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Dětský karneval
V neděli 17. března se v sokolovně konal tradiční dětský karneval. Ceny pro děti věnovaly
firmy ZDT spol. s r.o. a EFKO-

-karton, s.r.o., kterým touto cestou velice děkujeme. O výzdobu se postaraly děti ze školní
družiny pod vedením paní Mi-

leny Sobotkové. Dobrovolníci
z 5. třídy dramatického kroužku
při základní škole pomohli při
jednotlivých soutěžích. Neje-

nom jim, ale i všem ostatním,
kteří se podíleli na přípravě karnevalu, patří poděkování.
Jitka Kalasová

neubralo to nic na bujaré náladě trvající po celý den. Moc
děkujeme všem za pohostin-

nost a štědrost. Část letošního
výtěžku bude věnována spolku Zahrádkářů a Seniorskému
spolku.
O týden později se uskutečnily
Masopustní dozvuky za podpory obce a několika dobrovolníků z masopustního průvodu.
Někteří návštěvníci této akce
přišli bez masky, jiní dali prostor
své fantazii a nápadité převleky
doplnili scénkou pro pobavení
ostatních. Mohli tak získat hlasy ostatních a vyhrát nejlepší
masku večera. Atmosféra byla
veselá, pilo se a tančilo až do
rána za doprovodu místní kapely Press band. Děkujeme
tímto všem zúčastněným.
Mirka Klusáčková

Masopust a Dozvuky
„Už je tomu Masopustu namále,…“ a další lidové písně
zazněly novoveselskými ulice-
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mi poslední únorovou sobotu
letošního roku. I když se masky
sešly v menším počtu než loni,
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI
NTI

Jindřich Rössler Polní 396
Václav Randáček Na Městečku 57
Petr Dohnal Dolní 55
Václav Novák U Kapličky 196

Bohuslav Vencálek 75 let
Jiřina Šperlingová 75 let
Marie Zmeškalová 90 let
Miloslav Zikuška 80 let
Marie Bártová 70 let
Emilie Friebová 90 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

Informace z evidence obyvatel Nového Veselí za rok 2018 a ze Statistického úřadu
Po zpracování statistiky za rok 2018 je stav obyvatelstva v našem městysi následující:
V roce 2018 se přistěhovalo 11 lidí a 20 se jich odstěhovalo. Narodilo se 12 dětí a zemřelo rovněž 12 obyvatel. Počáteční stav k 1.
1. 2018 byl 1320 obyvatel, k 1. 1. 2019 1311 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob za prosinec 2018 činil 1,3 %, což je oproti roku
2017 pokles o 0,6 %.

RŮZNÉ INFORMACE A OZNÁMENÍ
-

I v tomto roce budou majitelům psů v Novém Veselí dle naší
evidence doručeny složenky na úhradu poplatku ze psů za
rok 2019. Předvyplněné složenky budou těmto občanům
dodány společně s tímto zpravodajem a žádáme o jejich
úhradu do 30. 5. 2019, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilním symbolem je číslo uvedené na složence, ve zprávě pro
příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Dále bude možné
zaplatit tyto poplatky v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí.

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

vých stránkách městyse v odkazu „Hlášení místního rozhlasu“ a na Facebooku.
-

Sběr nebezpečných odpadů proběhne v naší obci 29. 4.
2019 od 16.45 – 17.15 hodin u parku.

-

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou u budovy úřadu přistaveny od 26. 4. – 27. 4. 2019.

-

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

-

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

-

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

-

Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady.

-

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.
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Pozvánka SDH Nové Veselí
27. dubna - sobota - Sběr železného šrotu od 9:00 hod
30. dubna - úterý - Stavění májky
30. dubna - úterý - Slet čarodějnic od 18:00 hod
4. května - sobota - Hasičská pouť od 15:30 hod
4. května - sobota - Koncert dechovky Rebelka od 18.00 hod
8. června - sobota - Kacení májky od 19:00 hod., taneční výlet s kapelou Maraton
9. června - neděle - Dětský den „Hasičské radovánky“ od 14:00 hod

Tříkrálová sbírka u nás
V Novém Veselí se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 5. ledna
2019. Vybráno bylo rekordních 55.791,- Kč.
Poděkování patří všem, kteří přispěli svým darem, pomohli
s organizací sbírky a také koledníkům.
Letos se vydali do vašich domovů získat prostředky na
dobrou věc: Verunka Šrámková, Káťa Danihelová, Lucka Horká,
Evča Prachařová, Ráďa Šlechtová, Barunka Kotíková, Markétka
Jurmanová, Vojta Hromádka, Valentýnka Hromádková, Ondra
Danihel, Terezka Hemzová, Bětka Nováková, Hanka Mašková,
Amálka Studená, Natálka Merunková, Jeník Pospíchal, Káťa Pospíchalová, Terezka Navrátilová, Lucka Zítková a jejich doprovod: Láďa Nováček, Radek Novotný, Miloš Musil, Verunka Danihelová, Marek Musil, Míša Dušková, Jitka a Petr Pospíchalovi.
DĚKUJEME VŠEM!!!
Marcela Vencelidesová

Stavební akce v roce 2019
Od 1. 4. 2019 byla zahájena akce
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v ulici Na Městečku. Konkrétně se tato
rekonstrukce bude provádět v části pod
kostelem. Práce byly zahájeny před Bílkovými a budou pokračovat směrem ke
kostelu. Investorem této akce je Svazek
vodovodů a kanalizací Žďársko. Městys
se na této akci podílí finančně, konkrétně
30 % z celkové realizační částky, a to ve
výši 1.336.227,- Kč. Zhruba od poloviny
května bude částečně uzavřena silnice
pod kostelem, provoz v této lokalitě bude
řízen jednosměrně. Všechna dopravní
omezení budou včas dopravně označena.
Duben 2019

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
v našem správním obvodě
Nové Veselí
55.791,- Kč
Újezd
30.190,- Kč
Březí nad Oslavou
13.168,- Kč
Matějov
11.400,- Kč
Budeč
8.537,- Kč
Kotlasy
8.450,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
127.536,- Kč

Naše městečko rozkvetlo
Loňský podzim jsme na městečku zasadili cibulky krokusů.
Krokusy neboli šafrány jsou vděčnými jarními a podzimními trvalkami. Jarní krokusy vykvétají sotva sleze sníh nebo rozmrzne půda. Tvoří často bohaté trsy a hodí se do trávníků, pod keře
a do skalek. Na podzim naopak kvete šafrán pravý (Crocus sativus), jehož blizny jsou ceněným kořením. Toto koření je vzácné, proto se říká: …je ho jako šafránu... Jelikož se krokus řadí
mezi brzké jarní květiny, při slunečném počasí i brzy odkvetou.
Kdo jste neměli příležitost rozkvetlé krokusy vidět, podívejte se
na fotogalerii městyse - https://www.noveveseli.cz/o-mestysi/
galerie?view=albums&display_select=0&preselected_last=0
Monika Kovalská

K dopravnímu provozu bude využívána
i místní komunikace nad budovou úřadu
městyse. Žádáme všechny spoluobčany
o trpělivost a shovívavost v průběhu provádění zemních prací této akce. Dojde
k určitým omezením pro chodce i pro řidiče motorových vozidel.
Souběžně s touto rekonstrukcí kanalizace a vodovodu se začnou na začátku
června provádět práce na přemístění
nadzemního vedení elektrické energie
do země. Tyto práce se budou provádět
v ulici Na Městečku (kolem parku, k faře),
v celé ulici Dolní. Na této záležitosti se
městys finančně nepodílí. Nicméně sou-

běžně s těmito pracemi musí městys instalovat nové veřejné osvětlení. I tyto práce budou provázeny určitými omezeními
a také i v tomto případě žádáme spoluobčany o pochopení a shovívavost.
Další plánovanou akcí bude oprava
chodníku od místa křižovatky Jihlava –
Polná až po Mackovi. Zde je investorem
městys a na tuto stavbu získal městys
částečnou dotaci z Kraje Vysočina. Také
v tomto případě žádáme spoluobčany
o pochopení a vzhledem k blízkosti křižovatky a silnice také o zvýšenou opatrnost
chodců a řidičů v této lokalitě.
starosta městyse
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Stavba silničního obchvatu Nové Veselí
V březnu letošního roku
byly zahájeny stavební práce
na realizaci stavby obchvatu
kolem Nového Veselí a Budče.
Jedná se o novou silnici o délce cca 5 km. Investorem stavby je Kraj Vysočina, který na
tuto akci obdržel dotaci z Evropské unie. Stavbu provádí
firma Skanska a.s. Termín realizace je stanoven od 3/2019
do 10/2020. Městys Nové
Veselí bude investorem stavby mostu přes novou silnici
na cestě na Vetlu, po níž vede
trasa cyklotrasy ze Žďáru nad
Sázavou do Rosičky. Na tuto

stavbu má městys podanou
žádost o dotaci na SFDI. Celá
stavba obchvatu si vyžádá
v průběhu realizace jistá dopravní omezení, zejména ve
směru na Březí nad Oslavou,
kde dojde k několikaměsíční
dopravní uzavírce. Případné
dotazy ohledně stavby obchvatu lze obdržet na Odboru
dopravy Kraje Vysočina a na
městysi Nové Veselí. Mapové
podklady stavby jsou zveřejněny na webových stránkách
městyse Nové Veselí.
Kroky směřující k realizaci silničního obchvatu byly

městysem zahájeny již v 90.
letech minulého století. Provedla se úprava územního
plánu, přizpůsobily se k tomuto účelu pozemkové úpravy a Krajem Vysočina byla
zpracována Studie proveditelnosti tohoto obchvatu. V
roce 2015 měli občané Nového Veselí a všech okolních
spádových obcí možnost
vyjádřit svůj názor a postoj
k potřebě a nutnosti výstavby nového obchvatu v petici
– podpisové akci zorganizované městysem Nové Veselí.
Více jak 60 % občanů starších

15 let vyjádřili touto peticí
podporu realizace obchvatu.
I na základě výsledku této
petice se vedla další jednání
s Krajem Vysočina k zahájení realizace stavby. Podmínkou ze strany Kraje Vysočina
bylo předfinancovat projekt
k územnímu rozhodnutí a zejména zajistit majetkovou
přípravu území stavby, což se
podařilo. Chtěl bych poděkovat všem majitelům pozemků, s kterými majetková řízení
probíhala, za jejich vstřícnost
a pochopení situace.
starosta městyse

Vodní naučná stezka je unikát, který musíme chránit
Náš městys se neustále rozvíjí a vzkvétá. Žijí zde činorodí lidé, kteří mají zájem
budovat, inovovat, ale i organizovat, setkávat se a užívat si všeho, co nám život na
této planetě umožní. A to je skvělá zpráva. Co všechno se událo v Novém Veselí
a kam jsme se dostali dnes, tedy v období
významných výročí, mezi něž patří i vznik
Československé republiky, ukazuje publikace připravená týmem dobrovolníků,
kteří se podíleli na zpracování žádosti pro
vesnici roku. A jak již bylo v loňském červnovém zpravodaji popsáno, titul za kraj
Vysočina jsme sice neobdrželi, ale dostali
jsme první počin. A to diplom za příkladnou environmentální výchovu dětí a mládeže. Obě součásti příspěvkové organizace, jak základní, tak mateřská škola, má
vzdělávání dětí v oblasti EVVO jako jednu
z priorit a cílem pedagogického snažení
je nejen vybavit děti a mládež do života
vědomostmi a znalostmi, ale i praktickými
zkušenostmi a vysokou dávkou citlivého
přístupu k přírodě a udržitelnému životu. Společnou ukázkou dobré spolupráce
všech, tedy základní školy, mateřské školy
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a městyse bylo vybudování vodní naučné
stezky, která byla dokončena v roce 2017
a funguje tedy cca 4 roky. Stezka nabízí
nejen odborné informace na panelech, ale
i mnoho doplňkových, tzv. interaktivních
prvků, a to nejen pro děti a žáky, ale i pro
ty, kteří navzdory věku zůstávají hravými.
Je místem poznání, relaxace, běžeckých
i cyklistických aktivit či místem rodinných
procházek. Proto je smutné, když za čtyři roky fungování bylo ztraceno, zcizeno
nebo poničeno vybavení některých zastavení. Kupříkladu na prvopočátku dalekohled, hliníkové kyblíky celkem 3 ks, lano
v délce 20 m u zastavení „potravní řetězce“
již 2x, zničeny byly síťky a cedníčky na lovení drobných vodních živočichů a jiné (sice
drobné) újmy na panelech, které ale berou
energii těm, kteří se i nadále o stezku starají. Na všech panelech je vždy popsáno, jak
prvek použít či je jasné z uložení pomůcek,
jak se mají vrátit zpět na původní místo.
Budeme-li všichni používat věci a zároveň
je ukládat a vracet zpět, stezka bude připravena pro všechny její návštěvníky. A že
jich není málo. My jsme v brzkém předjaří

s dětmi opět na stezku vyrazili. Jaké však
bylo naše zděšení, když jsme u zastavení dvě zjistili, že někdo ulomil vodníkovi
nohu a ruku. S dětmi jsme přemýšleli, jak
se to mohlo stát. Děti chtěly věřit tomu,
že to mohl udělat silný vítr. To, že by někdo schválně našeho vodníka poničil, bylo
prostě neuvěřitelné.
Proto prosíme všechny sousedy, děti,
mládež, rodiny i ostatní návštěvníky stezky,
aby nám pomohli společně se starat o toto
krásné dílo, které náš městys zviditelnilo
na poli environmentální výchovy a osvěty.
A dorazíte-li nakonec k relaxačnímu zastavení, kde si třeba budete opékat buřtíky, využijte energii načerpanou na stezce
nebo energii svých dětí a doplňte i pro
ostatní to, co použijete. Do koše můžete
nasbírat šišky, starší děti a mládež může
nalámat nějaké klacíky a klacky na otop,
do kyblíku nenabírejte bahno, je na vodu,
přenesete-li lavičky, vraťte je zpět, zkrátka
chovejme se všichni tak, aby si i další návštěvníci mohli stezku užívat naplno.
Děkujeme.
Za komisi EVVO Monika Kovalská
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Náš městys se v loňském roce zapojil
do celorepublikové soutěže Vesnice roku
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé
vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR
v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od
roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst
a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se
mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Tato soutěž nejen ukazuje, jak je náš
venkov rozmanitý a jaké možnosti obce
mají a využívají pro rozvoj svého místa,
ale hlavně ukazuje obyvatele žijící v těchto obcích, jejich kreativitu, um, dovednost, jejich chuť veselit se, bavit se, hýbat
se, ale i vzdělávat se. A to hlavní – scházet
se a povídat si, jednoduše - být pospolu.
A proto aktuální zpráva pro všechny – zapojíme se i letos. Žádost, kterou
koordinační skupina loni vytvořila spolu s mnoha „pomocníky“, je totiž kvalitní
a obsáhlá, takže na ni není už potřeba

tolik práce, spíše zaktualizovat a vložit to
nové, co se za rok 2018 u nás událo. Třeba
krásné a důstojné oslavy 100. let republiky. K žádosti se chystáme přiložit i další
materiál, jako DVD zachycující život u nás,
CD s polkou ušitou pro nás apod.
I náš městys je krásným místem, které se za dobu své existence neskutečně
rozvinulo. Žijeme zde aktivně, máme
bohatou spolkovou činnost, dobrou spolupráci s farním úřadem, sportovního
ducha rozvíjíme odmalička, máme i bohaté zázemí, třeba pro kulturní a společenské akce. Firmy a společnosti spolu
s drobnými řemeslníky pomáhají rozvíjet
nejen naši obec, ale i region a zapojují se
do života celého městyse. Příspěvkové
organizace městyse jsou na velmi dobré
úrovni a ve své činnosti a práci i inspirací
pro ostatní. Je toho zkrátka hodně, na co
můžeme být pyšni a hrdi.
I přesto, že v loňské soutěži jsme neuspěli (konkurence je značná), dílčí úspěch
jsme zaznamenali. Ocenění za kvalitní environmentální práci příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nové Veselí. A od drobných
krůčků se můžeme posouvat.

