohdalovská v návaznosti na autobusové zálivy Nové Veselí II“ a
„Modernizace sportovní haly“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o přípravě dokumentů k vložení do věže kostela
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o záměru firmy SATT a.s. provést na části městyse kabelový rozvod pro možnost připojení na vysokorychlostní internet
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Projednání informací z jednání se členy výboru SDH Nové Veselí
ve věci požadavku na vybudování zastřešení tanečního parketu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 13/2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Přijetí dotace a zároveň smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny ve výši 120 000,- Kč na realizaci akce Oprava
komunikací 2017. RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Darovací smlouvu k přijetí finančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši16 000,Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních škol

4)

5)

6)

7)

vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU a zaslání těchto finančních prostředků ZŠ a
MŠ Nové Veselí jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního daru pro SC Biketrialu Nové Veselí, z.s., U
Kapličky 266, Nové Veselí ve výši 15 000,- Kč na organizaci závodu MR biketrialu v Novém Veselí a s tím spojenou přípravu areálu bikeparku. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Provedení opravy rampy u Mateřské školy v Novém Veselí firmou Jaroslav Kirchner, Lesní 366/20, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
za cenu ve výši 28 184,- Kč bez DPH. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Oprava chodníku a usazení zatravňovacích tvárnic u Sokolovny
firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár
nad Sázavou za cenu ve výši 65 744,- Kč bez DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu části pozemku
v majetku městyse Nové Veselí parc. č. 70 o velikosti 195 m2 za
část pozemku parc. č. 2461 o velikosti 195 m2
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1) S odkoupením pozemku parc. č. 2257 o velikosti 11 903 m2 za
cenu ve výši 35 Kč/m2 v k.ú. Nové Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 31. 5. 2017 č. 21
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 20 ze dne 24. 3. 2017
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
červen 2017

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
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Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až duben 2017
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nové Veselí za rok 2016
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu programu tohoto zasedání ZM,
a to: „Rozpočtová opatření č. 11/2017“
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k
31. 12. 2016 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Bez výhrad celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok
2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 s vyjádřením, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Účetní závěrku za rok 2016 a na základě
předložených dokladů, nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování

účetní závěrky ani na opravy nesprávností, které jsou v rozporu s věrným a
poctivým obrazem účetní závěrky
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k
31. 3. 2017 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Smlouvu o zřízení věcného břemene
s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupenou dle plné moci firmou GridServices,
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno na stavbu „Plynofikace obce
Nové Veselí – II etapa“ spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení
na pozemku parc. č. 70 v majetku městyse Nové Veselí, jehož obsahem je právo
zřídit, provozovat, opravovat, udržovat
a odstraňovat plynárenské zařízení. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene je ve výši 500,- Kč bez DPH
a schvaluje tento příjem jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
7) Provedení sanace požární nádrže v Novém Veselí firmou HCS s.r.o., Dukelská

336, Nové Město na Moravě za cenu ve
výši 165 066 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
8) Záměr na provedení rekonstrukce poškozené části kanalizace v ulici K Újezdu
a podání žádosti na Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou na zařazení této rekonstrukce
do plánu investic v souladu se stanovami Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
9) Smlouvu zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
na akci „II/353 Nové Veselí – obchvat“ na
pozemcích v majetku městyse Nové Veselí uvedených ve smlouvě
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
10) Provedení oprav na místních komunikacích v městysi Nové Veselí firmou
STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno
za cenu ve výši 152 191,- Kč bez DPH.
Schvaluje zároveň tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
11) Rozpočtová opatření č. 11/2017
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Srdíčkové odpoledne
Druhou neděli v květnu slavíme Den matek. Tento svátek
se začal slavit na začátku 20. století ve Spojených státech amerických. První impuls daly ženy,
které se angažovaly za práva
žen - matek. V českých zemích
se Den matek slavil ve dvacátých letech 20. století. V devadesátých letech 20. století se
obnovená YWCA (mezinárodní
organizace pro mladé křesťanské ženy) pokusila tento svátek
oživit. Na rozdíl od MDŽ, který
je více svátkem politickým, má
Den matek více charakter rodinný. Ve školičce si tento svátek připomínáme společným

odpolednem maminek a dětí,
kterému říkáme Srdíčkové.
Děti se na toto odpoledne
pilně připravují. Společně s paními učitelkami nacvičují program, vyrábí přáníčka, uklízejí
třídy, prostírají slavnostní tabuli
a chystají pohoštění. Letos ho
připravovaly v duchu zásad Skutečně zdravé školy a se zapojením do kampaně Food revolution day. Když děti ukázaly svým
maminkám, co se ve školce naučily nebo čím se během dne
ve školce zabývají, společně s
maminkami se pustily do tvoření. Šikovné ruce Zdeňky Tulisové
a paní Doskočilové ušily ze sta-

rých prostěradel na osmdesát
tašek. Tímto jim ještě jednou
moc děkujeme . Maminky
se svými dětmi je za pomoci

své fantazie a textilních sprejů i
barev proměnily v nádherné a
originální kousky, které můžou
posloužit ještě dobré věci.

