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

Vítání občánků
V neděli 5. listopadu 2017 bylo v obřadní síni městyse slavnostně přivítáno šest nových „občanů“ Nového Veselí. V kulturním programu vystoupily s programem děti ze 4. třídy základní školy pod
vedením paní učitelky Mgr. Evy Novákové. Po slavnostním projevu
místostarosty městyse Jiřího Danihela byla maminkám předána kytička a příspěvek od městyse ve výši 3000,- Kč.
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Petr Sobotka
Matyáš Chlubna
Jakub Čípek
Anežka Rösslerová
Anežka Kvapilová
Robert Paseka

K Újezdu 149
Luční 301
Sportovní 251
Na Městečku 60
Bohdalovská 178
Zahradní 369
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
K 31. 10. 2017 činil počet obyvatel v Novém Veselí 1317, z toho 655 žen a 662 mužů.
Věkové složení městyse
Pohlaví
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Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) k 31. 10.
2017 dosáhl 2,3 %, což je stejný výsledek jak v minulém roce.

NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI
NTI

Karolína Fialová, K Újezdu 83
Jakub Novák, Zahradní 376
Viktorie Ficková, Žďárská 285

Marie Stehlíková 92 lett
Josef Novák 85 let
Emilie Křivská 80 let
Emilie Padalíková 85 let
Jan Jelínek 80 let
Zdeňka Musilová 70 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

INFORMACE PRO OBČANY
•

•

Svoz komunálních odpadů v době vánočních svátků bude proveden v sobotu 23. 12. 2017 v brzkých ranních
hodinách.
Knihovna Nové Veselí nabízí ke koupi
vyřazené knihy za cenu 5,- Kč/ks.

•
•

Ve čtvrtek 28. 12. 2017 bude knihovna
Nové Veselí uzavřena.
Upozorňujeme spoluobčany na zákaz
volného pobíhání psů na veřejných
prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.

•

Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na veřejných chodnících a komunikacích, a to
zejména z důvodu provádění zimní údržby na těchto komunikacích.
Děkujeme.

Bohoslužby v době vánočních svátků v Novém Veselí
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1. 1. 2018
3. 1. 2018
6. 1. 2018
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8.00 hodin – Mše svatá
22.00 hodin – Půlnoční mše svatá
8.00 hodin – Mše svatá – Boží hod vánoční
14.30 hodin – Koledy a pobožnost u jesliček
8.00 hodin – Štěpánská mše svatá
8.00 hodin – Mše svatá
16.00 hodin – Poděkování za rok 2017
8.00 hodin – Novoroční mše svatá
17.00 hodin – Mše svatá pro děti a rodiče (ale i všechny
ostatní)
8.00 hodin Mše svatá pro tříkrálové koledníky, jejich
doprovod (ale i všechny ostatní) – na závěr požehnání
koledníkům na cestu

19. 12. 2017 v 16.00 hodin v obřadní síni městyse vernisáž
k zahájení výstavy vánočních stromků z okolních obcí s názvem Bez stromečků nejsou Vánoce. Výstava bude přístupná ve dnech 20. 12
až 22. 12 a dále 27.12 až 29. 12. 2017 v čase od
7.00 hodin do 15.30 hodin
24. 12. 2017 v 17.00 hodin hraní koled z věže kostela svatého Václava
1. 1. 2018
v 14.30 hodin Obchůzka všech zastavení historické naučné stezky To naše Nové Veselí s modlitbou za městys, farnost i vlast. Začátek u prvního zastavení v parku.

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Sportovní akce TJ Sokol Nové Veselí

Kulturní akce v roce 2018

23. 12. v 8.00 hala
26. 12. v 9.00 hala
28. 12. v 15.00 sokolík

8. 1. 2018

30. 12. v 13.00 hala

Rodinný turnaj dvojic ve volejbalu
Štěpánský turnaj v malé kopané
Turnaj v šachu „bleskovka“,
memoriál Milana Holcmana
Turnaj o pohár starosty městyse v kuželkách

20. 1. 2018
3. 2. 2018
10. 2. 2018
11. 3. 2018

v 16.00 hodin – pravidelné setkání seniorů v zasedací místnosti úřadu městyse
hasičský ples – Sokolovna
masopustní průvod
masopustní dozvuky - Sokolovna
dětský karneval - Sokolovna

Termíny poutí v blízkém okolí a data významných událostí v roce 2018
27. 5. 2018
3. 6. 2018
17. 6. 2018
8. 7. 2018
29. 7. 2018
5. 8. 2018
12. 8. 2018

Pouť v Kotlasech
Boží Tělo
Biřmování v obou farnostech
Pouť v Chroustově
Pouť v Rudolci
Pouť v Budči
Pouť v Bohdalově

19. 8. 2018
26. 8. 2018
9. 9. 2018
16. 9. 2018
23. 9. 2018
30. 9. 2018
7. 10. 2018

Pouť u kaple sv. Rocha v Novém Veselí
Pouť v Újezdě
Pouť v Matějově
Pouť ve Březí nad Oslavou
Pouť v Pokojově
Pouť v Novém Veselí
Pouť v Kyjově

Pouťový jarmark 2017
Přijela k nám pouť. A jak už
bývá tradicí, pouťová neděle
patří novoveselskému jarmarku.
Tentokrát nám to vyšlo na krásné
datum 1. října a my jsme se opět
potkali ve školní jídelně.
Sešli jsme se v silné sestavě (nejen) místních řemeslníků
a každý z nás přinesl ukázat svoje nejkrásnější výrobky! Pojďte
se se mnou tedy podívat, koho
jsme na jarmarku mohli vidět.
Jarmila Malá se svojí dcerou
Andreou Dohnalovou nabízely
opět krásné vyšívané obrazy,
které umí paní Malá vyšívat jako
nikdo jiný. V nabídce měly i svíč-
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ky, mýdla, richelieu a výrobky
z fima.
Stanislava Doležalová prodávala úžasné výrobky z papírového proutí.
Radka Glasová má v nabídce
parádní teplákové oblečení různých barev i velikostí, a to se do
podzimní výbavy hodí.
Pazderovi si na jarmark připravili originální papírové drobnosti, přání, bižuterii a také drátkované výrobky.
Dětské oblečení pro malé
parádnice a parádníky (tepláčky,
mikiny, čepice a nákrčníky, …)
našila Míša Doskočilová.

Iva Smutková plete moc hezké košíky z pedigu různých velikostí a využití.
Libuška Doskočilová nabízela nejen své proslulé paličkované
výrobky, ale také hračky pro děti.
Přespolní návštěvy jsme letos měli dvě. Marie Vejvodová
uháčkovala nepřehlédnutelné
hračky pro děti.
Petra Zelingerová se postarala o pěknou podzimní výzdobu,
nabízela věnce a další dekorace.
A také jsem tam byla já. Mým
největším koníčkem je šití, a tak
v mé nabídce najdete tašky, taštičky, kabelky a batohy.

O zábavu dětí se letos postarala Aneta Kantorová, která měla
v dětském koutku spoustu zajímavých aktivit.
Největší poděkování patří organizátorům, bez těch bychom
se nemohli sejít a potkat.
Děkujeme i základní škole za
zapůjčení školní jídelny.
A na závěr si nechávám poděkování vám, milí návštěvníci.
Díky vám se opět podařilo po celou dobu jarmarku udržet skvělou atmosféru.
Tak příští rok zase na viděnou:)
Iva Zárybnická
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna 2018 v dopoledních hodinách proběhne v Novém Veselí tradiční Tříkrálová
sbírka. Obcí budou procházet skupinky koledníků
s pokladničkami zapečetěnými Úřadem městyse
a logem České charity,
aby požádaly o příspěvek na její činnost. Výtěžek z této sbírky je určen především na pomoc

nemocným, hendikepovaným a jinak sociálně
potřebným zejména v regionech, kde byl vybrán.
Školáci a studenti, kteří chtějí udělat dobrý
skutek a stát se na sobotní dopoledne „Tříkrálovým koledníkem“, se mohou přihlásit u paní
Marcely Vencelidesové na telefonním čísle 777
930 207.

TRADICE TŘÍ KRÁLŮ
V Bibli nalezneme krátkou
zvěst o třech králích v evangeliu
svatého Matouše. Kapitola druhá
pojednává o mudrcích z dálného
východu, kteří vedeni hvězdou,
do-šli přes Jeruzalém do Betléma,
aby se poklonili právě narozenému Spasiteli Ježíši Kristu. V evangeliu se nehovoří, jak jsme zvyklí
z vyprávění o králích, o jejich počtu, ale o mudrcích z východu,
kteří přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo
o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři.
Kašpar, což znamená Strážce
pokladu, Melichar s významem
jména Král je světlo a Baltazar,
toto jméno znamená, Ochraňuj
můj život.
Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější
lidové oslavy. Nejprve chodili
mladíci, pak chudé děti převlečené za tři krále a přinášeli do

domovů po-žehnání. Koledníci
vykuřovali kadidlem místnosti
proti nečistým silám, kropili svěcenou vodou obydlí, zpívali koledy o třech králích:
„My tři králi my jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám,
štěstí zdraví dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka … .“
Zároveň všem přáli do nového roku a zapisovali daný rok
společně se symboly K†M†B†
nad dveře domu. Po koledě pak
děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.
Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen Tří
králů, ale není tomu tak! Jsou
zkratkou latinského „Christus
mansionem benedicat“ - „Kristus
žehnej tomuto domu.“ Tři křížky
pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.

Od roku 2000 Charita Česká
republika dala tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr,
a to v podobě Tříkrálové sbírky.
V období svátku se snaží při jejím or-ganizování získat finanční
prostředky na zajištění vlastní
činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici
a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve pro-spěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími.
A tak koledníci mohou nejen šířit
dávnou tradici, získat drobnou
dobrotu, ale i vykoledovat dar
určený pro podporu projektů
Charity Česká republika.
Na Tři krále se zpravidla
odstrojovaly vánoční stromky
a uklízely betlémy.
V českých zemích měla
tříkrálová obchůzka duchovního
s ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky neměnnou podobu
od třicetileté války, kdy v tomto regionu začala rekatolizace.

S modlitbou a zpěvem se domy
vykuřovaly kadidlem a vykropovaly svěcenou vodou a na dveře či
rám se psala zmíněná tři písmena
a datum. Později se v některých
vsích ujal této povinnosti kantor,
který za ni dostával výslužku.
Pranostiky
• Na Tři krále mrzne stále.
• Třpytí-li se hvězdy tu noc
před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
• Na Tři krále hodně hvězd,
bude hodně kobzolí. (brambor)
• Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále o krok dále.
Děkujeme všem koledníkům a také farnostem, obcím
i dobrovolníkům, kteří tímto
pomáhají všem potřebným.
Kéž Tříkrálová sbírka a její poselství přinese mezi nás více
světla lásky a pokoje.

