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Události z obřadní síně městyse
V neděli 19. 5. 2019 byli v obřadní síni městyse slavnostně
přivítáni noví „občánci“ Nového
Veselí. Kulturní program připravila paní učitelka Mgr. Dagmar
Flesarová s dětmi ze 4. třídy
základní školy.
Vladislava Šrámková
Polní 403
David Zima
U Kapličky 262
Jindřich Rössler
Polní 396
Václav Randáček
Na Městečku 57
Petr Dohnal
Dolní 55
Václav Novák
U Kapličky 196

Červen 2019

1

Středeční odpoledne 26. 6. patřilo předškolním dětem, které se loučily se Školičkou Kamarád. Při slavnostním rozloučení předvedly,
co všechno se naučily a jak jsou na školu připraveny. Na závěr byly panem starostou slavnostně „šerpovány“. Po prázdninách je už
čeká opravdová škola.

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Dominika Zaťková, Na Zámku 103
Magdaléna Sobotková, K Újezdu 149
Eduard Strejček, Nová 182
Filip Hora, Sportovní 290
Miriam Paseková, Zahradní 369

Milan Smolík 75 let
Petr Zeman 75 let
Jana Chlubnová 75 let
Pavel Chlubna 80 let
Jaromír Fišar 75 let
Ludmila Dudková 75 let
Marie Šimůnková 70 let
Ladislav Zita 85 let
František Bělík 70 let
Anna Kalasová 75 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

Sdělení
•

V letošním roce se bude pouť v Novém Veselí konat dne 29. 9. 2019.

•

Děkujeme spoluobčanům, kteří řádně třídí
své odpady a ukládají je do určených nádob.

•

Děkujeme spoluobčanům za udržování
chodníků a trávníků před svými domy
a byty.

•

Připomínáme občanům, že do kontejneru
na bioodpad patří: listí, tráva a plevel, zbytky ovoce a zeleniny, košťály, dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, spadané ovoce
a zbytky rostlin, zemina z květináčů, piliny
– nesmí být znečištěné, seno, sláma apod.
Jiný odpad do těchto nádob nepatří. Tyto
kontejnery jsou trvale umístěny u starého
a nového hřbitova, v nové bytové zástavbě
a pod ulicí Nová.

•
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Větve z ořezu stromů ze zahrad lze ukládat vedle potoka za rybníkem Hudlík.
Je zakázáno na toto místo ukládat pařezy, piliny, štěpky, stará prkna a větve
z lesů.

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

Pozvánka
17. 8. 2019
Barevné
PoVeselení
areál SDH

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Slavnost
Božího těla
Také v letošním roce se
v našem městysi uskutečnila
církevní slavnost Božího těla,
a to průvodem po části městyse
k jednotlivým oltářům u rodinných domů. Slavnost se konala
v neděli 23. 6. 2019 v dopoledních hodinách. Všem, kteří se
podíleli na konání této slavnosti, patří poděkování.

Spolek seniorů
Před prázdninovou pauzou proběhlo v květnu poslední setkání. Přijel za námi
pan Doc. MUDr. František
Tecl, CSc. Pan Tecl je rodákem z Nového Veselí, hovořil
o svém dětství a mládí, které
poznamenala 2. světová válka. Přes různé okolnosti byl
přijat ke studiu na lékařské fakultě a seznámil nás i s oblastí
chirurgické praxe, které se po
celý profesní život věnoval.
Setkání se neslo v přátelské
atmosféře, pan Tecl se setkal

s některými spolužáky, s nimiž
zavzpomínal na školní léta.
Od října se opět budou
konat schůzky každé první
pondělí v měsíci. Zatím můžeme prozradit, že budeme
cestovat po světě, zatouláme se do historie, uskuteční
se tradiční vánoční turnaj
v Člověče, nezlob se!, máme
i v plánu si něco vyrobit
a možná i zasoutěžit. Bližší
informace obdržíte v příštím
vydání zpravodaje v září.
Jitka Kalasová

Společenské setkání k Vesnici roku hodnotící komisi zaujalo
Tak, a máme výsledky.
Asi už není žádným tajemstvím, že jsme v krajské soutěži Vesnice roku získali Bílou
stuhu za činnost mládeže.
Blíže specifikováno - oceněná obec prokazuje zapojení
dětí a mládeže do života obce
a koncepční podporu jejího
zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace
místními spolky, práce s dětmi
v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.
Významným přínosem jsou
úspěchy mladých lidí a jejich
trvalý zájem o život a rozvoj
obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí
a dobré příklady trvalé práce
s dětmi a mládeží v místě.
Červen 2019

Bílou stuhu můžeme přirovnat k druhému, či třetímu
místu, každopádně je to velký
úspěch, a máme dobře nakročeno do dalšího ročníku. Že
hned nevyhrajeme, to je snad
každému jasné. Představte si,
že jsou tam obce, které svou

žádost poslali již po šesté, po
desáté, ale i po dvacáté páté.
To je počet let, který soutěž
trvá a vytrvalost této obce se
musí ocenit. My jsme v soutěži v podstatě nováčky, takže
dáváme o sobě vědět. A že
jsme se tentokrát „ozvali“ vý-

