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Loučení se Školičkou Kamarád
Středeční odpoledne 27. 6. patřilo předškolním dětem, které
se loučily se Školičkou
Kamarád. Při slavnostním rozloučení předvedly, co všechno se
naučily a jak jsou na
školu připraveny. Na
závěr byly panem
místostarostou slavnostně „šerpovány“.
Po prázdninách je už
čeká opravdová škola.
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Události z obřadní síně městyse
V neděli 8. 4. 2018 byli v obřadní síni městyse slavnostně přivítáni
noví „občánci“ Nového Veselí. Kulturní program připravila paní učitelka Mgr. Eva Nováková s dětmi
z 5. třídy ZŠ. Po slavnostním projevu místostarosty městyse byla maminkám předána částka 3000,- Kč
a kytička.
Karolína Fialová K Újezdu 83
Jakub Novák Zahradní 376
Viktorie Ficková Zahradní 358
Michaela Doležalová U Kapličky 237
Tobiáš Vencálek Potoční 343
Rozárie Hromátková Potoční 336
Vít Večeřa Dolní 350
Lucie Dvořáková Polní 404
František Randlík Nová 211

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI
TI

Adam Veselý, U Rybníka 388
Jolana Bečková, Polní 393
Tereza Kratochvílová, Zahradní 373

Jaroslava Nováčková 70 let
et
Marie Štěpánková 85 let
Josef Ficek 70 let
Ladislav Vlček 75 let
Ivo Jonák 70 let
Všem jubilantům
Marie Homolová 70 let
co nejsrdečněji blahopřejeme
Božena Šrámková 75 let
a do dalších let přejeme hodně
Věra Budínová 70 let
zdraví, pohody a spokojenosti
Oldřich Veselý 70 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

Sdělení
•
•

•

V letošním roce se bude pouť v Novém
Veselí konat dne 30. 9. 2018.
Děkujeme spoluobčanům za udržování
chodníků a trávníků před svými domy
a byty.
Větve z ořezu stromů ze zahrad lze ukládat vedle potoka za rybníkem Hudlík.
Je zakázáno na toto místo ukládat pa-

•

•

řezy, piliny, štěpky, stará prkna a větve
z lesů.
Děkujeme spoluobčanům, kteří řádně
třídí své odpady a ukládají je do určených nádob.
Připomínáme občanům, že do kontejneru na bioodpad patří: listí, tráva
a plevel, zbytky ovoce a zeleniny, košťá-

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

Pozvánka
•
•
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4. 8. 2018
8. 9. 2018

Barevné PoVeselení
Veselské sportovní hry

areál SDH
sportovní hala, venkovní hřiště u sokolovny
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Slavnost Božího těla
Také v letošním roce se v našem městysi uskutečnila církevní slavnost Božího těla, a to průvodem po části městyse
k jednotlivým oltářům u rodinných domů. Slavnost se konala v neděli 3. 6. 2018 v dopoledních hodinách. Všem, kteří se
podíleli na konání této slavnosti, patří poděkování.

Setkání seniorů
Spolek seniorů měl dvě setkání. V dubnu v rámci měsíce
bezpečnosti mezi nás zavítal
koordinátor prevence nprap.
David Linhart. Pohovořil, na
co si dát pozor a jak se chovat,
když u domu zazvoní neznámí
lidé. A v květnu bylo na programu promítáni filmu Tam

a zase zpět o cestě pětičlenné
posádky nejen z Nového Veselí
a dvou trabantech po Pobaltí.
Další schůzky se budou
konat až od října. Určitě nás
čeká vánoční turnaj v Člověče
nezlob se, velikonoční tvoření
a mnoho dalších zajímavých
besed a povídání. Ráda bych

vás pozvala na pondělí 8. října (tentokrát druhé pondělí
v měsíci, přesunuto z důvodu
konání novoveselské pouti),
kdy se uskuteční setkání s lektorkou, která vytváří a realizuje
programy určené všem, které
znepokojuje občasné zapomínání. Poradí nám, jak o paměť

a další poznávací funkce mozku včas pečovat.
Schůzky se budou konat
v 16.00 hod. na úřadě městyse
a o jednotlivých termínech vás
budeme včas informovat prostřednictvím plakátku a hlášením rozhlasu.
Jitka Kalasová

Šála pro obchvat
Do celkové délky šály zbývá ještě 133,9 metrů. Některé z žen
ještě svoje šály doplétají, proto vás prosím, nezačínejte nové díly.
Mohlo by dojít k situaci, že přepleteme. Ale již nyní mohu pozvat
všechny, které se na pletení šály podílely na 3. pletací dýchánek,
který se uskuteční na podzim. O termínu vás budeme včas informovat.
Často jsem také slýchávala otázku, proč pleteme zrovna šálu
pro obchvat. Některým lidem tato činnost přišla naprosto zbytečná. Až nedávný článek uveřejněný na internetu dal odpověď:
Jehlice do ruky: Pletení má nečekané účinky, odhalili vědci
Pletení je podle nové studie zdraví velmi prospěšné a může
pomoct s celou řadou obtíží. Pletení pomáhá mírnit projevy deprese a úzkosti a odvádí pozornost od chronické bolesti. Podle
Huffington Postu (americká liberálně orientovaná webová stránka a blog) pletení také oddaluje nástup demence. Zjištění publikovala organizace Knit for Peace (Pletení pro mír), která ve Velké

Británii sdružuje asi 15 tisíc lidí, kteří pletením pomáhají potřebným. „Pletení je také společenská aktivita, která pomáhá překonat
izolaci a osamění. A je to dovednost, kterou mohou lidé provozovat i ve velmi vysokém věku, kdy se jim zhorší zrak i výdrž,“ uvádí
se ve studii.
Vědci z Harvardu v roce 2007 například zjistili, že pletení spouští přirozený relaxační mechanismus v těle a snižuje srdeční tep
v průměru o 11 úderů za minutu. A díky tomu se snižuje i krevní
tlak.
O pět let později studie věhlasné kliniky Mayo zjistila, že senioři, kteří se věnovali pletení, čtení nebo jiným aktivitám, měli o 30
až 50 procent menší šanci, že se jim zhorší vnímání než ti, kteří
si důchod užívali pasivně. Další studie ukázaly, že pletení zvyšuje
spokojenost se životem a pomáhá se začleněním do společnosti.
zdroj: www.huffingtonpost.co.uk
Jitka Kalasová

Na titul Vesnice roku 2018 v Kraji Vysočina jsme nedosáhli
Náš městys se zapojil do soutěže vesnice roku a pro podání žádosti, která se
připravovala cca 3/4 roku, byl i sestaven
tým lidí reprezentující jednotlivé organizace či spolky v našem městysi. Tato „parta nadšenců“ velmi svědomitě zpracovávala jednotlivé podklady pro tuto žádost,
delegovala potřeby shromáždit podklady
i na jiné, no a pak i připravovala obsahovou náplň pro návštěvu hodnotící komise, která náš městys navštívila 8. 6. 2018.
Představit činnost, aktivity, budovy, historii i současnost našeho městyse ve 120
minutách byl nadlidský úkol. Každému
z nás se v hlavě odvíjel možný scénář, jak
červen 2018

zkoncipovat program, aby co nejvýstižněji popsal náš městys jako místo, které aktivně žije, vnímá a respektuje naše tradice
a kořeny sahající až do 13.století, buduje
nová místa a rekonstruuje starší budovy,
velkou péči věnuje školství a občanské
vybavenosti, podporuje činnost spolků
i jiných organizací, spolupracuje s firmami a velmi aktivně se zabývá ochranou
našeho nejbližšího životního prostředí.
Bohužel, do těchto soutěží se přihlašují
především aktivní obce a městysy, tudíž
je konkurence velká. My jsme získali Diplom za příkladnou ekologickou výchovu
mládeže. Bez ohledu na výsledek soutěže

se podařilo sestavit materiál čítající na 40
stran, který popisuje náš městys ve všech
možných oblastech rozvoje a je k nahlédnutí na úřadě městyse. Poděkování
patří všem, kdo se podílel na zpracování
žádosti, jmenovitě Petře Bartoňové, Ing.
Oldřichu Veselému, Marii Žilové, Bc. Evě
Jurmanové, Marcele Vencelidesové, Ing.
Janě Stehlíkové, Mgr. Blance Kratochvílové, Monice Kovalské, Michaele Valouškové. Také děkujeme všem, kdo poskytl další podklady, i těm, kdo realizoval program
pro hodnotící komisi.
Za koordinační tým
Monika Kovalská
3

Rekonstrukce kanalizace v ulici k Újezdu
V měsíci srpnu tohoto roku budou zahájeny stavební práce na
akci rekonstrukce kanalizace v ulici K Újezdu. Důvodem této
rekonstrukce je poškozená stávající kanalizace v této lokalitě.
Investorem stavby bude SVK Žďársko. Celkové náklady jsou
ve výši 3 798 000,- Kč. Příspěvek městyse bude ve výši 1 081
408,- Kč. Práce bude provádět firma 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. Žádáme tímto zejména občany bydlící v této části
Nového Veselí o tolerování určitých omezení vynucených touto stavbou.
starosta městyse

Informace k záměru převodu staré budovy
Sokolovny do majetku městyse
Celý tento záměr převodu probíhá komplikovaně, protože TJ
Sokol Nové Veselí má na celou budovu Sokolovny poskytnutou dotaci na výstavbu nové ubytovny. Bez souhlasu poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a také Katastrálního úřadu - pracoviště Žďár nad Sázavou nelze převod budovy uskutečnit.
starosta městyse

Jak to všechno začalo…
V tomto článku bych vám
chtěl popsat, jaké byly naše začátky a jak jsme vůbec k našemu trabantu přišli. Ale nejdřív
se musím přiznat, že letos na
žádnou výpravu nepojedeme.
Důvodem je, že se chystáme
na větší cestu, bohužel bez
trabíka. A kam pojedeme? To
se dozvíte až na konci tohoto
článku.
Všechno začalo v roce
2011. Tenkrát jsem končil
střední školu a mým snem
vždycky bylo mít trabanta. Na
podzim se stala jedna velká
náhoda - potkal jsem pána,
který mi trabanta daroval. Než
jsem se stihl vzpamatovat,
jel trabík na laně za autem ke
mně domů. Nejen že jsem
dostal auto, ale ještě dva vozíky náhradních dílů. Tenkrát
jsem o autech ještě vůbec nic
nevěděl, ale díky katalogu náhradních dílů, kde je nakreslený každý šroubek zvlášť, i kam
má přijít, jsem se rozhodl auto
zrenovovat. Věděl jsem, že to
bude běh na dlouhou trať,
ale představa mého prvního
auta mě hnala kupředu, a já se
pustil do rozebírání. S tím mi
začal pomáhat kamarád Kuba,
a tak jsme najednou byli dva.
Jen v dílně nám začínalo být
trochu těsno. Po nějaké době,
a vzájemné spolupráci ještě
s kamarádem Tomášem, jsme
se rozhodli postavit větší dílnu
a v ní opravovat naše stroje.
Trabant byl odložen a začalo
budování naší základny. Po půl
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roce jsme postavili novou dílnu
a na řadu přišel opět trabík. Celého jsme ho rozdělali do posledního šroubku a znovu poskládali. Stavba Tajlanga se již
blížila ke konci a my jsme začali
vymýšlet naši první cestu. Nic
jsme o tomto druhu cestování
nevěděli, a tak jsme zvolili pouze kratší výlet. Rozhodli jsme se
pro hranice Slovenska a Ukrajiny. Sháněli jsme čtvrtého člena do našeho auta a nabídl se
můj bratranec Lukáš. Tomáš se
ovšem první výpravy nakonec
nezúčastnil, a tak jsme jeli
pouze tři. Další a zároveň
nejdelší cestu absolvovali
kluci roku 2014. Rozšířili
tým o tři členy, tím největším byl další trabant jménem Frenk. Vyrazili do Litvy,
kde má Kuba příbuzné. Já
jsem byl nějaký čas v Kanadě, a tak moje zastoupení
na této výpravě bylo pouze
prostřednictvím zapůjčeného auta. Po návratu jsem
chtěl někam jet, a tak jsem
v roce 2016 vymyslel výpravu k moři - dojet do Chorvatska přes Bosnu a Hercegovinu, následně projet
celé pobřeží Chorvatska
a zpátky domů. Nikdo se
mnou ovšem nechtěl jet, litevská cesta očividně všem
stačila. Nakonec jsem sehnal Lucku, která se mnou
tuto cestu absolvovala.
V roce 2017 jsem chtěl jet
znovu k moři, ale nikdo
z kluků opět nechtěl, a tak

jsem vyrazil s přítelkyní Klárkou. Cílem se pro nás stala Černá Hora, kde nás zaujaly krásné
kopce a příroda. Pro mě to byla
nejkrásnější výprava, kterou
jsem zatím jel. Cestovaní spolu se nám tak zalíbilo, že hned
po příjezdu z Černé Hory jsme
chtěli jet na další výlet. Přemýšleli jsme, kam vyrazit, a nakonec nás to napadlo. Začali jsme
hledat na internetu, jak získat
víza a při našem obrovském
štěstí se nám podařilo získat
pro oba dva pracovní povole-

ní. Teď už můžu prozradit, že
v září odlétáme na Nový Zéland a cestovat budeme tam.
Trabík se nám do letadla bohužel nevejde a bude na nás muset počkat doma. Po návratu
podnikneme další cestu s naším trabíkem, už teď máme
v hlavě pár nápadů, kudy bychom se chtěli vydat, a věřte,
že to bude velké. Do té doby
však budeme sbírat zkušenosti
na dalekém ostrově.
Za tam a zase zpět
Jiří Rössler
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Půlmaraton okolo Nového Veselí
Velkou inspirací pro vznik
a pořádání silničního vytrvalostního běhu v Novém Veselí
byl Malý svratecký maraton,
který pořádala TJ Vír a byl jediným vytrvalostním silničním
během v okrese Žďár nad Sázavou. Tento silniční běh měří
32 km a v době vzniku běhu
v Novém Veselí měl již více jak
30. letou tradici.
Při rozhodování, jakou
vzdálenost bude mít silniční
běh v Novém Veselí, nakonec
zvítězila vzdálenost půlmaratonu, to je 21,1 km, protože
velký okruh z Nového Veselí do
Ostrova nad Oslavou, odtud do
Žďáru nad Sázavou a Nového
Veselí měřil o 300 metrů více
než vzdálenost půlmaratonu,
což znamenalo pouze start
závodu posunout k budově
úřadu městyse s cílem u sokolovny.
Zakladatelem a hlavním
organizátorem půlmaratonu
byl pan Jaroslav Bílek, který
vzhledem k dlouholeté aktivní organizátorské činnosti,
a to nejen ve sportu, byl jako
hlavní pořadatel u 30. z dosavadních 31. ročníků půlmaratonu. Půlmaraton byl nazván
„Půlmaraton okolo Nového
Veselí“ a v době vzniku v roce

