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UDÁLOSTI Z OBŘADNÍ SÍNĚ
V pondělí 3. 9. 2018 bylo v obřadní
síni městyse slavnostně přivítáno 29
nových žáčků. Po kulturním programu
pěveckého sboru ZŠ Nové Veselí pod
vedením učitelek Mgr. Jany Nejedlé
a Mgr. Veroniky Ptáčkové následovaly
projevy místostarosty městyse a pana
ředitele ZŠ a MŠ. Poté byly dětem předány pamětní listy a drobná sladkost.
Následně si paní učitelky Mgr. Eva Nováková a Mgr. Jana Jurková odvedly
děti společně s rodiči do jejich nových
tříd.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI
NTI

Marie Křivánková Žďárská 387
Laura Kratochvílová Na Městečku 19

Zdeněk Horký 70 let
Jaroslav Pustina 70 let
Miloslav Poul 75 let
Věra Kupová 80 let
František Veselý 75 let
Jan Končický 75 let
Pravoslav Homola 75 let
Marie Jamborová 70 let
Josef Kratochvil 85 let
Věra Řeháčková 85 let
Marie Vítková 80 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

PROGRAM NOVOVESELSKÉ POUTI
28. 9. od 20.00 hod

Pouťová zábava v sokolovně

29. 9. od 20.00 hod

Diskotéka v sokolovně

30. 9. od 9.00 hod – 16.00 hod

Výstava zahrádkářů v moštárně

30. 9. v 7.00 hod a v 10.00 hod

Poutní mše svaté ke sv. Václavu

30. 9. od 13.00 hod – 17.00 hod

Farmářské trhy v MŠ

30. 9. od 10.00 hod – 17.00 hod

Pátý ročník novoveselského jarmarku v jídelně základní školy. Místní občané zde budou
předvádět své výrobky s možností zakoupení výrobků

30. 9. ve 14.00 hod

Koncert dechové hudby Veseláci v parku

30. 9. v 15.00 hod

Sváteční povídání s poutníkem Janem v parku během koncertu

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
8. 10. v 16.00 hod
18. 10. v 16.00 hod
21. 10. v 16.00 hod
V měsíci listopadu

Setkání seniorů v zasedací místnosti úřadu městyse, další
setkání v tomto roce proběhnou: 5. 11. a 3. 12.
Procházka po vodní stezce, sraz u odbočky
Závěrečné setkání pletařek obchvatové šály v budově úřadu městyse
Hudební odpoledne pro seniory v sokolovně

O případně dalších akcích Vás budeme včas informovat.

O podrobnějším programu této události budete
včas informováni

INFORMACE PRO OBČANY
Opět po roce budou občanům Nového Veselí doručeny
složenky na úhradu poplatků za sběr komunálních odpadů za
rok 2018. Předvyplněné složenky budou doručeny společně
s tímto zpravodajem do každé domácnosti a prosíme o jejich
úhradu do 30. 11. 2018, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilní
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symbol ze složenky, ve zprávě pro příjemce Vaše jméno
a příjmení. Dále bude možné zaplatit za odpady v hotovosti
na pokladně ÚM Nové Veselí. Připomínáme, že dle vyhlášky
městyse Nové Veselí jsou mimo jiné osvobozeny od poplatku
děti do 17 let včetně dosaženého věku. Více informací rádi poskytneme.

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Žádáme občany, kteří by chtěli darovat vzrostlý smrk pro vánoční výzdobu do parku, aby se nahlásili na úřad.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady
a ukládají je do určených nádob.
Silné větve z ořezu stromů a keřů se ukládají vedle potoku za
rybníkem Hudlík. Žádáme spoluobčany, aby na toto místo neukládali ostatní odpad, např. trávu, plevel, piliny.
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky městyse v okolí svých domů.
Kinského rybářství oznamuje, že v měsíci říjnu se uskuteční
slavnostní výlov Novoveselského rybníku. Po celou dobu výlovu bude na hrázi rybníku zajištěno občerstvení. Rovněž bude
možné zakoupit si živé ryby.
Stále nabízíme možnost zakoupení DVD – vzpomínka na minulost z průběhu prací opravy věže kostela. Více informací na
úřadě městyse.
Jednotlivá hlášení rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách městyse. Nadále nabízíme možnost zasílání hlášení místním rozhlasem prostřednictvím SMS služby nebo e-mailem. Zájemci o tyto služby se mohou nahlásit na úřadu městyse.

Upozorňujeme občany na platné nařízení zakazující tzv. podomní a pouliční prodej a nabídku služeb. Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení
rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy jsou bez předchozí objednávky navštěvovány domy, je nabízeno a prodáváno zboží či služby. (např. nabídky energetických společností,
pojišťovací a finanční služby, návštěvy agitátorů jednotlivých
církví a sekt a jiné.) V našem městysi a v okolních obcích se pohybují obchodní zástupci firem, kteří nabízejí zprostředkování
energetické aukce za účelem levného nákupu energií. Městys
v žádném případě nespolupracuje se zástupci těchto firem. Tito obchodní zástupci zpravidla oslovují své zákazníky
předem telefonicky. Pokud souhlasíte s jejich návštěvou u Vás
doma, nejedná se již o podomní prodej. Než se rozhodnete uzavřít smluvní vztah, důkladně si prosím prostudujte veškeré předložené dokumenty. Důrazně Vás žádáme
o obezřetnost a opatrnost při jednání.
V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany
osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí
a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být
pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které
případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických
informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích
zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto
médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Veselské sportovní hry
V sobotu 8. září se Veselské sportovní hry uskutečnily
v Novém Veselí a díky krásnému slunečnému počasí se
opravdu vydařily. Do našeho
městyse přijelo 132 zástupců
z Veselí nad Moravou, Veselí
nad Lužnicí, Vysokého Veselí,
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Veselí u Pavlova, Veselí u Přelouče. Celkem se do sportovních her zapojilo cca 200
osob. Na venkovních hřištích
u sportovní haly se soutěžilo
v malé kopané a v nohejbale, ve sportovní hale se hrál
volejbal a kuželky. Sportovci

z našeho Veselí zvítězili ve
volejbale, v ostatních sportovních disciplínách zvítězili
sportovci z Vysokého Veselí.
Všem sportovcům děkujeme
za účast a budeme se těšit za
rok na sportovní hry ve Veselí
nad Lužnicí.
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Okénko z historie
Historii budovy za kostelem, kde dnes sídlí obecní úřad,
a dříve bývala škola, celkem
známe.
Méně známý je životní příběh rodiny řídícího učitele, který v ní 30 let působil. Jmenoval
se Josef Klimeš.
Narodil se v Arnolci v roce
1838. V době, kdy byl jmenován do Nového Veselí, roku
1870, bydlel v Kamenici u Jihlavy, byl ženatý a měl dvě malé
děti Františku a Františka. Po
příchodu na novoveselskou
školu se i s rodinou nastěhoval
do bytu v přízemí. Tam se mu
narodily další tři děti - Milada,
Emil a Anna a prožil velkou část
života. Nejprve jako nadučitel
dvoutřídní a později řídící trojtřídní školy působil až do roku
1901. Pak se spolu s manželkou odstěhoval „na odpočinek“
k dceři do Tišnova, kde v roce
1931 zemřel.
Kromě toho, že byl Josef Klimeš uznávaným učitelem a respektovanou autoritou v obci,
byl ředitelem kůru, mistrně hrál
na varhany, sám hudbu i skládal, vedl mnohohlasý pěvecký
sbor složený z dětí i dospělých

a přispíval do tehdejších periodik. Nové Veselí bylo druhou
obcí na Moravě, kde byla z jeho
popudu založena pobočka
Cyrilské jednoty. Šlo o spolek,
založený v Praze, který si kladl
za cíl zvýšení úrovně chrámové
hudby a také šíření hudebního
vzdělání na venkově.
To se řídícímu Klimešovi
dařilo. Jeho zpívané mše byly
vyhlášené široko daleko, a i díky
němu se „muzicírování“ v našem městečku stalo samozřejmou součástí života.
Z Klimešových dětí šla nejvíce v otcových stopách dcera
Františka (1865-1951). Sice kamenická rodačka, ale dětství
i mládí prožila v Novém Veselí
a také se k němu hlásila.
Vystudovala učitelský ústav
v Brně, na prvním učitelském
působišti v Ivančicích se seznámila s učitelem Františkem Kyselkou, za kterého se roku 1887
v Novém Veselí provdala. I on
patřil do okruhu moravských
osobností, „písmáků a buditelů“.
Františka, která nejprve působila jako učitelka na dívčí škole, se
postupem času stala významnou etnografkou. Podílela se na

přípravě Národopisné výstavy
českoslovanské v Praze roku
1895, byla členkou Pracovního výboru pro českou národní
píseň na Moravě a ve Slezsku
a později jednou z prvních pracovníků Státního ústavu pro
lidovou píseň v Brně.
Věnovala se sbírání památek
lidové kultury, lidových zvyků,
ale především zapisování lidových písní. Měla absolutní sluch
a výborný smysl pro rytmus
a melodii. Podařilo se jí sesbírat
a do notového zápisu zapsat více
než 4200 lidových písní a popěvků. Jako svoji spolupracovnici
si ji vybral Leoš Janáček. Spolu
v terénu zaznamenávali zpěv lidových písní na tehdy převratný
vynález, jeden první v Českých
zemích, Edisonův fonograf. Díky
nim tak existuje autentické provedení písní zpívaných v letech
1909-1912 především na Podluží, Hané a Horácku.
Zvukový záznam přímo
z Nového Veselí nemáme, ale
textový a notový zápis popěvků
zde zpívaných ano.
Manželům Kyselkovým se
narodily čtyři děti, dcera zemřela krátce po narození, o dva star-

ší syny přišli během 1. světové
války. Nejmladší Mojmír Kyselka
(1902 - 1974) se stal významným brněnským architektem.
I jeho potomci – Mojmír (*1933),
Marie (*1935) a Zuzana (*1945)
jdou ve šlépějích svých předků.
Zuzana se věnuje výtvarnému
umění, především tvorbě reliéfů, Mojmír je také významným
architektem, mimo jiné se podílel na projektu brněnského Janáčkova divadla nebo vodního
díla Mušovská jezera a Marie?
Marie Kyselková, to je princezna Lada, krásná a milá filmová princezna se zlatou hvězdou
na čele.
Všichni tři historii svého
rodu znají, že byla novoveselská
škola domovem jejich pradědečka a babičky vědí a do Nového Veselí posílají své pozdravy.
Marcela Vencelidesová

Spolek seniorů
Od měsíce října se bude pravidelně konat Setkání seniorů.
První schůzka se uskuteční v pondělí
8. října (tentokrát druhé pondělí v měsíci,
přesunuto z důvodu konání novoveselské pouti). Zavítá mezi nás lektorka Jana
Vejsadová, která vede tréninky paměti
a koncentrace, poradí nám, jak o paměť
a další poznávací funkce mozku pečovat.
Jméno Jany Vejsadové je velmi známé, několik přednášek s ní již proběhlo ve žďárské knihovně. Vyučuje i v rámci Univerzity
třetího věku.