A zde je výzva pro Vás všechny. Obce,
vesničky a městyse, které se zapojují, jsou ve
své činnosti a rozvoji také bohaté, jako my.
Až přijede hodnotit komise vesnice roku, je
důležité ji něčím překvapit, ohromit, ukázat
to jedinečné a unikátní, co nenajdou nikde
jinde. V loňském roce jsme komisi naplánovali cestu po Novém Veselí a ukázali poměrně hodně. A vidíte – nestačilo to. Je potřeba
přijít s nějakým nápadem, myšlenkou, jak
celé setkání s komisí naplánovat, a hlavně,
jak zapojit větší veřejnost.
Po zkušenosti z loňska, kdy jsme hodně jezdili z místa na místo, a komise spíše
viděla, než prožila, uvažujeme o větším
společenském setkání, které by se odehrálo na jednom, maximálně dvou místech (třeba zastřešené zázemí SDH – to
loňská komise neviděla). A teď jen popřemýšlet, co naplánovat, a i jak komisi do
setkání vtáhnout, aby to v nich zanechalo
hluboký prožitek. Budeme moc rádi za
každý nápad, jak a čím zaujmout a jak nejlépe prezentovat náš městys. Vaše návrhy
prosím směřujte na email petra.bartonova@ou.noveveseli.cz.
Monika Kovalská

Setkání seniorů
Od měsíce ledna do dubna proběhla celkem čtyři setkání
seniorů. Při lednovém Kamila Dvořáková z regionálního muzea
Na Tvrzi zajímavě vyprávěla o cestování po Skandinávii a vyprávění doplnila mnoha obrázky. V únoru jsme se společně s Marcelou Vencelidesovou sešli nad starými fotografiemi z Nového
Veselí a událostech zde konaných. V březnu jsme přivítali pana
Václava Augustina, který je autorem knihy V zajetí lovecké vášně. Povídání bylo zaměřené na myslivost, sokolnictví a les. A
dubnové setkání patřilo spisovatelce a výtvarnici Kamile Skopové. Autorským čtením a vyprávěním o velikonočních zvycích
a životě na vesnici zpestřila pondělní odpoledne.
Poslední letošní květnové setkání nás čeká s panem MUDr.
Františkem Teclem - rodákem z Nového Veselí. Nezapomeňte
tedy přijít v pondělí 6. května v 16.00 hodin do zasedací místnosti úřady městyse.
Jitka Kalasová

Staré fotografie
Únorové setkání seniorů
bylo věnováno povídání nad
starými fotografiemi. Část fotografií pocházela z obecního
archivu, část s sebou přinesli
někteří příchozí.
Duben 2019

Velké poděkování patří
paní Jaroslavě Fickové, Marii
Žilové, Ivaně Černé, Marii Stehlíkové, Marii Hudcové, panu
Františku Ondrákovi, Josefu
Krejzovi a Oldřichu Veselému.

Díky nim se sbírka starých novoveselských fotografií opět
rozrostla.
V krátkém článku nelze popsat všechny znovu nalezené
snímky. Jde o tváře těch, kteří

zde žili před námi nebo místa,
která se během let proměnila.
Nově také do archivu přibyly
fotografie zachycující činnosti,
které už nejmladší generace
zná jen z vyprávění – draní
5

peří, domácí zabíjačka, odvody branců, průvody Božího
těla, kterého se účastnila snad
celá obec nebo společné zájezdy.
Jedna, nově objevená, přece jenom stojí za zmínku. Jde
o fotografii, která byla pořízena v roce 1927 pravděpodobně z věže kostela, se záběrem
na městečko a rozestavěnou
školu.
O postavení nové školy
bylo rozhodnuto na jaře 1927.
Stavba na pozemku, který byl
včetně domu čp. 1 zakoupen
už v roce 1913 pro potřeby obce, měla být zahájena
v květnu 1927.
Tehdy už v dost zchátralém
domku bydlel nájemce, který
se domáhal dohodnuté čtvrtletní výpovědní lhůty. Bylo
však nutno začít stavět, proto
bylo čp.1 úředně prohlášeno
za neobyvatelné, s nutností
vystěhovat se ihned. Následně
se začalo s bouráním. Kámen
byl použit do základů, které
byly oproti původnímu stavení posunuty tak, aby se o 2
metry rozšířila mezera mezi
budoucí školou a domem
Duškových.
O realizaci stavby se ucházeli tři stavitelé, jeden z Chotěboře, druhý ze Žďáru a třetí
z Křižanova.
Tím byl Leopold Hemala, který předchozí rok stavěl
v obci lihovar, a i když jeho cenová nabídka nebyla nejnižší,
zakázku díky dobrým referencím získal.
Součástí smlouvy byla
podmínka, že na práci budou

najímáni jen zdejší dělníci
a řemeslníci. Pouze v případě,
že by v místě nikdo potřebnou živnost neprovozoval,
bylo možné najmout někoho
z nejbližšího okolí. Největší
část prací tak zvládly šikovné
ruce místních, ale například
sklenářské práce byly zadány
sklenáři Šustrovi ze Žďáru.
Na fotografii je pěkně patrný půdorys přízemí. Část vpravo od hlavního vchodu byla
stavěna jako byt pro řídícího
učitele. Levou část pak tvořila rohová třída, za ní školní
kuchyně, kabinet a dvě třídy.
Vše spojovala chodba s okny
na sever a vchodem na školní
dvorek. K severní straně byly
přistavěny toalety, v té době
ještě suché, ty splachovací
byly ještě hudbou vzdálené
budoucnosti. Patro
v podstatě kopírovalo přízemí, jen nad bytem řídícího
byla jedna třída navíc a ředitelna.
Ještě do zimy roku 1927
byla budova zastřešena, po-

kryta krytinou a od jara se
znovu pilně pracovalo tak,
aby škola mohla být 30. srpna
1928 slavnostně otevřena.
Do výklenků v průčelí nad
hlavním vchodem byly umístěny dvě busty. Dar místního
rodáka akademického sochaře Julia Pelikána. Tehdy,
v době první republiky, to byly
podobizny
J. A. Komenského a T. G.
Masaryka. Busta prvního československého
prezidenta
však musela být za protektorátu odstraněna. V roce 1947
byla na její místo instalovaná
podobizna prezidenta Edvarda Beneše, kterou časem
nahradila busta spisovatelky
Boženy Němcové.
Tolik několik zajímavostí,
které se mohou vybavit při
pohledu na starou fotografii.
S odcházející generací
pamětníků se ztrácí i kontakt
s minulostí a zároveň povědomí o tom, co a jak bylo. Pro
uchování paměti o místech,

dějích nebo lidech jsou fotografie dobrým pomocníkem.
Aby „sbírání“ starých fotografií mělo smysl, je důležité
vědět co, nebo kdo na nich je.
Teprve pak dokážou správně „vyprávět příběh“ a tím ho
i uchovat.
Kéž se nám podaří takových „fotografií s příběhem“
zachránit pro další generace
co nejvíc.
Těším se na další povídání nad starými fotografiemi.
Pokud se i u vás najdou fotografie nebo jakýkoli jiný materiál (staré dokumenty, listiny,
deníky, dopisy…) týkající se
novoveselské minulosti, budu
ráda, pokud je zapůjčíte k naskenování. Stanou se tak součástí obecního archivu.
Také uvítám upozornění
na informace a události z doby
současné, které stojí za zaznamenání do obecní kroniky.
Marcela Vencelidesová,
kronikářka
mobil: 777 930 207
e-mail: marcela@vencelidesova.cz

Divadlo
Divadelní sezóna vrcholí. Po úspěšné
francouzské komedii Taková ženská na
krku připravují ochotníci další napínavou
komedii. Tentokrát to bude hra italského
autora Carla Goldoniho Poprask na laguně. Zkoušky jsou v plném proudu a premiéra je naplánována na začátek května.
Děj hry se odehrává v malém italském
přístavním městečku, kde žijí dvě znesvářené rodiny. Zatímco muži se plaví po
moři, jejich ženy vedou doma neustálé
spory. To se náramně hodí vyšetřujícímu
6
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komisaři Isidorovi, který mezi ženami rozdmychává oheň, aby měl případ k šetření.
K ruce mu je jeho pomocník, obchodník
s rybami a milovník hudby, patron Vicenzo. Oba se snaží případ co nejvíce zamotat.
Mladí ochotníci sehráli před Vánocemi
pohádku O hodném hloupém Honzovi.
Ve hře se představilo dvanáct herců, kteří
svými výkony potěšili v adventním čase
nejen dětské publikum. Na pohádku se
přišlo podívat kolem 150 diváků.
Několik herců sehrálo před Vánocemi
také krátkou scénku na Svatomartinských
slavnostech Školičky Kamarád. Akce byla
opět velice vydařená.
Jana Stehlíková

Velikonoce
I kdybys šel na světa kraj,
rodnou obec máš jen jednu.
Dnes musíme dodat, že jsme se
sice většinou narodili v nějakém
městě v porodnici, ale za rodnou obec považujeme každý tu
svou, ve které jsme vyrůstali.
Ze svého dětství asi nejvíc
vzpomínáme na Vánoce, narozeniny Pána Ježíše. Na ty svoje narozeniny dostává dárky
(skoro) každý z nás, na ty jeho
(skoro) všichni. A radost je na
obou stranách, u dárce i obdarovaného.
Velikonoce jsou svátky trochu jiné. Kritikové řeknou, že
vznikly u Židů a vyjadřovaly radost z přicházejícího jara. Mají
pravdu, ale je to jen kostra celé
události. K ní přistupuje vysvobození izraelského národa z otroctví. Jejich Veliká noc nastala,
když mohli vyjít na svobodu,
když je jejich egyptští otrokáři
museli pustit a oni mohli zamířit do své původní vlasti, do
zaslíbené země, prostě domů.
Na tuto noc vzpomínali každý rok a jak píše Bible ve Starém

zákoně, velikonoční svátky prožívali v rodině stejně důvěrně
a vroucně jako my prožíváme
ty vánoční. Místo koled zpívali
žalmy, místo ryby měli beránka,
ale celá rodina byla pohromadě, když jich bylo málo pozvali
sousedy, aby z beránka žádné
zbytky nepřišly nazmar (zbytky
nejedlé jako kopýtka a střeva
spálili v ohni). K beránkovi měli
nekvašený chléb a zeleninu
a pili víno s vodou.
V tomto ovzduší se Pán
Ježíš, sám svobodný, sešel se
svými 12 apoštoly, svou novou
rodinou. To je ta známá Poslední večeře. Všichni už tušili, že se
chýlí k smutným věcem. Ačkoli on kudy chodil, dobře činil,
uzdravoval a pomáhal, zlí lidé
se na něj chystali.
Proto při večeři řekl, že
bude zabit a vzal chléb a víno,
a všechno ukázal, a pak přikázal, aby to tak dělali na jeho památku, až se to stane. Odborně
říkáme, že ustanovil křesťanskou bohoslužbu - večeři Páně,
mši svatou.

Velikonoce jsou tedy výročím první mše svaté. To bylo na
Zelený čtvrtek.
Druhý den - na Velký pátek - ho ukřižovali. Proto je
tento pátek den vážný a je na
něj vyhlášen přísný půst, proto
na v některých obcích místo
veselého zvonění zní ponuré
hrkání.
Zlo však zvítězilo jen zdánlivě, jen dočasně. Ježíš to nakonec vyhrál a slavně vstal z mrtvých, třetího dne, jak sám řekl.
Proto je v noci z Bílé soboty na
neděli slavná bohoslužba se
světly a zpěvy na podtržení té
velikonoční radosti. Ta dává ráz
celým svátkům. A vrcholí v neděli na Hod Boží velikonoční,
kdy každého potěší napečení
velikonoční beránci, kraslice,
zdobené větvičky, kytice a podobně. V jejich doznění se pak
kluci vydávají na pomlázku,
není to sice a nemusí to být radostí pro každého, přesněji pro
každou, ale když se to vezme
s citem, snad to se to zvládne.
Rodná obec je dána, dětství

nám připomenou Vánoce. Čas
však letí neúprosně dál a nikdo
ho nezastaví. A člověk na rozdíl
od koně, který je jen jednou
hříbětem, se ve stáří stává podruhé dítětem, a to už není tak
radostné jak to první dětství
v minulosti. Velikonoce však
upozorňují na budoucnost,
na to lepší před námi, protože
v Bibli v Novém Zákoně je psáno, že s Ježíšem máme být jednou vzkříšeni i my. Chápeme
pak lépe složité nápisy na pomnících našich věřících předků, kde u staršího data bylo
napsáno: narozen ke smrti a u
druhého: zemřel k životu.
A můžeme si pak s nimi
zopakovat jejich moudrost, že
jsme na světě jako na výletě (ať
je co nejdelší a nejpříjemnější!), který jednou skončí. Máme
se z něj však kam vrátit - čeká
nás Otec, jenž je na nebesích.
To je cíl všech našich cest. Ať
jsou dlouhé nebo krátké, přímé nebo křivolaké, ať se tam
sejdem.
Jan Peňáz

Pořad bohoslužeb o Velikonocích v kostele sv. Václava v Novém Veselí
18.4. Zelený čtvrtek 18.00 a pak hned hrkání
19.4. Velký pátek 15.00, hrkání 7.00 – 12.00 – 18.00, kostel otevřený celý den, možnost přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi
20.4. Bílá sobota 19.30, hrkání 7.00 a 12.00, kostel otevřený celý den
21.4. Hod Boží velikonoční 8.00, děkovná pobožnost 14.30, sbírka na potřeby farnosti
22.4. „Červené“ pondělí 8.00, heslo tohoto dne „Gentleman mrská s citem“

