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Dětský karneval
Letošní karneval se uskutečnil v neděli 11.
března v „havajském stylu“. Zhruba 70 dětí si užilo společně s rodiči soutěže i hry a každé z nich si
odneslo malou pozornost. Ti šťastnější i větší ceny,
za což děkujeme firmám: ZDT spol. s.r.o., EFKO –
karton s.r.o., Plastia s.r.o. a manželům Fialovým.
Zpestřením programu bylo taneční vystoupení
dětí Break dance Nové Veselí pod vedením Active
SVČ Žďár nad Sázavou. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli jak s přípravou, tak
i realizací karnevalu, či zapůjčením rekvizit.
Jitka Kalasová

Masopust a Dozvuky
Rok se s rokem sešel a masopustní čas nadešel. První sobotu v měsíci únoru proběhl
Masopustní průvod za hojné
účasti asi 50-ti masek. Oproti
loňskému roku nám počasí
opravdu přálo. Za hudebního
doprovodu veselských i neveselských muzikantů jsme
obešli Veselí. Klasickou trasu
jsme trochu upravili a nezabřezen 2018
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cházeli jsme do bytovek v ulici
Sportovní a Nové. Průvod byl
zakončen v ulici Potoční, jak
už tomu bylo loni. Tyto změny
jsme zavedli z důvodů velikosti naší obce. Neznamená to
však, že se za námi nemůžete
vydat ven před váš dům a připojit se k masopustnímu veselí, ba naopak, budeme jedině
rádi. Ušetří to nejen čas, ale
i spoustu kroků a schodů. Každopádně jsem moc ráda, že
se v průvodu objevilo mnoho
nových tváří, a doufám, že to
tak bude pokračovat i v dalších letech. Tímto bych chtěla poděkovat všem maskám,
muzikantům a i všem těm, co
nám otevřeli své dveře. Část
výtěžku z této akce byla věnována školní družině.

V tomto roce se nám také
poprvé naskytla příležitost
podílet se na pořádání Masopustních dozvuků. S pomocí několika dobrovolníků
z masopustního průvodu, za

podpory městyse a díky výtvorům dětí ze školní družiny
pod vedením Mileny Sobotkové, se to všechno zvládlo. K
poslechu i tanci zahrála místní
kapela Press band a nechyběly ani tradiční masopustní
tance. Kdo chtěl, přišel v masce, a kdo ne, mohl alespoň

hlasovat pro nejlepší kostým
večera. Vítěz poté získal chutnou cenu, kterou věnovalo
řeznictví U Landsmanů. Chtěla
bych tak poděkovat všem za
pomoc s přípravou této akce
a všem zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry.
Miroslava Randáčková

Šála pro obchvat
V minulém zpravodaji bylo uvedeno, že odhadem šála měří
3 800 metrů. Prozradím, že toto číslo se zvýšilo na 4 129,5 metrů.
Ale ani to není konečné, protože mnohé ženy mají doma rozpleteno nebo ještě neodevzdáno.
Proto se na všechny pletařky obracím s prosbou. Dopleťte své
kusy šály nejlépe na celé metry, řádně označte jménem, počtem
metrů a připojte i vaše číslo popisné. Do konce měsíce dubna tyto
šály odevzdejte na úřad městyse a nové zatím nezačínejte. Je to

z důvodu, abychom měly šálu fyzicky pohromadě, sečetly její
přesnou délku a zbytečně nepřepletly. Je nás mnoho, které pleteme, a zbývá nám již necelý kilometr.
Prosím o šíření této informace mezi ostatní pletařky, abychom
skutečně získaly šály od všech. Komu by se nedostával materiál,
může si vyzvednout na úřadě městyse. Předem děkuji.
V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na tel.: 775 919 274.
Pletení zdar a šále zvlášť!
Jitka Kalasová

Divadelní soubor
Minulý rok nacvičil divadelní soubor komedii Taková ženská na krku od známého francouzského autora Georgese
Feydeaua, se kterou v únoru
úspěšně ukončil tuto divadelní
sezónu. Hra měla úspěch nejen
na jevišti v Novém Veselí, kde
byla pětkrát reprízována, ale
zhlédnout ji mohli také diváci
v Přibyslavi na přehlídce Divadelní Přibyslav, dále v Polničce,
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na Třech Studních a ve Velké
Losenici. Komedii tak vidělo téměř 800 diváků.
V listopadu měla premiéru
pohádka Radoslava Lošťáka
Poněkud ztracená princezna,
která nebyla ve Veselí žádnou
novinkou. Poprvé zde byla sehrána v roce 1983 a následně
v roce 2000 nově založeným
dětským souborem. Divadelníci se dále v listopadu předvedli

na Slavnostech sv. Martina pořádaných MŠ Kamarád Nové
Veselí, kde sehráli scénku o Sv.
Martinovi. Děkujeme MŠ Kamarád, že jsme si mohli zahrát pod
širým nebem před spoustou
diváků. Atmosféra byla parádní
a celé slavnosti se moc povedly.

Od března tohoto roku
působí divadelní soubor samostatně a již není součástí TJ
Sokol Nové Veselí. Děkujeme
všem, kteří nás podporují a pomáhají nám a těšíme se na další
divadelní sezónu.
Jana Stehlíková
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Horácké divadlo
Do Horáckého divadla v Jihlavě se na sezónu 2017-18 přihlásilo na předplatné 32 zájemců z Nového Veselí a okolí. Zájemci na novou sezónu 2018-19 se mohou přihlásit do 20. dub-

na na tel.: 605723541. Připravované tituly: AKO TISÍCROČNÁ
VČELA, SVATÝ VÁCLAV, ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, ŠAKALÍ LÉTA,
ŽEBRÁCKÁ OPERA, ZAHRÁDKY.
Romana Vencelidesová

Spolek seniorů
V letošním roce měl spolek seniorů tři setkání. První lednové pondělí se za větší účasti promítal film Vzpomínka na minulost o opravě věže kostela sv. Václava. Během promítání doplnil
informace pan starosta, místostarosta, Marcela Vencelidesová
a přítomen byl i farář Mons. Mgr. Jan Peňáz. Pro zájemce připomínám, že DVD jsou stále k prodeji na úřadě městyse. Na
závěr tohoto setkání přečetl pan Zdeněk Horký pověst o založení kostela.
V únoru spolek navštívil pan Mgr. Stanislav Mikule z Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou. Přednáška Jak se žilo
za Otce vlasti - povídání o zajímavostech z doby Karla IV. byla
zajímavá, doplněna mnoha obrázky i ukázkami dobového oblečení.

Březnové setkání se již neslo v duchu nadcházejících Velikonoc. O občerstvení v podobě perníkových vajíček či lineckého cukroví se postaraly Irena Horká, Dana Vlčková a Jitka
Kalasová. Svými výrobky velikonoční atmosféru navodily Stanislava Doležalová s Jaroslavou Zemanovou. Drátkovaná vajíčka přinesl Otakar Pazdera, který i tuto techniku předváděl.
Milan Zárybnický pletl pomlázky ze 14 prutů. Výtvarnice Jarmila Nedbalová ukázala, z čeho všeho a čím se dají zdobit vajíčka, a mnohé z přítomných žen si samy ozdobily vajíčko podle
vlastní fantazie.

Příští schůzka se bude konat tentokrát výjimečně v úterý
3. dubna, hned po Velikonočním pondělí. V rámci měsíce bezpečnosti je připravena beseda s Policií České republiky. A v květnu bude promítání cestopisného filmu o cestě trabantem na
Pobaltí. Plakáty na jednotlivá setkání jsou vyvěšovány na obvyklých místech a informace se objevují i v hlášení rozhlasu.
Závěrem bych chtěla zmínit, že jsou zváni všichni senioři
včetně mužů. Opravdu se nejedná o žádný „babinec“, byť se
může zdát, že program je zaměřen pouze na ženy.
Jitka Kalasová

Výstava Intimní exprese
Vlastivědné
muzeum
v Olomouci pořádá ve dnech
16. března až 22. dubna 2018
výstavu s názvem Intimní
exprese/Osud a dílo Julia
březen 2018

Pelikána (1887 – 1969) v dramatu 20. století. Julius Pelikán je jedním z významných
rodáků Nového Veselí a také
jeden z nejvýznamnějších

moravských sochařů první
poloviny minulého století. Několik jeho děl je trvale
umístěno na mnoha místech
v Novém Veselí (park, hřbi-

tov, sokolovna, škola boční
vstup do kostela). V obřadní
síni Úřadu městyse Nové Veselí je také stálá expozice některých jeho děl.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI
NTI

Tobiáš Vencálek Potoční 343
Vít Večeřa Dolní 350
Lucie Dvořáková Polní 404
František Randlík Nová 211

Marta Kotíková 70 let
Vlasta Pavlíková 75 let
Jiří Musil 80 let
Anna Sobotková 85 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

Všem jubilantům
co nejsrdečněji blahopřejeme
jeme
a do dalších let
přejeme hodně zdraví, pohody
dy
a spokojenosti

Informace z evidence obyvatel Nového Veselí za rok 2017 a ze Statistického úřadu
Po zpracování statistiky za rok 2017 je stav obyvatelstva v našem
městysi následující: V roce 2017 se přistěhovalo 22 lidí a 28 se jich
odstěhovalo. Narodilo se 14 dětí a zemřelo 11 obyvatel. Počáteční

stav k 1. 1. 2017 byl 1323 obyvatel, k 1. 1. 2018 1320 obyvatel. Podíl
nezaměstnaných osob za prosinec 2017 činil 1,9 %, což je oproti
roku 2016 pokles o 1,2 %.

RŮZNÉ INFORMACE A OZNÁMENÍ
•

I v tomto roce budou majitelům psů v Novém Veselí dle naší
evidence doručeny složenky na úhradu poplatku ze psů za
rok 2018. Předvyplněné složenky budou těmto občanům
dodány společně s tímto zpravodajem a žádáme o jejich
úhradu do 30. 4. 2018 prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilním symbolem je číslo uvedené na složence, ve zprávě pro
příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Dále bude možné
zaplatit tyto poplatky v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí.

•

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců.

•

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku (ode
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: v domech od 1 až 2 bytů za prvního psa 100,Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč;
v domech od 3 a více bytů: za prvního psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Od poplatku
je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob aj. Od poplatku
se dále osvobozují: poplatníci žijící osaměle, pobírající starobní důchod, invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod.

Obecně závazná vyhláška městyse Nové Veselí č. 1/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí se na
svém zasedání dne 12. 2. 2018 usnesením č.
25 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Nové Veselí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse.1

Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
platí1:
a) fyzická osoba,
1. která má v městysi trvalý pobyt,
1

§ 10b odst. 1 zákona o místních
poplatcích

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost
může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník
nebo správce. Osoby, které platí poplatek
za více fyzických osob, jsou povinny úřadu městyse oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.2

(1)

(2)

(3)

(4)
2

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností
zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je
povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které
se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou
byty očíslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou
poplatníci povinni ohlásit správci poplat§ 10b odst. 2 zákona o místních
poplatcích
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ku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.3
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.4

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však
do konce příslušného kalendářního roku.

(1)
a)

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 350,- Kč a je tvořena:
z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
z částky 200,- Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok.
Skutečné náklady za rok 2017 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 529848,- a byly rozúčtovány takto:
Náklady: 529848,- Kč děleno 1336 (1320
počet osob s pobytem na území obce +
16 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba) = 397 Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst.
1 písm. b) vyhlášky ve výši 200,- Kč.
V případě změny místa pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle
čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku
se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

b)

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku.

h)

(1)
a)
b)

(2)

(3)

3
4
5

§ 14a odst. 2 zákona o místních
poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních
poplatcích
§ 10b odst. 6 zákona o místních
poplatcích

c)

(2)
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

i)

Čl. 6
Osvobození
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. (1) písm. a), která je
umístěna do dětského domova pro děti
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost úřadu městyse obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
osoby s pobytem v místě ohlašovny a adrese Nové Veselí, Na Městečku č.p. 114,
osoby ve vazbě či ve výkonu trestu či ve
výkonu odnětí svobody, a to po dobu trvání těchto opatření,
osoby s pobytem na území městyse,
které se v příslušném kalendářním roce
prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než
6 měsíců v zahraničí,
osoby nezvěstné, a to ode dne, kdy byly
úředně za nezvěstné prohlášeny,
fyzické osoby, kterým byl podle zákona
upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
děti do věku 17 let včetně dosaženého
věku,
poplatníci dle čl. 2 odst. (1) písm. a), kteří
se nepřetržitě, déle než 6 měsíců, zdržují mimo území městyse v obci, která
vybírá úhradu za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě
smlouvy nebo jako poplatek dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
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Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu úřad městyse poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
úřad městyse zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
6
7

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.8
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří úřad
městyse poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.9
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.10

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.

8
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

SDĚLUJEME
• V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních
a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ
a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně
budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních
médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové
organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí,
za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.
•

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.
2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 11. 12.
2015.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

Připomínáme občanům možnost zasílání hlášení místního rozhlasu formou SMS zpráv či prostřednictvím mailu. Nově jsou
všechna hlášení místního rozhlasu zveřejněna na webových
stránkách městyse v odkazu „Hlášení místního rozhlasu“ a na
Facebooku

•

Svoz komunálního odpadu v době velikonočních svátků
bude proveden již v sobotu 31. 3. 2018 v brzkých ranních
hodinách

•

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

•

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

•

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

•

Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady.

•

Sdělujeme, že televizní pořad Cyklotoulky Nové Veselí bude
Česká televize vysílat na programu ČT Sport v těchto dnech:
sobota 31. 3. 2018 v 8.20 hodin, opakování – 1. 4. 2018 v 5.10
hodin, 4. 4. 2018 v 9,45 hodin, 6. 4. 2018 ve 12,55 hodin.

•

Upozorňujeme spoluobčany na nekalé a falešné nabízení
energetických služeb v našem městysi. Těchto podvodných
nabídek v poslední době přibývá. Tito falešní prodejci používají různých lákavých a záludných postupů. Doporučujeme
si vždy řádně prodejce a obchodního zástupce prověřit, nejlépe ověřením přímo na sídlo dané energetické firmy (např.
E.ON, ČEZ. Innogy apod.). Doporučujeme také tyto obchodníky nepouštět do svých domů a bytů. V případě nutnosti
neváhejte kontaktovat Policii ČR, případně volejte na úřad
městyse.