V pondělí 5. listopadu se setkáme s paní
Bohumilou Málkovou. Původně učitelka
v mateřské školce, která několik let působila v Novém Veselí, je také spisovatelkou. Povykládá nejen o sobě, ale i o knihách, které
napsala. Bude také možnost zakoupení
těchto knih. A v prosinci nás čeká 2. ročník
vánočního turnaje v Člověče, nezlob se!
Na závěr připomínám, že schůzky se
konají v zasedací místnosti úřadu městyse
od 16.00 hodin. Termíny schůzek: 8. 10., 5.
11., 3. 12. 2018. V novém roce jsou termíny
následující: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4. a 6. 5. 2019.

Již nyní můžeme prozradit, co jsme si pro
vás připravili. Určitě nás čeká velikonoční
povídání se spisovatelkou a vypravěčkou,
paní Kamilou Skopovou, budeme cestovat
po Evropě s Kamilou Dvořákovou z Regionálního muzea, proběhne i povídání nad
starými fotografiemi s Marcelou Vencelidesovou. Vy sami se tak můžete zapojit
do pátrání a pomoci rozluštit, kdo je na fotografiích zobrazen. O jednotlivých schůzkách vás budeme včas informovat pomocí
rozhlasu a plakátků.
Jitka Kalasová

Šála pro obchvat
Mnohokrát jste si v článku o šále mohli přečíst větu, že do
celkové délky nám chybí……. Už nic takového. Šála v celkové
délce 5 064 metrů je upletená! Dokázaly jsme to! Celkové množství šály není ještě pohromadě, protože některé z pletařek své
díly šály doplétají. Proto je chci touto cestou poprosit, aby tak
učinily do neděle 21. října, kdy se uskuteční 3. a závěrečný ple4

tací dýchánek. Zvány jsou všechny pletařky, které se zapojily,
a prosím, aby účast byla co největší. Akce se bude konat v zasedací místnosti úřadu městyse od 16.00 hod. a připraveno bude
také občerstvení. O akci vás budeme ještě informovat prostřednictvím pozvánky.
Jitka Kalasová
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Vyjděme na Vejdoch
Vyjdeme-li na jakékoli pole
nebo cestu kolem našeho
městyse a rozhlédneme-li se
dokola, uvidíme všude na obzoru samé lesy. Pouze severovýchodním směrem spatříme
holý kopec s jakýmsi třapcem
na vrcholu. Je tak typický, že ho
nikdo nemůže přehlédnout.
Jmenuje se Vejdoch a dosahuje 663 m n. m. Tyčí se mezi
Jamami a Slavkovicemi a po
jeho úbočí vede silnice, po
které jsme v neděli ráno chodili do našeho farního (jamského) kostela. A když bylo jen
trochu jasno, viděli jsme před
sebou jako na dlani Vatín a za
ním Nové Veselí s věží kostela
a v dáli za lesy věž bohdalovskou. Napravo od nich pak
zvláštní kopec s lesem, který
vypadal jako čepice položená
uprostřed pole. To je Rosička,
to už je v Čechách, říkali nám
naši, když jsme se na to ptali.
Vlevo pak zářily novotou oblouky mostu u Ostrova.
Vejdoch je vidět z celého
Novoměstska a z celého údolí
horního toku řeky Oslavy a tvoří místní rozvodí právě mezi ní
a Bobrůvkou (která se pod jménem Dolní Loučka u Tišnova
vlévá do Svratky). Třapec, který
na sobě má, jsou ve skutečnosti dvě lípy zasazené v roce 1968
k 50. výročí republiky, kdy také
byla schválena její částečná federace. Proto se té západní říká
česká a východní slovenská.
Název Jámy nemá nic společného s dírou nebo údolím, ale
tato obec na kopci, dobře vidi-

telná z celého údolí horní Oslavy, vděčí za své jméno tomu, že
zde kdysi byly kutací jámy na
dobývání stříbra.
Z vrcholu kopce, kam od hřiště na okraji obce vede jen 600
m dlouhá polní cesta s převýšením pouhých 46 m, je nádherný rozhled na všechny strany.
Jsou vidět dvě města – naše
okresní, a to Nové na Moravě,
Zelenou Horu a pouhým okem
ještě 19 obcí. S dalekohledem je
jich vidět přes padesát, protože
ani s jeho pomocí se nedá vše
přesně určit a pojmenovat. Jsou
vidět dvě rozhledny (na Rosičce
a na Sýkoři až na protější straně
údolí řeky Svratky), komíny Žďasu a věž uranových dolů u Rožné, 8 vysílačů a mnoho stožárů
a za pěkného počasí prý i hrad
Lipnice nad Sázavou. Kostelních
věží je vidět 13 – jamskou, dvě
z našich farností, zelenohorskou
a dvě novoměstské a na opačné
straně věže kostelů v Radostíně, Netíně, Ostrově, Obyčtově,
Pavlově a věžičky kaplí ve Vatíně
a na Veselíčku.
Jen pro dokreslení: z věže
našeho kostela je vidět 1 město
a 9 obcí, z Vortu o jednu obec
méně, od kapličky nad Rudolcem 3 města a 14 obcí, od vysílače na Havlině 2 města a 18
obcí a z vrcholu křížové cesty
těsně pod vysílačem na Harusáku 2 města a 19 obcí (podrobnosti o tom všem na www.
poutnik-jan.cz/naše farnosti).
Mezi dvě lípy letos přibyl
třímetrový Strom života připomínající kříž. S myšlenkou přišel

místní starosta, kterého inspiroval jeho vlastní sen z prosince 2017. Do konce ji dotáhl
akademický sochař Petr Váňa
z Prahy, který památník k 100.
výročí republiky vytvořil z božanovského pískovce.
Starosta o tom řekl novinářům: „Zastupitelé moji myšlenku podpořili. Na tom místě
už svůj postoj k vlasti vyjádřili
naši dědové zasazením těch
lip. My bychom na ně měli navázat. Měl by to být kříž, který
bude bdít nad obcí a bude
nás chránit, ale zároveň v něm
každý může vidět strom zasazený k letošnímu výročí.
Asfaltu a betonu už bylo dost.
Je potřeba se zastavit a poděkovat za náš blahobyt, za to,
jak se máme a žijeme v době
bez válek a hladu.“ A sochař
Váňa, který mimo jiné vytvořil
náhradní mariánský sloup pro
Staroměstské náměstí v Praze,
dodává: „V renesanci se dělaly
takové stromy života. Bylo to
vždy velkolepé dílo, strom zpodobňoval i Krista. Vybral jsem
variantu, kdy je strom tvořen
osmi kmeny lípy v podobě
srostlice. V místě, kde budou
kmeny „vyrůstat“ ze země, budou na některých z nich uvedené i osmičkové letopočty.“
Kříž požehnal v neděli 23.9. náš
biskup Vojtěch Cikrle.
Stojí za to vyjet anebo vyjít
na Vejdoch, pěšky přes Vatín
anebo autem přes Žďár je to
asi 9 kilometrů a dá se pohodlně dojet až skoro na vrchol. Je
to místo opravdu mimořádné.