Hudební odpoledne
K připomenutí Mezinárodního dne seniorů připravil městys ve spolupráci s kulturní komisí Hudební odpoledne, které se
konalo v neděli 19. listopadu v Sokolovně.
Pozorností pro všechny přítomné byla
káva, zákusek a sklenka vína. K tanci i poslechu hrála skupina Press band. Během
programu předvedly taneční páry z klubu
Rock and roll Jihlava ukázky rokenrolových tanců včetně akrobatických prvků na
známé melodie z muzikálu Mamma Mia!
Závěrem patří poděkování všem, kteří
pomohli jak s přípravami, tak i samotnou
realizací.
Jitka Kalasová
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Fotosoutěž
Během podzimu jste měli
možnost zapojit se do fotosoutěže uveřejněné v minulém zpravodaji. Co se tedy skrývá pod
jednotlivými fotografiemi. Na
fotografii č. 1 je turistická značka
namalovaná na zídce u Štěpánkových vedle základní školy. Pod

č. 2 je zobrazeno jméno J. Pelikána, které se nachází v zadní části sochy sv. Václava stojící před
boční brankou kostela. Lampa,
která se nachází pod fotografií č.
3, stojí před firmou Tradiko (fialová fasáda) v Dolní ulici. U nového
hřbitova stojí kříž z kovu a skla,

červená koule z něho se ukrývala pod č. 4. Na foto č. 5 je detail cihlového plotu u Fickových
č. 92 blízko autobusové zastávky.
A pod posledním obrázkem č. 6
je dopravní značka v dolní části
Sportovní ulice. Ze soutěžních
lístků se správnými odpověďmi

byli vylosováni výherci: paní Věra
Činčerová, Jaroslava Ficková a Libor Odehnal z Budče, pro které
je připravena odměna. Cena je
k vyzvednutí na úřadu městyse.
Všem zúčastněným děkujeme
a výhercům blahopřejeme!!!
Jitka Kalasová

Spolek seniorů
Od října letošního roku se pravidelně
scházejí senioři, a to vždy první pondělí
v měsíci.
První schůzka se uskutečnila 2. 10. v kulturním zázemí SDH a byla tzv. seznamovací,
kdy byl vysvětlen záměr, proč se chtějí senioři scházet.
Na druhé schůzce 6. 11. byl již připraven program. Kdo chtěl, zapojil se do jablečných ochutnávek. Podmínkou bylo, aby
součástí receptu byla jablka. Dobrot se sešlo
hodně, nechyběla jablečná roláda, řezy, košíčky z pohanky, nepečené dorty, bábovka,
bramborový salát, k pití mošt. Děti ze školní
družiny pod vedením Ing. Mileny Sobotkové
vyrobily drobnost – zápich s motivem jablka.

Děkujeme! Pro přemýšlivé, zejména mužskou část, byly připraveny hlavolamy a logické hry. Za tvořivými, ať již ke koukání nebo
i možnost si sami vyzkoušet, přišla paní Stanislava Doležalová a předvedla, jak se plete
a co všechno je možné vyrobit z papíru resp.
z papírových ruliček. Z Újezdu byla pozvána
paní Miloslava Šedivá, aby všem přítomným
ukázala, jaké krásné dekorace se dají vyrobit
z polystyrenových korpusů, stužek a špendlíků. A paní Jaroslava Zemanová doma vytváří
růžičky z javorových listů. Přinesla ukázat, co
vše se dá těmito růžemi ozdobit.
Prosincové setkání se neslo v duchu
předvánočním a byl připraven vánoční turnaj v Člověče, nezlob se!. Herní plány včetně

figurek a kostek poskytla firma EFKO - karton
s.r.o., za což velice děkujeme. Turnaj se hrál
s nadšením a vítězem se stal Miloslav Poul,
který mimo jiné získal ručně ušitou figurku
od paní Marie Žilové. Na 2. místě skončila
paní Božena Palasová, třetí příčku obsadila
Věra Nováčková a pomyslnou bramborovou
medaili získala Marie Mičková. Všichni vítězové byli odměněni, o ceny pro výherce se postaral městys, kterému rovněž děkujeme. Po
odehraném turnaji si všichni připili s panem
starostou, který přítomným popřál krásné
vánoční svátky, mnoho zdraví a vše dobré do
nadcházejícího roku. K tomu pan Bohuslav
Vencálek zarecitoval baladu Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy a Jaroslava Zemanová
doplnila svými výrobky vánoční atmosféru.
Další schůzka je naplánována na pondělí
8. ledna 2018 v 16.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Na programu je promítání DVD „Vzpomínka na minulost“ (oprava
věže kostela). Do kalendáře si můžete zapsat i termíny dalších schůzek: pondělí 5. 2.,
5. 3., úterý 3. 4. 2018 (pondělí vychází na velikonoční) vždy v 16.00 hodin. V pondělí 7. 5.
je čas posunutý na 17.00 hodinu. Všechny
schůzky se konají v zasedací místnosti úřadu
městyse. O jednotlivých schůzkách budete
informováni prostřednictvím plakátku, hlášením místního rozhlasu i webu městyse.
Závěrem chci poděkovat paní Ireně Horké a Marii Žilové, které se podílí na přípravách
jednotlivých schůzek i samotné realizaci.
Jitka Kalasová

Masopust 2018
Rok se s rokem sešel a pomalu začínáme odpočítávat konec toho
letošního a přemýšlíme, co bude v tom následujícím. Už nyní s jistotou víme, že v sobotu 3. 2. 2018 se bude konat masopustní obchůzka,
do které se může zapojit opravdu každý. Tedy i vy. Pozvěte své příbuzné, přátele a známé a pojďte se společně veselit za doprovodu
muziky. Pokud si nevíte rady s maskou, nevadí, rádi vám ji ze svých
zásob zapůjčíme (ptejte se na tel. číslech: 608 862 398 Pavla Chlubnová, 607 134 095 Mirka Randáčková nebo 775 919 274 Jitka Kalasová).
Sraz masek bude jako každoročně v 8.30 hodin v cyklobaru U zlomeprosinec 2017

né lípy („v bazénu“). Po společném focení vyjde průvod do Dolní ulice
a bude pokračovat obvyklou cestou.
Jelikož se městys rozrůstá o další ulice a z časového hlediska není
možné ho obejít celý, jsme nuceni přistoupit k několika změnám:
• V Nové a Sportovní ulici nebudou masky zacházet do jednotlivých bytovek.
• V odpoledních hodinách nebude průvod procházet ulicemi
K Borovinám, Zahradní a Polní. Okolo 15.30 hodin zakončíme obchůzku v ulici Potoční.
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Kdo bude chtít, může průvod přivítat před domem, na ulici nebo
v průběhu dne po Novém Veselí. Následující sobotu 10. 2. 2018 se
od 20.00 hodin v místní sokolovně uskuteční tradiční masopustní
dozvuky. Všichni příchozí v maskách mají vstup zdarma, pro ostatní

bude vstupné ve výši 60,- Kč. K tanci i poslechu zahraje Press band
a nebudou samozřejmě chybět ani masopustní tance. Všichni jste srdečně zváni a už teď se na vás těšíme!
Jitka Kalasová

Šála pro obchvat
Možná jste v říjnu v tisku či rozhlase
zaznamenali reportáže o obchvatové šále.
Předcházel tomu tzv. 2. pletací dýchánek
konaný v neděli 15. října, kde se sešly pletařky za přítomnosti pana starosty a několika
novinářů. Na následujících odkazech jsou
k nahlédnutí jednotlivé články.
• https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/novoveselske-zeny-uz-zvladly-uplest-3346-metru-obchvatove-saly-20171016.html
• https://jihlava.idnes.cz/obchvat-nove-

•

veseli-pozemky-budec-doprava-stavba-sala-vysocina-pv6-/jihlava-zpravy.
aspx?c=A171017_358476_jihlava-zpravy_mv
http://www.rozhlas.cz/vysocina/zpravy/_zprava/1762723

A díky reportážím nám přibyl zase materiál. Byl u něho i tento vzkaz od paní Jany
Tiché z Vatína: „Milé kolegyně ručních prací,
četla jsem o vás v novinách a moc vám fandím. Ještě se těším na výstavu vánočních

stromečků v Novém Veselí. Váš loňský stromeček si 1. místo zasloužil.“
Na základě rozhlasové reportáže se přihlásila paní až z Kojčic u Pelhřimova, která
začala rovněž plést a chce nám tak pomoci
k dosažení celkové délky 5 046 metrů.
A jak dlouhá nyní šála je? Přesné číslo
tentokrát neprozradím, protože přes zimní
období šála přibývá rychleji, ale odhadem
jsme asi na 3 800 metrech.
Pletení zdar a šále zvlášť!
Jitka Kalasová

INFORMACE Z FARNÍHO ÚŘADU NOVÉ VESELÍ
Vážení a milí spoluobčané, k vánočnímu
a novoročnímu přání využiji říkanky dávných
koledníčků, protože jsem zatím neslyšel nic
přiléhavějšího:
Vinšujem vám šťastné a veselé svátky
Krista Pána narození, požehnaný nový rok,
na statečku rozmnožení a všeho, co jsme si
vyprosili: zdraví, štěstí, mír po celé zemi a po
smrti nebeské království.
Jan Peňáz, farář

Transparentní účet
Příspěvky na pořízení dalších zvonů k našemu jedinému, který přežil válečné hrůzy,
je možné posílat na transparentní účet, který farnost zřídila. Má číslo 2101341225/2010.
Sem také budou převedeny všechny dary, které jste dosud na tento účel farnosti věnovali. Do banky můžete peníze vkládat přímo ve Žďáře, Nádražní 1 anebo je předat faráři,
který je tam také vloží. Obojí je zdarma a všechny údaje o každém vkladu je pak možné
si kdykoliv najít na internetu, proto se účet nazývá transparentní – doslova průhledný.