Tříkrálová sbírka u nás
V Novém Veselí se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 6. ledna
2018. Vybráno bylo rekordních 52 785 Kč.
Poděkování patří všem, kteří přispěli svým darem, pomohli
s organizací sbírky a také koledníkům. Letos se vydali do vašich
domovů získat prostředky na dobrou věc:
Verunka Šrámková, Káťa Danihelová, Lucka Horká, Terezka
Gažiová, Eva Prachařová, Radanka Šlechtová, Bára Kotíková,
Markétka Jurmanová, Anička Danihelová, Vojta Hromádka, Ondra Danihel, Terezka Hemzová, Verunka Danihelová, Láďa Nováček, Radek Novotný, Dan Hofmann, Martin Sobotka, Miloš Musil
a nejmladší pětiletá Valentýnka Hromádková.
DĚKUJEME VŠEM!!!
Marcela Vencelidesová
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v našem správním obvodě
Nové Veselí

52 785,- Kč

Budeč

10 340,- Kč

Újezd

28 810,- Kč

Kotlasy

8 250,- Kč

Březí nad Oslavou

12 803,- Kč

Matějov

11 750,- Kč

Celkem:

124 738,- Kč

INFORMACE Z FARNÍHO ÚŘADU NOVÉ VESELÍ
Hrkání před Velikonocemi
Velikonoce začínají už na
Zelený čtvrtek, kdy si připomínáme věci smutné: Pán Ježíš
byl zrazen a zajat. Na Velký pátek ještě smutnější: byl za nás
mučen, ukřižován a pohřben. V
hrobě odpočíval po celou Bílou
sobotu. Proto v tyto tři dny nezní radostný hlas zvonů, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných
hrkaček. Toto nařízení vydal papež, proto se lidově říká, že zvony uletěly do Říma. Ani v kostele
nezvoní ministranti malými
zvonky, ale místo nich používají
takzvané klepače.
Víme, že ve škole zvonek
řídí celý den. Podobně i v klášbřezen 2018

terech zvon ohlašuje denní činnost. A je zajímavé, že
v přísných klášterech na křesťanském východě mají místo
zvonu kládu, na kterou buší
dřevěnou palicí.
Ke všem zvykům se připletou i pověry. Byli lidé, kteří se
domnívali, že když zjara udělají
velký rámus na polích, budou
mít na celý rok pokoj od hlodavců. Proto se kdysi hrkalo
a řehtalo o sto šest. Je pravda,
že hlodavci před hrkači sice
okamžitě utekli, ale brzy se
spokojeně vrátili.
Zvon zaznívá z věže a je slyšet po celé obci. Hrkačky dělají

velký rámus, ale není je tolik
slyšet, proto se s nimi obchází
všechny domy. U křížů se pak
modlí Anděl Páně jako jindy.
Před tím zpívají následující píseň, která jasně připomíná, co
Pán Ježíš vytrpěl pro nás a pro
celý svět.
Dnes bývá křesťanský význam tohoto zvyku odmítán.
Novodobí pohané jej berou jen
jako příležitost k pořádnému
rámusu. Při nejlepším řeknou,
že jdou vítat jaro. Chraňme si
toto dědictví otců a nenechme
ho ničím pokazit. Po vzoru našich věřících předků i my takto
„poděkujme Kristu Pánu za ka-

ždičkou jeho ránu“, jak hrkači
zpívali u každého kříže, který
tradičně stával na každém konci obce. Celá píseň je na konci
článku.
Hrkání začíná na Zelený
čtvrtek 29. 3. večer po bohoslužbách, kdy po 18. hodině
vyjdeme z kostela. Na Velký pátek budeme chodit – zase od
kostela – v 7, 12 a v 18 hodin,
na Bílou sobotu v 7 a 12 hodin.
Na Velký pátek zahrkáme krátce ve 3 hodiny odpoledne jen
před kostelem.
Zvu všechny zájemce, nástroje půjčím. Sraz u kostela.
Jan Peňáz, farář
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Velikonoční přání
Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás
svým vzkříšením …. zaznívalo především
v době postní v posvátném prostoru.
Může to zaznít i v tiché studánce naší
duše, když se v ní někdy objeví jakýsi šum
nebo kal, a člověk má strach o ni a o čistou
vodu v ní. Velikonoce nejsou jen připomínkou obětavé lásky ukřižovaného a jeho moci
nad smrtí tenkrát v roce 33 v Jeruzalémě, ale
i pozvánkou, u koho to hledat dnes. Ten posvátný zpěv končí slovy: Ježíši Kriste, Spasiteli světa a my můžeme dodat: Spasiteli náš,
a dokonce Spasiteli můj.
Přeji vám všem příjemné hledání a radostné nacházení
Jan Peňáz, farář

Píseň:
My klekání zvoníme,
tím památku činíme,
že Kristus Pán za nás umřel
a na kříži za nás pněl.
Smrt přehořkou podstoupil,
by nás hříšné vykoupil,
všechny naše nepravosti
ráčil na sebe vzíti.
Proto, milý křesťane,
modli se Anděl Páně,
aby nás Bůh vždy zachoval
na přímluvu Marie.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích
v kostele sv. Václava v Novém Veselí
29.3. Zelený čtvrtek 17.00 a pak hned hrkání
30.3. Velký pátek 15.00, hrkání 7.00 – 12.00 – 18.00
31.3. Bílá sobota 19.30, hrkání 7.00 a 12.00
1.4. Hod Boží velikonoční 8.00, děkovná pobožnost 14.30
2.4. „Červené“ pondělí 8.00
Velikonoční bohoslužby u sousedů
ZČ Zelený čtvrtek * VP Velký pátek * BS Bílá sobota * HB Hod Boží velikonoční
Bohdalov
ZČ 17.00 * VP 15.00 * BS 19.30 * HB 10.00
Žďár město
ZČ 19.00 * VP 15.00 * BS 20.00 * HB 7.30, 10.30,18.00
Žďár klášter
ZČ 17.00 * VP 17.00 * BS 21:00 * HB 9.00

Baroko - pro duši a pro oko
V Bohdalově nám to v kostele přímo na místě ukáže
a slovem doprovodí
V NEDĚLI 22. DUBNA V 17 HODIN
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, bývalý rektor Akademie výtvarného

Přednáška o pěstování
zeleniny a okrasných květin

umění v Praze a generální ředitel Národního památkového ústavu.
Pak zazpívá Mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus

v úterý 27. března v 18 hodin

z Jimramova pod vedením místního rodáka Oldřicha Růžičky.

v zasedací místnosti městyse

Všichni z celého okolí jste srdečně zváni.

Nové Veselí

Severní Korea vlastníma očima
Ochutnávka toho nejlepšího
ze zahrady a spíže

V kostele v Novém Veselí nám ukáže 400 snímků pořízených r.

V sobotu 7. dubna v 16 hodin

V NEDĚLI 27. KVĚTNA V 17 HODIN

v zasedací místnosti městyse

PhDr. Josef Pala, šéfredaktor olomouckého diecézního časopisu.

Nové Veselí

Všichni z celého okolí jste srdečně zváni.
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INFORMACE KNIHOVNY MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ
„Ten, kdo čte knihy, nikdy není sám“
Knihovnu městyse v loňském roce navštívilo 1092 čtenářů, z toho
47 dětí do 15 let. Celkem bylo vypůjčeno 3883 knih a časopisů.
Vážíme si všech našich věrných čtenářů, neboť bez nich by
knihovna nemohla fungovat. Zároveň vyzýváme ostatní, aby navštívili naši knihovnu, určitě by si zde nějakou zajímavou knihu vybrali.

Knihovna nabízí 7700 knížek a k vypůjčení jsou zde i některé časopisy
(např. Týden, Zahrádkář, Decor, Čtyřlístek, Květy a další). Otevřena je
každý čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 17.00
hodin.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ocenění Zasloužilý hasič
V tradičním podzimním termínu 10. 11.
2017 se konalo v Centru hasičského hnutí na zámku Přibyslav slavnostní předávání
nejvyššího ocenění pro dlouhodobé členy
dobrovolného hasičského hnutí v ČR Medaile
s čestným titulem Zasloužilý hasič. Mezi padesáti vyznamenanými byl vyznamenán náš
člen SDH Nové Veselí bratr Josef Ficek. Mezi
dobrovolné hasiče vstoupil v roce 1966. Od
roku 1968 pracoval ve výboru SDH jako preventista a zároveň plnil funkci řidiče v zása-

hové jednotce. V roce 1980 zvolen starostou
sboru a včele stál do roku 1992. Kromě toho
působil v obecním zastupitelstvu a v jednom
volebním období zastával funkci místostarosty městyse. Má osobní podíl na realizaci
významných budovatelských akcí v Novém
Veselí. V roce 2013 získal za dlouholetou práci pro dobrovolné hasičstvo Řád sv. Floriána.
Srdečně blahopřejí členové SDH Nové Veselí.
Za SDH Nové Veselí velitel sboru
Stanislav Chalupa

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
Krajské zastupitelstvo udělilo na svém jednání 6. 2. 2018 další tři tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Ocenění nově patří
také Marii Žilové a její dceři Evě Jurmanové za tradiční techniky a postupy při zpracování zmenšených součástek lidových krojů. Slavnostní
předání nově udělených titulů se uskuteční v Muzeu Vysočiny Třebíč ve
středu 18. dubna 2018. Paní Marii Žilové a její dceři gratulujeme.
Marie Žilová
Od roku 1997 se věnuje šití a vyšívání krojových součástek a zhotovování zmenšených replik krojů na panenky spolu s dcerou Evou
Jurmanovou. První panenku v horáckém kroji vytvořily podle popisu
Vratislava Bělíka. Již u této panenky použily autentický materiál. Na
ni navázaly další kroje z Horácka a Podhorácka – Telče, Dačic, Třebíče,
Žďáru nad Sázavou. Kroje zpočátku vytvářely zejména podle krojových
popisů a předloh etnografky Blaženy Šotkové. Následovaly kroje složitější co do pracnosti, například litomyšlský, mladoboleslavský nebo kyjovský. Marie Žilová vede širokou dokumentační činnost a zpracovává
podklady ke krojům. Krojované panenky vytváří jako repliky, využívá
striktně původní materiály a ruční práci, ručně vyrábí i obuv. Při finální
úpravě panenky se snaží co nejvíce přiblížit celkovému vzhledu krojované postavy, a tedy i úpravě hlavy a doplňkům. Kroje šijí dle velikosti
panenky, a sice většinou v měřítku 1:4, 1:5 nebo 1:10. Nezpracovávají
pouze kroje sváteční, ale i pracovní a všední oděv. Každá panenka je
originál a má svůj certifikát – obsahuje jméno panenky, údaj o etnografické oblasti, užitém materiálu, o autorkách atd. Rodinný fond krojovaných panenek v současnosti čítá na 300 kusů. Od roku 2003 mají
březen 2018

za sebou obě ženy přes 20 výstav. První výstava se konala v Havlíčkově
Brodě a na ni navázaly další – z posledních let například v Jindřichově
Hradci, Velké Bíteši, Jihlavě, Telči či Ostravě. V roce 2016 byla uspořádána velká výstava v Muzeu Vysočiny Třebíč.
Eva Jurmanová
S výšivkami se setkávala doma již od dětství díky své mamince Marii Žilové. Sama začala s vyšíváním již v dětství, kdy se se sestrou Margaretou navštěvovaly zájmové kroužky, které vedla její maminka. Přibližně v 19 letech začala vyšívat samostatně stylem richelieu. Postupně
začala Eva Jurmanová sbírat panenky s keramickými hlavičkami a na
popud maminky vytvořily společně první krojovanou panenku v horáckém kroji. Inspirací jim byl dochovaný kroj po pratetě, který paní
Jurmanová dokonce sama v dětství nosila. Do současné doby vytvořily
s maminkou za více než 15 let společné práce již na 300 krojovaných
panenek ve věrných zmenšeninách lidových krojů z různých etnografických oblastí, jež obdivují návštěvníci a zájemci na výstavách po celé
ČR. Vzhledem k obsáhlosti své sbírky nemohou mít všechny panenky
vystaveny, takže značná část jich je uložena v depozitáři. Nárazově vyrábějí také krojové součástky v běžné velikosti (např. čepec pro dudačku
z Pelhřimovska) a panenky na zakázku, nejčastěji do soukromých sbírek
(ČR, Austrálie, Amerika, Kanada, Island, Francie aj.) O mistrovské tvorbě
matky a dcery byly natočeny dokumenty a reportáže pro Českou televizi, Český rozhlas a další veřejná média. O jejich práci vyšlo mnoho
novinových a časopiseckých článků.
Pozn.: Zpracováno z podkladů Muzea Vysočiny Třebíč, p. o.
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OKÉNKO Z HISTORIE
Dnešní příspěvek v „Okénku
z historie“ se týká doby nedávno minulé. V roce 1979, kdy byla
otevřena nová mateřská školka,
nastoupila jako učitelka paní Bohumila Málková ze Žďáru. Té koncem loňského roku vyšel druhý
díl vzpomínkové knížky Barevná
sklíčka aneb Malé životní radosti.
Několik příběhů je věnováno i Novému Veselí.
Pohádka O veliké řepě
V mateřské škole v Novém Veselí jsem byla „ta nová soudružka“,
a jak se jako „ta nová“ předškolákům uvést? Samozřejmě pohádkou!
Dětem jsem tedy navrhla, že jim
na přivítanou povím takovou pohádku, kterou si samy budou přát.

Přání dětí znělo: O veliké řepě…
Nic zlého netušíc tedy pohádku vyprávím podle klasického textu. Děti
poslouchají, sledují mne očima, až
z jejich pohledu začínám mít trochu
trému. Proč – netuším. A najednou
se to stalo! Vyprávím: „Přišli na pole
a chytili se dědek za řepu, bába za
dědka, táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.“ Děti seděly jako zařezané. Žádná
radost, že největším pomocníkem
při tahání řepy byla malá myška!
Trpně vyčkaly do konce pohádky, ale
další vyprávění už nepožadovaly,
a téměř se mnou nemluvily. Doma
jsem se rodině svěřila, co se mi první
den na novém pracovišti přihodilo,
a v noci jsem přemýšlela, co s tím
mám udělat? Nabízela se pouze jediná varianta – požádat děti, ať mi
ony vypráví svoji nejoblíbenější.