Potvrdil to i školní inspektor
Jiří Novotný, který při své práci
projezdil okres křížem krážem
a jako učitel zeměpisu se zajímal o každý kout. Do Jam se
nedostal, protože tam sice škola stojí, ale desítky let se v ní už
neučí. Když letos poprvé vyšel
s manželkou na Vejdoch, napsal: „…litujeme, že jsme Jámy
a místo tohoto překrásného
rozhledu neobjevili dříve. Neznáme jiné místo se stejným
rozhledem, stejně lehce turisticky dosažitelné a přístupné.“
Je zajímavé, že odtamtud
před sebou vidím všechny
obce obou svých farností kromě Kyjova, který se nalézá na
druhé straně Arnoleckých hor.
Vidím však zalesněný kopec
Kyjov, který nám tuto obec
zakrývá. Ten pohled člověka
přímo zve k obdivu, díkům
i prosbám ať už na Vejdoch vyjde nebo vyjede. A stejně tak
i v okolí našeho městyse, když
z něj vyjdeme a rozhlédneme
se po svém rodném kraji, který
máme každý jen jeden, i kdybychom prošli světa lán. Vejdoch už určitě nepřehlédnete.
Sláva Otci Stvořiteli. I Synu
Vykupiteli, i Duchu Svatému.
Díky našim předkům za krajinu
i památky. Bože, buď milostiv
a žehnej nám i našemu kraji
i naší vlasti a církvi. A nejen kolem svatováclavské pouti můžeme dodat: Nedej zahynouti
nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste eleison!
Jan Peňáz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Zásahová jednotka
Již pátý ročník největšího setkání hasičů a hasičské techniky PyroCar proběhl
ve dnech 17. a 18. srpna 2018 na letišti
v Přibyslavi. V roce 2014 byl ustaven Český národní rekord v počtu 303 hasičských
vozidel na jenom místě – a ten byl letos
překonán, protože na akci přijelo 324 hasičských vozů z celé České republiky, Slozáří 2018

venska a Polska. JSDH Nové Veselí přijela
na PyroCar s cisternovou automobilovou
stříkačkou Škoda RTHP CAS 25 r. v. 1970,
která má v republice ojedinělou nástavbu
firmy Rosenbauer. Parádní hasičský svátek na letišti v nedaleké Přibyslavi pokazila smutná událost, přímo na PyroCaru
zemřel starosta Sdružení dobrovolných

hasičů Čech Moravy a Slezska Ing. Karel
Richter. I na jeho počest se večer rozhoukaly a rozblikaly výstražná zařízení všech
hasičských aut.
Ve čtvrtek 13. září 2018 proběhlo velké prověřovací cvičení Integrovaného
záchranného systému Kraje Vysočina,
do kterého se zapojila i naše zásahová
5

jednotka. Cílem cvičení byla spolupráce jednotlivých složek IZS při pátrání po
pohřešovaných osobách ve vymezeném
prostoru. Pro tento záměr si organizátoři
vybrali oblast za Bohdalovem v okolí rybníka Záhumenný. Pole a přilehlé lesy půl-

druhé hodiny pročesávaly rojnice hasičů
HZS Žďár nad Sázavou, JSDH Nové Veselí,
Bohdalov, Chroustov, Pokojov, Rudolec,
Újezd. Dále se cvičení zúčastnili Zdravotní záchranná služba, Policie ČR s psovody, vrtulník letecké záchranné služby
Policie ČR a speciální
dron akademie vojenského letectví. Obě
pohřešované osoby
(figuranti) byly úspěšně v členitém terénu
nalezeny a předány
zdravotníkům. Velitel
cvičení všem složkám
poděkoval za akceschopnost a vzornou
spolupráci.
Soutěžní družstvo
mužů nadále cvičí

své dovednosti a vyjíždějí na hasičské
soutěže v dosažitelném okolí. Především
v požárním útoku klasika 1+8 dosahují
skvělých výsledků. 1. září na Bohdalovském poháru obsadili druhé místo. 8. září
ve Žďáře nad Sázavou proběhl další ročník Memoriálu Jana Dřínka, zde obsadili
v oslabené sestavě příčku jedenáctou. V
plném nasazení však druhý den 9. září
nastoupili do soutěže ve Velkém Meziříčí, kde na náměstí proběhl Memoriál
zasloužilých funkcionářů SDH V.M. o putovní pohár v podobě křišťálové hasičské
helmy. Po vypjatém klání, kdy především
rozhodlo správné provedení požárního
útoku a přidělené trestné body, naši hasiči vystoupili na stupeň nejvyšší a přivezli
pohár za první místo i putovní křišťálovou
helmu do Nového Veselí. Díky bratrům za
reprezentaci a přejeme další úspěchy.

Spolková činnost
Parné dovolenkové léto je
pro většinu spolků útlumem
jejich činnosti. I u nás ve sboru
to na první pohled vypadalo na poklidné léto. V zákulisí
jsme však horečně připravovali další ročník Barevného PoVeselení. Jelikož v tradičním
termínu na pouť Sv. Rocha,
třetí srpnový víkend, probíhal
v Přibyslavi PyroCar, posunuli
jsme akci na 4. srpna. Barevné PoVeselení opět ovládl
duch veselské svornosti. Našim záměrem bylo opět přilákat šikovné spoluobčany,
aby ukázali své dovednosti.
Pod velkým stanem se sešly
ženy, jejichž šikovné ruce stále dovedou vyrobit krásné
a praktické věcičky. Moc tímto
děkujeme paní Doskočilové,
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Malé, Doležalové, Hanusové,
Švomové za ochotu podělit
se s námi o radost z rukodělné
tvorby. Umění poctivého kovářského řemesla předvedli,
na dvou výhních a třech kovadlinách, sousedi Jiří Loub,
Josef Křivánek a Jindřich
Stehlík. Tito pánové, vyučení
kováři, se již tři týdny před akcí
scházeli v kovárně u Bohuslava Vencálka, aby si přezkoušeli
své dovednosti. Na PoVeselení
pod žhavým sluncem pak kovali hřebíky, háčky, oka, majzly i podkovy. I jim patří velké
poděkování za fortel, s jakým
se do díla pustili. Stejně jako
v loňském roce i letos proběhla soutěž o „novoveselskou
buchtu“. Návštěvníci ochutnávali a hodnotili a jako nejlepší

zvolili buchtu paní M. Veselé.
Milým zpestřením krásného
odpoledne bylo vystoupení
dětí. Nejprve vystoupení nového kroužku lidových tanců
a písní, který pod vedením
Veroniky Hanusové a Kateřiny
Kratochvílové vznikl na začátku roku. Následně se s písničkou a tanečkem připojili i malí
hasíci, kteří vzápětí předvedli
dva požární útoky s vodou.
Druhá část odpoledního
programu se přesunula na
nové pódium a zastřešený
parket, kde měla svůj dvouhodinový koncert dechovka
Veseláci. V průběhu koncertu
došlo i na slavnostní předání
nově zbudovaných prostor
do užívání občanům starostou městyse MVDr. Zdeňkem

Křivánkem. Celé přítomné
společnosti přišel požehnat
Monsignore Jan Peňáz. Za
provozní zajištění nového areálu, se jménem hasičů zavázal
starosta SDH František Hanus.
Krásným překvapením bylo
vystoupení Barunky Kratochvílové, která v kroji zazpívala dvě
nádherné lidové písničky. Po
vydařeném odpoledni následoval horký taneční výlet, naplněný skvělou hudbou místní
kapely Press Band, protažený
dlouho do noci. Večerní ohňostroj pak už jenom umocnil
dobrou náladu všech zúčastněných. Děkujeme všem pořadatelům a návštěvníkům Barevného PoVeselení za přízeň
a těšíme se na další ročník.
Fr. Hanus

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

CHARITA
Pečuj doma a s námi
Diakonie ČCE pořádá cyklus kurzů Pečuj doma a s
námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se
zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování
a DVD s instruktážními videi. Pro účastníky je zdarma.
Kurzy se uskuteční ve sborovém domě Farního sboru ČCE Husova 10, ve Žďáře nad Sázavou 591 01.
Hlásit se je možné přes webový formulář na www.pecujdoma.cz, na emailu martina.dvorakova@diakonie.cz,
anebo na telefonu 603 167 540.

TERMÍNY A TÉMATA
So 6.10.2018
8.30-17.30 h Ošetřovatelský kurz + Praktický a nácvikový kurz I., Mgr. Martina Terezie Kalábová
So 20.10.2018 8.30-17.30 h Praktický a nácvikový kurz II. + Kurz komunikace, Mgr. Martina Terezie Kalábová
Stř 24.10.2018 9.00-15.00 h Pečování o člověka s demencí, Zdeňka Beránková Juchelková
Čtv 1.11.2018 9.00-15.00 h Fyzioterapeutický kurz, Mgr. Eva Šafářová
Út 13.11.2018 9.00-15.00 h Pečování v závěru života, Bohumil Bradáč
Po 19.11.2018 9.00-15.00 h Sociálně právní kurz, Mgr. Jitka Vrchotová,
Dis.

POLICIE INFORMUJE
Houbařská sezona začíná - Při procházkách v lese dodržujte několik základních pravidel
V období letních měsíců policisté každoročně řeší případy, které mají souvislost s houbařením. Češi vždy byli vášnivými houbaři,
a proto by měli mít na paměti, že s pobytem v lese jsou spojena nejrůznější rizika. Z tohoto důvodu bychom v lese měli dodržovat několik základních pravidel, kterými bychom se měli řídit.
Řidiči si v první řadě musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel
v lese je zakázáno lesním zákonem. Mnozí se totiž rozhodnou použít
na cestu do lesa motorové vozidlo a zaparkují je přímo před vjezdem
na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo komunikaci. Tímto se ale dopouští protiprávního jednání,
a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za
který policisté mohou na místě v příkazním řízení uložit pokutu až
do výše dvou tisíc korun. Ti řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa,
se vystavují možnosti postihu od správního orgánu, který přestupci
může ve správním řízení uložit sankci ještě vyšší. Když už ale najdeme vhodné místo k zaparkování, tak je důležité, abychom automobil
řádně zabezpečili, a to jak proti krádeži, tak proti pohybu. Zejména
je zapotřebí zkontrolovat dovřená okénka, zajistit vozidlo mechanickými bezpečnostními prvky, pokud je jimi vybaveno a zkontrolovat
obsah cenností, které v žádném případě neponecháváme ve vozidle,
protože vozidla, která jsou takto odstavená a zdánlivě opuštěná, bývají častým terčem zlodějů. Policisté také často pátrají po houbařích,
kteří se v lese ztratí nebo zabloudí.
Těmto případům lze ale předcházet dodržením několika jednoduchých zásad:

září 2018

•

•
•
•

Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Pokud jste
v neznámém lese, snažte si zapamatovat orientační body, podle
kterých najdete cestu zpět
Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se
ztratíte nebo zraníte, můžete jím přivolat pomoc
Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdete
na houby a kde je přibližně budete sbírat
Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe potřebné léky

V mnoha případech také nesmíme zapomenout na ochranné
prostředky, které nám mohou zachránit život. Jedná se zejména
o spreje pro astmatiky, repelenty na ochranu proti bodavému hmyzu jako prevence proti pobodání a následnému anafylaktickému
šoku, popřípadě proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám může způsobit trvalé následky.
Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, že při dodržování několika jednoduchých pravidel budete mít jistotu, že
v případě jakékoliv nepříjemné události, která vás při houbaření
nebo pobytu v lese může potkat, se vám včas dostane potřebné
pomoci.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
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JAK SPRÁVNĚ VOLIT
V říjnu budeme vybírat nové zastupitele obcí.
Volby do zastupitelstev obcí se konají: v pátek 5. října od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin.
NOVĚ BUDE VOLEBNÍ MÍSTNOST V PŘÍZEMÍ BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE, NA MĚSTEČKU 114, NOVÉ VESELÍ, VE VSTUPNÍM PROSTORU DO OBŘADNÍ SÍNĚ.
•

V obecních volbách může hlasovat každý občan, který je
v obci v den voleb přihlášený k trvalému pobytu, je občanem České republiky a alespoň druhý den voleb mu bude 18
let. Voličem je ale i občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb oslavil 18. narozeniny a je v den voleb v obci
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní smlouva. Volit tak mohou i občané členských
států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva a pokud požádali o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.

