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

UDÁLOSTI
Z OBŘADNÍ SÍNĚ
V neděli 25. listopadu 2018 bylo v obřadní
síni městyse slavnostně přivítáno šest nových
„občanů“ Nového Veselí. V kulturním programu vystoupily s programem děti ze 4. třídy
základní školy pod vedením paní učitelky
Mgr. Dagmar Flesarové. Po slavnostním projevu místostarosty městyse Jiřího Danihela
byla maminkám předána kytička a finanční
příspěvek od městyse.
Adam Veselý U Rybníka 388
Jolana Bečková Dolní 25
Tereza Kratochvílová Zahradní 373
Marie Křivánková Žďárská 387
Laura Kratochvílová Na Městečku 19
Zoe Wimmerová Krátká 236
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
K 31. 10. 2018 činil počet obyvatel v Novém Veselí 1316, z toho 656 žen a 660 mužů.
Věkové složení městyse
Pohlaví
0-5
6 - 17
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
Ženy
46
77
89
87
91
74
85
Muži
54
81
84
95
106
84
81
Celkem
100
158
173
182
197
158
166

70 - 79
71
56
127

80 - 89
33
19
52

90 - 99
3
0
3

100 +
0
0
0

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku)
k 31. 10. 2018 dosáhl 1,2 %, což je o 1,1% méně než v minulém roce.

NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI
NTI

Zoe Wimmerová, Krátká 236
Vladislava Šrámková, Polní 403
David Zima, U Kapličky 262

Václav Kratochvíl 70 let
Marie Melicharová 80 let
Marie Stehlíková 93 let
Marie Chlubnová 75 let
Ivana Černá 75 let
Bohuslav Křivánek 70 let
Jan Svoboda 80 let
Marie Budínová 70 let
Josef Bárta 70 let
Božena Palasová 80 let
František Ondrák 90 let
Stanislav Budín 70 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

INFORMACE PRO OBČANY
Bohoslužby v době vánočních svátků v Novém Veselí
24.12.

6.30 hodin
22.00 hodin
8.00 hodin
8.00 hodin
8.00 hodin
17.00 hodin

Poslední roráty při svíčkách
Půlnoční mše svatá
25.12.
Mše svatá – Boží hod vánoční
26.12.
Štěpánská mše svatá
30.12.
Mše svatá
31.12.
Mše svatá na poděkování za rok 2018 a s prosbami o Boží pomoc a ochranu v roce novém a všech,
které nám budou na této zemi dopřány
1. 1. 2019
8.00 hodin
Novoroční mše svatá
5. 1. 2019
8.00 hodin
Mše svatá pro tříkrálové koledníky, jejich doprovod (ale i všechny ostatní) – na závěr žehnání dětem
24. 12. 2018 17.00 hodin Hraní koled z věže kostela svatého Václava
26. 12. 2018 15.00 hodin Vánoční koncert v kostele sv. Václava
1. 1. 2019
14.30 hodin Obchůzka všech zastavení historické naučné stezky To naše Nové Veselí s modlitbou za městys,
farnost i vlast. Začátek u prvního zastavení v parku.

Sportovní akce TJ Sokol Nové Veselí
21. 12. v 18.00 hod
22. 12. v 8.00 hod
26. 12. v 9.00 hod
28. 12. v 15.00 hod
30. 12. v 13.00 hod
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hala - bufet
hala
hala
sokolík
hala

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

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Svoz komunálních odpadů v době vánočních svátků bude proveden v sobotu 22. 12. 2018 v brzkých ranních hodinách.
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 bude knihovna Nové Veselí uzavřena.
Výstava Krojované panenky E + M otevřena dle provozní doby
knihovny.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla
na veřejných chodnících a komunikacích, a to zejména z důvodu provádění zimní údržby na těchto komunikacích. Děkujeme.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v zimním období pečují
o pozemky městyse v okolí svých domů (odhrnování a posyp).
Nabízíme možnost zakoupení DVD – vzpomínka na minulost
z průběhu prací opravy věže kostela a CD - Dechová hudba
Veseláci.

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.
Byly zprovozněny nové webové stránky městyse Nové Veselí. Zájemci, kteří chtějí posílat novinky z webových stránek na
svoje emailové adresy se musí znovu zaregistrovat.
V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech spo-lečenských, 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 pří-padně
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.

Kulturní akce v roce 2019
7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4. a 6. 5. 2019
pravidelné setkání seniorů v zasedací místnosti úřadu městyse
19. 1. 2019 hasičský ples – Sokolovna
9. 2. 2019
sportovní ples společně s firmou ZDT - Sokolovna
23. 2. 2019 masopustní průvod
2. 3. 2019
masopustní dozvuky - Sokolovna

Předběžné termíny poutí v blízkém okolí v roce 2019
26. 5. 2019
7. 7. 2019
28. 7. 2019
4. 8. 2019
11. 8. 2019
18. 8. 2019

Pouť v Kotlasích
Pouť v Chroustově
Pouť v Rudolci
Pouť v Budči
Pouť v Bohdalově
Pouť u kaple sv. Rocha v Novém Veselí

25. 8. 2019
1. 9. 2019
15. 9. 2019
22. 9. 2019
29. 9. 2019
6. 10. 2019

Pouť v Újezdě
Pouť v Matějově
Pouť ve Březí nad Oslavou
Pouť v Pokojově
Pouť v Novém Veselí
Pouť v Kyjově

Oslavy 100. výročí vzniku republiky
Letošní rok se v celé zemi nese ve znamení oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. K ohlédnutí za uplynulým stoletím se připojilo
i Nové Veselí.
Úřad městyse ve spolupráci s Římskokatolickou farností, Základní a Mateřskou školou a místními spolky uspořádal
poslední říjnový víkend pestrou mozaiku
akcí.
Nejprve byly v pátek 26. října slavnostní vernisáží otevřeny dvě výstavy. V předsálí obřadní síně městyse to byla výstava
fotografií s názvem „Nové Veselí, v letu

prosinec 2018

let 1918 – 2018“ všech novoveselských
domů, jak je v roce 1968 zachytil fotograf
Vilém Frendl a na několika panelech pár
zajímavostí ze života městečka v uplynulých sto letech. Výstavu připravila paní
Marcela Vencelidesová. Zároveň byla
v místní knihovně otevřena stálá expozice panenek v replikách lidových krojů
z dílny držitelek titulu Mistr tradiční rukodělné výroby kraje Vysočina Marie Žilové a Evy Jurmanové.
Hlavní sobotní program začal ve 13
hodin mší svatou, která byla sloužena
Mons. Janem Peňázem - za naši vlast

a ty, kdo se pro ni obětovali a obětují a za
šťastnou budoucnost našeho národa. Po
ní se účastníci přesunuli do parku, kde zazněla státní hymna a uskutečnil se krátký
pietní akt s položením vzpomínkového
věnce k pomníku obětí obou světových
válek a proslovem pana starosty Zdeňka
Křivánka.
Pak slavností průvod v doprovodu
hudby přešel do historické části městečka, za faru. Tam v režii žáků základní
školy, členů přírodovědného kroužku
Kulíšek, proběhlo sázení památné Lípy
republiky, zazpíval školní pěvecký sbor
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a promluvil pan ředitel školy Mgr. Tomáš
Augustýn.
I přes nevlídné a deštivé počasí pokračoval program v parku. Děti z mateřské
školy sehrály scénku o příchodu praotce Čecha a asistovaly při sázení cibulek
okrasných květin. Pro příchozí jich bylo
připraveno tolik, kolik žije v Novém Veselí obyvatel – 1300. Všichni se tak můžeme těšit na jaro, až rozkvetlé květiny

„obarví“ trávníky v parku i před kostelem.
Významné výročí bylo impulsem k vydání
dvou kalendářů. Nástěnného, který obsahuje dvanáct pohledů na Nové Veselí
před půlstoletím, doplněné pohledem
současným a několika novoveselskými
zajímavostmi vztahujícími se k danému
měsíci. Stolní kalendář vznikl výběrem
z archivních fotografií, kterým dominují
obyvatelé městečka.

Naše škola se připojila k obecním oslavám vzniku 100 let
samostatné republiky. Po mši, která se konala v kostele svatého Václava, se slavnostní průvod zastavil u sochy T. G. Masaryka a poté se přesunul k faře. Zde již čekali připraveni žáci
a zaměstnanci základní školy. Ředitel školy Tomáš Augustýn
přivítal přítomné a vyzval žáky k zasazení lípy století. Ti za doprovodu pěveckého sboru lípu zasadili do předem připrave-

Události všech tří slavnostních dní
zachytil objektivem fotoaparátu pan Tomáš Marek. Fotogalerie je ke shlédnutí na
stránkách obce nebo mateřské školy.
Velké poděkování patří všem, kteří se
na přípravě i samotné realizaci oslav podíleli, členům místních spolků, kteří přispěli
k důstojnému průběhu a také těm, kteří
akci podpořili svou účastí.
Marcela Vencelidesová

né jámy, ve které se také nachází kovová schránka se vzkazem
budoucím generacím. Na závěr celého obřadu byly vypuštěny
holubice jako symbol míru.
Po skončení programu se většina zájemců přesunula na
park, kde si mohli zasadit cibulky krokusů. Krokusů jsme vysázeli celkem 1300, stejně jako je obyvatel Nového Veselí.
ředitel školy

POUŤOVÝ JARMARK 2018
Stejně jako v minulých letech, tak i letos jsme se sešli
na pouťovou neděli v jídelně
základní školy. Tentokrát to
vyšlo na den 30. 9. 2018.
Pojďme se společně podívat, kdo tam všechno byl a co
nabízel.
Pazderovi nabízeli papírové drobnosti, přání, bižuterii
a drátkované výrobky.
Míša Doskočilová našila
podzimní/zimní výbavu v podobě tepláčků, čepic, nákrčníků, mikin.
Stanislava Doležalová plete neuvěřitelné věci z papírového proutí.
Jarmila Malá má široký
záběr, a tak letos nabízela vy4

šívané obrazy, svíčky, výrobky
z fima a háčkované hračky.
Blanka Sedláková lákala
děti na háčkované hračky.
Marie Vejvodová háčkuje
krásné výrobky.
Zdenka Tulisová šije zajímavé věci technikou patchwork.
Radka Glasová přivezla
velký výběr tepláků, čepic,
nákrčníků a další teplákové
oblečení.
Petra Zelingerová prodávala podzimní věnce a další
dekorace.
Libuška Doskočilová paličkuje, a tak nabízela paličkované výrobky a drobnosti pro
děti.