1987 byl jeden z pěti půlmaratonu, které se na tuto vzdálenost běhaly na území celé
České republiky. Dnes se staly
běhy na poloviční vzdálenost
maratonu více méně prestižní
a komerční záležitostí a běhají
se v mnoha městech po celé
republice.
Půlmaraton okolo Nového
Veselí se běhá za plného silničního provozu, který se každým
novým ročníkem na uvedeném okruhu neustále zvyšoval.
Z důvodu zajištění bezpečnosti
závodníků museli pořadatelé
tuto situaci řešit. Hledala se
nová trasa. Pokud se chtěl zachovat cíl ve sportovním areálu nebylo možné se vyhnout
přeběhu přes frekventovanou
hlavní silnici. Po 20. ročníku se
rozhodlo o nové trase po málo
frekventované silnici mezi městysem Nové Veselí a obcí Újezd.
Start a cíl závodu je na náměstí
v Novém Veselí, trať vede okolo školy a po hrázi Veselského
rybníka. Tato trasa se běží 3x,
je podstatně rovinatější než
původní velký okruh a zajímavější pro diváky, protože vidí
závodníky v průběhu závodu
několikrát.
První ročník půlmaratonu
se uskutečnil v roce 1987. Zú-

častnilo se ho celkem 56 běžců z toho 5 žen. Největší účast
běžců byla v 28. ročníku v roce
2014, kde půlmaraton běželo
celkem 141 vytrvalců z toho
24 žen. Nejlepší dosažený čas
a tím i traťový rekord v dosavadní historii půlmaratonu
drží Ezayedi Ali z Libye, který
v 17. ročníku v roce 2003 dosáhl času 1:08:05 hodin. Nejrychlejší ženou je Martincová
Ivana z Moravské Slavie Brno
v čase 1:21:43 hodin. Tento čas
zaběhla v 23. ročníku v roce
2009. Nejlepšího výkonu z novoveselských běžců dosáhl
Miloš Bílek, který v prvním
ročníku obsadil celkově 3. místo v čase 1:19:02 hodin.
Od roku 1991 (5. ročník půlmaratonu) se součástí půlmaratonu staly vložené běžecké
závody pro mládež, kde běhají
děti od předškolního věku až
po dorostenecké kategorie.
Těchto běhů se každoročně
zúčastňuje 50 až 60 mladých
běžců za doprovodu rodinných příslušníků, kteří tvoří
nezbytnou diváckou kulisu
celého závodu. Součástí vložených běžeckých závodů je i kategorie pro příchozí dospělé
běžce, kteří původně běhali 5
mil a nyní závodí na trati jedno-

ho okruhu půlmaratonu, což je
7 km.
Za dobu konání dosavadních 31. ročníků Půlmaratonu
okolo Nového Veselí s vloženými závody pro mládež se tohoto závodu zúčastnilo již téměř
3 tisíce sportovců a někteří
z nich si náš závod oblíbili a zúčastňují se závodu opakovaně.
Běhání se v poslední době stalo
součástí moderního a zdravého
způsobu života, a především
rekreačnímu běhání se věnuje
stále více lidí. Z tohoto důvodu
začaly vznikat ve velkých městech běžecké závody většinou
půlmaratony, které požádají
k tomuto účelu zřízené agentury za vysoké startovné od
samotných běžců a velké podpory sponzorů a městských
úřadů. Těmto běžeckým závodům s velkým počtem startujících nemůže Půlmaraton okolo
Nového Veselí konkurovat, ale
i přesto budeme v pořádání
našeho tradičního běžeckého
závodu pokračovat i v našich
skromnějších podmínkách.
32. ročník Půlmaratonu
okolo Nového Veselí se uskutečnil v tradičním termínu,
a to poslední neděli v červnu,
tj. 24. 6. 2018.
Miloš Bílek

OFROAD TRIAL
Začala jarní část sezóny a my do ní
nastoupili s novou technikou, jak jsem
popisoval v předchozím článku. S novou
technikou přišlo i založení spolku, respektive klubu. Vybrat název klubu nebylo
vůbec jednoduché, ten kdo chce jezdit
offroad trial musí mít kou... ehm odvahu,
tak nám přišlo jako dobrý nápad to použít v názvu. Nechtěli jsme se ale jmenovat
Offroad klub Odvaha a tak se náš spolek
jmenuje OFFROAD KLUB GULE. Pod stejným názvem nás najdete na facebookové
stránce, kde je spousta fotek a videí ze závodů. V klubu se závodů aktivně účastní
čtyři vozy, Jiří Rybníček (Košíkov) a Petra
Burgetová (Jihlava) s vozem Suzuki Vitara
soutěžící v nemistrovské kategorii Special,
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František Hájek (Velké Dářko) a Jiří Pospíchal (Nížkov) na speciálně upraveném
Mitsubishi Pajero taktéž v kategorii Special, Jakub Glas (Nové Veselí) a Lukáš Havlík
(Sněžné) jezdí na Toyota LJ70 dvouposádku v nejvyšší nemistrovské kategorii Special Extra. Martin Požár (Březí nad Oslavou) a Jiří Rössler (Nové Veselí) mají auto
dle pravidel MČR a jezdí s vozem Suzuki
Samurai kategorii Standart a soutěží tak
o titul mistrů republiky. První Závod se
konal na Pístovských Mokřadech u Jihlavy. Závodní víkend se opět neobešel bez
technických potíží, tři defekty, utržený
kardan zadní nápravy, nebo neposlušný
kompresor uzávěrek. Přesto Martin s Jiřím
zahájili sezónu vítězstvím, další bednový

úspěch měl Kuba s Lukášem kteří obsadili
třetí příčku. V půli dubna jsme absolvovali závod v Kladně. Zde to bylo takzvaně kloubové neštěstí, Kuba v první sekci
roztrhnul hnací kloub přední nápravy, tím
pro ně závod skočil, protože bohužel neměli náhradní. Tento lom zahájil ale sérii
dalších pěti rozlomených kloubů na všech
autech. Jelikož je to nejslabší článek vozu,
tak všichni jezdí dostatečně vybaveni
a měli do posledního kusu náhradní. I tak
Martin s Jiřím opět utrhnuli první místo.
V květnu se konal závod v Krnově, přesněji v krnovské roklině. Zde již technika
stála při nás a až na pár drobností, kloubů
a spojovacích tyček řízení, vše fungovalo.
V kategorii Special vybojovali Jiří s Petrou
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druhé místo a František s Jiřím třetí stupínek na bedně. Kuba Glas se stal vítězem
kategorie Special Extra s minimálním
rozdílem bodů od druhého Lukáše. V mistrovské kategorii Standart si tentokrát
Martin s Jiřím odvážejí pohár za druhé
místo. Dále jsme se zúčastnili trochu jiného druhu závodu v Žatci. Dá se říct, že je to
taková oblastní nominace na jeden z deseti nejtvrdších motoristických závodů
světa. Rainforest Challenge je desetidenní
závod pralesem v Malajsii, zde má hlavní
slovo špičkový naviják a perfektní souhra
řidiče a spolujezdce, který může různými
pomůckami pomáhat zdolat překážky. Vítěz nejvyšší kategorie Hard v Žatci vyhrává startovné na tento závod Grand finále
do Malajsie. Posádce Kuba Glas a Tomáš
Kratochvíl (Jihlava) se dařilo a o skoro
2 minuty pokořili jasné favority závodu z Maďarska a vyhráli tak zmiňované
startovné, které hodlají využít a závodu

se zúčastnit. Předposlední
závod jarní části sezóny se
uskutečnil v bývalém Milovickém vojenském prostoru. Zde nás opět pronásledovaly závady na vozech.
Tentokrát čtyři zadní poloosy, jeden přední kloub
a Toyota měla potíže s motorem, tak opět závod nedokončila. I když Martinovo
auto strávilo skoro víc času
v depu než v sekcích, tak
dokázal utrhnou třetí místo
a připsal si tak důležité body
do celkového pořadí, ve kterém zatím v tabulce vede.
Poslední závod jara bude na
konci června u Slovenského města Martin
ve Valčianskej dolině, dále bychom vás
chtěli pozvat na podzimní závod do Pístova u Jihlavy 28. 9. až 29. 9. kde bude bohatý

doprovodný program, který by měli podpořit i Dakarské posádky z Vysočiny jako je
Martin Prokop, Tomáš Ouředníček a další.
Jakub Glas

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Zásahová jednotka
Zásahová jednotka JSDH
Nové Veselí v první polovině
roku 2018 byla svolána požárním poplachem k čtyřem
událostem. Dvakrát asistovala při řešení následků silniční
dopravní nehody a dvakrát
vyjeli k požáru lesního porostu. Vzhledem k extrémnímu počasí, kdy sucho zužuje
i Českou republiku, je zvýšené
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nebezpečí zahoření. Prosíme
občany, aby dbali vyhlášených
výstrah a rozdělávání ohňů
v přírodě vždy pečlivě zvážili.
Hašení lesního požáru je vždy
problematické. I likvidace lesního požáru malého rozsahu
stojí nemalé úsilí a prostředky. Snad již samozřejmostí
je ohlášení pálení klestí při
lesním hospodářství nejlépe

pomocí webového formuláře
http://palenihzsvyk.webrex.
cz/. ALE POZOR. Odesláním
formuláře Hasičský záchranný
sbor Kraje Vysočina nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení
evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina. Evidence slouží jen
pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru.
Do výjezdové jednotky byli
v letošním roce
zařazeni
další
noví hasiči. Je potěšující, že to jsou
mladí muži, kterým hasičina není
cizí. Všichni totiž
od dětství pracovali v kolektivu
mladých hasičů.
Široký záběr možného
nasazení
jednotky při zásahu a rozmanitost

činností vyžaduje spoustu dovedností. Proto znalosti a návyky získané při výcviku jsou
nepostradatelnou
součástí
odborného růstu každého
hasiče. Parta mladých mužů,
kteří se zformovali do soutěžního hasičského družstva,
se zápalem prohání hadice
po hasičském areále. Jejich
nasazení při výcviku přineslo
zasloužené výsledky a historický úspěch našeho sboru na
soutěžním poli. 3. 6. v Sirákově na okrskové soutěži v tzv.
„klasice“ vybojovali první místo a postup na okresní kolo.
V Bobrové 16. 6. družstvo ukázalo, že za to umí pořádně vzít.
Po součtu časů/bodů z požárního útoku, štafety 8x50m
a pořadové přípravy z toho
bylo skvělé druhé místo. Vedle
„klasiky“ družstvo cvičí i hasičský sport. Rychlý a populární
požární útok si vyzkoušeli na
třech soutěžích. V této disciplíně jsou však výkony podmíněny speciálním sportovním
vybavením, které zatím sbor
nemá k dispozici.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Hasíci

Spolková činnost

Již rok pracuje nový kolektiv mladých
hasičů Hasíci. V současné době máme družstvo přípravky a družstvo mladších žáků.
Vzhledem k obsazenosti hasičského areálu
a lepší koordinaci práce s dětmi, mají družstva své schůzky oddělené. Zatímco v přípravce si děti předškolního věku hravě osahávají malé hadičky a proudničky, mladší
žáci zahájili přípravu na první kolo soutěže
mladých hasičů „Hra plamen“. K výcviku kolektiv plně využívá krásné zázemí hasičské
zbrojnice a úzce spolupracuje i s dospělými hasiči. Hasíci svoji činnost předvedli při
hasičských radovánkách a ještě předvedou
28. 6. na branném dni ZŠ a 4. 8. v rámci Barevného PoVeselení. Děkujeme vedoucím
Andreji, Katce, Sandře, Frantovi, za obětavou práci.

Zde musíme nejdříve poděkovat
zastupitelstvu městyse, že rozhodlo
o realizaci výstavby pódia a zastřešení parketu na hasičském areále. Touto
poslední etapou bude dokončena rozsáhlá revitalizace krásného funkčního
prostoru, který již dlouhá léta slouží
občanům Nového Veselí. Potřeba takového prostoru se opět potvrdila i při
letošních tradičních akcích. Stavění
Máje spojené 30. dubna s oslavou filipojakubské noci proběhlo za krásného
počasí. Na podvečerní slet čarodějnic
se slétlo téměř osmdesát čarokrásných
dětí. Při soutěžích, opékání buřtů a řádění všeho druhu plynula zábava ještě dlouho po závěrečném ohňostroji.
Více jak o měsíc později nám však
počasí nepřálo. Kácení máje 9. června
s kapelou Airback provázel déšť a nešťastné výpadky elektrického proudu.
Stejný faktor, tedy počasí, nám v neděli 10. června znepříjemnil i hasičské
radovánky. Závada na elektrickém rozvodu byla v následujícím týdnu opravena, rozbité počasí taktéž.
Zástupci SDH Nové Veselí se také
zúčastnili velkého setkání hasičských
historických praporů (371 praporů), konaného dne 26. května 2018 u příležitosti 100 výročí ČR na výstavišti v Brně.

Při této příležitosti byl historický prapor našeho sboru dekorován pamětní
stuhou. 23. června se družstvo hasičů
v historických uniformách zúčastnilo
čtvrtého ročníku mezinárodních závodů koňských stříkaček ve Škrdlovicích.
Naše ruční stříkačka kočárového typu
je po zimních úpravách ve skvělé kondici a bratři s ní, v mezinárodní konkurenci (Polsko, Maďarsko, Slovensko)
19 družstev, obsadili 4. příčku. Soutěž
již potřetí vyhrálo družstvo z SDH Jámy.
V neděli 24. června dobrovolní hasiči
z Budče uspořádali oslavu k 120 létům
výročí od založení svého hasičského
sboru. S gratulací a účastí na oslavách
jsme naše sousedy rádi také podpořili.
Pozvánka: V sobotu 4. srpna Vás
přátelé zveme na tradiční letní akci
„Barevné PoVeselení“. Letošní ročník
se ponese v duchu tradic veselských
řemesel. Nebude chybět koncert dechové hudby Veseláci a připravit se
můžete i na ochutnávkovou soutěž
„O novoveselskou buchtu“. Tímto zveme děvečky, panímámy a všecky cérenky, přihlaste svoji buchtu do soutěže o hodnotné ceny.
Hasiči Vám přejí krásné léto
a příjemnou dovolenou.
František Hanus

POLICIE INFORMUJE
Policisté doporučují cyklistům – používejte cyklistickou přilbu
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů bývá poranění hlavy
KRAJ VYSOČINA – Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž se zaměří také na kontroly
cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení
zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Do některých akcí se zapojí také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří budou cyklistům poskytovat rady týkající se zásad bezpečné jízdy na jízdním kole a povinné výbavy jízdního kola.
Od začátku letošního roku do 30. dubna policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 15 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při
těchto nehodách se 15 cyklistů lehce zranilo. Cyklisté letos zavinili
celkem devět dopravních nehod. V jednom případě při šetření nehody policisté zjistili, že cyklista, který havaroval, byl v podnapilém
stavu.
V průběhu roku 2017 mělo v Kraji Vysočina na dopravních nehodách 142 cyklistů, z nich 90 dopravní nehodu zavinilo. Dva cyklisté
při nehodách zemřeli, 13 jich bylo těžce zraněno a 115 jich utrpělo lehké zranění. Pouze 12 cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění.
červen 2018

V 85 případech neměl cyklista při dopravní nehodě cyklistickou přilbu. A mezi těmito cyklisty byli také dva, kteří nehodu nepřežili a devět cyklistů, kteří se zranili těžce.
V současném teplém počasí vyjíždí na jízdním kole nebo motokole stále vyšší počet cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na svoji
bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného vybavení, zejména bez
osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale především pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední
chvíli, kdy už bývá často velice obtížně dokázat na vzniklou situaci
adekvátně zareagovat.
Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl od řidiče osobního
nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žádným
jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke
své bezpečnosti, je jeho opatrnost, důsledné dodržování pravidel silničního provozu a vhodné oblečení.
Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu
na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu
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hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila jejímu uživateli život. Je vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak
osmnáct let.
Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením
a dobrým technickým stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu dobře vidět. Policisté proto
v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol.
Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se
často setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami
a v případě snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito
cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím.
Při dopravních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se
policisté také setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si
zřejmě neuvědomují, že cyklista je řidič nemotorového vozidla, které
nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být za tento přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale
i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy.
- Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně
provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit
před možným nebezpečím.
- Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte
předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit.
- Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé
změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
- Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo
vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.