Ve volební místnosti pro obecní volby musí být vyvěšen vzor
hlasovacího lístku, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena
do 48 hodin před zahájením voleb. K hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta se nepřihlíží. Dále tam musí být vyvěšena
případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku
s uvedením správného údaje. Ve volební místnosti musí být i volební zákon, který si může volič vyžádat k nahlédnutí.
Volič po příchodu do volební místnosti musí volební komisi
prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Cizinec se
volební komisi prokáže průkazem o povolení k pobytu. Když
volič neprokáže svou totožnost a státní občanství, nebude mu
hlasování umožněno. Po záznamu v seznamu voličů dostane
volič od volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.
•

•

Ve volbách do zastupitelstva obce obdrží občan úřední
obálku pro prokázání totožnosti ve volební místnosti od
člena volební komise. Úřední obálka je opatřena kulatým razítkem Úřadu městyse Nové Veselí. Pokud lístek bude vložen
do jiné než této obálky, bude hlasovací lístek NEPLATNÝ.
NEPLATNÝ bude také hlasovací lístek
- přetržený
- který není na předepsaném tiskopise
- který nebyl vložen do úřední obálky.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V záhlaví každého lístku je název obce a počet
členů zastupitelstva, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném stranou v samostatných zarámovaných sloupcích.
Není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce
v následující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního
úřadu. Hlasovací lístky dostanou voliči nejpozději tři dny před
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dnem voleb. Volič může ve volební místnosti požádat komisi
o jiný hlasovací lístek.
S úřední obálkou vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se tam volič neodebere, nemůže hlasovat.
Tam může volič upravit hlasovacích lístek pro volby do zastupitelstva jedním ze třech způsobů.
1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dává
hlas tolika kandidátům této strany v pořadí dle hlasovacího
lístku kolik je členů zastupitelstva dané obce. Pokud označí
tímto více volebních stran, je hlas NEPLATNÝ.
2. Nebo volič může označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše však může zaškrtnout tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V případě
Nového Veselí se jedná o 15 členů zastupitelstva, tento počet je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud označí více
kandidátů, bude hlas NEPLATNÝ.
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby kombinovat. Lze
tedy označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem další kandidáty, pro které volič hlasuje. Z označené volební strany tak dává hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Například, pokud má být
zvoleno 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana
s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů z dalších volebních stran, je dáno označené volební straně deset hlasů pro
kandidáty na prvních deseti místech. Pokud by bylo označeno více stran nebo více kandidátů, než je stanovený počet,
bude hlas NEPLATNÝ.
Pokud však volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, přetrhne ho, nebo vloží do úřední obálky
více hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je hlas vždy
neplatný.
Hlasovací lístek volič vloží do příslušné úřední obálky a před volební komisí ji vhodí do volební urny.
Každý hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek kvůli tělesné vadě, nebo nemůže číst či psát, může jít za plentu jiný volič, ale ne člen volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, případně vložit i úřední obálku do volební schránky.
Volič může rovněž požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů úřad městyse a během voleb volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle
své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V komunálních volbách není možné hlasovat jinde než v obci,
kde máte trvalý pobyt. Volit tak není možné ani na ambasádách
či konzulárních úřadech v zahraničí.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 27. 6. 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 městyse ze zasedání
LDO Přibyslav dne 22. 6. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o průběhu stavebních prací
na akci „Zastřešení tanečního parketu
u budovy SDH, Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o konání voleb do zastupitelstev obcí 5. a 6. 10. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace z jednání dotčených orgánů
ohledně nedostatečné průtočnosti potoka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Zhotovení projektové dokumentace na
akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení
Nové Veselí“ v ulici Dolní, Na Městečku
a V Ulici firmou paní Alexandra Večeřová, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
80 000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace k 31. 3. 2018 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zhotovení nových webových stránek
městyse Nové Veselí firmou LE CLAVERA, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11,

Praha 10 Vršovice za cenu ve výši
53.240,- Kč včetně DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí
dotace s Krajem Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava na poskytnutí finanční dotace
ve výši 26.620,- Kč na akci „Nové webové stránky Nové Veselí“. RM schvaluje
tento příjem finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Plán rozvoje sportu městyse Nové Veselí na období 2018 až 2024 vyplývající
ze Zákona č. 230/2016 Sb., o podpoře
sportu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S provedením oprav chodníků a vstupu
do areálu Sokolovny včetně oplocení
firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 140 237,- Kč včetně
DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S provedením oprav komunikací v městysi Nové Veselí firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
95377,- Kč včetně DPH. RM doporučuje
ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Se směnnou části pozemku v majetku
městyse Nové Veselí parc.č. 2190 o velikosti 167 m2 v k.ú. Nové Veselí za části

pozemků v majetku firmy PLASTIA s.r.o.,
Na Pankráci 1062/58, 140 00 PRAHA 4
parc.č. 2172 o velikosti 76 m2 a parc.č.
1049/2 o velikosti 124 m2 oba v k.ú.
Nové Veselí. Náklady spojené se směnnou smlouvou a s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí firma PLASTIA s.r.o.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S nákupem pozemku parc.č. 309/3 o velikosti 4 382 m2 za cenu ve výši 876.400,Kč. Pozemek bude použit na stavbu
obchvatu dle podmínek Dodatku č. 1
ke smlouvě o společném postupu při
zajištění přípravy a realizace akce II/353
– Nové Veselí – obchvat uzavřeného
s Krajem Vysočina. RM doporučuje ZM
ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S uzavřením smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská
2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.081.408,Kč dle Stanov a Zásad investiční politiky
SVK Žďársko na stavbu „Nové Veselí –
kanalizace ul. K Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) S uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí ze dne 13. 2. 2018 z důvodu zvýšení
poskytnuté dotace o 200 000,- Kč. Toto
navýšení dotace pro rok 2018 je určeno
k podpoře mládežnického sportu. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 6. 8. 2018
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání SVK Žďársko dne
28. 6. 2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 25. 7. 2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o průběhu kolaudačního řízení akce „Zastřešení tanečního parketu u budovy SDH, Nové Veselí“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o organizační zajištění Sportovních her Veseláků
dne 8. 9. 2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o zahájení prací na akci „Nové Veselí – kanalizace
září 2018

K Újezdu“. Zahájení prací na této akci dodavatelská firma posunula na 3. 9. 2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Provedení oprav komunikací v městysi metodou PATCH matic
firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 18.519,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Provedení stání pod kontejnery na tříděný odpad firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 26 619,- Kč včetně DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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3) Montáž soch a lavičky včetně betonáže na „Vodní stezce“
firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 6.171,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančních prostředků podle Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko na vypracování projektové dokumentace stavby „Nové
Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku“
za cenu ve výši 62 000,- Kč. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

5) Rozpočtová opatření č. 19/2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Nákup tří kusů kontejnerů na plasty od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 19.500,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Zakoupení nábytku (stoly a židle) do VIP prostoru ve sportovní hale od firmy B2B Partner, Praha za cenu ve výši
31 654,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 3. 9. 2018
RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace k zahájení školního roku
2018/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace k organizačnímu zajištění
Sportovních her Veseláků dne 8. 9.
2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Žádost Tělocvičné jednoty Sokol
Nové Veselí o dotaci prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy. RM nenavrhuje jednání ZM k projednání
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR
na akci „Realizace mostu přes budovaný obchvat“ firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 14 000,- Kč bez DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zpracování a pořízení fotodokumentace k výročí 100 let státnosti firmou
Antonín Bína, nám. Hrdinů 146, 588
56 Telč za cenu ve výši 25 000,- Kč
včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zpracování a výroba 200 kusů stolních kalendářů vydaných k výročí
100 let státnosti firmou Tiskárna
Brázda, Tyršova 4, 695 01 Hodonín
za cenu ve výši 23 400,- Kč včetně
DPH. Kalendáře budou následně
prodávány občanům. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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4) Vyhlášení výběrového řízení na dodání hasičského dopravního auta
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek
výběrového řízení na dodání hasičského dopravního auta Ing. Oldřich
Veselý, Ing. Jiří Danihel, MVDr. Zdeněk Křivánek, František Hanus, Ondřej Ambrož
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Určení firem oslovených k zaslání nabídek na dodání hasičského dopravního auta: THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, Požární
bezpečnost s.r.o., Královský vršek 42,
586 01 Jihlava, KOBIT – THZ CZ s.r.o.,
Tovární 123, 538 21 Slatiňany,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Udělení výjimky pro Základní školu
a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci, Na Městečku
1, Nové Veselí, podle ustanovení §
23 odst. 3 a § 177 odst. 2 Zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, v platném znění
na navýšení kapacity v Mateřské škole Nové Veselí na 100 dětí na školní
rok 2018-2019 s účinností od 1. 9.
2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Rozpočtová opatření č. 21/2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Zhotovení dřevěné příčky na Zastřešení tanečního parketu firmou
Roman Krejčí, TESAŘSTVÍ, Oslavická
1981/43, 594 01 Velké Meziřičí za
cenu 9 940,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Smlouvy o sdružených službách dodávek plynu a elektřiny na rok 2019
s firmou innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, včetně příloh
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