Já jsem měla v nabídce
různé šité tašky, batohy, pytlíky pro malé i velké.
Jak už bývá zvykem, na
jarmarku byly připravené i aktivity a zábava pro děti. Letos
se o to skvěle postarala Jitka
Kalasová. Děkujeme.
Velké poděkování patří

také Libušce Doskočilové za
perfektní organizaci.
Základní škole díky za prostor jídelny, je nám tam pokaždé moc prima.
A v neposlední řadě děkujeme panu starostovi za podporu.
Iva Zárybnická
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna 2019 v dopoledních hodinách proběhne
v Novém Veselí tradiční Tříkrálová sbírka. Obcí budou procházet skupinky koledníků s pokladničkami zapečetěnými Úřadem městyse a logem České charity,
aby požádaly o příspěvek na její činnost. Výtěžek z této
sbírky je určen především na pomoc nemocným, hendikepovaným a jinak sociálně potřebným zejména v regionech, kde

byl vybrán. Školáci a studenti, kteří chtějí udělat dobrý skutek
a stát se na sobotní dopoledne „Tříkrálovým koledníkem“, se
mohou přihlásit u paní Marcely Vencelidesové na telefonním
čísle 777 930 207.
„DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ
NA POMOCI DRUHÝM!“

Posezení při muzice
Městys Nové Veselí ve
spolupráci se Základní školou připravil na neděli 25.
listopadu pro širokou veřejnost Setkání při muzice. K

tanci a poslechu hrála skupina Press band. Zpestřením
celého programu bylo vystoupení tanečního kroužku
Lidové tance Veseláček pod

vedením paní Veroniky Hanusové. Zazpíval i pěvecký
sbor místní základní školy. Pomyslnou třešničkou
na dortu byla pro každého

káva, zákusek a víno. Děkujeme městysi za uspořádání
akce a dobrovolníkům za pomoc s přípravou.
Jitka Kalasová

Spolek seniorů
Po prázdninové pauze se opět pravidelně scházejí senioři. V říjnu za námi přijela lektorka Jana Vejsadová. Přednáška
byla velmi zajímavá, poučila nás o tréninku paměti a dala rady i tipy co a jak si lépe
zapamatovat. Určitě jsme se s paní Vejsadovou neviděli naposledy.
Listopadové setkání patřilo paní Bohumile Málkové. Přátelské a milé povídání bylo nejen nad jejími knihami, ale
i vzpomínkami na léta strávené v místní
mateřské škole, kde učila.
A v pondělí 3. prosince se uskutečnil
2. ročník vánočního turnaje v „Člověče,
nezlob se!“. Bramborovou medaili obdržela Zdeňka Kučerová, pomyslný bronz
získala Dana Vlčková, na druhém místě
se umístil Zdeněk Horký a vítězem se stal
František Ondrák.
Zveme vás na další setkání, a to v pondělí 7. ledna 2019 v 16.00 hodin do zasedací místnosti úřadu městyse. Tentokrát
prosinec 2018

budeme společně s Kamilou Dvořákovou
z Regionálního muzea na Tvrzi cestovat
po Skandinávii.
4. února se sejdeme s Marcelou Vencelidesovou, která se zajímá o historii městyse, místní archiv a rovněž píše i kroniku.
Vzpomínat budeme nad starými fotografiemi a s vaší
pomocí budeme
luštit, kdo je na
nich zobrazen. Pokud i vy máte doma
fotografie týkající
se historie Nového
Veselí nebo nějaké
novoveselské události, určitě je přineste s sebou.
Program dalších
schůzek si pro vás
tentokrát necháme

jako překvapení, ať se máte na co těšit.
Zároveň bych chtěla poděkovat vedení městyse za podporu činnosti tohoto
spolku, paní Ireně Horké a Marii Žilové za
organizaci i přípravu jednotlivých setkání.
za organizační tým Jitka Kalasová
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Závěrečný pletací dýchánek
Třetí a zároveň poslední pletací dýchánek se za velké účasti pletařek nejen z Nového Veselí uskutečnil v neděli
21. října. Ano, poslední, protože šála se
již upletena a jelikož nás pletení bavilo, máme i několik metrů navíc. Již nyní
víme, jak a kam metry navíc použijeme.

Pozvaní byli i novináři a možná jste zaznamenali několik reportáží v rozhlase či
novinách.
Šála je nyní uskladněna a celou ji
roztáhneme až na nově postaveném obchvatu. Jsme v jednání s Agenturou Dobrý den z Pelhřimova a pokusíme se o zá-

pis rekordu - nejdelší šála lemující silniční
obchvat. Poděkování patří nejen ženám,
které pletly, ale i všem, kteří dodávali materiál. A dík patří samozřejmě i městysi
Nové Veselí, který celou akci od začátku
podporoval.
Jitka Kalasová

Štědrej večer nastal
Děti už netrpělivě počítají, kdy nastane ten nejkrásnější večer v roce. Nedivme se, že se nemohou dočkat, vždyť každý člověk, nás starší nevyjímaje, rád něco dostane. A děti dnes dostávají dárků mnoho, Ježíšek bývá opravdu štědrý, přesto, že si dnes
mnoho mladých rodin musí utahovat opasky. Víme však, že svoboda se nedá zaplatit ničím a že klec zůstává klecí, i kdyby byla
ze zlata a létali v ní pečení holubi přímo do pusy. Pomalu se také
dozvídáme, že i svobody se dá zneužít, že má svůj líc i rub. Než
nastane ten štědrý večer, prožíváme den téhož jména. A jak si
mnozí vzpomenou, nebývalo na stole zrovna štědře prostřeno.
Postívali jsme se a vidět takzvané zlaté prasátko nebyl ten hlavní
důvod! Půst má své místo v přípravě na každý velký svátek. A vánoce jsou veliké tím, že oslavujeme štědrost, o které svatý Pavel
píše svému žáku Titovi: „Projevila se Boží dobrota, která přináší
spásu všem lidem“ (Tit 2,11). A svatý Jan píše o světle, které přicházelo na svět, aby osvítilo každého člověka (srov. Jan 1,9).
Ano, Bůh je tak štědrý, že dal světu dokonce svého Syna.
Proto předvečer jeho narozenin dostal toto pojmenování. Pro-

to Boží štědrost je ta hlavní o vánocích, i když ani ta lidská není
k zahození. Bůh náš nebeský Otec je ten štědrý dárce všeho
dobra, on ať je veleben nyní i na věky! Jeho štědrost se snažíme všichni napodobit o vánocích, ale máme tak činit po celý rok
a nejen letos.
Podobně máme také vidět jeho otcovství. Otcovský přístup
je dnes tak vzácný a zároveň tak potřebný. A nejen k vlastním
dětem. Muži i ženy mohou cítit odpovědnost vpravdě otcovskou za svěřenou práci, za svěřené lidi, za půdu, za přírodu
a zemi. Mateřsky se musíme starat o děti, ale asi ne o přírodu.
Je nám však svěřena od Boha Otce a my tedy máme podle jeho
vzoru k ní přistupovat. A to je skutečně chlapská fuška, to dá doopravdy zabrat.
Radostné prožití nejkrásnějších svátků v kruhu rodinném i u
našich betlémů. Láska Boží a přímluva Panny Marie ať vás provází v novém roce 2019.
Zplna srdce vám žehnám
P. Jan Peňáz

Cesta k protinožcům
Všechno to začalo skoro před rokem, když jsme se
s Klárkou pustili do plánování
dalšího dobrodružství. Rozhodli jsme se, že bychom namísto krátkého výletu zvolili
delší pobyt někde v zahraničí.
Mezi nejpopulárnější destinace pro mladé cestovatele patří
Nový Zéland nebo Kanada.
A jelikož jsem již v Kanadě byl,
nebylo o čem přemýšlet.
Naplánovali jsme, že pojedeme asi na rok a zkombinujeme zde jak cestování, tak že
budeme i pracovat, abychom
si vydělali nějaké peníze. Program „Working holiday“ (pracovní prázdniny) je přesně
pro tuto příležitost, ale získat
víza není vůbec jednoduché.
Pro Česko je každý rok otevřeno pouze 1 200 míst a dočetli jsme se, že v roce 2017
se o víza hlásilo asi 15 000
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uchazečů. Jestli je tento údaj
správný nebo ne nevíme, ale
začali jsme mít lehké obavy,
abychom se do dané kvóty
vešli. Žádosti o víza jsou spíš
o štěstí a rychlosti, než o nějaké připravenosti. Pro získání
víza stačí vyplnit na stránkách
Novozélandského imigračního úřadu šestistránkový

formulář. Jenže má to jeden
háček - těch 1 200 míst se
otevře v jeden den v přesně
danou hodinu a zájem je tak
veliký, že všechna místa jsou
do 20 minut pryč. Třešničkou
na dortu je fakt, že po otevření kvóty server imigračního
úřadu zkolabuje. Prostě tento
nápor nezvládne a dá si po-

hov. Sedíte, mačkáte tlačítko
obnovit a modlíte se, ať se na
vás usměje štěstí a dostanete
se na první stránku formuláře.
Tento proces se opakuje na
každé stránce, na kterou se
snažíte přejít. My jsme naštěstí po 20 minutách měli vyplněné všechny stránky, které
jsme si předem natrénovali
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pod fiktivními účty a konečně, na dvou ze čtyř počítačů,
nás server pustil k platbě.
Platba znamená, že jsme se
do dané kvóty vešli a víza
máme z 90 % schválená. Měli
jsme obrovskou radost a pomalu jsme si začali uvědomovat, co se nám podařilo. Pojedeme na Nový Zéland!
Po tomto dramatu byly
další věci k zařizování už jen
takové „maličkosti“, tak jenom heslovitě, co vše jsme si
před odjezdem museli zařídit
- letenky, cestovní pojištění,
výpověď v práci, výpis z bankovního účtu, výpis z trestního rejstříku, přihlášení na
pracovním úřadě, odhlášení
z pracovního úřadu, vysvětlit
pracovnímu úřadu, že nechci