-

-

-

-

-

Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po
chodníku. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.
Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte
ostatním řidičům. Při jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou.
Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
Oblékejte si barevné, reflexní a světlo odrážející oblečení.
Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální
zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel.
Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby
bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které
umožňují bezpečnou jízdu. Reflexní doplňky v každém případě
zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.

Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy.
Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku.
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník…
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou,
případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

OKÉNKO Z HISTORIE
Škola nezletilých dobrovolců
V letošním roce si připomínáme 100. výročí Československé republiky. Velký podíl
na vzniku samostatného státu
měli českoslovenští legionáři.
Mnoho bylo napsáno
o vzniku legií, jejich fungování, významných bitvách nebo
komplikovaném návratu do
vlasti.
Příběh, jehož součástí je i jeden novoveselský rodák, však
téměř upadl v zapomnění.
Po celou dobu fungování
legií v Rusku se naši vojáci setkávali s opuštěnými dětmi,
které ve víru války a později
občanské revoluce ztratily domov, rodiče a ostatní příbuzné.
Vyhladovělé, bosé, v chatrném
oblečení, bloudily krajinou
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a prosily vojáky o zbytky jídla.
Ti, sami často hladoví a nešťastní s nimi soucítili a pokud to
bylo jen trochu možné, se některých ujímali.
S jednotlivými pluky tak
putovalo i několik zachráněných dětí různých národností.
Šlo o chlapce českého, polského, ruského, ukrajinského,
lotyšského nebo estonského
původu ve věku 8-17 let, kteří
u rot rychle zdomácněli, naučili
se základům češtiny a občas se
dobrovolně zapojovali do průzkumných akcí.
V červnu roku 1919 byli na
příkaz generála Syrového spojeni do jedné skupiny a soustředěni na jedno místo. Tím
bylo město Irkutsk. Dřevěné

baráky bývalých kasáren se
staly útočištěm pro 167 nalezenců.
Byla zřízena instituce, která
dostala název „Škola nezletilých dobrovolců československého vojska na Rusi“.
Z téměř dvou tisíc učitelů,
kteří v ruských legiích působili
bylo vybráno osm, kteří se ve
škole stali učiteli, ale zároveň
zastávali funkci vychovatelů.
Jedním z nich byl i zdejší
učitel, rodák z čp. 104 ze mlýna,
Bohumír Vítek.
Škola byla podřízena Inspektorátu československých
vojsk a fungovala jako samostatná polní rota. K dispozici
měla polní kuchyni, prádelnu
a další pomocný personál jako

holič, krejčí, švec nebo sanitář.
Výuka probíhala každý den
(kromě neděle) podle osnov
českých obecných škol.
Chlapci byli rozděleni do
třech tříd, ne podle věku, ale
podle schopností.
V první třídě byli ti, kteří
školu nikdy nenavštěvovali
a byli zcela negramotní, ve druhé ti, kteří znali alespoň základy čtení, psaní, počtů a ve třetí
ostatní, kteří už nějakou školní
docházku absolvovali.
Vyučovacím jazykem byla
čeština.
Potíž byla s pomůckami,
ale zpráva o činnosti školy se
rozšířila a z jednotlivých rot přicházely zásilky s papírem, tužkami či obrázkovými knihami.
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Část školního vybavení poslaly
i americké krajanské spolky a o
ošacení a obutí žáků se postaral Červený kříž, který nechal
ušít speciální uniformy.
Dopoledne měli žáci předměty jako čtení, psaní, počty,
mravouka, přírodopis, přírodozpyt, zeměpis, dějepis a zpěv.
Odpoledne to pak byl tělocvik
a různá pořadová a vojenská
cvičení.
V záři 1919 byl škole přidělen vlak a osazenstvo školy vyrazilo na cestu do Vladivostoku.
Výuka probíhala ve speciálně upravených a vyzdobených
vagónech. Jeden vagón se stal
zázemím pro 20 žáků. K tichomořskému pobřeží škola doputovala v polovině října.
Teprve před Vánocemi přišel příkaz k nalodění na japonskou loď Schunko Maru.
Měla kapacitu 1500 pasažérů a byla 15. transtportem
legionářů do vlasti.
Přesně na Štědrý den, 24.
prosince 1919 se vydalo 105
žáků a jejich učitelé na cestu
do Evropy. Cesta trvala 50 dní
a nocí, loď brázdila vlny tří oceánů a objela půl světa. Vedla

přes Japonsko, kolem čínského
pobřeží do Singapuru, Bengálským zálivem na Cejlon a poté
Rudým mořem a Suezským
průplavem do přístavního
města Terst.
Odtud se škola vlakem přesunula do nově vzniklého Československa. Nejprve do Český
Budějovic a později do Německého Brodu, kde nějaký čas po
příjezdu ještě fungovala.
Na učitele totiž ještě čekal
nelehký úkol - zajistit chlapcům
místo ve státě, který je přijal za
vlastní. To se jim i díky výzvám
v novinách povedlo. Mladší
chlapci byli dáni do náhradních rodin, starší našli uplatnění jako učni v různých dílnách a řemeslných oborech.
V době první republiky nad
nimi ochrannou ruku držely
legionářské spolky.
Činnost Školy nezletilých dobrovolců byla ukončena k 5. červnu 1920.
Následující den byli demobilizováni učitelé a zpět
do rodné obce se vrátil i Bohumír Vítek.
Záchrana těchto dětí patří k významným činům česko-

slovenských legionářů. Vítězství dobrosrdečnosti a lidskosti
slouží ke cti stejně jako slavná
vítězství dobytá zbraněmi.
Učitel BOHUMÍR VÍTEK
– syn mlynáře Josefa Vítka se
narodil roku 1891. Vystudoval
učitelský ústav v Poličce a jeho
prvním působištěm byla škola v Odranci. Velká část jeho
profesního života je spjata se
školou v Novém Veselí. Po vypuknutí války byl jako záložník
povolán k 14. zeměbraneckému pluku. Následující rok
v březnu (1915) upadl v Karpatech do zajetí. Do legií se přihlá-

sil v Stavropolu 15.4.1917. Byl
zařazen nejprve do náhradního
praporu 1. divie v Bobrujsku,
nějaký čas pobýval v Žitomiru,
poté byl přeložen k 1. střeleckému pluku Jana Husi, se kterým
se účastnil významných bitev
a bojů při ochraně transsibiřské
magistrály.
Následně byl odeslán jako
učitel do nově vzniklé Školy
nezletilých dobrovolců v Irkutsku.
Po návratu domů založil rodinu a do roku 1950 vyučoval
na zdejší škole. Zemřel v roce
1975.

Jedna ze tříd Školy nezletilých dobrovolců

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení rady městyse dne 19. 3. 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 23. 2. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 1. 3. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Protokol z veřejnosprávní kontroly
v Základní škole a Mateřské škole Nové
Veselí, příspěvkové organizace za rok
2017. Se závěry kontroly byl seznámen
ředitel ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové
organizace Mgr. Tomáš Augustýn
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Podání žádosti o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj na pořízení

červen 2018

nového požárního dopravního automobilu a zároveň dofinancování nákladů z rozpočtu městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu částí pozemků parc.č.
2172 o výměře 76 m2 a parc.č. 1049/2
o výměře 124 m2 v majetku PLASTIA
s.r.o., Na Pankráci 58, Nusle č.p. 1062,
140 00 Praha za část pozemku parc.č.
2190 o velikosti 167 m2 v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí finanční dotace ve výši
27.586,- Kč společnosti Centrum Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na
Moravě a zároveň veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí této dotace s uvedenou společností. Služeb této společnosti využívá rodina trvale bydlící v Novém
Veselí. RM schvaluje tento výdaj jako

ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Střednědobý výhled rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na roky 2019 až
2022
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení pokládky podlahové krytiny
v místnosti Úřadu městyse Nové Veselí
firmou Aleš Ostrejš, PODLAHÁŘSTVÍ,
Luční 1322, 592 31 Nové Město na Moravě za cenu ve výši 8405,- Kč bez DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12. 2017 v příjmech a výdajích.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení rady městyse dne 3. 4. 2018
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace starosty městyse z konání
valné hromady SVK Žďársko dne 28. 3.
2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Stanovení termínu o vykonání přezkoumání hospodaření městyse Nové Veselí
(audit) za rok 2017 pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly ve dnech 9. a 10. dubna 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na pacht pozemků v podílovém spoluvlastnictví obcí a měst v rámci LDO
Přibyslav, výše podílu městyse Nové
Veselí je 35/710. Pozemky k propachtování jsou na k.ú. Březí nad Oslavou,
Havlíčková Borová, Hlinné, Hluboká u Krucemburku, Hodiškov, Horní
Studenec, Jámy, Jiříkovice u Nového
Města n. Mor., Kohoutov u Žďírce nad
Doubravou, Kotlasy, Krucemburk,
Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Město
Žďár, Obyčtov, Počítky, Pokojov, Račín
u Polničky, Radostín u Vojnova Městce, Sazomín, Sklené u Žďáru nad Sázavou, Slavkovice, Staré Ransko, Světnov,
Škrdlovice, Újezd u Žďáru nad Sázavou,
Vatín, Vlachovice u Rokytna, Vepřová,
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Vysoké,
Žďírec nad Doubravou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Vyhlášení záměru městyse na směnu
pozemku parc.č. 351/4, díl d o velikosti
817 m2 a díl b o velikosti 520 m2na k.ú.
Radostín u Vojnova Městce vzniklého
dle GP č. 307-20/2018 v podílovém

3)

4)

5)

6)

7)

spoluvlastnictví obcí a měst, výše podílu městyse Nové Veselí je 35/710,
za pozemky parc. č. 310/7 o velikosti
42 m2, parc.č. 310/8 o velikosti 97 m2,
parc.č. 310/14 o velikosti 82 m2 a parc.č.
310/15 o velikosti 1120 m2 na k.ú. Račín
u Polničky v majetku Lesního družstva
obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav.
Poplatek za vklad do KN a poplatníkem
z nabytí nemovité věci pro oba směňující bude Lesní družstvo obcí, Ronovská
338, 582 22 Přibyslav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Podání žádosti o dotaci Základní školou
a Mateřskou školou Nové Veselí, příspěvkovou organizací z Integrovaného
regionálního operačního programu na
rekonstrukci učeben fyziky a zeměpisu
prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj. Celkové náklady jsou ve výši 2.727.200,- Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí za
rok 2017 v předloženém znění
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Výsledek hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové
Veselí za rok 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace
za rok 2017 ve výši 273.407,96 Kč do
fondů Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace
a to 123.407,96 Kč do rezervního fondu
a 150.000,- Kč do fondu odměn
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení značení nové cyklotrasy ze
Žďáru nad Sázavou do Rosičky přes

Nové Veselí firmou paní Denisy Beckové,
Zajíčkov 57, 393 01 Pelhřimov za cenu ve
výši 28 685,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Provedení opravy nápisů na pomníku
obětem světových válek v Novém Veselí firmou pana Martina Kovaříka, akademický sochař a restaurátor, U Mostu 11,
592 02 Svratka za cenu ve výši11 270,Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na výpůjčku pozemků v majetku
městyse par. č. 1163 v k. ú. Nové Veselí
o výměře 18 m2; par. č. 1165 v k. ú. Nové
Veselí o výměře 72 m2; par. č. 2300 v k. ú.
Nové Veselí o výměře 42 m2; par. č. 2318
v k. ú. Nové Veselí o výměře 364 m2;
par. č. 2320 v k. ú. Nové Veselí o výměře
148 m2, par. č. 2322 v k. ú. Nové Veselí
o výměře 24 m2; par. č. 2324 v k. ú. Nové
Veselí o výměře 150 m2; par. č. 2328
v k. ú. Nové Veselí o výměře 98 m2; par.
č. 2430/2 v k. ú. Nové Veselí o výměře
50 m2; par. č. 2464 v k. ú. Nové Veselí
o výměře 200 m2 za účelem realizace
akce „ II/353 Nové Veselí - obchvat“ na
dobu určitou a to na dobu 24 měsíců
počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby „II/353 Nové Veselí – obchvat“ Krajem Vysočina.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se stanovením počtu volených členů
zastupitelstva městyse Nové Veselí na
volební období 2018 – 2022 v počtu
15 členů zastupitelstva. RM doporučuje
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 9. 5. 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 dne 20. 4. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK
Žďársko dne 26. 4. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informaci o konání členské schůzi LDO Přibyslav dne 17. 5. 2018
v 16,00 hod v Přibyslavi
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu stavebních prací na akcích „Oprava místní komunikace v Novém Veselí podél UM“, „Oprava komunikací
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2018“, „Zastřešení tanečního parketu u budovy SDH, Nové Veselí – zemní práce“, „Oprava místní komunikace na Holetíně“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o výpůjčce s Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57,
587 33 Jihlava na výpůjčku pozemků v majetku městyse Nové
Veselí par. č. 1163 o výměře 18 m2; par. č. 1165 o výměře 72
m2; par. č. 2300 o výměře 42 m2; par. č. 2318 o výměře 364 m2;
par. č. 2320 o výměře 148 m2, par. č. 2322 o výměře 24 m2; par.
č. 2324 o výměře 150 m2; par. č. 2328 o výměře 98 m2; par. č.
2430/2 o výměře 50 m2; par. č. 2464 o výměře 200 m2 k dočas-

