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Dožínkové slavnosti
V sobotu 19. srpna se v Novém Veselí uskutečnily DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI, které se naposledy konaly v roce 1961.

Události z obřadní síně
V pondělí 4. 9. 2017 bylo v obřadní a Mgr. Veronika Ptáčková odvedly děti společně s rodiči do jejich nových tříd.
síni městyse slavnostně přivítáno 32
nových žáčků. Po kulturním programu
žáků 6. třídy pod vedením paní učitelky
Mgr. Jany Nejedlé následovaly projevy
starosty městyse a pana ředitele ZŠ a
MŠ. Poté byly dětem předány pamětní
listy. Z Kraje Vysočina opět děti dostaly
kufříky s drobnými dárečky. Následně
si paní učitelky Mgr. Věra Křesťanová
září 2017
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Robert Paseka

František Růžička
Marie Dvořáková

Zahradní 369

Rodičům narozeného dítěte
srdečně blahopřejeme.

70 let
85 let

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

Program Novoveselské pouti
• 29. 9. od 20.00 hod - Pouťová zábava v sokolovně
• 30. 9. od 20.00 hod - Diskotéka v sokolovně
• 1. 10. od 10.00 hod - 17.00 hod - Výstava zahrádkářů
v moštárně
• 1. 10. v 7.00 hod a v 10.00 hod - Poutní mše svaté ke
sv. Václavu
• 1. 10. v 15.00 hod - Slavnostní představení naučné stezky
To naše Nové Veselí - v parku u 1. zastavení

• 1. 10. od 10.00 hod – 17.00 hod - Čtvrtý ročník novoveselského jarmarku v jídelně základní školy. Místní občané
zde budou předvádět své výrobky s možností zakoupení
výrobků
• 1. 10. ve 14.00 hod - Koncert dechové hudby Jana Vencelidese v parku
• 2. 10. v 16.00 hod - 1. setkání seniorů v budově SDH - kulturní zázemí

Další plánované akce
• 14. 10. ve 14.00 hod - Sázení ovocných stromů na Vetli
• 15. 10. v 16.00 hod - 2. setkání pletařek obchvatové šály
v budově úřadu městyse
• 21. 10. od 7.00 hod - Výlov Novoveselského rybníku
• 11. 11. - Svatomartinské slavnosti, sraz před MŠ

• 18. 11. od 10.00 hod - Zvěřinové hody v sokolíku
• 19. 11. v 15.00 hod - Hudební odpoledne pro seniory v sokolovně
O případně dalších akcích Vás budeme včas informovat.

Informace pro občany
I v tomto roce budou občanům
Nového Veselí doručeny složenky na
úhradu poplatků za sběr komunálních
odpadů za rok 2017. Předvyplněné
složenky budou doručeny společně
s tímto zpravodajem do každé domácnosti a prosíme o jejich úhradu
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do 30. 11. 2017, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem.
Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilní symbol ze složenky, ve zprávě pro
příjemce Vaše jméno a příjmení. Dále
bude možné zaplatit za odpady v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí.

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

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří
řádně třídí své odpady a ukládají je do určených nádob.
Silné větve z ořezu stromů a keřů se
ukládají vedle potoku za rybníkem Hudlík.
Žádáme spoluobčany, aby na toto místo
neukládali ostatní odpad, např. trávu, plevel, piliny.
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky městyse v okolí svých
domů.
V neděli 19. 11. 2017 od 15.00 hodin
se v sokolovně v Novém Veselí bude konat
Hudební odpoledne pro seniory. K tanci a
poslechu bude hrát hudba Press Band Nové
Veselí. Tato společenská akce bude zpest-

řena ukázkou rockenrolových tanců členů
klubu Elvis Jihlava z Bedřichova.
Kinského rybářství oznamuje, že v sobotu 21. 10. 2017 se uskuteční slavnostní výlov
Novoveselského rybníku. Po celou dobu výlovu bude na hrázi rybníku zajištěno občerstvení. Bude možné si zakoupit živé ryby.
Nabízíme možnost zakoupení DVD –
vzpomínka na minulost z průběhu prací
opravy věže kostela. Více informací na úřadě
městyse.
Jednotlivá hlášení rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách městyse.
Nadále nabízíme možnost zasílání hlášení
místním rozhlasem prostřednictvím SMS
služby nebo e-mailem. Zájemci o tyto služby
se mohou nahlásit na úřadu městyse.
Upozorňujeme občany na platné nařízení zakazující tzv. podomní a pouliční prodej a
nabídku služeb. Podomním a pouličním pro-

dejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto
nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy jsou bez předchozí objednávky navštěvovány domy, je nabízeno a prodáváno
zboží či služby. (např. nabídky energetických
společností, pojišťovací a finanční služby,
návštěvy agitátorů jednotlivých církví a sekt
a jiné.) V našem městysi a v okolních obcích
se pohybují obchodní zástupci firem, kteří
nabízejí zprostředkování energetické aukce
za účelem levného nákupu energií. Městys
v žádném případě nespolupracuje se zástupci těchto firem. Tito obchodní zástupci zpravidla oslovují své zákazníky předem telefonicky. Pokud souhlasíte s jejich návštěvou u
Vás doma, nejedná se již o podomní prodej.
Než se rozhodnete uzavřít smluvní vztah, důkladně si prosím prostudujte veškeré předložené dokumenty. Důrazně Vás žádáme o
obezřetnost a opatrnost při jednání.

Záměr k převodu staré budovy sokolovny
Rada městyse Nové Veselí
na svém zasedání dne 4. 9. 2017
mimo jiné schválila podání žádosti na TJ Sokol Nové Veselí na
bezúplatný převod staré budovy
sokolovny do majetku městyse.
Novou budovou sokolovny je
ubytovna.
Důvodem tohoto záměru
městyse je možnost provedení
celkové rekonstrukce staré bu-

dovy sokolovny k využití na pořádání zejména společenských,
kulturních a divadelních akcí.
Odpovídající budova k těmto
účelům v současné době v Novém Veselí není. Sokolovna je
využívána zejména pro sportovní aktivity. Interiér, vnitřní zázemí a vybavení jsou již opotřebované, dostačující pouze pro
sportovní činnost.

K převodům budov sokoloven dochází v mnoha dalších
obcích a městech ČR. Důvody
zmiňovaných převodů jsou
zhruba všude stejné. Jde o možnost opravit chátrající budovy a
objekty s následným využitím
k pořádání společenských a
kulturních akcí. V těchto případech je však neslučitelné, aby se
v takto opravených prostorách

dále provozovaly takové sportovní aktivity, které by opětovně
poškozovaly interiér a vybavení.
V Novém Veselí je pro tyto druhy sportů vybudovaná sportovní hala.
Záměr městyse Nové Veselí
k převodu staré budovy sokolovny byl předložen TJ Sokol
Nové Veselí k posouzení a schválení.
starosta městyse

Historická naučná stezka To naše Nové Veselí
Během září byly v Novém Veselí instalovány panely nové naučné stezky, která nese
název To naše Nové Veselí. Vzniklo deset zastavení s informačními tabulemi, které mohou místním připomenout a návštěvníkům
představit historii městečka, zdejší osobnosti, památky i dřívější způsob života. Umístění
jednotlivých panelů je pro snadnější orientaci zakresleno do mapky. Každé zastavení má
své číslo a název, který většinou napovídá,
čemu je věnováno, snad jen panel 8/Pod Vortem si žádá vysvětlení, že je věnován místním
cechům a řemeslníkům a 10/U staré školy
informuje i o historii hasičského sboru. Slavnostní představení naučné stezky za účasti
autora grafického zpracování, fotografa pana
Antonína Bíny z Telče se bude konat v neděli
1. října 2017 v 15:00 hodin u zastavení č. 1 Na
Městečku. Jste srdečně zváni.
Marcela Vencelidesová
září 2017