Den s hasiči
Ve školičce vedeme děti nejen ke správné životosprávě a zdravému životnímu stylu, ale také je učíme předcházet nebezpečí. Některé třídy navštívily v květnu při dni otevřených dveří hasičskou
stanici ve Žďáře nad Sázavou, kde je ochotní profesionální hasiči
seznámili s technikou a výstrojí, kterou během různých zásahů používají. Děti mohly vyzkoušet svou odvahu i zdatnost při výstupu
8

na vrchol věže sloužící k sušení hadic. Dětem se líbila i ukázka sjíždění hasičů po tyči při vyhlášení poplachu.
Jedna věc je však vidět a jiná zažít. Takže jeden květnový pátek
v osm hodin ráno se školičkou rozlehl křik paní kuchařky Evičky,
že v kuchyni hoří a všichni musí ihned, co nejrychleji opustit budovu. I když děti byly seznámeny s tím, že bude poplach a jak se
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

při něm mají chovat, srdíčka se jim rychle roztloukla. Podle pokynů velký kamarád popadl malého kamaráda za ruku, utvořily se
dvojice, paní učitelky vzaly třídní knihy, baterky a rychle pryč. Při
odchodu nás zaskočil simulovaný kouř, který se valil z jídelny, takže děti ze třídy koťátek a kuřátek pospíchaly ven sklepem. Kdo z
rodičů se zdržel při předávání dětí, musel se evakuovat také . Při
sčítání na shromaždišti se zjistilo, že chybí jedna paní učitelka a
jedno „kuřátko“. Po nahlášení veliteli hasičů si hasiči nasadili masky
a pustili se do pátrání. Naštěstí vše dobře dopadlo, stateční hasiči
objevili paní učitelku s Filípkem zabouchnuté v keramické dílně a
zachránili je. Když budovu školky řádně vyvětrali, mohli se všichni
vrátit na dobrou svačinku. Posilněny se pak děti vydaly na hřiště,
kde jim dobrovolní hasiči připravili pestrý program. Mimo jiné si
mohly vyzkoušet stříkat z hadice na cíl, nebo přenášet raněného
ve speciálních nosítkách. Našim hasičům moc děkujeme za pěkně
připravené dopoledne plné zážitků.
Blanka Kratochvílová
Školička Kamarád

Jak jsme slavili Den země
Den Země se naše školička chystala
oslavit intenzivně. Víme, že Matka Země
nám poskytuje svou ochranu a mnoho
pokladů, kterých si lidé občas neumí vážit.
Naše děti ví, jak je důležité se o planetu,
přírodu starat a že to, co si z přírody vezmeme, ji zase musíme vrátit právě naší péčí
a láskou. Den Země také pro nás znamená
pomoci ji s problémy, se kterými si naše
příroda neumí poradit. Odpadky, které
přírodu zaplavují, je potřeba uklidit. Uklízíme nejen okolí naší školky, ale i prostředí
našeho městyse a taky řeku Oslavu, která
protéká Novým Veselím. Celý týden jsme

naší planetě pomáhali. V pondělí 24.4.
jsme u nás ve školičce přivítali stážistky z
Pardubicka, a společně jsme tvořili z odpadových materiálů. V úterý jsme se vypravili
po Vodní naučné stezce, abychom zjistili,
zda tam není nějaký nepořádek. Ve středu
jsme spolu se základní školou uklízeli koryto řeky Oslavy, no a ve čtvrtek se do našich
oslav zapojili i babičky a dědečkové našich
dětí, které jsme opět pozvali, tentokrát do
školičky na společné hry. Při první návštěvě, kdy nám pomáhali uklízet a chystat zahradu na jarní práce, se jim u nás moc líbilo.
A tak jsme je pozvali znovu, aby nás naučili

hry svého mládí. Děti se tak učily sázet kytičky do bedýnek, vyřezat si píšťalku, vyrobit si ze dřívka lodičku, z bylinek škapulíř a
z dřevěného špalíku udělat panenku. No
a v pátek nám Země ukázala svou moc,
všichni jsme se převlékli do čarodějnických
kostýmů a babičky a dědečkové nám připravili čarodějnické zkoušky. Počasí se v
závěru týdne ochladilo, proto čarodějnický
slet proběhl v budově. V tento den se také
s námi naše stážistky rozloučily a my jsme
za celý týden byli plni zážitků, společné radosti z kusu dobré práce a hrdi na to, jak
můžeme naší Matce Zemi pomáhat.

FOOD REVOLUTION DAY 2017
Naše školička se zapojila do
kampaně Revoluce potravin v
roce 2017, abychom posunuli
děti od nezdravého stravování
směrem k zdravější budoucnosti. V týdnu, kdy kampaň
probí-hala, jsme chtěli uvítat kamarády z jiné školky a pohostit

ččerven
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maminky k jejich svátku, proto
jsme zvolili zdravější variantu
občerstvení.
Pro kamarády ze školky, kteří
k nám přijeli na výlet, děti připravily zeleninovou mísu v podobě
sovy s jogurtovým dipem. Svačili totiž v altánu Sovičky Jůly ,

kde si v kotlíku nad ohněm uvařili čajík z darů naší zahrady.
Předchozí týden jsme navštívili farmu s chovem koz a ovcí.
Tam nás napadlo, že bychom
si mohli vyzkoušet výrobu domácího sýru. S chutí jsme se do
toho pustili. Z bílého jogurtu a
zakysané smetany jsme vyrobili
chutný sýr, kterým jsme maminkám namazali jednohubky
ve tvaru srdíček a čtyřlístků. Bílý
jogurt a zakysanou smetanu
jsme použili i na dezert s mandarinkami, což byla sladká tečka
na závěr našeho Srdíčkového
odpoledne s maminkami. Samozřejmě nezapomínáme na
důležitost pitného režimu. Pro
maminky jsme připravili ochucené vody s okurkou a tymiánem, s jedlými květy pampelišek
a sedmikrásek. I paní kuchařky