Duben 2019
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První Vánoce bez sněhu
Přinášíme vám pokračování našeho
dobrodružství z Nového Zélandu. Na letiště v Aucklandu jsme přistáli 21. září
v ranních hodinách a po příletu na nás
čekal náš kamarád David. Byli jsme rádi,
že po 20 hodinách letu a 10 hodinách na
letištích můžeme složit hlavu a vyrovnat
se s časovým posunem. Trvalo nám to jen
3 dny a byli jsme zase jako rybičky. Když
jsme byli konečně fit, začali jsme si vyřizovat vše potřebné. První věcí byl bankovní
účet, který jsme potřebovali, abychom dostali daňové číslo a mohli legálně pracovat.
Vypadalo to velice jednoduše, stačilo jen
zajít na pobočku některé banky a účet si
založit. Brnkačka, kdybychom ovšem byli
doma a mluvilo se naším jazykem. Naštěstí
zde s námi měli dostatek trpělivosti – asi
mají rádi hru na pantomimu. Po nějakých
dvaceti minutách jsme měli účty hotové,
takže první krok šel docela hladce. Druhou částí bylo daňové číslo. Žádost jsme
vyplňovali přes internet, a jelikož máme
Google překladač, byla to hračka. Následující den nám přišlo daňové číslo na e-mail
a začali jsme si hledat práci. Rozeslali jsme
životopisy na spoustu různých pracovních
míst a čekali na odpověď. Jako správní Češi
jsme také hledali co nejlevnější způsob
bydlení. Bydlet v autě je jedním z nejvýhodnějších a nejrozšířenějších způsobů
mezi pracovníky a cestovateli na Novém
Zélandu, takže přesně něco pro nás. Když
už nás nebavilo rozesílání životopisů, zkusili jsme si sehnat alespoň auto, pro nás
spíš tedy takový domeček na kolečkách.
První auto se nám moc nezamlouvalo,
a tak nám majitel autoservisu ukázal jiné.
To nám hned padlo do oka, bylo žluté,
ale hlavně mělo jednu velkou výhodu
– certifikaci SC (Self-Containment), což
v překladu znamená, že v autě vydržíte
3 dny bez civilizace a máte spoustu kem-

pů zdarma, a tak jsme si ho zamluvili. Teď
jsme jen museli počkat, až nám přijdou
platební karty, abychom si mohli převést
peníze a auto zaplatit. Během čekání nám
odepsali z kiwi sadu, vyměnili jsme si dvě
SMS a práce byla naše. Termín nástupu
byl stanovený, vyzvedli jsme si peníze,
auto a vyrazili směr Te Puke. Během týdne
jsme přijeli do městečka, které je největším producentem kiwi na celém světe. Po
příjezdu na sady jsme podepsali naši první
pracovní smlouvu s Kris. Ze zpráv jsme si
mysleli, že Kris je mužské jméno, takže to
bylo takové první překvapení, když nám
otevřela dveře žena. Byla velice příjemná
a vše nám ochotně vysvětlila. Náš dozorce
na sadech byl Vincent, který na první pohled vypadal, že má velice rád posilovnu
a místní tetování. Později jsme se dozvěděli, že jsme se nemýlili – opravdu má moc
rád posilovnu a tetování si dělá sám. Není
to rodák ani maor, ale přistěhovalec z nedalekých ostrovů. Na kiwi sadu pracuje už
8 let, a tak nás vše ochotně naučil a ukázal,
jak to máme dělat, aby byl šéf spokojený. Práce na sadech je velice jednoduchá
a může ji dělat opravdu každý, proto nabírají hodně sezónních pracovníků a doufají,
že když někdo odejde, přijde zase někdo
další. Za první 4 měsíce jsme vyzkoušeli asi
6 různých prací na kiwi sadech a práce nás
bavila. Vincentovi jsme se také zalíbili, a tak
nám domluvil vyšší plat a pracovní místo
na pozdější sběr kiwi. Ne že by se musel
nějak moc snažit, byli zde velice rádi, když
se dozvěděli, že chceme zůstat i na pozdější sběr. Než kiwi dozrálo, práce bylo málo,
a tak jsme se rozhodli trošku poznat krásy
obou ostrovů – severního i jižního.
Zažili jsme tu i jeden pro nás nezvyklý
úkaz – Vánoce bez sněhu a v neuvěřitelném teple. Když na to teď vzpomínáme,
tak si musíme přiznat, že nám to Vánoce

ani moc nepřipomínalo. Horko na padnutí, místo sněhu pršelo a cikády nás málem
překřičely. No nechtěli jsme porušit českou
tradici, a proto jsme si udělali smaženou
rybu a bramborový salát. Kapra nahradila
ryba Tarahiki a strouhanku rozdrcené lupínky. Bramborový salát byl jako od maminek. Během večeře nám narážely můry
a různí brouci do okna a venkovní teplota byla skoro 25 stupňů. Po večeři jsme si
místo rozbalovaní vánočních dárků sedli
k venkovnímu stolku, kde jsme si povídali
a popíjeli pivo, prostě taková vánoční idylka na Novém Zélandu.
Mnoho lidí na Novém Zélandu se drží
anglických tradic a na vánoční oběd mají
krocana, pečenou šunku, saláty a opečenou zeleninu. Někdy se oběd připravuje
venku na grilu a zahrnuje typické novozélandské pochoutky, jako jsou třeba skopové kotlety. Na rozdíl od Česka chodí na
Zélandu Santa Claus, dárky se rozbalují
ráno 25. prosince, typickými vánočními
nápoji jsou vychlazené pivo a víno a místo
cukroví si zde dávají zmrzlinu, dort Pavlova
(bílkový dort zdobený čerstvým ovocem)
nebo Mince pies (koláčky plněné voňavou
ovocnou směsí).
Shodli jsme se, že Vánoce bez sněhu
nejsou to pravé ořechové a stromeček palmou nenahradíme. Není to ani tak o zvycích, ale hlavně o lidech, se kterými svátky trávíme, a po těch se nám 24. prosince
večer dost zastesklo. Nebylo to poprvé
ani naposledy, máme před sebou ještě 6
měsíců, tak se s tím musíme poprat. Takže
dodatečně palmové a teplé Vánoce všem.
Příště vám napíši, jak jsme procestovali
Nový Zéland, jak jsem si udělal nové „bebino“, kvůli kterému jsem se proletěl i vrtulníkem.
Za tam a zase zpět
Jirka Rössler a Klárka Flesarová

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet
a bránit vývoji,šíření a přemnožení kůrovců v lesích
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí,
jako orgán státní správy lesů, se na Vás obrací – v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a probíhající kůrovcovou kalamitou - s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické osoby)
jsou dle § 32 z.č. 289/95 Sb. o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni
předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les,
zejména:
• bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy
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i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les,
tj. kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout
lesklý, atd.), vyskytujících se především na smrku.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby jednotliví vlastníci
lesů:
1. zpracovali a asanovali (chemicky, mechanicky sloupáním kůry)
veškeré „kůrovcové stromy“ a dříví s dosud přítomnými vývojovými stádii kůrovce (v průběhu pozdního podzimu, zimy a v

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

předjaří uschlé a usychající stromy), tj. „kůrovcové dříví“ – do 31.
3. 2019, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců
z napadených stojících stromů či ležícího dříví. Za „kůrovcové
stromy“ se nepovažují suché stromy lýkožroutem zcela opuštěné tzv. kůrovcové souše.
2. zpracovali a asanovali kůrovcové dříví napadené v období měsíců dubna a května 2019 (v průběhu těchto měsíců uschlé
a usychající stromy či napadené dříví) - do 30. 5. 2019 (v polohách nad 600 m n.m. do 30.6.2019), nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či
ležícího dříví
3. zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty a zlomy ze zimního období vzniklé po 1.11.2018) – do 30. 5. 2019,
nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.
4. aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech
stav svých lesů (veškeré stromy suché, usychající, zrezivělé,
smolící, s drtinkami za šupinami kůry, s opadávající kůrou či
jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno
k jejich asanaci, tj. pokácení a chemickému ošetření či mecha-

nickému odkornění – včetně vršků a špalků paliva)
5. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem
(případné informace podají jednotlivé obce), který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování
6. neprodleně zajistili a zrealizovali (ať už prostřednictvím svým či
třetích osob) likvidaci kůrovcových stromů a kůrovcem napadeného dříví po 30. 5. 2019 spočívající v pokácení a účinné asanaci před ukončením vývoje brouků, k tomu využít chemické
asanace (např. insekticidní sítě, fumigace, celoplošné povrchové ošetření schválenými insekticidy) či asanace ručním odkorněním (do stádia kukly).
Vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivně a v
součinnosti s odborným lesním hospodářem realizovali shora uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří
jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně
lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.
Ing. Jaroslav Doubek. vedoucí odboru živ. prostředí

POLICIE INFORMUJE
Při nakupování přes internet buďte obezřetní!
Žďárští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřují dva případy majetkové trestné činnosti spadající do kategorie
počítačové kriminality, kdy se pachatelé dopustili podvodu prostřednictvím internetu. Tito pachatelé na různých internetových
inzertních portálech nabízejí k prodeji zemědělskou techniku za
velmi výhodné ceny. Ve skutečnosti jen vyčkají, zda jim nějaký
zájemce předem pošle na bankovní účet peníze a rázem komunikaci přeruší. Během února tak policisté na Žďársku zadokumentovali dva takové případy. V jednom případě poškozený muž peníze
na účet odeslal. Druhý muž byl již obezřetnější, a jakmile mu přišlo jednání prodejce podezřelé, ihned o všem informoval žďárské
kriminalisty. Kriminalisté proto díky mužově duchapřítomnosti
v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu ve stádiu pokusu.
V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na uživatele
internetu, kteří zde hledají výhodné koupě zemědělských strojů,
vozidel, pracovních strojů, nářadí a jiných věcí, aby byli obezřetní a nepodléhali lákavosti mimořádně výhodné nabídky. V žádném případě neplaťte předem za věci, které jste předem neviděli
a nepřesvědčili se, zda opravdu existují. Na lákavě vypadajících
fotografiích a bezkonkurenční ceně vydělá pak jen pachatel této
trestné činnosti. Připraví vás o peníze a v žádném případě vám
nehodlá zaslat slíbené, ve většině případů jen imaginární, zboží.
Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za
využití informačních a komunikačních technologií, nebo jsou
oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Vyvíjí
se velmi rychle a jde ruku v ruce s vývojem naší společnosti. Pachatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí dané situaci. Jejich cílem
je obohatit se na úkor jiných. Objasňování počítačové kriminality
je velice obtížné a za každým objasněným případem stojí velmi
náročná práce kriminalistů. Ve většině případů však peníze podvedených lidí končí na zahraničních účtech a jsou nedohledatelné. Jedná se o kriminalitu, jež je specifická tím, že zahrnuje různé
druhy trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o majetkovou trestnou
Duben 2019

činnost, kdy hlavním pachatelovým cílem je obohacení a podvodné získání finančních prostředků.
Právě inzeráty patří k velmi častým podvodným jednáním
páchaných prostřednictvím internetu, kde pachatelé nabízejí
k prodeji zboží, ve velké míře pocházející ze zahraničí a za velice příznivou cenu. Pachatelé jsou zdatní manipulátoři a snaží se
dosáhnout svého cíle, což je získání finančních prostředků. Jsou
velmi vstřícní, komunikují velmi mile a ochotně, na každou komunikaci reagují pohotově až do doby, kdy dosáhnou svého a obdrží
požadované peníze. Používají legendy o nutné potřebě financí na
uhrazení nákladů spojených s přepravou zboží, jeho proclením.
Kupující následně neobdrží ani zakoupené zboží, ale ani mu nejsou vráceny zaslané peníze. Po nějaké době zjistí, že se stal obětí
podvodu.
Tak tomu bylo i v případě podvedeného muže, který přišel
o částku kolem sedmdesáti tisíc korun. Muž si na konci února na
jednom inzertním portálu našel inzerát na prodej zemědělského
traktoru ze zahraničí za více jak šest tisíc eur a na tento inzerát zareagoval. S inzerentem muž komunikoval telefonicky a prostřednictvím emailu a zemědělský stroj nikdy neviděl. Po vzájemné komunikaci muž poslal na zahraniční účet zálohu na traktor ve výši
sedmdesáti tisíc korun. Vzápětí ustala ze strany inzerenta veškerá
komunikace a podvedený muž nezískal ani traktor, ani zpět své
peníze. Případ byl právně kvalifikován jako trestný čin podvodu
v dokonaném stadiu.
Stejný scénář měl i druhý případ. Muž zareagoval na dva inzeráty, kde vždy inzerent nabízel za velmi příznivou cenu zemědělský traktor. Komunikace probíhala výhradně prostřednictvím
emailu. Ve chvíli, kdy ho kontaktovala údajná přepravní společnost a požadovala zaplacení finanční částky kolem osmdesáti tisíc
korun předem zasláním na bankovní účet, přerušil muž veškerou
komunikaci a o všem informoval policii. V tomto případě si muž
svojí obezřetností na poslední chvilku zachránil své našetřené
peníze. Případ kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání
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trestného činu podvodu ve stadiu pokusu. Za takovou trestnou
činnost lze uložit až pětiletý trest odnětí svobody.
Při nakupování přes internet buďte velmi obezřetní. Zvláště
při platbách za zboží či služby, které jsou vyžadovány předem
prostřednictvím bankovního převodu, je nutné dbát mimořádné
opatrnosti. Pravděpodobnost, že naletíte podvodníkovi, je velká
zejména v případech, kdy je cena výrazně nižší, než je na běžném
trhu. Obzvláště v případě koupí vozidel, zemědělských strojů,
výrobních strojů a jiných věcí vyšší hodnoty se přesvědčte, zda
vůbec existuje a v jakém je technickém stavu. Zajímejte se také

o to, zda ho vůbec prodává jeho skutečný majitel a za jakých podmínek. Nikdy neprovádějte platbu předem, aniž byste si takovéto
základní věci osobně ověřili, nepodléhejte lákavosti výrazně nízkých cen a pěkně vypadajícím fotografiím. Můžete tak přijít o své
našetřené peníze a sen o novém vozidle či stroji se vám nenávratně rozplyne.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
por. Mgr. Stanislava Miláčková
tisková mluvčí

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 18. 12. 2018
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Informace z jednání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ dne 5. 12. 2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Informace k zajištění průběhu Tříkrálové
sbírky 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 13. 12. 2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu starosty ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 30. 11. 2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace
na rok 2019, včetně závazných ukazatelů
rozpočtu
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí – obchvat“
– Ing. Jiří Danihel a MVDr. Zdeněk Křivánek, náhradníci Ing. Luboš Štěpánek a Jiří
Landsman
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Krátkodobý pronájem pozemků (veřejného prostranství) parc. č. 126, 122 a 34
v majetku městyse Nové Veselí (pod
zdravotním střediskem) na umístění
pouťových atrakcí v době konání poutí
v roce 2019 a 2020 panu Janu Lagronovi,
Dlouhá 90, 535 01 Břehy za smluvní ceny
na jednotlivé pouťové atrakce a za pronájem pozemku ve výši 9 000,- Kč/rok
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výtahu do zdravotního střediska
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Jmenování členů komise pro otevírání
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6)

7)

8)