podporu v nezaměstnanosti, neříct pracovnímu úřadu,
že za týden odcházím, a proto žádnou podporu nechci,
nahlásit pojišťovně změnu,
nahlásit pojišťovně změnu
změny, nahlásit a odhlásit se
z pojišťovny, vypovědět úrazovou pojistku, domluvit se
s telefonním operátorem, domluvit se s doktory, dokončit
veškerou rozdělanou práci,
nezačínat žádnou novou práci, zabalit si věci do kufru, který může vážit jen 23 kg, vyřídit
druhý cestovní pas, vyřídit
mezinárodní řidičský průkaz,
vytisknout všechny potřebné dokumenty pro vstup do
země, rezervovat místa v letadle, zajistit si bydlení v Aucklandu, připravit rozlučku pro

kamarády a rodinu, dojet na
letiště, odbavit se a odletět.
Všechno jsme s přehledem zvládli a 21. září jsme
zdárně přistáli na letišti
v Aucklandu. Let trval přes 20
hodin a dvakrát jsme přestupovali – jednou ve Vídni a podruhé v Hongkongu. Popravdě největší strach jsme měli
z toho, aby nás pustili přes
celnici a kontrolu zavazadel,
protože do této chvíle jsme
ještě neměli jistotu, že můžeme vstoupit na půdu Nového Zélandu. Všichni úředníci
však byli velice ochotní a měli
s námi a naší angličtinou
trpělivost. Naše kufry jsme
v pohodě našli na pásu a následovala poslední kontrola
zavazadel, při které kontro-

lovali, jestli nevezeme nějaké
klíště nebo jinou havěť schovanou v kufrech. Vše se ukázalo být v pořádku a pravou
nohou jsme vstoupili na Novozélandskou půdu. Hlavou
nám proběhlo jen „konečně,
všechno se podařilo, jsme tu
a naše roční dobrodružství
začíná“ - nepopsatelný pocit.
Na letišti na nás čekal náš kamarád, který nás odvezl do
svého domu a u kterého jsme
dospali časový posun.
V dalším článku se dozvíte, například jak bydlíme, jak
jsme hledali práci, jak zde fungují úřady, jak se řídí na druhé
straně vozovky a další zajímavosti od protinožců.
Za Tam a zase zpět Jiří
Rössler & Klára Flesarová

Modeláři v Novém Veselí
Kačenárna hostila již 6. ročník setkání automobilových RC
modelářů v rámci seriálu RCTR 2018.
V prvním týdnu prázdnin 6. - 7. 7. 2018 se uskutečnilo dvoudenní setkání modelářů, se zaměřením na rádiem řízené modely nákladních aut 1:12 dálkových offroadových soutěží dle
skutečných předloh. Sešlo se celkem 21 RC modelů z celé České
republiky a jeden dorazil přímo až z Belgie. Řidiči modelů jsou
převážně dospělí muži a mladí chlapci, ale letos závod odřídila
i jedna žena.
Setkání je vždy imitací skutečného závodu konkrétně Dakarské rallye. Start byl v pátek v podvečer, odjelo se 6 etap a z
toho se jely poslední tři etapy za úplné tmy. Modely musí být
dle daných pravidel opatřeny předními a koncovými světly, aby
zvládly bezpečně jízdu v náročném terénu. Následný den v sobotu se odjelo dalších 10 etap a v podvečer se končilo. Nejlepší
model strávil na terénních tratích veselské Kačenárny čistého
času 1 hodinu a 33 minut v průměrné rychlosti 10 km/h. Nejdelší etapa měřila okolo 1,5 kilometru a celkem se ujelo kolem
15 kilometrů v krásném letním počasí v nádherné lokalitě u Veselského rybníka.
Tentokrát se stal vítězem žlutý model SCANIA, kterou odřídil
Jaroslav Slunčík z Prahy, druhé místo obsadil s modelem KAMAZ
Luboš Klinkáček z Bystřice nad Pernštejnem
a třetí místo zbylo na
model TATRA Karla
Griessla z Prahy.
O necelé dva měsíc později 25. 8. se
konalo další setkání,
tentokrát pod názvem Silk Way Rally.
Setkání se zúčastnilo
18 závodníků v obdobné sestavě jako
v předchozím závoprosinec 2018

dě v červenci. Tak jako ve skutečném závodě přibyl mírný déšť
a následně bláto. Modely si s počasím dokázaly poradit, letos
už odjely jeden březnový závod v Sosnové u České Lípy v rámci
doprovodného programu Mogul Dakar. Setkání 2018 probíhalo
na sněhu, blátě a v mrazivém počasí, nebo v květnu v horkém
plážovém písku autokempu Semín u Přelouče, kde se 22. září
odjede poslední díl seriálu RCTR 2018 (Rádio Control Truck Rally). Tratě byly pozměněny a díky pokleslé hladině rybníka se
dalo jezdit více po pláži. Odjelo se 10 etap v celkové délce kolem
7 kilometrů, s nejlepším celkovým časem 54 minut a s nejdelší
etapou s nejrychlejším časem 9 minut 14 sekund.
Vítězem se stal opět žlutý model SCANIA odřízený Jaroslavem Slunčíkem z Prahy, který tímto vítězstvím potvrdil i celkové
vedení seriálu, druhý dojel do cíle model IVECO Tomáše Hrušky
z Prostějova a na třetí místo dosáhl model KAMAZ Luboše Klinkáčka z Bystřice nad Pernštejnem.
Letošním hostem byla dakarská motocyklová česká legenda
Ivo Kaštan se synem, který si sám vyzkoušel náročnost zdejších
tratí.
Na závěr děkuji městysi Nové Veselí a Biketrialu Nové Veselí
za možnost pořádat takové krásné setkání RC modelů.
Miloš Prášil
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Připravované stavební a investiční akce v roce 2019
Na počátku roku 2019
budou opraveny sklepní prostory – bývalá kotelna, sklad,
chodba – v budově SDH
a Pošty. Tyto opravené sklepní prostory budou dány k užívání hasičům a myslivcům.
Opravu bude provádět firma FASÁDY KAŠPÁREK, s.r.o.,
která podala nejvýhodnější
nabídku. V jarních měsících
příštího roku místní hasiči
převezmou nové dopravní
auto s výbavou za cenu cca
1.6 mil. Kč. Městys na toto
hasičské auto obdrží dotaci

ve výši 90 % prostřednictvím
MAS Havlíčkův kraj. V souvislosti s pořízením tohoto auta
se také provede úprava garáže a dlažby před garáží.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na instalaci osobního výtahu do budovy zdravotního
střediska. Případná realizace
by se prováděla ve druhé polovině roku.
V roce 2019 firma E.ON CZ
provede kabelizaci venkovního elektrického vedení, a to
v ulicích Dolní, Na Městečku

a částečně V Ulici. Městys se
na této akci finančně nebude
podílet. Nicméně v souvislosti s touto kabelizací, SVK
Žďársko provede rekonstrukci
kanalizace a vodovodu v ulici
Na Městečku (pod kostelem
až k Bílkům). Městys se na této
akci bude finančně podílet 30
%. Další navazující akcí bude
v těchto částech Nového Veselí rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Také v současné době je
vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele opravy chodníku

od křižovatky Jihlava, Polná
až po Mackovi. Akce se bude
provádět v jarních měsících
příštího roku.
Finančně největší akcí
bude stavba mostu přes trasu
nového silničního obchvatu,
a to v lokalitě Vort. Městys má
na tuto stavbu podanou žádost o dotaci na SFDI. V této
době probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby obchvatu a mostu. Zahájení realizace
výstavby obchvatu je plánováno na jaro 2019.
starosta městyse

OKÉNKO Z HISTORIE
Antonín Šebestián Želechovský ze Želechova
Ještě než se Alena Meziříčská trvale usídlila na zámečku v Novém Veselí,
správou zdejšího panství pověřovala
své úředníky. V letech 1587- 1599 to byl
Antonín Šebestián Želechovský ze Želechova.
Jeho původ je obestřen tajemstvím,
dobové spisy o něm mluví jako o „ctihodném a vzdělaném pánovi“. V Novém
Veselí se oženil s Kateřinou, dcerou rychtáře Jana Starého. Vlastnil domy čp. 1,
čp. 6, mnoho polností a po smrti tchána
roku 1596 koupil i statek čp. 8, který prodejem přestal být dědičnou rychtou.
Dnes už se asi nedozvíme, co bylo
příčinou jeho odchodu z Nového Veselí,
jestli to, že na panství už žila Alena Meziříčská nebo to, že ovdověl. V průběhu
roku 1599 prodal všechny zde vlastnící domy i polnosti a odešel do Nového
Města (na Moravě) na panství Viléma
Dubského, kde se stal vrchnostenským
úředníkem a následujícího roku (1600)
se podruhé oženil.
I v Novém Městě je několik nemovitostí spojeno s jeho jménem. Jedna
z nich je na náměstí. Jde o dům, kde
sídlila Základní umělecká škola a letos
byl městem prodán do soukromého
vlastnictví. Pamětní deska s letopočtem
1608 a kompletním vyobrazením erbu
pana Želechovského ze Želechova po-
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dává zprávu, že budovu nechal Antonín
Želechovský postavit na své náklady pro
potřeby výuky mládeže.
A se jménem tohoto významného
muže je spojena ještě jedna zajímavá
událost, která ve své době způsobila velké pozdvižení a vešla do dějin.
Je to pád meteoritu 11. června 1619
u obce Odranec. Jde o druhý nejstarší
zaznamenaný pád vesmírného tělesa na
území České republiky, ale díky Antonínu Želechovskému první, přesně zdokumentovaný.
Tehdy však pravděpodobně netušil,
že jde o pád meteoritu. Úkaz, při kterém
jasnou odpolední oblohu překrylo temné mračno a za obrovského hukotu, hromobití a hvízdání padaly z nebe tři ohnivé předměty, doprovázené padáním
ohnivého hořlavého prachu, byl v první
chvíli považován za „konec světa“. Dva
„vesmírné kameny“ byly nalezeny ihned
po pádu, větší ještě žhavý, vážil 8,5 kilogramu a vytvořil asi metrový kráter, menší měl asi 1,3 kg, třetí se nikdy nenašel.
Celý jev je dodnes předmětem zkoumání, jak odborníků na astronomii, muzejníky nebo těmi, kteří se zajímají nevysvětlitelnými jevy.
Událost Želechovský velmi obsáhle a podrobně popsal, sesbíral všechny
možné důkazy a svědecké výpovědi

a shrnutí vydal tiskem. Napsal i veršovaný příběh, takzvanou kramářskou píseň,
která měla 49 slok a jmenovala se „Novina pravdivá o velikém a hrozném zázraku, kterýž se stal v dědině Vodranci léta
1619“. I ta vyšla tiskem ještě téhož roku.
Tolik několik zajímavostí ze života
muže, který je i tak trochu náš .
Marcela Vencelidesová