3

Fotosoutěž
Budete-li se pozorně rozhlížet kolem sebe při podzimních procházkách, nebude pro vás problém, zapojit se do fotosoutěže. Pravidla jsou jednoduchá. Na 6 fotografiích je zobrazen detail, místo nacházející se na území městyse. Vaším úkolem je
toto místo poznat a vepsat do soutěžního lístku. (Příklad: detail budovy čp. 527 nebo část lavičky u dětského hřiště apod.)
Vyplňte, prosím, i ostatní údaje, abyste mohli být zařazeni do slosování. Soutěžní lístky vhazujte do konce měsíce listopadu
do schránky umístěné u dveří úřadu městyse. Děkujeme.
Jitka Kalasová
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ZE SPOLKU SDH
Letní měsíce jsou mnohdy považovány za tzv. okurkovou sezónu. Lidé si užívají slunce, tepla, dovolených a prázdnin. Dobrovolní
hasiči měli však napilno. Poté, co byl dokončen renovační nátěr požární nádrže, byla pomocí přenosné stříkačky PS 12 naplněna vodou z potoka. Dostatečný průtok vody v potoce musela však firma
Rybářství KINSKÝ Žďár a.s.
zařídit pootevřením stavidla na Novoveselském
rybníku. Družstvo mladých bratrů hasičů začalo
využívat vodu z požární
nádrže při trénincích požárních útoků. Trénovali
jak variantu „klasika“, tak
variantu „sport“. Když se
posléze přidal k výcviku
kolektiv malých „Hasíků“,
kteří také každý týden pilně cvičili, ozývalo se burácení motorové
stříkačky třikrát i čtyřikrát týdně. Je potěšující, že se mladí bratři
hasiči zformovali do akceschopného soutěžního družstva. Znalost techniky, zručnost a týmovou spolupráci prověřilo družstvo
na hasičských soutěžích. 6. srpna bratři vyjeli s „hejrupkou“ (Koňská zápřahová čtyřkolová jednoproudá ruční stříkačka horského
typu rok 1875) na sedmý ročník závodů koňských stříkaček, které
pořádají hasiči SDH Jámy. Naši hasiči se předvedli v nových historických uniformách a z 21 družstev obsadili 4. místo. Prestiž soutěže
podtrhla i účast družstev ze Slovenska a Polska. Soutěž v požárním
útoku (klasika), kterou uspořádali dobrovolní hasiči z Herálce 12.
srpna, je specifická svojí dobou konání. Na start soutěžní družstva
nastupují až večer po soumraku, takže o nejlepší čas družstva zápolí za tmy. Naše družstvo mužů obsadilo v silné konkurenci deseti sborů krásné 3. místo. O jednu příčku lépe si bratři vedli na 15.
ročníku soutěže „O bohdalovský pohár“. Druhým místem potvrdili,
že výcvik a disciplína přináší výsledky. Na poslední hasičské soutěži
„14. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku“ a „O putovní
pohár čestného velitele sboru Karla HEROLDA“ družstvo předvedlo
opět výborný čas, bohužel 30 trestných bodů/vteřin je odsunulo až
na 18. příčku celkového pořadí. Tímto děkujeme družstvu mužů za
práci a reprezentaci Nového Veselí.
Jak jsme již výše uvedli, podařilo se opět nastartovat kroužek
mladých hasičů. Děkujeme rodičům za důvěru a rozhodnutí, svěřit
své děti hasičům. Vedoucí Andrea Zabloudilová, František Hanus a
Kateřina Veselá se budou snažit zábavnou formou naučit děti nejen
hasičské všestrannosti, ale přiblížit jim i kulturně-společenský život
našeho městyse. Hasíci (tak jim říkáme) se hezky předvedli na Barevném PoVeselení. Nejprve v dožínkovém průvodu doprovázeli
opentlenou májku a následně v odpoledním programu předvedli
svůj požární útok s vodou na pět proudů. Doufáme, že je činnost
u hasičů bude bavit a přispějí k oživení akcí pořádaných nejen v
Novém Veselí.
Třetí zastávka Letního dovádění s Vysočinou uspořádal tým
Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina v neděli 23. července v
Novém Veselí. Na příhodném hasičském areálu připravil Kraj Vysočina s podporou několika firem spoustu atrakcí. Krásné počasí
a perfektně zvládnutý program uváděný známým moderátorem z
Hitrádia Vysočina Milanem Řezníčkem, přilákal několik set návštěvníků nejen z Nového Veselí. Pětihodinový maratón zábavy pro děti i
dospělé, zajištěný dobrým občerstvením, vyhodnotili organizátoři
jako velice povedený.
září 2017

Společenskou událostí roku 2017 bylo, alespoň pro hasiče,
Barevné PoVeselení. Již tradičně tuto akci pořádáme ve spolupráci s Městysem Nové Veselí. Když jsme přemýšleli, jaké téma a náplň bude mít letošní ročník, nabízelo se nějakou formou navázat
na loňský úspěšný ročník. Předvedení funkční mlátičky a výstava
historické techniky měla v předešlém roce velký ohlas. Proto jsme
letos tématicky navázali a na pouť u kapličky sv. Rocha 19. srpna
2017 uspořádali „Dožínkové slavnosti“. Po dohledání v historii jsme
zjistili, že „dožínky“ v Novém Veselí oslavili naposledy roku 1961.
Nebylo tedy na co navázat. Nadšení pro věc, vstřícnost ZDV Novoveselsko, ZDT Nové Veselí, městyse a firmy Fimas s.r.o. rozhodlo. Od dvanácti hodin se začali na ZDV scházet a sjíždět účastníci
průvodu. Výzdobu v podobě 40 věnců a 50 kytic připravily hasičky. Ve dvě hodiny odpoledne se celý průvod seřadil. Čestná místa na prvním dvojspřeží koní s bryčkou obsadili farář Mons. Mgr.
Jan Peňáz, starosta městyse MVDr. Zdeněk Křivánek a předseda
zemědělského družstva vlastníků Novoveselsko Miroslav Koukal.
Druhé dvojspřeží koní pana Morkuse z Velké Losenice táhlo žebřiňák naložený snopy žita. Tři hasiči v historických uniformách nesli
prapory. Uprostřed vlajka České republiky po levé straně historický
prapor hasičů a napravo prapor městyse. Za prapory neslo děvče s
mládencem velký dožínkový věnec, ten následovaly děti doprovázejíc májku se stuhami. Za májkou šla rozjívená chasa v dobovém
oblečení s kyticemi obilí. První traktor v průvodu Zetor30 vezl na
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plošinovém voze kapelu pana Vencelidese, jenž vyhrávala do kroku. Následně se k průvodu připojily historické traktory a nakonec
moderní zemědělská technika. Velkolepý průvod prošel ulicí Dolní
jednosměrnou kolem kostela přes hlavní silnici obkroužil park. Při
otočce v parku položili chasníci jeden malý dožínkový věnec k památníku padlým se sochou T.G. Masaryka. Průvod pokračoval zpět
do Dolní ulice a kolem Pazderových se dostal na hasičský areál, kde
byl připravený následující program. Po České hymně a krátkém církevním obřadu pan farář požehnal dožínkové věnce, které děvče s
mládencem (sourozenci Duškovi) předali starostovi jako nejvyššímu hospodáři městyse a předsedovi ZDV Novoveselsko jakožto zástupci zemědělců v městysi. I následující program se nesl v duchu
zemědělské výroby. Nejzajímavější ukázky zajistil svými exponáty
pan Josef Ficek se svou rodinou. Perfektně zrekonstruovanou mlátičkou tzv. cepovkou vymlátil všechno žito přivezené na žebřiňáku.
Vymlácenou slámu poté použil k výrobě povřísel na mechanické
povříslovačce. Obě zařízení poháněly přes řemen stabilní motory.
Celé odpoledne probíhala soutěž „O novoveselskou buchtu“, kdy
návštěvníci mohli ochutnat a ohodnotit čtrnáct vzorků. Největší
úspěch měly buchty paní Bartoňové, paní Studené a paní Chalupové. Na závěr odpoledne proběhla soutěž ve válení kulatých balíků
slámy. Trať 60 m tam a zpět překulilo 13 týmů. Vítězný tým sportovců vyhrál sud piva a 10 kg masa na gril. Večerní taneční výlet s
kapelou Tonic vyvrcholil ohňostrojem. Nedělní mše svatá v kostele

sv. Václava, byla sloužena na poděkování za úrodu a za dokončení
opravy věže kostela. Věnce požehnané na mši jsou položeny k sv,
Floriánu u fary a k sv. Václavu u kostela. Tímto děkujeme všem, kdo
akci podpořili. Více jak 100 pořadatelů, účinkujících a nezištných
pomocníků odvedlo skvělou práci.
Fotky z dožínkové slavnosti naleznete na odkazu https://www.
zonerama.com/paveljuracek7/Album/3584900.
Na Svatováclavskou pouť obsadí „světští“ hasičský areál. Hasiči
vás zvou k návštěvě a oznamují, že budou v sobotu 30. 9. a v neděli
1.10. na kulturním zařízení zajišťovat prodej občerstvení.
F. Hanus