Stromeček, dárky a jablíčka
Stromeček potěší každého,
i ten náš velký na Městečku,
dárky také, a nejen ty nejmenší. Jak je to s krájením jablíček
a podobnými úsměvnými zvyky, které mají odhalit budoucnost, napadne nás možná.
Kdo dobře rozlišuje, dobře
učí, říkali staří a moudří učitelé. I my musíme rozlišovat mezi
vědou a vírou a také mezi vírou
a pověrou. Věda pracuje s věcmi
viditelnými a měřitelnými, víra
s těmi neviditelnými. Víra se opírá
o Písmo svaté a o jeho výklad, který podává církev, pověra vychází
z toho, co povídala jedna paní (a
nejenom kartářka). Pověra chce
naši zatím neviditelnou budoucnost poznat nebo i změnit. A tady
také musíme důsledně rozlišovat.
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Jsou podobné zvyky spíše k zasmání, nebo přímo k pláči?
Samo krájení vánočního jablíčka nemusí být špatná věc. Pokud ovšem zůstane hrou, když
se jen upřímně radujeme z hvězdičky i z křížku, který se po jeho
rozkrojení objeví. Každý dnes má
mobil a ví, že křížek i hvězda jsou
na něm velmi důležité.
Je ale veliký rozdíl, jestli mladá holka na Vánoce třese bezem,
aby se ozval pes a ukázal jí, kde
její milý dnes, anebo jestli o Velikonocích dospělá matka nutí
děcko spolknout posvěcené kočičky, aby v příštím roce nedostalo angínu. Obojí je nedovolená
magie, tedy hřích, obojí chce hříšným způsobem proniknout za
hranice našeho lidského poznání.

Ale to první je spíše naivní zvědavost, to druhé skoro přinucení
a vynucení.
Hlavní chybou je, že se lidé
takto snaží ovlivnit budoucnost
a zapomínají, že jsme v rukou
nebeského Otce. Že, lidově řečeno, to bude on, kdo nám sfoukne
svíčku - žádná sudička ani nějaký
osud! Nezáleží na horoskopech
ani na čárách v dlani, ale na Bohu,
našem Otci, na jeho vůli. Jen od
jeho Ducha máme očekávat světlo, a ne od nějakých blikavých svíčiček ve skořápce.
První zlatou svatbu jsem
jako kněz slavil s jubilanty právě
v květnu. Ještě k tomu to byla sláva dvojnásobná, protože ve stejný den se před lety vzali zároveň
bratr a sestra z jedné rodiny. A

všichni vydrželi víc jak těch 50 let.
Dneska mají manželské problémy (a kdo je kdy neměl) i ti, kdo se
brali mimo měsíc květen. V Praze
je prý tato pověra pro úřady výhodou - nemají problémy s malováním svatebních síní, v květnu
je na to dost času a práce mohou
většinou přetáhnout i přes sobotu. My však nepřetahujme věci
z dětských her a dětinských hříček do rozhodování dospělých.
V tom věku už musí každý nést
sám za sebe odpovědnost ve
věcech viditelných. A ty neviditelné s důvěrou nechme na našem
nebeském Otci. On je tak štědrý,
on tak miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna – s radostí si
to připomeňme právě na Vánoce!
Jan Peňáz, farář
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

SALZA 2017
Hned po návratu z Černé Hory jsme začali přemýšlet, kam vyrazit
za dalšími zážitky. Letos už bychom žádnou velkou výpravu nezvládli,
ale rozhodli jsme se zajet si na víkendový výlet do Rakouska a sjet řeku
Salzu. V podzimním období je tato řeka ideální, je zde krásně barevná
krajina a málo lidí. Sice bývá větší zima, ale my přece nejsme žádná ořezávátka. Vyrazili jsme v pátek ráno, a jelikož nás čekala ledová horská
řeka, tak jsme se cestou zastavili nahřát v termálních lázních Laa. Večer
jsme dorazili do kempu u městečka Palfau.
Místo stanu jsme měli auto a v něm lůžkovou
úpravu - toto řešení pro nás bylo nejvýhodnější, protože jsme nemuseli platit za stan
a také se sem vešly všechny tři lodě a veškeré
vybavení. Druhý den ráno jsme se přemístili
do města Wildalpen a odtud jsme vyrazili na
řeku. Plavba trvala 5 hodin a za tuto dobu
jsme urazili po vodě 30 kilometrů. Moc jsme
nespěchali a spíše jsme si užívali krásné okolí
a malebný podzim. Salza je středně těžkou řekou, pro zkušené vodáky je to příjemná voda,
ale s nohama venku se jet nedá, přece jen to
je horská řeka a s Vltavou ji srovnávat nemůžeme. Je to také velice chladná řeka, a proto
jsme všichni museli mít neopreny, jinak bychom klepali zuby celou cestu. Všechny obtížné pasáže jsme zvládli s přehledem, až na
jedno místo, kde nás vlna vyhodila z lodi, a tak
jsme se přece jen namočili a zaplavali si. Po
pěti hodinách jsme dorazili do kempu a konečně jsme se mohli převléct do suchého oblečení. Třetí den už jsme měli namířeno domů,
ale cestou jsme se ještě zastavili zdolat ferratu
na Hochkaru, jejíž výstup nám zabral hodinu
a půl. Na ferratě jsme překonávali kolmé stěny
a lezli jen po silných železných prutech. Byly

zde také dva mosty, které tvořila pouze tři ocelová lana, a když jsme
po nich s odhodláním stoupali, pod námi byla propast zhruba 30 metrů, takže to byl opravdu zážitek. Ferrata měla obtížnost „C“, přičemž
stupně obtížnosti ferrat jsou „A“ až „E“. Poté jsme se úspěšně navrátili
domů s krásnými vzpomínkami na tak úžasný víkend. Teď už budeme
jen čekat na sníh a zasněžené hory a vymýšlet další výpravu!
Za Tam a zase zpět Jiří Rössler a Klára Flesarová

Připravované stavební akce
v roce 2018

Silniční obchvat kolem
Nového Veselí

Ve spolupráci s SVK Žďársko se připravuje rekonstrukce kanalizačního řádu v ulici K
Újezdu. Důvodem této realizace
je propadnutí se části této kanalizace a její celkový havarijní
stav. Dále se bude provádět
oprava místní komunikace nad
budovou úřadu městyse. Další

V současné době se na tuto akci zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, jejímž investorem je Kraj Vysočina. Tato stavební dokumentace bude předána nejpozději do
konce dubna 2018. Poté bude probíhat stavební řízení a příprava k podání žádosti o dotaci z EU.
Stále však ještě nejsou majetkově připraveny všechny pozemky v k.ú. Budeč. Zastupitelstvo obce Budeč dalo příslib, že
bude vše vyřízeno do konce ledna 2018.
starosta městyse

plánovanou akcí je provedení
zastřešení a úpravy tanečního
parketu v areálu SDH. V příštím
roce je také připravena výměna
oken v bytech nad MŠ. O těchto a dalších akcích budete informováni v usneseních z rady
a zastupitelstva městyse.
starosta městyse

Informace k převodu Sokolovny
V minulém čísle Novoveselského zpravodaje jsem vás informoval o záměru městyse
k bezúplatnému převodu staré budovy Sokolovny do majetku městyse z důvodu možprosinec 2017

nosti provedení rekonstrukce této budovy. V
dohledné době však k převodu nedojde, a to
z důvodu finančních závazků na této budově.
Z důvodu častých dotazů k této záležitosti

proto sděluji, že budova Sokolovny nadále
zůstává v majetku a v správcovství TJ Sokol
Nové Veselí.
starosta městyse
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OKÉNKO Z HISTORIE
Letos uplynulo 130 let od
narození novoveselského rodáka Julia Pelikána, jednoho z nejvýznamnějších moravských sochařů první poloviny minulého
století, jehož uměleckou tvorbu
velkou měrou ovlivnil osobní život.
Julius Pelikán se narodil
23. února 1887 jako čtvrté ze
šesti dětí manželů Julia a Anny
Pelikánových, v domě čp. 35, který vlastnil rod Pelikánů od konce
18. století, kde se z generace na
generaci předávalo ševcovské
řemeslo, a kromě toho obživu
početné rodiny zajišťovalo i malé
hospodářství.
Ve čtyřech letech přišel Julius o otce, zemřel náhle na zápal
plic v 41 letech. Starost o početnou rodinu i hospodářství se
přenesla na matku. Ta, ve velmi
skromných poměrech, vedla své
děti k pracovitosti, nenáročnosti
a přísné kázni. Pelikánovy pozdější vzpomínky na dětství patřily ale i hrám s vrstevníky na hrázi
Veselského rybníka nebo času
strávenému na pastvě dobytka,
kdy si čas krátil modelováním
figurek z hlíny, kterou používali
zdejší hrnčíři.
Obecnou školu začal navštěvovat roku 1893 a do jeho života
zasáhl příchod mladého učitele

Karla Chrousta v roce 1898, který v chlapci objevil skrytý talent.
Na jeho přímluvu pokračoval ve
školní docházce ještě v letech
1899-1901 na měšťanské škole ve Žďáře. A byl to opět učitel
Chroust, který ho doprovázel
v září 1901 při jeho první cestě
do Hořic v Podkrkonoší, kam
byl přijat na C.k. odbornou sochařskou a kamenickou školu.
Škola byla proslulá svým tvrdým
drilem, přísnými řády a striktními
předpisy. Vyžadovala od studentů disciplínu a píli, což Juliovi přivyklému práci od útlého dětství
nečinilo velké potíže. Studium
zakončil v červnu 1905 spolu
s dalšími sedmi žáky sochařského oboru. Jeho závěrečná odborná práce byla natolik zdařilá, že
uspěla v rozsáhlé celorakouské
konkurenci a obdržel za ni od
Ministerstva kultu a vyučování
druhou cenu.
I když bylo Pelikánovým
snem získat ještě další odborné
vzdělání, jeho finanční situace to
neumožňovala. Vydal se tedy „do
světa“ za praxí a výdělkem.
Svoji cestu zahájil v roce 1905
a po následující 4 roky se nechával zaměstnávat v různých kamenosochařských dílnách nejprve
v Českých zemích (Olomouc, Německý Brod, Brno), ale i v Němec-

Rodný dům Julia Pelikána na jeho kresbě z roku 1905
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ku (Lipsko, Berlín, Halle) a Polsku
(Katowice). Nabyté zkušenosti
mu posléze pomohly při přijímacích zkouškách na AVU v Praze,
kam byl přijat do sochařské speciálky J. V. Myslbeka.
Po dokončení pražských studií v roce 1913 se rozhodl opustit
Prahu.
Než se natrvalo usadil v Olomouci, absolvoval studijní cestu
po Itálii, a to díky stipendiu, které
získal ještě během studií na pražské akademii.
Po návratu se 19. ledna 1915
oženil s novoveselskou rodačkou Boženou Šternovou, dcerou
obchodníka židovského původu
Emanuela Šterna.
V červnu téhož roku byl mobilizován, ale válečná léta na
rozdíl o jiných, prožil poměrně
klidně. Byl povolán ke speciálnímu oddělení, které sídlilo přímo
na velitelství rakousko-uherské
armády v Krakově a jejím úkolem
bylo zřizování, úprava a dokumentace válečných hrobů, hřbitovů a pomníků na území tehdejší Haliče, s cílem pietně pochovat
padlé (všech národností) v místě
největších bitev. Jednotka byla
tvořena hlavně architekty a výtvarnými umělci. Julius Pelikán
pracoval v týmu s architektem
Dušanem Jurkovičem, sochařem