Druhého dne jsem tedy s určitým napětím a zvědavostí dětem
navrhla, ať mi také ony na přivítanou poví nějakou pohádku. Začaly.
Jak jinak než O veliké řepě. V situaci,
kdy já jsem při vyprávění použila
označení dědek a bába, řekly: „ A
chytili se: dědoušek za řepu, bábička za dědouška….“ A mně bylo
najednou jasno. Pohádka v mém
podání děti do hloubi jejich dušiček
urazila. Především ty z dětí, které
byly s prarodiči v denním kontaktu,
případně kdy rodiny bydlely v jednom domě. Tím dokázaly, že „bábičku a dědouška“ milují stejně jako
svoje rodiče. Po mojí příští „veliké
řepě“ mi bylo odpuštěno.
Bohumila Málková celý svůj
profesní život pracovala jako

učitelka v mateřských školách
v okrese Polička a Žďár nad Sázavou, v Novém Veselí v letech 1979
- 1990. Celoživotně se věnuje výtvarnému umění, obsáhlá je i její
literární tvorba. Vydala několik
básnických sbírek, odborných
publikací a mnoho fejetonů a příběhů ze života. Dvoudílný soubor
vzpomínek Barevná sklíčka jsou
zatím jejím posledním počinem.
Paní Málková, která letos oslaví významné životní jubileum, je
výbornou vypravěčkou, pořádá
výstavy, autorská čtení a besedy.
Ráda přijala pozvání i do Nového
Veselí. Kdy se bude povídání s paní
Málkovou spolu s představením
její tvorby konat, budeme včas na
obvyklých místech informovat.
Marcela Vencelidesová

ENDURO CROSS
V sobotu 14. 10. 2017 pořádal AMK Velká
Losenice ve spolupráci se zemědělstvím Pavla Ficka 1. ročník Veselského strnišťáku. Celý
okruh pro enduro cross byl natažený na poli
a měřil 2,39 km. V dopoledních hodinách probíhaly volné tréninky jezdců. Po obědové
pauze následovala hodinovka s hromadným startem. Nejlepšího výsledku dosáhl Stanislav Horský, který odjel během
hodiny 19 kol. Po něm následovali s 18
koly Miroslav Culka, Miroslav Dlouhý, Ivo
Kostelecký, Radek Sláma a Vojtěch Křiva. Celkově se hodinové jízdy zúčastnilo
29 jezdců, z nichž 2 byly dívky. Z novoveselských rodáků jel strnišťák Vojtěch
Hromádka, který reprezentuje motoklub

AMK Velká Losenice. Z losenického týmu
startovalo celkem 7 jezdců, již zmíněný Vojta,
dále Jan Musil, Filip Doležal, Adam Doležal,
Josef Sobotka, Martin Bukovjan a Martina Růžičková. Slunečné počasí nám dopřálo tuto

hojnou účast, skvělou atmosféru a mnoho
nadšených diváků. Těšíme se na další spolupráci a pořádání dalších akcí, zpestřujících
motocrossové dění v našem okolí.
Za AMK Velká Losenice Martina Růžičková

Vojtěch Hromádka

OFFROAD TRIAL
Loňskou sezónu jsem s Lukášem ukončil s nepojízdným autem Mitsubishi Pajero 3.5 V6. Po
nekončícím shánění motorových
dílů, popřípadě celého motoru
jsme ze zoufalosti koukali už i po
celých autech. Začátkem ledna
dovážíme z Polska již upravený
vůz Toyota Land Cruiser 70 s třílitrovým naftovým motorem. Vůz
byl stavěn pro jiný typ závodu,
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ale my jsme si mysleli, že máme
vyhráno a moc se upravovat nebude. Opak byl pravdou, auto
vypadalo na první pohled, že je
v super kondici, ale už vlastně ani
nevím, co jsme nepředělávali a s
čím nebyl problém.
Martin s Jiřím sezónu dokončili bez větších potíží, ale Martin
si začal dělat nárok na obratnější
auto. Na konci února dovážíme

z Anglie také upravený vůz Suzuki Samurai s benzínovým motorem 1.6. Auto je lehoučké, má
přepracovaný podvozek a po pár
dnech na dílně se zdá být připraveno na sezónu.
Oba závodní speciály mají
vzduchové uzávěrky předního
i zadního diferenciálu, ochranný
rám z bezešvých trubek ohýbaný za studena. Originální palubní

deska je nahrazena hliníkovým
plechem, který je osazen jen nejdůležitějšími informacemi o motoru i s varovnými signály, například při přehřátí nebo ztrátě tlaku
motorového oleje.
Sezóna začíná 30. - 31. března v Pístově u Jihlavy. Obě auta
jsou připravena a my od nich očekáváme bezchybný výkon.
Jakub Glas
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Řidič Vysočiny
Zima se nám pomalu chýlí ke konci, jaro už je za dveřmi a přináší
s sebou naši oblíbenou soutěž. Už název nám napovídá, že se jedná
o závod s automobily, není to však na rychlost nebo na čas, ale prověřuje se zde zručnost řidiče a sehranost posádky. Soutěž je určena pro
dvoučlenné týmy složené z řidiče a jeho navigátora. Závod jsme poprvé absolvovali v roce 2013 a od té doby se účastníme každý rok. První
rok byl spíše seznamovací a z Nového Veselí vyrazila jediná posádka, ale v dalších letech se účast začala zvyšovat a postupně jsme šplhali
vzhůru i v žebříčku, dokonce jsme měli zastoupení i na stupních vítězů.
Jízda zručnosti, výměna kola na čas, test silničního provozu, zdravověda a spousta dalších úkolů se plní na zhruba 70 kilometrů dlouhé trase.
Na startu každá posádka dostane itinerář, podle kterého se projíždí
stanovená trasa. Důležitou roli zde hraje navigátor a přesný tachometr
v autě, protože ne jednou se nám stalo, že jsme odbočili na špatné křižovatce díky nepřesnosti tachometru. Tradičně jezdíme s trabantem,
který zhruba šedesát dalších závodníků poráží v řadě disciplín. Třikrát
v řadě měl nejlepší čas v jízdě zručnosti, ale i v disciplínách ostré zatáčky, vykroužení osmičky mezi kuželi, couvání do garáže, jízdě po prkně
a podélném parkování umí za sebou nechat všechny soupeře. Nejtěžší
disciplínou je však zdravověda. Pořadatelé se snaží každým rokem překonat roky předešlé a vytváří tak perfektní simulace dopravní nehody
nebo jiné krizové chvíle. Umělá krev stříká z otevřených zlomenin, figurant je v bezvědomí a nevykazuje známky života, ostatní figuranti
křičí, jako kdyby se jednalo o reálnou situaci. To všechno dohromady
nabudí tak věrohodnou atmosféru, že soustředit se na ošetření je dost

složité. Doufáme, že získané zkušenosti nebudeme muset nikdy použít, ale jsme moc rádi za tak skvělou přípravu. V cíli si potom účastníci
mohou vychutnat skvělý guláš a vyzkoušet různé atrakce, například
reálné simulace převrácení vozidla nebo nárazu do zdi. Další atrakcí
jsou policejní psi, kteří zde předvádí, jak umí vyčmuchat tabák, drogy
nebo i člověka. Nakonec následuje vyhlášení výsledků, které oznamuje
zdárné ukončení dalšího ročníku. Kdyby se chtěla nějaká posádka přidat, budeme moc rádi. Nemusíte mít z ničeho strach, je to jen soutěž
a se vším Vám poradíme. Řidič Vysočiny se koná vždy okolo čarodějnic.
Držte nám palce při letošním již 22. ročníku.
Za Tam a Zase Zpět Jiří Rössler

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet
a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů,
se na Vás obrací – v souvislosti
s loňským významným obdobím
sucha a následnou očekávanou
gradací kůrovců - s následujícím
upozorněním: Vlastníci lesů (stát,
obce, ostat. právnické osoby,
fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č.
289/95 Sb. o lesích (dále jen „lesní
zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů
(kůrovců) na les, zejména bránit
vývoji, šíření a přemnožení
škodlivých organismů, tedy
i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les,
tj. kůrovců (lýkožrout smrkový,
lýkožrout severský, lýkožrout
lesklý, atd.), vyskytujících se
především na smrku.
Ke splnění této povinnosti je
nezbytné, aby jednotliví vlastníci
lesů:
1. zpracovali a asanovali (odvoz z lesa, chemicky, mechanicky
březen 2018

sloupáním kůry) veškeré stromy
a dříví dosud napadené kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu, zimy a v předjaří uschlé a usychající stromy) – do 31.3. 2018,
nejpozději však prokazatelně před
výletem dospělců z napadených
stojících stromů či ležícího dříví,
2. zpracovali a asanovali
kůrovcové stromy napadené
v období měsíců dubna a května 2018 (v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy) - do
30.5. 2018, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců
z napadených stojících stromů či
ležícího dříví,
3. zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty
a zlomy ze zimního období vzniklé po 22.11.2017) – do 30.5.2018,
nejpozději však prokazatelně
před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího
dříví. Tím není dotčeno opatření
obecné povahy vydané MZe ČR
dne 7.11.2017 (nahodilé těžby

vzniklé do dne účinnosti opatření (22.11.2017) zpracovat do
31.3.2018),
4. aktivně a nejlépe osobně
prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré stromy suché, usychající, zrezivělé,
smolící, s drtinkami za šupinami
kůry, s opadávající kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být
neprodleně přistoupeno k jejich
asanaci, tj. pokácení a odvozu
z lesa – včetně vršků a špalků paliva)
5. vstoupili v kontakt se svým
odborným lesním hospodářem
(případné informace podají jednotlivé obce), který upřesní rozsah
nahodilé těžby včetně termínů
asanace a zpracování,
6. neprodleně zajistili a realizovali (ať už prostřednictvím svým
či třetích osob) nahodilou těžbu
– tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví po 30.5.2018 spočívající v pokácení a účinné asanaci,
tj. odvezení kůrovcem napadené

hmoty z lesa (a v dostatečné vzdálenosti od něj. min 2 km) před
ukončením vývoje brouků, popř.
nelze-li toto splnit, využít chemické asanace (např. insekticidní sítě)
či asanace ručním odkorněním.
Vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivně a v
součinnosti s odborným lesním
hospodářem realizovali shora
uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců,
kteří jinak způsobí další významné
škody na jejich lesích i lesích sousedních vlastníků.
Navíc nesplněním zákonných
povinností v ochraně lesa, daných
právě ust. § 32 lesního zákona, se
vlastník lesa vystavuje nebezpečí
správního řízení a postihu.
Pro vaši případnou potřebu
zasíláme nový instruktážní film
o kůrovci: https://www.youtube.
com/watch?v=B9F6_un8TTg&feature=youtu.be
Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru živ. prostředí
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Oprava koňky
SDH Nové Veselí vlastní ruční stříkačku taženou koňmi tzv.
koňku z roku 1875. Je to nejstarší

funkční stříkačka tažená koňmi
na okrese Žďár nad Sázavou.
V roce 1983 hasiči Pavel Nedělka,

Miroslav Poul ml., Josef Hudec,
Josef Ficek, Jiří Sobotka provedli
generální opravu. Od roku 1984
se náš sbor s koňskou stříkačkou
zúčastnil mnoha akcí, ať to byly
oslavy sborů nebo soutěže. Po
soutěži koňských stříkaček 6. 8.
2017 v Jamách se rozhodlo, že se
nechají vyrobit nová loukoťová
kola nebo jejich renovace, protože stav kol byl v havarijním stavu. Tím začala druhá generální
oprava koňské stříkačky. Loukoťová kola zrenovoval truhlář pan
Petr Rosecký z Velké Losenice za
cenu 15.246,- Kč. Následovalo
rozebrání celé stříkačky. Železné díly opískoval pan Roman

Pejchal z Pokojova. Následovalo
celé obroušení a nátěr, se kterým
vypomohl pan Stanislav Šrom.
Poté byla koňka zkompletována
do původního stavu. Hasiči na
této generální opravě odpracovali 147 hodin. Poděkování patří
těmto hasičům: Pavel Nedělka
st. a ml., Miroslav Brychta, Tomáš
Holcman, Stanislav Chalupa st.
a ml., Josef Ficek, Jaroslav Kratochvíl, Vladimír Veselý st. a ml.
a František Zita. Za finanční pomoc děkujme městysi Nové Veselí.
Za SDH Nové Veselí
Velitel sboru
Stanislav Chalupa st.

POLICIE INFORMUJE
Policisté apelují na cyklisty, aby při jízdě na kole byli obezřetní
KRAJ VYSOČINA – V souvislosti s vývojem dopravní nehodovosti
a celkovou dopravně bezpečnostní situací na pozemních
komunikacích v České republice byly ředitelstvím služby dopravní
policie Policejního prezidia České republiky pro rok 2018 stanoveny
priority v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, mezi
které mimo jiné patří i dohled nad dodržováním pravidel jeho
nemotorizovaných účastníků. Z tohoto důvodu se policisté Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina v nadcházejícím období, kdy bude
začínat cyklistická sezona, zaměří také na cyklisty. Policisté budou
dohlížet především na to, aby cyklisté dodržovali pravidla silničního
provozu, a budou provádět preventivní akce ve vztahu k jejich
zviditelňování, používání ochranných pomůcek a bezpečnému
chování na pozemních komunikacích.
V roce 2017 došlo v Kraji Vysočina k celkem 142 nehodám s účastí
cyklistů, přičemž 2 cyklisté byli usmrceni, 13 jich utrpělo těžké zranění
a 115 se jich zranilo lehce. Pouze 12 cyklistů vyvázlo z nehody bez
zranění.
Z tohoto důvodu je proto velmi důležité si uvědomit, že při
dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně
snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním
účastníkům silničního provozu. Proto bychom jako cyklisté měli
dodržovat následující pravidla:
• Na kole jezdíme co nejblíže u pravého okraje vozovky a pozorně
sledujeme provoz okolo sebe, abychom mohli včas zareagovat
na jakoukoliv situaci. Cyklisté mohou v provozu na pozemních
komunikacích jezdit pouze jednotlivě za sebou. Na jízdním kole
nevozíme předměty, které by nás nebo někoho ostatního mohly
zranit. Své úmysly dáváme najevo včas a takovým způsobem,
aby je ostatní účastníci silničního provozu správně pochopili. Při
každé změně směru jízdy dáváme zřetelně znamení paží.
• Na přechodu pro chodce dáváme přednost přecházejícím
chodcům. Respektujeme pokyny policistů, světelné signály
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•

•

•

a dopravní značky a jsme ohleduplní k ostatním účastníkům
silničního provozu. Nezdržujeme provoz bezdůvodně pomalou
jízdou a nepřekážíme ostatním účastníkům silničního provozu.
Při jízdě máme vždy řádně nasazenou a upevněnou cyklistickou
přilbu.
Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání
alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení motorových
vozidel. Kolo pravidelně servisujeme a dbáme na to, aby bylo
řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny důležité součásti.
Výhodou je také používání reflexních nebo retroreflexivních
doplňků, které zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
V případě, že své jízdního kolo odstavíme na ulici, vždy použijeme
bezpečnostní zámek a kolo připoutáme k pevnému předmětu
tak, abychom v co největší možné míře zabránili jeho odcizení.
Jestliže jízdní kolo ukládáme ve společných prostorách domu,
dbáme na řádné uzavírání vstupních dveří a stálé uzamčení
společných prostor i samotných kol. Také je vhodné si do bytového
domu pořídit společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní
systém pro zajištění jízdních kol. Obdobné zásady dodržujeme
i při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích
a nepodceňujeme zabezpečení oken a dveří.