SPOLKY

Obchvatová šála

Spolek seniorů

Často dostávám otázku: kolik máte upleteno? Odpovídám:
okolo dvou a půl kilometru. Toto číslo není přesné a ani konečné. Pohromadě máme uskladněno 2258,02 metrů. Každá
z pletařek má rozpleteno několik metrů, které se započítají
až při odevzdání. Takže si dovolím odhadnout, že může být
upleteno již 3000 metrů. Zní to až neuvěřitelně a věřím, že do
celkové délky 5064 metrů ji společně upleteme. #1šála, 1 obchvat. Milé pletařky, tímto bych vás chtěla všechny pozvat na
2. pletací dýchánek, který se uskuteční v neděli 15. 10. 2017
v 16.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. Přijměte
toto pozvání jako poděkování za vaši ochotu, čas a práci. Děkuji i všem přispívajícím, kteří dodávají materiál, a opět se na
širokou veřejnost obracím s prosbou. Pokud můžete darovat
jakékoliv množství vlny, pletací příze či svetry k rozpárání, budeme rády. Materiál můžete předat na úřad městyse v úředních hodinách. Pletení zdar a šály zvlášť!
Jitka Kalasová

V kulturním zázemí SDH se budou od října tohoto roku konat
pravidelná setkání seniorů a to jedenkrát v měsíci. Přijít může kdokoliv, kdo má zájem si popovídat, poznat zajímavé lidi, věci, místa.
Zkusíme si i něco vyrobit, zahrát. Každý můžete přijít s nápadem,
co by ve spolku seniorů uvítal, co by ho zajímalo. Všechny nápady
vítáme. Zapište si do kalendáře termín 1. schůzky - pondělí 2. října
v 16.00 hodin. Jste srdečně zváni.
Jitka Kalasová
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Paličkování
Na zahradě stála stará kůlna, byla plná harampádí, a tak
jsem se rozhodla přejmenovat ji na „muzeum“. Protože paličkuji
už 45 let, tak se mi to doma dost naplnilo. Do „muzea“ jsem odnosila část mého pokladu a můžete se přijít podívat. Krajkářství
jsem vyučena a ráda to předám dál. Návštěva po domluvě na
tel. č. 608 473 003.
Těší se Libuška
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Divadelní soubor
Francouzská komedie Taková ženská na krku, která
měla premiéru v dubnu, sklidila u diváků velký úspěch.
Proto jsme se rozhodli, že ji
v říjnu představíme na přehlídce Divadelní Přibyslav a
následně s ní vyrazíme do
okolních vesnic, kam jsme
byli pozváni. V prosinci hru
odehrajeme v Polničce a na

Třech Studních. Další pozvání máme po novém roce až k
Třebíči a na jižní Moravu.
V lednu hru opět sehrajeme pro novoveselské publikum. Diváci si tedy budou
moci znovu připomenout
příběh lvice pařížských šantánů – úchvatné Lucette
Gautierové, jenž je bezmezně
zamilovaná do prolhaného

proutníka pana Fernanda Bois-d Enghiena. Ten se nešťastně zamotává do svých lží a
tím spouští vlnu komických
událostí. Hlavních rolí se bravurně zhostili Iveta Hájková a
Lukáš Sobotka. Diváky si určitě získal i nezapomenutelný Generál Irrigua v podání
Josefa Křivánka, ale i ostatní
herci. Všichni se do hry pustili

svědomitě a s velikým nadšením.
Dětský divadelní soubor připravuje tradičně pohádku. Tentokrát o jedné poněkud ztracené princezně a představí se s ní
v adventním čase. Tato pohádka
byla novoveselskými ochotníky
sehrána již několikrát a snad i v
této verzi diváky potěší a rozesměje.
Jana Stehlíková

Montenegro trabantem 2017 Offroad trial
Jiří Rössler a Klára Flesarová vyrazili trabantem do Černé
Hory. Cesta začala 12. července a tradičně vyrazili z Cyklo baru
v Novém Veselí. Celý výlet byl naplánovaný na jedenáct dní
a před sebou měli 3500 kilometrů. V plánu bylo projet sedm
zemí, především po malých silničkách, a dále je čekaly náročné výjezdy a sjezdy v Černé Hoře. V průběhu cesty jim dělaly
trošičku potíže brzdy a ani prasklý výfuk nebyl nic příjemného,
ale se vším se dokázali poprat a nakonec na nejjižnější bod
v Černé Hoře dorazili v pondělí 17. července. Odměnou byla
krásná písečná pláž s mořem, ale smutnější pro ně byla představa, že už jsou v půlce a od teď už povedou jejich cesty k domovu. Čekalo je však ještě celé pobřeží Černé Hory a Chorvatska, a tak nikam nespěchali a užívali si každý kilometr po
pobřeží. Každým dnem se blížili k České republice a dovolená
jim tak pomalu končila. Ještě projeli pár kopečků ve Slovinsku, Rakousku a domov už byl za kopcem. 22. července se Jirka s Klárkou vrátili domů. Cesta to pro ně byla zatím nejhezčí
a nejdelší, zdaleka ale nebyla poslední. V součtu projeli 255 l
benzínu a 494 měst a vesnic. Ochutnali i melouny v Srbsku a
v Černé Hoře se svezli na lanovce, která byla 170 metrů nad
řekou Tara. Všechny zážitky a fotky z cesty můžete najít na facebookové stránce Tam a zase zpět. Také vyšel článek ve Žďárském deníku a povídání o jejich cestě odvysílal Český rozhlas
Vysočina. Moc děkujeme veškerým příznivcům a sponzorům
za podporu.
Jiří Rössler

září 2017

Vašim očím určitě neuniklo, že již nějakou chvíli se Veselím
pohybují velké terénní vozy. Jde o partu lidí, kteří mají místo trabantů, zálibu i v testovaní limitu jejich aut. Původní koníček několika nadšenců se změnil v úspěšnou účast na závodech MČR v
Offroadtriale.
Jde o jízdu zručnosti náročným terénem. Řidič musí stanovenou trať projet v daném časovém limitu s co nejmenším
počtem trestných bodů za couvání, dotek, nebo poražení branky.
Trať tvoří branky - dvě dřevěné tyčky vzdálené od sebe většinou 3m
a jednotlivé branky jsou očíslované. Celá trialová sekce je pak vymezena páskou (mlíkem). Úkolem posádky je projet všemi brankami v číselném pořadí, vynechání některé z branek není povolené.
Nejdříve jsme závody objížděli vlastními vozy pro běžné využití, časem jsme dospěli k tomu, že to není nejšťastnější. Bylo
to vidět jak na šrámech na autech tak i na výsledcích, protože
jsme se o svá auta báli. Logickým krokem proto bylo koupit auto
„otloukánka“. Naskytla se možnost koupit Mitsubishi Pajero II
3.5 V6, velká přednost vozu je vysoký výkon, obratnost a zadní
originální uzávěrka. Auto prošlo odtučnovací kůrou, z originálních 2050 kilogramů jsme se dostali na 1710 kg. V tomto autě
závodí Jakub Glas a Lukáš Havlík (Sněžné). O víkendu 26 až
27.srpna jsme se zúčastnili závodu v Kladně, kde jsme obsadili krásné druhé místo za našimi týmovými kolegy Martin Požár
(Březí nad Oslavou) a Jiří Rössler s lehce zaměnitelným a podobně upraveným autem Mitsubishi, ale naftovým 2.8TD. Martin s Jiřím již mají na svém kontě podobných úspěchů několik.
Do konce roku nás čekají 4 závody, nejbližší se koná 16. až 17.zaří
v Pístově u Jihlavy. Zajímavostí akce je, že se jedná o offroad akci
na pomoc přírodě. Koly terénních aut totiž suplujeme stáda zubrů, kteří v dávných dobách chodívali pít k potokům a udržovali
tak v jejich okolí podmáčenou a bahnitou strukturu povrchu. V
ní pak žili dnes už vzácní a zákonem chránění živočichové jako
je listonoh, žábronožka, kuňka apod. Pokud Vás tento motosport
zaujal, více informací najdete na www.offroadtrial.cz
Jakub Glas
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Seriál RC truck rally v Novém Veselí
Ve dnech 7. – 9. července 2017 se v prostoru u Veselského
rybníka zvaný Kačenárna konal třetí díl jubilejního pátého ročníku seriálu RC Truck Rally. Tento seriál nese jméno po tzv. Velkém
Dakaru, rallye konané na území celé Jižní Ameriky. Samotný seriál se skládá z pěti závodů, z nichž se v Novém Veselí konaly dva
(jeden ve výše zmíněném termínu a druhý 24. – 26. srpna). Další
díly série se konaly v Sosnové u České Lípy a dvakrát v Semíně
u Přelouče. Tato série je jediná na světě a není tedy divu, že je
sledována až z daleké Argentiny či jejího západního souseda,
Chile. Seriálu se účastnil i řidič z Belgie.
K závodům se sjíždí 14 posádek (řidičů) z celé republiky, které
si svá vozítka v měřítku 1:12 staví sami, samotné modely nikde
nelze koupit, k prodeji jsou jenom jednotlivé díly ke kamionům,
výsledná podoba vozu je tak plně v kompetenci posádek. K vidění je tak například nákladní vozidlo Kamaz v designu, jakém
ho lze vidět na samotném Dakaru. Celý okruh je propracován
do nejmenšího detailu, nechybí ani malý model cílového stanu.
Samotný díl seriálu je vždy třídenní, v pátek se posádky věnují
svým vozidlům a připravuje
se trať, sobota je vyhrazena
samotnému závodu a neděle slouží k ukončení závodů.
Každý díl seriálu má jiný název (resp. jiné závodní výzvy),
a to Pharaons Rally, Dakar
Rally, Silk Way Rally, Africa Eco
Race Rally. Tyto výzvy se jedou jednou ročně a obsahují
denní a noční etapy spolu
s Dakar Prologem, soubojem
každého s každým na paralelní trati, kde první převrácení
kamionu na trati znamená