ukázaly, jak výborně, nápadivě
a hlavně zdravě nám vaří. K pohoštění maminek přispěly jáhlovým dezertem s malinami ozdobeným jedlými květy macešek a
zdravými chlebíčky s pomazánkou z cizrny nebo červené řepy.
Děti pomáhaly s přípravou občerstvení od začátku do konce
a neopomenuly ani nachystat
slavnostní tabuli. Vždyť to dělaly
pro radost svých maminek.
V pátek 19.5., v den kampaně, si děti mohly vyzkoušet i
přípravu zdravé svačinky. Paní
kuchařky jim připravily výbornou pomazánku a talíř plný zeleniny. Děti si pomazánku samy
namazaly na cereální housku a
ozdobily zeleninou podle své
fantazie.
Za třídu Kuřátek
Blanka Kratochvílová
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Nová „Babiččina kuchyňka“
Před časem jsme Vás informovali o zřízení nových učeben. Dětem již slouží „Dědečkova dílna“ a kluci tam již pracovali na
nových svěrácích, kde řezali dřevo. Druhou
učebnou je „Babiččina kuchyňka“, která je
před finální realizací. V učebně bude kromě pece a selské lavice také kredenc, kterou jsme získali od maminky pana Žily ze
Slovenska. Kredenc převezli manželé Žilovi

ze Slovenska, když stěhovali babičku na Vysočinu. O rekonstrukci kredence se postaral pan Horký, kterému se obnova starého
kusu nábytku velmi zdařila a my tak máme
v užívání nádherný starožitný kousek. Panu
Horkému s rodinou, i rodině Žilových děkujeme za jejich přispění k dokončení této
učebny, kde si budeme s dětmi povídat o
„staré době“, respektive o časech jejich

prababiček a pradědečků. No a závěrem
ještě prosba všem – máte-li doma nějaké
věci ze starší doby, např. svatý obrázek,
svatý křížek na zeď, misku na zeď na svěcenou vodu, ošatky apod., a můžete-li nám je
darovat, budeme moc rádi. Dopředu všem
dárcům děkujeme.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Sportovní den s házenou
Den dětí je oblíbený svátek
všech dětí na celém světě. I v
naší školičce každoročně tento
svátek oslavujeme. Letos jsme

se rozhodli oslavit svátek dětí
trochu jinak, a to ve sportovní
hale. Oslovili jsme trenéra házenkářů Pavla Hladíka, zda by

bylo možné oslavit svátek dětí
trochu sportovně. Panu Hladíkovi se nápad líbil a bylo dojednáno.

V den D jsme se vypravili
do haly. Dětí se spolu s panem
Hladíkem ujali pan Valoušek a
pan Běloch. Na rozehřátí si děti
zahrály hru Na Mrazíka, potom
byly rozděleny do družstev a závodily s házenkářským míčem.
Na závěr měly připravenou opičí
dráhu, která je u dětí velmi oblíbená. Prolézaly pod překážkami,
válely sudy na žíněnkách apod.
Prostě si prožily dětský házenkářský trénink. Po takovém sportovním výkonu je třeba doplnit
energii a také se tak stalo. Na
děti čekala mňamka od Milušky
a Stáni Hladíkových. Co jiného
než oblíbený ledňáček.
Dopoledne se nám moc líbilo, rychle to uteklo a my všem,
kteří se o to zasloužili, děkujeme
a doufáme, že si zase někdy v
hale společně zasportujeme a
zahrajeme.
Za Školičku Kamarád
Vlaďka Bednářová

Odpoledne s tátou
Tak jako slavíme svátek maminek, i tatínci si zaslouží svůj den.
Proto bylo ve středu 14. června v odpoledních hodinách na dvoře
Školičky Kamarád velmi rušno. Sešlo se tu na šedesát tatínků, kteří
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přišli společně se svými dětmi strávit odpoledne plné her a legrace.
Po uvítání všech přítomných čekalo na tatínky a děti celkem třináct
stanovišť s úkoly, které byly rozmístěny po celé školičkové zahradě. Některé úkoly byly jednoduché, jiné obtížnější, ale cílem všech
bylo především to, aby si společné hraní děti i tatínkové užili. Svoje
síly měřili při kopání na branku, foukacím hokeji či jízdě s trakařem,
přesnou mušku uplatnili při srážení plechovek molitanovým míčkem, fantazii při malování se zavázanýma očima a spoustu dalšího při plnění ostatních úkolů. Za každý splněný úkol vždy dostal
rodinný tým razítko a po získání třinácti razítek, a tím splnění třinácti úkolů, čekala na všechny zúčastněné zasloužená odměna v
podobě výborného guláše, který uvařily paní kuchařky ze školičky.
A jako úplný bonus na závěr dostal každý tatínek od svého dítka či
dítek zlatý pohár s nápisem NEJLEPŠÍ TÁTA NA SVĚTĚ.
Doufáme, že si všichni přítomní odpoledne co nejlépe užili a
tatínkové s dětmi rozšířili svoje společné chvíle o další zážitky.
Markéta Šrámková
Školička Kamarád
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Co nového v programech Ekoškolka a Skutečně zdravá školka (SZŠ)
Jak jste všichni z předešlých článků informováni, naše
školička se zapojila do dvou,
pro nás zásadních programů,
které zastřešují naše vzdělávací
záměry. V Ekoškolce druhým rokem analyzujeme další z témat
Ekoškolky, kterým jsou odpady,
a pomalu se připravujeme na
říjen, kdy naši školičku navštíví odborní garanti programu,
aby vyhodnotili naši práci. Na
tématu odpadu jsme pracovali
intenzivně po celý rok a postupně jsme naplňovali sedm kroků