11) Čerpání rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 30. 6. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Zhotovení dvou uličních vpustí na
dešťovou vodu v ulici K Újezdu firmou 1. Žďárská plynařská a vodařská
a.s., Beranových 698, 199 00 Praha –
Letňany za cenu ve výši 32 830,- Kč
bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
na akci II/353 Nové Veselí – obchvat
na pozemku parc.č. 309/9 o velikosti 4382 m2 v k.ú. Budeč a v majetku
městyse Nové Veselí. RM doporučuje
zasedání ZM ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S neuplatnění předkupního práva
k pozemku parc.č. 2515/2 v městysi
a k.ú. Nové Veselí v souvislosti s převodem vlastnictví k tomuto pozemku
za předpokladu, že prodávající kupujícímu pozemek prodá za kupní cenu,
za kterou jej od Městyse Nové Veselí
nabyl, a kupující podle kupní smlouvy převezmou veškeré povinnosti
vůči městysi Nové Veselí v rozsahu,
v jakém byl zavázán prodávající.
Městys Nové Veselí jako oprávněná
strana v rozsahu převzatých povinností kupujícímu ke kupní smlouvě
přistoupí. Předkupní právo městyse
Nové Veselí jako právo věcné zůstane
vůči kupujícímu zachováno. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Souhlasí se zrušením Svazku obecních lesů Přibyslav, Ronovská 338,
582 22 Přibyslav z důvodu jeho nečinnosti.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 25. 7. 2018 č. 28
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 27 ze dne 21. 5. 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) Daňové příjmy za leden až červen2018
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) Darovací smlouva s Krajem Vysočina
b) Dodatek č. 1 s firmou JPMS stavební CZ s.r.o.
c) Dodatek č. 1 s firmou STAKO VYSOČINA s.r.o.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 17/2018
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
3) Směnu části pozemku v majetku
městyse Nové Veselí parc.č. 2190
o velikosti 167 m2 v k.ú. Nové Veselí,
dle GP č. 1004-6/2018 nově parc.č.
2190/2, za části pozemků v majetku firmy PLASTIA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 PRAHA 4 parc.č.
2172 o velikosti 76 m2 , nově 2172/2
a parc.č. 1049/2 o velikosti 124 m2,
nově 1049/7, oba v k.ú. Nové Veselí. Náklady spojené s vyhotovením
směnné smlouvy a s vkladem do
katastru nemovitostí uhradí firma
PLASTIA s.r.o., včetně směnné smlouvy
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Uzavření 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,
včetně udělení plné moci
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) Poskytnutí finančního daru Základní
organizaci Svazu zahrádkářů v Nozáří 2018

vém Veselí ve výši 15 000,- Kč na rekonstrukci sociálního zázemí v budově moštárny. ZM zároveň schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
6) Nákup části pozemku parc.č. 309/3,
dle GP č. 214-69/2018 nově 309/9,
o velikosti 4 382 m2 za cenu ve výši
876.400,- Kč, včetně kupní smlouvy. Pozemek bude použit na stavbu
obchvatu dle podmínek Dodatku č.
1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace
akce II/353 – Nové Veselí – obchvat
uzavřeného s Krajem Vysočina. ZM
zároveň schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
7) Uzavření smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1.081.408,-Kč dle Stanov a Zásad
investiční politiky SVK Žďársko na
stavbu „Nové Veselí – kanalizace ul.
K Újezdu“. ZM zároveň schvaluje výdaj ve výši 81.408,- Kč jako ZMĚNU
ROZPOČTU (v rozpočtu schválena
částka 1.000.000,-Kč)
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
8) Provedení oprav chodníků a vstupu
do areálu Sokolovny včetně oplocení
firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 140 237,- Kč
včetně DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení oprav komunikací v městysi Nové Veselí firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
95.377,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
10) Poskytnutí finanční dotace ve výši
6 000,- Kč společnosti Centrum pro
dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova
1571/22 Praha 5 – Stodůlky a zároveň
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí této dotace s uvedenou společností. Služeb této společnosti využívá
rodina trvale bydlící v Novém Veselí.
ZM zároveň schvaluje tento výdaj

jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
11) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2018
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové
Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí ve
výši 200 000,- Kč na sportovní činnost v roce 2018 a zároveň Dodatek
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí této dotace. ZM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 1
12) Zhotovení projektové dokumentace
na provedení rekonstrukce budovy
úřadu městyse firmou Tomáš Pohanka, Dolní 35, Nové Veselí za celkovou cenu ve výši 500 000,- Kč bez
DPH, včetně smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude upravena tak, že etapa II a III bude pokračovat pouze po
schválení Zastupitelstvem městyse
Nové Veselí architektonické studie
v I etapě, včetně i plateb za II a III etapu. ZM zároveň schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 9, proti 1, zdrž. 1
13) Příjem finančních prostředků z Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
ve výši 20 000,- Kč za získání ocenění
v soutěži Vesnice roku 2018, včetně
darovací smlouvy. ZM zároveň schvaluje příjem těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
14) Dodatek č. 1 s firmou JPMS stavební
CZ s.r.o., Karlov 2223, 594 01 Velké
Meziříčí na akci zhotovení podlahy na tanečním parketu SDH Nové
Veselí z důvodu zvýšení ceny za
dílo o částku ve výši 38 925,- Kč bez
DPH. Celková cena za dílo je ve výši
163 125,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
15) Dodatek č. 1 s firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10,
Žďár nad Sázavou na akci „Zastřešení tanečního parketu u budovy SDH,
Nové Veselí – zemní práce“ z důvodu
zvýšení ceny za dílo o částku ve výši
76 546,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
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ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Podzimní zprávičky ze školičky
Milí příznivci naší školičky, milí rodiče, děti, zkrátka všichni, koho zajímá, co nového se ve školičce děje. Takže začneme prázdninami. Tento čas jsme využili k plánované údržbě
budovy. Vyměnili jsme původní PVC do sklepa z roku 1979
za ekologické marmoleum, a zase jsme se o krůček přiblížili
k vizitce školky šetrné k přírodě, a to používáním přírodních
materiálů. Také jsme koupili do třídy včeliček nový koberec
a třídu jsme z gruntu dispozičně přeorganizovali. Od září jsou
tam mladší děti, proto bylo nutné třídu otevřít, provzdušnit
a celkově zjednodušit, aby v ní děti byly spokojené. Poslední údržbovou záležitostí bylo vymalování části prostorů tříd
a šaten dětí.
Přípravný týden jsme maximálně využili k přípravě tříd,
nástěnek, dokumentace, úklidu kabinetů, aby 3.9. mohly děti
do školičky nastoupit v „plné polní“. Provoz školičky je beze
změn, velké změny však nastaly v personálním zajištění. Třídu
včeliček opustily její učitelky, Pavla Zichová ze soukromých
důvodů a Markéta Šrámková z důvodu očekávaného mateřství. Přijali jsme tedy dvě nové a mladé posily, Janu Královou
a Renatu Štouračovou. Obě jsou velmi milé a šikovné a s elánem a nadšením se vrhly do pracovního procesu. Přejeme jim

hodně sil a energie při práci
s těmi nejmenšími a věříme,
že svými přístupy a prací
obohatí naší školičku. Další
personální změna proběhne od ledna, kdy nastoupí
třetí nová učitelka, a to do
berušek za Alenku Černou.
Ta odchází do důchodu, a i ji přejeme, aby si užila poslední
podzim a zimu ve školičce před nástupem na odpočinek.
No a z plánovaných aktivit odhalíme jen něco. Podpoříme mezinárodní den mobility zorganizováním Dne bez aut,
koncem září proběhnou avízované farmářské trhy, v říjnu se
opět sejdeme s prarodiči a rodiči na zahradě školičky při jejím
podzimním úklidu, společně oslavíme výročí státnosti v rámci
našeho městyse, opět se potkáme na svatomartinských slavnostech, na které Vás všechny tímto zveme, a samozřejmě se
uvidíme v čase adventním na našich vánočních trzích, adventním zpívání a ve vánoční kavárně. To už ale předbíháme…Takže tolik na rozjezd.
Za kolektiv školičky Monika Kovalská