konec pro závodníka. Seriál baví lidi napříč generacemi, nejstaršímu závodníkovi je 62 let, zatímco nejmladšímu pouhých 7 let.
Náklaďáky mají pohánění elektromotorem, za celý závod,
složený z 12 etap, z nich dvě se jezdí v noci, najezdí přibližně
10 km. Každá etapa má zpravidla jinou délku a terén (okruh
v lese, na asfaltu, písčité duny), hlavní okruh měřil v Novém
Veselí okolo jednoho kilometru. Trať je koncipována tak, že
z jedné třetiny na trať rovinatá, z další třetiny kopcovitá a ze
zbývající části technická (zatáčky). Závodníci jsou neustále
v pohybu s vozidlem, běží s ním podél závodního okruhu a
ovládají ho pomocí dálkového ovladače. Po dojezdu do cíle
se závodníci s kamiony zařadí do fronty a následuje menší
pauza, především kvůli odpočinku jak závodníků, tak i vozidel samotných.
Na konci sezony se udělují i individuální ceny, kromě pohárů za vítězství v seriálu také cena Miss RC Truck Rally za
nejpropracovanější model a není opomenuta ani morální
stránka jezdců, Fair Play RC Truck Rally se uděluje posádkám,
které za celou sezonu pomohou ostatním na trati nejvíce.
Vítězem tohoto dílu seriálu se stal davelský jezdec Václav
Kouřík, domácí závodník Miloš Prášil (který oba díly konané
ve Veselí zorganizoval) zakončil závod na šestém místě a celkově drží průběžné čtvrté místo v seriálu. Kouřík v srpnovém
dílu seriálu konaném opět ve Veselí opět vyhrál, Prášil nedosáhl na nejlepší trojici a připsal si tak doma 4. místo.
Celý seriál vyhrál Karel Griessl z Prahy, který si připsal
vítězství i v posledním závodě sezony, novoveselský jezdec
zakončil ročník seriálu na 7. místě a skončil na celkovém 5.
místě z 21 účastníků RC Truck Rally.
Závěrem patří poděkování Městysi Nové Veselí, Biketrialu
Nové Veselí za podporu a zapůjčení areálu Kačenárna, firmě
JOKR a panu Josefu Kratochvílovi za materiální podporu.
Tomáš Kalas, Miloš Prášil

JAK SPRÁVNĚ VOLIT
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají: v pátek 20. října 2017
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.
října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České
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republiky, nesplňuje podmínky práva volit
do PS Parlamentu ČR.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového

kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen k
nahlédnutí.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do PS Parlamentu ČR (barvy šedé) jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (17. října 2017). V případě, že
dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
• Ve volbách do PS Parlamentu ČR
bude mít úřední obálka ŠEDOU barvu. Pokud lístek bude vložen do jiné
než této obálky, bude hlasovací lístek
NEPLATNÝ. Úřední obálka bude voliči
vydána volební komisí po prokázání
totožnosti. Úřední obálka je opatřena
razítkem úřadu městyse.
• NEPLATNÝ bude také hlasovací lístek
přetržený, který není na předepsaném
tiskopise, který nebyl vložený do úřední obálky, pokud bude v úřední obálce
více jak 1 hlasovací lístek.
Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou vstoupí volič do

prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se tam volič neodebere, nemůže hlasovat.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové
volební komise. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise nebo
zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
úřední obálky.
Tam může volič upravit hlasovacích
lístek pro volby do PS Parlamentu ČR:
• volič vloží do úřední obálky šedé barvy
jeden hlasovací lístek pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici,
pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost.
• Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek
ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním
hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv
• Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky, pokud bude v úřední obálce více jak 1 hlasovací lístek.

Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může rovněž požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad
městyse a během voleb volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své 2 členy
s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Kontakt na volební komisi: 602 946 182
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech
voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním
volebním okrsku. Volič, který se dostavil do
volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou
úředním razítkem.
Lhůty pro zažádání o vydání voličského průkazu:
• 13. října 2017 – pátek - Konec lhůty
pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky (§ 6a
odst. 2 zákona)
• 18. října 2017 – středa -Konec lhůty
pro osobní předání žádosti o vydání
voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona)

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 12. 7. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávy starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 23.
6. 2017 a místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK dne 22. 6. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace starosty městyse o průbězáří 2017

hu prací na stavebních akcích „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská
v návaznosti na autobusové zálivy
Nové Veselí II“ a „Modernizace sportovní haly“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Projednání návrhu řešení realizace
zastřešení tanečního parketu v areálu
SDH za účasti členů vedení SDH Nové
Veselí. RM doporučuje řešit zastřešení

dřevěnou konstrukcí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 15/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Ukončení nájmu nebytového prostoru
v budově Úřadu městyse Nové Veselí
č.p. 114, parc. č. 17 dohodou k 31. 7.
2017, a to v návaznosti s ustanove9

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ními smlouvy o nájmu nebytových
prostor
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Ukončení nájmu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 5. 1997 na
nebytový prostor v budově Zdravotního střediska Nové Veselí č.p. 310,
parc. č. 123 ke dni 31.12.2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení úpravy závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zajištění stavebního technického dozoru na stavbě „Modernizace sportovní haly“ panem Ing. Františkem
Pátkem, Kosinkova 2220/2, Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 13 500,- Kč
včetně DPH. RM zároveň schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse na pronájem nebytových prostor v budově Úřadu městyse Nové Veselí č.p.
114, parc. č. 17 o velikosti 18 m2 od
1.8.2017. Nejnižší nabídka za pronájem je stanovena ve výši 180,- Kč/m2
za rok, bez nákladů za energie
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zpracování rozpočtu a technické
zprávy na akci Rekonstrukce místní
komunikace podél budovy úřadu
městyse panem Ing. Josefem Švomou, Dolní 43, Nové Veselí za cenu
ve výši 13 000,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro , proti 0, zdrž. 0
Smlouvy o sdružených službách dodávek plynu a elektřiny na rok 2018
s firmou innogy Energie, s.r.o., Li-

muzská 3135/12, 108 00 Praha 10 –
Strašnice, včetně příloh
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Program zasedání ZM dne 26. 7.
2017 v 19,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM neschvaluje:
1) Finanční příspěvek pro Základní
školu a Mateřskou školu Nové Veselí,
příspěvkovou organizaci, Na Městečku 1, Nové Veselí ve výši 6 215,Kč na organizaci akce „Republikové
finále školní ligy ZŠ o Pohár ministryně školství“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se zařazením podílů pozemků, které
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou vede na listu vlastnictví č. 485
a nebyly vedeny v evidenci městyse Nové Veselí do majetku městyse
Nové Veselí a to:
p. č. 1383 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 63 m2 za cenu
75,- Kč/m2, celková cena pozemku je 4.725,-, kdy podíl městyse je
543/1000 a cena podílu pozemku je
2.565,68 Kč,
p. č. 1384 ostatní plocha, o celkové
výměře 15265 m2 za cenu 50,- Kč/m2,
celková cena pozemku je 763.250,Kč, kdy podíl městyse je 543/1000 a
cena podílu pozemku je 414.444,75
Kč,
p. č. 1385 ostatní plocha, o celkové
výměře 1817 m2 za cenu 50,- Kč/m2,
celková cena pozemku je 90.850,Kč, kdy podíl městyse je 543/1000
a cena podílu pozemku je 49.331,55
Kč, vše v k.ú. Nové Veselí. Jedná se o
pozemky pod stavbou nového hřbi-

2)

3)

4)

5)