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nému záboru pozemků na stavbu „II/353-Nové Veselí, obchvat“
a zároveň ke zřízení věcného břemene spočívající k uložení,
provozování elektrického vedení a přístupu v případě opravy
podzemního vedení na výše uvedených pozemcích, a dále
souhlas městyse Nové Veselí k územnímu a stavebnímu řízení
a k dočasnému odnětí částí výše uvedených pozemků zařazených do ZPF na náklady Kraje Vysočina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemky uvedené v čl. II této smlouvy v podílovém spoluvlastnictví obcí a měst
Lesního družstva obcí, výše podílu městyse Nové Veselí je
35/710, jako propachtovatelé s pachtýřem Lesním družstvem
obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, PSČ 582 22 Přibyslav
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými
obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, PSČ 582 22 Přibyslav, kterým se
stanovuje výše pachtovného
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Přijetí dotace a zároveň smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny ve výši 127 000,- Kč na realizaci akce Oprava
komunikací 2018. RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí finančního daru pro Český svaz včelařů, z.s. – základní organizaci Nové Veselí ve výši 10 000,- Kč. Finanční prostředky jsou poskytnuty na zakoupení vyvíječů aerosolu používaných k léčbě včelstev. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení opravy chodníku a terasy v Novém Veselí firmou
STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 79.296,- Kč včetně DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Výroba výstavních regálů do knihovny v Novém Veselí firmou
Truhlářství Veselý, Dolní 24, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši
49 444,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb pověřence ochrany osobních údajů s Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem, Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou. Tato služba bude
poskytována za odměnu ve výši 9.990,- Kč bez DPH za každý
započatý kalendářní rok. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Směrnici č.1/2018 o ochraně osobních údajů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

10) Provedení zemních prací na polní cestě na pozemku v majetku
městyse Nové Veselí parc.č. 2433 k Borovinám firmou Marek Krčál, Bohdalov 10, 592 13 Bohdalov za cenu ve výši 34.125,- Kč
bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Dodávka kameniva včetně dopravy na polní cestu na pozemku v majetku městyse Nové Veselí k Borovinám firmou Marek
Krčál, Bohdalov 10, 592 13 Bohdalov za cenu ve výši 52.831,- Kč
bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Podání žádosti o dotaci na Hasičský záchranný sbor České republiky z programu Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů na nákup dopravního auta pro jednotku SDH Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
13) Darovací smlouvu k přijetí finančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši 61.894,Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje
na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízeních a na školních sportovištích.
RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
14) Zhotovení dvou dřevěných vyřezávaných soch k umístění do
lokality naučné Vodní stezky od pana Martina Šustra, Studnice
35, 539 01 Hlinsko v Čechách za cenu ve výši 29.500,- Kč včetně
DPH. RM zároveň schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S provedení elektroinstalace na stavbě zastřešení tanečního
parketu v Novém Veselí firmou Jaromír Krejčí, ELEKTROMONTÁŽE, Řečice 7, 592 33 za cenu ve výši 113.066,- Kč bez DPH. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Se závěrečným účtem městyse Nové Veselí za rok 2017 včetně
zprávy nezávislého auditora s výrokem bez výhrad. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S účetní závěrkou městyse Nové Veselí sestavenou k 31. 12.
2017. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Se zhotovením podlahy na taneční parketu SDH Nové Veselí
firmou Interflex s.r.o., Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 125.826,- Kč bez DPH. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 4. 6. 2018
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zpráva starosty z jednání členské schůze LDO Přibyslav dne17. 5. 2018 a z jednání představenstva LDO Přibyslav dne
25. 5. 2018
červen 2018

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zpráva místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 25. 5. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Připomínky a náměty ze zasedání ZM
dne 21. 5. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informaci o přípravě zajištění Sportov-

ních her Veseláků 8. 9. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o průběhu stavebních prací
na akci „Zastřešení tanečního parketu
u budovy SDH, Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o jednání výběrové komise
na výběr dodavatele akce „Nové Veselí
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– kanalizace ul. K Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace k soutěži Vesnice roku 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Zprávu místostarosty městyse z jednání
školské rady dne 22. 5. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Knihovní řád pro knihovnu Nové Veselí s ohledem na ustanovení Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
na financování potřeb jednotky sboru
dobrovolných hasičů Nové Veselí za
účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti ve 30.000,- Kč. RM schvaluje příjem těchto finančních prostředků
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3) Rozpočtová opatření č. 14/2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zakoupení nového počítače do knihovny v Novém Veselí od firmy Marcela
Vencelidesová, Potoční 342, Nové Veselí
za cenu ve výši 10 893,- Kč včetně DPH
a uhrazení poplatků za knihovnický systém Clavius firmě LANius s.r.o., Jiráskova
1775, 390 02 Tábor ve výši 12.197,- Kč.
RM schvaluje tyto výdaje jako ZMĚNY
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zhotovení stání pod kontejnery u Sokolovny firmou STAKO VYSOČINA s.r.o.,
Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 13.049,- Kč
včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Provedení opravy komunikace na pozemku parc.č. 2110 v majetku městyse
Nové Veselí (směrem k naučné stezce
u Veselského rybníka) firmou Marek
Krčál, Bohdalov 10, 592 13 Bohdalov
za cenu ve výši 21.000,- Kč,- Kč bez DPH
včetně materiálu. RM schvaluje tento

výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku uzavřenou s firmou PLASTIA
s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 PRAHA
4 k vydání územního rozhodnutí na akci
„Areál PLASTIA oplocení“ na pozemku
parc.č. 2190 v majetku městyse Nové Veselí dle projektové dokumentace
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů s Krajem Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava ke společnému zadání veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí
– obchvat“, která řeší stavbu obchvatu
a přemostění polní cesty. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S poskytnutím finančního daru pro
Základní organizaci Svazu zahrádkářů
Nové Veselí ve výši 15 000,- Kč na rekonstrukci sociálního zázemí v budově
moštárny
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 20. 4. 2018 č. 26
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 25 ze dne 12. 2. 2018
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené předsedy
těchto výborů
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až březen 2018
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů do programu dnešního zasedání zastupitelstva, a to
a) Smlouva o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
b) Výměna střešních oken v bytech nad
MŠ Nové Veselí
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
c) Oprava místní komunikace
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
d) Smlouva o bezúplatném převodu
pozemku p.č. 950 do majetku městyse
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
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2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí
k 31. 12. 2017 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 10/2018
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Směnu pozemku parc.č. 351/4, díl d
o velikosti 817 m2 a díl b o velikosti 520
m2na k.ú. Radostín u Vojnova Městce
vzniklého dle GP č. 307-20/2018 v podílovém spoluvlastnictví obcí a měst, výše
podílu městyse Nové Veselí je 35/710,
za pozemky parc. č. 310/7 o velikosti
42 m2, parc.č. 310/8 o velikosti 97 m2,
parc.č. 310/14 o velikosti 82 m2 a parc.č.
310/15 o velikosti 1120 m2 na k.ú. Račín
u Polničky v majetku Lesního družstva
obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav.
Poplatek za vklad do KN a poplatníkem
z nabytí nemovité věci pro oba směňující bude Lesní družstvo obcí, Ronovská
338, 582 22 Přibyslav
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) V souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) počet volených členů do Zastupitelstva městyse
Nové Veselí pro volební období 2018 –
2022 celkem 15 členů zastupitelstva
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Zahájit přípravu výběrového řízení na
zpracovatele projektové dokumentace
na rekonstrukci budovy Úřadu městyse

Nové Veselí
Hlasování: pro 8, proti 3, zdrž. 0
7) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
NM-014330047299/001 s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice na pozemek
parc. č. 512/1 v k.ú a majetku městyse
Nové Veselí k realizaci stavby „N. Veselí 317: kab. smyčka NN, Ficek“. 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 11, proti 0, zdrž. 0
8) Výměnu a dodávku 13 kusů střešních
oken značky Velux v bytech nad Mateřskou školou v Novém Veselí firmou
Karel Svatoň, Koruna 40, 563 01 Koruna
za cenu ve výši 181 904,50 Kč bez DPH.
ZM zároveň schvaluje i smlouvu o dílo
se zhotovitelem.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení opravy místní komunikace
na „Holetíně“ firmou COLAS CZ a.s., Ke
Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční
stavitelství oblast Jih, region Vysočina,
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

provozovna Žďár nad Sázavou za cenu
ve výši 888 632,- Kč bez DPH. ZM zároveň schvaluje i smlouvu o dílo se zhotovitelem a schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
10) Smlouvu č. 1003991851 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3 – Žižkov, zastoupeným Krajským po-

zemkovým úřadem pro Kraj Vysočina,
Fritzova 4, 586 01 Jihlava o bezúplatném převodu pozemku p.č. 950 do majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 21. 5. 2018 č. 27
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 26 ze dne 20. 4. 2018
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM, jak
bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené členy těchto výborů
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až duben 2018
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nové
Veselí za rok 2017
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů do programu
dnešního zasedání zastupitelstva, a to a) Žádost o prodloužení
lhůty vyplývající z kupní smlouvy na stavební pozemek
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2018 v příjmech
a výdajích
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Bez výhrad celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
městyse za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Účetní závěrku za rok 2017 a na základě předložených dokladů,
nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účet-

5)

6)

7)

8)

ních záznamů ke schvalování účetní závěrky ani na opravy nesprávností, které jsou v rozporu s věrným a poctivým obrazem
účetní závěrky
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Provedení elektroinstalačních prací na stavbě zastřešení tanečního parketu SDH v Novém Veselí firmou Jaromír Krejčí, ELEKTROMONTÁŽE, Řečice 7, 592 33 za cenu ve výši 113.066,- Kč bez
DPH, včetně smlouvy o dílo
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Zhotovení podlahy na tanečním parketu SDH Nové Veselí firmou JPMS stavební CZ s.r.o., Karlov 2223, 594 01 Velké Meziříčí
za cenu ve výši 124.200,- Kč bez DPH, tj. 920,- Kč/m2, při výměře
135 m2, včetně smlouvy o dílo
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční stavitelství oblast Jih, region Vysočina, provozovna Žďár nad Sázavou pro navýšení ceny
za dílo o 28.009,- Kč bez DPH na celkovou částku 916.641,- Kč
bez DPH z důvodu zvětšení plochy opravy místní komunikace
na „Holetíně“ o 122 m2. Skutečný stav provedených oprav byl
geometricky změřen. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Změnu termínu dílčího plnění vyplývající z kupní smlouvy
na prodej stavebního pozemku parc.č. 817/8 v k.ú. Nové
Veselí pro majitele pozemku, když v článku 4 písmena b)
se nově umožňuje nejpozději do 30. 9. 2019 provést na pozemku stavbu rodinného domu alespoň do stadia rozestavěnosti – hrubá stavba. Ostatní ustanovení kupní smlouvy
se nemění.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Nelze ponechat bez povšimnutí a už vůbec ne bez
odpovědi článek paní Zdeňky Sochorové z akčního týmu
Skutečně zdravé školky ,,Malé
okénko do oblasti biopotravin“.
Po přečtení tohoto článku jsem
zůstal úplně dezorientovaný,
co všechno dělá konvenční
(konvenční – běžně hospodařící zemědělec) zemědělec
špatně a jestli je možné takto
posuzovat konvenční zemědělství. Přestože je článek typickou
ukázkou převahy přesvědčečerven 2018

ní nad znalostmi, nemá cenu
očerňovat či zpochybňovat
úlohu, kterou ekologické zemědělství hraje nebo poctivost
těch lidí, kteří tento způsob
hospodaření provozují.
Pomlouváním
druhého
ostatně nikdo svoji pravdu
nepotvrdí, ale ani svou prestiž
nezvýší, přesto je třeba některé části tohoto článku vysvětlit nebo vyvrátit, jelikož celý
článek se nese v duchu kritiky
konvenčního zemědělství.
Pravděpodobně by se nám

jinak psalo a jinak přemýšlelo,
kdyby v zemi či společenství, ve
které žijeme byl nedostatek potravin. Každý stát by si měl vážit
a chránit strategické suroviny,
což je hlavně voda, potraviny
a energie. Jako členský stát EU
musí každý zemědělec dodržovat a prokazovat zdravotní nezávadnost svých výrobků. Žádný zemědělec si nedovolí nic
co by škodilo EKOLOGII a PŘÍRODĚ. Kdo zlepšuje přirozenou
úrodnost půdy, tak určitě půdě
neškodí.

Největším
problémem
současného českého zemědělství je problém s pracovní
silou a nedostatek kvalitního
managementu. Nyní pracuje
v sektoru zemědělství ČR méně
než 100 000 zaměstnanců a je
určitě v nedohlednu období,
kdy budou počty zaměstnanců dostačující. Největší problémy mají zemědělci, ovocnáři
v sadech, zahradníci, zelináři
a v neposlední řadě pracovníci na úseku živočišné výroby.
Z tohoto pohledu potencionál13