Želechovský poskytl i vyobrazení
podivného úkazu.
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POLICIE INFORMUJE
Policisté upozorňují řidiče, aby se soustředili v zimním období na jízdu v silničním provozu
V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem velké množství dopravních nehod, které souvisí s jízdou po
komunikaci, která je pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo v některých případech značně zledovatělá. Řidiči si totiž často neuvědomují, že vozidlo, které řídí, se v zimě na silnici chová zcela
jinak, než v ostatních ročních obdobích. Právě toto je jeden z důvodů, proč k dopravním nehodám dochází. Samotný řidič někdy
ani neví, jak se jeho vozidlo na takovém povrchu může zachovat
(např. při prudkém brždění). Řidiči ve velkém množství případů
nepřizpůsobí rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním
podmínkám, stavu a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk, který nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší. V zimě musí
řidiči počítat s horší přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím
smyku a nezvládnutím vozidla. Je důležité mít na paměti, že povinnost, aby řidiči měli automobil vybavený zimními pneumatikami, vyplývá přímo ze zákona a není radno tuto skutečnost podceňovat, a to ani v případě, že vozovka zrovna pokrytá sněhem či
námrazou není.
Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích
jsou řidiči povinni mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami
v době od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo
lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že
se na pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky
vyskytovat. Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do tři a půl tuny musí mít na všech kolech zimní pneumatiky
s hloubkou dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo s maximální
hmotností převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky na
všech kolech hnacích náprav a hloubka dezénu pneumatik musí
být v tomto případě minimálně šest milimetrů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze používání zimních
pneumatik pro jízdu v zimním období nestačí. V tomto období je
velice nutné dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si proto
některé z nich připomenout.
• Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte nebo nezrychlujte. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla
• Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat
s tím, že brzdná dráha vozidla se na zledovatělém nebo sněhem pokrytém povrchu prodlužuje
• Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše
vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte v zatáčce brzdit, počínejte si
obzvlášť opatrně
• Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si
doma v klidu vy-zkoušejte
• Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Za jízdy musíte
mít rozhled do všech směrů jízdy
• Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi do ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte
Na svých cestách buďte opatrní a za každých okolností dbejte
zásad bezpečné jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko toho, že se
stanete účastníky dopravní nehody a vrátíte se zpět do bezpečí
vašeho domova. Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už jedete
kamkoliv. V některých případech se nevyplácí zbytečně chvátat.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Hron
vrchní inspektor

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, u hasičů říkáme,
že čas běží jak voda v hadici. Pro někoho
rychle, pro někoho pomalu všem však
nezadržitelně stále vpřed. Prosincové
vydání zpravodaje rádi využíváme ke
krátké bilanci. Dovolíme si konstatovat,
že dobrovolní hasiči v roce 2018 splnili
všechny body plánu práce. Radost máme
především ze společenských akcí uspořádaných hasičským sborem pro veřejnost.
Hasičský ples, Slet čarodějnic, Stavění
máje, Kácení máje, Hasičské radovánky,
Branný den pro ZŠ, Barevné poveselení.
Všechny tradiční akce připravujeme i pro
následující rok. První společenská událost
v novém roce Hasičský ples proběhne
19. ledna 2019 v místní sokolovně. Dobře pracovalo družstvo mužů, jenž v roce
2018 získalo na soutěžích historické úspěprosinec 2018
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chy. S potěšením sledujeme rozvoj dětí
z kolektivu malých hasíků. Jejich družstvo
se poprvé a hned úspěšně zúčastnilo
podzimního kola soutěže hra plamen,
které se uskutečnila 6. října v Bobrové.
Z jednatřiceti družstev obsadilo krásné
sedmnácté místo. 22. října se hasíci i s rodiči sešli při druhém dýňování. Akce měla

opět velký úspěch, a proto v příštím roce
hasíci přizvou i širokou veřejnost. Podrobnou bilanci činnosti sboru a plán práce na
rok 2019 projednají hasiči 28. prosince na
výroční valné hromadě v sokolovně. Na
valnou hromadu zveme nejen naše bratry hasiče, delegace ze sousedních sborů
a zástupce místních spolků, ale i partnery

a partnerky našich aktivních členů, abychom jim poděkovali za podporu, bez níž
by chod spolku nebyl možný.
Všem občanům Nového Veselí hasiči
přejí, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé.
Hanus F.

OFFROAD
Po letních prázdninách
jsme se přehoupli do podzimní části sezóny a čekaly nás
ještě tři závody mistrovství
České republiky v OFFROAD
TRIALu. První v Bělé pod
Bezdězem, druhý na Pístovských mokřadech a poslední
na Slovácku.
5. závod mistrovství České
republiky v OFFROAD TRIALu
proběhl 8. – 9. září 2018 v Adventure parku v Bělé pod Bezdězem. Dorazilo 34 posádek,
počasí nám přálo a Luky si zde
konečně hodil svůj první boček (překlopil auto na stranu).
Po víkendových bojích obsadili Martin s Jirkou v mistrovské kategorii Standard první
příčku, Lukáš ovládl kategorii
Special Extra, za ním s minimálním rozdílem bodů skončil druhý Kuba. Smolařem
těchto závodů se stal Jirka
Rybníček, který strávil závody
víc v depu než na trati kvůli
technickým problémům, jak
10

to sám okomentoval asi díly
„made in China“.
Dalším závodem byly Pístovské mokřady, tentokrát dakarské. Konaly se o prodlouženém víkendu 28. – 29. září
2018 a byl to vrchol offroadové sezóny. Akce se zúčastnilo
přes 4 000 diváků. Hlavními
hvězdami akce byli dakarští
závodníci v čele s Tomášem
Ouředníčkem, byly zde vystavené dakarské speciály, ve
kterých se návštěvníci mohli
i svézt, nechyběla ani dakarská show plná smyků a driftů,
autogramiáda nebo večerní
beseda. Zajištěný byl také
skvělý catering a krásné počasí. Technika nám fungovala
skvěle a nic se nám nepokazilo. Rekordmanem klubu se
stal Martin, který neprojel ani
první branku a hodil boček,
v konečném součtu měl na
kontě bočky tři. I přes to však
opět ovládl kategorii Standard, tentokrát s jiným spolu-

jezdcem, jelikož Jirka odjel na
Nový Zéland. Fanda s Jirkou
v kategorii Special skončili na
třetím místě, Jirka Rybníček
obsadil v téže kategorii místo
sedmé. V kategorii Special Extra zvítězil Lukáš. Kuba se závodů ze zdravotních důvodů
nezúčastnil.
Poslední závod sezóny
se konal 27. – 28. října 2018
v Boršické pískovně nedaleko
Starého Města. Dorazilo asi
40 posádek a kolem 1 500 diváků. Byl zde připraven i bohatý doprovodný program,
soutěže, projížďky v HUMMERu, bohaté pohoštění a slivovice tekla proudem. Kuba sem
odcestoval se svým novým
autem VV Jeep a se spolujezdcem Tomášem Kratochvílem v kategorii Promodified
vybojovali první místo. Luky
měl potíže s kompresorem
uzávěrek, a tím pádem skončil v kategorii Special Extra až
na čtvrtém místě. Martin zís-

kal ve Standardu místo druhé
a Fanda s Jirkou v kategorii
Special místo čtvrté.
17. listopadu se konalo
slavnostní vyhlášení Mistrů
ČR v Offroad trialu. Martin
Požár se stal Mistrem ČR v kategorii Standard pro rok 2018!
Hned po této akci Kuba,
Martin a Tomáš Kratochvíl odjeli s českou posádkou do Malajsie na Rainforest Challenge,
což je desetidenní závod pralesem. Hlavní slovo zde má
špičkový naviják a perfektní
souhra řidiče a spolujezdce.
Jejich návrat je plánovaný asi
na polovinu prosince. Více
o této události se dozvíte
v následujícím čísle.
Stále nezapomeňte sledovat naše facebookové stránky, na kterých najdete aktuální informace, fotky a videa.
Na závěr bychom Vám chtěli
popřát šťastné a veselé Vánoce a krásný nový rok 2019!
Marie Nováčková
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Jak pokračujeme v Ekoškole?
Jak jinak než aktivně. S novým školním
rokem začala druhá část analýzy v tématu JÍDLO. Ekotým v novém složení, resp.
jeho dětská část, zpracovala grafické zadání úkolů pro jednotlivé třídy a koncem
září je rozdala dětem do tříd. Každá třída
teď má nové úkoly, které jsou vyvěšeny na ekonástěnce všem
na očích. Ve třídách se intenzivně pracovalo v říjnu a listopadu, a teď se chystáme na prezentaci výsledků analýzy. Děti si
připravují plakáty, písničky, básničky, divadlo, zkrátka co je
napadne, aby svá zjištění co nejlépe předaly svým kamarádům. No a jak analýza dopadla, a co z ní vyplynulo pro práci
celé školky, vás budeme informovat v dalším zpravodaji.
Monika Kovalská, koordinátorka Ekoškolky