6)

tova. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok
2017 pro Tělocvičnou jednotu Sokol
Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí ve výši 1 000 000,- Kč. Finanční
prostředky budou příjemcem využity na dofinancování stavby ubytovny v souladu se žádostí o dotaci. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Se směnou části pozemku v majetku
městyse Nové Veselí parc. č. 70 o velikosti 195 m2 za část pozemku parc.
č. 2461 o velikosti 195 m2. Náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitosti uhradí občan. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S převodem provedené stavební
akce rekonstrukce sociálního zařízení v budově Základní školy v Novém
Veselí do majetku městyse Nové Veselí a zároveň souhlasí s užíváním
tohoto majetku Základní školou
v Novém Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S poskytnutím finančního daru Základní organizaci Svazu zahrádkářů
v Novém Veselí ve výši
29 000,- Kč na provedení opravy fasády moštárny. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S čerpáním rozpočtu městyse Nové
Veselí k 30. 6. 2017 v příjmech a výdajích dle předloženého materiálu. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 7. 8. 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 26. 7. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Projednání možností podání žádosti
na TJ Sokol ohledně převodu staré budovy sokolovny do majetku městyse,
za účasti vedení TJ Sokola Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o průběhu prací na stavebních akcích „Rekon10

strukce chodníků v ulici Bohdalovská
v návaznosti na autobusové zálivy
Nové Veselí II“ a „Modernizace sportovní haly“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Harmonogram úkolů a lhůt pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v termínu
20. 10. – 21. 10. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 19/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) Pronájem nebytového prostoru v budově městyse Nové Veselí č. p. 114, na
pozemku parc. č. 17 o velikosti 18,5 m2
za nájemné ve výši 3 700,- Kč za každý
kalendářní rok od 15. 8. 2017. Služby poskytované s užíváním prostoru
(spotřeba studené vody, tepla a elektřiny) budou fakturovány nájemci dle
skutečné spotřeby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu Základní školy a
Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 30. 6. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení rady městyse dne 4. 9. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Podaná žádost na pořízení změny
územního plánu městyse Nové Veselí
na pozemku par. č. 1 300 z důvodu
změny zařazení a využitelnosti tohoto pozemku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace starosty městyse o ukonbní
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RM schvaluje:
1) Smlouvu č. 1030039661/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstenera 2151/6, 370 49 České Budějovice
za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN akce s názvem
„N. Veselí 317: kab. Smyčka NN, Ficek“ na
pozemku parc. č. 512/1 v k.ú. a majetku
městyse Nové Veselí. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně za jednorázovou náhrave výši
výši 1 0
00,, K
00
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Podání žádosti na Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí na bezúplatný převod staré budovy Sokolovny
do majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Rozpočtová opatření č. 20/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Sazebník úhrad nákladů dle zákona
č. 106/1999Sb., O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějš
dě
jšíc
ích
h př
před
edpi
pisů
sů a nařízení vlády č.
dějších
předpisů
173/2006 Sb., o zzásadách stanovení
úhra
úh
r d a licenčn
ní
úhrad
licenčních
odměn za pos ytov
sk
ován
ov
áníí in
án
iinformací
form
m
skytování
podle zákona o
svobod
sv
odné
od
ném
né
m přís
st
svobodném
přístupu
k informacím
Hla
l so
sová
vání
vá
níí: pr
p
ro 55,, proti 0, zdrž. 0
Hlasování:
pro

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 26. 7. 2017 č. 22
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20017
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ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse
styse na zařazení
dalších bodů programu
amu tohoto zasedání ZM, a to:
„Smlouvy o zřízení věcných břemen“
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Zařazení podílů pozemků, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Žďár nad Sázavou vede na
listu vlastnictví č. 485 a nebyly vedeny v evidenci městyse Nové Veselí do
majetku městyse Nové Veselí a to:
p. č. 1383 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 63 m2 za cenu
75,- Kč/m2, celková cena pozemku je
4.725,-, kdy podíl městyse je 543/1000
a cena podílu pozemku je 2.565,68 Kč,
p. č. 1384 ostatní plocha, o celkové
září 2017
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Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 2
Nákup pozemku parc. č. 2257 o velikosti 11 903 m2 za celkovou cenu ve
výši 416.605,- Kč v k.ú. Nové Veselí.
Náklady spojené s vkladem do KN
uhradí městys. ZM zároveň schvaluje
výdaj spojený s nákupem pozemku
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 17/2017
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního daru Základní
organizaci Svazu zahrádkářů v Novém
Veselí ve výši

opravy fa2299 890,8 0,89
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9) SSmlouvu
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mlouvvu
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č.
VVN
014330041792/092 s firmou
č. V
VN
N – 0143300
E.ON
E.O
E.
ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
ON
2151/6,
Budějovice na
2151/6, 370 49 České
Č
stavbu „V 509 – rekonstrukce
vedení“
re
za účelem umístění
umístě distribuční soustavy – podpěrného
d ě éh bodu (sloupu) vedení VVN na pozemku parc.č. 2365/1
v podílovém spoluvlastnictví městyse
Nové Veselí ve výši podílu 35/710 na
k.ú. Jámy, jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu. Věcné břemeno
zahrnuje též právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene pro městys
Nové Veselí plynoucí z výše podílu je
ve výši 3 500,- Kč. ZM schvaluje ten11

to příjem finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
10) Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. VVN – 014330041792/090 s firmou
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice na
stavbu „V 509 – rekonstrukce vedení“
za účelem umístění distribuční sou-

stavy – podpěrného bodu (sloupu) vedení VVN na pozemcích parc.č.841/1
a 843/2 v podílovém spoluvlastnictví
městyse Nové Veselí ve výši podílu
35/710 na k.ú. Veselíčko jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu.
Věcné břemeno zahrnuje též právo
provádět na distribuční soustavě úpra-

vy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene
pro městys Nové Veselí plynoucí z výše
podílu je ve výši 3 500,- Kč. ZM schvaluje
tento příjem finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Podzimní zprávičky ze školičky
Nový školní rok se rozeběhl a skoro měsíc máme za
sebou. Dveře školičky se otevřely pro sto dětí, z toho třicet
nových. Kapacita školky tak
byla naplněna. Ale než se tak
stalo, o prázdninách proběhla nutná údržba. Mimo jiné
byl inovován systém vstupu
do MŠ, byly instalovány videotelefony, čímž zajišťujeme
větší bezpečnost MŠ. Kromě
toho rodiče mohou využívat
ke vstupu do MŠ čip, který je
vždy jeden v rodině a používá
ho ten rodič, který ráno vodí
dítě do školky. Učitelky tak nemusí neustále běhat k telefo-

nu a „otevírat dveře“ a rodič se
ráno nemusí zdržovat při předávání dítěte do MŠ. Čip může
rodič použít pouze v ranních,
poledních a odpoledních hodinách, jinak je samozřejmě
budova MŠ uzamčena. Další
novinkou je instalace nových
koberců do třech tříd, takže
třídy se zase pěkně prozářily
barvami a obrázky. Také se podařilo naplánovat a zrealizovat výměnu původní kuchyňky u třídy Berušek, která bude
sloužit pro potřebu vaření dětí
a učitelek při naplňování cílů
programu Skutečně zdravé
školy. Vybavená kuchyňka po-

může odlehčit v práci našim
kuchařkám, které musely ještě
vyšetřit čas a prostor na vaření
a pečení dětí. A hned jsme se
pustili do práce, a během září
děti v kuchyňce připravovaly
ostružinový džem a diviznový
sirup. Z vnějších úprav upozorňujeme na opravu rampy
u školní jídelny, která byla již
ve špatném stavu. Na zahradě jsme pak instalovali nové
označníky našich přírodních
prvků a na místě týpí, které
nám zničila červnová vichřice,
v říjnu vyroste přírodní iglú
z vrbových proutků. Během
prázdnin provozu mateřské

školy využilo cca 20 rodičů
v červenci a 10 rodičů v srpnu.
Pro nový školní rok máme
taky několik personálních
změn. Kolektiv se zase rozrostl, a to o dalšího asistenta pedagoga k dítěti v rámci
programu Integrace. Kolektiv
tedy tvoří mimo učitelek, asistentů pedagoga a provozních
zaměstnanců také chůva, která pomáhá s netříletými dětmi
v rámci celé školičky. Celkem
nás je 15. Provoz MŠ je beze
změn, pouze rodičům předškoláků nově vzniká povinnost přihlašovat děti k povinnému ročníku předškolního