ní profese, kde by se mohlo provozovat ekologické zemědělství, ale z hlediska nedostatku
pracovní síly to není možné. Nelze proto souhlasit s tvrzením,
že konvenční potraviny jsou
levné proto, že náklady na ekologické škody způsobené jejich
pěstováním nese celá společnost. Levnější jsou proto, že
konvenční zemědělec má vyšší
produktivitu a rentabilitu práce
a v porovnání s ekologickým zemědělcem i několikanásobně
vyšší výkony a výnosy.
Dalším velkým problémem
je velké záporné zahraniční
obchodní saldo se zemědělskými komoditami, za rok 2017 to
bylo více než 30 miliard Kč. Je to
číslo mezi tím co vyvezeme a co
nakoupíme ze zahraničí, proto
i to vysvětlení pro ty bezejmenné potraviny s diskontního prodeje dovezené ze zahraničí.
Pokud k tomu připočteme
obchodní řetězce, které jsou
v zahraničních rukou, které své
zisky odvádějí do země svého
původu. V mnoha případech
cenově znevýhodňují tuzemské potraviny od těch zahraničních. Takřka obchodní marže
na některé potraviny viz. blíže
některé mléčné výrobky přesahují i 200%. Zde schází marketing prodeje i poučení zákazníka, jak nakupovat zdravotně
nezávadné, kvalitní a cenově
dostupné potraviny pro lidskou
výživu. Ať jsou z ekologického
či konvenčního zemědělství.
Rovněž je třeba říci, že v porovnání s rokem 1990 chováme
jenom 28% dojných krav a 28%
prasat a s výjimkou syrového
kravského mléka a krmného
obilí jsme NESOBĚSTAČNÍ ve
výrobě potravin. Pokud bychom porovnali zemědělskou
produkci s rokem 1936, tak rok
2017 i když byl pro zemědělce
vcelku úspěšný, byl z hlediska
objemu zemědělské produkce
velmi nízký. Na tomto případě
bych chtěl dokumentovat celý
problém. Jak pisatelka píše
kvalitní ECHT potraviny, třeba
syrové kravské mléko, lukrativní masný skot, kvalitní potravinářské obilí a další se bez přidané hodnoty (přidaná hodnota
– nevyrobí se finální výrobek)
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vyváží sice za vyšší cenu, než je
v tuzemsku, ale zpět dovážíme
kvalitativně horší, ale hlavně ne
potraviny, které jsou čerstvé.
V současné době neustále
ubývá zemědělská půda vlivem rostoucí výstavby, počet
zaměstnanců v zemědělské výrobě postupně také klesá a následkem toho jsou zemědělci
nuceni neustále zvyšovat svoje
výnosy za účelem konkurenceschopnosti a ekonomické udržitelnosti. Zde je jistě patrné, že
ekologické zemědělství národ
a svět neuživí a je pouze alternativou.
V závislosti na každoročním
tlaku chorob, škůdců a odolných plevelů je používání
pesticidů nezbytnou součástí
zemědělských prací. Používání
těchto látek je přísně střežené
ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.
Používat je mohou pouze odborně proškolení pracovníci.
A to v dávkách a limitech určených tímto ústavem.
Státní zdravotní ústav hodnotí zdravotní rizika a vypracovává hodnocení účinných
látek v přípravcích na ochranu
rostlin, které je následně jedním ze zásadních podkladů pro
povolení přípravku na ochranu
rostlin ÚKZŮZ. Maximální dávky hnojiv a pesticidů jsou v ČR
daleko nižší než v zemích západní Evropy a za jejich překročení hrozí všem zúčastněným
vysoké pokuty.
Každý zemědělec je povinen dodržovat zásady GAEC
jako např.
- zajistit podmítku nebo orbu
po sklizni plodin,
- při setí širokořádkových
plodin použít půdoochranné technologie,
- aplikovat tuhá statková
nebo organická hnojiva
(organické složky zlepšují strukturu půdy, zvyšují
v dlouhodobém horizontu
její úrodnost, podporují
rozvoj přirozené půdní mikroflóry a v neposlední řadě
příznivě ovlivňují vodní režim půdy) atd..
Monokulturně
pěstované plodiny jsou u konvenč-

ního i ekologického zemědělce stejné. Ano, někteří
soukromí zemědělci nedodržují osevní plány. Vyváženost
živočišné a rostlinné produkce,
používání ověřených zásad
hospodaření a tím i zadržování
vody v krajině.
Autorka v článku uvádí mj.
to, že se zvířaty v EKO ZEMĚDĚLSTVÍ chovatelé zacházejí
dobře a nedávají jim růstové
hormony, masokostní moučku
ani antibiotika. Hospodářská
zvířata chovaná komerčním
způsobem jsou denně krmena
antibiotiky, léky proti parazitům a jinými léčivy bez ohledu
na to, zda jsou nemocná nebo
ne. Moje odpověď: obyčejná
lež! Růstové hormony povoleny
nejsou, používány nebyly a nebudou. Jenom blázen by používal antibiotika, jak se říká jen
tak, asi zřejmě ve snaze utratit
přebytečné peníze. Podotýkám
tato, jsou používána v odůvodněných případech na předpis
veterinárního lékaře v obou
způsobech hospodaření (ekologické i konvenční). Jejich
použití je přísně kontrolováno
a metody stanovení jejich přítomnosti v mase, mléce nebo
výrobcích je neobyčejně citlivé.
Přístroje zachytí přítomnost antibiotik a inhibic od jedné krávy
třeba s 10 l mléka v ochranné
lhůtě po léčení v cisterně s třiceti tisíci litry. Tvrzení o přecháze-

ní těchto látek do potravin, kde
přispívají ke vzniku koronárních
chorob a vysokého krevního
tlaku je zřejmě převzato z internetu ze stránky s rostoucí
obezitou naší populace, kde
se nacházelo vedle návodu na
zhubnutí o 15 kg za dva dny bez
jakékoliv fyzické námahy. Tyto
choroby přeci mají jiné a mnohem komplikovanější příčiny.
Ostatně velmi často se setkáváme s nepřesnými ale spíše
lživými informacemi o potravinách, výživě a zdraví, které se
obrácením ruky v krátkém čase
zásadně mění, ačkoliv autor po
většinu zůstává stejný.
S dalšími tvrzeními by se
dalo polemizovat. V mnohých
případech se informace z odborného i praktického světa
rozcházejí. Jediné, na co autorka zapomněla je vyšší obsah
plísní a mykotoxinů v biopotravinách ve prospěch konvenčně vyráběných potravin. Tyto
výsledky určitě nemůže nikdo
zpochybnit, protože se opírají
o výsledky vyšetření z akreditovaných laboratoří. Závěrem
chci říci, že konzumenti mají
právo na kvalitní a zdravé potraviny a tyto jím poskytnou
v plné kvalitě i potraviny z konvenčního zemědělství. Pokud si
někdo, ať už jakéhokoliv důvodu zvolí potraviny v bio kvalitě
nic proti tomu.
Miroslav Koukal

Obrázek ze státu Wisconsin ze školícího střediska pro mládež
a mladé farmáře z mé cesty po USA.
Citát G.W.: ,,Zemědělství je nejzdravější, nejužitečnější
a nejuznávanější zaměstnání člověka.“
Citát T.R.: ,,Národ se chová dobře pokud zachází se svými
přírodními zdroji jako s aktivy, které musí předat dalším generacím
a to bezvýhradně a se zachováním hodnoty.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Jaro ve Školičce Kamarád s Ekoškolou
V březnovém čísle Novoveselského zpravodaje jsme vás informovali o tom, jak pokračujeme v programu Ekoškola, resp.
Eko-školky. V jarních měsících měly třídy za úkol analyzovat téma
JÍDLO. Každá třída dostala od žabek Kuňky a Žblunka dva úkoly
a pustily se do pátrání a zjišťování. Mezi otázkami analýzy bylo, zda
školní jídelna připravuje dětem ovoce a zeleninu a zda se ovoce
a zelenina pěstuje i doma na zahrádkách, zda jídelníček naší školní
jídelny je pestrý, zda se používají netradiční suroviny, zda se neplýtvá jídlem, zda se používají biopotraviny, případně výrobky
označené jako fair- trade. Třídy se těchto otázek zhostily velmi zodpovědně a při následné prezentaci výsledků v měsíci květnu ostatní ze školičky seznámily s tím, co zjistily. Musíme říci, že co se týká
jídla, je na tom naše školička velmi dobře. A to i díky zapojení naší
školky do programu Skutečně zdravá školka, a také díky nadšení
našich paní kuchařek – Evičky, Káti a Jarušky. Neustále děti motivují k tomu, aby dojedly, ochutnaly, aby správně stolovaly apod.
Takže závěr je takový:
1. Jídelníček je pestrý, objevují se v něm nejen lokální suroviny,
ale hodně i sezónní a také od farmářů z ekologického zemědělství. Zároveň zařazují netradiční suroviny, jako je pohanka,
cizrna, kuskus, quinoa aj.

2. Hodně se zařazuje ovoce a zelenina a děti ji také pěstují na
zahradě školičky anebo doma
se svými rodiči či prarodiči na
zahrádkách
3. Na podporu programu SZŠ zařazují i biopotraviny, především
ty suché, jako jsou ovesné a rýžové vločky, bezfosfátový kypřící prášek, pohanka aj.
4. Výrobky fair – trade se v naší školičce nepoužívají, ale děti pochopily, co znamená férový obchod a poznají tyto výrobky
podle loga
5. Děti mají možnost vaření ve třídách ve svých centrech aktivit
Při analýze a prezentaci děti použily různé metody a formy,
jako je anketa mezi rodiči, anketa na veřejnosti, průzkum v obchodech, školních jídelnách, složily si písničky, zahrály scénky,
bylo toho zkrátka hodně. Pak se sešel velký ekotým, který zpracoval plán činnosti. A o tom vás budeme informovat zase příště.
Monika Kovalská a Pavla Zichová,
koordinátorky programu Eko-školky

Staráme se o naši třešeň v ovocné aleji
V našem městysi vyrostla směrem na
Vetlu ovocná alej a mnoho rodinek i spoluobčanů si tam vysadila svůj ovocný
strom. I naše školička se této akce účastnila, a to již v první etapě. Naše třešeň letos
již poprvé plodila, a i přesto, že to bylo cca

30 plodů, byly velmi chutné. O dobrou
úrodu se staráme kvalitní péčí – děti letos
vytrhávaly plevel, přivezly na kárce dobrý
substrát, pohnojily ho žížalím hnojivem,
které produkují naše žížaly ve vermikompostéru a zamulčovaly jej kůrou. Věříme,

že příští rok to bude ještě lepší. Proto nemeškejte, a i vy svůj ovocný strom s láskou opečovávejte, a budete-li chtít ryze
přírodní kapalné hnojivo, přijďte k nám
do školičky a my vám rádi dáme – máme
ho dost.

PŘEDÁVÁNÍ TITULU EKO-ŠKOLKA V SENÁTU ČR
Několik členů ekotýmu Školičky Kamarád mělo tu vzácnou příležitost jet do Prahy do Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát ČR,
a to u příležitosti přebírání titulu Ekoškolka. Tyto nádherné historické prostory o to více pozvedají význam této události. Práce v Ekoškolce není jednoduchá a je to o velké spolupráci, nadšení lidí, ať už
malých či velkých, o motivaci všech a chutí změnit zažité přístupy
a stereotypy. Převzít titul vyrazily do Prahy paní učitelky Monča, Pavča a Alča. Následně pak všem členům ekotýmu poreferovali o této
slavnostní události, na které vystoupili se svou řečí všichni, kdo tento mezinárodní titul podporují – Ing. Zuzana Baudyšová, senátorka
a členka výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,
dále zástupce MŽP, koordinátor ekoškoly na Slovensku, dále Petr
Daniš, který se zabývá tím, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci
přírodu chránit a působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA
a je předsedou Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Zároveň byl na tomto předávání zástupce hlavního sponzora a podporovatele programu, kterým je společnost IKEA.
My děkujeme všem, ať už malým či velkým, členům ekotýmu,
dětem, zaměstnancům, rodičům i zřizovateli za práci, podporu,
červen 2018

nadšení a chuť začít dělat změny od nejmenších. A uvítáme
všechny příznivce a nadšence, kteří budou chtít rozšířit řady našeho
ekotýmu, protože každý dobrý nápad ve vašich hlavách se cení.
Monika Kovalská, koordinátorka programu Ekoškolky
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Pokroky ve Skutečně zdravé škole
Jak všichni víte, naše školička již získala bronzové ocenění
ve Skutečně zdravé škole. Je
celkem přirozené, že bychom
se rádi posunuli dále, tedy ke
stříbrnému ocenění. Čas, který
k tomu budeme potřebovat,
není daný. Daná jsou kritéria,
která musíme naplnit, abychom tento stříbrný certifikát
získali. Co to tedy obnáší?
V pedagogické práci pokračujeme v tom, co jsme již
dělali – pěstujeme zeleninu,
ovoce, bobuloviny, bylinky,
ty nějak zpracováváme, ať už
zamrazujeme, zpracováváme
v džemy a marmelády, šťávy,
sušíme bylinky nebo používáme ve školní jídelně. Dále
navštěvujeme farmy a statky
se zvířaty a učíme děti porovnávat podmínky chovu. Všude záleží na člověku, jak přistupuje ke své práci, a i to se
snažíme dětem ukázat. Tam,
kde jsme byli na „exkurzi“ či

chcete-li na návštěvě, jsme se
vždy setkali s pozitivními přístupy k práci, což jsou pro děti
ty dobré vzory. Čeká nás zpracovat plán zdravého stravování který máme lehce nastíněn
a stačí, aby ho akční tým SZŠ
schválil. No a každý rok zpracovat plán činnosti pro daný
školní rok, který vlastně musí
korespondovat se vzdělávacími záměry našeho školního
vzdělávacího programu či
s úkoly v programu Ekoškola.
Více práce čeká školní jídelnu. Ta by měla více zařazovat
biopotraviny, tedy ty, které
mají tento certifikát, a to se již
pomalými krůčky daří. Začali
jsme sypkými produkty a vejci
z chovu z podestýlky, ale čeká
nás i zařazení masa v biokvalitě a větší podíl ryb, ať už mořských tak sladkovodních, opět
v biokvalitě. Zároveň pokračuje
trend použití lokálních a sezónních surovin, a také používáme

výpěstky ze
zahrad našich
sousedů. Tímto všem dárcům děkujeme – dostali jsme
kmín, třešně, mák, rebarboru
a mnoho dalších a dalších, kvalitně a s láskou vypěstovaných
surovin. Co se týká biopotravin,
všichni víte, že jsou dražší a je
paradox, že chcete-li žít ekologicky a šetrně k přírodě, stojí
to mnohem více peněz i úsilí.
Je tedy pravděpodobné, že
cena za stravování bude lehce
upravena. Pravdou je, že jsme
cenu nezvyšovali již několik let,
a tohle zdražení bude mít svůj
smysl. To, že děti našich dětí
budou mít zdravé prostředí,
a i oni budou moci prožít kvalitní život, stojí za to změnit
některé zažité přístupy, stereotypy a názory.
Jedním z kritérií je i použití
ekologicky šetrných čistících
prostředků. Navázali jsme spo-

lupráci nejen s českou značkou
Tiera verde, ale i s německým
výrobcem ekologických prostředků. Nyní již používáme
ekoprostředky na marmoleum,
tedy PVC z přírodní pryskyřice,
a teď přidáváme ekoprostředky na mytí nádobí v průmyslové myčce na nádobí, ale i na
ruční mytí, na čištění oken aj.
Když to zrekapitulujeme,
jdeme cestou péče o naše životní prostředí, tedy prostředí,
které je nám nejblíže. Jak to kolem nás vypadá, je zásadní pro
naše životy. A palčivé otázky
dnešní doby, jako velké sucho,
nedostatek vody, eroze půdy,
velké plýtvání jídlem a jiné, budeme muset řešit, ne před nimi
zavírat oči.
Monika Kovalská,
vedoucí MŠ Nové Veselí