Dlouhodobý projekt „Putování po stopách kamenných kamarádů“
Projektová činnost v podmínkách mateřských škol je
dnes běžnou praxí a mateřinky tak mají možnost zapojit se
jak do projektů externích, které vyhlašují různé organizace
zabývající se vzděláváním dětí
a mládeže napříč věkovými
skupinami, tak do projektů interních, které si mateřská škola
může vytvořit sama. Takovýto
interní projekt tak ve svých cílech, průběhu i zpětné vazbě
odráží konkrétní podmínky
a potřeby té které mateřské
školy, je tzv. šitý na míru a cíleně řeší konkrétní vzdělávací záměry. Naše mateřská škola je ve
své projektové činnosti velmi
aktivní a příprava projektů nás
baví. Začali jsme jednodenními
projektovými dny zaměřenými
na environmentální vzdělávání dětí, při kterých jsme chtěli
oslavit přírodní svátky a zvýšit
environmentální vnímání dětí.
Vznikl tak např. Den vody, Den
země, Den stromů, Den Slunce
apod. Některé projektové dny
jsme realizovali ve spolupráci
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se základní školou, do některých jsme zapojili i rodiče - Den
bez aut. Později jsme se pustili
i do dlouhodobějších projektů,
které realizujeme průběžně,
každá třída dle svého třídního
vzdělávacího plánu, resp. jak
si projekt zařadí do běžných
vzdělávacích aktivit. Vznikly tak
projekty „Bejvávalo“, který např.
seznamuje děti s životem dříve,
učí děti vnímat tuto dobu jako
obrovský zdroj moudrosti, na
příkladech soužití může ukazovat dětem vzory pospolitosti,
vzájemné pomoci, i úroveň manuálních dovedností, kterými
dřívější generace byly vybaveny, nebo projekt „Babka kořenářka“, který je zaměřen na pěstitelské a pracovní dovednosti,
využití bylin a přírodních plodů
v péči o zdraví, na smyslové vnímání a zvýšení senzitivity dětí
v přírodním prostředí.
Neobvyklým projektem,
který realizujeme již třetí školní rok, je projekt „Po stopách
kamenných kamarádů“. Proč
takový název? Protože ve Žďá-

ru nad Sázavou bydlí sochař
a malíř Michal Olšiak, který vytváří betonové sochy. Vytvořil
jich už hodně a sochy se tak
staly výrazným symbolem kraje Vysočina. A tak se zrodil nápad, že bychom s dětmi mohli
některé jeho sochy poznat.
Za cíl projektu jsme si dali
vnímání světa jako pestrého
a rozmanitého prostoru, jako
místa obrovského množství
možností, dále jeho vnímání
všemi smysly a umět ho zachytit či vyjádřit různými formami.
Mimoto jsme v projektu zvyšovali pohybové dovednosti
a prostorovou orientaci v různých přírodních podmínkách
a učili děti být aktivní v poznání, umět sdělovat své prožitky,
pocity, spolupracovat ve skupině a vzájemně se podporovat (http://www.ms.noveveseli.cz/kamen.pdf).
Pro naše putování jsme si
vybrali sochy, které jsou v nejbližším okolí naší školičky. Paní
učitelky z Berušek vymyslely
plán cesty a paní učitelka ze

Včeliček vyrobila do každé třídy putovní knihu a samolepky
soch, které si děti nalepovaly
do této knihy. Plán byl hotový
a naše první výprava započala svoji cestu 21.10.2016.
Byla to cesta za Mamlasem,
Hamroněm a ostatními, druhá,
tentokrát jarní výprava byla
za Výrem, Kánětem a Hejkalem, následovala dračí výprava
a končili jsme putováním za
hrochy, Dařbuchou a rakem.
Letos projekt ukončíme poslední návštěvou. Kam? Zatím
neprozradíme.
O našich putováních jsme
vás průběžně informovali po
celé tři roky a věříme, že jste si
udělali obrázek o tom, že výpravy za poznáním nás baví
a že si tím rozšiřujeme naše obzory, učíme se samostatnosti,
poradit si v různých situacích
a společně prožívat radost.
Společně jsme tak s dětmi zažili
mnohá krásná dobrodružství
v krásné přírodě Českomoravské vrchoviny.
Monika Kovalská
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

NOVINKY V EKOŠKOLCE
Jak jsme v červnovém zpravodaji informovali, naše školička získala titul Ekoškolka. Ocenění jsme převzali v červnu, a poté
se sešel velký ekotým (sice v menším počtu, ale nevadí) a přemýšlel nad tím, kam
umístit vlajku a plechovou ceduli ekoškoly. Pak jsme si naplánovali další kroky. Od
září nás čekají další otázky k tématu JÍDLO,
a musím říct, že toto téma budeme mít
zanalyzované velmi důkladně. Také budeme vybírat nové členy ekotýmu, a to jak
mezi zaměstnanci, dětmi, tak rodiči. Ekotým může mít libovolný počet členů, takže
chcete-li se setkávat ve školičce s dobrou
partou lidiček, kteří se zamýšlejí nad bu-
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doucností naší planety a hledají konkrétní
kroky řešení, přijďte mezi nás. Platí zde: víc
hlav víc ví. No a žabky Kuňka a Žbluňk
zase přijdou mezi děti a rozdají jim úkoly,
se kterými potřebují pomoci. Naše děti
jsou velmi šikovné a vnímavé a věříme, že
se nám podaří toto téma uzavřít, připravit
plán činnosti a environmentálními aktivitami jej podpořit. Jednou z těchto aktivit,
které nás čekají, je medová snídaně. Děti si
společně připraví chleba s máslem a medem, posnídají v domečku sovičky Jůly
a pak si s lektorkou poví něco o pilných
včelkách. Další aktivitou budou farmářské trhy, kde budeme prodávat produkty

z naší zahrádky či
přebytky od sousedů a rodičů. No a poslední aktivitou bude
společné vaření s šéfkuchařem, a to před
svátkem sv. Václava ve čtvrtek 27.9. v odpoledních hodinách. Rodiče i veřejnost se
může podívat, jak se připravují netradiční
( i když původní) suroviny, třeba pohanka
apod. Také proběhne ochutnávka toho, co
se odpoledne uvaří. Doufáme, že si do naší
školičky najdete cestu a přijdete se přiučit
něčemu novému.
Ekotým Školičky Kamarád
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Pokračujeme ve Skutečně zdravé školce
Vize a cesty naší školičky jsou jasné –
stavíme na sebe stavební kameny důležitých hodnot a priorit. Všichni jsme u nás
přesvědčení, že když budeme pečovat
o životní prostředí a přírodu, která bude
zdravá, človíčci (tedy lidé v ní) budou díky
zdravému jídlu taky zdraví. No, a pokud
budou s ostatními lidmi mít dobré (tedy
zdravé) vztahy, tak pak budou všichni človíčci i jejich rodiny šťastni. A život na této
planetě bude pro všechny naplněnou
cestou. Vím, zní to idealisticky, ale je dobré mít i nějaké ideály. Navzdory tomu, že
se jeden od druhého lišíme nejen vzhledem, místem, kde žijeme, podmínkami,
které máme a hlavně názory a přístupy,
které prosazujeme, budeme-li se vzájemně respektovat, inspirovat, podporovat
a pomáhat si, bude nám všem dobře.
Nejen v naší společnosti, ale i obecně
je mnoho témat, na které budou mít lidé
rozdílné názory a která budou vyvolávat
názorovou diskusi. A vždy budou na jedné či druhé straně ti, co zastávají ten či
onen názorový proud. Ve zdravé diskusi
si můžeme stát za svým názorem, a argumenty či příklady přesvědčit druhé. A pokud je diskuse vedena slušně a v mezích
pozitivní komunikace, je taková diskuse
prospěšná. Vždyť i doma můžeme mít
rozdílný názor na určitou věc a neznamená to, že jeden druhého nevyslechneme.
Nemusíme mít vždy shodu, respekt však
ano. Zdravá diskuse pomůže osvětlit lidem, kteří třeba nejsou zasvěceni, mnohé
důvody, proč a jak věci či postupy fungují.
My se snažíme programem Skutečně
zdravá školka naplňovat to, co je blízké
našemu srdci, mluvit o tom, vysvětlovat
či ukazovat různé cesty a přístupy. V desateru zdravého stravování vidíte, co je
pro nás důležité. Dětem ukážeme, jak pe-

čovat o prostředí, o sebe a o druhé,
a oni si pak v dospělosti, díky tomu,
že jsme všichni svobodni, zvolí svou
životní cestu. A pokud ta cesta bude
cestou upřímnosti, otevřenosti, respektu,
přirozenosti, ale i pomoci a podpoře, prospěje to všem. V programu např. rodičům
připravujeme info o různých surovinách,
díky trpělivé práci Zdeňky Sochorové,
která vždy čerpá informace z otevřených
zdrojů na internetu (http://www.ms.noveveseli.cz/zdrave_suroviny.htm). Také
připravujeme informační jídelníček, kde
ukazujeme zařazení sezónní zeleniny

a ovoce anebo jídelníček okomentujeme
a přiblížíme některé postupy ve vaření, či
proč jsme zvolili toto jídlo apod. Pomalu
tak postupujeme ke stříbrným kritériím,
ale to je ještě běh na dlouhou trať. My
jsme však trpěliví.
Vše o programu a našich krocích v něm
najdete na stránkách školky - http://www.
ms.noveveseli.cz/zdrava_skolka.htm.
Monika Kovalská

Výlet za strakatými kravičkami
V polovině září jsme se vypravili na výstavu strakatých kraviček, na kterou jsme se dostali díky babičce Aničky Olišarové. Výstava se konala v Radešínské Svratce a my jsme tam byli s dětmi
poprvé. Výstava se koná co dva roky v rámci celé České republiky a je obrovská. Mimo soutěže skotu jsou k vidění i zemědělské stroje, jak nové, tak i ty původní. Pro děti byla připravena
naučná stezka a musíme říct, že organizátoři vše zvládli velmi
dobře. Místy jsme se tam ztráceli, ale díky rozlišovacím kšiltovkám se nakonec nikdo neztratil. Nás, třídu kuřátek, zaujal nejen
stánek firmy sídlící v Novém Veselí, kterou je ZDT, kde si děti
mohly prohlédnout přepravníky zvířat, ale i stánek pana Ficka
se starou technikou. Děti měly možnost vidět původní mlátičku
obilí, stroj, který pletl povřísla, mohly si zkusit mlátit obilí cepem
jako mlatci. No a nakonec jsme za písničku Hlídač krav dostali od
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výrobců pribináčku plato těchto dobrých smetanových krémů
a ještě mnoho dalších mléčných výrobků. Domů jsme odjížděli
plni zážitků.
Třída Kuřátek
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