Vodní naučná stezka a učení hrou
Jak jistě všichni dobře víte z vlastních
zkušeností, člověk, respektive dítě, se mnohem více naučí formou hry. Získávání nových
poznatků musí být pro děti zábavné a hravé,
aby se jim v „hlavičkách“ lépe uložilo. Proto
správný učitel vyhledává neustále další a další možnosti vnitřní motivace dětí pro učení.
V mateřské škole motivovat a nadchnout
děti je vcelku snadné. Jsou ve věku, kdy
„všechno chtějí“ a všechno je pro ně nové.
Zato ve školním věku to dá již pořádně zabrat. Přesvědčit žáky o tom, že učení je dobré
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pro jejich budoucí život, a že „co se v mládí
naučí, ve stáří, jak když najdou“ není jednoduché. Dnešní doba však umožňuje zvolit
mnoho dalších možností ke vzdělávání dětí a
vyzkoušet řadu podpůrných prostředků.
Jednou z možností, jak dětem předat informace z různých oblastí, jsou naučné stezky. Ty mohou seznamovat se zeměpisnými,
přírodovědnými či i historickými údaji. Mohou upozorňovat na zajímavosti dané lokality. U řady těchto naučných stezek jsou i interaktivní prvky, které jsou jakýmsi bonusem

za to, že si děti přečtou obsah jednotlivých
panelů stezky. A naučné stezky často „učí“
i rodiče a další dospělé, kteří trasu stezek
absolvují třeba se svými dětmi. Pro učitele
je pak naučná stezka velkým zdrojem možností, jak udělat učení zajímavým. Kreativní
učitel může i po opakovaných návštěvách
stezky vždy připravit nějaký jiný úkol, který
děti mohou plnit.
Pro děti v našem městysi a okolí by mohla být (a nyní už je) zdrojem informací vodní
naučná stezka kolem rybníku Veselák. Tato
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stezka mohla „vyrůst“ díky podpoře Kraje
Vysočina, městyse Nové Veselí, hraběti Kinskému jako majiteli rybníka Veselák a mnoha soukromým osobám, kteří umožnili vést
stezku po jejich pozemku. Realizace stezky
probíhala ve dvou etapách a grafickou podobu (na kterou jsme velmi pyšni) výtvarně
ztvárnila ilustrátorka vzdělávacích materiálů
paní Blanka Ponížilová, která má již mnoho
zkušeností s různými stezkami na Brněnsku.
Stezka má nyní po svém ukončení 10 zastavení, z toho 9 poznávacích a 1 oddychové,
tzv. relaxačně-smyslové. Návštěvníky seznamuje s rybníkem Veselák, jednou z přírodních dominant městyse Nové Veselí a
krajinného útvaru Žďárské vrchy. Na stezce
se seznámíte nejen s historií o založení rybníka, ale i s jeho využitím, s životem uvnitř
rybníka i kolem něj, s některými přírodními
zákonitostmi a také s tím, jak vodu v krajině
můžeme vnímat našimi smysly. Skoro každé
zastavení má nějaký interaktivní prvek. Na
prvním hádáte lidový název rybníka, na druhém je vodník, který bude hlídat tok vody
v korytu (korýtka se budou instalovat na jaře
2018). Tam budou moci děti nalévat vodu do
korýtek, přičemž v jednom bude simulace
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toku vody v přirozených meandrech a v druhém tok vody v krajině ovlivněné člověkem.
Na dalším zastavení můžete oknem do krajiny zamířit na různé pohledy a směry, které
vás zaujmou. V několika dalších zastaveních
se seznámíte s ptáky, rostlinami, obojživelníky a rybami, a můžete skládat puzzle jejich
podob či přiřazovat hnízda ptákům. Také je
zde dalekohled, kterým mohou ptáky pozorovat. U obojživelníků si můžete zapůjčit
síťky, resp. cedníky a misky na plankton a
lupami pozorovat, zda v nabrané vodě najdete nějaké vodní živočichy. Další zastavení řeší potravní řetězce v přírodě a děti
tak provázkem spojují jednotlivé obrázky
na kmenech stromů podle toho, kdo se
kým živí. Zde je potřeba provaz zase zpátky namotat na nosné stojky panelu, aby se
nezamotal. Zároveň je zde přiložen návod
pro více osob, jak s tímto prvkem pracovat.
Důležitým je panel s koloběhem vody a
s vyobrazením mnoha podob vody. Tady je
ještě potřeba instalovat posuvný rámeček,
aby děti mohly skupenství poznávat. No
a posledním zastavením s možností opéci
si buřty je zastavení smyslové. Tady bude
moci, jak učitel s dětmi, tak každý návštěvník, zakončit pouť stezkou
nejen, že doplní svou energii
o upečený párek, ale děti zde
budou mít mnoho možností
vnímat rybník a krajinu kolem něj svými smysly. Pro
zrak zde budou sklíčka vyobrazující vodu v krajině, pro
sluch děti budou moci ťukat na dendrofon a lithofon
(dřevěné kmeny a kamen),
pro hmatové vnímání děti

budou šplouchat rukama v miskách s vodou a třeba ze všech těch zvuků vznikne i
nějaký hudební počin. Čichem budou vnímat vůně kolem sebe, ať už lesa, stromů,
jehličí či vody, a chuti dopřejí plody, které
naleznou cestou. Toto zastavení také bude
vyžadovat ještě nějaký čas k celkovému
dokončení.
Stezka končí v těchto místech proto, že
dále je myslivci umístěný posed a v mokřadu na konci rybníka hnízdí ptáci, a ještě
dále jsou úly se včelami. S dětmi se tak budeme učit i respektovat klid a rovnováhu
v krajině. Všechny návštěvníky stezky prosíme, aby vždy pomůcky uklidili a srovnali
pro další návštěvníky.
Pro školy a školská zařízení existuje metodika, jak dále využít jednotlivých zastavení, i když kreativní učitel si určitě poradí
i sám. Metodika je zveřejněná na stránkách městyse Nové Veselí.
I přesto, že stezka ještě není úplná právě
v zajištění některých interaktivních prvků,
její slavnostní otevření formou komentované prohlídky proběhlo čtvrteční odpoledne
21.9. 2017 od 16.00 hodin. Komentovanou
prohlídku si vzali na starost žáci ZŠ Nové Veselí. Na stezku zveme každého, kdo má chuť
strávit příjemné odpoledne v nádherné krajině novoveselského rybníka.
Monika Kovalská
Školička Kamarád
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Školička Kamarád se připravuje na audit
v rámci programu Ekoškolky
Naše školička se do programu zapojila
před dvěma lety, a i vy jste byli u toho. Pilně
jsme vás informovali o činnosti v rámci tohoto programu, o aktivitách ekotýmu, o zapojení rodinek i dětí při environmentálních akcích, i o tom nejdůležitějším, tedy o analýze
témat, které program vyhlásil. My jsme jako
první téma analyzovali vodu, a poté odpady.
V letošním roce chceme analyzovat téma jídlo, a jako poslední nás čeká téma prostředí.
Koordinátoři programu se mimoto v červnu
zúčastnili semináře k chystanému auditu
spojené s výměnou dobré praxe a sdílení
zkušeností. Seminář se konal v krásném prostředí střediska ekologické výchovy Sluňákov. Nám, koordinátorům, pomohl ujasnit
některé pojmy, kroky, a pomohl nám v ujištění, že máme dobře nakročeno.
Připravovaný audit proběhne u nás ve
školce v období října až listopadu, do 10.

musíme podat žádost se všemi náležitostmi
a přílohami, a pak budeme očekávat návštěvu z Prahy. Auditorský tým povede u nás ve
školce rozhovory s ekotýmem, dětmi, prohlídne si zpracované materiály a výstupy a
uvidíme, zda je naše činnost opravdu systematická v sedmi krocích tohoto mezinárodního programu.
A teď něco málo o tomto programu.
Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků
z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací
program pro školy na světě. Jednoduchá, ale
vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá
žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci.
Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní
ocenění, finanční úspory a další výhody. Pro-

gram Ekoškola v České republice probíhá
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Je již tradicí, že ministři školství připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu
Ekoškola. Více než 400 škol využívá program
Ekoškola v České republice a přes 130 škol
získalo mezinárodní titul Ekoškola, a vyvěsilo
ve své škole velkou zelenou vlajku, symbol
Ekoškol. A protože změny začínají od těch
nejmenších, program ekoškola se dostal i do
mateřských škol. Ekoškolky se staly jakousi
odnoží programu Ekoškola, s metodikou a
materiály přizpůsobenými podmínkám mateřských škol. A už více než 100 školek se stává Ekoškolkou.
A my chceme být jednou z nich. Držte
nám palečky i pěstičky. Děkujeme za podporu.
Za ekotým Školičky Kamarád
Monika Kovalská