9)

obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení na dodavatele výtahu do
zdravotního střediska – Ing. Jiří Danihel,
Jiří Landsman, Ing. Jana Stehlíková, Ing.
Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Určení firem k zaslání zadávací dokumentace na dodavatele výtahu do zdravotního střediska – VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká
216, 594 29 Velké Meziřičí, ALTECH, spol.
s r.o., Průmyslová 1146, 686 01 Uherské
Hradiště, Vertik, s.r.o., Studentská 1700,
591 01 Žďár nad Sázavou, KONE, a.s. Evropská 423/178, Praha 6 - Vokovice
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s Krajem Vysočina, se sídlem
v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na
pozemcích parc.č. 2, 81,344 z důvodu
vybudování nového veřejného osvětlení
s názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení v k.ú. Nové Veselí – ul. Dolní a Na Městečku. Oprávněný ze služebnosti městys
Nové Veselí má právo vstupovat a vjíždět
na pozemky za účelem prohlídky a údržby
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011404080
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;) na rok 2019 s firmou
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4 591 01 Žďár
nad Sázavou. Cena přepravního výkonu
je stanovena na 37,33 Kč/km
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou Akciová společnost SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01
Žďár nad Sázavou na výstavbu optického
kabelového rozvodu akce „Nové Veselí, II
etapa, kabelový rozvod“ přes pozemky
v majetku městyse Nové Veselí p.č. 21,
595/1, 958, 1163, 1165, 16, 551, 40, 122,

37, 2510, 550/2, 810, 951, 950, 512/1, 31,
475, 285, 2530/2, 2510, 2730/2, 2536/2,
2536/2, 2531/2, 773. Věcné břemeno se
zřizuje za účelem umístění kabelového
rozvodu a za účelem jeho provozování,
jejímž obsahem bude právo budoucího
oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kabelový rozvod na zatížené nemovitosti.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
10) Místem pro vykonávání svatebních obřadů obřadní síň městyse Nové Veselí a termínem sobota v dopoledních hodinách
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
11) Platový výměr pro ředitele Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na základě nařízení vlády
č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů s účinností od
1. 1. 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
12) Zaslání objednávky na firmu SPORTIS,
příspěvkovou organizaci, Horní 22, Žďár
nad Sázavou na provádění zimní úpravy
lyžařských stop čtyřkolkou za cenu ve výši
110,- Kč/km v zimní sezóně 2018 - 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
13) Dodatek č. 20 ke smlouvě ze dne 7. 11.
1994 na zajištění odvozu a uložení komunálních odpadů uzavřené s firmou
Miloslav Odvárka ODAS, 591 01 Žďár nad
Sázavou. Dodatkem č. 20 se ve smlouvě
mění hlavička smlouvy, kde došlo fúzí
ke změně zhotovitele, a to na firmu AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 a dále cena,
která je stanovena paušální částkou ve
výši 257 280,- Kč/rok
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
14) Dodatek č. 3 Kupní smlouvy ze dne 22.
1. 2007 uzavřené na zajištění odvozu
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separovaného odpadu s firmou Miloslav Odvárka ODAS, 591 01 Žďár nad
Sázavou. Dodatkem č. 3 se ve smlouvě
mění hlavička smlouvy, kde došlo fúzí
ke změně zhotovitele, a to na firmu AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 a dále komodity separovaného odpadu
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
15) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8.
2007 uzavřené k zajištění sběru, svozu, odstranění popř. využití nebezpečného odpadu a nefunkčních elektrozařízení s firmou Miloslav Odvárka ODAS, 591 01 Žďár
nad Sázavou. Dodatkem č. 3 se ve smlouvě mění hlavička smlouvy,
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Celá hala – 800,- Kč
Třetina haly – 350,- Kč
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
18) Veřejnoprávní smlouvu s Městem Žďár
nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár
nad Sázavou na vykonávání přenesené
působnosti k projednávání přestupků ve
správním obvodu městyse Nové Veselí
na období do 31. 12. 2022
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
19) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 30. 11. 2018 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
20) Provedení úpravyy č. 2 závazného ukazatele
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23) Rozpočtová opatření č. 31/2018
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S poskytnutím finanční dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy právnické osobě Centrum Zdislava, Radnická
350, Nové Město na Moravě ve výši 30
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Výpis z usnesení rady městyse dne 14. 1. 2019
I. RM bere na vědomí:
středisku k instalaci osobního výtahu – Ing. Jiří Danihel, Jiří Land1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
sman, Ing. Jana Stehlíková, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Křivánek
2) Zprávu starosty ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
21. 12. 2018
5) Určení firem k zaslání zadávací dokumentace k výběrovému řízeHlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
ní na stavební práce ve zdravotním středisku k instalaci osobního
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko
výtahu - DP stavební s.r.o., Špinov 25, Nížkov, KRŠKA – stavební firdne 13. 12. 2018
ma s.r.o., Karníkova 1156, Nové Město na Moravě, POZEMNÍ STAVHlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
BY Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, LS MONT
4) Průběh jednání výběrové komise na výběr dodavatele výtahu do
s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou , Gremis, s.r.o., Jihlavská
zdravotního střediska
230, 594 01 Velké Meziřičí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Daňové příjmy za leden až prosinec 2018
6) Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě se ZDV Novoveselsko, družHlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
stvem, Dolní 180, 592 14 Nové Veselí z důvodu úpravy pachtovného a upřesnění parcelních čísel, druhů a výměr pozemků
II. RM schvaluje:
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
1) Zakoupení cvičné kladiny pro hasičské využití Zásahovou jednot- 7) Dohodu o prostorovém uspořádání staveb uzavřenou se Svazem
kou SDH Nové Veselí od firmy SDH plus, s.r.o., Radimovice 100 za
vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad
cenu ve výši 31 000,- Kč bez DPH.
Sázavou pro realizaci stavby „Rekonstrukce VO Nové Veselí – ul.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Dolní a Na Městečku“. Touto dohodou se vymezuje prostorová
2) Poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně popoloha „staveb vodních děl“ a „veřejného osvětlení“
stižených dětí klubu Úsměv, Komenského 1, Žďár nad Sázavou ve
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
výši 5 000,- Kč. Služeb této organizace využívají i někteří občané 8) Zakoupení 200 kusů nových židlí do Sokolovny v Novém Veselí
Nového Veselí. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
pro pořádání společenských a kulturních akcí za cenu 130 000,Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Kč včetně DPH od B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3070, 700 30 Ostrava
3) Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce ve zdravotním
- Zábřeh. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
středisku k instalaci osobního výtahu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ve
4) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnoceSportovní hale v Novém Veselí s účinností od 1. 1. 2019
ní nabídek výběrového řízení na stavební práce ve zdravotním
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Duben 2019
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III. RM souhlasí:
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení a zároveň k uzavřením
1) S provedením stavebních úprav garáže v areálu SDH, včetně zhosmlouvy o dílo s touto firmou
tovení zpevněné plochy před garážemi firmou STAKO VYSOČINA
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
s. r. o, Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 162 3) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na
610,90 Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
rok 2019 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Nové Veselí ve výši do 1 200 000,- Kč. Finanční prostředky budou
2) S výsledkem společné veřejné zakázky na akci „II/353 Nové Veselí
uvolňovány dle podmínek uvedených ve smlouvě. RM doporuču– obchvat“, na které se bude městys Nové Veselí finančně podílet
je ZM ke schválení
na základě uzavřené smlouvy o společném postupů zadavatelů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
s Krajem Vysočina jako zadavatel č. 2, a to v části II) za a) Nové Ve- 4) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
na rok 2019 pro Římskokatolickou farnost Nové Veselí, V Ulici 91,
selí – obchvat, přemostění polní cesty – Městys Nové Veselí a za b)
Nové Veselí do výše 200 000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na
SO 201 Most přes řeku Oslavu km 3,164 – část SO 201.3 Příprava
nátěr střechy a restaurování zpovědnic v kostele sv. Václava v Nopro stezku pro pěší – Městys Nové Veselí, když celkově nejvýhodvém Veselí. RM doporučuje ZM ke schválení
nější nabídku předložila firma:
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
1. Skanska a.s., Křižíkova 682/34 a, 186 00 Praha 8 za cenu ve výši
18 724 516,42 Kč bez DPH.

Výpis z usnesení rady městyse dne 4. 2. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM
dne 28. 1. 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty ze zasedání volební členské schůze LDO Přibyslav dne 22. 1. 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí,
příspěvkové organizace k provozu školy
a školky
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Seznámení s výsledkem výběrového řízení na akci „Nové Veselí – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace Na Městečku“,
na které se městys bude podílet ve výši
30%
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

II. RM schvaluje:
1) Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
„Nové Veselí – obchvat, přemostění polní
cesty“ a „II/353 Nové Veselí – obchvat“,
SO 201.3. – Příprava pro stezku pro pěší
firmou PREPO – TEAM s.r.o., Liboměřice
30, 538 21 Slatiňany za cenu ve výši 19
000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zajištění výkonu technického stavebního
dozoru na stavbě „Nové Veselí – obchvat,
přemostění polní cesty“ a „II/353 Nové
Veselí – obchvat“, SO 201.3. – Příprava pro
stezku pro pěší firmou BUNG.CZ s.r.o., V
Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 za cenu
ve výši 120 900,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

3) Výměna plynového topidla v provozovně české pošty v Novém Veselí firmou
UCHYTIL s.r.o., Brněnská 41, 591 01 Žďár
nad Sázavou za cenu ve výši 13. 687,- Kč
bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádostí o dotace z Kraje Vysočina
– Fondu Vysočiny, a to z programu Cyklodoprava a cykloturistika 2019, z programu Obnova venkova vysočiny 2019 a Akceschopnost jednotek požární ochrany
obcí 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na směnu pozemku parc.č. 956 o velikosti 116 m2 za část pozemku parc.č. 2480
o velikosti 116 m2 v majetku městyse
Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 25. 2. 2019
I. RM bere na vědomí:
274/2001 Sb., pro vodoprávní úřad
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouva o dílo na provedení sazby a tisku Novoveselského
2) Zprávu starosty ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne
zpravodaje s firmou Petr Brázda, Nová 1, 690 02 Břeclav na ob1. 2. 2019
dobí let 2019, 2020 a 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko 3) Poskytnutí finančního daru pro Základní organizaci Svazu za31. 1. 2019
hrádkářů Nové Veselí ve výši 10 000,- Kč. Finanční prostředky
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
budou poskytnuty na technické dovybavení moštárny. RM
4) Výsledek výběrového řízení na akci „Nové Veselí – rekonstrukschvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
ce vodovodu a kanalizace Na Městečku“, na které se městys
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
bude podílet ve výši 30%
4) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
5) Rozpočtová opatření č. 4 /2019
1) Udělení plné moci pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou ve věci vypracová- 6) Podání žádosti do soutěže Vesnice roku 2019 organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR včetně úhrady registrační majetkové a provozní evidence za rok 2018 podle zákona č.
12
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ního poplatku ve výši 2,-Kč/obyvatele městyse. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Podání žádosti na Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko,
Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na provedení rekonstrukce
řídícího systému na ČOV v Novém Veselí vyplývající ze Zásad
investiční politiky SVK Žďársko. Předpokládaná výše finančního příspěvky městyse Nové Veselí je 180 000,- Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v
souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášení
konkurzního řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, 592
14 Nové Veselí. Tento bod nebyl schválen
Hlasování: pro 2, proti 3, zdrž. 0
9) Vyhlášení výběrových řízení na dodavatele „Nové Veselí veřejné osvětlení - zemní práce“ a „Nové Veselí veřejné osvětlení – světelné zdroje“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrových řízení „Nové Veselí veřejné osvětlení - zemní práce“ a „Nové Veselí veřejné osvětlení – světelné
zdroje“, a to ve složení: Ing. Jiří Danihel, Ing. Jana Stehlíková,
Jiří Landsman, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Určení firem k zaslání zadávacích dokumentací k výběrovým řízením „Nové Veselí veřejné osvětlení - zemní práce“ –
E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na
Moravě, Vojtěch Scherkl – Sofi, Libušínská 178/20, Žďár nad
Sázavou, Jaroslav Coufal, Sportovní 293, Nové Veselí a „Nové
Veselí veřejné osvětlení – světelné zdroje“ – ZG Ligting Czech
Republic s.r.o., Londýnské nám. 856/2, budova B, 639 00 Brno,
SNAGI Ligting s.r.o., Drobného 301, Nové Město na Moravě,
Elmont – invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou městysem Nové Veselí s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno za účelem uložení kabelu
veřejného osvětlení v k.ú. Nové Veselí jako přílož k vedení NN
v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v k.ú. Nové

Veselí ul. Dolní a Na Městečku“, přes pozemek parc.č. 108
v majetku Povodí Moravy, s.p.. Služebnost je zřízena úplatně
za jednorázovou náhradu ve výši 5 000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
13) Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí
za rok 2018, účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 a zároveň
převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za rok
2018 ve výši 216.861,89 Kč do fondů Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace a to 60.653,17
Kč do rezervního fondu a 156.208,72 Kč do fondu odměn
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S poskytnutím finanční dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2019 pro SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Nové Veselí, Na Městečku 59, Nové Veselí ve výši 30
000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na činnost mladých hasičů SDH Nové Veselí. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Se schválením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03B – 2019
s firmou VERTIK, s.r.o. Studentská 1700/18, 591 01 Žďár nad
Sázavou, na dodávku osobního výtahu do Zdravotního střediska v Novém Veselí, kterým se částečně mění parametry
dodávky a celková cena ve výši 605.990,- Kč bez DPH, což je
o 6 000,- Kč bez DPH vyšší oproti ceně smluvní. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S čerpáním rozpočtu městyse k 31. 12. 2018 v příjmech a výdajích. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S poskytnutím příspěvku a s uzavřením smlouvy se Svazem
vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.336.227,Kč na akci „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Na Městečku“. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S vydáním Změny č. II územního plánu městyse Nového Veselí. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 19. 3. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu starosty ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 1. 3. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko 28. 2. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Žádost o zřízení věcného břemene –
předkupního práva na pozemek v majetku městyse Nové Veselí parc.č. 70/5
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace starosty městyse z konání
Duben 2019

Valná hromady SVK Žďársko dne 19. 3.
2019 ve Žďáru nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Pozvání na tradiční setkání zástupců
měst a obcí s názvem Veselí, které se
uskuteční ve dnech 15. - 16. 6. 2019 ve
Veselí u Pavlova
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Konání Valné hromady MAS Havlíčkův
kraj, o.p.s. se uskuteční dne 9. 4. 2019
v 15,00 hod v Malé Losenici
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Dopravní řád Jednotky Sboru dobro-

volných hasičů Nové Veselí, kterým
se upravují podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti, provozování
a údržby silničních motorových vozidel
využívaných JSDH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice na stavbu
„Veselíčko hájenka: rek. vedení NN“ za
účelem umístění distribuční soustavy –
Kabelové vedení NN, pojistková skříň,
uzemnění v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad
Sázavou, na pozemku v podílovém
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vlastnictví městyse Nové Veselí parc.č.
843/2, za účelem jejího provozování,
jejímž obsahem bude zřídit, provozovat, opravovat a udržovat a také provádět úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně
za jednorázovou náhradu ve výši 59
640,- Kč. Podíl městyse Nové Veselí na
této částce je 35/710, to je 2 940,- Kč
bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Dodatek č. 2 ke smlouvě pachtovní mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva
obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem
v Přibyslavi, kterým se stanovuje výše
pachtovného
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podmínky a výše pronájmu za zastřešený taneční parket u SDH Nové Veselí dle
ceníku pronajatých prostor, a to do výše
1000,- Kč včetně DPH za kulturní akci/jeden den
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zakoupení ozvučovací soustavy pro
potřeby městyse Nové Veselí od firmy
STEP – Petr Stejskal, nám. Republiky
72/4, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
14 332,23 Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