DĚTI ZE ŠKOLIČKY KAMARÁD MALÝMI FARMÁŘI
Letošní jaro a léto bylo opravdu prazvláštní. Nejdříve nás příroda překvapila krásným, doslova letním počasím už
v brzkém jaru, nato nám dala dar v podobě vlídného počasí o třech zmrzlých, což
znamenalo obsypané stromy květy, které
pilné včely začaly opylovat. Radovali jsme
se, jak bude bohatá úroda. Naše radost vystřídala starost s nedostatkem vláhy a srážek, což znamenalo permanentní zalévání
našich zahrádek, aby lidská práce nevzešla
nazmar. Ti, co mohli čerpat vodu z našeho
rybníka, byli spokojeni, ti, co byli závislí na
vodě dešťovce, byli smutní. My máme to
štěstí, že jsme se mohli napojit na vodu,

kterou lidé čerpají z rybníka, a tím naši
zahradě dopřát potřebnou vláhu. Na léto,
kdy je školička zavřená, jsme zaměstnali
brigádnici, slečnu Vencálkovou z Újezda,
která se péčí o naši zahradu zhostila na
výtečnou. Zalito, vypleto, zkrátka zahrada
neživořila. A díky tomu jsme i sklidili bohatou úrodu. Od rajčat, dýní různých druhů,
třešní, plodů muchovníku, černých jeřabin,
ostružin a jiných plodů po byliny, kterým
se u nás dařilo. Levandule, měsíček, dobromysl, mateřídouška, je toho dost. No a my
jsme s dětmi nemeškali, a průběžně jsme
úrodu zpracovávali. Dělali jsme džemy,
šťávy, sušili byliny, zavařovali kompoty. V

září nám pak začali nosit přebytky ze zahrádek i rodiče, za což jim děkujeme.
No a my jsme se rozhodli udělat první farmářské trhy. V neděli, 30.9. od 13.00
do 17.00, jste zváni na naší zahradu nejen
k procházce zahradou, ale i k nákupu různých výrobků, které jsou vyrobeny dětmi
a ostatními zaměstnanci školičky, vše s láskou a zdravě. Přijďte a podpořte snahu
dětí a celé školičky, můžete zde i ochutnat
sladké dobroty ze sezónních surovin, jako
cuketové buchty, mrkvance, čerstvé šťávy,
případně si dáte dobrou kávu. Těšíme se
na vás.
Kolektiv Školičky Kamarád Nové Veselí

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Podzimní zprávičky ze školy
Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 3. září, v obřadní síni
městyse jsme s panem místostarostou přivítali 29 žáků prvních tříd.
Žáci jsou rozděleni do dvou tříd a třídními učitelkami jim budou
Mgr. Eva Nováková a Mgr. Jana Jurková. Z jiných škol k nám přestoupilo nově 5 žáků, z páté třídy se tři naše děti hlásily na osmiletá
gymnázia a všichni byli přijati. Z deváté třídy čtyři žáci pokračují na
gymnáziích a třináct žáků na odborných školách a učilištích.
Během prázdnin bylo ve školní budově stejně jako v posledních letech rušno. Ve školní jídelně se stravovala jak místní veřejnost, tak sportovci, kteří do našeho městyse přijíždějí na soustředění a turnaje. Proběhla rekonstrukce učebny českého jazyka,
chlapeckého WC ve druhém patře, výmalby kabinetů a úprava jednoho oddělení školní družiny tak, aby zde mohla probíhat výuka 1.
třídy. Také letos se o prázdninách střídali děti a vyučující v práci na
školním pozemku a všem pilným pomocníkům děkujeme.
Během přípravného týdne byly mimo jiné naplánovány aktivity pro nový školní rok. 27. září proběhne projektový den Poznej
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Nové Veselí, 26. října budeme pořádat turnaj škol ve vybíjené dívek, připojíme se k oslavě výročí 100 let od založení republiky, rozsvítíme vánoční strom, 21. prosince se celá škola vypraví bruslit na
zimní stadion, 3. a 4. třídu čeká plavecký výcvik. V lednu vyrazíme
se sedmou třídou na kurz sjezdového lyžování a pokud budou
u nás vhodné klimatické podmínky, uspořádáme kurz běžeckého
lyžování pro osmý ročník. Na jaře oslavíme Den Země a Den ptactva akcí pro rodiče s dětmi, pátá třída vyjede na jeden týden do
Střediska ekologické výchovy na Chaloupkách, v červnu opět férově posnídáme a na konci školního roku se rozloučíme s našimi
absolventy na úřadu městyse. Probíhat budou aktivity projektů
Ekoškola, Celé Česko čte dětem a dalších. Vyučující povedou téměř dvacet zájmových kroužků, které jsou pro děti zdarma, případně s úhradou za použitý materiál.
Přeji všem žákům, rodičům i zaměstnancům úspěšný školní
rok 2018/2019.
ředitel ZŠ a MŠ
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Soustředění pěveckého sboru
Uplynulý školní rok byl bohatý na nejrůznější hudební vystoupení, a tak jako
odměnu za jejich zvládnutí a zároveň jako
přípravu na rok další jsme s pěveckým sborem v závěru prázdnin vyrazili na soustředění do Moravského krasu. Účast byla téměř stoprocentní. Ubytovaní přímo v jeho
centru, v kulturním domě v Ostrově u Macochy, který poskytoval veškeré zázemí,
jsme během tří dnů pilně a s chutí zkoušeli
nové písně různých žánrů, navštívili dvě
jeskyně - Balcarku a Sloupsko-šošůvské (v
těch si i zazpívali), snědli velké množství
zmrzliny, tancovali u ohně a v Domě přírody na Skalním mlýně objevovali skrytou
krásu kamenů - každý si odvezl svůj vlastnoručně vybroušený vápencový kámen.
A po celou dobu nás neopouštěla dobrá
nálada - protože nejkrásnější hudbou je
přece lidský smích.
Mgr. Jana Nejedlá

Zprávy ze školní zahrady
Mrtvé stromy či jejich torza, útočiště mnoha druhů hmyzu,
se v současné obhospodařované krajině staly vzácností. Naštěstí se i brouci dokáží spokojit se šidítkem – tzv. broukovištěm. To
jsme vybudovali na školní zahradě . Skutečné obyvatele lze zahlédnout jen zřídka, vyzdobili jsme proto broukovitě hmyzími
krasavci z keramiky. Druhým novým prvkem na zahradě je geoparčík. Zde se nachází devět hornin z blízkého okolí. Každý vzorek má vlastní popis, na kterém se nachází podrobnější údaje,
které využíváme ve výuce přírodopisu. Léto letos opravdu dělalo čest svému jménu a dávalo zabrat nejen naší zahradě. Každý
týden se naštěstí našlo kolem třiceti dobrovolníků, kteří rostlinám dopřáli vodní lázeň (občas i sami sobě), posbírali popadaná
jablka, vypleli záhonky a sklidili, co se urodilo. Celkem naši žáci
odpracovali přes prázdniny na zahradě téměř 400 hodin, všem
pomocníkům velmi děkujeme. Letos poprvé jsme zkusili nabídnout naše výpěstky na farmářských trzích ve Žďáře nad Sáza-
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vou. U našeho stánku se zastavovali kupující se zájmem a dýně,
cukety, jablka i bylinky mizely rychle z pultu. Děti tak získaly další cennou zkušenost a naše škola se pozitivně představila široké
veřejnosti.
Děkujeme zahrádkářům za zmoštování jablek ze školní zahrady, mošt mohli ochutnat všichni žáci ve školní jídelně, byl sladký
a výborný.
Mgr. Eva Nováková
Léto dělá letos čest svému jménu a o prázdninách dávaly
vysoké teploty naší zahradě zabrat. Každý týden se však našlo
průměrně kolem 30 dobrovolníků, kteří rostlinám dopřáli vodní
lázeň, posbírali popadaná jablka, vypleli záhonky, sklidili, co se
urodilo, a to i včetně bylinek, které pak ve škole sušíme na čajové
směsi. Všem za pomoc moc děkujeme.
Mgr. Jana Nejedlá

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Drumbeny
V pátek 14. září se naší školou rozezněly tóny Afriky a Austrálie. Během hudebního programu si žáci měli možnost zahrát
na drumbeny nebo cajony (kachony) a zabubnovat jednoduché či složitější rytmy.
Bubnování jsme s pomocí „pana dirigenta“
propojili tleskáním, a dokonce i zpěvem.
Hudební cestu kolem světa jsme zakončili
poslechem australského nástroje didgeridooa. Celá skupina tvořila dohromady
jeden velký orchestr, a protože byli žáci šikovní, byla radost je poslouchat.