Pozvánka
Školička Kamarád bude 11. 11. 2017
pořádat třetí svatomartinské slavnosti.
Jelikož vyjdou na sobotu, přivítáme ve
svatomartinském průvodu nejen rodinky s dětmi, ale i širokou veřejnost.
Na programu bude mimo jiné jízda kočárem, ochutnávka svatomartinských
pochutin a divadlo o Martinovi. Na
přípravě pohoštění se podílí děti. Jelikož však průvod bývá hodně početný,
budeme rádi, zapojíte-li se do přípravy
svatomartinského pohoštění přinese-

ním nějakých dobrot v uvedený den. Svatomartinské
dobroty mohou tvořit veškeré sladké pochutiny ve tvaru
podkov, ale i jiné „mňamky“
naslano či na sladko. Školní
jídelna připraví „svatomartinské víno“ z červené řepy a
horký čaj a punč.
Sledujte říjnové info plakátky na webu městyse či
mateřské školy.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Podzimní zprávičky ze školy
Školní rok jsme letos zahájili 4. září a na úřadě městyse jsme přivítali s panem starostou žáky prvních tříd. Nových žáků je letos 32, proto byli rozděleni
do dvou tříd, které povedou Mgr. Veronika Ptáčková a Mgr. Věra Křesťanová. Na
konci června jsme se také rozloučili s žáky devátých tříd. Čtyři žáci budou pokračovat ve studiu na gymnáziích, čtyři na učilištích a zbylých 17 na středních
odborných školách.
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Na víceleté gymnázium se letos hlásil pouze jeden žák, a ačkoliv
byl přijat, rozhodl se pokračovat ve studiu na naší základní škole.
Během prázdnin se ve škole jako vždy opravovalo a rekonstruovalo. Byla položena nová podlaha ve 2. třídě a zrekonstruovány toalety v 1. patře. Narůstající počet žáků nás těší, ale přináší také větší
nároky na prostory školy. Z tohoto důvodu se přesunula učebna hudební výchovy do bývalé knihovny, kam byly pořízeny nové skříně
na knihy a učebna tak bude moci být využívána nadále jako knihovna a nově také pro hudební výchovu.
V průběhu prázdnin jsme opět každý týden pořádali brigády na
školním pozemku. Do práce na zahradě se alespoň jednou zapojila
zhruba polovina žáků školy. Tímto děkuji všem žákům, že i o prázdninách mají chuť pomáhat a pečovat o školní zahradu.
I letošní školní rok bude bohatý na různé akce pro žáky a veřejnost. Kromě exkurzí, návštěv divadel, výukových programů budeme
organizovat projektový den, společné bruslení na zimním stadioně
ve Žďáře nad Sázavou, kurz sjezdového lyžování pro 7. ročník, kurz
běžeckého lyžování pro 8. ročník a kurz environmentální výchovy
v SEV Chaloupky pro 5. ročník. Žáci 3. a 4. ročníku budou absolvovat plaveckou výuku, deváťáci budou předčítat dětem v MŠ v rámci
projektu Celé Česko čte dětem a šikovnější žáci se budou účastnit
vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží. Pro veřejnost je
připravena další etapa výsadby stromů (14. října) a vánoční dílny.
Také nás čeká náročná obhajoba titulu Ekoškola, jehož držitelem
jsme již třetí období.
Rád bych také zmínil bohatou nabídku kroužků. V porovnání
s ostatními školami jsme raritou, nabízíme jich téměř dvě desítky,
většina škol nabízí kroužků méně, některé dokonce žádné. Vedení
kroužků je dobrovolnou aktivitou všech, kteří je realizují. Jedině tak
je můžeme nabízet zcela zdarma, případně za příspěvek na materiál. Velmi si takového přístupu všech, kteří kroužky vedou, vážím a
děkuji jim za to.
Přeji všem žákům, rodičům i zaměstnancům úspěšný školní rok
2017/2018.
ředitel ZŠ a MŠ

babičky. Všem moc děkujeme, díky pracovitosti brigádníků je zahrada s přicházejícím podzimem opravdu pěkná.
V současné době probíhají na školní zahradě přípravy na realizaci geoparčíku a nové zahradní cesty. Z tohoto důvodu nebude zahrada během pouti otevřena. Děkujeme za pochopení, na návštěvníky
se opět budeme těšit příští rok.
Ve čtvrtek 21. září proběhlo slavnostní otevření druhé části naučné vodní stezky kolem Veselského rybníka. Zájemci
mohli absolvovat komentovanou prohlídku jednotlivých stanovišť.
Odborný výklad i ukázky aktivit zajistili žáci základní školy. Nejvíce
návštěvníky zajímaly živé ryby a vodní bezobratlí. Věříme, že vodní stezka se stane stálým místem procházek nejen obyvatel Nového
Veselí.

Na školní zahradě bylo živo i o prázdninách. Proběhlo celkem 8
brigád, odpracováno bylo 173 hodin. Alespoň jednou přišlo pomoci
47 % žáků školy. Patnáct dětí pracovalo více než pětkrát, Lucie Odehnalová z osmé třídy nechyběla ani jednou. Pracovali i nastupující
prvňáčci, bývalí žáci školy, pomohly nám také některé maminky a
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Jeřabinka 2017
V úterý 19. 9. 2017 proběhl ve Žďáře nad Sázavou
další ročník regionální soutěže Jeřabinka. V areálu zámku
a jeho okolí vedla soutěžní
stezka se sedmi zastaveními –
botanika, ryby, ptáci, les, odpady, meteorologie a historie
Žďáru nad Sázavou. Soutěž
probíhala ve dvou kategoriích a do každé kategorie
se přihlásilo 9 týmů. Denisa
Obršlíková, Jakub Chalupa a
Jakub Knap (4. třída) reprezentovali naši školu v kategorii mladších a umístili se
na sedmém místě. V kategorii
starších soutěžily Anna Křehlíková, Michaela Maternová
(7.B), Karolína Šebková a Markéta Zachová (8. třída). O jediný bod zaostaly za stupněm
vítězů a obsadily čtvrté místo.
Všem soutěžícím děkujeme
za reprezentaci školy.

ZE SPORTU
Házená
Nová házenkářská sezóna –
velké úspěchy znamenají také velká očekávání
Po loňské euforii, která zavládla po vybojování práva na účast v
nejvyšší soutěži mužů, má náš mladičký tým možnost bilancovat.
Jako úplný nováček mohl v minulé sezóně jenom překvapit, a to se
mu povedlo. Po opatrném startu se naši muži v nejvyšší soutěži rozkoukali a dokázali sebrat body i týmům z nejvyšších pater tabulky.
V nástavbové části vyhráli skupinu o 9. – 12. místo a v letošním soutěžním ročníku se budou chtít posunout na ještě vyšší pozice. V uplynulé sezóně play off uteklo našemu „A“ jenom o dva body, ambice je
tedy jasná – letos si play off zahrát. Na splnění tohoto přání pracovali
muži v průběhu celé letní přípravy a formu pilovali také během přípravných zápasů. Odměnou za tvrdou přípravu jim byly velmi dobré
výsledky v letních přátelských utkáních a především stříbro na domácím Memoriálu Dr. Josefa Smékala. Druhé místo v konkurenci
evropských velkoklubů bylo dárkem i pro naše fanoušky.
Áčko má za sebou také první mistrovské utkání v nové sezóně. Tým Kopřivnice bohužel nedokázalo zdolat a především díky
vysokému procentu neproměněných šancí přišlo o šanci na první
extraligové body. Těsná prohra 23:25 sice mrzí, ale soutěž je teprve
na svém začátku a náš mladý tým je rozhodnutý ukázat, že je svým
soupeřům rovnocenným partnerem. Na nejvyšší mužskou soutěž se
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také adaptují všechny posily. Tým doplnili loňští dorostenečtí vicemistři ČR - Vojtěch Krčál, Martin Přibyl, Ondřej Skalický,
Michal Studený a Matouš Valoušek. Na pravé spojce se s týmem sehrává srbský levák, Marko Živojinovič.
Letní přípravu nepodcenili ani mladší týmy. Všechny kategorie
se zodpovědně věnovaly kondiční přípravě a také sehrály letní přípravná utkání. A byť na přípravných turnajích jde více o prověrku
přípravy než o umístění, je třeba vyzdvihnout druhé místo mladšího
dorostu z maďarské Tatabánye. Naši mladší dorostenci podlehli na
výborně obsazeném Kanyó Memoriálu až ve finále, ve kterém je o tři
branky zdolal maďarský dorostenecký výběr.
Oddíl házené Nové Veselí kromě letního Memoriálu Dr. Josefa
Smékala pro muže pořádá také dorostenecký turnaj Memoriál Lukáše Macka a žákovský turnaj „Rozhodni se sám“. Memoriál Lukáše
Macka se konal již po šestnácté, v letošním ročníku svými sportovními výkony uctilo Lukášovu památku čtrnáct týmů v kategoriích
mladšího a staršího dorostu. Starší dorost Nového Veselí svoji kategorii vyhrál, mladší dorost skončil na výborném druhém místě.
Turnaj „Rozhodni se sám“ má za sebou jubilejní, desátý ročník.
Také tento turnaj měl mezinárodní obsazení, naši starší žáci obsadili
třetí a osmé (tým „B“) místo a mladší žáci skončili pátí. Obě kategorie
vyhrály týmy maďarského klubu Kodály Tatabánya.
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Nejmladší házenkáři ovládli na začátku léta Sokolské přebory,
které se konaly v Kostelci na Hané. V obou kategoriích „mini“ i „přípravka“ bez jediné porážky prošli turnajem až pro zlaté medaile. Po
letním odpočinku začínají naši „blešáci“ opět trénovat. Malí házenkáři mají tréninky dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek od 15.00 do
16.30 a rádi mezi sebe přivítají další zájemkyně a zájemce o házenou.
V případě zájmu volejte trenérům Milanu Šedému 739 279 525, Michalu Musilovi 604 325 409, nebo Petru Dlouhému 604 604 424.
Všechny kategorie za sebou mají velmi úspěšnou sezónu, o to
větší jsou očekávání. Muži chtějí bojovat o play off, dorostenci obhajují zlato a stříbro z loňska. Žáci i nadále chtějí patřit mezi nejlepší
v republice a naši nejmenší touží po dalších pohárech.
Házenkáře čeká opět náročná sezóna a udělají vše, aby nezklamali sebe, ale především své fanoušky. Oddíl házené se do bojů
v nové sezóně pouští pod novým logem.
Všem, kteří nám drží palce, bychom rádi poděkovali za podporu, které si velmi vážíme.