Josefem Žákem a malíři Oldřichem Lasákem a Adolfem Kašparem. Během roku 1916 se jejich
tým podílel na vytvoření téměř
30 vojenských hřbitovů.
Následujícího roku byl Pelikán, k velké radosti rodiny, převelen do Olomouce, kde probíhala
oprava vojenského posádkového kostela Panny Marie Sněžné.
Tým umělců opět vedený Jurkovičem se podílel na komplexní
rekonstrukci interiérů. Po dokončení prací byl kostel 16. prosince
1917 vysvěcen za účasti císaře
Karla I. Tomu byli všichni umělci představeni, každému z nich
osobně poděkoval a všem udělil
záslužný stříbrný kříž.
Konec války J. Pelikána zastihl ve vojenské nemocnici v Krakově, kde se zotavoval ze zápalu
plic. Domů do Olomouce se vrátil
v prosinci 1918. Tam na něj spolu s manželkou Boženou čekal
syn Vladimír (1916) a dcera Anna
(1918), syn Jiří se narodil v roce
1923.
Meziválečná léta přinesla Juliu Pelikánovi spokojený rodinný
život a úspěch ve všech oblastech jeho práce.
Temné období pro rodinu Pelikánových nastalo za okupace,
kdy se rozmáhaly protižidovské
nálady. Julius, který před uzavřením sňatku s Boženou vystoupil
z římskokatolické církve, požádal
v roce 1940 o opětovné přijetí
ke katolické církvi spolu s celou
rodinou. Jeho žádosti bylo vyhověno, přesto byla Božena nucena nosit označení jako ostatní
židé. Dočasně ale byla ušetřena
transportů, které se všech židů
týkaly. Situace se zkomplikovala
zatčením obou synů za činnost
v odbojové skupině. Starší Vladimír byl vězněn v koncentračním
táboře až do konce války, mladší Jiří po několikaměsíční vazbě
propuštěn domů, kde měl čekat
na soud. Z domova však odešel
a ocitl se na seznamu nezvěstných a gestapem hledaných
osob. Po atentátu na říšského
protektora Heydricha v květnu
1942 se manželé Pelikánovi stali
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

podezřelými a putovali do internačního tábora ve Svatobořicích.
Běžný den vězňů internačního
tábora byl vyplněn těžkou prací.
Pro Julia byla vítaným zpestřením občasná docházka do kamenické dílny v nedalekém Kyjově,
kam byl najímán na výpomoc.
Další činností, ke které byl povoláván, byla tvorba portrétů jednotlivých členů gestapa. Osudným se stalo odmítnutí zhotovit
portrét tehdejšího velitele tábora, známého svými krutými praktikami vůči vězňům.

Následkem toho byla Pelikánova manželka odvezena do
Brna, do pověstných Kounicových
kolejí a odtud přímo do Osvětimi,
kde zanedlouho (na jaře 1943)
podlehla tyfové nákaze.
Do brněnského vězení byl
posléze převezen i Julius. Spolu
s dalšími vězněnými výtvarníky
byl pověřen uměleckou výzdobou jídelního sálu v budově
právnické fakulty Masarykovy
univerzity, která se za okupace
stala hlavním sídlem gestapa na
Moravě.

Zpět do Svatobořic se vrátil
v červnu 1944, odkud se mu ještě před koncem války podařilo
uprchnout a až do osvobození se
skrýval.
Návrat zpět do Olomouce po
všech prožitých útrapách nebyl
snadný, přesto v sobě Julius Pelikán dokázal najít sílu k další práci
a úspěšně navázat na předválečnou tvorbu.
Zemřel necelý týden před
dovršením 82. narozenin, 17.
února 1969 v Olomouci. Urna
s jeho ostatky byla podle jeho

posledního přání uložena v rodinném hrobě na novoveselském hřbitově.
Tak, jak Julius Pelikán nezapomínal na rodnou obec a rád se
sem vracel, neměli bychom my
zapomínat, jak velká osobnost
umělecky i lidsky byla a je v Novém Veselí doma.
Z podkladů poskytnutých
rodinou, magisterské práce Život a dílo akademického sochaře
Julia Pelikána Miroslavy Ratajové
a materiálů v archivu městečka
sepsala Marcela Vencelidesová

POLICIE INFORMUJE
KRAJ VYSOČINA: Policisté v souvislosti s nadcházejícím adventem
vyzývají občany ke zvýšené opatrnosti
Opět se blíží Vánoce a s nimi spojený nákup vánočních dárků.
Adventní čas je ale také velikým lákadlem pro kapsáře a zloděje, kteří
většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Obrovskou příležitost tak mají ve velkých nákupních centrech. O tom, že
jsme se stali obětí kapsáře či zloděje, se většinou dozvíme až u pokladny, kde zjistíme, že nemáme čím zaplatit. Mnohdy to ale také zjistíme až v pohodlí našeho domova. Zlodějům to mnohdy i my sami
usnadňujeme, protože své věci nemíváme pod kontrolou, a tak je pro
nás velmi obtížné si je ohlídat. Pro zloděje je ale naopak mnohem jednodušší nám je odcizit. Nebezpečí na nás nečíhá pouze v nákupních
centrech. Musíme si dávat pozor i na svá vozidla, která parkujeme na
parkovišti před obchody. Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech nic, co by mohlo upoutat něčí pozornost, protože jak se říká
- příležitost dělá zloděje. Automobil bychom vždy při jeho opuštění
měli pečlivě uzamknout a zajistit jak proti pohybu, tak proti krádeži.
Pozorní bychom měli být i při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru nebo při odvážení nákupního vozíku, byť by to bylo
jen na krátký okamžik. V žádném případě ale nenecháváme vozidlo
odemčené a své věci bez kontroly.
Rady pro nakupující a řidiče:
• tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na
zádech, kam nevidíte
• svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
• nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zá-sadně odděleně od samotné karty
• kabelku noste u těla a nikde ji neodkládejte
• uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích
• ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost
zlodějů
• fyzicky se přesvědčte, že vozidlo máte uzamčené a zajištěné
• buďte obezřetní a všímaví
Trendem současné doby však není jen nákup v kamenných obchodech, ale čím dál častěji nakupujeme přes různé internetové porprosinec 2017

tály. Internet je bezesporu velice důležitá a užitečná věc. Dozvíme
se zde spousty různých informací, ale můžeme tam také narazit na
podvodníky, kteří využívají naší důvěry a v mnoha případech se nás
mohou snažit okrást. V nakupování po internetu určitě také nalezneme velké množství výhod. Zboží si můžeme vybírat z pohodlí domova, nemusíme osobně navštěvovat obchody, zvolené výrobky i jejich
ceny můžeme mezi sebou porovnat a zvolit si tak nejvýhodnější nabídku a v neposlední řadě nám objednaný nákup zásilková služba
dodá až do domu, což vede k úspoře jak času, tak i peněz. V souvislosti
s nakupováním po internetu také musíme zvážit i možná rizika, která
na nás, ať chceme nebo ne, číhají. Proto si v následujících bodech shrneme, jak bezpečně nakupovat.
• nakupujte pouze u prodejců, které dobře znáte, pokud je neznáte,
předem si o nich zjistěte potřebné informace
• před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky
• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce a jeho adresu
• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce (ob-jednávka, potvrzení objednávky, kdy
bude zboží dodáno, e-mailová korespondence apod.)
• platbu předem na účet prodávajícího provádějte pouze tehdy,
pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka
Mějte ale stále na paměti, že na internetu se pohybují stovky milionů lidí, a právě z tohoto důvodu je zde obrovský prostor pro páchání
kriminality. Buďme tedy vždy o krok napřed před nepoctivými uživateli internetu a nedejme jim šanci, aby nás podvedli. Proto buďme velmi obezřetní a nenechejme se zlákat mnohdy až podezřele výhodně
vypadajícími nabídkami.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart, vrchní inspektor
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JAK SPRÁVNĚ VOLIT – VOLBY PREZIDENTA ČR
Volby prezidenta České republiky se konají: v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od
8.00 do 14.00 hodin, popř. II. kolo v pátek
26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 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 republiky, ne-splňuje podmínky
práva volit do PS Parlamentu ČR.
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob-čanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
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.
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 prezidenta ČR 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:
• 28. prosince 2017 – čtvrtek - Počátek
lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ově-řeným
podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat (§ 33 odst. 3 zákona)
• 5. ledna 2018 – pátek - Konec lhůty pro
doručení žádosti o vydání voličského
průkazu v listin-né podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
• 10. ledna 2018 – středa -Konec lhůty pro
osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Připravenost a odolnost našich dobrovolných hasičů tentokrát prověřila bouře „Herwart“.
V neděli 29. října řádila na celém
území České republiky a její dozvuky byly v rychlosti větru patrné ještě v pondělí odpoledne.
Co do síly, zařadila se tato bouře
na druhé místo za orkán „Kyrill“,
který v roce 2007 zpustošil půlku Evropy. Ničivá síla větru se
nevyhnula ani našemu kraji. Obrovské škody napáchala vichřice
především na lesních porostech,
kde se budou následky odstraňovat několik týdnů ne-li měsíců. K největší škodě v městysi
došla firma ZDT spol. s.r.o., které
vichr doslova serval plechovou
střechu z administrativní budovy. Vedle dalších menších škod
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na soukromých i obecních budovách, vznikl závažný problém
s dodávkou elektrické energie.
Nové Veselí bylo bez proudu
25 hodin. Na první pohled krátká doba, ale i ta
stačila, abychom
si uvědomili, jak
jsme na elektřině závislí. Za dva
dny 29. a 30. října
řešila zásahová
jednotka celkem
devět událostí.
Téměř devatenáct hodin hasiči uvolňovali
komunikace od
padlých stromů
a řešili další krizové události. Na

budově fary zajistili uvolněný
plech střechy, v domě klidného
stáři spustili generátor el. proudu, v ulici U rybníka ve spolupráci s HZS odstraňovali nebez-

pečně polámané smrky. Během
přejezdu z Matějova do Nového
Veselí, k další ohlášené události,
ještě zvládli vytáhnout autobus
firmy ZDAR a.s. z nebezpečné

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

pozice nad příkopem. Extrémní přírodní živly se na náš kraj
vrhají čím dál častěji. Potěšující
je skutečnost, že po povodních
v roce 1997 došlo k obrovskému
pokroku v řízení záchranných
sborů. V měřítku ČR si za 26
hodin orkán „Herwart“ vyžádal

7309 výjezdů. V neděli mezi 10
a 12 hodinou bylo v terénu více
jak 10 000 hasičů. Během jediného dne operátoři tísňové linky
odbavili 30 000 hovorů.
Členové SDH Nové Veselí se
sejdou 29. prosince 2017 v místní sokolovně, aby na Výroční

valné hromadě vyhodnotili další
rok své činnosti a připravili plán
práce na rok 2018.
Dovolte, abych využil místního zpravodaje a jménem výboru sboru ze srdce poděkoval
Všem, kdo v roce 2017 dobrovolným hasičům pomohli do-

sáhnout všech plánovaných cílů.
S nadějí a odhodláním vstupují
dobrovolní hasiči do nového
roku.
Přejeme Vám spoluobčanům krásné vánoční svátky plné
lásky a požehnaný nový rok.
Hanus F.