razně, to dokazuje právě získané ocenění.
Celý program pro komisi Vesnice roku jsme pojali
komunitně, mezigeneračně,
jako otevřené setkání všech,
cílené na historii Nového
Veselí a řemeslnou tvorbu
a samozřejmě ukázku práce
s dětmi a mládeží. Velké poděkování patří všem, kdo se
jakkoli zapojil do příprav, celého programu, i ti, kteří podpořili náš městys svou účastí
na společenském setkání.
Ocenění spolu s finanční odměnou si pojedeme převzít
2. 8. 2019 do vítězné obce,
kterou se letos stal Sobíňov
u Žďírce n/Doubravou.
Za organizační tým pro
Vesnici roku Monika Kovalská
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Nový Zéland a zdravotnictví
Již v minulém článku jsem
naznačil, že se mi stala taková
malá nehoda, rád bych vám
teď chtěl popsat, jak se celá
událost přihodila. Vrátíme se
zpátky v čase do února, kdy
kiwi začalo dozrávat bez naší
pomoci a my jsme si konečně
našli nějaký čas na cestování.
Vyrazili jsme směr Auckland,
kde jsme již netrpělivě očekávali návštěvu z Česka. Setkali
jsme se zde s mojí sestrou,
sestřenkami a jejich doprovodem. Byli jsme opravdu natěšeni na třítýdenní dobrodružství, které jsme si naplánovali.
Na letišti vyhodili holkám pár
salámů a ovoce, ale měly
veliké štěstí, a tak je pokuta
minula. Dovoz masných a jiných organických výrobků
je totiž zakázán. Chtěli jsme
toho stihnout co nejvíce, ale
byli jsme omezeni časem.
Za týden nám odjížděl trajekt na jižní ostrov a v plánu
jsme toho měli opravdu hodně. Severní ostrov jsme stihli
z velké části projet, než dorazila výprava z Česka. Měli
jsme proto jasno, co navštívit,
a co naopak vynechat. Hobitín je asi nejznámější lákadlo
Nového Zélandu a museli
jsme uznat, že oprávněně.
To, co tu díky Pánu Prstenů
a Hobitovi vytvořili, je úžasné
a dech beroucí. Škoda jen, že
nás mezi Hobitími norami vodili jako krávy na pastvu. Když
jsme pak ale viděli, kolik je za
námi dalších turistů, pochopili jsme, proč jsou prohlídky organizované. Po Hobitíně jsme
si dali výšlap na horu osudu
z Pána prstenů, což je podle
průvodce jeden z nejhezčích
treků na Novém Zélandu, ale
naše očekávání se tak úplně
nenaplnilo.
Severní ostrov jsme měli
projetý, a tak jsme se vydali
na ostrov jižní, který je všemi
opěvovaný a hojně navštěvovaný. Nevěřili jsme tomu,
a tak jsme se jeli přesvědčit
na vlastní oči. Rozhodně jsme
nebyli zklamaní, jedním slovem nádhera. Jestli chcete
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vidět, jak je to tu hezké, nalaďte si objektiv nebo nějaký
dokument o Novém Zélandu.
Určitě už jste nějaké obrázky
z Nového Zélandu viděli, buď
z filmu Pán Prstenů, Hobbita nebo Vetřelce Covenanta.
Než abych popisoval každý
krásný vodopád, skálu, údolí
nebo pobřeží, radši vám popíšu, co v objektivu neuvidíte, a to, jak tu funguje zdravotnictví a záchranné složky.
V osudný den jsme měli naplánovaný trek Gertrude Saddle, z kterého je výhled na nejhezčí místo na zemi Milford
Sound. Trek vede z největší
části po kamenech, poté kameny vystřídá zhruba v polovině skála. Cesta vede po rovině a vyznačené stezce, proto
nebyl důvod se čehokoliv bát.
V polovině výstupu u jezírka
jsme se rozdělili na dvě skupinky. Mraky byly dost nízko,
tak se dalo čekat, že z vyhlídky uvidíme jen mlhu a velké
bíle nic. Skupinka optimistů
a zvědavců chtěla vědět, jak
to vypadá na vrcholu, a tak
vyrazila dál. Jak jsme předpokládali, opravdu nebylo nic
vidět. Vyfotili jsme se s mlhou a začali sestupovat zpět
k ostatním. Po nejnáročnějším sestupu jsme byli kousek
od jezírka, kde jsme se rozdělili. Po pár krocích jsem musel
stoupnout na kluzkou skálu. Nepamatuji si, kam jsem
stoupl, ani co se přihodilo
dál. Přistávající vrtulník, letím
vzduchem se záchranářem,
letím ve vrtulníku, sešívají mi
rány na hlavě a probouzím se
další den v nemocnici. To je
vše, co si pamatuji. Co se dělo
opravdu jsem se dozvěděl od
ostatních, kteří za mnou přijeli do nemocnice v Dunedinu.
Dunedin je od místa nehody vzdálený 400 kilometrů.
Nikdo neví, kam jsem šlápl
a proč jsem začal padat. Po
dvaceti metrech jsem se dokutálel k jezírku, kde kus ode
mě čekali obě sestřenky. Ty
pád neviděli, a to, že se něco
děje, jim řekla až Klárka, která

mi běžela na pomoc. První u
mě byla sestra, a to jak zdravotní, tak i moje vlastní, vše
pohodlně v jedné osobě. První zdravotní pomoc byla tedy
zajištěná. Po chvíli se ke mně
dostala i Klárka. Situace nebyla tak vážná. Klárka se sestrou
zůstali u mě a ostatní zahájili
sestup, aby přivolali pomoc.
Po chvíli přišel na pomoc další
turista, který s holkami počkal
až do příletu vrtulníku. Všichni jsme měli u sebe mobilní
telefon, ale nikdo neměl signál. Tři čtvrtě hodiny trvala záchranné výpravě cesta k autu
a dalších 15 minut jízda k SOS
telefonu, který byl umístěn
před tunelem. Další dvě hodiny trvalo, než vrtulník dorazil na místo a vyzvedl si mě.
Čekání na záchranu mi uteklo
velice rychle, asi proto, že si to
také nepamatuji. Bylo o mě
dobře postaráno, tak sem neměl důvod si namáhat potlučenou hlavu. Prý jsem komunikoval a byl při vědomí. Po
třech hodinách čekání jsem
poprvé v životě letěl vrtulníkem a nikdo kromě záchranářů se mnou letět nemohl. Ve
městě Dunedin, kam jsem byl
přepraven, mě ošetřili a sešili
všechny velké rány. Poslední
stehy na hlavě jsem už cítil,
ale poté jsem zase usnul nebo
byl uspán. Druhý den jsem se
probral a doktoři mi cosi povídali, jen jsem jim moc nerozuměl, protože pořád mluvili anglicky a mně v tu chvíli

dělala problém i mateřština.
Docela jsem se uklidnil, když
mě telefon podle rozeznávání obličeje poznal a odemkl
se. V tu chvíli jsem viděl, že to
není tak hrozné a tak jsem si
pořídil první fotku. Fotky pro
památku musí být, i když nejsou pěkné. Přijeli mě navštívit
i ostatní a vše mi vyprávěli.
Všem bych chtěl hrozně moc
poděkovat za podporu, pomoc a za to, jak vše dokázali
vyřešit s chladnou hlavou.
Díky moc! Diagnóza zněla, otřes mozku, nalomená čéška,
zlomených 5 žeber, 30 stehů
a pár odřenin a naraženin.
Doktoři stále opakovali, jaké
jsem měl štěstí. Podle záchranářů jsem se kutálel 60 metrů, a prý jsem dopadl nejlépe,
jak to šlo. Na tak dlouhý pád
mám prý jen pár odřenin, což
je obdivuhodné. V nemocnici se o mě starali prvotřídně.
Teplá jídla, sprcha, pravidelné převlékání postele, co víc
bych si mohl přát. Po týdnu
mě propustili, ale další týden
jsem se musel dostavit na
kontrolu s kolenem. Doktoři
měli strach, aby nalomená
čéška dobře srůstala a já jsem
nemusel na operaci. Nelíbilo sem jim ani to, že bydlíme
v autě a naléhali, ať si najdeme jiné ubytování. Na škodu
to nebylo, a tak jsme týden
bydleli v Airbnb u jedno moc
milého pána. V rámci tréninku jsme každý den chodili
krmit kačeny a holuby do parNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ku, který byl kousek od nás.
Procházky byly nejhezčí část
dne, kdy jsem procvičoval
a protahoval ostatní svaly. Kontrola kolene dopadla úspěšně
a mohli jsme se opět vydat na
cestu. Cíl jsme měli jasný, zpět
na kiwi farmu na severní ostrov, který se nám stejně líbil
víc. Před odjezdem jsme slíbili, že se vrátíme na sběr kiwi.
Klárka začala sbírat a já zahájil
čtyřtýdenní srůstání a zotavování. Představa operace
nebyla příjemná, a tak jsem
zatnul zuby a hrál si na vzorného pacienta. Během čekání