Srdečně Vás zveme na všechna naše utkání, termíny domácích
utkání pro podzimní část soutěžní sezóny najdete v tabulce níže.
Termíny domácích zápasů Českého Poháru mužů a termíny Ligy
Vysočiny v kategorii minižáků nebyly do uzávěrky Zpravodaje známy, sledujte proto aktuální informace na našem webu a facebooku.

mladší
dorost Žďár
nad Sázavou
10:45 - HCB
Karviná
10:45 - SKP
Frýdek
X

"mladší žáci
Žďár nad
Sázavou"
X

X

X

X

X

X

8.10.2017

X

X

X

X

X

14:45 - HBC
Jičín
14:45 - Sokol Ostrava
X

12:45 - HBC
Jičín
X

10:45 - HC
Zubří
X

X

turnaj Ligy
Vysočiny
turnaj Ligy
Vysočiny
X

X

X

X

14:00 - Liberec
X

12:00 - HC
Dukla
X

X

X

X

X

X

X

X

X

turnaj Ligy
Vysočiny
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16.9.2017
30.9.2017

X

14.10.2017 17:00 - HBC 19:00 - KoJičín
šutka
4.11.2017 X
X
5.11.2017

X

11.11.2017 17: 00- HBC
Strakonice
17.11.2017 X

18:00 - VŠ
Plzeň
X
X

18.11.2017 X

X

19.11.2017 X

X

26.11.2017 16:00 -SKKP
Brno
3.12.2017 X

18:00 - Lokom. Plzeň
X

X

14:45 - HK
X
Baník Most
14.45 - Velká X
Bystřice
X
X
X

X

X

X

X

turnaj Ligy
Vysočiny
13:45 - Nové X
Veselí
X
turnaj Ligy
Vysočiny

X
X

minižáci
a přípravka
Termín konání turnaje Ligy Vysočiny v kategorii "Mini" sledujte na našem facebooku

starší dorost mladší
Nové Veselí dorost Nové
Veselí
14:45 - Ta12:45 - Talent Plzeň
lent Plzeň
14:45 - HK
12:45 - HK
Lovosice
Lovosice
X
X

"starší žáci
"mladší žáci
Nové Veselí" Nové Veselí
""A"" a ""B"""
X
X

1.10.2017

"muži
"muži
Nové Veselí" Žďár nad
Sázavou"
17:00 - Ta19:00 - Liblent Plzeň
čice n.Vlt.
17:00 - HK
19:00 - ČesLovosice
ké Buděj.
X
X

Aktuální a podrobné informace o jednotlivých týmech, jejich výsledcích, pořádaných turnajích a ostatních činnostech oddílu házené
najdete na našich internetových stránkách www.hazena.noveveseli.cz a na našem facebooku.

Sokolík
V rámci stavebních úprav a rozšiřování zázemí pro sportovce proběhla v létě
rekonstrukce prostor Sokolíku. Společenská část Sokolíku byla rekonstruována za přispění sponzorů. Tyto prostory
září 2017

byly v průběhu prázdnin využívány jako
zázemí pro týmy, které si Nové Veselí vybraly pro svoje letní soustředění. K tomuto účelu bude Sokolík sloužit i v budoucnu. Zároveň ale bude zrekonstruovaný

Sokolík i nadále k dispozici k pronájmu
na společenské akce. V případě zájmu
o pronájem Sokolíku, kontaktujte pana
Vencelidese.
Michaela Valoušková
17

Biketrial
MS 2017 PUJALT
Letošní MS Biketrialu se
konalo v katalánském městečku Pujalt. Doprovázelo nás
tam krásné počasí a pohoda.
Reprezentační tým s trené-

18

rem reprezentace, Vladimírem
Pavlíkem, se sešel v neděli 13.
8. k slavnostnímu nástupu.
V pondělí se jel první závod
skupiny B, kam spadala i starší
kategorie MAJOR. Sekce byly
v lese plném hlíny, kamení,

výjezdů a sjezdů, všechny byly
obtížné, ale naši čeští reprezentanti se s nimi poprali na
výbornou.
V tomto terénu jsme pokračovali i druhý den se skupinou A, kde sekce v těchto kate-

goriích byly ještě náročnější a
některé se pokořit nepodařilo.
Tento den doplnily lesní sekce
i tři divácké v samotném městečku Pujalt. Středa byla pro
všechny relaxačním dnem. Ve
čtvrtek pokračoval 2. závod

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

pro skupinu B a tentokrát to
byl zcela odlišný terén, a to
místní lom. Posledním závodním dnem byl pátek. Pro skupinu A byly opět připraveny tři
sekce v městečku, a protože
lom byl poměrně daleko, organizátoři povolili všem jezdcům možnost dopravy autem,
a to bylo velké ulehčení v už
tak velmi horkém počasí. Tento
den zakončil celé mistrovství
exhibicí elitních jezdců na sekcích v centru Pujaltu.

Titul mistra světa vybojoval Václav Kolář (ELITE 20,
Blansko). Ale medaile z celkového umístění čekaly i na další
– Jiří Sehnal 3. místo (POUSSIN,
Blansko), René Vymětal 2.místo (BENJAMIN, Znojmo), Eliška
Hříbková 2. místo (FEMINE,
Praha), Iva Antlová 3. místo
(FEMINE, Kyjov), Ondra Krúpčik 2. místo (JUNIOR, Kyjov),
Marek Hlávka 3. místo ( SENIOR
20, Znojmo) a mimo MS ještě
v kategorii MAJOR získal David

Budský 3 .místo (Praha). Náš
jezdec Michal Pavlík se za kategorii JUNIOR –skupina A, umístil celkově na 5. místě. Všechny
tyto krásné výsledky přinesly 2.
místo České republice v umístění národů.
Kemp a celkově celé závody byly na slušné úrovni,
i když některé sekce dostavovali pořadatelé den před
závodem. Informace od organizátorů vycházely poměrně
pozdě, většinou až těsně před

závodem, proto bylo obtížné
se ve všem orientovat. Ale celá
výprava reprezentace biketrialu vše zvládla a užila si závody i krásné prostředí.
Po prázdninách nás čeká
pokračování letošní biketrialové sezony v ČR závodem
v Kyjově u Hodonína 17. 9.,
dále v Březové u Sokolova,
Blansku a jako tradičně Sport
life v Brně.
Za Biketrial Nové Veselí
Pavlíková Jaroslava

Volejbal
Do nadcházející sezóny 2017/2018 přihlásil oddíl volejbalu
do mistrovských soutěží následující kategorie:
1. I. liga Vysočiny v minivolejbale - přihlášeny tři družstva z Nového Veselí (Štourač, Sobotka, Myšák), celkem 36 družstev
2. Krajský přebor I. třídy mladších žákyň - přihlášeno celkem 9
družstev (Křivánek, Sobotka, Čermáková)
3. Krajský přebor I. třídy starších žákyň - přihlášeno celkem 13
družstev (Štourač)
4. I. liga kadetek - 4 skupiny po 6 družstev (Vítová, Štourač)
5. Krajský přebor I. třídy žen- přihlášeno celkem 10 družstev
(Vítová, Štourač)
Oproti loňské sezóně oddíl nepřihlásil soutěž I. liga 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 družstvo žen, které bylo historicky poprvé
přihlášeno do KP I. třídy

.
Nejbližší domácí utkání 2017
datum

soutěž

začátek

23.9.

I. liga kadetek

10:00

7.10.

KP mladších žákyň

09:00

21.10.

KP ženy
I. liga kadetek

09:00
11:00

4.11.

KP mladších žákyň

09:00

KP ženy

09:00

25.11.

KP ženy
I. liga kadetek

09:00
11:00

10.12.

Minivolejbal „čtyřky“

08:00
Roman Křivánek

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

září 2017

19

20

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