Báječné odpoledne s tátou
Všechny maminky slaví svůj svátek druhou květnovou neděli. A tátové mají svůj svátek, i když se o tom moc neví, druhou červnovou neděli. Alespoň tak to mu je v českém
kalendáři. Oslavování táty zavedla Američanka Sonora Smart Doddová, která tímto činem chtěla dát hold svému ovdovělému otci
Williamovi Smartovi. Ten pečoval o ni a další
čtyři sourozence.
I my ve školičce Kamarád jsme chtěli strávit společný čas se svými tatínky, kteří jsou
stále tak zaneprázdnění prací a pozvali jsme
je ve čtvrtek 21.6. do školky. Hned na pozvánce dostali naši tátové úkol – přijít s batohem,
ve kterém bude něco na psaní a nůž. Ve školce jsme je dovybavili dalekohledy, šátky nebo
klapkami na oči, deskami s klipem a dalšími
instrukcemi, hrníčkem na pití a nezbytným
občerstvením v podobě párků s chleby. Tatínků se sešlo téměř padesát a pak už se hrdě za
doprovodu svých ratolestí vydali k Holetínskému lesu.
Cestou plnili rozumové, dovednostní
i „zdatnostní“ úkoly a všem se výborně dařilo. V místě, kde školkáčci s oblibou provozují
slalom odtokovým příkopem, tátové zdolávali slalom se svými dětmi na zádech nebo
„na koni“. S přehledem poznávali stromy,
ptáky žijící u vody, luštili křížovku. S pomocí
16

dalekohledů zjišťovali, kteří lesní obyvatelé
využili strom jako své obydlí. Skládali obrázky
nebo slova z kolíčkových písmenek, poslepu
kreslili mravence nebo polámané mravenečky přenášeli na stoličce z rukou. Posledním
zastavením našeho společného putování
bylo desáté zastavení vodní naučné stezky
s připraveným ohněm, kde se opekly párky.
Tatínkové však poslední úsek cesty zvládali se
zavázanýma očima a na chvíli se staly jejich
průvodci a ochránci děti. V cíli u ohně zbýval

čas na odpočinek, občerstvení, kontrolu splněných úkolů a vymýšlení básničky na téma
příroda, např.: „Poznali jsme druhy zvířat, také
druhy stromů, opekli jsme, snědli párek a běžíme domů“ nebo „ Na obloze mrak, vypadá
jak drak, na hladině vlnky, na obzoru srnky,
za rybníkem les, komáři maj ples“. Dobrá
je i tato: „V lese rostou stromy, ve městě zas
domy. V přírodě je blaze, ve městě zas draze“,
a taky se nám líbila tato básnička: „Koukám,
jak se vlnky honí, kol tu všude párky voní,
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chybí už jen dobré pivo – ach ty, legislativo“!
A protože tátové všechny naše úkoly zvládli
na jedničku, při odchodu dostali odznak Báječného táty. Dalo by se říci, že tady naše povídání rozloučením s tatínky skončí, ale opak
je pravdou. Teprve na cestě domů řadu z nich
potkalo skutečné dobrodružství v podobě sil-

ného větru a deště, doprovázeného padáním
drobných krupek. Z vodní stezky se všichni
vrátili promočení až na kůži jako nějací vodníci. Ale v tu chvíli se naši báječní tátové,
s kterými je zábava a legrace, proměnili v táty
hrdiny, kteří si umí poradit v různých situacích
a dodají klid a odvahu tam, kde je potřeba.

No a závěrem ještě jedna básnička aktuálně
k této situaci:
Hoří oheň, voní párky, nad lesem už vidím
mraky.
Rychle domů – dlouhý krok - kdo nespěchal, pěkně zmok.
Blanka Kratochvílová, třída Kuřátka

Zdravé muffiny v bio kvalitě
Do našeho vaření a pečení na třídách zapojujeme i rodiče či prarodiče.
Tentokrát jsme oslovili maminku Zdeničku Sochorovou, která si pro děti
připravila pečení zdravých muffin z biopotravin. Mimo surovin, které jsme
nakoupili v obchůdku se zdravou výživou, jsme si ještě od farmáře z Budče
koupili nepasterizované mléko, které jsme si uvařili a udělali jsme výborné kakao. Při přípravě těsta na muffiny jsme namísto cukru použili banány
a jablka, mouku jsme z půli namíchali jako pohankovou a žitnou, také jsme
přidali ovesné vločky. Vše jsme dobře zamíchali včetně tvarohové náplně
a dopadlo to dobře. My jsme si moc pochutnali. Tímto mamince Sochorové děkujeme.
Třída Kuřátek

Projektový týden Putování za Afrikou
V projektovém týdnu Putování za Afrikou
se děti seznamovaly s africkým kontinentem,
faunou, flórou i způsobem života místních
obyvatel a jejich kulturou. V tomto týdnu
jsme nejen oslavovali africký kontinent, jehož
svátek připadá na 25.5., ale hlavně jsme poukazovali na stírání rozdílů mezi rasami - děti,
ať jsou bílé nebo černé, mají skoro stejné potřeby - chtějí se najíst, napít, bavit se s kamarády, chodit do školky, být v bezpečí se svou
rodinou, zkrátka být šťastné. Afrika nás velmi
bavila pro svou pestrost, různorodost, barevnost, živelnost, nádherné rytmy, jedinečnost.
Celý týden zároveň zapadal do projektu Kolegiální podpory a stáží pod pražskou neziskovou organizací Pavučina, která sdružuje střediska ekologické výchovy. Stážisté, kteří u nás
týden pobývali, si vše prožili s námi. S rodilými Afričany jsme si zabubnovali a zatančili.
Dále si děti vyrobily šperky a masky nebo
štíty a kopí. K doladění africké atmosféry už
červen 2018

chyběla jen ochutnávka typického pokrmu. A
tak si děti z hladké mouky a vody zadělaly těsto na placky čapátí, které paní učitelky opekly
na kameni nad ohněm. Děti zvolily placky

buď na slano, nebo na sladko s cukrem. Ty
slané však všem chutnaly více.
Blanka Kratochvílová,
třída Kuřátka
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Vaříme se Skutečně zdravou školou - rebarborová buchta a džem
Na zahrádce Školičky Kamarád se urodila rebarbora.
Společně s dětmi jsme ji ořezali, oloupali a paní kuchařky byly
tak moc hodné, že nám z ní na
druhý den připravily rebarborový koláč ke svačině. Moc jsme
si na něm pochutnali. A jelikož
rebarbory bylo hodně, zbytek
jsme použili na výrobu chutného rebarborového džemu.
A na zahuštění jsme použili citrusový pektin. Co je to? Balení
100 g postačí na 10 kg ovoce.
Čistě přírodní pektin z citrusových plodů je skvělé zahušťovalo. Marmelády, želé, sirupy,
džemíky ba i domácí „medvídci“ se s ním obejdou zcela bez
škodlivin. Stačí jen konzervant
– cukr a želírovací látka – pektin. A pozor: při použití citrusového pektinu lze snížit poměr
cukru k ovoci na 1:2 až 1:3.

Pokud tvoříte dobroty z ovoce,
které samo nějaký pektin obsahuje, poměr je ještě vyšší. Na
rozdíl od mnohdy pochybných
„rychlozavařovacích balíčků se
spoustou podřadného cukru“
je tento pektin také „GMO free“,
nepochází tedy z geneticky
modifikovaného ovoce.
Návod k použití: Důležité je,
abyste pektin před nasypáním
do horkého ovoce nejprve důkladně smíchali s cukrem. Okamžitě po vsypání do hrnce totiž
začne tvořit želé a není dobré,
aby „se vytvořily hrudky“, takže smíchat s cukrem, vsypat
a míchat. Stačí chvilku povařit
a výsledek můžete vlévat do
čistých sklenic a zavíčkovat.
Zkušenost je taková, že byť citrusový pektin není brán jako
konzervant, marmelády s ním
vyrobené se nekazí – nebo

snad jen minimálně. Tedy, kdo
nechce používat různé pekto
a jiné gely ..neboť k nim je třeba dávat raději více cukru než
ovoce... nebo kdo nechce kupovat Gelfix, protože si nepřeje
v domácí marmeládě protivný
konzervant kyselinu sorbovou,
jejíž závadnost úspěšně prokázalo šetření SZPI.... je tu koneč-

ně přírodní pektin. Pektin obsažený v citrusových plodech
je lineární polysacharid kyseliny galakturonové (či spíše její
vápenato–hořečnaté soli), jenž
se podílí na stavbě některých
rostlinných pletiv.
Monika Kovalská, třída
Kuřátka

Dětská pouť 2018
Na zahradě školky proběhla 2.6. tradiční dětská pouť. Zúčastnilo se jí na 120 dětí a díky krásnému počasí a pěknému programu
si pouť všichni užili. Na děti čekaly soutěžní úkoly sportovní, dovednostní, skákací hrad, trampolína, malování na obličej, čajovna ve vrbovém altánu a jízda koňským povozem. Paní kuchařky
připravily skvělé zdravé tousty a osvěžující nápoje. Pouť zajišťoval
nejen celý kolektiv školičky, ale mnoho dobrovolníků z řad rodinných příslušníků i nadšenců školičky. Tímto děkujeme všem, kteří
pomohli zajistit krásné dopoledne našim dětem, a městysi Nové
Veselí za finanční zajištění celé akce.
Monika Kovalská

Projekt FESTIVAL OČIMA GENERACÍ
Od nepaměti žijeme pospolu, jsme
na sobě závislí, předáváme si zkušenosti
i lásku, a přesto si ne vždy rozumíme. Generace, rodiny, lidé ..., jak rozdílné, a přesto
tak stejné, po staletí, po tisíciletí. Kdo z nás
má tu pravou pravdu, ten správný názor
a pohled? Kdo z nás je důležitější, prospěšnější, má větší nárok na cokoliv? Hledáme porozumění, pochopení se navzájem
napříč generacemi. Hledáme to, co nás
spojuje a činí navzájem šťastnými. Možná
to máme vedle sebe, blízko ... jen to nějak
nevidíme. Pojďte se s námi podívat na svět
„OČIMA GENERACÍ“, vždyť oko je bránou
do duše.
V měsíci dubnu a květnu jsme se zapojili do tohoto zajímavého projektu, jehož
cílem je:
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•

•

•

Rozvoj komunitního života napříč
generacemi. Aktivní účast na mezigenerační akci zaměřené hlavně na děti,
mládež a seniory. Je velice vhodné aktivně zapojit také mladé dospělé (dobrovolnická práce) a střední generaci –
rodiče.
Aktivizace dětí a mládeže - aktivní příprava akce ze strany dětí a mládeže. Je
vhodné navázat spolupráci s komunitními organizacemi či institucemi. Aktivní zapojení seniorů a seniorských organizací na přípravě této akce je vítáno.
Seznámení se s regionální historií, významnými budovami a institucemi regionu, osobnostmi – propojení s prožitými osobními zážitky při přípravě
či realizace dané akce. Vhodné zapo-

http://www.ocimageneraci.cz/
•

•

•

jit i pamětníky, kronikáře, regionální
umělce.
Danou aktivitou představujeme tvůrčí
a sociální potenciál dětí a mládeže seniorům a zároveň aktivně zapojujeme
seniory při přípravě a realizaci dané
akce - aktivizace seniorů. Je zde prostor
ukázat, že senioři mají významné místo
ve světě dětí a mládeže, a naopak.
Společné zážitky pomáhají sbližovat
protipólové generace. Pomáhají seznamovat se s názorovými rozdíly a rozvíjejí schopnost vzájemné komunikace
a akceptace (sdělujeme i nasloucháme).
Objevování různých forem vlastních
kořenů je důležitou součástí nalézání
vlastních hodnot a hodnotových žebříčků každého jednotlivce, bez ohledu
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

•

na jeho věk. Tolerance a vzájemný respekt je nedílnou součástí komunitního života.
Rozvoj spolupráce různých komunitních organizací, institucí a jednotlivců,
které následně mohou přejít v pravidelné aktivity, které obohacují komunitní a společenský život regionu.

V rámci tohoto projektu jsme prožili
úžasná mezigenerační setkání, rozhovory, putování, spolu s našimi prarodiči. Podívejte se na Naše projekty - http://www.
ms.noveveseli.cz/festival_2018.htm, kde
se více dozvíte o tom, jak jednotlivé třídy
projekt uchopily.
Monika Kovalská

MŠ Kamarád a biopotraviny a proč jsou bio tak drahé?
Mnozí jistě víte, že MŠ Kamarád loni získala bronzový certifikát v rámci programu Skutečně
zdravá školka. Splnila kritéria
pro jeho získání (více na http://
www.skutecnezdravaskola.cz).
Dalším v poradí je logicky stříbrný certifikát, kde mezi jinými
podporami zdravého stravování patří zařazování části surovin
z kontrolovaného ekologického
zemědělství, tzv. bioprodukty.
MŠ si neklade žádný časový cíl,
nebo nutnost tento stříbrný
certifikát získat, ale spíše vyhodnocuje možnosti, zejména
finanční, zavádění biopotravin
do stravování dětí.
Jsou bio potraviny něco
víc?
Dnes jsou módním trendem
bio potraviny a farmářské trhy.
Jde ale opět hlavně o marketingový tah odlišit se, nabídnout něco „nového“. Opak je ale
pravdou. Bio vlastně znamená
NORMÁLNÍ. Dříve se takto pěstovalo vše bez pesticidu, hnojiv, genetické úpravy. Zvířata
žila, jak měla (přirozeně). To, co
se dnes pěstuje a chová podle
dříve běžných parametrů, nosí
značku BIO a je prodáváno značně dráž, než průmyslově vyráběné potraviny a produkty. Jablíčka z vaší zahrádky jsou vlastně
podle dnešních kritérií také bio,
jen je tak nesmíte podle zákona
označit a certifikát za ně jen tak
také nedostanete.
Je to smutné, ale je to tak,
že za kvalitu, která dnes už není
červen 2018

běžná, si člověk musí připlatit.
Bio výrobky, nebo lépe řečeno
sortiment bio obchodu, ale nemusí mít jen bio výrobky, které
jsou přísně kontrolovány, mohou nabízet i „nebio“, jen méně
tradiční potraviny. Např. najdete
v bio obchodě „bio“červenou
čočku nebo „nebio“ červenou
čočku. Máte možnost výběru.
Z potravin denní spotřeby
jsou cenově nejdostupnější
mléčné výrobky, a to proto, že se
produkují ve velkých objemech.
To konečnou cenu produktu
snižuje. Cena biojogurtu už je
prakticky srovnatelná s cenou
běžného jogurtu, biomléko je
dražší o cca 5 Kč/litr. U ostatních
produktu je nezbytné počítat
s větším či menším „biopříplatkem“. Cenově dostupné jsou
také biosýry nebo biomáslo.
Biopotraviny jsou jakékoliv
potraviny, které vznikly co nejpřirozenějším a zároveň kontrolovaným způsobem v rámci
ekologického zemědělství. Při
jejich výrobě se nesmí používat
žádné látky syntetické, aromatické, barvicí, zvýrazňující chuť,
konzervanty ani stabilizátory.
Bioprodukty jsou přísně kontrolované celou cestou z pole až
na pulty obchodu. Jak poznáme
bio produkty?
První z nich je Evropská
značka, kterou jsou označovány
BIO potraviny vyprodukované
v Evropské Unii. Je to obrázek
listu tvořeného z hvězd na zeleném pozadí.