Podzim se skutečně zdravou školou
V letošním školním roce pokračujeme
v naplňování cílů Skutečně zdravé školy a vůbec neleníme. Kromě toho, že se
stále snažíme udržovat trend se zdravým
životním stylem, jehož neodmyslitelnou
součástí je i zdravé stravování, realizujeme
plno dalších aktivit, ať už vzdělávacích či
praktických. Hned prvním počinem v praktických činnostech bylo postupné zpracovávání úrody dětmi. Na svých třídách děti
vařily šťávy, dělaly džemy a kompoty, to
vše s cílem nabídnout široké veřejnosti
naše produkty na našich prvních farmářských trzích. Tyto trhy proběhly o pouti
na sv. Václava na zahradě školky a měly
obrovský úspěch. Na trzích jsme nabízeli
mimo různých zavařenin a šťáv také sklizenou úrodu ze zahrádky, jak naší, tak i ze zahrádek rodičů, prarodičů či sousedů. Kdo
měl nějaké přebytky, tak nám je daroval
do školky. Taky jsme získali ze společnosti
Plastia zdarma květináče, do kterých jsme
udělali „živé“ aranže. No a z plodů lesů, luk
a strání jsme zase vyrobili aranže suché.
prosinec 2018

K tomu jsme využili dřeva, špalíky, kůru, jeřabiny, šišky, mechy, šípky, sklenice od okurek, zkrátka, co se hodilo. K zahrádce neodmyslitelně patří i péče o půdu, a tak jsme
veřejnosti nabídli čistě přírodní hnojivo,
které vyrobily naše kalifornské žížaly. Toto
hnojivo je kapalné a přidává se do zálivky. No a od Jarošů ze Sirákova jsme získali
koňský hnůj, který jste si mohli zapracovat
do svých zahrádek. Co se neprodalo, tak
jsme pak využili na naší zahrádce při podzimních pracích s prarodiči a rodiči. Pozvali
jsme i pana Šimůnka z Budče, biofarmáře,

který zde nabízel
bí l kkořenovou
ř
i jijinou zelenil i
nu ze své biofarmy. Návštěvníci mohli na
našich trzích i relaxovat, třeba s kávou či
čajem v ruce, a k tomu zakousnout dobrý
koláč či buchtu. Zkrátka – trhy se náramně vydařily a za rok je určitě zopakujeme,
protože naše zahrada se tak může stávat
místem mezigeneračního setkávání široké
veřejnosti.
Další podzimní aktivitou se SZŠ byl
společný úklid zahrady s rodiči a prarodiči. Na tuto dopolední akci zavítají
babičky a dědové, kteří přijdou pomoci
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svým vnoučatům, ale i rodiče, kteří zrovna nejsou v práci. A může přijít kdokoli,
kdo má chuť pomáhat. To víte, čím více
rukou, tím více hotové práce :). Při letošním úklidu zahrady jsme svázali traviny,
zryli záhony, ostříhali uschlé části trvalek, opečovali bylinky, udělali podzimní
výzdobu truhlíků do oken, zazimovali
hlízy jiřin a demontovali trampolínu, která již byla ve špatném stavu. Pokud by
ale někdo chtěl upotřebit kovové části

z trampolíny, jako třeba pružiny aj., je
možnost vyzvednutí ve školce.
No a posledním ohlédnutím za aktivitami SZŠ je vaření se šéfkuchařem
Zbyňkem Diatkou, který si připravil
ochutnávku z netradičních surovin, které použil v tradičních pokrmech. Menu
obsahovalo: Kokosový bulgur s ovocem
a čokoládou, pomazánku z pohanky,
pomazánka z červené čočky zdobená
cherry rajčátkem, pečené kuličky z mle-

tého masa a pohanky v rajčatové omáčce, grahamové těstoviny. Povídání s profi
kuchařem bylo velmi poučné, jen je škoda, že se neúčastnilo více zájemců z řad
veřejnosti a rodičů. Tak třeba příště této
skvělé příležitosti využijete.
Touto cestou děkujeme všem, kdo
nás v naší cestě programem SZŠ podporuje. Velmi si toho vážíme.
Monika Kovalská
Akční tým SZŠ

Jak jsme téma výročí republiky
zařadili do vzdělávací práce s dětmi
Předškolní vzdělávání, ač
se to nezdá, je velmi náročné
a vyžaduje kvalitní přípravu.
Nejde jen o „hraní si“, ale každý
krok má v denních aktivitách
svůj smysl a záměr. Samozřejmě, že jsou témata, která jsou
dětem velmi blízká a jsou založená především na smyslovém a prožitkovém učení. Mezi
tato témata patří seznamování
s tradicemi, jako je téma sv.
Martina, čerti a Mikuláš, ale i témata ekologická, jako je seznamování se životem v mořích
a oceánech, v lese, na loukách
apod. Děti se při těchto „hrách“
stylizují do rolí a učí se na prožívání této role. Při seznamování
se životem v lese si děti rády
hrají na mravence, na ježky, na
louce se zase vžijí do rolí včeliček a lučních skřítků, na moře
a oceány vyrážejí jako námořníci. Rády se převlékají do kostýmů, což umocňuje hru. Pak
máme netradiční témata, která
se zdají ve vzdělávání dětí MŠ
hůře uchopitelná. Takovým té-

matem by se mohla zdát oslava
100. let naší republiky. Ale u nás
jsme se tohoto tématu nezalekli, a tak, jako celá zem oslavovala významné výročí, i my jsme
po celý týden oslavovali. Je potřeba s dětmi jakéhokoliv věku
tato národní témata probírat,
jednak k posílení vlastenectví,
národní hrdosti a znalosti naší
historie, jednak i ke vnímání aktuálního dění.
A jak vypadal celý týden
věnovaný oslavám 100. let
naší republiky? Věnovali jsme
se nejen národním symbolům,
ale i zpěvu naší hymny, historii
vzniku ČR, i osobě TGM. Děti

se na příběhu vzniku Československa seznámily s tím, jak
se naše republika „rodila“, kdo
stál u jejího zrodu, jak vypadala vlajka (pouze v červené
a bílé barvě) a kdo se stal prvním prezidentem. Pak jsme
mapovali i významné budovy
v Novém Veselí včetně sochy
TGM a památníku obětí válek.
Děti také u budovy školky vyvěsily českou vlajku. Tu si pak
vytvářely v centru ateliér, a to
trháním papíru třech barev na
malé části a lepením na obrazec vlajky. V dalších dnech nás
třída Koťátek pozvala na divadlo o příchodu Praotce Čecha

do české kotliny, pak jsme si
vyrobili mávátko v barvách
trikolory, dále jsme vytvořili
kolektivně náš národní strom
otiskováním rukou a zašli jsme
si k lípě vysazené u příležitosti
50. let republiky u úřadu městyse.
Děti téma republiky tak pohltilo, že s mávátky v ruce provolávaly slávu naší republice.
Byl to úžasný prožitek, který
vyvrcholil sobotní akcí pořádaných naším městysem. A my
jsme byly rády, že jsme s dětmi
„byly u toho“.
Monika Kovalská
Školička Kamarád Nové Veselí

S mrkvičkou na zkušenou jsme oslavili sv. Martina
Naše školička se profiluje jako otevřená školka, která sdílí
své zkušenosti a příklady dobré praxe. Máme bohaté zkušenosti s environmentálními a ekologickými tématy. Také umíme mezigeneračně propojovat a spolupracovat se všemi, kdo
jsou této spolupráci otevřeni. To vše vedlo k tomu, že jsme byli
osloveni pro další běh projektu S mrkvičkou na zkušenou, který vyhlásilo sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.
V tomto projektu naši školku navštívilo na 10 stážistů, pro které pobyt u nás byl nejen zdrojem inspirace, ale i sdílením vzájemných zkušeností. Poslední stážistky s námi prožily svátek
sv. Martina. Celý týden jsme jim ukazovali, jak toto téma zpra12

covat pro děti předškolního věku, jak do tohoto tématu propojit
tradici, charitativní činnost, mezigenerační setkávání, program
Skutečně zdravá škola, spolupráci se spolky i s partnery - v tomto
případě s firmou Plastia, která zrovna v tomto čase organizovala
Dobrobazar, my jsme udělali sbírku oblečení, hraček, knížek aj.
v naší školičce. Rodiče podpořili tuto akci, a děti taky. Motivovali
jsme, aby našly ve svých hračkách či knížkách alespoň jednu, která by mohla potěšit druhé. Pak jsme vše naložili na vozíky a třída
kuřátek odvezla vše do Plastie. Tam se nás vřele ujali, a ještě nám
ukázali provoz, stroje, práci s vysokozdvižným vozíkem a dostali
jsme pro školku dětská hrabla na sníh. To vše bylo pro naše stáNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

žisty obrovskou zkušeností. Svatomartinských slavností se už
bohužel neúčastnili, protože v pátek mířili domů. Ale my jsme si
nedělních slavností užili dostatečně. Martin přijel na bílém koni,
divadelní soubor představil světce, pan farář požehnal průvodu
a ten se vydal po Novém Veselí. Dětem zářily nejen lampiónky,
ale i oči se rozzářily štěstím. Cestou jsme zpívali nejen martinské
písničky, ale i ty lidové. A pak byla i hostina s dobrotami sladkými a slanými, a my děkujeme všem, kdo na hostinu něčím dobrým přispěl.
Když se zpětně ohlédneme, uvědomuji si, že mnoho
věcí děláme s respektem a pokorou k našim tradicím. A to
je dobře. Naše tradice jsou našimi kořeny a my nesmíme na
ně zapomínat. A musíme se k nim vracet nejen v takovýchto
společných slavnostech, ale i písničkách, pohádkách, i vzájemných rozhovorech. Hodně se nám vytrácí společná komunikace, mluvíme spolu prostřednictvím sociálních sítí a sms
zpráv, a pak nevnímáme to ostatní. A proto škola i školka má
obrovskou možnost všechny spojovat a hledat k sobě vzájemně cesty.
Monika Kovalská
Školička Kamarád Nové Veselí