Pokud by ale i přes všechna provedená opatření došlo ke krádeži
našeho jízdního kola, je zapotřebí si poznamenat nebo vyfotografovat
jeho výrobní číslo a další důležité markanty, které by usnadnily jeho
identifikaci. Dojde-li i přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži
vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší oddělení Policie
České republiky nebo na tísňovou linku 158.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele
oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 20. 11. 2017
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávy ze zasedání výborů a komisí
přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 26. 10. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Ukončení práce stávajícího kronikáře na
vlastní žádost k 31. 12. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Daňové příjmy za leden až říjen 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Pronájem nebytového prostoru v budově městyse Nové Veselí č. p. 310, na
pozemku parc. č. 123 o velikosti 35,50
m2 za nájemné ve výši 7 100,- Kč za každý kalendářní rok od 1. 12. 2017. Služby
poskytované s užíváním prostoru budou fakturovány nájemci dle skutečné
spotřeby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Pronájem nebytového prostoru v budově městyse Nové Veselí č. p. 310, na
pozemku parc. č. 123 o velikosti 16 m2
za nájemné ve výši 3 200,- Kč za každý
kalendářní rok od 1. 12. 2017. Služby
poskytované s užíváním prostoru budou fakturovány nájemci dle skutečné
spotřeby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Výši odměny pro práci nově jmenované
kronikářky městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Dodání a provedení výměny oken
v budnících v bytech v majetku městyse Nové Veselí nad mateřskou školou
č.p. 286 firmou PKS okna a.s., Brněnská
126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 za
cenu ve výši 58 315,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

5) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na prodej rozmetadla sypkých hmot
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 2295/26, Praha ve výši 5 900,- Kč.
RM schvaluje přijetí těchto finančních
prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Stanovení výše odměny pro ředitele
Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace pana
Mgr. Tomáše Augustýna z finančních
prostředků Kraje Vysočina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
8) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytového prostoru
v budově zdravotního střediska v Novém Veselí – I NP č. p. 310 na pozemku
parc. č. 123 o velikosti 14,44 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Zpracování energetického auditu na
budovu základní školy v Novém Veselí
podle zákona č. 406/2000 Sb., a vyhlášky č. 480/2012 Sb. panem Ing. Pavlem
Judou, Jámy 75 za cenu ve výši 29 887,Kč včetně DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S vydáním obecně závazné vyhlášky
městyse Nové Veselí č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území městyse Nové Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S návrhem vyrovnaného rozpočtu městyse Nové Veselí na rok 2018 v příjmech

3)

4)

5)

6)

7)

a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S Dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí z navýšení poskytnuté
dotace o 66 500,- Kč. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S uzavřením smlouvy o dílo s firmou LS
MONT s.r.o., Jamská 2486/8, 591 01 Žďár
nad Sázavou na akci „Vybourání otvoru
do sportovní haly včetně montáže okna“.
Provedení díla bude bezúplatné. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S ponecháním stávajících výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva
městyse Nové Veselí stanovených na
ustavujícím zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí dne 5. 11. 2014,
a to i od 1. ledna 2018 v návaznosti na
platnost nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
S provedením zpracování a s uzavřením
smlouvy o dílo na zpracování Změny č.
II Územního plánu Nové Veselí s firmou
Ing. Arch. Jan Psota, STUDIO P, Nádražní
52, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 99 500,- Kč včetně DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
S provedení projektové dokumentace
k územnímu a stavebnímu povolení
včetně inženýrské činnosti na přemostění účelové komunikace v Novém
Veselí – cyklotrasy na Vetli nad stavbou
„II/353 Nové Veselí – obchvat“ firmou
PROfi Jihlava spol. s.r.o., Pod Příkopem 6,
586 01 Jihlava za cenu ve výši 200 000,Kč bez DPH. RM doporučuje zasedání
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 20. 12. 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. 12. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
březen 2018

3) Informace o konání Valné hromady
Svazku obcí POOSLAVÍ 11. 12. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informaci starosty městyse na zajištění
organizace Tříkrálové sbírky v městysi
Nové Veselí v sobotu dne 6. 1. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

5) Daňové příjmy za leden až listopad
2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

na rok 2018, včetně závazných ukazatelů rozpočtu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 29/2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení výběrového řízení na akci „Vybudování hrobových míst a urnových
polí na novém hřbitově“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Jmenování členů komise pro otevírání
obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Vybudování hrobových míst a urnových polí na novém
hřbitově“ – Ing. Jiří Danihel, Luboš Bartůněk, Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek,
MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Určení firem oslovených k zaslání nabídek na stavební akci „Vybudování hrobových míst a urnových polí na novém
hřbitově“ - Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, Jan
Štefáček – HAMMER, Hamry nad Sázavou 134, Žďár nad Sázavou, DP stavební
s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o bezúplatném převodu se
Základní školou a Mateřskou školou
Nové Veselí, příspěvkovou organizací
na bezúplatný převod nepotřebného
drobného hmotného majetku, a to 20 ks
židlí Taurus z majetku ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace do majetku
městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 19 ke smlouvě na zajištění
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s firmou AVE Vysočina s.r.o.,
Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad Sáza-

vou. Cena je stanovena paušální částkou
ve výši 233 832,- Kč/rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Dodatek č. 2 kupní smlouvy na zajištění
odvozu separovaného odpadu s firmou
AVE Vysočina s.r.o., Jihlavská 2208/22,
591 01 Žďár nad Sázavou z důvodu úpravy výše cen za jednotlivé komodity
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Dodatek ke smlouvě významného zákazníka s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
na prodloužení termínu poskytovaných
služeb na 24 měsíců od data účinnosti
tohoto dodatku a úpravy podmínek za
poskytované služby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Akciová
společnost SATT a.s., Okružní 1889/11,
591 01 Žďár nad Sázavou na pozemky
v majetku městyse Nové Veselí parc.č.
2190, 1040, 374, 409, 375, 408, 446, 216,
69, 421, 73, 72/4, 67, 70, 71, 68, 21, 20, 16
v katastrálním území Nové Veselí, na akci
„Nové Veselí, I etapa, kabelový rozvod“.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně,
a to za jednorázovou náhradu v celkové
výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun
českých) bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Provedení úpravy č. 4 závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6 Žižkov,

130 00 Praha 3 zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem 106
00 Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15
pro účely zřízení podzemního komunikačního vedení veřejné telekomunikační
sítě - dva metalické kabely, trubka HDPE
a optický kabel, umístěného na pozemcích v majetku městyse Nové Veselí parc.č.
2322 a 2324 pro stavbu „16010-041373
VPIC Nové Veselí ZR II 353 – obchvat“. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 6 700,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
13) Pronájem nebytového prostoru v budově městyse Nové Veselí č. p. 310, na pozemku parc. č. 123 o velikosti 14,44 m2
u za nájemné ve výši 2 888 ,- Kč za každý
kalendářní rok od 1. 1. 2018. Služby poskytované s užíváním prostoru budou
fakturovány nájemci dle skutečné spotřeby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
14) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na pronájem (pacht) pozemků v majetku městyse Nové Veselí parc. č. 2524
a 2535/2 od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
15) Zpracování projektové dokumentace na
zastřešení tanečního parketu v areálu
SDH Veselí firmou Ing. Jana Stehlíková,
Projektová činnost ve výstavbě, Dolní 25,
Nové Veselí za cenu ve výši 14 000,- Kč
včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
16) Poskytnutí finančního daru ve výši 3000,Kč na léčbu Natálky z Malé Losenice poskytnutého na transparentní účet obce
Malá Losenice č.u. 115-5477020247/0100
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1

Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 1. 2018
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu starosty ze zasedání LDO Přibyslav dne 15. 12. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne
13. 12. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až prosinec 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace starosty městyse o přípravě zajištění akce Veselské
sportovní hry, které se uskuteční 8. 9. 2018 v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace místostarosty městyse o průběhu a výsledku Tříkrálové
sbírky konané dne 6. 1. 2018 v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Vyhlášení výběrových řízení na stavební akce „Oprava místní komunikace v Novém Veselí podél ÚM“, „Oprava komunikací 2018“,
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„Zastřešení tanečního parketu u budovy SDH, Nové Veselí – zemní práce“ a „Zastřešení tanečního parketu u budovy SDH, Nové
Veselí – tesařské práce“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení
nabídek výběrového řízení na akce „Oprava místní komunikace
v Novém Veselí podél ÚM“ a „Oprava komunikací 2018“ – Ing.
Jiří Danihel, Luboš Bartůněk, Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek,
MVDr. Zdeněk Křivánek, na akce „Zastřešení tanečního parketu
u budovy SDH, Nové Veselí – zemní práce“ a „Zastřešení tanečního parketu u budovy SDH, Nové Veselí – tesařské práce“ – Ing. Jiří
Danihel, Ing. Oldřich Veselý st., Josef Bobek, Ing. Luboš Štěpánek,
MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Určení firem oslovených k zaslání nabídek na stavební akce„Oprava místní komunikace v Novém Veselí podél ÚM“ a „Oprava komunikací 2018“ - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, Divize oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava, STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno,
provozovna Brněnská 64, 586 01 Jihlava, Porr a.s., Dopravní stavby
– odštěpný závod Morava, provozní jednotka Jihlava, Znojemská
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

4)

5)

6)

7)

78, 586 01 Jihlava, M SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
a firem oslovených k zaslání nabídek na stavební akci „Zastřešení
tanečního parketu u budovy SDH, Nové Veselí – zemní práce - Ing.
Josef Pitka-STAKO, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, DP
stavební s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov, Jaroslav Kirchner, Lesní
366/20, 591 02 Žďár nad Sázavou 2 a na akci „Zastřešení tanečního parketu u budovy SDH, Nové Veselí – tesařské práce“ – Roman
Krejčí, TESAŘSTVÍ, Oslavická 1981/43, 594 01 Velké Meziřičí, TESKO
konstrukce, Chodská 697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, provozovna Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klubu Úsměv ve výši 5 000,- Kč. Služeb této organizace využívají i někteří občané Nového Veselí. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodloužení termínu
na pronájem 25 m2 plochy ve sportovní hale v Novém Veselí k reklamním účelům
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových
prostor v budově úřadu městyse č.p. 114 parc. č. 17 o velikosti
18,50 m2 od 1.2.2018. Nejnižší nabídka za pronájem je stanovena
ve výši 200,- Kč/m2 za rok, bez nákladů za energie
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Provedení položení koberce a podlahové krytiny PVC včetně dodání materiálů v nově vybudované místnosti a nářaďovně ve Sportovní hale v Novém Veselí firmou Aleš Ostrejš, PODLAHÁŘSTVÍ,
Luční 1322, 592 31 Nové Město na Moravě za cenu ve výši 37 842,Kč včetně DPH. RM schvaluje
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Výpis z usnesení rady městyse dne 30. 1. 2018
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 Diecézní
charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad
Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 1 248,- Kč na hrazení částečných nákladů služby Charitativní pečovatelské služby. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
2) Rozpočtová opatření č.2/2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení výměny ležatých rozvodů
vody na zdravotním středisku v Novém
Veselí firmou UCHYTIL s.r.o., Brněnská 4,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
49 924,21 bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Program zasedání ZM dne 12. 2. 2018
v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se schválením a vydáním obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
březen 2018

provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č. 1/2018 s účinností od 1. 3. 2018. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S poskytnutím dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí ve výši do 1
035 000,- Kč. Finanční prostředky budou
uvolňovány dle podmínek uvedených ve
smlouvě. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Oprava místní
komunikace v Novém Veselí podél UM“
podle výše nabídkových cen:
1. Porr a.s., Dopravní stavby – odštěpný
závod Morava, provozní jednotka Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava za cenu
1 256 701,- Kč včetně DPH
2. M SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice za cenu 1 315 098,- Kč včetně DPH
3. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za
cenu 1 503 872,- Kč včetně DPH
4. STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno,
provozovna Brněnská 64, 586 01 Jihlava
za cenu 1 636 743,- Kč včetně DPH
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení

„Oprava komunikací 2018“ podle výše
nabídkových cen:
1. Porr a.s., Dopravní stavby – odštěpný
závod Morava, provozní jednotka Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava za cenu
462 482,57 Kč včetně DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava za
cenu 481 086,- Kč včetně DPH
3. M SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice za cenu 482 858,- Kč včetně DPH
4. STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno,
provozovna Brněnská 64, 586 01 Jihlava
za cenu 630 422,10 Kč včetně DPH
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
„Zastřešení tanečního parketu u budovy
SDH, Nové Veselí – zemní práce“ podle
výše nabídkových cen:
1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu
585 708,- Kč včetně DPH
2. Jaroslav Kirchner, Lesní 366/20, Žďár
nad Sázavou za cenu 715 541,- Kč včetně
DPH
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
„Zastřešení tanečního parketu u budovy
SDH, Nové Veselí – tesařské práce“ podle
výše nabídkových cen:
1. Roman Krejčí, TESAŘSTVÍ, Oslavická
1981/43, 594 01 Velké Meziřičí za cenu
1 149 742 včetně DPH
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2. TESKO konstrukce, Chodská 697, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, provozovna
Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany za cenu 1 302 347,- Kč včetně DPH
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina se sídlem
v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na
bezúplatné darování pozemku parc.č.
353/16 ostatní plocha v k.ú. Budeč o velikosti cca 4000 m2 (přesná výměra bude

upřesněna geometrickým plánem po realizaci stavby) v majetku Kraje Vysočina.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S uzavřením smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na nákup pozemku parc.č. 309/3
v k.ú. Budeč o velikosti 4 100 m2 za cenu
ve výši 820 000,- Kč. Pozemek po odkoupení bude použit na stavbu obchvatu
dle podmínek Dodatku č. 1 ke smlouvě
o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce II/353 – Nové Veselí –

obchvat. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM nesouhlasí:
1) S vyhověním připomínky podané Ing.
Stanislavem Novotným MBA, Žďárská
313, Nové Veselí k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Nové Veselí pro
zpracování návrhu změny č. II územního
plánu Nové Veselí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 5. 2. 2018
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu
z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0,
zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Úřadu
městyse Nové Veselí č.p. 114

parc. č. 17 o velikosti 18,50
m2 od 1.2.2018 za cenu 200,Kč/m2/rok, bez nákladů za
energie
Hlasování: pro 5, proti 0,
zdrž. 0
2) Prodloužení termínu pronájmu 25 m2 plochy ve
sportovní hale v Novém
Veselí k reklamním účelům

naproti diváckým tribunám
firmě Házená Vysočina s.r.o.,
Žďárská 158, Nové Veselí dle
schválených nájemních podmínek do 31. 12. 2022
Hlasování: pro 5, proti 0,
zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S poskytnutím dotace pro-

střednictvím veřejnoprávní
smlouvy na rok 2018 pro
Římskokatolickou farnost
Nové Veselí do výše 300 000,Kč na restaurování obrazů
Křížové cesty v kostele v Novém Veselí. RM doporučuje
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0,
zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 28. 2. 2018
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
dne12. 2. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o možnostech získání dotace
na rekonstrukci budovy úřadu městyse
ze SFŽP
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Kolaudace stavby „Modernizace sportovní haly – vznik společenské místnosti“
dne 8. 2. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3)