ekoškolky. Malý i velký ekotým
nelenil, a sešel se celkem osmkrát, a my moc děkujeme všem
rodičům i zaměstnancům, kteří
v programu participují. Po důkladné analýze, kterou provedly jednotlivé třídy, ekotým navrhl plán činnosti a nyní už jen
sledujeme a vyhodnocujeme.
Podařilo se uspořádat výstavu
tvoření z odpadového materiálu, kterou podpořilo na 50
rodinek. Výstavu nám umožnil
Úřad městyse uspořádat v prostorech malé zasedačky, a širo-

ká veřejnost tak mohla žasnout
nad nápaditostí rodinek, které z
odpadového materiálu tvořily.
Během roku proběhlo i mnoho environmentálních aktivit,
které téma odpady podpořily.
Děti byly na skládce v Ronově,
v bioplynové stanici ve Žďáru
n/Sáz., zapojily se do čištění koryta řeky Oslavy a také „uklízely
svět“, i když jenom v okolí naší
školičky. Děti si ale velmi uvědomují nutnost ochrany naší
planety, což zaznělo i v poselství pro budoucnost – děti přály
čistou planetu, vodu, vzduch,
hodně stromů a zvířat.
V programu Skutečně zdravá školka jsme udělali velký kus
práce během jednoho školního
roku, a naše aktivita bude odměněna udělením bronzového
certifikátu. V programu opět
fungoval akční tým, složený z
řad zaměstnanců školičky a rodičů a plnění úkolů probíhalo ve
dvou rovinách – změny proběhly ve školní jídelně a také jsme
intenzivněji začali informovat o

„vaření“ dětí ve třídách. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s naplňováním programu
a také paní Zdeňce Sochorové
za zpracované informace o surovinách. V tomto programu se
všichni společně snažíme měnit
pohled a přístupy na stravování
dětí, na zdravý životní styl, na
některé problematické a sporné
přísad, na používání sezónních a
lokálních surovin apod. Zároveň
učíme děti vážit si jídla jako hodnoty, která není samozřejmá, a
že i k jídlu a vaření se musí přistupovat s láskou. Bronzový certifikát budeme přebírat na zahradní slavnosti při rozloučení s
předškoláky dne 29.6. od 10.30,
budete-li chtít prožít s námi tuto
událost, jste srdečně zváni.
Závěrem výzva – na podzim budeme doplňovat ekotým
Školičky Kamarád, bude-li mít
zájem kdokoliv z rodičů či veřejnosti pomáhat měnit svět, jsme
otevřeni.
Za ekotým Ekoškolky a akční
tým SZŠ Monika Kovalská

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Biologická olympiáda – okresní kolo
Celkem 30 soutěžících z 6. – 7. tříd ZŠ
a odpovídajících ročníků gymnázií se sjelo
10. 4. 2017 do Žďáru nad Sázavou na okresní kolo biologické olympiády. Tato soutěž
se skládá z testu znalostí, určování hub,

rostlin a živočichů, praktického úkolu a tzv.
vstupního úkolu, který účastníci plní již před
okresním kolem. Pro letošní rok bylo zvoleno přitažlivé téma Detektivem v přírodě a
zájemci o soutěž se zaměřili na nejrůznější

pobytová znamení živočichů. V celkovém
hodnocení se Karolína Šebková ze 7. třídy
umístila těsně pod stupněm vítězů na krásném 4. místě a Michaela Maternová ze 6. B
byla sedmá. Oběma děvčatům gratulujeme.

Projektový den – Den Afriky
Ve čtvrtek 25. května si naše
škola připomněla světový Den
Afriky, který se slaví v den výročí
založení Organizace africké jednoty (1963). Rozhodli jsme se
uspořádat projektový den, kdy
jsme se věnovali nejrůznějším
tématům a aktivitám spojeným
s tímto černým kontinentem.
Cestovatel pan Vařeka si pro nás
připravil besedu s promítáním
o svém putování po afrických
státech a působení v místní
červen 2017

škole. Školou zněly africké písně, africké motivy se zpracovávaly nejen ve výtvarné výchově
a pracovních činnostech, ale
třeba i v matematice. Poznávali
jsme africkou přírodu i kulturní
zvyky nebo formou hry navštívili africkou vesnici. Tento rozmanitý světadíl nás velice zaujal
a projektový den se nám vydařil. Nahlédněte do fotogalerie
na webových stránkách školy,
ať si uděláte obrázek.
11