jsem vyřizoval administrativu.
Máme cestovní pojištění, takže by vše mělo být kryté. Když
jsem nahlašoval úraz, řekli, že
se o vše postarají. Poté mi volali zpět, prý za mě nic hradit
nemusí. Docela jsem se divil,
ale vysvětlili mi, že vše za mě
bude hradit Novozélandská
pojišťovna ACC. Z toho musela mít česká pojišťovna
radost, že na mě ušetří. ACC
pojišťovna uhradila všechny
zákroky, kontroly a vrtulník.
Dokonce mi nabízeli i židličku
do sprchy a řidiče, kdybych
chtěl někam jet. Každý týden

mi chodila sms zpráva s datem příští kontroly. Po čtyřech
týdnech doktor prohlásil že
můžu koleno zatěžovat, ale
dva měsíce nesmím sportovat. Sám pan doktor uznal, že
se hojím velice rychle. Hned
druhý den po kontrole jsem
vyrazil na sad a hurá do práce. To dlouhé lenošení nebylo nic pro mě. Dnes už byste
ani nepoznali, že se mi nějaký
úraz přihodil. Na další trek si
musíme vzít SOS vysílačku,
protože takové štěstí, jako
jsem měl teď, bych už příště
mít nemusel. Na tom jsem se

všichni jednoznačně shodli.
Se signálem mimo města je
to tu opravdu špatné. Ještě
jednou moc děkuji všem, co
mi pomohli a podporovali, ať
na blízko nebo na dálku. Až
tento článek budete číst, kiwi
už bude otrhané a zima v plném proudu. A když půjdete
kolem kiwi v supermarketu
možná uvidíte nálepku New
Zealand, tak věřte, že je to
kiwi právě od nás. Přejeme
teplé léto z chladného Nového Zélandu.
Za Tam a zase zpět
Jirka Rössler

Novoveselští handicapovaní sportovci sklízí opět úspěchy
V letošním roce se handicapovaní
sportovci z Nového Veselí sportující pod
hlavičkou iSK Vysočina opět účastní celorepublikových soutěží v závěsných
kuželkách a integrované boccii. V závěsných kuželkách to budou čtyři turnaje,
kdy první dva se konaly 1. a 2. 6. 2019
v dětském středisku Březejc a další dva
turnaje
j se budou konat 13. 7. a 7. 9.

v Dolní Kalné na Trutnovsku a ve Staré Pace. V integrované boccii jsou letos
dva celorepublikové turnaje oba v Nové
Pace. V prvním letošním turnaji integrované boccie, který se konal 4. května
v Nové Pace, se zúčastnila družstva Standy Merunky a Kateřiny Vitáskové, kdy se
obě družstva hrála ve druhé lize. Kateřina se svým
ý družstvem zvítězila a Standa

se svým družstvem skončil na čtvrtém
místě. V dalším turnaji se jistě obě družstva poperou o co nejlepší výsledek
a případný postup do 1. ligy.
V závěsných kuželkách, jejichž dva
turnaje se již odehráli v dětském středisku Březejc u Velkého Meziříčí a jejichž
spolupořadatelem byl sportovní klub
iSK Vysočina se v prvním kole umístilo
družstvo Standy Merunky na 4. místě,
a ve druhé kole zvítězilo. Těmito úspěchy se přiblížilo družstvo Standy po roční odmlce k možné obhajobě celkového
vítězství. Další boje budou pokračovat
o letních prázdninách, kdy budeme jistě všichni držet palce, aby se vytýčené
cíle podařilo splnit i přesto, že to nebude jednoduché. Podrobnější informace
o jednotlivých sportech i výsledky ze
závodů najdete na http://www.integrovanesporty.cz.
Za integrující Sportovní Klub Vysočina Stanislav Merunka

Dobrovolní hasiči
V první půlce roku 2019
měla zásahová jednotka osm
ostrých výjezdů, které zahrnovaly jak požáry, tak technickou pomoc. Většina výjezdů řeší následky extrémních
klimatických jevů. Zatímco
silné bouřky, které škodí přívalovým deštěm, kroupy
a poryvy větru jsou dílem
neovladatelných sil přírody,
Červen 2019

požáry přeschlých lesních porostů jdou většinou na vrub
lidské nedbalosti. Připomeňme si proto: Fyzická osoba
nemá ze zákona povinnost
pálení ohlašovat. Toto ohlášení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje lze
pouze a jen doporučit, a to
především z důvodu planých
poplachů a tím zbytečných

výjezdů hasičů. Ohlášení pálení na území kraje Vysočina
lze provést v zásadě dvěma
způsoby. Telefonicky na čísle
950 270 200. Nebo prostřednictvím webového formuláře
https://paleni.izscr.cz.
Ohlášení slouží výhradně pro
možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru. HZS přejmutím ohlášení

v žádném případě pálení nepovolují a každý občan musí
dodržovat všechna zákonná
ustanovení (včetně místních
vyhlášek), která se týkají volného spalování organického
odpadu. Pokud právnické
a podnikající fyzické osoby
vypalují plošně porosty nebo
neoznámí spalování hořlavých látek na volném pro5