4)

5)
RM schvaluje:
1) Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny Kraje Vysočina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Udělení plné moci pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s. Studentská 1133,
591 21 Žďár nad Sázavou ve věci zpracování vybraných údajů z majetkové evi-

6)

dence podle zákona č. 274/2001 Sb., pro
vodoprávní úřad
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního daru pro Základní
organizaci Svazu zahrádkářů Nové Veselí
ve výši 19 990,- Kč. Finanční prostředky
budou poskytnuty na výměnu vstupních dveří na moštárně. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Podání žádosti o dotaci z programu Informační a komunikační technologie
2018 Fondu Vysočiny na pořízení nových webových stránek městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o nájmu s Tělocvičnou jednotou
Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí
na pronájem prostor Sokolovny pro využití
ochotnického divadelního souboru
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Podání žádosti do soutěže Vesnice roku
2018 organizované Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR včetně úhrady registračního poplatku ve výši 2,-Kč/obyvatele

městyse. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Zpracování projektové dokumentace
na novou cyklotrasu Žďár nad Sázavou
– Rosička přes Nové Veselí paní Denisou
Beckovou, Zajíčkov 57, 393 01 Zajíčkov
za cenu ve výši 5 900,- Kč. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Rozpočtová opatření č. 5
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM neschvaluje:
1) Uzavření smlouvy o centralizovaném
zadávání s Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město
na Moravě k možnosti výběru dodavatele energií na komoditních burzách.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 6. 12. 2017 č. 24
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 23 ze dne 6. 10.
2017
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1
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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 14, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené
předsedy těchto výborů
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až říjen 2017
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nové Veselí v uplynulém období s pokyny pro zpracování návrhu změny č. II ÚP,
doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány
uvedený v příloze č. 1
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
6) Připomínky uplatněné při projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Nové Veselí
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na stažení bodu z programu tohoto
dnešního zasedání, a to „Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce majetku ze dne 1. 12. 2005“
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu programu
dnešního zasedání, a to „Smlouva o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 9. 2017 v příjmech
a výdajích
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 28/2017
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Rozpočet městyse Nové Veselí dle jednotlivých kapitol v příjmech a výdajích pro rok 2018 včetně rozpočtu sociálního fondu
na rok 2018, vycházejícího ze Zásad pro tvorbu sociálního fondu.
Celkové příjmy budou ve výši 20 955 000,- Kč. Celkové výdaje budou ve výši 20 955 000,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je
paragraf.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
6) Obecně závaznou vyhlášku městyse Nové Veselí č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Nové Veselí.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
7) Dodatek č. 1/2017 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí k navýšení dotace pro rok 2017 ve výši 400.000,- Kč. Finanční
prostředky budou příjemci uvolňovány takto:
- ve výši 300,- Kč za každou uhrazenou hodinu, kterou bude
Sportovní hala v Novém Veselí využívána TJ Sokol ke sportovní
činnosti dětí a mládeže v kalendářním měsíci,
- ve výši základu daně, uvedeného na účetních dokladech – fakturách vystavených příjemcem třetím subjektům za poskytnutou reklamní činnost v kalendářním měsíci za předpokladu, že

byly subjektem uhrazeny.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1
8) Uzavření smlouvy o dílo s firmou LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8,
591 01 Žďár nad Sázavou na provedení akce „Vybourání otvoru
do sportovní haly včetně montáže okna“. Provedení díla bude
bezúplatné.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1
9) Ponechání výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva
městyse Nové Veselí stanovené v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních)
ve znění pozdějších předpisů na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 5. 11. 2014 a to i v návaznosti na nařízení vlády č.
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
10) Provedení zpracování a s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Změny č. II Územního plánu Nové Veselí s firmou Ing. arch. Jan
Psota, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu
ve výši 99 500,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
11) Zprávu o uplatňování územního plánu Nové Veselí v uplynulém
období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0gordic
12) Smlouvu o dílo na provedení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení včetně inženýrské činnosti na přemostění účelové komunikace v Novém Veselí – cyklotrasy na
Vetli nad stavbou „II/353 Nové Veselí – obchvat“ firmou PROfi
Jihlava spol. s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava za cenu ve výši
200 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
13) Smlouvu zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina se
sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava na akci „II/353
Nové Veselí – obchvat“ na pozemcích parc. č. 2535/2 a 2524
v majetku městyse Nové Veselí.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
14) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330044817/
001s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice na pozemky parc. č. 21 a 595/1 v k.ú a majetku městyse Nové Veselí k realizaci stavby „N. Veselí: přípojka NN,
truhlárna, Veselý“ Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění
distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN a za účelem jejího provozování, opravování, udržování, obnovy, výměny a modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 12. 2. 2018 č. 25
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 24 ze dne 6. 12. 2017
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem
březen 2018

Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až prosinec 2017
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Plnění volebního programu na období
2014 - 2018
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

ZM schvaluje:
1) Vyhlášení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu č.
1/2018. Tato vyhláška nabude účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Uzavření smlouvy o budoucí darovací
smlouvě s Krajem Vysočina se sídlem
v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na
bezúplatné darování pozemku parc.č.
353/16 ostatní plocha v k.ú. Budeč o velikosti cca 4000 m2 (přesná výměra bude
upřesněna geometrickým plánem ve
smlouvě darovací po realizaci stavby)
z majetku Kraje Vysočina do majetku
městyse Nové Veselí.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na nákup pozemku parc.č.
309/3 v k.ú. Budeč o velikosti 4 100 m2
za cenu ve výši 820 000,- Kč. Pozemek
po odkoupení bude použit na stavbu
obchvatu dle podmínek Dodatku č. 1
ke smlouvě o společném postupu při
zajištění přípravy a realizace akce II/353 –
Nové Veselí – obchvat.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 pro Římskokatolickou farnost Nové Veselí, V Ulici
91, Nové Veselí do výše 300 000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na restaurování 14
obrazů Křížové cesty v kostele sv. Václava
v Novém Veselí. ZM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158,
Nové Veselí na rok 2018 ve výši do 1 035
000,- Kč. Dotace bude poskytována
v průběhu celého roku dle následujících
parametrů
a) Příspěvky budou poskytovány na základě měsíčního vyúčtování sportovní haly,
kdy za každou hodinu, kterou v ní stráví
mládež, bude poskytnut příspěvek 300 Kč

b) Příspěvky budou poskytovány za každou zaplacenou fakturu za reklamu,
kterou zajistí TJ, a to ve výši základu daně
této faktury.
c) Příspěvek na činnost TJ Sokol – podpora sportu ve výši 285 000,- Kč hrazený ve
dvou splátkách.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Výsledky výběrových řízení na dodavatele stavebních prací „Vybudování hrobových míst a urnových polí na novém
hřbitově“ podle výše nabídkových cen:
1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu
128 045,- Kč bez DPH
2. Jan Štefáček – HAMMER, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu 133 861,- Kč bez DPH
„Oprava místní komunikace v Novém Veselí podél UM“ podle výše nabídkových
cen:
1. Porr a.s., Dopravní stavby – odštěpný
závod Morava, provozní jednotka Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava za cenu
1 256 701,- Kč včetně DPH
2. M SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03
Pardubice za cenu 1 315 098,- Kč včetně
DPH
3. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava
za cenu 1 503 872,- Kč včetně DPH
4. STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno,
provozovna Brněnská 64, 586 01 Jihlava
za cenu 1 636 743,- Kč včetně DPH
„Oprava komunikací 2018“ podle výše
nabídkových cen:
1. Porr a.s., Dopravní stavby – odštěpný
závod Morava, provozní jednotka Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava za cenu
462 482,57 Kč včetně DPH
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava

za cenu 481 086,- Kč včetně DPH
3. M SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03
Pardubice za cenu 482 858,- Kč včetně
DPH
4. STRABAG a.s., Tovární 2, 620 00 Brno,
provozovna Brněnská 64, 586 01 Jihlava
za cenu 630 422,10 Kč včetně DPH
„Zastřešení tanečního parketu u budovy
SDH, Nové Veselí – zemní práce“ podle
výše nabídkových cen:
1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu
585 708,- Kč včetně DPH
2. Jaroslav Kirchner, Lesní 366/20, Žďár
nad Sázavou za cenu 715 541,- Kč včetně
DPH
„Zastřešení tanečního parketu u budovy
SDH, Nové Veselí – tesařské práce“ podle
výše nabídkových cen:
1. Roman Krejčí, TESAŘSTVÍ, Oslavická
1981/43, 594 01 Velké Meziříčí za cenu
1 149 742 včetně DPH
2. TESKO konstrukce, Chodská 697, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, provozovna Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 –
Vysočany za cenu 1 302 347,- Kč včetně
DPH
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
majetku ze dne 1. 12. 2005 se Základní
školou a Mateřskou školou Nové Veselí,
příspěvkovou organizací
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
8) Rozpočtová opatření č. 4/2018
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM neschvaluje:
1) Podanou připomínku k návrhu zprávy
o uplatňování územního plánu Nové
Veselí pro zpracování návrhu změny č. II
územního plánu Nové Veselí
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Projektová práce naší školičky podporuje programy EKO-ŠKOLKA
a SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA
S novým rokem jsme nelenili, a pustili se do práce. Rozjeli
jsme jak externí projekty, tak
i ty interní. Každá třída realizovala a realizuje nějaký projekt,
všechny ale doplňují naši činnost v programu Eko-školky
a Skutečné zdravé školky. Kuřátka a Koťátka se zapojila do
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projektu „Kolegiální podpory“
a realizovali témata „Od zrníčka
ke chlebíčku“ a „Olympiáda“. Třída Včeliček zase rozjela svůj třídní projekt o řemeslech a v rámci
projektu navštívili mnoho řemeslníků, provozoven a firem.
No a Berušky se už s předstihem pustily do analýzy tématu

JÍDLO. Toto téma nyní analyzují
všechny třídy a naše práce zdaleka nekončí, protože každá
třída dostala důležité otázky
ke zjišťování, např. zda se u nás
ve školce plýtvá jídlem, zda se
používají biopotraviny, ovoce
a zelenina, co je to vlastně ekologické zemědělství, jestli náš

jídelníček je pestrý a rozmanitý,
jestli víme, co jsou to tzv. férové
potraviny (FAIR TRADE), ale i zda
rodinky zeleninu a ovoce jen
kupují nebo i pěstují apod. O
tom ještě budeme informovat
v letním zpravodaji, nyní uvádíme několik článků z naší aktivní
„práce“.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Malé okénko do oblasti biopotravin
Bio není jen tak nějaká módní fráze, ale
je přesně definované a musí splňovat přísná
kritéria, která zaručují kvalitu potravin, jejich
původ i zpracování. Nikdo si nemůže jen tak
napsat na zahrádku „bio“, i kdyby nakrásně
hnojil jen domácím hnojem. Takové potraviny,
z vlastní zahrádky nebo ze zahrádky příbuzných, mohou být označeny jako „pěstovány
bez chemie“, ale nikoliv bio. Bio je propracovaný systém přírodních postupů, které se týkají
především pěstování a výroby, ale také zpracování a ošetření produktů.
Proč jsou biopotraviny kvalitnější, ekologičtější a etičtější? Proč bychom je měli
kupovat, i když mají ve většině případů větší
cenu než konvenční? Co se týče vyšší ceny, je
to otázka hlavně množství, v sousedním Německu ceny biopotravin vytrvale klesají podle
toho, jak vzrůstá poptávka zákazníků. Navíc
konvenční potraviny jsou tak levné proto, že
náklady na ekologické škody způsobené jejich
pěstováním (rezidua v půdě, znečištění vod,
eroze a záplavy, doprava…) nese celá společnost. Biofarmáři prostě dávají více péče své
půdě i životnímu prostředí, proto jsou dražší.
Tady jsou některé důvody, které napomohou v rozhodování, proč si nekupovat
„no name (bezejmenné)“ potraviny z diskontního řetězce, ale vysoce kvalitní „echt bio“
potraviny. Nikdo z nás už nepamatuje, jak
chutnaly chemicky neošetřené potraviny před
průmyslovou revolucí, ale všichni si všímáme
klesající kvality potravin v řetězcích. Bio je prostě návrat ke kvalitním potravinám, ale také
cesta k dobrému životnímu prostředí a spokojenosti zvířat. Bio nutně neznamená, že je
daný výrobek zdravý – bio může být i sádlo,
alkohol, brambůrky, smažené hranolky či cigarety – bio tedy znamená hlavně to, že suroviny
byly pěstovány a zpracovávány ekologicky,
takže si vybere jak zdravě žijící vegetarián, tak
bohémsky žijící gurmán.

statečná druhová pestrost pěstovaných rostlin
způsobila vyčerpání živin z půdy. Na obnovení
půdní úrodnosti se používají umělá hnojiva ve
stále větších dávkách. Monokulturně pěstované plodiny jsou náchylné na kalamitní výskyt
chorob a škůdců, což nutí zemědělce aplikovat velká množství pesticidů na ochranu své
úrody. Navzdory zvyšující se spotřebě chemických postřiků jsou každý rok velké ztráty na výnosech, částečně i díky tomu, že některé druhy
chorob a škůdců už se staly rezistentními vůči
používaným chemickým látkám.V ekologickém zemědělství se nepoužívají umělá hnojiva ani jedovaté pesticidy.
II. Se zvířaty v ekologickém zemědělství chovatelé zacházejí dobře a nedávají
jim růstové hormony, masokostní moučku
ani antibiotika
Hospodářská zvířata chovaná intenzívním
způsobem jsou denně krmena antibiotiky,
hormony, léky proti parazitům a jinými léčivy

bez ohledu na to, zda jsou nemocná nebo ne.
Tyto látky pak přecházejí do jejich masa a mléka a následně do organismu těch, kdo tyto
potraviny konzumují, a přispívají ke vzniku
koronárních chorob a vysokého krevního tlaku. V ekologickém chovu se zvířatům podávají
syntetické léky jen v odůvodněných a nutných
případech a takové zvíře následně musí dodržet dlouhou inkubační dobu. Ekologičtí zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik
zakázáno. Pokud jíte mléčné a masné výrobky, biopotraviny jsou zárukou vašeho zdraví
a zdraví vaší rodiny.
III. Biopotraviny jsou zdravé
Biopotraviny obsahují v průměru větší
množství vitamínu C a nezbytných minerálů,
jako vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně

Proč kupovat BIO potraviny
I. Ekologičtí zemědělci neznečišťují vzduch, půdu a vodu chemickými jedy
(pesticidy, herbicidy, insekticidy…) ani
umělými hnojivy
Každoročně jsou na celém světě odplavovány obrovské plochy zemědělské půdy
v důsledku eroze, která je způsobována intenzívním způsobem obhospodařování. Jsou
to nenahraditelné ztráty, neboť úrodná půda
vzniká mnoho let. Ekologičtí zemědělci to
dobře vědí a půdu chrání a pečlivě obhospodařují jako základ své farmy.V konvenčním
zemědělství se na velkých plochách pěstují
stále stejné plodiny, tzv. monokultury, pouze
s malými obměnami rok co rok.
Zatímco produkce se ztrojnásobila, nedo-
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tak antioxidantů, tak důležitých v boji proti rakovině.
Několik studií prokázalo, že biozelenina
a bioovoce obsahují v průměru o 50% více
vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších
živin oproti konvenční produkci. Ekologicky
pěstované plodiny nejsou kontaminovány jedovatými chemikáliemi. Na povrchu průměrného jablka vypěstovaného konvenčním způsobem najdeme 20-30 umělých jedů, a to i po
omytí. Mnoho pesticidů bylo schváleno dlouho předtím, než se začala zkoumat spojitost
mezi těmito chemickými látkami a rakovinou
či jinými chorobami. Pesticidy jsou jedy vyráběné na zničení živých organismů, a jsou tedy
škodlivé i pro člověka. Kromě rakoviny mohou
způsobovat také poškození plodu, poškození
nervové soustavy a genetické mutace. U ekologicky pěstovaných plodin se snižuje riziko
výskytu reziduí pesticidů. Mají rovněž nižší
obsah dusitanů oproti konvenčním plodinám.
IV. Biopotraviny jsou nutričně bohatší
Několik studií dokázalo, že biopotraviny
obsahují více vitamínů a živin nežli produkce
z konvenčního zemědělství. Bio plodiny měly
podle vědeckých studií vyšší průměrný obsah všech 21 analyzovaných živin. Výsledky
byly statisticky průkazné pro vitamín C (o 27%
více), hořčík (29%), železo (21%) a fosfor (14%).
V. Biopotraviny jsou chutné, neobsahují přidatné látky a “éčka”
Bioovoce a biozelenina obsahují méně
vody a více sušiny a přirozených aromatických
látek, takže mají mnohdy lepší a výraznější
chuť. Bio ovoce i zelenina rostou pomaleji
(jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají
nižší obsah vody než konvenční. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez
stresu a s kvalitním krmením, dávají kvalitnější a chutnější mléko a vejce a jejich maso
je hodnotnější oproti zvířatům z konvenčních
velkochovů.
Mnoho špičkových kuchařů používá biopotraviny, protože prostě lépe chutnají. Péče
o půdu se projevuje v kvalitě rostlin, z kvalitních rostlin se vyrábí kvalitní potraviny, bez
umělých aditiv a zlepšovadel, která nejsou při
biovýrobě povolena. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez stresu, s kvalitním krmením bez umělých náhražek, dávají
pochopitelně maso, mléko a vejce nesrovnatelně lepší než z konvenčních velkovýrobních
chovů. Biopotraviny mají proto přirozeně výbornou chuť, což může potvrdit každý, kdo je
ochutnal.
Biopotraviny neobsahují přídatné látky,
které mohou způsobovat zdravotní problémy,
jako srdeční onemocnění, osteoporosu, migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná aditiva
patří i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo)
a glutaman sodný.
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VI. Biopotraviny neobsahují geneticky
modifikované organismy (GMO)
Při koupi biopotraviny si můžete být naprosto jisti, že byla vypěstována bez použití
geneticky modifikovaného materiálu. Biopotraviny jsou jediný způsob, jak se vyhnout
třeba i nevědomému požívání GMO, protože
v žádném stupni výroby a zpracování biopotravin nesmějí být podle Zákona o ekologickém zemědělství geneticky modifikované
organismy použity.
VII. Šetříte energii. Bioprodukce snižuje
naši závislost na neobnovitelných zdrojích
Zemědělství se za poslední tři generace
radikálně změnilo. Z malých rodinných hospodářství založených na lidské práci vznikly
výrobní podniky zcela závislé na strojích, které
spotřebovávají velká množství fosilních paliv. Ještě více energie se dnes spotřebuje na
výrobu umělých hnojiv. Ekologické zemědělství používá tradiční metody pěstování, jako
je ruční pletí, zelené hnojení místo umělých
hnojiv, přirozenou obnovu půdní úrodnosti.
A v neposlední řadě místní výrobky přicházejí
na místní trh, takže odpadají tisíce zbytečně
ujetých kilometrů.
VIII. Ekologické farmy chrání biodiverzitu (přírodní pestrost druhů)
Intenzívní zemědělství způsobuje silnou
erozi půdy. Rozoráním mezí, odlesněním krajiny, vysoušením bažin a regulací toků ztratily
volně žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště. V některých oblastech zmizelo přes 70% ptáků, mnoha druhům motýlů,
obojživelníků, plazů a malých savců hrozí vyhubení. Ekologické zemědělství je mnohem
přátelštější k životnímu prostředí a přírodě. Na
místech, kde se hospodaří tímto způsobem,
se rozšiřuje druhová pestrost ptáků, motýlů
a rostlin. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat chemické látky, ať již umělá hnojiva nebo jedovaté postřiky, které zabíjejí živé
organismy. Střídání plodin a pěstování starých
zapomenutých odrůd, které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana
mezí a remízků napomáhá vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.
IX. Podporujete „správnou“ ekonomiku, neskrývají žádné vedlejší náklady
Biopotraviny ve skutečnosti nejsou dražší
než konvenční potraviny, protože konvenční
produkce je zaplacena ještě několikrát, skrytě
a nenápadně, z našich daní. Platíme škody na
řekách znečištěných hnojivy, platíme výzkumy
a testy na BSE, vyvíjení nových typů pesticidů,
likvidaci nebezpečných odpadů a důsledky
znečištění životního prostředí. Srovnejte to
například se stovkami milionů korun, které musíme z našich daní a poplatků za vodu
platit na odstraňování chemikálií z pitné vody

v důsledku intenzivního používání pesticidů
a umělých hnojiv.
X. Chráníte budoucí generace
„Nezdědili jsme Zemi od našich otců, půjčujeme si ji od našich dětí“ Lester Brown. Děti
jsou mnohonásobně více vystaveny nebezpečí konzumace zbytků nebezpečných pesticidů v jídle. Váš výběr potravin dnes, má velký
význam na zdraví vašich dětí v budoucnu. A
pokud chcete, aby vaše děti a vnoučata měla
možnost navštěvovat venkov a hrát si v lese
a na poli, tak jako jsme to dělávali zamlada
my, kupujte biopotraviny - chráníte budoucí
generace.
XI. Lidé při práci na farmě nejsou ohroženi jedy
Práce v konvenčním zemědělství může
vážně poškodit zdraví pracovníků. Jsou vystaveni mnohem většímu riziku onemocnění
rakovinou, respiračními chorobami a jinými
vážnými nemocemi. Vědecké studie dokazují, že farmáři vystavovaní působení herbicidů
jsou šestkrát více ohroženi rakovinou než ti,
co v zemědělství nepracují. Odhaduje se, že
se ročně asi 1 milion lidí otráví pesticidy. Ekofarmy poskytují bezpečné místo, kde se nikdo
nevystavuje působení toxických chemikálií.
(použité zdroje: http://www.bio-medunka.cz/
clanky-pro-zdravi/11-duvodu-proc-jist-biopotraviny)
Zkusme v našich rodinách občas koupit
nějaký výrobek s označením “bio”, je jedno,
z jakého důvodu, třeba ze zvědavosti nebo
z některého výše uvedeného důvodu, nebo
proto, že byl zrovna někde v akci, nebo navštivme farmářské trhy, nebo prostě jen tak.
Vím z vlastní zkušenosti, že jsou dražší, hlavně
maso, ale kdo měl nebo má alespoň někdy
možnost jíst zejména domácí maso, ovoce,
zeleninu, vajíčka, tak ví, že ta chuť je daleko
lepší než všechno kupované z obchodu. Také
vzhledově někdy nejsou domácí výpěstky tak
krásné jako jejich kolegové z obchodu, červavá jablka mezi těmi chemicky ošetřenými
v obchodě také nenajdete, ale také svému
zdraví zrovna moc neprospějete. Ti z Vás, kteří
jste nikdy neměli možnost jíst “něco domácího”, nebo kteří nemáte možnost vypěstovat
nějakou zeleninu nebo ovoce na zahrádce,
nebo vychovat doma kuře, slepici, kačenu,
králíka či prase a nevíte, jakou to dá někdy
námahu, zkuste třeba jednou za měsíc koupit
něco s označením “bio” a posuďte sami. Buď
můžete interval nákupu a podpory “bio” zkracovat a zařazovat tyto potraviny častěji, nebo
je prostě dál používat nebudete a zůstanete
u svých zažitých rituálů. Ale zkusit se přece
může všechno, nebo ne?
Za akční tým Skutečně zdravé školky Zdeňka Sochorová
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Jak na bacily?
Protože nás už dlouho sužuje kašel a rýma,
rozhodli jsme se s tím něco udělat. A tak si Koťátka řekla, že si vyzkouší připravit medicínu našich
babiček. Pomoci od našich neduhů nám má zázračná zelenina. Nečekejte žádnou exotickou
rostlinu. Tou kouzelnou zeleninou je cibule. Ano
opravdu. I děti byly překvapené. „Cože obyčejná
cibule?“ ptaly se. Ale cibule přece není obyčejná jaká vlastně je? Cibuli jsme důkladně prozkoumali
a také jsme si o této plodině přečetli v encyklopedii. No a to už přišel čas na to, pustit se do výroby
cibulové medicíny.
Nakrájeli jsme 7 cibulí. V nádobě jsme společně smíchali nakrájenou cibuli a cukr (nejlépe
třtinový). Nakonec jsme nádobu uzavřeli a nechali odstát. Do druhého dne pustila cibule šťávu,
kterou jsme slili do kelímků a ochutnávali. Sirup
by se měl podávat při kašli několikrát denně - po
lžičkách.
Ne vždy je hned třeba nasypat do sebe velké
množství prášků. Stále znovu se totiž potvrzuje,
že pro naše zdraví je velmi důležité zejména to, co
jíme. Zkusme se vrátit k receptům našich babiček.

Návštěva kostela
Jedno únorové dopoledne
pozval náš milý pan farář děti ze
školičky Kamarád na prohlídku
kostela. Své povídání začal připodobněním kostela k našemu
domovu, což bylo dětem velmi
blízké. Každý z nás má své jméno a příjmení, které říká, k jaké
rodině patří. Tedy i náš kostel má
své jméno po svatém Václavu,
což byl český kníže a jeho velký
obraz děti viděly na stěně před
sebou. Všichni se domů vždycky
moc těšíme, protože je tam táta
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s mámou, je to místo, kde se cítíme milováni a bezpečně, můžeme si tam odpočinout, svěřit se
s trápením, zkrátka je nám tam
dobře. Takovým místem je i kostel, ale pro mnohem větší rodinu
– pro lidi z Nového Veselí, Březí,
Matějova, Újezda, Kotlas, Budče,
ale i Sirákova, Poděšína, je-li potřeba… a dětičky radostně zvedaly ručky, aby panu faráři ukázaly odkud do školky přijíždějí. A
pan farář pokračoval v otázkách.
Co uděláte, než vejdete domů

zvenku? Oklepete sníh z bundy,
očistíte si nožku o rohožku (tak
to říkáváme ve školičce), umyjete
si ruce. I před vstupem do kostela se lidé očišťují – vodou, která
je připravena v tzv. kropence. A
jak navečer poznáte, že už jsou
ostatní doma? Protože se tam
svítí. I v kostele se svítí, když „jsou
doma“, svítí tam věčné světýlko.
Po příchodu se také vzájemně
pozdravíte. Pan farář hned dětem ukázal, jak se zdraví v kostele, a přitom jim vysvětlil, proč se

říká, „že je ticho jako v kostele“.
A kde se doma všichni scházejí?
No přece u stolu. V kostele je také
stůl, ale říká se mu oltář. Jen židle
kolem něj nejsou. Místo nich jsou
lavice, kde si posedá mnohem
více lidí z té „velké rodiny“. Doma
se pak na stůl nosí dobroty ze spižírny. V kostele je místo spižírny,
taková komůrka, přípravna nebo
zázemí a říkáme jí zákristie. A to
už se děti seznámily se čtvrtým
novým slovem (kropenka, oltář,
spižírna , zákristie). Poté se oči
dětí namířily vzhůru, neboť pan
farář je chtěl seznámit i s hudebním nástrojem, který je pro
kostel typický – varhanami. Ty
děti nejen viděly na vlastní oči ze
všech stran (i s motorem, který
do nich vhání vzduch), ale hlavně
je slyšely na vlastní uši a mohly
si za jejich doprovodu zazpívat
i písničku. Při rozloučení každý
ještě obdržel pěkný obrázek na
památku. Moc děkujeme za krásné povídání a nevšední zážitek
monsignoru Peňázovi, kostelnici
paní Blahové, varhaníkovi Jiřímu
Vencelidesovi a kantorovi Petru
Vencelidesovi.
Blanka Kratochvílová,
třída Kuřátek
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Bez práce nejsou koláče
Jak se peče chléb jsme si
už vyzkoušeli, ale rádi bychom
poznali, jestli si dnes lidé prá-

ci ulehčují stroji a jak se peče
chléb v opravdické pekárně. A
naštěstí máme štěstí na príma

lidi, co mají pro naše zvídavé
otázky pochopení, a tak jsme se
jednoho mrazivého rána vypravili do řečické pekárny. Uvítal nás
usměvavý pan majitel a pekař
v jedné osobě, který nás ochotně provedl svým horkým, ale
voňavým královstvím. Ukázal
nám díže, ve kterých se zadělává
těsto; předvedl válení těsta na
chleba, vytvořené bochánky nechal odpočinout v ošatkách, pak
až přišel správný čas je nasázel
na pás, pomazal, aby se leskly,
posypal kmínem a šup s nimi do
pece. Když se jim propekla kůrka, zručně je lopatou přesázel,
aby se upekly i uvnitř. A to už se
linula nádherná vůně čerstvého

pečiva. Během naší návštěvy nás
seznámil i s postupem pečení
křupavoučkých rohlíčků, baget
s olivami a nezapomněl nás provést i sladkou cukrárnou, kde se
mísily vůně marcipánu a čokolády. A protože měl dobré srdce
a pekl opravdu s láskou, dal nám
ochutnat štrúdlík, řezy Mařenka
nebo linecká kolečka, ale nejlepší
ze všeho byly ty čerstvě upečené
rohlíčky. A víte, co bylo zajímavé?
Z těch strojů jsme viděli jen robot na zadělávání těsta, stroj na
motání rohlíků a elektrické pece,
všechno ostatní opravdu zastaly
šikovné ruce pekařů a pekařek.
Blanka Kratochvílová,
třída Kuřátek