OFFROAD TRIAL
Podzimní část sezóny pokračovala 16. a 17. září závodem za
humny, v Pístově u Jihlavy. I přes nepříznivé počasí, silnou konkurenci a technické problémy na jednom z vozidel, si náš tým vedl výborně. Posádka Jakub Glas a Lukáš Havlík porazili všech 26 soupeřů
a dosáhli tak na první vítězství hned v druhém závodě. Martin Požár
a Jiří Rössler kvůli technickým problémům na voze obsadili druhou
nejvyšší příčku. Dále se také v řízení Jakub a Lukáš střídali a Lukáš za
volantem dojel na čtvrté pozici.
O týden později se konal závod v Kladně, ovšem ale trochu jiného typu, kde hlavní roli hraje naviják a obratný spolujezdec. Na tento
závod dorazilo bohužel jen pět posádek, a to ve dvou kategoriích.
V kategorii Hobby startovali jen dva vozy, a to
našeho týmu.
Poslední víkend v září jsme se zúčastnili
našeho prvního mezinárodního závodu, kde
jinde než na Slovensku. Nedaleko města Martin v areálu Snowland Valčianská dolina. To pro
nás byl dosud nejtěžší závod, na takové kopce
jsem psychicky nebyli připraveni. Bohužel v neděli jsme měli závadu na motoru a závod jsme
nedokončili.
Martin zajel výsledek, který na zkušené slovenské jezdce nestačil a obsadil třetí příčku, Jakub s Lukášem s obrovskou ztrátou bodů dojeli
čtvrtí.
Závada na motoru byla tak závažná, že
jsme se rozhodli poslední závod neodjet.
Nicméně jsme se zúčastnili na podporu
Martina jako diváci. Závod se konal u Uherského Hradiště, a byl to jeden z nejzajímavějších

závodů. Nejen kvůli orkánu Herwart, ale i díky novému podkladu,
sekce byly totiž postaveny v Boršické pískovně. Písčito-hlinitý terén umožňoval vynikající trakci i přes déšť, což ani sám organizátor
netušil a proto bylo velmi náročné sekce postavit, aby nebyly moc
obtížné, nebo naopak jednoduché pro určité kategorie, to se ovšem
povedlo na výbornou.
Martin se spolujezdcem Jakubem, si ze Slovácka odváží pohár za
druhé místo.
Tímto skončila sezóna 2017 a my již připravujeme vozy na příští
rok.
Jakub Glas

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Získali jsme titul Ekoškolka
Po dvouleté práci v programu Eko-školky, do kterého jsme
se zapojili, sklízíme velký úspěch.
Díky naší intenzivní práci ať už ve
třídách (o které jsme vás mimochodem také informovali), ale i v
rámci celé školičky, a především
díky práci ekotýmu, se nám poprosinec 2017

dařilo získat toto významné mezinárodní ocenění a velmi si toho
vážíme.
A jak to vlastně začalo? Na
začátku byl impuls zastřešit naše
environmentální aktivity a ekologické přístupy něčím oficiálním.
Přemýšleli jsme, a nakonec i s
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ohledem na jednotnou profilaci
obou zařízení naší příspěvkové
organizace, jsme zvolili program

Ekoškola, který se zhruba před
4 lety otevřel i pro mateřské
školy. Koordinátorství programu

se ujaly Pavla Zichová a Monča
Kovalská, které pro pochopení
celé filosofie programu odjely až
do Prahy, a následný rok pak na
Sluňákov, což je středisko ekologické výchovy Olomouckého
kraje. Dobré pochopení záměrů
programu je zásadní pro získání
titulu. Program není totiž jenom
o environmentálních aktivitách
dané školy či školky, ale především o zapojení dětí do hledání
odpovědí, zjišťování a pojmenování problémů, nacházení cest,
spolupráci a vzájemné podpoře
apod. Děti se tak od těch nejmenších, tedy tříletých, učí, že
jen aktivním přístupem můžeme
měnit věci, a že bez snahy, píle,
odvahy, spolupráce, komunikace, zapálení, to prostě v životě
nepůjde. Nemůžeme jít tou nejjednodušší cestou, protože je
pohodlná, a nevyžaduje žádné
úsilí. Ale právě ta složitá nás zoceluje. A pokud na té cestě jsme
i s ostatními, vše se nám lépe
zvládá.
A my jsme ve své práci v programu byli podpořeny ekotýmem, malým či velkým, kde
máme nejen děti, ale i zaměstnance, rodiče, a dokonce i člena
samosprávy (Janču Stehlíkovou).
Analyzovali jsme dvě témata
ekoškoly, a to vodu a odpady.

Mnoho věcí jsme nastavili správně, s některými i přes sebelepší
úsilí nehneme (staré vodovodní
trubky na vodu, které mohou být
místem úniku pitné vody) anebo
to, že se běžně v domácnostech
splachuje pitnou vodou. Důležité je však uvědomit si, kde můžu
konkrétně vodu ušetřit.
Na audit jsme se poctivě připravovali, celá školka i ekotým.
Řada z nás měla obavy, a dospělí dokonce i trochu strach. Ne
z auditorů, ale zda naše práce
v programu bude dostačující.
Výsledek auditu byl nadmíru
uspokojivý – auditorky Eva a Simona vůbec „nekousaly“, ale právě naopak – byly milé, otevřené,
chválily naši práci, a dokonce nás
požádaly i o příklad dobré praxe
pro jiné školky, které neví kudy
kam. Auditem a získáním titulu
však naše práce nekončí. Čeká
nás téma jídlo, další rok prostředí, a o tom všem vás zase budeme informovat. A v červnu se náš
ekotým chystá do Senátu ČR,
kde převezmeme toto významné ocenění. A pak společně vyvěsíme vlajku Ekoškoly u nás ve
školičce.
Děkujeme všem za práci, pomoc a podporu.
Za koordinátory
Monča a Pavča

Program Ekoškolka z pohledu rodičů
Naše školička nedávno slavila velký
úspěch – a to udělení titulu „Ekoškolka“. Cesta k získání tohoto titulu nebyla jednoduchá.
Jsou za námi dva roky aktivní práce na tématech voda a odpady. Členové ekotýmu se často scházeli a společně pozorovali, analyzovali,
vyhodnocovali a následně i informovali o své

práci. A kdože to vlastně ekotým tvoří? Hlavní
koordinátorky M. Kovalská a P. Zichová, zástupce z místního zastupitelstva J. Stehlíková,
zástupci provozních zaměstnanců J. Vostálová, A. Svatoňová, zástupci dětí z jednotlivých
tříd a také zástupci rodičů K.Ficencová, I. Zítová a M. Fialová. A právě rodiče díky spolupráci

na projektu mohli blíže poznat práci s dětmi
v naší školce. Troufám si nejen za sebe, ale i za
ostatní poblahopřát a hlavně poděkovat ne
pouze za udělení výše uvedeného titulu Ekoškolka, ale hlavně za aktivní přístup a práci
všech zaměstnanců naší školky.
Ing.Miluše Fialová

Jak na čistou domácnost ekologicky?
Naše maminky mají rády vše čisté a voňavé. Někdy se však špína
drží zuby nehty, a ne a ne se pustit. Maminky pak musí utratit spoustu
peněz za ne zrovna ekologicky čistící prostředky. Ekotým dal proto
hlavy dohromady a vymyslel tvořivé dílny s názvem: Jak na čistou
domácnost ekologicky. Poprosili jsme širokou veřejnost o návody,
jak si vyrobit ekologicky čistící prostředky. Na schůzce ekotýmu jsme
z nabídky návodů vybrali: čistící prostředek do myčky, čistící bomby do WC a vany, univerzální čistící prostředek a aviváž. Zájemci se
mohli napsat, který návod by chtěli vyzkoušet společně s ekotýmem.
V den D jsme se sešli ve třídě Koťátek. Společnými silami jsme se pus12

tili do výroby ekologických čistících prostředků. Vše nám to šlo pěkně
od ruky a ve třídě to krásně zavonělo. Aby si maminky mohly odnést
čistidla v hezkém balení jako z obchodu, tak si mohli vyrobit ozdobné
krabičky ze starých tapet za pomoci embasovacího stroje. Dále ze starých plastových lahví si vyrobily ozdobné misky, které určitě krásně
ozdobí nejednu koupelnu.
Po vydařené práci jsme se rozloučili a hřálo nás na srdci, že jsme
pro naši planetku Zemi udělali něco krásného a užitečného.
S ekotýmem zase někdy nashledanou.
Pavla Zichová, koordinátorka programu
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Putování po stopách kamenných kamarádů
Nastal čas dalšího putování za kamennými kamarády: sochami Michala Olšiaka. Los
tentokrát padl na Hrochy, rozcestník Dařbuchu a Raka. Protože naše školka je plná dětí,
museli toho rána přijet autobusy dva. Tak na
nic nečekat a hup šup do autobusu. Děti dostaly za úkol hledat hrochy z okna autobusu,
a protože Škrdlovice nejsou tak daleko od
Nového Veselí, brzo se začalo ozývat: „Já už
ty hrochy vidím!“ Hrochy jsme si prohlédli
ze všech stran, spočítali jim zuby i ryby kolem nich. Naši hroši mají spoustu kamarádů,
a kteří to jsou, jsme se dozvěděli při hře Pexe-

so. Děti ze třídy Berušek a Koťátek si zahrály
pexeso s většími kartami. Děti ze třídy Včeliček a Kuřátek si zahrály s menšími kartami,
a ke hře přidali pantomimu a zvuky zvířat.
Ještě honem rozdělit zvířátka do biotopů:
les, zoo, dvoreček. Vyfotit se s hrochy, ať nám
všichni věří, že jsme hrochy našli a hurá za
dalším putováním.
Rozcestník Dařbucha počkal, až se posilníme svačinkou od paní kuchařek a pak nám
rozdal nelehké úkoly. Každá třída se musela
vydat jiným směrem. Berušky šly směr Polnička, Včeličky směr Škrdlovice, Koťátka smě