stranství, případně nestanoví
opatření proti vzniku a šíření
požáru dopouští se správního
deliktu dle zákona o PO, za
který hrozí sankce až do výše
půl milionu Kč.
V loňském roce se podařilo prostřednictvím Místní
akční skupiny Havlíčkův kraj,
o.p.s. získat městysi Nové Veselí 90 % dotaci z evropského
fondu pro regionální rozvoj
na nákup nového hasičského dopravního automobilu.
Po výběrovém řízení zakázku
realizovala firma THT Polička,
s.r.o., která v dubnu dodala
automobil IVECO 8+1 DA-L1T.
Tento automobil je určen především pro přepravu mobilní
hasičské techniky a hasičů.
Slavností žehnání tomuto
vozu udělí Mons. Jan Peňáz
17. srpna 2019 při „Barevném
PoVeselení“.
V rámci výcviku hasičů
nadále u naší jednotky pracuje soutěžní družstvo mužů.
Jejich cvičení probíhá několikrát do týdne na hasičském
areále a na novém cvičišti za
potokem. 18. května družstvo obhájilo první místo na
okrskové soutěži v Poděšíně,
kde ustanovilo nový rekord
v disciplíně požární útok 8+1
v čase 40,96 s. Na okresní
soutěži po nevydařené štafetě obsadili místo sedmé.
Družstvo mužů však trénuje
dál, neboť se zúčastňuje dalších pohárových hasičských
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soutěží jak v klasice 8+1 tak
i v hasičském sportu.
20. května připravila zásahová jednotka akční branný
den pro mateřskou školu. Aby
měla akce co nejširší poučný
rozměr, přizvali jsme k účasti i
profesionální hasiče z útvaru
HZS Žďár n. S. a dobrovolné
hasiče z JSDH Žďár n.S. II. Zámek. Branný den byl zaměřený
na praktické ukázky evakuace
školky, ošetření zraněných, zásah u dopravní nehody a rychlý
výjezd hasičů k požáru.
Sbor dobrovolných hasičů
připravil a realizoval v jarních
měsících několik tradičních
akcí. Začali jsme úklidem.
13. dubna, v rámci akce Čistá
Vysočina, hasiči prošli příkopy
všech silnic vedoucích z Nového Veselí a posbírali 30 pytlů odpadků. 27. dubna proběhla brigáda na hasičském
areále zaměřená opět na jarní
úklid. Především příprava kulturního zařízení na sezónu zabrala spoustu času. Souběžně
s brigádou provedli hasiči
v městysi i sběr železného
šrotu a přivezli máj.
30. dubna byla máj za pomoci jeřábu postavena na své
místo, odkud celému městečku oznamovala skutečný
konec zimy a slavila s námi
příchod jara. Poslední dubnový je zároveň Filipojakubskou
nocí, a tak se po roce na hasičský areál slétly čarodějnice.
Letos jich byl rekordní počet.

Přes sto dětí soutěžilo a řádilo
v kostýmech čarodějnic.
V sobotu 4. května proběhla v Novém Veselí první
Hasičská pouť. K uctění svatého Floriana přijeli zástupci
hasičských sboru z okrsku
Bohdalov a Nové Veselí. Zahájení proběhlo při soše sv.
Floriana na prostranství před
farou. Po krátkém úvodu přešli hasiči v pochodovém tvaru

za doprovodu kapely do kostela sv. Václava, kde pan farář
Mons. Jan Peňáz odsloužil
mši svatou za žijící i zemřelé
hasiče. Slavnostně vyzdobený kostel doplnili i všechny historické prapory sborů
obou okrsků.
Kácení máje proběhlo
8. června. Taneční výlet s kapelou Maraton se díky příjemnému počasí vydařil. K zábavě
přispěl i tradiční silácký trojboj
„O Novoveselského kabrňáka“.
Mladí hasíci, kteří pilně
každý týden cvičí své hasičské
dovednosti, se poprvé zúčastnili jarního kola „Hra plamen“.
V součtu výsledků s podzimním kolem dosáhli na krásné
dvacáté místo. To na soutěži
TFA (železný hasič) pořádané
ve sportovní hale ve Žďáru n.
S., obsadili ve své kategorii
1. místo Radim Fiala 2. místo
Jakub Zabloudil. Hasíci jsou
do své práce zapálení, proto
jsme moc rádi, že se jim jejich
vedoucí obětavě věnují.
Všem spoluobčanům přejí hasiči krásné a bezpečné
léto.
F. Hanus
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

O prázdninách se pro děti riziko nebezpečí zvyšuje
Nebezpečným situacím je nutné předcházet
KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina apelují
na rodiče, aby měli v souvislosti s nadcházejícími prázdninami přehled o aktivitách, kterými se jejich děti ve volném
čase zabývají. Děti budou mít v tomto
období velké množství volného času
a především ty starší budou mnohdy bez
dozoru dospělé osoby. To s sebou přináší určitá rizika, při kterých se děti mohou
dostat do nejrůznějších situací, které
mohou ohrozit nejen jejich zdraví, ale
i život. Z tohoto důvodu je více než důležité, aby se především rodiče, kteří mají
za své děti zodpovědnost, takovým situacím vyvarovali a uměli jim předcházet.
Jedno z nejdůležitějších základních
pravidel je, aby rodiče své malé děti nenechávali bez dozoru dospělé osoby. Měli
by pamatovat na to, že pro děti je nebezpečná manipulace s plynem, ohněm, elektřinou, a jakýmikoliv hořlavinami. Pozornost je dobré věnovat také chemikáliím a

čisticím prostředkům, které jsou běžnou
součástí domácností a děti je v nestřeženém okamžiku mohou vypít, sníst nebo se
s nimi potřísnit. Zabezpečeny by také měly
být nádoby, které jsou naplněny vodou
a do kterých by děti v nestřeženém okamžiku mohly spadnout. Jedná se zejména
o venkovní bazény, sudy nebo studně.
Děti je vhodné poučit i o tom, aby
věděly, jak se mají chovat při koupání, zejména jim vysvětlit, aby neskákaly do neznámých vod a při plavání nepřeceňovaly
své síly.
Rodiče by také měli vědět kde a s kým
se jejich děti pohybují a kdy přijdou
domů. Děti musí být seznámeny s tím, že
nesmějí navazovat kontakty s cizími lidmi a už vůbec s nimi nesmí nikam chodit,
jezdit či od nich přijímat jakékoliv pozvání. Při kontaktu s cizím člověkem, je zásadní, aby si od něj udržovaly bezpečný
odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct či zavolat pomoc.

Letní prázdniny bývají bezpochyby
spojené s nárůstem nemotorizovaných
účastníků, kteří se pohybují v silničním
provozu. Často se na silnicích pohybují dospělí, ale i děti, kteří zapomínají na
používání ochranných prostředků, jako
jsou cyklistické přilby a reflexní prvky.
Cyklisté, a zejména pak rodiče dětí, kteří jezdí na jízdním kole, si musí uvědomit, že podle zákona je cyklista, který je
mladší osmnácti let, povinen použít za
jízdy cyklistickou přilbu. Přilba by přitom měla být na hlavě řádně připevněná
a měla by mít odpovídající velikost. Je to
totiž to jediné, co nám v případě pádu
může ochránit hlavu a v mnoha případech zachránit i život. Z tohoto důvodu
velmi důrazně doporučujeme, aby cyklisté při jízdě na jízdním kole používali
cyklistickou přilbu v jakémkoliv věku.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart

OKÉNKO Z HISTORIE
Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu
Je název putovní výstavy, kterou vytvořili pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů.
Seznamuje s postavením tzv. selského stavu, mapuje vývoj soukromého
hospodářství od dob Rakouska-Uherska
až po současnost a zaměřuje se především na éru násilné kolektivizace.
Doplněná o část týkající se i novoveselských občanů bude ke shlédnutí
v Novém Veselí v budově úřadu ve
dnech 14. až 30. září 2019.
Žijeme v době, kdy slovo „sedlák“
má v češtině nepříliš vznešený význam
a někdy i hanlivé konotace. Málokdo si
dnes vůbec představí, že selský stav byl
v přeneseném i faktickém smyslu slova
šlechtou venkova. Ale při znalosti dějin
se to jeví jednoznačně. Podobně jako
v případě aristokracie se postavení, životní styl a rytmus velkostatkářů, statkářů, sedláků nebo i drobných rolníků odvíjely od vztahu k půdě, s níž byli bytostně
spjati. Péče o půdu a hospodářství byla
nejen základním předpokladem přežití,
ale formovala i lidskou pospolitost – šlo
Červen 2019

o vztah mezi člověkem a přírodou, ale
také mezi lidmi navzájem.
Dobré a funkční vztahy se ovšem
rodí po staletí. Bohužel, u nás je zásadně
narušila nacistická okupace a zejména
komunistický režim, který v revolučním
nadšení provedl násilnou kolektivizaci podle sovětského vzoru. V jejím důsledku byl selský stav doslova vymýcen
a spolu s ním zmizela jedna z tradičních
vrstev české společnosti. Málokdo ví, co
všechno jsme tím opravdu ztratili.
Často skloňované „rozorání mezí“
totiž není ani jediný, ani hlavní klíč
k pochopení této dějinné kapitoly. Kdyby v únoru 1948 nedošlo ke komunistickému převratu, vývoj na venkově by zcela určitě neustrnul a tendence směřující
ke scelování pozemků by se časem prosadily i v tuzemských podmínkách, jak
se ostatně stalo v jiných demokratických
zemích. Avšak dělo by se tak pozvolně,
na dobrovolné bázi, bez násilných a ne-

přirozených zásahů diktovaných mocí
a ideologickým fanatismem. A především by zůstal zachován vztah, který má
člověk k přírodě mít: vztah správce, nikoli násilníka. Lidé spjatí s půdou nejlépe
vědí, že nejsou absolutními pány světa a
že jakákoli svévole – vůči přírodě i vůči
lidem – se krutě nevyplácí.
Někde dosud přetrvává mínění, že
kolektivizace postihovala pouze nejmajetnější sedláky. Jenomže způsobem,
kterým byla provedena, fyzicky zasáhla i
drobné rolníky, kteří v naprosté většině
vzdorovali tlakům vstoupit do jednotných zemědělských družstev, přesněji
řečeno kolchozů. A nakonec postihla
nás všechny. Škody nemajetkového rázu
totiž nejsou o nic menší: nevratně byly
zasaženy mezilidské vztahy a rozvráceny
tisíce rodin. To, že se takzvaní kulaci stávali oběťmi politických procesů a končili
ve věznicích a pracovních táborech, se
obecně ví. Avšak dodnes nás dostihují
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ještě další dopady tehdejší katastrofy:
téměř zmizel vztah k soukromému vlastnictví a svobodnému hospodaření, vytratila se úcta ke krajině a přírodě.
S tímto neblahým dědictvím se český venkov – a vlastně nejenom venkov
– stále vyrovnává a obávám se, že cesta

k nápravě a určité rovnováze bude ještě
hodně daleká.
O to více je třeba ocenit ty potomky
sedláků, kteří se po roce 1989 rozhodli
obnovit rodinné grunty, jež často přebírali ve zbědovaném stavu, a navázat na
zpřetrhané tradice.

Věřím, že tato výstava přispěje k reflexi onoho půlstoletí perzekuce selského stavu a především k uvědomění si
hodnot, které byly této společenské vrstvě vlastní. Myslím, že jsou cenné i dnes.
Zdeněk Hazdra
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 15. 4. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM
dne 2. 4. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse ze zasedání
představenstva LDO Přibyslav dne
29. 3. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace z jednání se žadatelem
o možnostech provedení směny pozemku parc. č. 70/5 a pověřuje starostu městyse vést další jednání k této
záležitosti
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace starosty městyse o konání
Valná hromada SVK Žďársko se uskuteční dne 25. 4. 2019 ve Žďáru nad
Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace starosty městyse o provedeném přezkoumání hospodaření
městyse Nové Veselí za rok 2018 dne
1. 4. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace starosty městyse o průběhu provádění stavebních prací na akcích „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku“,

„Nové Veselí – obchvat, přemostění
polní cesty“ a „Stavební úpravy garáže v areálu SDH“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace starosty městyse o převzetí nového dopravního hasičského automobilu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Uzavření smlouvy o výkonu funkce
s Lesním družstvem obcí se sídlem v
Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Provedení opravy elektroinstalace ve
sklepě Zdravotního střediska v Novém Veselí k montáži osobního výtahu firmou AZ SERVIS, spol. s r.o., Žďárská 287, Nové Veselí za cenu ve výši
23.792,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2019
pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22, 155 00
Praha 5 – Stodůlky ve výši 6.000,- Kč
na hrazení částečných nákladů služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým
postižením. Služeb využívá rodina z

Nového Veselí. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na dočasný pronájem pozemků
(pacht) parc. č. 2246 o velikosti 1021
m2 a 2322 o velikosti 1296 m2 v majetku městyse z důvodu realizace
stavby II/353 Nové Veselí-obchvat.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Havarijní pojištění nového dopravního vozidla SDH od firmy Hasičská
vzájemná pojišťovna, a.s., Římská
2135/45, Praha 2, za cenu ve výši
15.266,- Kč/rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Darovací smlouvu k přijetí finančního
daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava městysem Nové Veselí ve
výši 65.663,- Kč na podporu převodů
vzdělávacích činností z kraje na obce
a na podporu obcí při zabezpečení
vzdělávání. Tyto finanční prostředky
budou přeposlány na účet Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace. RM zároveň schvaluje přijetí a výdej těchto
finančních prostředků jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 13. 5. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu místostarosty ze zasedání
Valné hromady SVK Žďársko ze dne
25. 4. 2019 ve Žďáru nad Sázavou
a z jednání předsednictva SVK Žďársko dne 25. 4. 2019
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 3. 5.
2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až duben 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace starosty městyse o průběhu
provádění stavebních prací na akcích

„Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu
a kanalizace Na Městečku“,„Nové Veselí
– obchvat, přemostění polní cesty“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informaci o návštěvě hodnotící komise v soutěži Vesnice roku 2019, která
proběhne dne 28. 5. 2019 od 8,00 do
10,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

II. RM schvaluje:
1) Zakoupení zadního plátěného horizontu na podium tanečního parketu
od firmy Textil Horníček, Masarykovo
náměstí 18, 679 61 Letovice za cenu
7.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zakoupení a montáž tří kusů venkovních fitness prvků od firmy COLMEX
s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00
Praha 3 za cenu ve výši 74.985,- Kč
včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení revize a doplnění dokumentací BOZP a PO na objekty v majetku městyse, včetně předepsaných
školení osob firmou Revize VM & 1
bozp s.r.o., Průmyslová 2209, 594 01
Velké Meziřičí za cenu ve výši 12.300,Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení opravy silničního krytu před autobusovými zastávkami ve směru na Březí nad Oslavou
firmou VHS Bohemia a.s., Haškova
153/17, 638 00 Brno za cenu ve výši
105.952,50 Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Smlouvu o výpůjčce nádob na zajištění sběru a svozu bioodpadů – použitých potravinářských olejů s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o,