6) Rozpočtová opatření č. 6/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Plán činnosti rozvoje Enviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty (EVVO)
městyse Nové Veselí na rok 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Program na zasedání ZM dne 2. 4. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S výměnou zdroje tepla a ohřevu vody plynových kotlů na Zdravotním středisku v Novém Veselí firmou UCHYTIL s.r.o.,
Brněnská 41, 591 01 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 409.451,- Kč bez DPH.
Důvodem výměny je neopravitelná závada stávajících plynových kotlů. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Se směnou části pozemku parc.č. 2480,
dle GP č. 1019-10/2019 nově parc.č.
2480/2 o velikosti 116 m2 v majetku
městyse Nové Veselí za pozemek parc.č.
956 o velikosti 116 m2 v majetku JUDr.
Jiřího Večeři, Dolní 350, Nové Veselí. Náklady spojené s geometrickým zaměřením a vkladem do katastru nemovitostí
hradí městys Nové Veselí. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S výsledkem výběrového řízení na akci
„Stavební práce ve zdravotním středisku

k instalaci osobního výtahu“ podle výše
nabídnutých cen:
1. LS MONT s.r.o, Jamská 2486/8, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
512.338,43 Kč bez DPH
2. POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.,
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava za
cenu ve výši 754.161,64 Kč bez DPH. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S výsledkem výběrového řízení na akci
„Nové Veselí veřejné osvětlení – zemní
práce“ podle výše nabídnutých cen:
1. E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115,
592 31 Nové Město na Moravě za cenu
ve výši 1.755.588,- Kč bez DPH
2. PENNANT PART, s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno za cenu ve výši 1.922.133,Kč bez DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM nesouhlasí:
1) Se směnou pozemku parc.č. 956 o velikosti 116 m2 a parc.č. 957 o velikosti 285
za část pozemku parc. č. 70/5 o velikosti
401 m2. Pozemek v majetku městyse je
využíván dalšími sousedy v okolí tohoto
pozemku. Přístupovou jistotu k soukromým objektům lze řešit věcnými břemeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení z 2. zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 14. 12. 2018
I. ZM bere na vědomí:
1)
Kontrolu zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání ZM č. 1 ze
dne 30. 10. 2018
Hlasování: pro 14, 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 14, proti 0, zdrž. 0
3)
Daňové příjmy za leden až listopad 2018
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1)
Program zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2)
Jednací řád zastupitelstva městyse Nové Veselí s platností od
14. 12. 2018
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3)
Rozpočtová opatření č. 29/2018
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4)
Rozpočet městyse Nové Veselí dle jednotlivých kapitol v příjmech a výdajích pro rok 2019 včetně rozpočtu sociálního
fondu na rok 2019, vycházejícího ze Zásad pro tvorbu sociálního fondu. Celkové příjmy budou ve výši 23 643 901,- Kč.
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5)

6)

7)

8)

9)

Celkové výdaje budou ve výši 33.885.038,- Kč. Rozpočet je
navrhován jako nevyrovnaný. Rozdíl bude financován z přebytků hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem
rozpočtu je paragraf.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Volební program městyse Nové Veselí na volební období
2018 až 2022
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Strategický plán městyse Nové Veselí na volební období
2018 až 2022
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Finanční limit pro Radu městyse Nové Veselí na provádění
rozpočtových opatření v oblasti příjmů neomezeně a v oblasti výdajů do výše 150 000,- Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Provedení akce „Oprava sklepních místností pod hasičárnou
v Novém Veselí“ firmou FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Sportovní
248, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 145 494,20 Kč bez
DPH
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou v souladu se Stanovami SVK ŽďárNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

sko a Zásadami investiční politiky SVK Žďársko na akci „Nové
Veselí – kanalizace ul. K Újezdu“. Finanční příspěvek se zvyšuje o částku 17 746,- Kč a toto navýšení příspěvku je ZMĚNA
ROZPOČTU
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
III. ZM volí:
1)
Za členy kontrolního výboru:
Ing. Filip Večeřa, Bc. Petr Vencelides, Ing. Alice Landsmanová,
Miloš Bílek
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2)
Za členy finančního výboru:

Miloš Kratochvíl, Miroslav Chlubna, Mgr. Jiřina Formanová,
Mgr. Blanka Kratochvílová
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
IV. ZM určuje:
1)
Za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
změny č. 2 územního plánu Nové Veselí a při projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu pana Ing. Luboše Štěpánka – člena rady městyse v souladu s ust. § 47 a 53
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1

Výpis z usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 28. 1. 2019
1. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 2 ze dne 14. 12. 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 zástupci
těchto výborů
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až prosinec
2018
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Výsledek výběrového řízení:
„Oprava chodníku K Újezdu“ podle doporučení hodnotící komise a podle výše
nabídnutých cen
1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu
470.874,57 Kč bez DPH
2. Libor Souček, Rousměrov 9, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
494.574,- Kč bez DPH
3. 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.,
Beranových 698, PRAHA – Letňany za
cenu ve výši 515.939,28 Kč bez DPH
ZM zároveň schvaluje smlouvu o dílo na
tuto zakázku s firmou STAKO VYSOČINA
s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek výběrového řízení:
„Na dodavatele výtahu do zdravotního střediska“ podle doporučení hodnotící komise a podle výše nabídnutých cen
Duben 2019

1. VERTIK, s.r.o., Studentská 1700/18,
Žďár nad Sázavou za cenu 599.990,- Kč
bez DPH
2. VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, Velké
Meziřičí za cenu 770.000,- Kč bez DPH
ZM zároveň schvaluje smlouvu o dílo na
tuto zakázku s firmou VERTIK, s.r.o., Studentská 1700/18, Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Výsledek výběrového řízení:
„Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty a II/353 Nové Veselí – obchvat
- příprava pro stezku pro pěší“, výběrové
řízení bylo součástí společného výběrového řízení na stavbu „II/353 Nové Veselí – obchvat“ společných zadavatelů
Kraje Vysočina a Městyse Nové Veselí
na základě vzájemně uzavřené smlouvy
o společném postupů zadavatelů, když
městys Nové Veselí byl v této veřejné
zakázce veden jako zadavatel č. 2. Podle
doporučení hodnotící komise a podle
výše nabídnutých cen
1. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186
00 Praha 8, když předložila nabídku na celou stavbu obchvatu ve výši
299.108.599,28 Kč bez DPH, pro zadavatele č. 2 městys Nové Veselí za cenu ve
výši 18.724 516,42 Kč bez DPH.
2. M-SILNICE a.s. nabídka celkově 299.837.863,- Kč, zadavatel č.2 19.853.936,77 Kč
3. „Společnost Nové Veselí“ celkově 312.500.136,64 Kč, zadavatel č.2 16.411.563,80 Kč
ZM zároveň schvaluje smlouvu o dílo na
tuto zakázku s firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení stavebních úprav v areálu
SDH Nové Veselí pro potřeby garážování nově zakoupeného dopravního automobilu firmou STAKO VYSOČINA s.r.o.,
Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou,

za cenu ve výši 162.610,90 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
6) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2019
pro Římskokatolickou farnost Nové
Veselí, V Ulici 91, Nové Veselí do výše
200.000,- Kč. Dotace bude použita na
nátěr a údržbu střešní krytiny kostela sv. Václava v Novém Veselí včetně
ohradní zdi a restaurování 2 kusů zpovědnic v kostele sv. Václava v Novém
Veselí. ZM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská
158, Nové Veselí na rok 2019 ve výši do
1.200.000,- Kč. Dotace bude poskytována v průběhu celého roku dle následujících parametrů
a) Příspěvky budou poskytovány do
výše 500.000,- Kč na základě měsíčního
vyúčtování sportovní haly, kdy za každou hodinu, kterou v ní stráví mládež,
bude poskytnut příspěvek 500,- Kč a pro
dospělé 200,- Kč
b) Příspěvky budou poskytovány do
výše 300.000,- Kč za každou zaplacenou
fakturu za reklamu, kterou zajistí TJ, a to
ve výši základu daně této faktury.
c) Příspěvek na činnost TJ Sokol – podpora sportu ve výši 400.000,- Kč hrazený
ve dvou splátkách.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
8) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy právnické osobě
Centrum Zdislava, Radnická 350, Nové
Město na Moravě ve výši 30.888,- Kč.
Služeb denního stacionáře využívá
i obyvatelka Nového Veselí. ZM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 2. 4. 2019
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 3 ze dne 28. 1. 2019
Hlasování: pro 14, 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 14, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání kontrolního a finančního výboru přednesené předsedy
těchto výborů
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až únor 2019
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu jednání tohoto zasedání ZM,
a to
a) Výmaz předkupního práva na pozemky určené k výstavbě RD
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 8/2019
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí
k 31. 12. 2018 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03B –
2019 s firmou VERTIK, s.r.o. Studentská
1700/18, 591 01 Žďár nad Sázavou, na
dodávku osobního výtahu do Zdravotního střediska v Novém Veselí, kterým
se částečně mění parametry dodávky
a celková cena, a to na výši 605.990,- Kč
bez DPH, což je o 6 000,- Kč bez DPH
vyšší oproti ceně smluvní
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
6) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2019 pro SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové
Veselí, Na Městečku 59, Nové Veselí do
výše 30.000,- Kč. Dotace bude použita
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na činnost mladých hasičů SDH Nové
Veselí. ZM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
7) Uzavření smlouvy se Svazem vodovodů
a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár
nad Sázavou na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 1.336.227,- Kč dle Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko na stavbu „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku“.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
8) Výsledek výběrového řízení:
na akci „Stavební práce ve zdravotním
středisku k instalaci osobního výtahu“
podle doporučení hodnotící komise
a podle výše nabídnutých cen
1. LS MONT s.r.o, Jamská 2486/8, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
512.338,43 Kč bez DPH
2. POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.,
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava za
cenu ve výši 754.161,64 Kč bez DPH.
ZM zároveň schvaluje smlouvu o dílo
na tuto zakázku s firmou LS MONT s.r.o,
Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
9) Výsledek výběrového řízení:
na akci „Nové Veselí veřejné osvětlení
– zemní práce“ podle doporučení hodnotící komise a podle výše nabídnutých
cen
1. E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115,
592 31 Nové Město na Moravě za cenu
ve výši 1.755.588,- Kč bez DPH
2. PENNANT PART, s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno za cenu ve výši 1.922.133,Kč bez DPH
ZM zároveň schvaluje smlouvu o dílo na
tuto zakázku s firmou E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město
na Moravě. ZM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1
10) Výměnu zdroje tepla a ohřevu vody

- plynových kotlů na Zdravotním středisku v Novém Veselí firmou UCHYTIL
s.r.o., Brněnská 41, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 391.289,- Kč bez
DPH. Důvodem výměny je neopravitelná závada stávajících plynových kotlů.
ZM zároveň schvaluje smlouvu o dílo
na tuto zakázku s firmou UCHYTIL s.r.o.,
Brněnská 41, 591 01 Žďár nad Sázavou.
ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
III. Vydává:
1) Po ověření podle ustanovení §54 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), že návrh Změny č. II Územního
plánu Nové Veselí není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace
č. 1, 2, 3 a č. 5 se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje vysočina, jako orgán příslušný
podle ustanovení §6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení
§43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanoveními § 171 až
174 správního řádu Změnu č. II Územního plánu Nové Veselí.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
IV. Souhlasí:
1) S výmazem předkupních práv vzniklých
na základě uzavřených kupních smluv
při prodeji pozemků určených k výstavbě rodinných domů na pozemky p. č.:
817/4, 817/5, 817/13 a 817/14, 2514/2,
2514/3, 2514/4, 2514/5, 2515/3, 2515/4,
2515/6, 2515/7, 2515/8 a 2515/9.
Majitelé výše uvedených pozemků splnili podmínky uvedené v čl. V. odst. 1.3
kupní smlouvy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

Aktuálně ze Skutečně zdravé školky
V tomto programu naše školička realizuje již pravidelné aktivity. Přes zimu jsme
se hodně zabývali cestou surovin a potravin, odkud a jak se k nám dostanou,
jak velkou vzdálenost musí urazit, než se
k nám dostanou na talíř. Z toho vyplývá
i sezónnost použitých surovin. Hodně diskutujeme o plýtvání jídlem a snažíme se
všechno, co nám paní kuchařky připraví
k jídlu, sníst. Jelikož jsme před rokem dělali průzkum o tom, jak hodně se ve školách plýtvá, dáváme si na to pozor. Naše
školka díky intenzivní osvětě z tohoto
průzkumu vyšla dobře, z čehož jsme měli
radost. Také se učíme rozlišovat, co je surovina a co je potravina.
Hodně jsme zapracovali na zdravých
„mňamkách“, kde nám vycházejí vstříc
rodiče. Většina rodičů chápe,
že přemíra sladkostí a sladkých
nápojů dětem škodí a snaží se
s námi domlouvat např. při narozeninových rituálech dětí či
při přípravě zdravého mlsání na
naše cesty za poznáním. Naší
prioritou je totiž přirozené vzdělávání, a proto tolik času věnujeme tzv. výpravám. Učíme děti
vnímat přírodu a svět kolem nás
všemi smysly a napřímo. Rodiče

nás v tomto podporují a maminky chystají na cestu zdravé mlsky. Svačiny připraví
paní kuchařky a maminky „mlsání“ v podobě čerstvého ovoce a zeleniny nebo
sušeného ovoce.
Ohledně narozeninových rituálů to
necháváme na rodičích. Již několik let
nám většina rodičů reaguje tak, že na
narozeniny nám pro děti (spolu se svým
dítětem, aby do přípravy bylo dítko vtaženo) upeče sušenky, muffiny či připraví
ovoce, které skupinka kamarádů v centru
vaření nakrájí na narozeninovou oslavu.
Jsou i rodiče, kteří nám třeba do pytlíčků
pro děti nachystají sušené ovoce nebo
suchou směs s oříšky. Je to na nápaditosti
rodičů, jejich čas, zájem o dění ve školce, chuť podpořit, a my jsme za to rádi,