Radostín, Kuřátka směr Račín. Cestou plnily
úkoly rozcestníku Dařbuchy – udělat dřepy,
zatočit se, počítat kroky, zazpívat písničku se
slovem cesta, poslat tichou poštu a jiné. Myslíte, že jsme našli cestu zpět k rozcestníku? No
jasně, že našli. A ještě jsme cestou stihli vymyslet básničku na slova cesta, hroch, rak, voda.
Oddychli jsme si, jak dobře jsme splnili
úkoly a začali se těšit na poslední sochu dnešního dne – Raka na Račíně. Zde bylo potřeba
ovlažit vodou raky, kterým rybáři vypustili
vodu. I tento úkol jsme zvládli na jedničku.
Bylo to krásně prožité dopoledne, venku
na čerstvém vzduchu, a se spoustou dobrodružství.
Kamenní kamarádi, zase někdy někde
Ahoj…
Básnička Včeliček:
Jdu cestou necestou
za svou hroší nevěstou,
je to tak, je to tak,
vodu vypil asi rak
Básnička Berušek:
Ve vodě je rak,
rak má vodu rád.
Za cestou je roh,
za rohem je hroch.
Pavla Zichová a Vlaďka Bednářová

Babiččina kuchyňka a Dědečkova dílna již slouží dětem
Jak jsme vás v předchozím
období informovali, ve sklepě
se začaly v tomto roce připravovat dvě odborné učebny, jejichž
názvy jsou v nadpisu tohoto příspěvku. Dědečkova dílna nevyžadovala tolik stavebních úprav,
a tak začala dětem sloužit již na
jaře. Byla pořízena z grantu na
zvyšování polytechnických dovedností a ostatní vybavení jsme
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nakupili z rozpočtu mateřské
školy. Další organizér na nářadí
jsme si vyrobili i sami, a to z překližky a plechovek od ovocných
kompotů. Dílnu hned využila
třída Koťátek, která si v listopadu pozvala do dílny dědečky
a ti, spolu se skupinou chlapců,
vyráběli dřevěné koníky. Babiččina kuchyňka vyžadovala nejen
bourání příček, ale i odizolování

zdí, protože jsou pod úrovní terénu. Vše dopadlo dobře, a my
jsme pomalu začali zařizovat
učebnu „starými“ věcmi, darovanými našimi babičkami, dědečky
i rodiči. Snažili jsme se co nejvíce
přiblížit vzhledu světniček, které
kdysi v domcích byly. To obnášelo vyrobit i repliku kamen neboli
pece. Oslovili jsme Truhlářství
Veselý, a firma zhotovila nejen

kamna, ale i selskou lavici. Pak už
stačily šikovné ruce paní učitelek,
a dílo bylo hotovo. A když jsme si
o svatomartinském týdnu povídali o tradicích, holčičky ze třídy
Kuřátek v babiččině kuchyňce
„draly“ peří a lepily husičky. Děkujeme všem dárcům, jejich seznam bude vyvěšen u babiččiny
kuchyňky.
Monika Kovalská
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Ohlédnutí za svatomartinskými slavnostmi
Letošní slavnosti sv. Martina byly úžasným mezigeneračním setkáním všech. Díky chuti a zapálení lidí,
kteří vnímají tradice jako silnou hodnotu, proběhlo
nádherné odpoledne, kde si všichni prožili pěkný čas,
a i to počasí bylo vlídné. Vše dopadlo nadmíru dobře.
Obrovský dík patří novoveselským divadelníkům, kteří
si připravili martinskou legendu, paní Filipové za zajištění koňského povozu, rodině Jarošové ze Sirákova
za ztvárnění sv. Martina, všem rodičům a veřejnosti za
martinské dobroty, panu faráři Peňázovi za jeho vlídná
slova a všem ze Školičky Kamarád a jejich příznivcům za
jejich pomoc a nadšení.
Monika Kovalská

Benefice pro Staníka Merunku Poděkování školičky kamarád
Když jsme se rozhodovali, koho podpoříme výtěžkem z našeho jarmarku, nakonec jsme vybrali a oslovili Staníka Merunku
a jeho rodiče. I přesto, že je mu již 22 let, a zdálo by se, že si jako
dospělý poradí, nebude to mít v životě díky svému handicapu
jednoduché. Od dětského věku se musí prát se svým pohybovým omezením, a pokud ve své blízkosti bude mít lidi, kteří rádi
pomohou a podpoří, jeho cesta životem bude o něco snazší. Jelikož je Staník na začátku své profesní kariéry, finanční příspěvek
z našeho jarmarku mu pomůže uplatnit se na pracovním trhu.
Příspěvek bude Staníkovi předán při setkání s našimi handicapovanými kamarády u pohádky Honzy Hrubce a jeho Dřevěného divadla v naší školičce 18.12.
Staníku, přejeme Ti hodně štěstí.
Školička Kamarád Nové Veselí

Školička Kamarád děkuje všem svým příznivcům za pomoc nejen
v tomto roce, ale i stálou přízeň, ať už u rodičů, prarodičů, zřizovatele či
partnerů, se kterými spolupracujeme. Zmínila bych i velmi dobrou spolupráci s novoveselskými spolky, např. se včelaři, kteří připravili pro naše
děti besedu, se zahrádkáři, se kterými se podílíme na podzimní výstavě,
s hasiči, ti zase pro nás zorganizovali hasičský branný den i s evakuačním
cvičením, divadelníci spolupracovali na organizaci martinských slavností. Oddíl házené zase pro děti připravuje sportovní dny. Snad jsme zmínili
všechny, každopádně naše práce by bez vaší podpory nebyla tak pestrá.
Přejeme všem pohodové vánoční svátky, radost a štěstí u vánočních
stromečků, klid u vánočního stolu, během vánočního týdne co nejvíce
setkání s blízkými, přáteli i sousedy a v novém roce opět buďme spolu
všichni zadobře a rádi.
Monika Kovalská a kolektiv Školičky Kamarád

Začal adventní čas
Než zazvoní ježíšek a oči dětí
se rozzáří, uplynou čtyři neděle čekání. Již pravidelně tento
adventní čas zahajuje Školička
Kamarád svým vánočním jarmarkem a adventním zpíváním.
Letos na této akci bylo několik
„poprvé“. Poprvé jsme nabídli ve
větším rozsahu místo na našem
jarmarku šikovným rukám našich
maminek, které mohly v malém
přísálí využít pověsti a jména
našeho jarmarku a prodat svoje
výrobky. Další poprvé bylo větší
využití produktů z naší zahrady,
takže náš vánoční jarmark byl
zároveň i jakýmsi farmářským
trhem se spoustou šťáv, bylinkových a ovocných sirupů, medů,
marmelád, džemů, mastiček
a pomád, ale i levandulových dekorací do váz. Naše paní učitelky
spolu s dětmi celý podzim intenzivně sklízely a zužitkovávaly právě naši úrodu či úrodu z přírody.
Možná se očekávalo více vánoč14

ních dekorací, ale věříme, že si
každý našel svoje. Od adventních
věnců, přes betlémy z perníku,
vánoční ozdůbky, dřevěné svícny…Je náročné skloubit každodenní práci s dětmi s výrobou na
jarmark. Vše děláme ve svém volném čase a po práci. S ohledem
na tuto skutečnost jsme musely
trochu „zpomalit“ a ubrat z tempa, které bylo čím dál náročnější.
Namísto toho jsme zvolili andělskou vánoční kavárnu – další poprvé. Ta se setkala s velkým ohlasem a čekání na adventní zpívání
tak návštěvníci jarmarku i rodiče
mohli trávit u dobré kávy a sladké dobroty. No a posledním poprvé bylo zvolení náročné scény
adventního zpívání, kdy jsme pro
spokojenost všech na pódium
navezli 36 palet a vytvořili postupný, otevřený pohled na jeviště a všechny předškoláky, kteří
účinkovali. Snad jsme uspokojili
každého, kdo v sobotu zavítal

a díky patří všem organizátorům,
pomocníkům i dobrovolníkům
této náročné akce.
Nyní nás již čeká setkání
s našimi prarodiči a seniory u vánočního punče a cukroví 13.12.,
vánoční besídka s divadelním
představením žáků ZŠ a vánoční
divadlo Honzy Hrubce s našimi
handicapovanými
kamarády
18.12., a nakonec výstava stromečků, na které se organizačně
podílejí městys, MAS Havlíčkův

kraj a naše školička. Kulturní
program zajišťuje Horácká muzika s primášem Milanem Novákem, za což jim patří velké díky.
Tímto Vás i srdečně zveme na
úřad městyse, kde bude výstava zahájena slavnostní vernisáží
19.12. od 16.00.
Přejeme poklidný adventní
čas všem rodinkám i jednotlivcům.
Za Školičku Kamarád
Monika Kovalská
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Papageno hraje na kouzelnou flétnu
V úterý 21. listopadu 1.A
a 2. ročník společně vyrazily do
Brna. V Moravském zemském
muzeu jsme si prohlédli výstavu
Fauna Moravy, kde jsme viděli
zvířata, se kterými se v naší pří-

rodě můžeme setkat - v životní
velikosti a pěkně zblízka. Také
jsme zjistili, že některá bychom
opravdu naživo potkat nechtěli,
třeba jako šestnáctiletého kapra,
který si plave v místním akváriu.

Potom jsme se přesunuli do divadla Reduta a zaposlouchali
se do pohádkového zpracování
Mozartovy opery Kouzelná flétna. Škoda, že představení tak
rychle uteklo, moc se nám líbilo.
Naše škola navázala v rámci projektu Ekoškola partnerství se 4.
ZŠ Švermova ze Žďáru
nad Sázavou. V květnu
navštívil žďárský Ekotým naši školu, v listopadu jsme jim návštěvu
oplatili my. Představili
nám svoji školu a aktivity, které podnikají
v rámci projektu Ekoškola. Vzájemně jsme
si vyměnili zkušenosti
a nápady a členové
Ekotýmu pro nás také
připravili zajímavé hry
a soutěže. Věříme, že

vzájemná spolupráce bude přínosná pro obě strany, a tak jsme
na červen pozvali nové partnery
na prohlídku naší ukázkové přírodní školní zahrady.
Naše škola se zapojila do
programu podpory zemědělství
v Kraji Vysočina. Tento program
s Krajem Vysočina organizuje
Agrární komora ČR. Ve čtvrtek
16. listopadu organizátoři připravili pro žáky 8. a 9. ročníku
naší a bohdalovské školy jednodenní program, který začínal
přesunem do Bohdalova. První
část byla věnována prezentaci o zemědělství, a to nejen na
Vysočině, a byla zpestřena o vědomostní soutěž pro žáky o zajímavé ceny. Po prezentaci následovala prohlídka ZDV Bohdalov
a po ní přejezd do Nového Veselí
a návštěva místního zemědělského družstva.