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10.
Jedná se o zapůjčení 1 ks plastové
popelnice zelené barvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Provedení opravy polní cesty k Borovinám firmou Marek Krčál, Bohdalov
10 za cenu ve výši 10 100,- Kč včetně
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Udělení plné moci městyse Nové Veselí k zastupování na sněmu Svazu
měst a obcí české republiky ve dnech
24. 5 – 25. 5. 2019 pro obec Světnov,
Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Čerpání rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 5. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Rozpočtová opatření č. 11/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Program zasedání ZM dne 29. 5. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Pronájem pozemku v majetku městyse Nové Veselí parc.č. 2322 o velikosti
1296 m2 firmě Skanska a.s., Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín od
1. 6. 2019 na období 24 měsíců. Výše
nájemného činí 360,- Kč za m2/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové
Veselí k 31. 3. 2019. RM doporučuje
ZM ke schválení

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S výsledkem výběrového řízení na
dodavatele „Nové Veselí veřejné
osvětlení – světelné zdroje“ podle
výše nabídnutých cen:
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 0, proti 0, zdrž. 0
3) Se závěrečným účtem městyse Nové
Veselí za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora s výrokem bez výhrad. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S účetní závěrkou městyse Nové Veselí sestavenou k 31. 12. 2018. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S provedením výměny silničních obrub v ulici Na Městečku v části ulice
Pod kostelem firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
180.210,26 Kč bez DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) S uzavřením Dodatku č. 1 s firmou
STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská
2238/10, Žďár nad Sázavou na akci
„Stavební úpravy v areálu SDH“ z důvodu navýšení ceny za dílo na celkovou částku ve výši 216.987,19 Kč bez
DPH, což je o 54.376,29 Kč více oproti
původní ceně. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
Nové Veselí konaného 29. 5. 2019
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 4 ze dne 2. 4. 2019
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) Daňové příjmy za leden až duben 2019
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nové Veselí za rok 2018
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Program zasedání
městyse Nové Veselí
Červen 2019

zastupitelstva

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí
k 31. 3. 2019 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Bez výhrad celoroční hospodaření
městyse a závěrečný účet městyse
za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Účetní závěrku sestavenou k 31. 12.
2018 a na základě předložených
dokladů, nevznáší požadavky na
doplňující informace a předložení
účetních záznamů ke schvalování
účetní závěrky ani na opravy nesprávností, které jsou v rozporu s

věrným a poctivým obrazem účetní
závěrky
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Výsledek výběrového řízení na dodavatele „Nové Veselí veřejné osvětlení
– světelné zdroje“ podle doporučení
hodnotící komise a podle výše nabídnutých cen
1. ZG Lighting Czech Republic s.r.o.,
Jankovcova 2, 170 00 Praha7 za cenu
ve výši 189.416,- Kč bez DPH
2. elmont – invest s.r.o., Jihlavská
2523/83, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 260.770,- Kč bez DPH
ZM zároveň schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na tuto zakázku s firmou ZG
Lighting Czech Republic s.r.o., Jankovcova 2, 170 00 Praha7
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
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6) Provedení výměny silničních obrub
v ulici Na Městečku v části ulice „Pod
kostelem“ firmou STAKO VYSOČINA
s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 180.210,26
Kč bez DPH. Zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU. ZM

schvaluje uzavřít 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
7) Uzavřít Dodatek č. 1 s firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská

2238/10, Žďár nad Sázavou na akci
„Stavební úpravy v areálu SDH“ z důvodu navýšení ceny za dílo na celkovou částku ve výši 216.987,19 Kč bez
DPH, což je o 54.376,29 Kč bez DPH
více oproti původní ceně.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

Uzavíráme téma JÍDLO v programu Ekoškola
Máme tady červen, a tak
je čas rekapitulovat. Jsme na
konci školního roku a čekají nás dva měsíce prázdnin.
I Ekoškola bude sbírat síly
a energii na další téma, které
nás čeká. JÍDLO totiž uzavíráme. Máme splněný plán činnosti, s malým i velkým ekotýmem jsme vyhodnotili, zda
jsme naplnili všech sedm kroků a nyní můžeme s klidem
říct ANO, máme hotovo.
A co bylo v plánu činnosti? Návštěva farem, zvýšit
informovanost o surovinách
a potravinách, uspořádat

tématické vaření s rodiči.
A mimo to jsme se s některými rodinami ještě zapojili do
7 výzev Ekoškoly pro udržitelný život. Jednalo se o
celorepublikovou
kampaň
obyčejného hrdinství. Sice
nás nebylo hodně, ale Ti, co
se zapojili, podpořili všechny
ty ostatní v rámci celé republiky. Slovy dětské mluvy, tím,
že jsme při čištění zoubků ve
školce nenechávali téct vodu,
jsme ušetřili na 1200 plných
van vody nebo tím, že jsme
spolu s ostatními vysázeli
12000 stromů a 30000 bylin

jsme pomohli vyčistit vzduch a
zlepšit naše přírodní prostředí
na ploše skoro tří fotbalových
hřišť. Taky jsme někteří vypustili maso z jídelníčku alespoň
na pár dnů, a tím jsme zachránili skoro 1200 kuřat, ale
hlavně jsme ušetřili 1 110,1
kg CO2, který vyprodukuje
dobytek chovaný pro obživu
člověka. Jestlipak vůbec víte,
že produkce masa přispívá
k produkci skleníkových plynů více než všechna automobilová doprava na této
planetě dohromady? Pokud
se každý jednotlivec zamyslí,

jak může změnit svoje zažité
přístupy a stereotypy a najde
v sobě sílu změnu udělat, slovy naší hymny z Ekoškoly „…
planeta to vyhraje!“
V září na nás čeká poslední
téma, kterým je prostředí. Už
teď se na něj těšíme, protože
v tomto tématu jsme dávno
aktivní a pro naše nejbližší životní i přírodní prostředí jsme
toho již udělali mnoho.
Monika Kovalská,
koordinátorka Ekoškoly
ve Školičce Kamarád