Druhá je česká značka,
podle které poznáme, že je BIO
produkt kontrolovaný v České
republice. Většinou je tady i vyrobený, ale není to podmínka.
Tato značka zaručuje, že výrobek splňuje podmínky místního
zákona o ekologickém zemědělství. Biopotraviny označují čeští
výrobci tzv. bio zebrou (logem
bio) a nápisem produkt ekologického zemědělství a kódem
CZ-KEZ nebo CZ-ABCERT. Často
se v názvu takového výrobku
vyskytují i slova biologický, organický nebo ekologický. Všechny
tyto znaky nemohou ze zákona
používat výrobci konvenčních
potravin, tudíž jsou poměrně
spolehlivých poznávacím znamením.
Proč jsou biopotraviny
dražší?
Produkce biopotravin vyžaduje více ruční práce. V samotném výsledku bývají tyto produkty dražší řádově o dvacet až
čtyřicet procent. Pro představu
uvedu jednoduchý příklad – každý, kdo si zkusí ručně natrhat
borůvky či ostružiny nebo maliny na kvalitní džem nebo rajčata
na domácí kečup, pochopí, že
dnešní levné průmyslové džemy
a kečupy moc toho ovoce či rajčat obsahovat nemohou. A každý by si měl uvědomit, že pokud
budeme konzumovat plnohodnotné potraviny a žít přirozeným zdravým životním stylem,
ušetříme peníze za potravinové
vitamínové doplňky, léky a třeba

i přípravky na hubnutí. Někdo
by se mohl domnívat, že vyšší
ceny u bioproduktu jsou dány
jejich dnešní tzv. biomódou.
Ve skutečnosti tomu tak úplně není, neboť ekofarmáři mají
bez chemie vyšší náklady na
lidskou práci. I obyčejný plevel
se musí bez chemického ošetření vytrhat ručně nebo pomocí
techniky, kterou obsluhuje opět
člověk. A není to jen ruční práce,
která zvyšuje cenu bioproduktu.
Na ekofarmách se nic neurychluje, a i bez použití konzervačních prostředků mají bio výrobky kratší trvanlivost, tudíž hrozí
zemědělcům riziko větších ztrát.
Ve výsledku jsou biopotraviny
dražší oproti běžným cca o 20
– 40 %. V České republice jsou
však v důsledku zatím málo rozvinutého trhu s biopotravinami
tyto rozdíly bohužel často mnohem vyšší.
Proč si připlatit?
Měli bychom si uvědomit,
že jídlo není jen o chuti, ale že je
to hlavně „palivo“ pro naše tělo.
Měli bychom mu tedy dodávat
co nejkvalitnější suroviny, aby
fungovalo, jak má. U některých
potravin se vyplatí připlatit za
bio kvalitu. Mým názorem je, že
se to vyplatí hlavně u masa. Je
sice draží, ale asi pocítíte vetší
rozdíl než u jiných surovin.
Nabíledni je otázka, proč
i pres veškerý pokrok a úroveň
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medicíny umírá stále více lidí na
rakovinu nebo jiné choroby? Kolik dětí se rodí s vadami a alergiemi? Důvodů najdeme asi více, ale
strava je jedním a hlavním z nich.
Chutnají BIO výrobky
lépe?
Mohou, ale nemusí. Jsou
produkovány bez pesticidů,
konzervantů a ochucovadel,
takže u nich vyniká jejich přirozená chuť. Problém ovšem je,

že většina lidí už v dnešní době
nezná přirozenou chuť potravin.
Nejmarkantnější chuťový rozdíl
mezi bio a „běžnými“ potravinami, dle různých výzkumu, je
v čerstvých produktech jako je
ovoce, zelenina, maso nebo třeba džusy. Jemné, čisté, voňavé…
Když člověk přechází na skutečně přírodní potraviny, obvykle má pocit, že jsou fádní, málo
kořeněné, sladké či barevné. Ne-

trvá však příliš dlouho, kdy z nich
začne cítit tu vůni, jemnost, čistotu a zamiluje si je… Potom mu
běžně kupované výrobky přijdou úplně nepřirozené - umělé,
převoněné, přebarvené. Na trhu
máme k dispozici široký výběr
biopotravin. Téměř všechny produkty, které běžně kupujeme
a spotřebováváme, jsou na trhu
k dostání v bio verzi. Určitě bychom je měli vyzkoušet. Protože

každá sebemenší změna, kterou
uděláme pro své zdraví i naši
planetu, má smysl….
Použité zdroje:
http://www.dama.cz/zdravi,
http://www.babyweb.cz,
http://www.nasevyziva.cz, http://
biospotrebitel.cz/chci-znat-bio/
Ing. Zdeňka Sochorová,
členka akčního týmu
SZŠ Školičky Kamarád

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Historická stezka

Předávání titulu Ekoškola v Senátu

Přemyslovci, Lucemburkové – toto téma zpracovali žáci
7. B a vytvořili dějepisnou hru pro své mladší spolužáky ze
4. a 5. ročníku. Děti plnily úkoly vědomostní, pohybové a jiné.
Pro jednotlivá stanoviště si sedmáci sami vytvořili kostýmy,
vymysleli otázky, připravili pracovní listy a vytvořili plánek
cesty. Následně jednotlivé týmy ohodnotili a odměnili diplomy a věcnými cenami. Sedmákům děkujeme a těšíme se na
další podobnou soutěž.

Ve středu 20. června se vybraní zástupci Ekotýmu (Mgr. Tomáš Augustýn,
Mgr. Eliška Mužátková, Michaela Maternová, Anna Křehlíková a Alexandr
Merunka) vypravili do Prahy na převzetí titulu Ekoškola, který se nám podařilo při jarním auditu obhájit na další čtyři roky. Čekal nás pestrý program,
kde mimo samotného slavnostního předávání titulu v budově Senátu byla
prohlídka Valdštejnského paláce a jeho zahrad a také oběd v parku pod Petřínem. Velmi milé bylo setkání s některými senátory, kteří svůj čas věnovali
speciálně naší škole. Pan Tomáš Czernin za námi přišel do Valdštejnských
zahrad, svou kancelář nám zpřístupnil pan Miloš Vystrčil. Nejvíce se nám věnoval pan František Bradáč, doprovázel nás během programu, umožnil nám
nahlédnout do své kanceláře a poté jsme se společně vyfotili do senátního
časopisu. Akce se vydařila, titul jsme hrdě převzali a doufáme, že za čtyři roky
se nám opět zadaří…

Výlety do historie 1. A

Vědomostní soutěže
V měsíci dubnu proběhla okresní kola v biologické
olympiádě. V mladší kategorii, která je určena pro žáky ze
6. - 7. tříd se nejlépe dařilo Michaele Maternové (7. B), která obsadila 6. místo. Ve starší kategorii, ve které soutěží žáci
8. a 9. tříd, se na 18. místě umístila Karolína Šebková z 8. třídy.
V matematické olympiádě OK obsadila 7. místo Hana Hemzová (6. třída) a 8. místo Kateřina Knapová (6. třída). Úspěšnými řešiteli byli i Václav Ambrož a Michaela Maternová ze
7. B. Hana Hemzová byla také úspěšnou řešitelkou okresního kola Matematického klokana, kde se umístila na skvělém
2. místě z 800 řešitelů. V okresním kole Pythagoriády obsadil
7. místo Sebastian Brodský a na 13. místě skončila Michaela
Maternová.
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Na konci května navštívila 1. A již podruhé v tomto školním roce Muzeum Nové generace ve Žďáře nad Sázavou a absolvovala nově připravený
výukový program „Jaké příběhy přináší voda?“. Voda klášterem proudí už od
13. století, potřebovali ji mniši, když klášter zakládali, stejně tak je zdrojem
a nedílnou součástí života, obřadů a rituálů, místního hospodářství, také
živlem, který pohání velké stroje. Tato všechna témata se prolínala celým
programem, který probíhal v muzeu i v jeho přilehlém okolí. Velkým zpestřením bylo několik pokusů s vodou, které jsme si jako správní badatelé společně vyzkoušeli. V červnu jsme pak vlakem vydali na školní výlet po stopách
uhlíře Věňavy do Nedvědice. Cestou jsme plnili různé zapeklité úkoly a postupně tak získávali části pověsti o založení hradu Pernštejna. Na ten jsme
po projití krásné naučné stezky dorazili a při jeho prohlídce pozorně hledali
věci Bílé paní, která se nám nakonec za odměnu a jako poděkování za pomoc ukázala v celé své kráse. Víme už například také, jaké zvíře mají ve znaku
j co je
j to houžev nebo jak
j se dříve říkalo záchodu
Pernštejni,

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJJ

Ze sportu

Zlatý list

Mladý zahrádkář 2018

Ve čtvrtek 22. 3. 2018
proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo ve volejbale
starších žákyň. Naše děvčata
vyhrála s přehledem svoji skupinu, ale v následujících utkáních odcházela ze hřiště poražena. Nakonec z toho bylo
čtvrté místo. Dívky odjížděly
zklamané, protože se jim podařilo, jako jedinému družstvu,
zvítězit nad Gymnáziem Žďár
nad Sázavou, které celý turnaj
vyhrálo.
11. 4. 2018 se odehrálo ve
Žďáře nad Sázavou okresní
kolo ve vybíjené. Tato soutěž
je určena pro žáky ze 4. a 5.
tříd. Naši školu reprezentovali
převážně žáci ze čtvrté třídy,
sbírali cenné zkušenosti a v
celkovém hodnocení obsadili
13. místo.

Ve dnech 17. a 18. května se konalo
v Křižanově krajské kolo přírodovědné
soutěže Zlatý list. Školu reprezentovala
dvě družstva Kulíšků. Hned cesta z nádraží
do místa konání byla hodně mokrá a deštivé počasí vydrželo po celou dobu soutěže. Kulíšci se ale vody nelekli a v obou
kategoriích obsadili třetí místo. Ve velké
konkurenci mezi staršími žáky z gymnázií je to velký úspěch. Porota ocenila
zejména naši praktickou práci v ochraně
přírody, v této části soutěže jsme získali ze
všech družstev nejvíc bodů. Všem žákům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V pondělí 14. května se konalo ve Žďáře nad
Sázavou okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář.
Účastníci museli prokázat nejen zahrádkářské
znalosti, ale také vědomosti z oblasti botaniky či
ekologie. Součástí bylo poznávání pokojových
i zahradních rostlin, semen a sazenic. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně v mladší kategorii a čtyři
ve starší. Markéta Zachová z osmé třídy ve starší
kategorii zvítězila, ostatní soutěžící se umístili
v první polovině startovního pole. V červnu Markéta naši školu reprezentovala na národním kole
v Šumperku, kde z 37 soutěžících obsadila čtrnácté místo. Všem žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Poděkování
Učitelky z prvního stupně základní školy děkují knihovnici paní Ivaně Bobkové za velmi dobrou
spolupráci při rozvoji čtenářství dětí. Knihovnu pravidelně navštěvujeme, paní Bobková vždy dětem
poradí s výběrem knih a trpělivě s nimi řeší jejich trampoty se zatoulanými průkazkami a pozdě vrácenými knihami. Vážíme si toho a věříme, že společně podpoříme lásku ke knihám alespoň u některých
dětí.

Ovocná alej
V minulých letech vysazená ovocná
alej směrem na Vetlu již letos pěkně kvetla.
Obraz kvetoucích ovocných stromů podél
cest máme v sobě zažitý jako harmonickou
podobu obydlené krajiny. Je vždy ale nutné
počítat s péčí, kterou stromy po výsadbě potřebují. Náročnost péče o ovocné stromy je
vyšší. V prvních letech po výsadbě je nutná

několikrát za vegetační období důkladná zálivka – vždy asi 20l vody ke kořenům. Aby se
voda ke kořenům dostala, měla by se oblast
kolem stromu udržovat bez trávy a plevelů.
Bonusem pro stromek by bylo přihnojení
kompostem nebo jiným přírodním hnojivem. Opěrný kůl se ponechává přibližně 5
let, stejně tak ochrana proti okusu. Prosí-

me rodiny, které vysadily svůj stromek, aby
mu i v době růstu věnovaly alespoň trochu
péče. Pokud to pro některé občany nebude
možné, obraťte se prosím na úřad městyse,
o neošetřené stromky zabezpečí péči obec.
Děkujeme za pomoc a věříme, že alej se
v budoucnu stane příjemným krajinotvorným prvkem.

Slovo ředitele školy
Naše základní škola před několika dny oslavila 90. výročí svého
založení. Slavnostně otevřena byla 2. září 1928 jako první obvodová
měšťanská škola na Horácku. Řeklo by se, co je to jeden rok v devadesátileté historii, ale každý rok je jiný, specifický, originální. Obzvláště pro naše žáky, kteří během jednoho roku stráví ve škole stovky
hodin, za rok se naučí spoustu věcí a zažijí ve škole mnoho radostných i náročných chvil, na které pak jako dospělí vzpomínáme celý
život. V posledních letech z mnoha médií slyšíme kritiku odborníků,
jak jsou školy špatné, zkostnatělé, svým žákům se nevěnují apod. Já
jsem rád, že mohu působit na škole, která vždy měla dobrý zvuk v širokém okolí a že tuto kritiku mohu za naši školu odmítnout.
Během tohoto školního roku jsme společně s našimi žáky zažili
mnoho akcí nad rámec běžné výuky. Na začátku roku jsme slavnostně přivítali na obecním úřadě nové prvňáčky, v září jsme otevírali
druhou část naučné vodní stezky, šetrným způsobem se dopravili
do školy a oslavili tak Den bez aut. V říjnu jsme sázeli ovocné stromy
pod Vortem, pořádali turnaj ve vybíjené dívek za účasti osmi škol.
V listopadu jsme vítali na obci občánky, 3. a 4. třída začala jezdit na
plaveckou výuku, v prosinci pořádali rozsvěcení vánočního stromu
červen 2018

a celá škola bruslila na zimním stadionu ve Žďáře. V lednu jsme byli se
sedmým ročníkem na kurzu sjezdového lyžování v Deštném v Orlických horách, besedovali s cestovatelem na invalidním vozíku a předali žákům pololetní vysvědčení. V druhém pololetí jsme spoustu
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času věnovali obhajobě titulu Ekoškola, přivítali další nové občánky
naší obce, přírodovědný kroužek vyrazil za sovím houkáním, pěvecký sbor vystupoval na oslavách výročí Venkovské kapely v kině ve
Žďáře nad Sázavou, pořádali jsme férovou snídani. Děti nocovaly
ve školní družině, hasiči pro nás připravili branný den a pátý ročník
strávil týden ve Středisku ekologické výchovy Chaloupky. Poslední
školní den jsme se rozloučili se všemi žáky ve škole a s žáky 9. třídy na
obecním úřadě. Kromě toho proběhlo mnoho exkurzí, výukových
programů, programů primární prevence, návštěv divadelních představení, žáci se aktivně účastnili vědomostních a sportovních soutěží, měli možnost složit Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka.
Při bilancování a debatách o aktivitách školy se často zapomíná na to nejdůležitější a tím je samotná výuka. Ta je náročná jak pro
učitele, tak i žáky. Výsledkem těch nejlepších je umístění v různých
soutěžích. Podobně jako v předchozích letech se naši žáci umisťují
velmi dobře a dokáží porážet i vrstevníky z víceletých gymnázií. Mezi
letošní největší úspěchy patří 3. místo v environmentální soutěži Zlatý list, druhé místo v krajském kole mladších v házené a především
vítězství v krajském kole a postup do národního finále Markéty Zachové v soutěži Mladý zahrádkář.
Naši deváťáci se všichni dostali na střední školy a my jim přejeme, aby jim zvolená škola vyhovovala, obor je naplňoval a dařilo se

jim i v následném pracovním životě. Vyvrcholením školního roku letos byly oslavy 90. výročí školy. Velmi nás těší, že se do školy přišlo
podívat obrovské množství lidí, ať už bývalých zaměstnanců nebo
žáků. Setkání a zavzpomínání si s každým z nich je pro nás moc příjemné a dává nám velkou chuť do další činnosti.
Dovolte mi popřát jménem základní školy všem občanům krásné prožití léta a mnoho příjemných zážitků.