Ze sportovní činnosti
V letošním ročníku pokračuje Sportovní liga základních škol O pohár ministryně školství, jehož republikové finále jsme hostili společně
s Activem Žďár nad Sázavou. V říjnovém okresním kole obsadily dívky
třetí místo. Chlapci oslabeni o své největší opory zvítězili pouze v jednom utkání a skončili také na třetím místě. Nezaháleli ani nejmenší

sportovci. Jubilejní desátý ročník Školní ligy miniházené zahájili v listopadu na Základní škole Švermova ve Žďáře nad Sázavou. Do soutěže jsme postavili 3 družstva. Áčko v kategorii starších prohrálo až ve
finále s domácím týmem a obsadilo druhé místo. Béčko suverénně
ovládlo kategorii mladších a céčko skončilo na desátém místě.

Zimní čtyřboj

Netradiční pětiboj

Celkem 11 sportovců z naší školy se
18. 10. 2017 zúčastnilo okresního kola v Zimním čtyřboji. Dvě děvčata postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo 11. 11. 2017
v Havlíčkově Brodě. Lucie Zalabová (8.tř.) obsadila 7. místo a Karolína Vacková (7.B) se umístila na 4. místě.

Netradiční pětiboj je soutěž pro děti,
které navštěvují 1. stupeň základní školy.
Soutěží se v těchto disciplínách – slalomový běh, běh po čtyřech a kotoul, stoj - sed
- leh, hod plným míčem a srážení kuželek.
Celkem 23 soutěžících si vybojovalo ve
školním kole účast v kole okresním, které

se konalo 1. 11. 2017 ve Žďáře nad Sázavou. Nejlépe se dařilo Matěji Zimmermannovi ze 4. třídy, který ve své kategorii zvítězil. Na stupně vítězů vystoupili také žáci ze
2. třídy: Dominik Dlouhý – 2. místo, bronz
vybojovali Štěpán Tůma a Kateřina Danihelová.

Florbal
Nejprve naši šesťáci a sedmáci vyhráli okrskové kolo a
postoupili do okresního kola,
které proběhlo 24. 11. 2017 ve
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Velkém Meziříčí. Zde našli přemožitele až ve finále a obsadili
2. místo. Sestava družstva: Dvořák Petr, Houdek Jakub, Jaroš

Vojtěch, Špička Jakub, Doležal
Petr, Houdek Michal, Novotný René, Leskour Filip, Smolík
Adam a Svatoň Martin.

Všem sportovcům
gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.
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O novoveselský míč
V jubilejním desátém ročníku turnaje
O novoveselský míč se utkalo ve sportovní
hale v Novém Veselí 16 družstev z osmi škol.
V kategorii mladších žákyň (do 7. třídy) byly
nejlepší dívky ze Základní školy Velká Bíteš
a v kategorii starších žákyň (do 9. třídy) se
z prvenství radovalo družstvo Gymnázia Velké Meziříčí. Naše škola měla v soutěži letos tři
družstva. Jak starší žákyně, tak áčko mladších
žákyň skončily ve skupině na druhém místě,
obě družstva prohrála semifinálová utkání.
Bohužel nebyla úspěšná ani v utkáních o třetí
místo a skončila shodně na místě čtvrtém.
Gratulujeme hráčkám k úspěchům a těšíme se na další ročník.
Pořadí starších žákyň
1. Gymnázium Velké Meziříčí
2. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
3. ZŠ Velká Bíteš
4. ZŠ Nové Veselí
5. ZŠ Velká Losenice
5. Gymnázium Žďár nad Sázavou
7. ZŠ Školní Velké Meziříčí
7. Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

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

Velké poděkování patří sponzorům akce,
kteří věnovali krásné ceny:
• ZDT, Plastia, Efko, Žďas, Teleflex a pan
Odehnal.
Krásné keramické kachle vyrobila paní
učitelka Štěpánková se žákyněmi 8. a 9. třídy
a nádherné dortíky upekla paní Buchová.

Vánoční dílny a rozsvěcení vánočního stromu
Na první adventní neděli byly ve škole pro rodiče
s dětmi i širokou veřejnost
připraveny vánoční dílny.
Každý, kdo přišel, si mohl
vybrat z rozmanité nabídky
tvořivých dílen a vyrobit si
svícny z různých materiálů,

vánoční prostírání či přání,
nejrůznější vánoční ozdoby,
svíčky z včelího vosku, betlém z přírodních materiálů
nebo si ozdobit perníčky.
K vánoční atmosféře přispěla již tradičně čajovna
s nabídkou čajů z bylinných

směsí ze školní zahrady. Po
skončení dílen následovalo
rozsvěcení vánočního stromu v parku před školou,
k jehož působivé atmosféře
přispělo hudební i dramatické představení žáků školy
a teplý punč.

Událo se 5. prosince ...
Deváťáci začali den velkými přípravami a převlékli se za strašidelné čerty, hodné anděly
a štědrého Mikuláše. Za dvě hodiny stihli navštívit všechny třídy a nevynechali ani školní
jídelnu. Skoro v každé třídě se našel človíček, který brečel, ne proto, že by za ten rok zlobil,
ale protože se čertů bál.
Andělé nezapomněli ani
na hodné děti a rozdávali
sladkosti a ovoce. Mikuláš si v každé třídě našel
pár zlobivých dětí, které
byly poté často odnášeny
čerty na chodbu. Naštěstí zlobivci dostali ještě
šanci a byli vráceni zpět.
Vypadá to, že po čertech
zas na rok zbyly jen černé
šmouhy. A že čert nikdy
nespí? Kdo ví...
16
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 25. 9. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace k zahájení školního roku 2017/2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 1. 9. 2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne
31. 8. 2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu a Protokol z výsledku finanční
kontroly a kontroly hospodaření v Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci provedené
29. 6. 2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Informace starosty městyse o průběhu
stavebních prací na akci „Modernizace
sportovní haly“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Kolaudace stavby „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská v návaznosti na
autobusové zálivy Nové Veselí II“. Z důvodu nařízení Policie ČR a Odboru dopravy Městského úřadu ve Žďáru nad
Sázavou dojde ke zrušení přechodu pro
chodce na konci ulice Bohdalovská.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Zprávu z jednání školské rady přednesenou jejím předsedou ze dne
21. 9. 2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

RM schvaluje:
1) Podání žádosti na SVK Žďársko na provedení rekonstrukce vodovodního
a kanalizačního řadu v části ulice Na
Městečku (od č.p. 57 po č.p. 66) na základě provedené kontroly a doporučení
pracovníků VAS Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zhotovení podlahových povrchů v nových prostorách ve sportovní hale od firmy Karel Blaha, truhlářské a podlahářské
práce, Nová 192, Nové Veselí za cenu ve
výši 54 422,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení záměru městyse na pronájem části reklamních ploch ve sportovní
hale
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 21/2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Natočení a odvysílání televizního pořadu v České televizi Cyklotoulky Nové
Veselí firmou Egomotion s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň za cenu
ve výši 19 000,- Kč bez DPH. Úhrada se
uskuteční po odvysílání tohoto pořadu.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Zpracování investičního záměru na revitalizaci Sokolovny v Novém Veselí k převodu této budovy do majetku městyse
firmou SANTIS a.s., Brněnská 126/38,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 27 000,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
majetku ze dne 1. 12. 2005 uzavřený
se Základní školou a Mateřskou školou
Nové Veselí, příspěvkovou organizací,
Na Městečku 1, Nové Veselí z důvodu
technického zhodnocení majetku a digitalizace pozemků
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace k 31. 8. 2017
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení úpravy č. 3 závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S nákupem pozemku parc.č. 2524
o velikosti 5 306 m2 za cenu ve výši
530 600,- Kč a nově vzniklého pozemku parc.č. 2535/2 o velikosti 550 m2 za
cenu ve výši 55 000,- Kč od současných
majitelů těchto pozemků. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S pořízením změny č. 2 územního plánu městyse Nové Veselí v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
na základě návrhu č.1. RM doporučuje
zasedání ZM schválit pořízení změny
č. 2 územního plánu Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 10. 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 6. 10. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nové Veselí
v uplynulém období
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Plnění volebního programu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Návrhy řešení přemostění trasy obchvatu v lokalitě cyklotrasy na
Vetli
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 6. 10. 2017
prosinec 2017

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace starosty městyse o ukončení stavebních prací na akci
„Modernizace sportovní haly“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o výsledku kolaudace stavby „Rekonstrukce chodníků v ulici Bohdalovská v návaznosti na autobusové zálivy Nové
Veselí II“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava ve výši 18 500,- Kč na zajištění voleb do Parlamentu ČR ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017. RM schvaluje přijetí
těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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2) Provedení stavebních úprav v místnosti pro ukládání archiválií
v budově Úřadu městyse Nové Veselí firmou Jaroslav Kirchner,
Lesní 366/20, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 8 645,- Kč bez
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zajištění provádění zimní údržby chodníků v městysi Nové Veselí
firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 500,- Kč za hodinu prací. Ceny jsou včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zajištění provádění zimní údržby komunikací v městysi Nové Veselí firmou ZDV Novoveselsko, družstvo, Dolní 180, Nové Veselí
za cenu ve výši 550,- Kč bez DPH za hodinu prací
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Pronájem části plochy ve Sportovní hale v Novém Veselí k reklamním účelům o rozloze 25 m2 naproti diváckým tribunám,
firmě HÁZENÁ VYSOČINA s.r.o., Žďárská 158, Nové Veselí za cenu
ve výši 1000,- Kč za rok. Doba trvání pronájmu je do 31. 12. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytového prostoru o velikosti 35,5 m2 v budově zdravotního střediska
č.p. 310 na pozemku parc. č. 123
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Směrnice č. 1/2017 pro provedení inventarizace majetku a závazků městyse

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Rozpočtová opatření č. 24/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 1/2014 se ZDV Novoveselsko,
družstvo, Dolní 180, 592 14 Nové Veselí na pronájem zemědělských pozemků. Mění se výše ročního pachtovného.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Zakoupení nádrže na vodu k zalévání na starý hřbitov od firmy
KOTE, spol. s r.o., Vatín 12, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 7 381,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Podání žádosti na Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou odbor
rozvoje a územního plánování o pořizování změny č. 2 územního plánu Nové Veselí podle ust. § 6 odstavce 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí
o umístění stavby „II/353 Nové Veselí – obchvat“ na část stavby
a to objekt SO 401 přeložka vzdušného vedení VN, uzavřenou
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 31. 10. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 21. 9. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytového prostoru
o velikosti 16 m2 v budově zdravotního
střediska č.p. 310 na pozemku parc. č.
123
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Platový výměr pro ředitele Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na základě nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění
nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů

3)

4)
5)

6)

7)

8)

s účinností od 1. 11. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace k 30. 9. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 26/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018
na opravu místní komunikace podél
budovy úřadu městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Plán inventur majetku městyse Nové
Veselí za rok 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár
nad Sázavou na poskytnutí finančních
prostředků na vypracování projektové
dokumentace stavby „Nové Veselí – kanalizace ul. K Újezdu“ za cenu ve výši 58
000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o veřejných službách číslo

56/2018 v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;) na rok 2018 s firmou ICOM
transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587
32 Jihlava. Cena přepravního výkonu je
stanovena na 34,98 Kč/km, což je o 1,48
Kč/km více jak pro rok 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku na stavbu „Novostavba
rodinného domu, Potoční, Nové Veselí,
parc. č. 509/2, 509/1, Vodovodní přípojka“ na pozemku v majetku městyse
Nové Veselí parc. č. 512/1
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 9. 2017. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S přijetím Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce majetku ze dne 1. 12. 2005 se Základní školou a Mateřskou školou Nové
Veselí, příspěvkovou organizací
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 6. 10. 2017 č. 23
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 22 ze dne 26. 7.
2017
Hlasování: pro10, proti 0, zdrž. 0
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2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak
bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem
a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
4) Návrhy na pořízení změny č. 2 územního plánu Nové Veselí
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

3) Daňové příjmy za leden až srpen 2017
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Směnu pozemku v majetku městyse Nové Veselí parc. č. 70 (GP
oddělen jako 70/6) o velikosti 195 m2 za pozemek parc. č. 2461
(GP oddělen jako 2461/2) o velikosti 195 m2 včetně předloženého
návrhu směnné smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitosti uhradí občan.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
2) Nákup pozemku parc. č. 2524 o velikosti 5 306 m2 za cenu ve
výši 530 600,- Kč v k.ú. Nové Veselí a části pozemku parc .č. 2535
(GP oddělen jako 2535/2) o velikosti 550 m2 za cenu ve výši 55
000,- Kč v k.ú. Nové Veselí od majitelů těchto pozemků včetně
předloženého návrhu kupní smlouvy. Náklady spojené s vkladem do KN uhradí městys Nové Veselí. Tyto pozemky budou
využity pro stavbu silničního obchvatu. ZM zároveň schvaluje
výdaj spojený s nákupem pozemku jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
3) Pořízení změny č. 2 územního plánu Nové Veselí za použití § 44
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZM určuje:
1) Za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem změny
č. 2 územního plánu Nové Veselí a při projednání návrhu zprávy
o uplatňování územního plánu pana Ing. Luboše Štěpánka – člena rady městyse a předsedu komise pro územní plánování a posuzování staveb v souladu s ust. § 47 a 53 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 1
ZM volí:
1) Za členy do školské rady zástupce městyse:
a) Ing Jiřího Danihela
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 1
b) Mgr. Janu Smékalovou
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 1
c) Martina Duška
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

ZE SPORTU

Volejbal
Průběžná umístění v mistrovských soutěží 2017 / 2018
DRUŽ- SOUTĚŽ
UMÍSTĚNÍ
poznámka
STVO
ženy
KP I. třídy
5. místo
přihlášeno celkem 10
družstev
kadetky I.liga
3. místo (sk. C)
sk. A – D, po 6 družstvech
starší
KP I. třídy
1. místo / 5 (sk. A) přihlášeno celkem 13
žákyně
družstev; (sk. A, B, C)
mladší KP I. třídy
3. místo
přihlášeno celkem 9
žákyně
družstev

prosinec 2017

mladší
žákyně
mladší
žákyně

Pohár krajů

5. místo

minivolejbal

„A“ 4. místo
„B“ 19. místo
„C“ 26. místo

Přihlášeno celkem 7
družstev
Celkem 36. družstev

Nejbližší domácí utkání 2017 / 2018
datum
akce
začátek
Pozn.
23. prosince Rodinný turnaj dvojic 09:00 – 18:00 dvojice
Roman Křivánek
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Biketrialová sezona 2017 ukončena
Závěrečný závod biketrialové sezony se jel stejně jako
v předchozích třinácti letech
na brněnském výstavišti ve
dnech Sport Lifu 11.-12.11.
Tentokrát se v rámci závodu
mistrovství republiky pořádalo i halové mistrovství Evropy
Indoor ME 2017. Jezdci si tak
mohli vybrat, zda pojedou
Mistrovství republiky nebo
ME.
Letos se našim jezdcům
dařilo a po absolvování všech
závodů na jaře i na podzim se
celkově umístili na stupních
vítězů. Michal Pavlík je celkově pro rok 2017 v kategorii Junior na 3. místě a Jirka Rössler
v kategorii Senior na místě
2., tedy vícemistr republiky.
Oběma moc gratulujeme.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Jiří Rössler

Házenkáři přejí veselé Vánoce a šťastný nový rok
„A“ tým má po skvělém začátku sezóny
za sebou dvě nevydařená utkání, která je
díky vyrovnané tabulce odkázala na současné deváté místo nejvyšší soutěže. Mrzí
především domácí prohra se Strakonicemi,
která se na herní pohodě týmu dost odrazila a ovlivnila i další utkání, která se našim
mužům nepodařilo odehrát v obvyklém
tempu. Že se blýská na lepší časy, ukázalo
„Ačko“ v prosincovém čtvrtfinále Českého
poháru, kdy dokázalo porazit tým Kopřivnice a zároveň ze všech utkání prvního čtvrtfinále zvítězit nejvyšším rozdílem. V porovnání s loňskou sezónou jsou na tom veselští
muži o poznání lépe, navíc mají na svém
kontě skalpy silných soupeřů Karviné a Lovosic a vyrovnané souboje s lídry tabulky
Plzní a Zubřím. Náš tým má spolu s vedoucím Zubřím nejlepší extraligovou obranu,
zlepšit musí ale střeleckou úspěšnost.
Starší dorostenci jsou na druhém místě
tabulky nejvyšší soutěže za zatím naprosto
suverénním Zubřím. Tým začal sezónu na
výbornou, ale v polovině podzimní části
na něj dopadla menší krize. Tabulka staršího dorostu je poměrně vyrovnaná a každé
zaváhání jsou soupeři připraveni ihned potrestat. Těžké zápasy jsou ale zároveň motivací pro další zlepšení, ukazují, kde jsou ješ20

tě rezervy. Po podzimu, který nevyšel podle
jejich představ, jsou dorostenci připraveni
v odvetách ukázat, že právem patří mezi
republikovou špičku.
Mladší dorostenci jsou lídry své kategorie. Svoji slabší chvilku si vybrali pouze ve
Frýdku Místku, v ostatních zápasech podzimní části soutěže dominovali. Cílem obou
dorostů je, kromě medaile z české nejvyšší
soutěže, zahrát si Československý pohár,
o který se každoročně utkají čtyři nejlepší
týmy z České a Slovenské republiky. Starší
i mladší dorostenci sehráli přátelská utkání
v házenkářské akademii německého velkoklubu Fuchse Berlín a v lednu budou mít
další šanci poměřit se s evropskou házenkářskou špičkou. Tradiční Kempa Cup od
19. do 21. ledna nabídne dorosteneckou
top házenou, svoje akademie přivezou nejúspěšnější evropské kluby.
Starší žáci si suverénními výkony v lize
Vysočiny opět zajistili postup do Žákovské
ligy. První turnaj Žákovské ligy se odehrál 9.
prosince v Novém Veselí. Starší žáci „B“ jsou
v lize Vysočiny na druhém místě.
Mladší žáci jsou druzí v lize Vysočiny,
mladší žáci „B“ jsou na čtvrtém místě tabulky. Všechny žákovské týmy si doplňují ligu
Vysočiny množstvím turnajů.

Nejmladší házenkáři, minižáci a přípravka hrají ligu Vysočiny v házené 4+1. Miniházená se hraje na malém hřišti a s lehkým míčem. V této kategorii se nepočítá skóre. Děti
tak nejsou pod zbytečným tlakem a mohou
si užít radost ze hry a času stráveného s kamarády. Důraz je kladen na rozvoj pohybových dovedností a týmovou spolupráci.
Trenéři si přístup našich „blešáků“ chválí,
poctivě trénují a navzájem si fandí. Miníci
trénují dvakrát týdně. Oddíl házené přijímá
celoročně do svých řad malé házenkáře, ale
také házenkářky. V případě zájmu volejte
trenérům Milanu Šedému 739279525 nebo
Michalu Musilovi 604325409.
Za svoji práci s mládeží byl náš klub
oceněn Českým svazem házené a ve výběrovém řízení mu byla přidělena hned dvě
centra mládeže:
1) Regionální házenkářské centrum – novoveselské centrum je jedno z dvanácti
chlapeckých center v ČR. RHC se stará
o mládež do 15 let, především se jedná
o kategorie mladších a starších žáků.
RHC Nové Veselí se snaží předávat základní koncepci házené do dalších klubů v regionu, pracuje s talen-tovanou
mládeží a podílí se na rozšiřování členské základny.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

2) Tréninkové centrum mládeže – centrum v Novém Veselí je jedno ze tří center v ČR. Do TCM spada-jí hráči kategorií
mladšího a staršího dorostu (15-19 let).
Hlavním cílem TCM je pod svazovým
do-hledem vychovávat členy budoucích reprezentací ČR. Že je toto snažení úspěšné dokazuje množ-ství hráčů
TJ Sokol Nové Veselí, kteří reprezentují
Českou republiku v házené. V juniorech
jsou to Ondra Skalický, Matouš Valou-

šek, Michal Studený a Vojta Krčál, v dorostu Jan Kupa, Vojta Václav, Filip Erbes,
Jakub a Radek Flajsarovi, Jakub Grulich,
Tomáš Hofírek a Martin Štohanzl. Navázali tak na úspěšné působení našich odchovanců v mládežnických reprezentacích z předchozích let.
Půlku sezóny mají spolu s námi za sebou
také naši fanoušci. Červená lavina z Nového
Veselí se proslavila po celé republice a na at-

mosféru, kterou umí vytvořit, se těší dokonce i soupeři. Všechny výše uvedené úspěchy
patří i jim. Moc si jejich podpory vážíme
a děkujeme za to, jak nás ženou vpřed.
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 a youtube.
Michaela Valoušková

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