V Novém Veselí máme nadšené lidičky, co mají moc šikovné ručičky
a skutečně jsou mistry ve svém oboru. Mezi ně zaručeně patří naše paní
učitelka Evička se svou maminkou paní Žilovou, které se s velkou láskou
věnují krojovaným panenkám. Představte si, že vlastnoručně vyrobily,
ušily a vyšily kroje na 300 panenek! Děti ze třídy kuřátek dostaly příležitost díky panenkám přiblížit si dobu, kdy se obilí sklízelo ručně, mlátilo
cepy a vozilo se do mlýna vozy taženými koňmi. Obraz skutečného venkovského života dotvořily kulisy, které z velké části vyráběl sám pan Žila.
Děti se v poutavém vyprávění paní Žilové seznámily s tím, jak se dříve

lidé oblékali, jak šetřili své boty a raději chodili bosky. Co jedli, jak všichni, včetně dětí, pracovali, aby výsledky své práce mohli směnit za to, co
zrovna potřebovali. Znovu se jim před očima odehrával příběh, jak se
zrno obilí, na dlouhé cestě provázené tvrdou prací lidí, přeměňovalo ve
voňavý chléb. Je velká škoda, že po naší návštěvě se panenky opatrně
uložily do krabic a kulisy rozložily. Doufáme, že brzy vznikne v našem
městysu stálá expozice, aby měli příležitost vidět tu nádhernou ruční
práci i ostatní spoluobčané. Manželům Žilovým děkujeme za pěkné
dotvoření obrazu cesty od zrníčka ke chlebíčku.

Pečení pod Olympijskou vlajkou
U nás ve třídě Koťátek jsme se v průběhu
olympiády dostali i k tématu zdravé výživy
v životě sportovců. A protože i sportovci rádi
mlsají, jako všichni ostatní, rozhodli jsme se
upéct nějakou zdravou dobrotu. A co by to
bylo za olympijské pečení, aby s toho nevznikly olympijské kruhy? Protože jsme chtěli,
aby naše mlsání bylo co možná nejzdravější,
rozhodli jsme se i recept na muffiny upravit.
Místo mouky jsme použili namleté ovesné
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vločky a místo normálního cukru, cukr třtinový. No a vznikl tento recept:
125 g ovesných vloček
2 x vejce
125g třtinového cukru
125g másla
1 prášek do pečiva
mléko podle potřeby
potravinářské barvy - modrá, zelená, žlutá, červená a černá

Těsto jsme pořádně promíchali a rozdělili do pěti misek. Do každé misky jsme přidali
trošku barvy na požadovaný olympijský kruh.
Děti měly velkou radost z toho, jak krásně se
jim těsto obarvilo. Pomocí polévkových lžiček
děti těsto přendaly do papírových košíčků
a poprosily paní kuchařky Evičku a Kačenku,
aby nám muffinky upekly. Tak dobrou chuť
a sportu zdar!
Eva Jurmanová, třída Koťátek
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Medvědí vaření
Děti ze třídy Koťátek se v lednu proměnily v lední medvídky.
Dozvěděly se mnoho nového
o severním pólu a zvířatech, které zde žijí. A protože takový lední
medvěd má nejraději ze všeho
ryby, rozhodly se, že si vyzkouší
připravit na svačinku různé druhy rybích pomazánek.
Medvědí menu:
Sardinková pomazánka
Sleďová pomazánka
Tuňáková pomazánka

Recepty:
Sardinková pomazánka: 100
g másla, 250 g rybiček v oleji (větší konzerva), sůl, pepř.
Postup: Máslo vyšleháme do
pěny, přidáme rybičky v oleji, sůl,
pepř a vše dobře promícháme.
Sleďová pomazánka:
250 g nízkotučného tvarohu, 1 ks
cibule, 1 konzerva sleďové filety
Postup: Rybičky vidličkou
rozetřeme. Cibuli oloupeme,
očistíme a nasekáme najemno.
V misce smícháme tvaroh s ci-

bulí a rybičky. Rybí pomazánku
ze sleďů promícháme a můžeme
podávat. Solit rybí pomazánku
nemusíte.
Tuňáková pomazánka: 1
konzerva tuňáka ve vlastní šťávě nebo v olivovém oleji (185 g),
200 g přírodního žervé (buď to
od Lučiny nebo Gervais), 1 jarní
cibulka (může být i červená cibulka), sůl a mletý pepř.
Postup: Jarní cibulku si nasekáme najemno a smícháme ji
s žervé, tuňákem, solí, pepřem.

Pořádně vše promícháme, aby se
tuňák co nejvíc rozmělnil. Když je
pomazánka hodně tuhá, přidejte
trošku šťávy z tuňáka.
Hotové pomazánky, děti natíraly na slunečnicové bagety.
Připravenou svačinku jsme ještě
doplnili výborným bylinkovým
čajem a hostina mohla začít.
Všechny tyto tři recepty můžeme vřele doporučit. Děti si moc
pochutnaly. Doufáme, že i vám
budou chutnat stejně jako nám.
Eva Jurmanová, třída Koťátek

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do 1.třídy pro školní rok 2018/2019
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovuje termín zápisu do 1. třídy základní školy pro
školní rok 2018/2019 na pátek 6. dubna 2018 od 9.30 do 17.00 v budově ZŠ Na Městečku 1.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.
Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný
list dítěte.

Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky
svého dítěte, vyplní u zápisu žádost o odklad a na místě doloží povinné přílohy. Těmi jsou vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském
roce odložena školní docházka, oznámí osobně ředitelství školy nejpozději v den zápisu jejich nástup do školy.
Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole.

Environmentální vzdělávání ve výuce
V rámci environmentální výchovy na ZŠ
se snažíme u dětí posílit kladný vztah k přírodě, vést je k aktivní ochraně životního pro-
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středí a cítit spoluzodpovědnost za jeho stav.
Od února proběhly na naší škole tři programy
s touto tematikou, které pro nás připravi-

li pracovníci Střediska ekologické výchovy
Chaloupky.
V sedmých třídách proběhla simulační
hra s názvem Dálnice. Žákům byly přiděleny
různé role – občan, zastupitel obce, inženýr,
ochránce přírody, daňový poplatník a každý
měl za úkol prosazovat při hře své zájmy. Cílem hry bylo společně naplánovat nejvhodnější trasu nově budované dálnice.
Na podobném principu simulační hry se
odehrál i program s názvem U jezera. Členové
přírodovědného kroužku Kulíšci byli rozděleni
na několik skupin – podniků a ti se snažili o co
nejvyšší zisk. Společným zdrojem potřebným
k chodu podniku je ale voda ze společného
jezera, jejíž kvalita se mění podle toho, jak se
podniky chovají.
Poslední program Přírodou Vysočiny byl
určený pro žáky pátého až osmého ročníku.
Prostřednictvím zábavného, ale odborně
zpracovaného výukového programu se žáci
seznámili s nejvýznamnějšími přírodními lokalitami a chráněnými územími na Vysočině.
Všechny programy žáky zaujaly, prohloubily
jejich znalosti a zpestřily výuku.
23

Naděje pro Elišku
Naše škola se připojila ke sbírce víček z PET lahví. Podrobnosti najdete na www.nadejeproelisku. cz.
Čistá sesbíraná víčka můžete odevzdat v základní škole.

Lyžařské závody 2018

Trojboj - okresní kolo

Ve středu 14. 2. proběhly párkové závody v běhu na lyžích pro
první stupeň. Pro nepříznivé sněhové podmínky byla trasa letos
kratší - 1. a 2. třída cca 300 m, 3. - 5. třída cca 500 m. Závodili jsme na
louce u stodoly směrem na Holetín. Všichni závodníci dostali teplý čaj, párky následující den kvůli Popeleční středě. I přes složitější
podmínky se závody vydařily.

Regionální centrum Sport pro všechny ve Žďáře nad Sázavou
uspořádalo ve středu 21. února 2018 okresní kolo pro žáky a žákyně v trojboji. Soutěžilo se v těchto disciplínách: leh - sed, přeskoky
přes švihadlo a člunkový běh. Naši školu reprezentovalo celkem 11
sportovců. Nejlépe se dařilo Veronice Horníčkové, která v kategorii
starších žákyň zvítězila! V kategorii mladších žákyň byla nejúspěšnější Anna Křehlíková, která se umístila na 4. místě. Nejlepší výkony
u chlapců předvedli v kategorii starších žáků Daniel Dušek a Radek
Vencálek, kteří se shodně umístili na 4. - 5. místě.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy.

Zpátky z hor
Stejně jako v loňském roce strávila většina sedmého ročníku a pár
jedinců z osmého a devátého lyžařský výcvikový kurz společně s nížkovskou základní školou v Deštném v Orlických horách. I přes ne příliš
příznivou předpověď počasí byly sněhové podmínky dobré a na konci
týdne se jaro překulilo zpátky do zimy. Rozděleni do pěti družstev podle
předchozích lyžařských či snowboardových schopností jsme každý den
brázdili svahy a pilovali techniku. Večer jsme se pak nasmáli při společných aktivitách, pochutnali si na objednané pizze či se dozvěděli spoustu
zajímavostí z praxe horské služby nebo cesty trabantem do Černé Hory.
Závěrečný den na svahu jsme své síly pak poměřili ve slalomu. Odměnou
nám budou krásné vzpomínky i to, že to všichni zvládli, a kromě páru zlomených holí, rozbitých lyžáků a pár naraženin se nic zlého nestalo. A nově
vzniklá přátelství jsou bonusem.
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Dne 6. 3. se žáci druhého stupně měli možnost setkat na
historické přednášce s majorem PhDr. Stanislavem Balíkem.
Vyprávění o 1. světové válce doplnil přednášející informacemi o českých legionářích a osobnosti T. G. Masaryka. Téma 2.
světové války přiblížil žákům formou vypravování, prezentace
i diskuze o příčinách konfliktu.
Za ZŠ Nové Veselí Mgr. Jana Nejedlá

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZE SPORTU

Volejbal
V pořadí již 15. sezóna novoveselského
oddílu volejbalu je téměř u svého konce.
Družstvo žen v krajském přeboru bojuje
v současné době o třetí místo, viz samostatný
článek.
V I. lize kadetek byla všechna družstva
rozdělena do čtyř skupin. Po odehrání základních skupin obsadilo naše družstvo 2.
místo (skupina „C“) a postoupilo tak do dvou
finálových skupin (sk.II) o postup do extraligy
kadetek. Do kvalifikace o extraligu kadetek
postupují první dvě družstva z každé finálové
skupiny. Naše děvčata se prozatím drží právě

na druhém místě. Držme jim tedy palce do
závěrečných bojů o postup.
Družstvo starších žákyň se bez větších
problémů probojovalo ze základní skupiny,
kterou vyhrálo, až do finálové skupiny. Ve finálové pětičlenné skupině se děvčata prozatím drží na prvním místě a čeká je tak kvalifikace na MČR starších žákyň.
Mladší žákyně byly přihlášeny do tří
soutěží, viz tabulka. Ze všech výsledků nelze opomenout krajský přebor, ve kterém se
podobně jako v kategorii starších žákyň naše
děvčata probojovala do první trojky. V nej-

Průběžné umístění družstev v mistrovských soutěží 2017 / 2018
Družstvo
Soutěž
Průběžné místění
ženy
KP I. třídy
3. místo / 10 družstev
kadetky
I.liga
2. místo / 6 družstev, sk. II
starší žákyně
KP I. třídy
1. místo / 13 družstev
mladší žákyně
KP I. třídy
3. místo / 9 družstev
mladší žákyně
Pohár krajů
6. místo / 7 družstev
„A“ 3. místo / 36 družstev
mladší žákyně minivolejbal „B“ 17. místo / 36 družstev
„C“ 28. místo / 36 družstev

bližších dnech čekají družstvo poslední tři
finálová kola o konečné umístění. Stejně jako
v minulém roce bude veselský oddíl volejbalu pořádat republikové kolo mladších žákyň
o postup do finále MČR mladších žákyň.
Hráčky, které navštěvují tréninky přípravky, absolvovaly první březnový víkend tradiční zimní volejbalové soustředění v Rokytnu.
Celkem se soustředění zúčastnilo 11 děvčat.
Pro všechny rodiče připomínám, že družstvo
přípravky stále nabírá nové hráčky ve věku od
7 let.
Roman Křivánek

poznámka
Boj o postup do kvalifikace o extraligu kadetek
Boj o postup do kvalifikace na MČR starších žákyň
Boj o postup do kvalifikace na MČR mladších žákyň

Výsledky předposledního kola

Domácí akce oddílu volejbalu, jarní část 2018 (Hala Nové Veselí)
datum
akce
začátek
24. března
I. liga kadetek
09:00
31. března
„Velikonoční turnaj“
08:30
7. dubna
I. liga kadetek
09:00
8. dubna
Krajský přebor starších žákyň
09:00
14.-15. dubna Regionální kolo mladších žákyň
08:30
21.-22. dubna

ČR - Austrálie

Bude upřesněno

19.-20.května

„O křišťálový míč“

09:00

Pozn.
Frýdlant n.O.
Mixi (4+2)
Uherské Hradiště / Radostín n.O.
Finále (o 1. místo)
Kvalifikace o MČR MLZKY
Mezinárodní přátelské utkání U20,
Český volejbalový svaz!!!
Turnaj - mladší a starší žákyně

Česká republika vs. Austrálie
Po pěti letech, kdy se v Novém Veselí utkala juniorská volejbalová reprezentace Brazílie s výběrem českých seniorů z domácí,
francouzské a italské ligy, čeká
příznivce mužské odbíjené další
překvapení.
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Předposlední dubnový víkend (21. a 22. dubna) proběhne
v novoveselské sportovní hale
mezinárodní přátelské utkání
české juniorské reprezentace (r.
1999) s australskou juniorskou
reprezentací. Oba dva zmíněné

celky budou spolu se svými organizačními týmy ubytovány ve
veselské sportovní ubytovně již
od pátku. Během víkendu budou
přístupné veřejnosti tréninkové
jednotky obou reprezentačních
družstev.