Venkovská kapela společně s pěveckým sborem
V neděli 16. září byl náš pěvecký sbor
pozván Venkovskou kapelou do Březí, abychom si společně zazpívali na místní pouti.
Celá akce probíhala za krásného slunečného počasí u kapličky. Zpívání na mikrofon
a společně s orchestrem je pro nás vždy
velkým zážitkem, připravené jsme také
měli dvě samostatné písně. Co by to bylo
za pouť bez kolotoče, na který jsme se pak
sborově vypravili. Děkujeme za pozvání
a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jana Nejedlá

ZE SPORTU

Házená startuje do sezóny 2018-2019
Úspěch novoveselské házené v minulých obdobích nás zavazují k tomu, abychom pokračovali v nastoupené cestě a pokusili se
udržet pozici jednoho z nejlepších oddílů v práci s mládeží v České
republice. Znamená to obrovské množství práce všech členů našeho oddílu. Za tuto činnost, bych rád úvodem všem trenérům, funkcionářům a hráčům poděkoval.
Minižáci si užívali o prázdninách volna o to více se těšili na první
tréninky v novém školním roce pod vedením Milana Šedého, Michala Musila a Petra Dlouhého. Hlavním cílem kategorie minižáků
a přípravky je vzbudit v malých házenkářích lásku k tomuto sportu
a formou všeobecné pohybové přípravy zajistit jejich sportovní vývoj. Do házené můžete svoje děti přihlásit na trénincích minižáků,
které probíhají v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 ve sportovní
hale. Kromě tréninků absolvují naši nejmenší několik turnajů po
celé republice.
Mladší žáci zahájili svoji přípravu tradičním soustředěním v areálu TJ Sokol Nové Veselí. V letošním roce budou znovu bojovat
v Lize Vysočiny mladších žáků a pokusí podobně jako v sezóně minulé postoupit na Mistrovství ČR v házenkářském desetiboji, které
je vyvrcholením sezóny. Mimo to absolvují již tradiční cyklus turnajů IHT s družstvy ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. V přípravném
období absolvovali námi pořádaný mezinárodní turnaj Rozhodni
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se sám, kde skončili na 5. místě. Mladší žáci trénují pod vedením
trenérů Standy Chalupy, Radka Beneše a Tomáše Augustýna.
Starší žáci též absolvovali soustředění v rámci našeho sportovního areálu v měsíci srpnu. V tomto roce je čeká Liga Vysočiny starších žáků a doufáme též v postup do Žákovské ligy, což je šestice
turnajů pětadvaceti nejlepších žákovských družstev ČR. Také starší
žáci budou bojovat na mezinárodních turnajích IHT. Na turnaji Rozhodni se sám v srpnu skončili na 7. místě. Starší žáky trénují Radek
Flajsar, Václav Špaček a Jakub Štěrba, jeden hráčů našeho extraligového družstva mužů.
Mladší dorostenci trénovali v průběhu celých prázdnin s krátkou přestávkou na začátku července. Trénovali v několika tréninkových blocích zaměřených na fyzickou přípravu, herní dovednosti
i taktickou přípravu. Mladší dorostenci čeká velmi těžká obhajoba
mistrovského titulu, který získali dvakrát po sobě. Pokusí se o zlatý
hattrick?
Příprava staršího dorostu probíhala obdobně jako příprava dorostu mladšího, vybraní starší dorostenci absolvovali část přípravy
s extraligovým týmem. Také starší dorostence čeká těžká obhajoba 2 místa z loňského ročníku nejvyšší soutěže. Oba dorostenecké
týmy již vstoupili do nové sezóny vítězně. Porazili v nedělním zápase Talent Plzeň mladší dorost 36:26, starší pak 19:17.
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Oba dorostenecké týmy se zúčastnili domácího turnaje Memoriál Lukáše Macka a spolu se staršími žáky výběrového turnaje
v německém Lipsku, kde starší žáci a mladší dorostenci skončili na
krásném 3. místě, starší dorost turnaj dokonce vyhrál.
Muži začali svoji přípravu 14. července. Přípravu absolvovali v našem sportovním areálu, kde máme ty nejlepší podmínky.
V rámci přípravy se zúčastnila
Memoriálu Dr. Josefa Smékala,
který v těžké konkurenci vyhráli. Dále se absolvovali několika
přípravných zápasů v Polsku.
Také muži již vstoupili do nového ročníku a to úspěšně. V prvním zápase porazili Pepino SKP
Frýdek-Místek 23:22, ve druhém
vybojovali cenné body na palubovce HC ROBE Zubří, když
zvítězili 25:27. V tabulce jsou po
dvou kolech na krásném 2. místě. Podaří se jim ve třetím roce
účinkování v extralize dosáhnout vytouženého cíle postupu
do playoff mezi 8 nejlepších
družstev v ČR.
Házená v Novém Veselí se
stala v posledních letech jedním
z nejúspěšnějších sportů v Kraji
Vysočina. Dosažení těchto vý-

sledků by nebylo možné bez významné pomoci ze strany městyse
Nové Veselí, výboru tělocvičné jednoty, Kraje Vysočina, České obce
sokolské, naší střešní organizace a mnoha našich sponzorů a příznivců. Chtěl bych jim tímto srdečně poděkovat. Věřím, že se jim
odvděčíme svými výkony na palubovkách doma i v zahraničí.
Ing. Zdeněk Materna

Biketrial - MS 2018 BOLOTANA
Máme za sebou MS v biketrialu, které se
konalo 10. - 12. 8. 2018 na Sardinii, v krásném prostředí Bolotani. Přírodní terén,
ale i vysoké teploty během závodů, zvládli
všichni na výbornou.
Mistrovství v Bolotani se účastnili nejen
naši reprezentanti, ale i pět českých rozhodčích, kteří pomohli místním organizátorům
s rozhodováním všech čtyř závodů.
Cesta na Sardinii tam i zpět domů nebyla lehká, cestování trajektem byla poměrně zajímavá zkušenost. Proto jsme rádi, že
na závody přijelo celkem 20 našich jezdců
a díky jejich skvělým výsledkům obdržel
český biketrial dvě první místa v kategorii
národů.
Za Biketrial Jaroslava Pavlíková

Volejbal
Léto je skoro za námi a přiblížila se nám další volejbalová
sezóna.
Již od začátku srpna začala
letní příprava, které se svědomitě zúčastňovaly všechny
hráčky veselského volejbalu.
Tréninky probíhaly 3-4x týdně
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ve sportovní hale, po tréninku
následovalo vždy posilování,
sprinty nebo skákání „oblíbených“ antének.
V termínu 14. - 19. 8. 2018
proběhlo tradiční volejbalové
soustředění žákyň, kadetek
a juniorek v Nasavrkách. Sou-

středění bylo zaměřeno na
sehrávání, techniku přihrávky
a smeče. Došlo také na koupání v lomu v Trhové Kamenici,
v bazénu ve Slatiňanech, večerní grilování nebo hraní společenských her. Mladší a starší
žákyně si zahrály utkání proti

družstvu Mikulova Praha, které mělo soustředění v nedalekých Slatiňanech. Mladší žákyně zvítězily 5:0 a starší 4:1. Celé
soustředění proběhlo naštěstí
bez zranění a všichni zúčastnění si ho pořádně užili.
Veselské ženy své soustřeNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

dění absolvovaly v termínu 14.
– 16. 8. 2018. Některé tréninky probíhaly v hale v Novém
Veselí a některé v Radostíně.
Společně s ženami se soustředění zúčastnily kadetky a juniorky.
V sobotu 8. 9. 2018 se
v Novém Veselí konaly Veselské sportovní hry za účasti
sportovců z měst a obcí „Veselí“. Soutěžilo se ve volejbale,
nohejbale, fotbale a kuželkách. Volejbalového turnaje
se zúčastnilo celkem 8 týmů,
z toho 3 z Nového Veselí. Jeden z veselských týmů po
celodenním boji obsadil krásné a zasloužené první místo.
Večer následovala zábava se
skupinou Knajpa.
Sezónu 2018/2019 odstartují zápasy kadetek a juniorek
22. 9. 2018 na domácí palubovce. Kadetky si zahrají proti
družstvu Demlovky a juniorky
proti Dansportu. Ženy začínají
domácím zápasem 6. 10. 2018

proti družstvu Polné. Starší žákyně se doma představí 24. 10.
2018 a mladší žákyně budou
hrát 13. 10. 2018 v Radostíně.
Čtyřky budou v Novém Veselí
k vidění 21. 10. 2018.

Rozpisy dalších utkání
naleznete na cvf.cz nebo na
našem facebooku, kde pravidelně přidáváme fotky a informace o zápasech. (facebook.
com/volejbalNoveVeseli)

Tímto bychom Vás chtěli
pozvat na naše zápasy, přijďte
se pobavit a podpořit nás. My se
pokusíme navázat na předchozí
úspěchy a dáme do toho vše!
Marie Nováčková

Domácí akce oddílu volejbalu, 2018 (hala Nové Veselí)
datum

akce

začátek

Pozn.

15. září

„Pohár krajů“

09:00

Turnaj pro mladší žákyně

I. liga KKY

09:00

Jihlava

I. liga JKY

11:00

Dansport

I. liga KKY

09:00

Č. Třebová

6. října

I. liga JKY

11:00

Č. Třebová

KP I. třídy Žen

09:00

Polná

14. října

KP. I. třídy starších žákyň

09:00

Žďár nad Sázavou, Třebíč

21. října

Turnaj čtyřek

08:00

minivolejbal

I. liga KKY

09:00

Svitavy

I. liga JKY

11:00

Kavčí Hory

KP I. třídy Žen

09:00

Jihlava

22. září

27. října
28. října

KP. I. třídy starších žákyň

09:00

Světlá nad Sázavou, Pelhřimov

4. listopadu

KP. I. třídy starších žákyň

09:00

Chotěboř, Světlá nad Sázavou

KP. I. třídy mladších žákyň

09:00

Bedřichov, Havlíčkův Brod

KP I. třídy Žen

09:00

Přibyslav

11. listopadu

KP. I. třídy starších žákyň

09:00

Bedřichov, Červená Řečice

18. listopadu

KP I. třídy Žen

09:00

Štoky

KP. I. třídy mladších žákyň

09:00

Třebíč, Světlá nad Sázavou

I. liga JKY

11:00

Česká Třebová

I. liga KKY

09:00

KP Brno

KP I. třídy Žen

09:00

Pelhřimov

2. prosince

KP I. třídy Žen

09:00

Třebíč

15. prosince

„Rodinný turnaj dvojic“

14:00

Rodinné dvojice

10. listopadu

24. listopadu
1. prosince
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PEDIKÚRA – péče o nohy a nehty
Provozovna: Zdravotní středisko Nové Veselí
Služby:
pedikúra, lakování nehtů, gelové nehty
Pracovní doba:
dle telefonické dohody
Možnost provedení i v místě bydliště zákazníka - těžko pohyblivé,
či jinak pohybově omezené (po tel. domluvě)
Tel.: 725 190 628
Provádí: Lenka Kadlecová

SDH Nové Veselí

Kuželky

Volejbalové družstvo B

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