že většina nad tím
tí přemýšlí.
ř ýšlí A rodiče
dič se
mohou i vzájemně inspirovat, protože narozeninové rituály fotíme a zveřejňujeme
ve fotogalerii MŠ nebo na rajčeti.
Teď s jarem opět začneme více pracovat na zahrádce, pečovat, pěstovat, ale
i relaxovat a ochutnávat. Také se vypravíme znovu na farmy podívat se na péči
o zvířata a pěstování šetrně k přírodě. Již
máme pozvání do Sirákova za naším kamarádem Ondrou a jeho rodinou a moc
se těšíme.
I ve školní jídelně se stále něco děje.
Naše paní kuchařky se nejen účastní
vzdělávacích kurzů, kde mají možnost
získávat informace o nových surovinách
či technologických postupech při vaření,
ale stále více používají netradiční suroviny a biopotraviny. V současnosti
probíhá u nás analýza Šj, při které
se zhodnotí reálný stav v používaných surovinách a přístupech
a vyplývající doporučení se pak
budeme snažit začlenit do práce
školní jídelny. Už teď máme bronzový certifikát SZŠ a můžeme se
tak posunout k získání stříbrného
ocenění.
Za akční tým Školičky Kamarád
Monika Kovalská

Sedm kroků k Ekoškole
Jak všichni z našich článků víte, program Ekoškolu v praxi
utváří sedm kroků, které musíme „urazit“ na naší cestě programem a určitým tématem. Naposledy jsme informovali o analýze jednotlivých tříd v tématu JÍDLO. Po této analýze se sešel

Duben 2019

velký ekotým, tentokrát i za účasti maminek, které se chtěly zapojit a podpořit naši
práci. Setkání velkého ekotýmu bylo velmi produktivní. Nejenže jsme si připravili
občerstvení z různých surovin, aby
se nám dobře přemýšlelo, ale stihli
jsme i upéct buchtu. Samořejmě jsme se snažili používat suroviny, které jsou vyrobené šetrně k přírodě (mléko od kraviček z farmy, kypřící prášek bezfosfátový, ovoce vypěstované na naší zahrádce a za použití našeho
kompostu a žížalího hnojiva). Výsledkem setkání bylo
zpracování plánu činnosti se stanovením cílů, rozdělením úkolů, časové osy a předpokládaných nákladů. A to
je vlastně třetí krok Ekoškoly. Nyní tento plán realizujeme, a již jsme stihli s malým ekotýmem udělat pro děti
a rodiče výstavku surovin a potravin, aby se děti orientovaly, co je co. Teď nás čeká druhý úkol – zorganizovat
tématické vaření rodičů a dětí u nás ve školce, tentokrát
na téma bylinky. Uvidíme, jak to dopadne.
Za velký ekotým Monika Kovalská
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Bývalá škola v Budči po letech žila dětmi
Obec Budeč je pro naši mateřskou školu místem, odkud
k nám jezdí děti, ale i místem,
kde bydlí naše chůvička Zdenička a třída Kuřátek u ní často tráví čas, třeba při pečení
chlebových bochánků v peci.
Zároveň je i místem, kam míříme za pramenem řeky Oslavy
či navštěvujeme farmu MIDORI
pana Ing. Šimůnka. Budeč se
nám zkrátka líbí, tak jako i další obce v našem blízkém okolí,
protože jejich návštěva rozšiřuje naše poznání o místě, kde
žijeme, o přírodní lokalitě, která
se zde nachází, i o lidech, kteří
v těchto obcích žijí.
Naše poslední návštěva
Budče není tak vzdálená, vypravili jsme se tam v březnu
letošního roku u příležitosti
Světového dne vody. Cílem

naší cesty byl pramen řeky
Oslavy a Babínský rybník. Předpověď počasí nebyla zrovna
příznivá, a proto jsme zajistili
u pana starosty Ing. Chalupy
možnost posvačit v teple. Jsme
sice zvyklí svačit v terénu, ale
čekala nás cca 2 km cesta a na
cestu se vypravily i nejmladší děti. Pan starosta byl velmi
ochotný a v den D nás již čekal
na zastávce. No jo, ale jak přejít
silnici? Našim největším oříškem nakonec nebyla samotná
cesta k prameni, ani chladnější
počasí, ale problém dostat se
z pravé strany na levou. Paní
učitelky, oblečené do reflexních vest a vybavené terčíky,
tak musely zastavit dopravu
v obou směrech, aby celý „štrůdl“ cca 70 dětí mohl bezpečně
přejít. To jsme zvládli, a pan

starosta nám ještě před svačinou nabídl prohlídku Kaple sv.
Marie Sněžné, kde nám předal
i několik zajímavých informací.
No a pak už naše kroky mířily
ke škole. Děti věděly, že se v ní
učili i jejich rodiče. Usadili jsme

se v prvním patře a v teple bývalé školy jsme se tak posilnili
před naší výpravou k prameni
Oslavy a za studánkovou vílou.
A tak bývalá škola v Budči zase
po letech ožila dětmi.
Monika Kovalská

Cesta za modrotiskem
Bejvávalo, bejvávalo dobře. Tak začíná
jedna písnička, podle které se jmenuje
i náš projekt BEJVÁVALO.
A proč BEJVÁVALO? Protože s dětmi
zjišťujeme, jak to bylo dříve a také jaká
byla dříve řemesla.
Tentokrát jsme se rozhodli, že se vydáme zjistit, jak se vyráběl a vyrábí modrotisk. Maminky dětem nabalily do batůžku
pití, mlsku a mohli jsme se vydat na cestu.
Našim cílem byla firma Danzinger
v Olešnici, kde se modrotisk vyrábí.
Cesta byla trošku delší, ale děti ji dobře
zvládly. Pan řidič nás zavezl až na místo,
kde nás už čekal pan Danzinger. Nejprve
jsme se posilnili svačinkou, kterou nám na
cestu připravily paní kuchařky, a potom
už nás čekala prohlídka.
Pan Danzinger dětem ukázal káď,
ve které se barví plátno, tiskařské formy
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s různými motivy, se kterými se dělá potisk plátna. Děti také viděly rostlinu, ze
které se vyrábí modré barvivo a také se
podle této rostliny jmenuje indigo. Potom nás čekala ukázka výroby motrotisku
a děti se dozvěděly, že se z modrotisku šijí
zástěry, chňapky, ubrusy a také šaty.
My dospělí jsme se dozvěděli, že modrotisk je na seznamu kulturního dědictví
UNESCO, že se používá k dekoraci látek už
od 18. století, a že modrotisk umí už jen
dvě dílny v Česku.
Na závěr exkurze si děti mohly ve firemním obchůdku koupit modrotiskové
srdíčko pro maminku. Odjížděli jsme plni
zážitků a poznatků.
Hned druhý den zkoušely děti ve školičce čarovat. Na výkres si voskovkou nebo
svíčkou nakreslily různé tvary, výkres potřely modrým inkoustem a pozorovaly, co
se stane. Paní učitelka Monča
koupila v Olešnici pro všechny
třídy plátno a tiskařskou rezervu
a každá třída si mohla vyrobit
svůj modrotisk. Plátno děti potiskaly razítky namočenými do
tiskařské rezervy, nechali jsme
vše uschnout a poslali jsme
balíček s plátnem do Olešnice
k obarvení. Všechny čtyři plátna
(prostírání) jsme po natisknutí
rezervou museli sešít dohroma-

dy, protože se plátna barví v dlouhých
plátech a asi za dva týdny balíček přišel
zpět s obarveným 4 m kusem plátna,
které se teď zase rozdělí pro každou třídu
zvlášť. Včeličky si natiskly květiny a včelky,
kuřátky srdíčka a kohoutkovu rodinku,
koťátka taky květiny a malé kočičky a berušky plátno potiskly samými beruškami.
Výsledek po obarvení je nádherný a my
máme originál prostírání.
A protože jsme zvídaví, jeli jsme se
s dětmi podívat do Regionálního muzea
ve Žďáru nad Sázavou na výstavu s názvem NECOVANÝ SVĚT. Síťkování, lidově
zvané necování je stará podomácká lidová výroba a je spojená se Žďárem díky
panu Vavřínu Krčilovi, vynálezci tašky
síťovky. Je tomu sto let od počátku živnostenského a obchodnického působení
tohoto pána ve Žďáru. Děti v muzeu viděly tašky síťovky, dečky, rukavičky, záclony
a také 6,5 m dlouhou Horáckou svatbu.
Dozvěděli jsme se, že se také dělaly siťky
na hlavu pro ženy z vlasů. Paní z muzea
dětem ukázala, jak se síťkuje (necuje)
a děti si to také mohly vyzkoušet. Není to
nic jednoduchého.
Výstava byla moc pěkná a my jsme se
do školičky vrátili o něco chytřejší.
A tak to dříve bejvávalo.
Za kolektiv školičky Kamarád
Vlaďka Bednářová
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Místo, kde žiji
Co si představíte, když řeknu větu „ Co víš o Novém Veselí?“ Tak to byla otázka, kterou začalo naše společné objevování
Nového Veselí. S dětmi jsme se pustili do práce nad mapou,
do které jsme podrobně zaznamenávali vše, co jsme během
našich výzvědných výprav po městysi zjistili. A nabylo toho
zrovna málo. Nejenom, že jsme se podívali a vyfotili domečky
našich kamarádů ze třídy Koťátek, ale i ostatní zajímavé budovy a objekty, jako je např. kostel, fara, sokolovna, škola a další.
Děti se seznámily s polohou těchto budov, a hlavně s účelem,
ke kterému slouží. Dozvěděly se, jak vypadá znak naší obce, co
to znamená slovo městys a mnoho dalších zajímavostí.
V keramice si vyrobily domečky z hlíny, vybarvily si znak našeho městyse, vyzkoušely si skládání domečku podle předlohy.
Blíže se seznámily s pověstí o založení kostela a pověstí o pasáčkovi, která se váže ke kapličce sv. Rocha a mnoho dalšího.
Dětem bylo líto, že mohou pracovat jenom s fotografiemi.
A na světě byl domácí úkol pro celou rodinu.: „Vyrobte nebo
nakreslete domeček ve kterém bydlíte!“ Tak vznikla krásná
výstavka domečků dětí ze třídy Koťátek. Jedinou podmínkou
bylo, že domeček musí být označen číslem popisným. Proč? No
přece, aby děti jenom neříkaly, že jsou maminky a tatínka, ale
že již znají celé své jméno a adresu.
A co by to bylo za výzvědnou výpravu, kdybychom se nezašli podívat na obecní úřad. Zde jsme navštívili pana starostu,
který nám pověděl mnoho nového o městysi, jeho historii, ale
i o tom, co obnáší jeho práce. Nebránil se ani všetečným otázkám, které si na něj naše děti připravily. A některé byly opravdu záludné, však posuďte sami: Jak vzniklo Nové Veselí? Kolik
domů má Nové Veselí? Musí i pan starosta chodit do školy? Jak
vznikl svět? Proč zvoní zvony? A právě odpověď na poslední

otázku v dětech vzbudila zvědavost. Pan starosta nám vysvětlil,
že dnes je ve zvonici jenom jeden zvon, ale dříve jich tam bylo
víc. „Co se stalo s těmi zvony?“ - ptaly se děti. „ V čase našich
prababiček v době války je vojáci vzali a vyrobili z nich zbraně.“
Zněla odpověď dospělých. Dětem to přišlo líto a velice je potěšila
informace pana starosty, že farní úřad v Novém Veselí chce koupit nový zvon do našeho kostela. Koťátka přemýšlela, jak by ony
malé děti mohly přispět na tuto sbírku. Co takhle sbírat pomerančovou kůru, jako to dělají školáci? No to je nápad. K dnešnímu
dni Koťátka shromáždila již 10 kg pomerančové kůry.
Ne všechny děti ze třídy Koťátek jsou ale z Nového Veselí. Jsou
zde děti z Újezdu, Matějova, Březí nad Oslavou a Žďáru nad Sázavou. A tak přijdou na řadu otázky: Co víte o Újezdě? Kde leží Březí
nad Oslavou? Jaký znak má Žďár nad Sázavou? Co zajímavého
můžeme vidět v Matějově? Čeká nás ještě další putování a objevování místa, kde žijeme.
Iva Vyklická, Eva Jurmanová a Alena Svatoňová

Společný projekt předškoláků z MŠ: Poznáváme Nové Veselí
V tomto školním roce
se předškolní třídy Kuřátka
a Koťátka rozhodly více poznat
okolí své školičky, tedy městys
Nové Veselí. Ve svém projektu
se zaměřily na poznávání míst
v Novém Veselí, kde dnes bydlí naši kamarádi ze školky, ale
také na místa spojená s naší
historií. (My totiž rádi cestujeme do minulosti.)A aby se
nám to lépe pamatovalo, procházíme nejprve místa, o kterých se traduje nějaká pověst.
Na podzim jsme se u kapličky
sv. Rocha setkaly s tajemným
pánem, který zaklel stádo oveček v kameny. Pak nás ve školce
navštívil samotný opat Bernard
Hennet, který nám poutavě
vylíčil svůj příběh o tom, jak
zabloudil ve zdejších lesích
a modlil se k Bohu, aby mu pomohl. Z lesa ho vyvedlo kohoutí kokrhání k lidem do Nového
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Veselí, kteří ho pohostili a bezpečně dopravili do žďárského
kláštera. Jako poděkování tu
nechal opat vystavět kostel
a zasvětit sv. Václavu. Děti si
zkoušely kostel postavit z kostek, rozstříhat obrázek kostela
a znovu složit (tím si procvičily
přesnost stříhání po čáře i jemnou motoriku). Velmi se dětem vydařila i samotná kresba
kostela z okna v základní škole
(venku byla ještě pořádná zima,
proto jsme ke kresbě kostela
využili okno základní školy).
Aby si děti vyzkoušely, jak bylo
těžké najít cestu z lesa jen díky
kohoutovu kokrhání, zahrály si
hru na rozvoj sluchového vnímání – Odkud kohout kokrhá.
Během poznávání Nového Veselí děti malovaly znak našeho
městyse, ale seznamovaly se
také se znaky okolních obcí tím,
že je skládaly jako puzzle a při-

řazovaly k nim správné názvy.
Společně děti pátraly v kostele
i po erbu Bernarda Henneta, ve
kterém objevily i toho kohouta,
jež v zobáku držel opatský prsten. Tímto děkujeme panu faráři Peňázovi za přijetí v kostele
a možnost přímého pozorování erbu opata Henneta. Také
děkujeme za vysvětlení symboliky některých detailů erbu.