Jak jsme jezdili po farmách a farmářích v okolí
Jedním z dílčích úkolů
plánu činnosti Ekoškoly byla
návštěva farem v okolí s cílem
zjistit, kde se berou suroviny.
Na svoji rodinnou farmu nás
tak pozval Ondrášek Jaroš ze
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Sirákova. Vyrazili jsme skoro
celá školka objednaným autobusem, a i přes nepřízeň počasí
jsme v Sirákově měli příznivé
a otevřené přijetí. Maminka
Ondry nás nejdříve vzala na

pastviny za svými koni, kteří
se nám moc nechtěli ukázat a
stále klusali na horizont. I tak
jsme viděli všech sedm koní
pěkně zblízka. Poté jsme šli
za humna, kde si děti hladily

kozu s kůzlaty.
Při otázce, jaký
může být užitek z kozičky, děti
dost váhaly. Pak jsme to společně dali dohromady – hlavně
mléko, ze kterého se dá vyrobit
sýr a další mléčné výrobky. Za
slepičkami jsme nakonec nešli,
protože bychom vše nestihli.
Mnoho dětí má i slepičky u babiček, tak vědí, kde se vajíčko
bere a jak slepičky žijí – mají
výběh na dvorku a nějaké hnojiště, kde si mohou hrabat. Děti
u Jarošů naopak viděly vajíčka
v líhni kuřat a její fungování.
Dokonce viděly i vylíhnutá kuřátka. Pak jsme se vypravili za
kravičkami a telátky, a to už se
naše návštěva pomalu chýlila ke konci. Rozloučili jsme se
s Ondrou a s díky jsme odcházeli na autobus.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Další návštěva mířila do
Budče na farmu MIDORI Ing.
Šimůnka. Tam vyrazila pouze
třída Kuřátek, a to pěšky cestou na Holetín. A jelikož jsme
se zastavovali u každého stromu, mraveniště, brouka, ptáčka, pavučiny, nakonec jsme do
Budče dorazili se zpožděním.
Pan Šimůnek už na nás čekal
s traktorem a povozem, aby
nás přiblížil k pastvinám, kde
byly ovečky. Cesta na valní-

ku pro nás byla velmi záživná
a atraktivní. No a pak už nám
pan Šimůnek povídal o chovu
ovcí, o jejich užitku, o jejich
životě a ukázal nám nahánění stáda pasteveckým psem,
což se dětem moc líbilo. Také
nám ukázal svoje pole se zeleninou a děti poznávaly, co
v řádcích roste. Nakonec si
ještě pohladily koníka. A to už
jsme museli spěchat na autobus do Nového Veselí a na

oběd. Tak ještě zamávání na
rozloučenou a díky, a pak již
zadními vrátky u Zdeničky
Tulisové přes jejich zahrádku
na autobusovou zastávku.
U Zdeničky jsme si ještě vzali
do ruky koláč a už jsme jeli do
školky.
I zbylé třídy navštěvovaly
drobné rodinné chovy domácích zvířat, aby děti měly přehled o užitku těchto zvířat pro
člověka, ale i o podmínkách

chovu a mohly na základě
vlastního úsudku vyjadřovat
své názory. Vždy u péče o zvířata bude člověk, který jim bude
vytvářet životní podmínky,
a bude-li tato péče dostatečná
a plná lásky ke zvířatům, budou
i zvířata ve svém životě šťastná
a spokojená. A to chceme, aby
děti věděly. Vše je o člověku
a jeho přístupu.
Monika Kovalská,
koordinátorka Ekoškoly

kouzlo. Cestou do Březí jsme
překonávali obří lesní kaluž a
hráli si na hřišti. V Chroustově
jsme poznali chrousta a tvrdou práci na pile. V Matějově
jsme si vyzkoušeli jízdu na
koni a navštívili starou školu.
V Újezdě nás vřele přivítali
kamarádi na svých zahradách, kde jsme mohli skotačit
a osvěžit se melounem. Ve
Žďáru nad Sázavou nám

dovolil do své kanceláře nahlédnout výpravčí vlakového
nádraží a ochutnali jsme zde
báječnou zmrzlinu. Na všech
výletech nás provázelo pěkné
počasí a moc jsme si je užili.
Naše heslo zní: „Krásně je na
světě, to bude den, kdo má
nohy, ten musí ven.“
Za Koťátka
Alena Svatoňová

cha, zazpívali jim svatební pochod.
Viktorce se Štěpánkem to
moc slušelo.
Oddávající byla paní učitelka Monča, která všechny
hosty přivítala a k nevěstě
a ženichovi měla krátké povídání. Viktorka se Štěpánkem
si řekli ano, vyměnili si prstýnky a nechyběla ani svatební
pusa. Ženich, nevěsta a svědci
se podepsali do vyrobeného
oddacího listu a mohly začít

gratulace. Děti z ostatních
tříd Viktorce a Štěpánkovi popřály hodně štěstí, donesly
jim vyrobená svatební přání
a svatební dary.
Nezapomněli jsme také na
sólo pro nevěstu a ženicha, zametání střepů z rozbitého talíře, svatební výslužky pro hosty
a zábavu. Nechyběla také pánská a dámská volenka.
Ke každé svatbě také patří
svatební oběd. Paní kuchařky
dětem uvařily tradiční svatební menu. Vývar a svíčkovou
omáčku s knedlíkem. Všichni
jsme si pochutnali. A jak to
tak u svatební hostiny bývá,
museli se ženich s nevěstou
nakrmit. Šlo jim to dobře.
Svatební hostina se vydařila, blahopřání byla přečtena,
dary rozbaleny.
A nám nezbývá, než Viktorce se Štěpánkem popřát
hodně štěstí a ať se mají dlouho rádi.
Za školičku Kamarád
Vlaďka Bednářová

Červnové putování Koťátek
V červnu Koťátka putovala do vesnic a měst kamarádů ze třídy. Absolvovali jsme
celkem pět výletů. Cestu do
Březí n. Oslavou a Matějova
jsme zvládli pěšky, výlet do
Chroustova, Újezdu a Žďáru
n. Sázavou autobusem. Cílem
byla ukázka domečků dojíždějících kamarádů. Každý
nám však chtěl svoji vesničku či město ukázat i podrob-

něji. A tak jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých informací.
Teď už víme, že každá obec
má svůj OÚ, také svůj obecní
znak, pana starostu, hasičárnu, dětské hřiště, autobusovou zastávku atd. Dále jsme
zjistili, že město je daleko
větší než naše vesničky, žije
v něm více lidí, jezdí zde více
aut a domečky zde rostou do
oblak. Každý výlet měl své