ZE SPORTU

Turnaj žáků v bleskové hře šachu
Stejně jako v předešlých letech na ukončení šachového kroužku, i letos se uskutečnil 5. června 2018 turnaj žáků v bleskovce.
Hrálo se klasickým tempem 2x5 minut,
jednokolově, každý s každým. Za účasti
16- ti hráčů byl turnaj rozdělen do dvou věkových kategorií, mladší (1.-5. třída) a (6.-9.
třída).

V obou věkových kategoriích hned první kolo slibovalo zajímavé a napínavé partie. Mladší kategorii vyhrál V. Chvátal, druhý
byl O. Danihel a na třetím místě se umístil J.
Knap. Všichni tři s odstupem jednoho bodu.
Starší kategorii vyhrál L. Vencálek, o druhé místo rozhodlo vzájemné utkání hráčů
se stejným počtem bodů. Tuto partii vyhrál

a rozhodl o svém druhém místě D. Dušek,
třetí příčku obsadil D. Zabloudil.
O celkového vítěze turnaje rozhodla
partie vítězů obou kategorií. V tomto duelu
vyhrál po napínavém souboji L. Vencálek
a stal se tak celkovým vítězem turnaje.
Za oddíl šachu
M.Skála

Volejbal
Pomalu se nám přiblížily letní prázdniny a to znamená, že další
volejbalová sezóna je za námi. V tomto roce byly přihlášeny mladší
žákyně v minivolejbale, v poháru krajů a v krajském přeboru mladších žákyň, starší žákyně v krajském přeboru starších žákyň, kadetky si zahrály 1. ligu kadetek a ženy krajský přebor žen. Pro veselský
volejbal to byl opět velmi úspěšný rok. Konkrétní umístění jednotlivých družstev můžete vidět v následující tabulce. Ženy byly tento
rok poprvé přihlášeny do krajského přeboru žen.
Asi před rokem jsme se rozhodly znovu poskládat tým a bojovat v námi zatím nepoznané soutěži proti zkušeným týmům žen.
Začátek sezóny se nám povedl a po prvních výhrách jsme se na
chvíli ocitly i v čele tabulky. Další průběh sezóny byl jako na houpačce. Některé zápasy se nám povedly, jiné zase méně, ale můžu
za celý tým říct, že jsme si celou sezónu užívaly od začátku až do
konce. Poslední zápas jsme odehrály 17. 3. 2018 proti družstvu
Třebíče a věděly jsme, že když se nám povede urvat aspoň nějaké
body, obsadíme konečné 3. místo. První zápas jsme prohrály 0:3,
ale do druhého jsme daly všechno a před domácím publikem se
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Konečná umístění družstev v mistrovských soutěží 2017/2018
Družstvo

Soutěž

Průběžné
umístění

poznámka

ženy

KP I. třídy

3. místo

Celkem 10 družstev

kadetky

I.liga

3. místo

Celkem 24 družstev

starší žákyně

KP I. třídy

1. místo

Celkové 13. místo na
MČR

mladší žákyně KP I. třídy

3. místo

Celkem 9 družstev
v soutěži KP

mladší žákyně Pohár krajů

6. místo

Celkem 7 družstev
v soutěži

mladší žákyně minivolejbal „A“ 3. místo Celkem 36 družstev
„B“ 16. místo v soutěži
„C“ 28. místo

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

nám podařilo zvítězit 3:1 a potvrdily jsme tak bronzové umístění
v sezóně 2017/2018. Celou sezónu nám vypomáhaly naše kadetky
a tímto jim patří velké poděkování. I když sezóna 2017/2018 teprve
skončila, my zahálet nebudeme. O prázdninách bude následovat
letní příprava na sezónu nadcházející. V termínu 14. - 19. 8. 2018
se bude konat tradiční letní volejbalové soustředění v Nasavrkách,
kterého se zúčastní všechny kategorie hráček.

Na závěr bychom chtěly poděkovat Vám, našim fanouškům, za
skvělou podporu, kterou jste nám v této sezóně dávali. Vždy jste
nám na zápasech vytvořili úžasnou atmosféru a hnali jste nás dopředu, takže máte na našem úspěchu velký podíl. Tímto Vám moc
děkujeme a doufáme, že veselskému volejbalu zachováte tak velkou přízeň i v nadcházející sezóně.
Roman Křivánek a Marie Nováčková

Házená – hodnocení sezóny
Muži mají za sebou velmi těžkou sezónu, opadla euforie z extraligové příslušnosti
a také soupeři se naučili brát Nové Veselí
vážně a na vzájemná utkání se pečlivě připravili. Během tohoto soutěžního ročníku
si veselské „Áčko“ vyzkoušelo jaké to je být
na vrcholu tabulky, když se po sérii velmi
dobrých výkonů probojovalo až na druhou
příčku. Bohužel poté přišla herní krize, po
nezvládnutém zápase se Strakonicemi se
mladý tým těžko dostával zpět do herní
pohody a následující série těsných proher
ho na jaře dostala až na poslední místo tabulky. Muži se ale se strašákem v podobě
sestupu vypořádali se ctí a dokázali z devíti
posledních zápasů sedmkrát zvítězit. Zlepšenými výkony se tak dostali na deváté místo nejvyšší soutěže a jenom o dva body jim
uniklo play off. Že se nejedná o neúspěšnou sezónu, dokazuje i třetí místo z Českého poháru.
Podle vyjádření trenéra Pavla Hladíka
bude letošní letní příprava mužů probíhat
trochu jinak, předchozí dva roky byly zaměřeny na smazání fyzických rozdílů mezi
našimi mladými hráči a tradičními extraligovými týmy. Letos bude v létě sice méně
tréninků, ale budou intenzivnější. Muži také
sehrají několik mezinárodních přátelských
utkání a tradiční předsezónní prověrkou je
Memoriál Josefa Smékala.
Trenér starších dorostenců Róbert Barta hodnotí uplynulou sezónu jako velmi
náročnou a také poučnou, ukázala týmu
jeho silné stránky, ale také věci, na kterých
je třeba zapracovat. Konečné druhé místo
v nejvyšší dorostenecké soutěži je velkým
úspěchem, bojovaly o něj až do posledního
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utkání čtyři týmy s podobným bodovým
ziskem. Náš dorostenecký tým zvládl těžké boje v Jičíně, Plzni, Kopřivnici a doma
s Frýdkem. Malou vadou na kráse tak zůstávají pouze prohry ve Šťáhlavech a doma
ztracené zápasy se Zubřím a Duklou. Úspěšnou sezónu završili starší dorostenci ziskem
stříbra na Československém poháru.
Důležitou novinkou uplynulé sezóny
bylo získání statusu Tréninkového centra
mládeže. Mnoho lidí vnímá TCM jako finanční podporu ze strany Českého svazu
házené, což je samozřejmě pravda, ale druhá strana mince jsou zvýšené nároky na tréninkový proces, na přístup hráčů, na plánování. Je to také nepsaný závazek, že TCM by
mělo mít nejlepší týmy v republice. Jenom
podpora svazu by samozřejmě nestačila,
bez pomoci klubu, rodičů a dobrovolníků,
kteří se všem týmům snaží zajistit optimální
podmínky, by naše týmy na svoje úspěchy
nedosáhly.
S přáním pevného zdraví a štěstí se tým
loučí s hráči ročníku 1999, jmenovitě Pepou
Vlčkem, Honzou Palánem, Honzou Krejzem
a Tomášem Krškem a také Honzou Kupou,
který si příští sezónu bude plnit své házenkářské sny v Lovosicích.
Mladší dorostenci sezónu začali kondičním soustředěním v červenci a následovalo
šest týdnů tří až čtyř fázových tréninků. Poté
je čekal prestižní turnaj v Maďarsku, kde
prohráli až ve finále s maďarskou akademií
Neka. O týden později dorostence čekal
Memoriál Lukáše Macka, kde opět skončili
na druhém místě, když je přehrála výborně hrající Dukla Praha. Vstup do soutěže se
týmu nepovedl podle jeho představ, herně

to poněkud vázlo, ale přesto se mu dařilo
vyhrávat. Potom ale přišla prohra ve Frýdku
Místku, kde dorostenci sice odehráli svoje
nejhorší utkání, ale od té doby šel jejich výkon jenom nahoru. Po přátelských utkáních,
která odehráli v Německu s Füchse Berlín
(remíza) a Potsdamem (výhra), je čekaly
klíčové ligové duely na Dukle a v Zubří. Po
ztrátě s Frýdkem potřebovali v těchto zápasech bodovat a ztracené body si vzít zpět.
To se veselskému týmu po nejlepších výkonech podzimu povedlo a po zásluze vyhrál
oba zápasy. Tato vítězství naše dorostence
dostala do čela tabulky. Do jarní části tak
veselští dorostenci vstoupili sebevědomě
a sbírali další body. Zvládli i náročný závěr
sezóny, kdy si v souboji o titul mohli dovolit pouze jediné zaváhání. To si tým vybral
v Mostě a mistrovské oslavy tak musel odložit o týden, kdy v domácím utkání porazil
Žďár. Poté už následovalo jen další hledání
motivace na Československý pohár. Na tom
mladší dorostence čekala Dukla, Topolčany
a Prešov. V prvních dvou zápasech podali
naši dorostenci skvělé výkony a suverénně
je ovládli. Bohužel v posledním zápase i přes
velký boj podlehli Prešovu a skončili na konečném druhém místě. Trenér Jan Běloch
je se s uplynulou sezónou velmi spokojen.
Po celý rok se jeho svěřenci zlepšovali, jejich hra splňovala měřítka moderní házené,
a kluci dělali pokroky. Nejen že za rok vyzráli
herně, ale několik z nich se posunulo do pozic lídrů a osobností tohoto týmu.
Starší žáci TJ Sokol Nové Veselí zakončili v sobotu 10. 6. 2018 sezónu, která byla
podle hodnocení trenéra Radka Flajsara
úspěšná. Výsledky, kterých starší žáci na-

Miníci v Liberci

23

konec dosáhli, se na začátku sezóny zdály
jako utopie. Ovšem téměř všichni hráči
v průběhu roku přistupovali k tréninkovému procesu velmi poctivě a pozitivně, a to
se projevilo na jejich zlepšení. Kategorie
starších žáků je asi poslední kategorií, kde
výsledky nejsou na prvním místě, nejdůležitější je progres. Starší žáci hráli i letos
Ligu Vysočiny, přihlášeny byly dva veselské
týmy. Po úspěšném podzimu, kdy oba naše
týmy postoupily do finálové čtyřky, jsme na
jaře bojovali o medaile.
Tým B, který byl složen výhradně z hráčů 2004, statečně bojoval se všemi soupeři.
Kromě zápasů s naším A týmem, neskončil
žádný jeho zápas výraznou prohrou. Naopak benjamínci zaznamenali i tři výhry,
potěšila především výhra v posledním kole
s týmem Havlíčkova Brodu (14:9). Díky této
výhře „Béčko“ pomýšlelo na bronzové medaile, ale konečné čtvrté místo je i tak velmi
pěkné. Tým A velmi přesvědčivě a jednoznačně vyhrál všechna svá utkání a zaslou-

ženě získal zlaté medaile za první místo.
Po velmi těžké kvalifikaci s týmem Velkého
Meziříčí naši žáci postoupili do Žákovské
ligy. Veselští starší žáci získali 28 bodů za
13 výher, 2 remízy a 9 porážek. Vzhledem ke
kvalitě soutěže hodnotí trenér týmu konečné deváté místo velmi pozitivně. Tým sehrál
hodně těžkých utkání, díky kterým budou
hráči ročníku 2003 kvalitně připraveni na
kategorii mladšího dorostu. Pro hráče narozené v roce 2004 to byla obrovská zkušenost, kterou určitě zúročí v další sezóně.
Mladší žáci „A“ získali v Lize Vysočiny
stříbrné medaile, veselský tým „B“ skončil
devátý. Všechny žákovské týmy již tradičně
absolvují množství mezinárodních turnajů
v rámci IHT ( International Handball Tour)
a velmi úspěšně reprezentují také na přeborech České obce sokolské. V házenkářském desetiboji vybojovali naši mladší žáci
pěkné páté místo.
Nejmladší házenkáři, minižáci a přípravka hrají ligu Vysočiny v házené 4+1

a absolvují mnoho turnajů. Skóre se v této
kategorii nepočítá, nejdůležitějším měřítkem úspěchu je radost z pokroku mladých
házenkářů. Naši minižáci jsou velcí bojovníci, na posledním turnaji Megamini v Liberci
v konkurenci 26 týmů dosáhli na pěkné deváté místo.
Pokud máte syna nebo vnuka, který
by se chtěl přidat k našim nejmenším házenkářům, zavolejte trenérům Milanu Šedému 739279525 nebo Michalu Musilovi
604325409, nebo se i s malým sportovcem
přijďte rovnou podívat na trénink.
Všechny týmy by touto cestou rády poděkovaly fanouškům, rodičům a dobrovolníkům za jejich podporu. Na dosažených
úspěších mají obrovský podíl.
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

Biketrial 2018
Půl závodní sezony roku 2018 mají naši
biketrialisté za sebou. Absolvovali závody
převážně v nových lokalitách a to závod
na Slovensku, v rodišti Juraje Jánošíka,
v Těrchové. Dále tradiční závod v Blansku,
dvoudenní závod v rakouském Retzu a poslední akcí před prázdninami bylo Mistrovství Evropy v Březové u Sokolova.

Těmito závody se někteří jezdci nominovali na Mistrovství světa Biketrialu,
které se letos koná v Itálii – Bolotana 10.12.8. Všem, kteří se na MS vydají, přejeme
šťastnou cestu a hodně úspěchů v závodě.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Těrchová

Havajské tance

Nejkrásnější hádanka
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