Křížem krážem minulostí
V sobotu 20. května v odpoledních hodinách se mohly různě
početné rodinné týmy zúčastnit velké rodinné hry Křížem krážem
minulostí, kterou naše škola pořádala u příležitosti Dne rodin. Ti,
kteří se nenechali odradit větrným počasím, na patnácti stanovištích společně zdolávali sportovně – vědomostně - zábavné úkoly
motivované různými obdobími našich dějin. Vyzkoušeli si například ulovit mamuta, utéct ze šatlavy, napsat něco husím brkem,
najít poklad podle vyrobeného kompasu nebo zapečetit listinu,
zopakovali si dávné měrné jednotky a také slova husitského chorálu, nahlédli do tajemné truhly či se zúčastnili rytířských her. A to
rozhodně nebylo všechno! Na závěr se všichni účastníci sešli na
školní zahradě, kde byli z týmů, které úspěšně absolvovaly alespoň
deset stanovišť, náhodně vylosováni tři výherci, kteří byli odměněni bylinkovými truhlíky. Poté jsme se společně ohřáli u ohně a
teplého čaje, opekli si hady z kynutého těsta a pak se již rozešli ke
svým domovům.

Celé Česko čte dětem
Celý květen žáci 9. třídy pravidelně navštěvovali své mladší spolužáky
ve Školičce Kamarád v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“, během kterého četli dětem před spaním pohádky
na dobrou noc. Projekt byl ukončen
na začátku června, kdy byli deváťáci
pozvaní na návštěvu ke svým malým
kamarádům do mateřské školy a kde
s nimi strávili ještě nějaký čas společným hraním na zahrádce. Po příjemně stráveném čase, kdy si mohli
deváťáci zavzpomínat i na svá dětská
léta, jsme se rozloučili a za odměnu
dostali osvěžující meloun.

Mladší žáci druzí v krajském kole Novinářského kalamáře
V úterý 11. 5. se do žďárské sportovní
haly sjelo 7 škol ke sloučenému okresnímu
a krajskému kolu Novinářského kalamáře.
Novinářský kalamář je soutěž v házené s téměř padesátiletou tradicí, určená pro školní
výběry mladších žáků. Pět škol z okresu Žďár
nad Sázavou bylo rozlosováno do dvou skupin ke dvěma nasazeným školám z jihlav-

ského okresu. Los přisoudil našemu výběru
do skupiny družstva ZŠ Oslavická Velké Meziříčí, ZŠ Seifertova Jihlava a ZŠ Palachova
Žďár nad Sázavou. Po vítězstvích 10:6, 9:6 a
4:1 jsme postoupili do finále, kde nás čekal
největší favorit turnaje ZŠ Nížkov. Do tradičního derby jsme vstoupili výborně, rychle
jsme se ujali vedení 3:0, ale soupeř reagoval

změnou obrany a nedokázali jsme se již tak
lehce prosazovat. Nížkovští rychle vyrovnali,
obrátili vývoj utkání na svou stranu a zcela
zaslouženě zvítězili 10:5. Nížkovu gratulujeme a přejeme úspěšné zvládnutí republikového finále v Karviné. Našim hráčům gratulujeme k pěknému druhému místu v kraji a
děkujeme za reprezentaci školy.

Republikové finále SLZŠ v házené
Ve dnech 20. a 21. dubna
naše škola společně s Activem
Žďár nad Sázavou pořádala republikové finále Sportovní ligy
základních škol O pohár ministryně školství v házené. Soutěž
je určena pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol a naši školu
reprezentovalo jak chlapecké,
tak i dívčí družstvo. Bohužel
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výsledkově se ani jednomu příliš nedařilo a shodně po třech
prohrách obsadila obě družstva
konečné šesté místo. Dílčí úspěchy se dostavily v individuálních
oceněních. Filip Chlalupa se stal
nejlepším střelcem turnaje, Dan
Dušek byl vybrán do All Stars
jako nejlepší pivot chlapecké
kategorie. V rámci All Stars game

byla pro účastníky připravena
dovednostní soutěž složená z
driblinku a slalomu, kdy každou
školu reprezentovalo dvoučlenné družstvo. V chlapecké
kategorii zvítězili zástupci novoveselské školy Filip Chalupa a
Radim Průdek. Vítězkami turnaje se staly po nejdelším finále v
historii soutěže dívky ze ZŠ Křiby

Zlín, o jejich výhře nad 31. ZŠ Plzeň rozhodla až osmá série sedmičkového rozstřelu. V chlapecké kategorii obsadila 1. příčku ZŠ
Velká Bystřice.Celý turnaj se těšil
přízni médií, finále vysílala přímým přenosem Česká televize
a i my jsme se naším fanděním
snažili vytvořit nezapomenutelnou atmosféru.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Férová snídaně
V sobotu 10. června proběhla i přes nepřízeň počasí už
třetí férová snídaně, tentokrát
ve školní jídelně. Společně nás
posnídalo přes 40 účastníků.
Snídaně byla pestrá, měli jsme
možnost ochutnat různé druhy
buchet a slaného pečiva, pampeliškový med, napít se dobré
kávy, kakaa nebo bylinného čaje.
Celá snídaně se nesla v příjemné
atmosféře a jsme rádi, že jsme
tak mohli podpořit Fair Trade.