Tímto tedy srdečně zveme
na jejich přátelské utkání, které
proběhne v sobotu, případně
v neděli. Přesné termíny s časy
utkání budou vyhlášeny místním
rozhlasem.
Roman Křivánek
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Volejbal - ženy
Nová kapitola našeho volejbalu se začala psát o prázdninách v roce 2017. Když se vrátíme
trochu zpět, tak naposledy jsme
společně hrály 1. ligu juniorek
v sezóně 2015/2016. Potom půlka týmu již hrát věkově juniorky
nemohla a rozprchly jsme se na
vysoké školy. Některé přestaly
hrát úplně, pouze se zúčastňovaly amatérských turnajů, Janka
a Majda hrály za Žďár nad Sázavou a ostatní zůstaly ve Veselí
a bojovaly v lize juniorek dál. Po
skončení sezóny 2016/2017 nám
však najednou zazvonil telefon.
Volali naši trenéři Káťa s Mírou,
že by se s námi chtěli se všemi
sejít a něco důležitého probrat.
Všichni se dostavili do haly a zde
se položil základní kámen tohoto
staronového týmu.
Hned o prázdninách se začalo trénovat, ale nebyla to žádná
sláva. Mnoho z nás bylo někde na
brigádě, a tak účast na trénincích
byla dost nízká. V srpnu jsme se
vypravily na volejbalové soustředění do Nasavrk. Vše se konečně začalo zlepšovat, s každým

dalším tréninkem hra vypadala
líp a líp. Dala se zde dohromady
skvělá parta lidí s velkým odhodláním udělat v další sezóně pro
tým maximum. Přihlásily jsme
se do Krajského přeboru žen, ve
kterém bylo 10 družstev.
Přišlo září a na tréninky jsme
se scházely jen v pátek, jelikož
většina hráček studuje vysokou
školu. V Brně jsme si domluvily halu, kde jsme začaly aspoň
jednou týdně trénovat, protože
jsme věděly, že jeden trénink
nám prostě stačit nebude. 7. 10.
2017 jsme se vydaly na náš první zápas do nedaleké Přibyslavi.
Všechny jsme byly plny očekávání, nikdo nevěděl, co nám tato
soutěž přinese. Do těchto zápasů jsme „vlítly po hlavě“, protože
jsme neměly co ztratit, a sezónu
začaly dvěma výhrami 3:0. Stejný
scénář se opakoval další týden
při prvním domácím zápase, kdy
jsme porazily družstvo Humpolce 2x 3:0. V tuto chvíli jsme se poprvé a naposledy ocitly na čele
tabulky. Další náš výlet byl do
Pelhřimova a zde přišla studená

sprcha. Dělaly jsme mnoho chyb,
a tak přišla porážka 0:3 následovaná výhrou 3:2. Nikdo snad
nezapomene na předčasnou
rozcvičku a skvělé navigátorské
schopnosti naší trenérky Káti.
Když jsme přijely do Pelhřimova
a zaparkovaly těsně před halou,
navigace Káti ukazovala, že tam
ještě nejsme, a tak jsme obešly
skoro celý Pelhřimov, abychom
pak vyšly u stejné haly jen z druhé strany. Další průběh zimní části sezóny byl z naší strany jako na
houpačce. S družstvem Jihlavy
jsme vyhrály 3:0 a prohrály 2:3,
v Havlíčkově Brodě prohra obou
zápasů 2:3, 0:3, chuť jsme si trošku spravily na Náměšti dvěma
výhrami 3:0, 3:0, v Polné prohra
2:3, 0:3 a z Třebíče jsme si dovezly
výhru 3:0 a prohru 2:3. Desátým
týmem byl Žďár nad Sázavou,
který však ze soutěže odstoupil.
Po zimní části jsme přišly o naši
jezevčici Majdu, která začala mít
problémy s koleny a Hanču, která
si vyvrtla kotník.
O vánoční pauze jsme si
udělaly malý večírek, kdy jsme
se sešly ve Žďáře Na Farských
a daly si pořádně do nosu – grilované hermelínky, saláty, steaky.
Zajímavé menu si na slavnostní
večeři vybrala Klárka – utopence a hranolky. Po Vánocích jsme
se vrátily o pár kilo těžší, a tak
se začalo znovu tvrdě trénovat.
Jarní část soutěže začaly zápasy
s Přibyslaví, kterou jsme porazily
3:0, 3:0. Největší „propadák“ sezóny jsme odehrály týden na to
v Humpolci, kde jsme dostaly 0:3,
1:3 a vypadalo to, jako bychom
hrály volejbal úplně poprvé. Následoval zápas s Pelhřimovem,

nad kterým jsme zvítězily 3:1,
3:2. Poslední venkovní utkání
jsme odehrály v Jihlavě, kde jsme
vyhrály 3:0, 3:1. Na domácí palubovce jsme se poté předvedly
proti Havlíčkovu Brodu – výhra
3:1 a prohra 1:3, a Polné – výhra
3:2 a prohra 2:3. V sobotu 17. 3.
2018 nás čeká úplně poslední
utkání této sezóny proti Třebíči,
kde se pokusíme udržet a potvrdit naše aktuální bronzové umístění.
Na začátku jsme si daly cíl
obsadit v tabulce první místo
a zkusit si zahrát baráž o 2. ligu.
Bohužel se nám tento cíl nepodařilo naplnit, protože nás pronásledovalo hodně zranění, jak už
zmíněná Hanča s Majdou, Kačka
si natrhla zadek, Klárka si vyvrtla
kotník a na posledním zápase
nám chyběl i náš kůň Kamča, které vyskočil obratel. Také byla znát
nesehranost a hodně chyb z naší
strany, protože jeden trénink týdně byl opravdu málo.
Celou sezónu nás zásobovala
na zápasy naše hlavní pekařka
Verča, která skoro každý týden
dovezla celému týmu koblížky.
Velký dík patří našim mladým
nadějím - kadetkám Ivance Musilové, Peti Koukalové, Lindě
Štouračové, Elišce Skálové a Ádi
Švomové, protože bez jejich pomoci bychom sezónu možná ani
nedohrály a samozřejmě našim
věrným fanouškům, kteří nám
v každém zápase vytvořili skvělou atmosféru a hnali nás dopředu za vítězstvím. Myslím, že
za všechny můžu říct, že sezóna
to byla skvělá a všichni jsme si ji
moc užily!!
Marie Nováčková

Přebor škol v šachu
- okresní kolo

Přebor škol v šachu
- krajské kolo

10. ledna 2018 se uskutečnilo okresní kolo přeboru škol ve Žďáře
nad Sázavou. Hrálo se tempem 2x15 minut a naši žáci ze šachového
kroužku z I. a II. stupně si nevedli vůbec špatně. Napříč jednotlivými
kategoriemi nám los nalosoval i hráče ze středních škol. Naši žáci
i proti těmto soupeřům zaznamenali i několik výher. Žáci I. stupně postoupili do krajského kola a žákům II. stupně postup utekl o1,5 bodu.

5.3. 2018 uspořádala ZŠ O. Březiny v Jihlavě krajské kolo přeboru
škol. Za účasti škol, které postoupily z okresních kol se utkaly proti
sobě tempem 2x15 minut každý s každým. Oproti loňsku nasbírali
naši žáci o 7 bodů více, takže určitě zlepšení. Po velmi pěkných výsledcích žáci ZŠ Nového Veselí obsadili pěkné 8. místo.
Za oddíl šachu M. Skála
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9. ročník Memoriálu Milana Holcmana
Již v devátém ročníku Memoriálu Milana Holcmana se utkali
hráči šachu, tentokrát už v místním sokolíku tradičně mezi vánočními svátky. Devět účastníků
turnaje hrálo dvoukolově, každý
s každým systémem určeným
pro bleskovou hru 2x5 minut.
Už první kolo napovědělo, kdo
bude vítězem. Velmi pěkné a napínavé partie slibovaly tuhé boje
na jednotlivých šachovnicích. Ve
druhém kole si hráči vyměnili

barvu figur a začalo se rýsovat
pořadí na prvních třech místech.
Před posledním kolem již bylo
rozhodnuto, zvítězil Milan Zimpl.
O dalších příčkách rozhodlo až
právě poslední kolo. Druhé místo obsadil pan Černý Stanislav
a loňský přeborník Petr Vencelides ml. se musel smířit až s třetí
příčkou a předat po roční odmlce
putovní pohár vítězi turnaje. Příští rok nás čeká jubilejní 10. ročník.
Za oddíl šachu M. Skála

Házenkářská sezóna vstoupila do své druhé poloviny
„A“ tým absolvoval velmi kvalitní zimní
přípravu, která byla zahájena ihned počátkem
ledna a zakončena skvělým výkonem na finále českého poháru. Konečné 3. místo ve finále Českého poháru a především předvedené
výkony znamenaly, že muži do jarní části soutěže vstupovali s optimismem. Bohužel hned
v úvodním utkání prohráli o gól se silnou Karvinou, což negativně zapůsobilo na psychiku
hráčů. Další zápas v Lovosicích patřil mezi ty,
ve kterých se nepovede vůbec nic, prohra rozdílem třídy našemu „A“ týmu na herní pohodě
nepřidala. V dalších třech utkáních, s Frýdkem-Místkem, v Jičíně a se Zubřím veselští
muži bojovali a jejich herní projev byl lepší, ale
všechna tři utkání těsně ztratili. Pro velmi důležité body a první jarní vítězství si tak „Áčko“
nakonec zajelo do Strakonic, k sousedovi
v tabulce. Vítězství znamenalo také výměnu
tabulkových pozic mezi oběma soupeři, muži
Nového Veselí jsou nyní na 11. místě extraligy.
Starší dorostenci jdou ve stopách svých
úspěšných předchůdců a drží si průběžné druhé místo v nejvyšší dorostenecké soutěži. Mají

Reprezentace SŠP Žďár nad Sázavou

březen 2018

za sebou už tři jarní odvety, všechny vítězné.
Jejich zatím posledním soupeřem byla Karviná, kterou dokázali porazit osmibrankovým
rozdílem. Stejně jako v předchozích letech by
dorostenci rádi reprezentovali na Československém poháru, kde se spolu každoročně
poměřují dva nejlepší české a dva slovenské
týmy.
Mladší dorostenci mají také skvěle rozehranou sezónu, zaváhali pouze jednou, na
palubovce Frýdku Místku. Zimní přípravu si
mladší dorost osladil druhým místem na prestižním Kempa Cupu a vítězstvím na Cooper
Standard Cupu. Pozadu nezůstává ani druhý
tým mladšího dorostu, který je v nejvyšší soutěži na devátém místě a dělá svým trenérům
a fanouškům radost svými lepšícími se výkony.
Všechny tři dorostenecké týmy měli své
zástupce na Mistrovství světa v házené středních škol. Do finále v katarském Dohá se probojovali přes okresní kolo, krajské kolo, krajské
kvalifikační a republikové finále. Tým byl sestaven z hráčů ročníku 2000 a mladších, studentů
SŠP Žďár nad Sázavou. Celkem 14 hráčů mlad-

šího a staršího dorostu Nového Veselí a mladšího dorostu Žďáru nad Sázavou tak mělo
možnost poměřit síly s týmy z celého světa.
Pod vedením Jana Kupy staršího vybojovali
naši dorostenci skvělé deváté místo, když těsným rozdílem podlehli pouze pozdějším medailistům, týmům Izraele a Německa.
Starší žáci se díky suverénnímu vítězství
v Lize Vysočiny probojovali do celorepublikové Žákovské ligy. Tam jsou na zatím na devátém místě. Odehrána jsou zatím pouze tři kola,
takže budou mít naši borci ještě dost šancí
navázat na poslední velmi povedený turnaj
v Úvalech a vylepšit svoji dosavadní bilanci.
Mladší žáci „A“ se z druhého místa probojovali do finálové skupiny Ligy Vysočiny. Tým
„B“ je ve své skupině čtvrtý. Finálové turnaje
Ligy Vysočiny mladších žáků začnou 17. března.
Ligu Vysočiny hrají také naši nejmenší
házenkáři. Jejich soutěž se hraje turnajovým
způsobem a nepočítá se skóre. Vítězstvím je
radost ze hry a rozvoj pohybových dovedností. Miníci také objíždějí turnaje mimo Vysočinu,
na tom posledním v Kostelci na Hané vybojovali v mezinárodní konkurenci zlaté medaile
a dovezli si krásný pohár.
Pokud máte syna, nebo vnuka, který by si
rád vyzkoušel házenou, volejte trenérům Milanu Šedému 739279525 nebo Michalu Musilovi 604325409. Minižáci trénují dvakrát týdně
a rádi mezi sebou přivítají nové kamarády.
Neméně důležitým týmem našeho klubu
jsou fanoušci. Jménem všech hráčů a trenérů
jim touto cestou děkujeme za podporu, kterou nám prokazují.
Podrobné informace o jednotlivých týmech, jejich výsledcích, pořádaných turnajích
a ostatních činnostech oddílu házené najdete
na našich internetových stránkách www.hazena.noveveseli.cz a také na facebooku.
Michaela Valoušková
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Nohejbal
V sobotu 10. 3. 2018 se uskutečnil pátý ročník nohejbalového
turnaje O pohár starosty městyse.
Zúčastnilo se celkem 11 družstev, a to celek z Matějova, dva
týmy z Vatína, další dva z Budče,
tým Elit, Růžoví panteři z Újezda
(Smrček, Zimmerman, Teplý, Ambrož) a domácí celky Černý koně(
Bartůněk, Kupa, Studený), Mistaf
( Chlubna, Chalupa, Vítek), Nohejbal ( Landsman, Horký, Bělík,
Najman) a Řeháčci ( Martin, Tomáš a V. Blaha). Hrálo se ve dvou
skupinách, z toho první čtyři týmy
postupovaly do dalších vyřazova-
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cích bojů. Mezi 4 nejlepší se probojovaly celky Elit, Budeč B, Mistaf
a Nohejbal. V zápase o 3. místo
vyhrálo družstvo Mistaf. Po urputných bojích se o finále utkal tým
Budeč B a domácí Nohejbal. I přes
velkou bojovnost náš tým Nohejbalu ve finále podlehl vítězné
Budči. Tímto vítězům gratulujeme
a budeme se těšit na další pěkné
setkání u sítě. Poděkování patří
také všem sponzorům, kteří nám
turnaj obohatili o pěkné ceny, celkům za skvělé sportovní výkony.
Za organizátory tohoto turnaje,
díky všem Standa Chalupa ml.
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