Zprávičky od včeliček
Letošní rok proběhlo ve třídě Včeliček
mnoho změn, nové paní učitelky, nově
upravená třída, ale především nové děti.
I přesto, že jsou ve třídě nyní mladší děti,
tak vůbec nelení a jsou opravdu velmi pilné. Od září se pořád něco děje a ve školce
se nenudíme. Hned v září jsme například
společnými silami zrenovovali hmatový
chodníček na naší zahradě. V říjnu jsme
se vydali na první výlet do lesa a také
jsme v domečku sovy Jůly uspořádali malou hostinu. A co se podávalo? No přece
čaj z čerstvých bylinek ze zahrádky, který
jsme si sami uvařili v kotlíku na ohništi
a hlavním chodem byla jablíčka obalovaná ve skořicovém těstíčku, opékaná

přímo na kameni. Byla to velká dobrota.
A to není vše, stihly jsme i upéct štrůdl,
ogrilovat brambory a upéct svatomartinské perníčky, vaření to nám jde!
Také jsme se učili o našem těle
a o nemocech, hráli jsme si na doktory
a povídali si o tom, co je zdravé. Listopad
jsme zakončili uvařením zdravého bylinkového čaje proti bacilům a teď už se
společně těšíme na návštěvu Mikuláše,
čertů, andělů a především na Ježíška a Vánoce ve školce. Včeličky všem přejí veselé
Vánoce a do nového roku se vrhnou se
stejnou pílí a radostí jako doposud.
Jana Králová
Třída Včeličky

Tradičním vánočním jarmarkem
začíná advent v Novém Veselí
První prosincová sobota
je již neodmyslitelně spojená
s vánočním jarmarkem a adventním zpíváním Školičky
Kamarád. Nejinak tomu bylo
i letos, a touto akcí začíná
adventní čas v Novém Veselí.
Akce organizačně velmi náročná nejen na čas, ale i na
vydanou energii, se dle ohlasů veřejnosti vydařila, a my
jsme rádi, že jsme vše zvládli.
Ovšem ne sami. Bez pomocníků a dobrovolníků by to totiž
prosinec 2018

nešlo. A že jich přišlo dost. Pomáhali větší, menší, starší i ti
mladí. A co všechno pomohli
zajistit? Tak především úřad
městyse nás podpořil úhradou nákladů za sokolovnu
a ozvučení adventního zpívání. To zajistil opět pan Miroslav Fical se synem Tomášem.
Jarmark zajišťovaly „holky ze
školky“, zapojily i své děti. Z
dalších dobrovolníků se nám
nabídli i rodiče, např. Veronika
Chlubnová a Zdeňka Sochoro-

vá, také Veronika Hanusová,
studenti Nikča Veselá, Janča
Sádovská, Nikča Vencálková,
Terka Kovalská a Věrka Novotná, pochutinový jarmark
dostali na starost mladší děti
– Amálka Studená, Terezka

Kratochvílová, Radim Svatoň,
Markétka Jurmanová, finance
počítaly Petra Bartoňová, paní
Marie Žilová a paní Irena Horká, sál a pódium připravovali
Matouš Landsman, Filip Chalupa, Jirka Jurman, Domča
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Bartůněk a pomohl i Standa
Merunka. Vánoční kavárnu
mimo jiné pomohl zajistit
Mirek Chromý, Petr Leopold,
Jirka Jurman st., zimní rodinné focení připravila Michaela
Chmelíková a s úklidem pomohli všichni včetně pana
Žily a pana Horkého, pomohla
i paní učitelka Pavla Zichová
s dcerami. Veškeré zboží na
jarmark, kulisy a vše potřebné převezl tam a zpět Petr
Pospíchal a s nakládáním věcí
pomohli manželé Zitovi. Dokumentaci celé akci si vzal na
starost Tomáš Marek se synem
Matym. S výrobky na jarmark
přispěli i rodiče, také děti ze

školky a všichni zaměstnanci. Každý něco vyrobil. A já
tímto děkuji všem za pomoc,
zaměstnancům školičky za
jejich pracovní a tvůrčí nasazení a speciální poděkování
chůvičce Zdeničce Tulisové
za ušití všech kostýmů pro
děti na vystoupení. A za rok,
budeme-li zdrávi a s novou
energií, sejdeme se opět při
vánočním jarmarku, anebo při
jiné komunitní akci. Prožijte
všichni adventní čas plný klidu, nepodlehněte předvánočním stresům a shonu a užijte
si Vánoce v rodinném kruhu.
Nejdůležitější je být pospolu.
Monika Kovalská

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Projekt 72 hodin - hudební vystoupení pro seniory
Stejně jako loni se i letos naše škola připojila k projektu 72 hodin, jehož cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že
stačí málo, aby společně dokázali mnoho. Letos jsme vybrali podkategorii„Lidé - služba potřebným“ a pěvecký sbor v pátek 12. října
uspořádal hudební vystoupení v domově seniorů v Novém Městě
na Moravě. Přizváni byli také klienti denního stacionáře centra Zdislava. Zpívali jsme písně různých žánrů, zpěv jsme doplnili výrobou
jednoduchého rytmického hudebního nástroje s jeho následným
zapojením do vystoupení a také pohybovým doprovodem písně.
Tato návštěva v nás zanechala hluboké dojmy. Jeli jsme potěšit uši
a srdce těch, kteří jsou již odkázáni na pomoc druhých - to se nám
dle reakcí povedlo - odvezli jsme si však mnohem víc. Bylo to krásné setkání a doufáme, že ne poslední.
Mgr. Veronika Ptáčková

Podzimní soutěže…
V letošním školním roce jsme se opět
zúčastnili přírodo-vlastivědné soutěže
Jeřabinka, která se konala v okolí Zámku
ve Žďáře nad Sázavou. Celkem 17 družstev bylo rozděleno do 2 kategorií. Žáci
z 5. třídy ve složení Kristýna Poulová, Denisa Obršlíková, Jakub Chalupa a Jakub Knap
obsadili krásné 2. místo. Ve starší kategorii
reprezentovala školu děvčata z 8.B – Anna
Křehlíková a Michaela Maternová a z 9. třídy Karolína Šebková s Markétou Zachovou.
Děvčatům se velice dařilo a s náskokem
3 bodů vystoupila na stupínek nejvyšší.
Koncem září proběhl další ročník přespolního běhu v lyžařském areálu Martina Koukala u Pilské nádrže. V předchozích
ročnících se nám příliš nedařilo a o to víc
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nás těší, že na předních pozicích se umístili žáci naší školy. V mladších žákyních
startovalo celkem 96 děvčat a Veronika
Jurková z 6. třídy doběhla na krásném
6. místě. Mladších žáků vyběhlo na trať
celkem 108 a o vítězství, těsně před cílem,
přišel David Dlouhý z 8. A.
Do okresního kola v Zimním čtyřboji
jsme nominovali 16 sportovců. Mezi nejúspěšnější patřili David Dlouhý (8.A), Karolína Vacková (8.B) a Lucie Zalabová (9. tř.),
kteří si vybojovali účast v krajském kole.
Tam se nejlépe vedlo Karolíně Vackové,
která obsadila celkově 3. místo.
Před podzimními prázdninami jsme
uspořádali ve sportovní hale 11. ročník
turnaje ve vybíjené O novoveselský míč.

Družstvo mladších žákyň se umístilo na
4. místě a starší žákyně skončily na místě
šestém.
Naše škola se zúčastnila i turnajů ve
florbale. Družstvo složené ze žáků 1. stupně vyhrálo okresní kolo a postupuje do
krajského kola. Starší žáci v okrskovém
kole obsadili 3. místo.
Další akcí, které se pravidelně účastníme, je Netradiční pětiboj. Soutěž je
určena zvlášť pro děvčata a chlapce.
A kdo letos patřil mezi nejúspěšnější ve
své kategorii? Na 3. místech skončily Eva
Prachařová (4.tř.) a Lada Pazourová (5. tř.).
Druhá místa obsadili z druhých tříd Jana
Lánová a David Pohanka, ze třetí třídy Radek Hladík a z páté třídy Vít Sobotka. Na
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

stupínek nejvyšší pak vystoupili Vít Poul
(2.tř.), Francesca Filippi (3.tř.) a Dominik
Dlouhý (4.tř.).
Na podzim se také hrála házená. Žáci
2. - 5. tříd absolvovali první turnaje, které
budou pokračovat až do konce školního
roku. Starší žáci vyhráli okresní kolo a postupují do kola krajského.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy.
Mgr. Jana Maternová

Projektový den „Poznej Nové Veselí“
Ve čtvrtek 27. 9. proběhl projektový den s názvem „Poznej
Nové Veselí“. Inspirací pro něj byla nově vybudovaná naučná stezka, která Veselím provádí a seznamuje s jednotlivými místy, jejich
významem a historií. Během celého dopoledne měly věkově smíšené skupiny z 1. až 9. tříd za úkol podle mapy projít trasu dlouhou
asi 5 km a na jednotlivých zastaveních plnit připravené úkoly - vědomostní, sportovní, výtvarné, vztahující se k daným tabulím. Za
splnění získavaly část obrázku, který na závěr nalepily do společně
vytvářeného leporela. Počasí nám přálo a moc pěkné bylo vidět,
jak dobře si skupiny s jednotlivými úkoly poradily a také jakým
způsobem dokáží spolupracovat žáci napříč ročníky.
Mgr. Jana Nejedlá

Rozsvěcení vánočního stromu
I letos se v Novém Veselí konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Kulturní program úvodním slovem zahájil
p. ředitel. Pro přítomné zazpíval pěvecký
sbor a děti z divadelního kroužku předvedly krátkou scénku s názvem Herodes. Pro
děti i dospělé byl k občerstvení připraven
horký punč, perníčky a jiné cukroví. V průběhu vystoupení promluvil k přítomným
také p. farář a s přáním příjemného prožití
adventního času se rozloučil p. starosta.
Mgr. Jana Nejedlá

Událo se
5. prosince ...
Čas zimních tradic se přiblížil, a proto
i letos žáci 9. třídy nachystali pro děti naší
školy mikulášskou nadílku. Mikuláš společně s anděly a čerty navštívili děti ve třídách.
Děti předvedly Mikulášovi básničku či zazpívali písničku, a proto je sladká odměna
neminula.
Mgr. Jana Nejedlá

prosinec 2018
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 1. 10. 2018
RM 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 21. 9. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace starosty městyse o průběhu
prací na stavbě „Nové Veselí – kanalizace
ul. K Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Dokumentace zadávacího řízení veřejné

zakázky na stavební práce „II/353 Nové
Veselí – obchvat“ a „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Předložený návrh smlouvy o dílo na stavbu „Nové Veselí – obchvat, přemostění
polní cesty“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) 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 25
889,34 Kč bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Provozní řád zastřešení areálu a zázemí
SDH Nové Veselí, včetně stanovení správců
těchto zařízení a uživatelských podmínek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Dodatek č.11 k pojistné smlouvě č.
7720227822 na majetek městyse Nové
Veselí s firmou Kooperativa, pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, 186 00 Praha uzavřenou prostřednictvím pojišťovacího makléře PETRAST, a.s., Náměstí Republiky 383/44,
Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 22. 10. 2018
RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zánik mandátu (rezignaci) Mgr. Jana Landsmana ke dni 16. 10.
2018, volební strana Sdružení nezávislých kandidátů dle § 55
odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zánik postavení prvního náhradníka (rezignaci) pana Michala
Skály ke dni 16. 10. 2018, volební strana Sdružení nezávislých
kandidátů dle § 57 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o průběhu prací na stavební akci „Nové Veselí – kanalizace ul. K Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3)