Cestou zpátky do školky si děti
ještě důkladně prohlédly sochu sv. Václava. Ten týden toho
zjistily opravdu hodně, a tak ve
třídě svým hlavičkám odlehčily
při tanci veselské polky nebo
při náruživém fandění našim
házenkářům při mezinárodnímu utkání proti Slovinsku.
Blanka Kratochvílová,
třída Kuřátek a Koťátek
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Ponožkový den
Naše školička se zapojila 21.3. do výzvy podpory lidí s Downovým syndromem. Tento světový den je věnovaný všem lidem,
kteří jsou jiní. My jsme vyjádřili těmto lidem podporu tak, že jsme
si povídali o kamarádech, kteří mají nějaký handicap, o jejich odlišnostech a o vnímání toho, že je přirozené těmto kamarádům
pomáhat, podporovat je a respektovat je. Výzva byla směřována
ke školám a institucím, aby se snažili nikoho nevyloučit. Motto
tohoto dne pro rok 2019 bylo „Leave no one behind“. Kdo chtěl
podpořit, ten si v tento den oblékl každou ponožku jinou. Různé ponožky symbolizovaly chromozomy, které máme v těle. A
i to jsme se snažili dětem vysvětlit, protože od dětí přicházely
různé otázky. Podívejte se na fotky na rajčeti - https://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/Ponozkovy_den_na_podporu_
Dne_Downova_syndromu_21.3.2019.
Za Školičku Kamarád Monika Kovalská

Světový den vody
v projektovém týdnu

V týdnu, kdy voda celosvětově oslavuje svůj svátek (22.3.),
jsme naplánovali několik aktivit. Nejdříve jsme se vydali do
Budče k prameni řeky Oslavy, kde děti ochutnávaly studánkovou vodu a dokonce si ji i nabraly do nádobek a donesly domů.
Cestou zpět jsme se vydali pěšky a sledovali jsme různé podoby
vody v přírodě – rosa, zmrazky, led na louži apod. Druhou aktivitou bylo vynášení morany, čímž jsme již chtěli přivítat jaro a zimě
ukázat, jak s ní naložíme. Voda byla v tomto případě ten pomocník, který moranu vzal. Berušky ji vyrobily, poté ji se všemi dětmi
odnesly k Hudlíku, a tam ji zapálily a poslaly po vodě pryč. Tím
jsme se nadobro (pro letošek) vypořádali se zimou. A třetí aktivitou byla naše cesta do Zámku ve Žďáru n/Sáz., kde v muzeu děti
absolvovaly program o tom, jak mniši z kláštera kdysi využívali
vodu a proč. Bylo to moc zajímavé povídání, a muzeum v zámku
stojí za to navštívit. A my si s dětmi stále dokola připomínáme,
jak je voda nezbytná pro náš život a jak ji můžeme chránit či šetřit s ní, aby nám zůstala pro budoucí generace.
Monika Kovalská, Školička Kamarád

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Všeználek
Jako téměř každý rok, i letos se páťáci
zúčastnili vědomostní soutěže Všeználek,
již pořádá Active - středisko volného času
ve Žďáru nad Sázavou. Soutěž zaměřená na
všeobecné znalosti dětí nejen ze školních
lavic, ale také z oblasti jejich zájmů, klade
důraz na týmovou spolupráci. Soutěží vždy
čtyřčlenné týmy zastupující jednu školu.
Velký podíl na výsledku má i štěstí při výběru otázek. Každého dílčího kola se účastnilo 5 základních škol. My jsme se umístili na
3. místě, dozvěděli jsme se spoustu nových
věcí a dokázali se i vzájemně podpořit.
Marie Tvrdíková
20
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Architektonická soutěž
Naše škola ve spolupráci s obcí uspořádala architektonickou soutěž zaměřenou na návrh využití volného prostranství
na okraji Nového Veselí. Sešlo se celkem
11 návrhů, účastnili se jednotlivci, dvojice
i větší skupiny.
Návrhy byly originální, nápadité, podnětné a většinou velmi podrobně zpracované. Vítězný návrh vybírali členové
žákovské rady ve spolupráci s panem
ředitelem. Většinou hlasů vyhrál návrh
členů přírodovědného kroužku Kulíšek,
kteří z přírodních materiálů vytvořili model lesoparku, jenž by v první řadě sloužil
k hraní si venku. Součástí vítězného modelu jsou např. lavičky, venkovní posilovna, potůček, kopec či vrbové týpí.
Vítězný projekt byl za účasti autorů
a zástupců žákovské rady odprezentován
starostovi obce. Všem zúčastněným autorům patří velké ocenění za jejich aktivní
a tvořivý přístup.
Eva Nováková

Matematické soutěže Házená
Na konci ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro pátý a devátý ročník. Naši školu
reprezentovali J. Knap, J. Chalupa, V. Sobotka, K. Poulová (v kategorii Z5) a V. Horníčková, M. Zachová a L.
Odehnalová (v kategorii Z9). Jakubu Knapovi soutěžní úlohy ušili na míru a po právem se stal vítězem
okresního kola. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a Kubovi moc gratulujeme.
Konec března byl věnován soutěži Matematický
klokan. Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 9. třídy a mnozí
předvedli velmi kvalitní výkony. Nejlepší řešitelkou
se stala Aneta Mužátková, která ve své kategorii získala plný počet bodů, což ji pasuje i na jednoho z vítězů v celostátním měřítku. Gratulujeme.
Andrea Revayová

V posledním březnovém týdnu odehráli starší žáci naší školy dvě postupová kola Sportovní ligy základních škol o pohár MŠMT v házené. V úterý
se v domácím prostředí utkali se čtyřmi dalšími školami v krajském kole. Ve
všech utkáních zvítězili, postupně porazili ZŠ Evžena Rošického Jihlava (14:8),
ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou (19:9), ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod (16:2)
a ZŠ Dolní Cerekev. Postoupili tak do čtvrteční kvalifikace proti vítězi z Jihomoravského kraje - ZŠ Újezd u Brna, která celou soutěž v minulém ročníku
vyhrála. Od začátku bylo utkání v brněnských Bohunicích vyrovnané, v první
půli měli navrch naši hráči, ve druhé se družstva střídala ve vedení, ale na
konci na ukazateli svítil stav 21:21. Rozhodnout tedy musely sedmimetrové
hody. Z každého družstva stříleli tři hráči, úspěšnější byli naši střelci, zvítězili a postoupili do šestičlenného republikového finále. To se odehraje za dva
týdny ve Velké Bystřici.
Děkujeme našim reprezentantům a přejeme mnoho úspěchů.
ředitel ZŠ a MŠ Nové Veselí

Učebna fyziky
Jarní prázdniny
na naší škole zpestřila
rekonstrukce učebny
fyziky. Stará učebna
prodělala velké změny a nyní se můžeme
pochlubit novou, moderní a plně funkční
učebnou, které všichni přejeme alespoň
stejný počet roků jako
její předchůdkyni.
Andrea Revayová
Duben 2019
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První jarní den jsme oslavili zpěvem
Ve čtvrtek 21. března jsme s pěveckým
kroužkem vyrazili na krajskou postupovou
přehlídku pěveckých sborů do Bystřice nad
Pernštejnem. Přehlídka se konala v kulturním domě a během dopoledne se zde
předvedlo celkem 8 pěveckých sborů ze
základních a základních uměleckých škol.
Přestože jsme se přihlásili do nesoutěžní
kategorie, trému jsme měli opravdu velikou. Nakonec jsme naše vystoupení úspěšně zvládli a také porota nás velmi kladně
ohodnotila. Zpívat v konkurenci ostatních
sborů a před porotou byla pro většinu z nás
premiéra. Z našeho výletu si tak odnášíme
kromě pěkných zážitků i další zkušenosti
a mnoho inspirace pro naši další hudební
práci.
Jana Nejedlá

Zápis dětí do 1. třídy Skokani ostronosí
Dne 2. 4. 2019 proběhl v naší škole zápis dětí.
K zápisu se dostavilo 31 dětí, 5 žádá o odklad, nastoupit by mělo 26 žáků. V následujícím školním
roce bude otevřena jedna 1. třída.
ředitel ZŠ a MŠ Nové Veselí

V jezírku na školní zahradě se opět objevili kriticky ohrožení skokani ostronosí. Jejich samečci v době
páření na několik dní
zmodrají. Vidět tyto vzácné
žáby zblízka je opravdu zážitek. Možnost zajímavého
pozorování využily děti ze
základní i mateřské školy
i řada zájemců z veřejnosti.
Členové přírodovědného
kroužku provádí pravidelně
sčítání, letos bylo pozorováno nejvíce 32 skokanů.
Počty hlásíme na správu
CHKO Žďárské vrchy.
Eva Nováková

MARY´S MEALS - naděje hladovějícímu světu
10. března proběhla v kostele sv. Václava přednáška, která představila činnost
hnutí s názvem Mary´s Meals (www.marysmeals.cz). Myšlenka této organizace
je jednoduchá: Zajistit dětem jedno hodnotné jídlo denně v místě jejich vzdělávání. Školy zapojené v tomto programu
mají zřetelný nárůst v zápise, docházce
i prospěchu.
Lidé z tohoto hnutí chtějí dětem také
pomáhat v chudých zemích tzv. „batůžkovým projektem“. Děti často nemají
základní pomůcky do školy ani tašku, ve
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které by mohly věci nosit. Proto vznikl nápad,
že aktovky a batůžky,
které u nás často po několika letech používání končí na skládkách,
mohou sloužit dál těm
nejpotřebnějším - dětem z chudých zemí.
Aby batůžky a aktovky
neputovaly do Afriky,
Indie a dalších zemí
prázdné, dárce je naplní

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

pomůckami (sešity, tužkami, pastelkami,
mýdlem…) podle stanoveného seznamu.
Naše škola může být hrdá na své žáky
a jejich rodiče, kteří se ochotně zapojili do
akce „Bouda, která sytí milion dětí“ i „Batůžkový projekt“.
V prvním případě mohly přispívat
mincovými obnosy do pokladniček. Mince mohou nosit do Velikonoc, v kostele je
také kasička, nebo můžete přispět jedno-

rázovým příspěvkem či trvalým příkazem
na účet 4410277/0100. Pouhých 421,- Kč
nasytí dítě na celý školní rok.
O Batůžkovém projektu budou výmluvněji hovořit fotografie než slova. Ve
škole se sešlo 56 batůžků ze všech tříd,
navíc děti přinesly pomůcky, které jsme
do kompletně vybavených batůžků již
nemohli přibalit. Pošleme je zabalené
zvlášť.

Důležitou součástí akce bylo vyprávění, promítání ukázek filmu Child 31 a seznámení dětí s faktem, že na stejné planetě s námi žijí lidé, kteří se denně potýkají
s hladem, bídou, válkou a smrtí.
Přejme si, ať z dětí vyrostou vnímaví
a citliví lidé, kteří nebudou lhostejní k nesnázím sousedů z blízkého i vzdáleného
světa.
Jana Jurková

Velká taneční soutěž
V pátek 5.4.2019 proběhla v KD Žďár nad Sázavou Velká taneční
soutěž, kterou pořádal Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou. Akce se účastnilo celkem 650 dětí z 25 zakladních škol z celého Kraje Vysočina, které mezi sebou soutěžily v 10 vypsaných kategoriích. Děti ze ZŠ Nové Veselí navštěvující kroužek street dance
a break dance, který na ZŠ v rámci volného času vyučuje výše zmíněné středisko pod vedenim Jakuba Volfa, získaly krásná umístění.

V kategorii break dance - mladší žáci vybojovala skupina s názvem
Packman Crew krásné 2.misto, na 3.mistě se dále umístila skupina
Galaxy Stars v kategorii street dance - mladší žáci. Doprovod na
tuto akci zajišťovala samotná organizace ve spolupráci s rodiči, kterým patří velký dík za ochotu se na této akci podílet.
Bc. Zdeňka Prokopová,
zástupce ředitele Active - SVČ Žďár nad Sázavou

ZE SPORTU

VOLEJBAL
Volejbalová sezóna 2018/
2019 je u konce a my přinášíme shrnutí jarní části soutěže
krajského přeboru žen. Hned
po Vánocích 12.1. 2019 nás
čekaly zápasy proti družstvu
Polné. První zápas to byla
přetahovaná o každý bod,
my jsme však byly úspěšnější
a zvítězily 3:1. Po pauze následoval zápas druhý, kdy jsme
první dva sety přehrály soupeře s ledovým klidem. Poté
však nešťastné střetnutí, které
můžeme nazvat “díky bohu, že
mám všechny zuby”, rozhodilo
celý tým, a i přes bojovný výkon jsme další sety nedokázaly získat v náš prospěch. Druhý zápas skončil prohrou 2:3.
Další zápasy jsme odehrály na
palubovce Jihlavy. První zápas z naší strany začal celkem
zakřiknutě, ale snažily jsme
se držet krok. To se nám bohužel po chvíli přestalo dařit,
a tak soupeř odskočil na stav
23:17. V tom okamžiku nastal
náš “velký comeback”. Rvaly
jsme se o každý balón, paluDuben 2019

bovka v Jihlavě má ještě teď
vydřené prohlubně od našich
zadnic, které jsme tahaly skoro po zemi, obětavě jsme se
vrhaly do všech míčů, podlaha
byla celá zmáčená od našeho
potu a výsledkem bylo urvané cenné vítězství 26:24. Další
dva sety jsme si asi myslely, že
to půjde samo, jelikož jsme
je skoro bez boje odevzdaly
soupeři. Až ve čtvrtém setu
jsme se probraly a po dobrém
výkonu jsme ho získaly. Následoval tiebreak, ve kterém jsme
bohužel prohrály nejtěsnějším
rozdílem 13:15. I ve druhém
zápase jsme to nakonec dotáhly do tiebreaku, který však
měl lepší konec a skončil naším vítězstvím. Výsledky zápasů 2:3 a 3:2. V únoru jsme zajížděly do Přibyslavi a do Štoků,
kde jsme všechny zápasy dokázaly urvat (tj. 4x 3:0) a odvezly jsme si tak plný počet
bodů. Na domácí palubovce
jsme se poprvé v novém roce
představily na začátku března, kdy jsme hrály proti druž-

stvu z Humpolce. Zápasy se
nám bohužel moc nepovedly,
udělaly jsme hodně nevynucených chyb a nedokázaly
jsme se proti soupeři prosadit.
Prohrály jsme 2x 0:3. Následoval poněkud náročný víkend,
kdy jsme hrály na palubovce
Pelhřimova a hned druhý den
jsme doma přivítaly družstvo
Havlíčkova Brodu. V Pelhřimově to byl od nás hodně nejistý
výkon, jednou nahoře - hned
zase dole, a tak nás soupeř
přehrál 2:3, 0:3. Domácí zápasy proti Brodu, který je lídrem
naší tabulky, vypadaly o poznání lépe. První zápas byl od
začátku vyhecovaný, skvěle
fungovala souhra v poli i na
síti a nechyběl ani tvrdý servis.
Soupeře jsme zaskočily a po
právu zvítězily 3:1. Druhý zápas Brod převzal otěže, a i přes
náš dobrý výkon nás porazil
0:3. Předposlední zápasy jsme
odehrály na palubovce Třebíče. Nedokázaly jsme dobře
přečíst jejich hru, a tak soupeř
zvítězil 2x 1:3. Herní den jsme

si alespoň zpříjemnily skvělou
pizzou, na které jsme si mezi
zápasy pochutnaly. Poslední
zápasy sezóny jsme odehrály
doma s družstvem Náměště
nad Oslavou. Oba zápasy byly
celé v naší režii a urvaly jsme
vítězství 3:1, 3:0. Celkově jsme
v sezóně obsadily 6. místo.
I přestože už se nedržíme na
předních příčkách jako tomu
bývalo, sezónu jsme si všechny moc užily. Máme zde skvělou partu holek a jsme rády, že
se každý týden scházíme na
tréninku, zápasech a někdy
i nějakém tom pivu. Všechny
doufáme, že budeme pokračovat i v následující sezóně.
Na začátku února jsme
se zúčastnily plesu sportovců a ZDT v Novém Veselí, kde
jsme pomáhaly s organizací
(střídaly jsme se u guláše a v
šatně). Práce a alkoholu bylo
hodně, ale nakonec jsme to
všechno dobře zvládly.
Sezónu jsme zakončily
v sobotu 30. 3. 2019 ve Žďáře
nad Sázavou, kde jsme uspo23