Navštívil nás EKOtým ze 4. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
EKOtým naší školy v úterý 9. května přivítal partnerský EKOtým ze 4. ZŠ ve Žďáře
nad Sázavou. Po úvodním slovu ředitele
následovala procházka po škole, kdy byla
návštěvě prezentována jednotlivá místa
spojená s činností EKOtýmu. Poté došlo
na připravené malé pohoštění, při kterém
byly představovány další aktivity našeho
EKOtýmu a celé školy (Čistá Oslava, projektové dny...). Setkání to bylo velmi příjemné,
potěšila nás pochvala od spřátelené školy
i skutečnost, že se naše činnost a aktivity
staly inspirací pro někoho dalšího. Ve spolupráci budeme určitě i nadále pokračovat.

Přednáška
o 2. světové válce

Turnaj v minikopané

V pátek 12. 5. navštívila naši školu paní Žilová, která si pro 9. třídu připravila přednášku
na téma II. světové války. Paní Žilová postupně
seznámila žáky s dětstvím a mládím svého otce
Jaroslava Sýkory, zejména jsme ale věnovali pozornost jeho životním osudům po nástupu do
KT Osvětim až po konec války. Přednáška se dětem líbila, deváťáci ocenili množství dobových
fotografií, dopisů, ukázek přídělů jídla atd. Za
zajímavou a hodnotnou přednášku děkujeme.

Naše škola se také každoročně
účastní turnaje v minikopané pro 2. stupeň ZŠ, který pořádá nížkovská základní
škola. Do letošního ročníku se zapojilo
pět družstev a hrálo se systémem každý s každým, po kterém následovalo
play-off. Do turnaje naši hráči vstoupili
nadějně, první utkání vyhráli 2:1, další
tři utkání se jim však nepovedla a obsadili čtvrté místo. Díky tomu postoupili
do semifinále, ve kterém již podruhé
prohráli se ZŠ Nížkov a čekal je zápas

o třetí místo. V něm se utkali s dalším
družstvem z Nížkova, které v základní
části porazili. V druhém utkání těchto
týmů se radoval náš výběr po vítězství
3:0, když dvě branky vstřelil a na jednu
přihrál Ondřej Horák, nejlepší hráč našeho družstva.
Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy.
Sestava ZŠ Nové Veselí: Kasal, Horák,
Žák, Chalupa, Průdek, Kratochvíl, Zabloudil, Oulehla

Zemědělství na Vysočině
V pátek 26. 5. 2017 proběhlo v Jihlavě krajské kolo prvního ročníku soutěže Zemědělství na Vysočině, do kterého se přihlásilo 20 škol. Celkem 73
soutěžících z 6. – 7. tříd řešilo písemný
test, který prověřil znalosti z přírodních věd a základy rostlinné i živočišné
výroby. Nejlepší řešitelé obdrželi hodnotné balíčky z regionálních potravin.
Pro prvních dvacet nejlepších soutěčerven 2017

žících připravil Kraj Vysočina na měsíc
září dvoudenní výlet na Školní statek v
Humpolci a výzkumné pracoviště České zemědělské univerzity v Třeboni.
Naši školu reprezentovali žáci z 6. tříd Anna Křehlíková, Michaela Maternová,
Matěj Coufal a Petr Doležal. Nejúspěšnější byla Anna Křehlíková, která obsadila 6. místo a vybojovala si tak účast
na podzimní akci. Gratulujeme.
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Opera Čert a Káča
Dne 14. 6. 2017 zhlédli žáci 6. ročníků Dvořákovu operu Čert a
Káča. Uvedlo ji Mahenovo divadlo v Brně. Pohádka pro velké a především pro malé diváky o nebojácném ovčákovi Jirkovi, vdavekchtivé Káče a pekelném myslivci Marbuelovi zaujala někoho více,
jiného méně. Každý si to ale užil po svém….
Setkali jsme se na nádraží ve Žďáře, vlak nám jel v 8.30, tak jsme
čekali, čekali a čekali, když najednou …… přijel, tak jsme nastoupili
a vybrali jsme si hned 1. kupé……vymyslel jsem, že si dáme kámen,
nůžky, papír a ten, kdo prohraje, si s někým plácne….
(Michal Houdek)
Ještě před vstupem do divadla jsme měli rozchod na náměstí
Svobody. Někteří si koupili pozdní snídani a jiní se jen dívali po obchodech….
(Vítek Musil)
Když jsme přišli do divadla, všichni byli okouzleni. Velké schody
s červeným kobercem byly nádherné. Okolo nás samá zlatá zrcadla
jako na zámku…..
(Adéla Ficková)
Odložili jsme si věci a šli si sednout. Jelikož tam není moc místa,
nedalo se usnout. Závidím Adamovi, kterému se to povedlo…..
(Aleš Novotný)
Už to začalo. Najednou je ticho a opona se zvedá……
(Simona Jamborová)