4)
5)

6)

RM schvaluje:
1) Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Nové
Veselí dne 30. 10. 2018 v 19,00 hod
7)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Provedení úpravy č. 1 závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace

dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace k 30. 9. 2018 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 26/2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou k udělení souhlasu s umístěním
a provedením stavby s názvem „Nové Veselí – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace Na Městečku“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů předání osvědčení
nastoupenému zastupiteli panu Miroslavu Chlubnovi ke dni
17. 10. 2018, volební strana Sdružení nezávislých kandidátů, jako druhému náhradníkovi podle § 45 odst. 5 zákona č.
491/2001 Sb.,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodloužení nájmů
rybníků v majetku městyse Nové Veselí na parc.č. 2696 a 2713
v k.ú. Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 7. 11. 2018
I. RM bere na vědomí:
1) Seznámení členů rady městyse se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace o návrzích na členy kontrolního a finančního výboru
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace k předložení návrhů pro tvorbu volebního programu na období 2018
až 2022
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až říjen 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu prací na stavební
akci „Nové Veselí – kanalizace ul. K Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace starosty městyse k zaslání žádosti na Státní pozemkový úřad k zahájení realizace polní cesty z pozemkových
úprav v lokalitě od rybníka Lanžovský

k rybníku Rendlíček
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace starosty a místostarosty městyse z průběhu jednání k řešení vyčištění
koryta potoka Oslavy v lokalitě za ČOV
v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Zprávu místostarosty městyse s jednání
předsednictva SVK Žďársko ze dne 25.
10. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

9) Zprávu starosty městyse z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 26. 10.
2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Jednací řád rady městyse s účinnosti od
8. 11. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zřízení komisí rady městyse: komise pro
územní plánování a posuzování staveb,
komise místního hospodářství
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zřízení podpisových vzorů pro styk
s bankovními ústavy pro starostu a místostarostu městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Plán činnosti pro místostarostu městyse
na volební období 2018 až 2022
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

5) Ukončení nájmu bytu v Domě klidného
stáří č.p. 63, Nové Veselí k 31. 10. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Pronajmutí volného bytu v Domě klidného stáří v Novém Veselí od 8. 11. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Zaslání žádosti na Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na provedení rekonstrukce a novostavby částí vodovodního
řadu v lokalitě ulice Dolní – ke zdravotnímu středisku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na pronájem pozemků parc. č. 126, 122
a 34 na umístění pouťových atrakcí po
dobu konání poutí pod zdravotním střediskem v roce 2019 a 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Přílohu č. 1 vnitřní směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků

za rok 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM jmenuje:
1) Podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
do funkce předsedy komise pro územní plánování a posuzování staveb pana
Jiřího Landsmana, do funkce předsedy
komise místního hospodářství pana Ing.
Jiřího Danihela
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM určuje:
1) Pro vykonávání svatebních a společensko kulturních obřadů starostu a místostarostu městyse Nové Veselí a paní
Ing. Janu Stehlíkovou členku zastupitelstva městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 26. 11. 2018
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace starosty k záměru na pronájem pozemků (veřejného
prostranství) na umístění pouťových atrakcí,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o průběhu prací na stavební akci „Nové Veselí – kanalizace ul. K Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o rozsvícení vánočního stromu v parku v neděli dne 2.
12. 2018 v 16,30 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Aktualizaci povodňového plánu a plánu pro vznik mimořádných
situací městyse Nové Veselí s platností od 1. 12. 2018, včetně členů povodňové komise a bezpečnostní rady městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o veřejných službách číslo 56/2019 v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;) na rok
2019 s firmou ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava. Cena přepravního výkonu je stanovena na 35,94 Kč/km, což je
o 0,96 Kč/km více jak pro rok 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení opravy kanalizačních šachet v ulici K Újezdu firmou 1.
Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Beranových 698, Praha – Letňany za cenu ve výši 21 000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti parc. č. 2696 (rybníka)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitosti parc. č. 2713 (rybníka)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provádění údržbářských, zednických a zahradnických prací uzavřený s panem Martinem Zabloudilem, U Kapličky 261, Nové Veselí s účinností od 27. 11. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Provádění činností archivářských a výstavních paní Marcelou
Vencelidesovou, Potoční 342, Nové Veselí, s úhradou za provedou
prosinec 2018

práci ve výši 80,- Kč/hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Rozpočtová opatření č. 27/2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Zhotovení projektové dokumentace na akci „Výtah – zdravotní
středisko Nové Veselí“ firmou Ing. Tomáš Pohanka, Dolní 35, 592
14 Nové Veselí za cenu ve výši 45 000,- Kč bez DPH, včetně návrhu
smlouvy o dílo
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Vyhlášení výběrového řízení na stavební akci „Oprava chodníku K
Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení
nabídek výběrového řízení na akci „Oprava chodníku K Újezdu“
– Ing. Jiří Danihel, Jiří Landsman, Ing. Jana Stehlíková, Ing. Luboš
Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Určení firem k zaslání zadávacích dokumentací na stavební akci
„Oprava chodníku K Újezdu“ - Ing. Josef Pitka-STAKO, Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou, DP stavební s.r.o., Špinov 25, Nížkov,
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Beranových 698, Praha – Letňany, Jan Štefáček – HAMMER, Hamry nad Sázavou 134, Žďár nad
Sázavou, Michal Studený, Zahradní 370, Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM jmenuje:
1) Podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) členy komise pro územní plánování a posuzování staveb Ing. Řeháček Martin, Ing. Petr Najman, Jaroslav Coufal,
Marta Hronová, členy komise místního hospodářství Ing. Roman
Křivánek, František Hanus, Miloslav Poul, Petr Danihel
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S návrhem rozpočtu městyse Nové Veselí na rok 2019 v příjmech
a výdajích. Rozpočet je navrhován nevyrovnaný, budou využity
finanční prostředky z minulých roků. RM doporučuje zasedání ZM
ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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2) S jmenováním zastupitele pana Ing. Luboše Štěpánka, který bude
spolupracovat s pořizovatele v procesu pořizování návrhu Změny
č. II. územního plánu Nové Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S návrhem volebního programu a strategického plánu městyse
Nové Veselí na období 2018 – 2022. RM doporučuje zasedání ZM

ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S výší finančního limitu k provádění rozpočtových opatření pro
Radu městyse Nové Veselí na období 2018 až 2022, a to v oblasti
příjmů neomezeně a v oblasti výdajů do výše 150 000,- Kč. RM
doporučuje zasedání ZM ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 21. 9. 2018 č. 29
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 28 ze dne 25. 7. 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 kontrolního a finančního výboru přednesené členy těchto
výborů
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až srpen 2018
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Plnění volebního plánu Zastupitelstva
městyse Nové Veselí na období 2014 až
2018
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) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce
a.s.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
b) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 pro Diecézní charitu Brno
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 23/2018
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí
k 31. 8. 2018 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4) Smlouvu zakládající právo provést stavbu uzavřenou s Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, Jihlava na
pozemek parc. č. 309/9 v k.ú. Budeč pro
stavbu “ II/353 Nové Veselí-obchvat“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Neuplatnění předkupního práva k pozemku parc.č. 2515/2 o velikosti 1231
m2 v městysi a k.ú. Nové Veselí v souvislosti s převodem vlastnictví k tomuto
pozemku z prodávající na kupující za
předpokladu, že prodávající kupujícímu
pozemek prodá za kupní cenu, za kterou
jej od Městyse Nové Veselí nabyl, a kupující podle kupní smlouvy převezme 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.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
6) Výsledek výběrového řízení na dodavatele hasičského dopravního automobilu
podle výše nabídkových cen:
1. THT Polička s.r.o., Starohradská 316,
572 01 Polička za cenu ve výši 1 796 850,Kč včetně DPH.
2. Požární bezpečnost s.r.o., Královský
vršek 3545/42, 586 01 Jihlava za cenu ve
výši 1 820 929,- Kč včetně DPH
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7) Nákup a montáž rolet na zastřešení tanečního parketu SDH Nové Veselí od firmy Mazel s.r.o., Hornoměstská 9, 594 01

Velké Meziřičí za cenu ve výši 155.347,Kč bez DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
8) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7 pro stavbu „N. Veselí, Na
Náměstíčku: rek NN“ za účelem umístění
distribuční soustavy – zemní kabel, pojistková skříň a rozpojovací skříň na pozemcích v majetku městyse Nové Veselí parc.
č. 285, 264, 24, 14, 69, 216, 68, 21, 551,
595/1, 567, 958, 1165, 1163 a za účelem
jejího provozování. Obsahem věcného
břemene bude právo zřídit, provozovat,
opravovat, udržovat, provádět opravy,
výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti a odstranění. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 88 690,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
9) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 pro Diecézní cha-ritu Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9,
Brno, organizační jednotka Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár
nad Sázavou ve výši 15.000,- Kč. Dotace
bude poskytnuta na poskytování služeb
Domácí hospicové péče občanům obce.
ZM schvaluje tento výdaj ja-ko ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM souhlasí:
1) Se zrušením Svazku obecních lesů Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

Výpis z Usnesení z ustavujícího 1. zasedání zastupitelstva městyse
Nové Veselí, konaného dne 30. 10. 2018
1.1.3 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí určuje ověřovateli zápisu
a usnesení Ing. Luboše Štěpánka a Ing. Janu Stehlíkovou a zapisovatelkou Petru Bartoňovou.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
1.2.4 Zastupitelstvo městyse schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse, jak byl předložen předsedajícím.
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Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
1.3.5 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
1.4.6 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí schvaluje tajný způsob
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