řádaly klasickou „týmovou
schůzi“. Sešly jsme se v restauraci U Pošty a daly jsme
si dobrou večeři – vedoucí
pozici zaujaly maxi burgery
s hranolkama. Dále jsme pak
pokračovaly na Campu a někteří odvážlivci zvládly ještě
navštívit Max a Krystal. Sezóna 2018/2019 byla teda zakončena ve všech směrech
a se vší parádou.
Nezapomeňte
sledovat také naše facebookové stránky (volejbal Nové
Veselí), na kterých najdete
aktuální informace, komen-

táře k zápasům, pozvánky
na zápasy, fotky, ale také
se zde dozvíte, jak si vedou
naše mládežnické kategorie.
Za celý tým žen bych
chtěla poděkovat Vám, našim věrným fanouškům, za
skvělou podporu, kterou jste
nám dávali během celé sezóny. DĚKUJEME, že jste na
zápasy chodili, i když se nám
třeba nedařilo, a doufáme,
že jste si to užívali stejně tak
jako my. Vidíme se v sezóně
2019/2020!!
Marie Nováčková

Novoveselské volejbalistky absolvovaly sezónu 2018-2019 opět v pěti hracích
kategoriích – mladší a starší žákyně, kadetky, juniorky a ženy. Všechny kategorie
si stanovily své cíle a mety, poctivě trénovaly a nyní, po sezóně, můžeme bilancovat
a zapřemýšlet nad úspěchy a chybami.
Nicméně jsou tu stále ještě dvě kategorie
/ mladší a starší žákyně/, které díky své výborné formě v bojích pokračují, i když už
i u nich můžeme konstatovat, že dosavadní výsledky jsou vynikající a postupy dál do
kvalifikací, a eventuelně na Mistrovství ČR,
jsou přidanou hodnotou splněných plánů.
Ale teď již k jednotlivým kategoriím.
Začneme přípravkou neboli našimi
nejmenšími volejbalovými nadějemi. Je
to kategorie celkem obsáhlá, čítající cca
18 děvčat a trenéry jsou M. Horká, L. Vavroušek a R. Křivánek. Na začátku března
se uskutečnilo tradiční jarní soustředění
na Rokytně, kde se velmi intenzivně trénovala fyzička a technika volejbalu. Mezi
děvčaty registrujeme řadu volejbalových
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talentů, kteří by mohli být důstojnými
pokračovateli jejich starších, úspěšných
spoluhráček.
Mladší žákyně si společně s trenéry L.
Myšákem, O. Čermákovou a M. Sobotkou
dali za cíl obhájit medailové místo v krajském přeboru. Do hry v sezóně se zapojily
nově i čtyři hráčky z přípravky, aby získávaly svoje první zkušenosti. A byly maximálně zapojeny téměř v každém zápase.
Do posledního kola vstupovala děvčata
s vědomím, že jim patří jedna z medailí,
takže tím byla jejich sezónní meta dosažena. Kvůli důslednému a kvalitnímu
výkonu se podařilo zvítězit a pokračovat
na předkvalifikaci finále Mistrovství ČR.
Nové Veselí je jedno z pořadatelů předkola, tudíž o víkendech 6.-7.4. a 13.-14.4.
hostí zlomek nejlepších týmů v republice.
A máme tu čest a radost Vám oznámit, že
po uplynulém víkendu se děvčata probojovala mezi nejlepších 32 týmů republiky
a pokračují do užšího výběru.
Starší žákyně byly v minulé sezóně
vítězkami
kraje
a na Mistrovství ČR
skončily na krásném 13tém místě,
tudíž bylo cílem
hráčů a trenérů M.
Štourače a K. Vítové
minimálně vítězství
v krajském přeboru. I v této kategorii
proběhly změny
v kádru a některé
mladší žákyně přešly do starších.
Projevily se zkušenosti loňských hráček, ovládly celou
sezónu naprosté
čelo tabulky krajského přeboru, tu-

díž i mladší dostaly prostor v posledních
bojích, aby zlepšovaly techniku a získaly
zkušenosti. I tento rok byla děvčata suverénními vítězkami kraje a tím se dostávají
do květnové kvalifikace na Mistrovství ČR.
Kadetky spolu s trenéry M. Štouračem, K. Vítovou a M. Klasem si stanovili
jediný cíl a to udržet 1. ligu, aby si děvčata zahrála kvalitní volejbal. Byla oslovena
Jihlava a podařilo se získat na hostování
dvě nevyužité starší žákyně, které byly
zapojeny téměř v každém zápase, během
roku zlepšily formu a nakonec své krátké
hostování vyhodnotily velmi kladně. Kvůli
úzkému kádru, kdy jezdila děvčata občas
na zápasy v šesti hráčkách, byla oslovena
děvčata z nižší kategorie, která obstála se
ctí, velmi pomohla a 1.liga kadetek ve Veselí zůstává.
Juniorky pokračovaly v 1. lize. Trenéři K.
Vítová a M. Štourač ale věřili na začátku sezóny hráčkám natolik, že viděli baráž o extraligu jako naprosto reálnou metu a vše
k tomu směřovali. Děvčata nabrala během
roku spoustu zkušeností, velmi svědomitě
trénovala, mentálně vyzpěla a tak se sen
stal skutečností. V baráži o extraligu svedla vyrovnané boje s těmi nejlepšími týmy
republiky a ostudu v baráži, i když nepostoupila, rozhodně neudělala. Jejich soupeři měly pouze v barážových bojích větší
zkušenosti.
Letošní sezónu tudíž můžeme vyhodnotit jako nejlepší v celé historii veselského
volejbalu díky excelentním výsledkům, za
kterými stojí stovky hodin poctivé práce
a přístupu hráček a trenérů. Děkujeme
všem podporovatelům a fanouškům!! Tabulky mluví za vše, kde jsou dobré výsledky, tam je radost ze sportu a naše družstvo
rádo přivítá další členky a pokračovatelky
stávajících úspěšných volejbalistek. Stále
nabíráme nové budoucí vítězky!!
Anna Myšáková
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Konečné umístění družstev 2018/2019
Družstvo

Soutěž

Průběžné místění

poznámka

ženy

KP I. třídy

6. místo / 10 družstev

juniorky

I. Liga

4. místo / 36 družstev

kadetky

I. Liga

16. místo / 24 družstev

starší žákyně

KP I. třídy

1. místo / 12 družstev

Postup do kvalifikace na MČR
starších žákyň

mladší žákyně

KP I. třídy

1. místo / 12 družstev

Postup do kvalifikace na MČR
mladších žákyň

kvalifikace o extraligu JKY

Domácí akce oddílu volejbalu 2019
datum

akce

začátek

Pozn.

6.-7. dubna

Předkolo MČR
mladších žákyň

09:00

1/2 kvalifikace MČR

13.-14. dubna

Regionální kolo MČR
mladších žákyň

08:30

2/2 kvalifikace MČR

20. dubna

Velikonoční turnaj

09:00

4+2, mixy

18.-19. května

Mezinárodní turnaj mládeže

08:30

O křišťálový míč;
O zlatý pohár

25.-26. května

ČVS - soustředění

---

reprezentace ČR , junioři

31. května -2. června

Jarní soustředění

---

novoveselský oddíl volejbalu

10. ročník Memoriálu Milana Holcmana
Jubilejní 10. ročník Memoriálu Milana Holcmana v bleskové hře šachu se odehrál tradičně
v místním sokolíku. Než se rozpoutaly boje na
šachovnicích, šachový oddíl uctil památku Milana Holcmana minutou ticha. Turnaj byl hrán
dvoukolově tempem 2x5 minut a již první kolo
napovědělo, že dochází k velkému překvapení.
Vítězem prvního kola byl pan Jan Král. Druhé
kolo bylo nalosováno stejně jako první, jenom
si hráči vyměnili hrací figury. Toto kolo nemělo také nouzi o zajímavé a napínavé partie. Na
třetím místě stačilo panu Miroslavu Sýkorovi
uhrát ve druhém kole dva body. Vítězi prvního
kola se ve druhém kole tolik nedařilo, přesto
na druhé místo stačil jediný bod. Vítězem druhého kola s plným počtem bodů a celkovým
vítězem se stal Milan Zimpl, obhájil loňské prvenství a odnesl si i putovní pohár pro vítěze.
Na dalších místech muselo při stejném počtu
bodů rozhodnout až pomocné bodování. To
svědčí o tom, že turnaj měl dobrou úroveň
a už nyní se můžeme těšit na ještě lepší šachovou úroveň v dalším již jedenáctém ročníku.
Duben 2019
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Přebor škol
Mladí šachisté ze šachového kroužku při ZŠ zajížděli 10.
ledna 2019 do Žďáru nad Sázavou na okresní kolo přeboru
škol, hraný tempem 2x15minut. V kategorii 1.-5. třída si naši
žáci vybojovali 1. místo a účast v krajském kole. Ve starší kategorii 6.-9 třída nám bohužel utekl postup do krajského kola
až v posledním kole. Skončili jsme třetí za druhou postupo-

vou příčkou. Začátkem března mladší žáci, kteří postoupili
do krajského kola se utkali ve žďárské sokolovně se svými
soupeři, kteří se kvalifikovali ze svých okresních kol. Naši si
vedli velice dobře, avšak na postup do republikového kola to
nestačilo.
Za oddíl šachu Michal Skála

Házená v poločase
Novoveselská
házená
vstupuje do závěrečných bojů
v ročníku 2018-2019, proto jen
krátké dílčí zhodnocení. Hodnocení celé sezóny proběhne
v příštím Zpravodaji.
Žákovské kategorie bojují
jako každý rok v Lize Vysočiny.
Naši minižáci se úspěšně prezentují v této soutěži a utkávají se pravidelně s ostatními
týmy z Vysočiny a připravují
se na vrchol jejich sezóny, což
jsou přebory ČOS. V Lize Vysočiny máme hned dvě družstva mladších žáků. Družstvo
A je prozatím na 3. místě tabulky, družstvo B je 4. v soutěži o pohár předsedy KSHV.

Starší žáci vedou tabulku Ligy
Vysočiny a zároveň se utkávají v celorepublikové soutěži,
Žákovské lize, kde jsou zatím
13. z 25 účastníků.
Mladší dorostenci obhajují v tomto roce titul Mistra
České republiky a prozatím
se drží na druhém místě Extraligové tabulka. Starší dorostenci obhajují Vicemistra
ČR a podobně jako mladší
dorostenci jsou zatím po 18
kolech druzí v tabulce. Obě
družstva se zúčastnila prestižního turnaje Sokol Kempa
Cup konaného ve dnech 25.
– 27. 1. 2019 v novoveselské
a žďárské hale za účasti kvalit-

ních evropských týmů. Mladší
dorost v turnaji zvítězil, starší
skončil na druhém místě.
Družstvo mužů dosáhlo
v tomto ročníku vynikajícího
výsledku, když postoupilo ze
4. místa základní části do play
off Extraligy a vyzvalo slavnou Duklu Praha. Tento soupeř byl bohužel nad jejich síly
a naše družstvo po vynikajících výkonech prohrálo 3:1
na zápasy. V další části sezóny
bude tedy bojovat o 5. místo
Extraligové tabulky.
Díky našim vynikajícím výsledkům v minulém roce byli
někteří naši sportovci nominováni v anketách Sportovec

Kraje Vysočina a Sportovec
České obce sokolské. Vyhlášení obou anket proběhne ve
čtvrtek 11.4. 2019 v Pelhřimově a v Tyršově domě v Praze. Na
Sportovce Kraje Vysočina byli
nominováni družstvo mužů
v kategorii kolektivů a Jakub
Štěrba v kategorii jednotlivců. Na sportovce ČOS bylo
nominováno družstvo mužů
a družstvo mladšího dorostu
v kategorii kolektivů a Pavel
Hladík v kategorii trenér. Držte
nám palce ať uspějeme i v této
prestižní disciplíně.
Zdeněk Materna,
místopředseda oddílu
házené

Z oddílu stolního tenisu
Do okresního přeboru (OP) desetičlenných tříd jsme v minulé sezoně
2018-2019 přihlásili dvě družstva.
Družstvo A hrálo po předloňském
postupu OP2, umístilo se na uspokojivém sedmém místě a zajistilo si další
účast ve druhé třídě. Nastupovalo
převážně s hráči: Jan Landsman, Leoš
a Zdeněk Pohankovi, Libor Vencálek
starší a mladší. V úspěšnosti vede Vencálek Libor mladší.
Družstvo B hrálo OP4, umístilo
se také na solidním sedmém místě,
a taktéž si zajistilo další účast v této
třídě. Sestava: Josef Pohanka, Alena
Soukalová, Jan Sedlák, Monika Vencálková, Martin Šikl, Miloš Vítek, Petra
Štohanzlová a František Holoubek.
O prázdninách nás čeká tradiční
stolně tenisová přestávka a od září
pravidelný trénink. Dík patří všem hráčům a dalším zúčastněným osobám za
kolikráte ne jednoduchou organizaci.
Za oddíl ST Vencálek Libor st.
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Ordinační hodiny lékařů ve zdravotním středisku
praktický lékař – MUDr. Aleš Blažek

zubní lékař – MUDr. Ondřej Bartoš

tel.: Nové Veselí – 566 667 338
Bohdalov – 566 677 114

tel.: Nové Veselí – 566 667 236
Bohdalov – 566 677 119

Nové Veselí
Pondělí

7:00 – 13:00

Úterý
Středa

Čtvrtek

Bohdalov

Nové Veselí
Pondělí

7:00 – 13:00
sudá

lichá

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00
7:00 -13:00

7:00 – 12:00
12:30 – 14:00

Úterý

7:30 – 12:00
12:30 – 16:30

Středa

7:00 - 13:00

Pátek

Čtvrtek

sudá

lichá

7:30 – 12:00

7:30 – 12:30

7:00 –12:00

Přestávka na oběd: 12:00 - 12:30

Pátek

lékař pro děti a dorost – MUDr. Vladimír Chlubna

ženský lékař – MUDr. Radek Fiker

tel.: Nové Veselí – 566 667 383
Bohdalov - 566 677 199

tel.: 566 667 296

Nové Veselí
Pondělí
9:00 – 15:00

Středa

9:00 – 15:00

Čtvrtek

Duben 2019

7:30 - 12:30

Nové Veselí
Bohdalov

Úterý

8:00 – 18:00

9:00 – 15:00

Úterý

Pátek

Bohdalov

9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
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