ZE SPORTU
Turnaj žáků v bleskové hře šachu
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos je zakončena sezona
šachového kroužku při základní škole turnajem v bleskovce, hraný
tempem 2 x 5 min systémem každý s každým.
Letošní turnaj byl rozdělen na mladší a starší žáky a zúčastnilo
se 13 žáků.
Již od prvního kola sliboval turnaj velice zajímavý průběh a napínavé souboje.
V mladších žácích byl velikým překvapením turnaje nasazení
teprve šestiletého Vojty Chvátala, který prohrál pouze tři partie z
dvanácti a ziskem 9 bodů zaslouženě vyhrál před druhým Ondřejem Danihelem se ztrátou půl bodu.
Třetí místo obsadil Jakub Knap se ziskem 8 bodů, což je také
velikým úspěchem.
Starších žáků se zúčastnilo pouze čtyři.
První místo ve starších žácích obsadil Daniel Dušek s deseti
body. O jeho umístění musely rozhodovat až pomocné body, kterých nasbíral více před druhým v pořadí Liborem Vencálkem, na
třetím místě skončil Daniel Zabloudil.
Turnajem sice skončila sezona šachového kroužku, ale už teď
se můžeme těšit na další, již od září a na další zájemce této královské hry.
Za šachový kroužek M. Skála
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Z oddílu stolního tenisu
V sezoně 2016/2017 zaznamenala asi největší úspěch
dorostenka Monika Vencálková. Jako studentka žďárského
gymnázia jej reprezentovala s
dalšími dvěma studentkami na
soutěži pořádané asociací školních sportovních klubů. V říjnu
se konalo okresní kolo ve Žďáře nad Sázavou, které ovládly,
listopadové krajské kolo v Havlíčkově Brodě opět vyhrály a
vybojovaly si tak právo startu
na republikovém finále 21. – 22.
11. 2016 v Holicích u Pardubic.
Zde svoji letošní reprezentační
sezónu dívky zakončily na solidním 11. místě, měly možnost
si zahrát proti hráčkám nastupujícím v nejvyšší domácí soutěži žen - v extralize.
Do okresního přeboru desetičlenných tříd jsme v minulé
sezoně přihlásili tři družstva.
Družstvo C hrálo OP5 ve složení: Alena Soukalová, Monika
Vencálková, Vladimír Hladík,
Petra Štohanzlová, Martin Šikl
a Miloš Vítek, umístilo se na
dobrém sedmém místě a zajistilo si další účast v páté třídě. B

družstvo nastupovalo v OP4 ve
složení převážně: Martin Horký,
Josef Pohanka st, Libor Vencálek starší a mladší, doplňovali
je hráči z C, na konci sezony
skončilo na solidním čtvrtém
místě. Družstvo A bojovalo v

OP3 nejčastěji v této sestavě:
Jan Landsman, Leoš a Zdeněk
Pohankovi, Jan Sedlák, Libor
Vencálek starší a mladší, skončilo na postupovém třetím místě
a vrací se zpátky do druhé nejvyšší okresní soutěže, do OP2.

O prázdninách nás čeká tradiční stolně tenisová přestávka
a od září pravidelný trénink. Dík
patří všem hráčům a dalším zúčastněným osobám za kolikráte
ne jednoduchou organizaci.
Za oddíl Libor Vencálek

Volejbal

Zleva: Štourač M., Čermáková O., Myšák L., Pohanka J. ml., Maternová J., Křivánek R., Vítová K.
Trenérské obsazení – Nasavrky 2016

červen 2017

Tento rok si oddíl volejbalu
připomíná osmdesáté výročí
od doby, kdy se začal volejbal
v Novém Veselí hrát poprvé.
Před deseti lety byl k předešlému výročí sepsán sborník, ve
kterém byla sepsána dosavadní historie veselské odbíjené.
Do konce tohoto roku bude
tento sborník doplněn o dění
v oddíle za posledních 10 let.
Bude o čem psát, protože nikdy v historii se nedařilo sportu pod vysokou sítí lépe než v
poslední dekádě.
V současné době jsou již
soutěže dohrány a uzavřeny,
viz tabulka níže.
Děvčata v následujících
týdnech čekají letní prázdniny
a zasloužený oddech od sportování.
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Na konci měsíce srpna však
všechno začíná znovu a to pětidenním letním soustředěním v
Nasavrkách. Zde se naše děvčata budou připravovat na novou
sezónu 2017/2018.
Do nadcházející sezóny oddíl volejbalu přihlásil následující

soutěže:
- I. liga Vysočiny v minivolejbale, „čtyřky“
- KP I. třídy mladších žákyň
- KP I. třídy starších žákyň
- I. liga kadetek
- KP I. třídy žen
Oproti loňské sezóně od-

díl nepřihlásil soutěž juniorek.
Ta se pro menší počet hráček
v této kategorii na jeden rok
zapůjčila do ŠSK Demlova Jihlava a do Nového Veselí se vrátí
na sezónu 2018/2019. Co však
bude od září tohoto roku v oddílu volejbalu nového, je druž-

stvo žen, které bylo historicky
poprvé přihlášeno do KP I. třídy.
Přeji všem družstvům do
nadcházející sezóny hodně
štěstí, zdraví a pevnou vůli při
dosažení svých cílů.
Volejbalu na zdar!
Roman Křivánek

Konečná umístění družstev v mistrovských soutěží 2016 / 2017
DRUŽSTVO

SOUTĚŽ

UMÍSTĚNÍ

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

„B“

11. místo

„C“

19. místo

„D“

33. místo

poznámka

Kvalifikace na MČR
starších žákyň
Kvalifikace na MČR
mladších žákyň

Házená – další rekord pokořen
Letos čerstvě extraligový
tým Nového Veselí ukázal, že
do nejvyšší soutěže patří. A
důležité je, že zlepšujícími se
výkony si novoveselští muži
zajistili účast v Extralize i pro
další sezónu. V nástavbové
části vyhráli skupinu o 9. – 12.
místo a v soutěžním ročníku
2017/2018 budou usilovat o
další posun v tabulce. Poté,
co mu tentokrát play off uniklo pouze o vlásek, bude A-tým moci využít nasbíraných
zkušeností a vylepšit svoji dosavadní bilanci.
Starší dorostenci za sebou
mají velmi úspěšnou sezónu.
Poté, co doma zdolali Duklu a
remizovali se Zubřím, obsadili
v nejvyšší soutěži druhou příčku. Vybojované republikové
stříbro ještě znásobili ziskem
stříbrného Československého
poháru, kterého se, jako druhý nejlepší tým ČR, zúčastnili.
Pohár se letos konal v Bratislavě, naši dorostenci podlehli
jenom aktuálnímu českému
mistru – HC Zubří, oba slovenské celky dokázali porazit a
vybojovat stříbro. Z týmu od16