1.5.6

1.6.6

1.7.6

1.8.6

1.9.7

1.10.7

1.11.7

1.12.8

volby starosty, místostarosty a rady městyse postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí schvaluje zvolení jednoho
místostarosty
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí tajnou volbou starostou městyse
MVDr. Zdeňka Křivánka, nar. ***.
Výsledek hlasování: Pro:13 Proti:1 Zdrželi se: 1
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí tajnou volbou místostarostou městyse
Ing. Jiřího Danihela, nar. ***.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti: 0 Zdrželi se:1
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí tajnou volbou členy
rady městyse
Jiřího Landsmana
Výsledek hlasování: Pro:12 Proti: 1 Zdrželi se:2
Ing. Janu Stehlíkovou
Výsledek hlasování: Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se:2
Ing. Luboše Štěpánka
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí zřizuje finanční výbor
a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí předsedou kontrolního výboru
Ing. Janu Stehlíkovou
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí předsedou finančního
výboru
Ing. Luboše Štěpánka
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí v souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění,
a) stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena za-

stupitelstva obce ve výši 613,-Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 11. 2018 a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil,
b) stanoví odměnu za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.840,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
c) stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.284,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
1.13.9 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí deleguje starostu k zastupování městyse Nové Veselí v Lesním družstvu obcí Přibyslav,
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a zároveň ho deleguje do orgánů LDO Přibyslav
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
1.14.10 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí deleguje starostu k zastupování městyse Nové Veselí ve Svazku obcí POOSLAVÍ a zároveň ho deleguje do orgánů Svazku obcí POOSLAVÍ
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
1.15.11 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí deleguje starostu k zastupování městyse Nové Veselí na valných hromadách Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko a místostarostu městyse Nové
Veselí deleguje k zastupování městyse ve volených orgánech
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
1.16.12 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí volí za členy školské
rady zástupce městyse:
a) Ing. Jiřího Danihela
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
b) Bc. Ivanu Filipovou
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
c) Bc. Petra Vencelidese
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1
1.17.14 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí schvaluje usnesení č.
1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí,
konaného dne 30. 10. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0

ZE SPORTU

VOLEJBAL
Blíží se nám Vánoce a my
přinášíme krátké shrnutí dosavadního průběhu soutěže
krajského přeboru žen. Po letní
přípravě, během které se k nám
přidaly dvě nové tváře – smečařka Kačka Mokrá a universálka Ája Sobotková, jsme se už
nemohly dočkat prvních zápasů. Sezónu jsme zahájily 7.10.
2018 na domácí palubovce proti družstvu Polné. Z tohoto dvojzápasu jsme odešly s prohrou
1:3 a výhrou 3:2. Tímto ale první
herní víkend nekončil. Hned večer po zápasech jsme se sešly ve
prosinec 2018

Žďáře nad Sázavou v restauraci
Na Farských, kde jsme pokračovaly „týmovou schůzí“. Nedělní
ráno pak bylo trochu náročnější, ale sezónu jsme tak poctivě
zahájily ve všech směrech. Následující kolo jsme odehrály na
hřišti soupeře v Havlíčkově Brodě. Tento tým se stal v minulém
ročníku vítězem naší soutěže
a jejich kvality se potvrdily i při
tomto dvojzápase. Domů jsme
odjížděly s výsledkem 0:3, 1:3.
Smůla nás bohužel provázela
i při dalším domácím utkání
proti Jihlavě, kde jsme nezískaly ani bod s výsledkem 0:3, 1:3.
Na lepší časy se začalo blýskat
při venkovním zápase v Hum-

polci, odkud jsme sice nedovezly všechny body, ale výhrou
3:1 jsme si spravily chuť. Druhý
zápas skončil 1:3. Poté přišla
vítězná série v podobě dvou
vítězných dvojzápasů, kdy jsme
získaly plný počet bodů proti
družstvům Přibyslavi a Štoků.
Zatím poslední utkání jsme
odehrály o prvním adventním
víkendu na domácí palubovce
proti Pelhřimovu a Třebíči. Získaly jsme krásných 10 z 12 možných bodů. V sobotu jsme dvakrát přehrály Pelhřimov 3:0, 3:0
a v neděli jsme proti hráčkám
Třebíče zvítězily 3:0 a prohrály
2:3. Momentálně figurujeme
v tabulce na 4. místě. Post trené-

ra v této sezóně zastupuje naše
zkušená hráčka Majda Fejtová,
která kvůli zdravotním problémům nemůže hrát, a svoji funkci plní na jedničku. Celý podzim
nám také pomáhaly naše juniorky Peťa Koukalová, Ivanka
Musilová a Áďa Švomová, za což
jim moc děkujeme.
Můžeme říct, že i přes veškerou snahu nám zatím chybí
sehranost na hřišti, protože stíháme společně trénovat pouze
jednou za týden, a to v pátek. Je
ale vidět, že postupem sezóny
se hodně zlepšujeme na servise, snažíme se i zlepšit kombinace na síti a výše zmíněnou
sehranost v poli, abychom ze
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hry odstranily míče typu „čí to
vlastně bylo?“. I když se na hřišti
občas nedaří, jako tým fungujeme pořád skvěle a neskládáme
hlavy. Přece jen je to pořád začátek.
Ještě jsme tu měli jednu významnou událost - v listopadu
oslavil své 40. narozeniny náš
trenér Míra Štourač a konala se
velká oslava, které se zúčastnil
celý volejbalový klub. Všichni
jsme si to moc užili!

Děkujeme všem našim
věrným fanouškům, kteří chodí na zápasy a podporují nás.
Vaše podpora je pro nás moc
důležitá a žene nás dopředu
za vítězstvím! Chtěly bychom
Vám také popřát šťastné a veselé Vánoce a krásný nový
rok 2019! Doufáme, že nám
i v tomto roce zachováte svoji přízeň, protože SPOLEČNĚ
JSME SILNĚJŠÍ!
Marie Nováčková

Průběžné umístění družstev v mistrovských soutěžích 2018 / 2019
Družstvo
ženy
juniorky
kadetky
starší žákyně
mladší žákyně

Soutěž
KP I. třídy
I.liga
I.liga
KP I. třídy
KP I. třídy

mladší žákyně

minivolejbal

Průběžné místění
4. místo / 10 družstev
1. místo / 6 družstev, sk. C
6. místo / 6 družstev, sk. C
1. místo / 12 družstev
2. místo / 12 družstev
„A“ 14. místo / 36 družstev
„B“ 35. místo / 36 družstev
„C“ 36. místo / 36 družstev

poznámka
Základní část
Základní část

Výsledky druhého kola

HÁZENÁ
S blížícím se koncem roku
i náš oddíl hodnotí výsledky,
kterých jsme dosáhli v tomto
roce. A můžeme říct, že tento
rok znovu přinesl našemu oddílu úspěchy, které jsou pro
náš klub nezapomenutelné.
Vždyť mladší dorost obhájil
v tomto roce titul Mistra České
republiky, starší dorost obhájil titul Vicemistra. Také v žákovských kategoriích byl pro
nás tento rok velmi úspěšný.
Největším úspěchem v žákovských kategoriích je pro nás
ovšem velký počet malých házenkářů, kteří několikrát týdně
trénují v naší krásné sportovní
hale. Ve třetím roce našeho
účinkování v Extralize mužů
se i naše družstvo mužů může
pochlubit tím, že se pohybuje
vysoko v Extraligové tabulce
a náš cíl pro tuto sezónu, postup do play off, je velmi blízko. V době, kdy vznikají tyto
řádky se též připravujeme na
čtvrtfinále Českého poháru,
kde se budeme snažit o po-
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stup mezi 4 nejlepší týmy ČR.
Rád bych dnes vyzdvihl také
naši dlouhodobou výbornou
spolupráci s oddílem volejbalu. Také oddíl volejbalu dlouhodobě dosahuje výborných
výsledků ve svých soutěžích.
Oby oddíly samozřejmě vzájemně sledují výsledky „konkurenčního oddílu“. Abych tuto
skutečnost prokázal, nechal
jsem podzimní házenkářskou
sezónu zhodnotit jednu mladou volejbalistku.
Letošní podzim se našim
házenkářům opravdu vydařil.
Nejmladší tým přípravky spolu s družstvem minižáků se
zúčastnili Přeboru České obce
sokolské ve Velkém Meziříčí.
Po několika těžkých zápasech
skončili minižáci na druhém
a přípravka na krásném šestém místě. V kategorii mladších žáků si obě dvě družstva
vedou velice úspěšně. Nové
Veselí B se drží na čtvrté pozici a A-tým je dokonce druhý.
Jinak tomu není ani u starších

žáků, kde jsou v Lize Vysočiny před nimi pouze chlapci
z Velkého Meziříčí. Starší žáci
postoupili také do prestižní
soutěže Žákovská liga starších
žáků. První kolo těchto turnajů
se uskuteční 9. prosince. Když
se podíváme na dorostenecké soutěže, tak tam se mladší
z těchto kategorií drží těsně
pod nejvyšším stupněm. Stejně jsou na tom i starší dorostenci, jejichž ztráta na vedoucí tým činí pouhé dva body.
V Extralize mužů se tuto sezónu také velice daří. Muži vybojovali po podzimu úžasné třetí
místo, které si po nynějších výkonech opravdu zaslouží.
Michaela Maternová, mladší
žákyně oddílu volejbalu
Jednou z největších výhod
našeho klubu v rámci ČR je až
neuvěřitelná podpora našich
fanoušků na našich sportovních utkáních. Musím říct, že
komunita našich fanoušků patří
k nejlepším v lize, a to jak množ-

stvím a intenzitou povzbuzování na zápasech, tak také kultivovaností projevu a objektivitou
při posuzování herních situací.
Jsem přesvědčen, že naše fanoušky nám závidí všechny
kluby v České republice.
Na závěr bych chtěl popřát
všem našim příznivcům, fanouškům, členům oddílu vše
nejlepší do následujícího roku,
a ještě jednou všem poděkovat
za podporu bez níž bychom nikdy výše uvedených výsledků
nedosáhli.
Zdeněk Materna, místopředseda oddílu házené
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