chází do kategorie mužů hráči
ročníku 1998, s mládežnickou
házenou se tak rozloučili více
než důstojně.
Ještě o stupínek lepší
byli letos mladší dorostenci,
kteří se bez jediné porážky
stali Mistry České Republiky.
Po suverénních výkonech v
celé sezóně, dokázali také
na Československém poháru
vybojovat zlato. Obě dorostenecké kategorie hrály o prezidentský pohár v Bratislavě,
kam společně s oběma týmy
odjela i velká skupina fanoušků. Už samotné dvojnásobné

zastoupení na Československém poháru je obrovským
úspěchem, ale zisk zlaté a stříbrné trofeje je rekord, kterým
se kluci zapsali do dějin nejen
novoveselské házené.
Starší žáci s velkým náskokem vyhráli Ligu Vysočiny a
hned na druhé příčce skončili
jejich mladší kolegové – tým
„B“. V Žákovské lize se naši
starší žáci o jediný bod umístili na pátém místě.
Mladší žáci „A“ získali v
Lize Vysočiny bronzové medaile, náš tým „B“ skončil pátý.
Všechny žákovské týmy již

tradičně absolvují množství
mezinárodních turnajů v rámci IHT ( International Handball
Tour) a velmi úspěšně reprezentují také na přeborech
České obce sokolské.
Nejmladší házenkáři, minižáci a přípravka hrají ligu
Vysočiny v házené 4+1 a absolvují mnoho turnajů. Skóre
se v této kategorii nepočítá,
důležitější je zápal pro házenou a sport obecně. Věříme,
že díky systematické práci a
nadšení dětí i trenérů běhají
mezi našimi nejmenšími další
skvělí hráči pro „velkou“ háze-

Nejlepší dorost
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nou. Pokud máte syna nebo
vnuka, který by se chtěl přidat
k našim „blešákům“, zavolejte trenérům Milanu Šedému
739279525 nebo Michalu
Musilovi 604325409, nebo se
i s malým sportovcem přijďte
rovnou podívat na trénink.

Vždy se samostatně věnujeme jednomu speciálnímu
týmu a to týmu fanoušků. Velmi si vážíme jejich podpory,
ať už je jakákoliv. Od bubnů,
přes vlajky, koláče, zpěv a
potlesk si uvědomujeme, jak
neskutečné to je, mít i v hale

soupeře domácí prostředí.
Všechny výše uvedené úspěchy patří také Vám, našim fanouškům!
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.
V malé fotogalerii se můžete podívat na oslavy zlatého a stříbrného prezidentského poháru dorostenců.
Michaela Valoušková

Slavíme s fanoušky

Biketrial
Půl závodní sezony roku
2017 mají naši biketrialisté za sebou. Absolvovali závody převážně v nových lokalitách a to dvoudenní závod v Kramolíně, další v
Doubravčicích a v Kutné Hoře a
ten poslední závod před prázdninami nás čekal u nás v Novém
Veselí. Jarní sezonu jsme ukončili 24. 6. 2017 závodem MČR, PČR,
Pohár ČMF v Biketrialu v Novém
Veselí.
Počasí nám opravdu přálo
- žádný déšť, velký vítr a jenom
slunce - to si přeje každý pořadatel závodu. Závod proběhl
úspěšně, Jirka Rössler získal v
kategorii Senior 2. místo, Michal
Pavlík v kategorii Junior 4. místo
a Kryštof Málek v kategorii Hobby modrá získal 2. místo.
Na naše jezdce a bohatý doprovodný program se přišlo podívat hodně návštěvníků. Děti
si mohly vyzkoušet jízdu na biketrialovém kole, podívat se, jak
pan Prášil a pan Kratochvíl jezdí
s RC modely aut a létají s letadly,
nebo si prolézat lanové centrum
červen 2017

Jiří Rössler

17

a půjčovat loďky. Vzácnou
návštěvou nás odpoledne
poctil Dr. Constantin Kinský, který ochotně přijal
naše pozvání a přijel se
na nás podívat. Mohl tak
předat vyjímečnou cenu
v podobě masivních hodin s biketrialistou vítězi
finálového závodu, Vašku
Kolářovi.
Celý den proběhl výborně také díky celému
našemu týmu, který se
staral o bezchybné občerstvení. Za to jim všem moc
děkujeme. Dále děkujeme
městysu Nové Veselí za
podporu a pomoc a firmám EFKO karton, AUTO
JAROŠ , FIMAS , ABRAMATE a JOKR patří také náš
velký dík, velice si vážíme
jejich zájmu a podpory.
Přejeme tímto všem
pěkně prožité léto.
Za biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková
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Michal Pavlík
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