Svatba v Beruškách
Dětské lásky jsou ty nejkrásnější. Jsou čisté, upřímné
a opravdové.
I v naší školičce Kamarád
mají děti své dětské lásky. Někdy trvají chvíli, jindy vydrží
déle. A tak se stalo, že se ve třídě Berušek do sebe zamilovali
Viktorka a Štěpánek.
Jednoho dne přišli s přáním, že by chtěli mít svatbu.
Dětská přání by se měla plnit,
a proto jsme se rozhodli, že
svatba bude. Rodiče dětí souhlasili, a tak začaly přípravy.
Viktorka se Štěpánkem si
vybrali datum 10. 4. 2019. Viktorka chtěla za svědka Kubíčka
K. a Štěpánek Kubíčka G. Družička byla Karolínka.
Svatební šaty se závojem pro nevěstu a oblek pro
ženicha jsme měli. Maminka Viktorky upekla svatební
cukroví, maminka Štěpánka
nechala udělat opravdový
svatební dort a pan Smrčka
udělal dětem prstýnky. Paní
učitelky z Berušek koupily
Červen 2019

dětské šampaňské na přípitek, dekorace na svatební
stůl a kytičky. Paní Smrčková
vyrobila a vytiskla dětem svatební oznámení s pozváním
na svatbu, které Viktorka se
Štěpánkem donesli do ostatních tříd, paním kuchařkám
a paním uklízečkám. Nezapomněli jsme také pozvat paní
učitelku Alenku Černou.
V den svatby všichni přišli
svátečně oblečeni. Děti vytvořily špalír pro nevěstu a ženi-
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Návštěva Kuřátek v Újezdu a Poděšíně
Do měsíce června jsme si
naplánovali návštěvy okolních obcí s cílem poznat
domovy našich kamarádů,
ale i jejich obce. Zapadá to
do našeho celoročního projektu, o kterém jsme vás již
v minulých číslech zpravodaje
informovali. Poznávání našeho mikroregionu, přírodních
i kulturních památek, života
v něm, to vše naplňuje náš
záměr oslavit 100. let republiky aktivním poznáváním.
Do Újezdu nás pozvaly dvě
kamarádky, Lenička a Nelinka a spolu se svými rodinami
pro nás připravily bohatý program. Návštěvě Újezdu předcházela grafická prezentace,
kterou holky spolu se svými
kamarády připravily. Využily

na to velké flipchartové listy,
informace a obrázky z internetových stránek obce Újezd
a své ilustrátorské schopnosti. Prezentaci pak také odprezentovaly dětem v domečku
sovičky Jůly a připravily tak
jakousi ochutnávku toho, co
v jejich vesnici uvidíme. Po
příjezdu nás přivítal pan starosta Kučera, který nám krátce řekl pár informací o rozvoji
obce. Pak naše kroky mířily
do kapličky, kde se nás ujal
pan Štikar. V kapličce si děti i
zazpívaly Svěrákovy Stromy.
Následovala návštěva hasičské zbrojnice a představení
technického i prostorového
zázemí místních hasičů. Průvodcem nám byl tatínek Nelinky coby velitel újezdských

hasičů. Pak jsme se přestěhovali pod pergolu místního
kulturního domu, kde pro
nás maminky obou holčiček
připravily občerstvení – ovoce, cukroví a nanuky. Děti si
i zahrály hry, zasportovaly,
podívaly se do klubovny, navštívily babičku a dědu Elišky,
ale čas kvapem utíkal a my
jsme museli na autobus. Ještě
poslední foto u památné lípy
ke 100. letům republiky a už
jsme jen zamávali oběma rodinám. Posíláme velké poděkování nás všech do Újezdu.
Druhá naše návštěva mířila do Poděšína. Tam nás zase
přivítala maminka našeho
kamaráda Matěje a po celou
dobu nám dělala průvodce
Poděšínem. Opět tomu před-

cházela grafická prezentace,
kterou Matěj pak dodělával za
použití fotek z naší návštěvy.
Děti na prezentaci velmi
dobře spolupracovaly, a snažily se tam následně zakreslit vše, co v Poděšíně viděly.
A že toho opět nebylo málo.
Viděli jsme hasičskou zbrojnici, mateřskou školu, kapličku,
také sochu stromu sochaře
Olšiaka, vedle níž je dřevěné
posezení. Tam jsme si udělali
pauzu a děti se nasvačily. Od
maminky Matěje také dostaly
domácí perník a meloun. Po
pauze naše další kroky mířily na statek s krávami a také
viděly velkochov prasátek.
Prohlédly si i zemědělskou
techniku. Průvodce nám spolu s maminkou Matěje dělal i
pan Němec, předseda ZD. Na
cestu domů ještě děti dostaly
nějaké sladkosti a poté nám
pan starosta ještě poslal do
školky prezentační materiály
o jejich obci. I zde posíláme
velké poděkování všem.
Poznávání našeho okolí
nás moc bavilo, viděli jsme
mnohé, zažili také, cestou
jsme si vždy zpívali s kytarou,
a tak nám ten čas rychle utekl.
Zpracované prezentace pak
chceme poslat do navštívených obcí jako památku na
naši návštěvu. A za rok uvidíme, kam zase zamíříme.
Za třídu Kuřátka
Monika Kovalská

Skautská školička v přírodě
Letošní školička v přírodě
byla naplánována v duchu
skautských hodnot a principů. Děti se učily být správnými zálesáky, jak se učit o přírodě v přírodě a jak přírodu
i chránit. Program byl bohatý
a nabitý a musel se vejít do
třech dnů. No a najít místo
pro 30 skautíků také nebyl
lehký úkol. Nakonec jsme
našli ubytování na Třech
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studních. Termín jsme naplánovali na druhý květnový
týden, do květnových svátků
a využili jsme uděleného ředitelského volna, protože zařídit organizaci a provoz MŠ,
pokud „vypadne“ šest osob z
pedagogického personálu, je
nereálný úkol.
Nastal den D, a my, vybaveni batůžky na cestu
a dobrou náladou jsme vyra-

zili linkovým autobusem na
nádraží do ZR a poté dalším
spojem na Tři studně. Batožiny a technické zázemí tam
hned po ránu dovezla dvě
osobní auta. Po příjezdu na
místo se děti nejdříve ubytovaly, a pak už začal třídenní maraton za osmi bobříky,
které děti mohly během školičky v přírodě získat. Někdy
to šlo lehce, někdy zase ztu-

ha, zkrátka získání bobříků
vyžadovalo nejen dovednosti kondiční, ale i zručnosti,
vědomostní a charakterové.
Děti se během celé školy
v přírodě učily pracovat
s kompasem, buzolou a mapou, poskytnout první pomoc, naučit znát své tělo
včetně schopností a limitů,
pracovat s nožem, rozdělat
oheň bez sirek, zvládnout
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

mlčet po určitou dobu, poznávat život v lese a u vody,
zvládnout stezku odvahy,
používat skautské přezdívky,
spolupracovat a domlouvat
se. Se vším se naši předškoláci vypořádali a na konci
pobytu složili skautskou přísahu a slib. To stvrdili podpisy na naší vlajce. A rodiče na
ně byli patřičně hrdi za to, že
děti pobyt zvládly, poradily
si, zapracovaly na svém osamostatnění a zvedly si své
sebevědomí.
Za vedoucí skautské
školičky v přírodě Skřivan
( p.uč. Monča)

Zapojili jsme se do víkendu otevřených zahrad
Letošní ročník otevřených
zahrad byl jubilejní, desátý,
a tak jsme naší účastí chtěli
podpořit tuto iniciativu. Zahradu pro širokou veřejnost
jsme otevřeli v neděli 9.6.2019
od 9 – 17 hodin. Připravena
byla nejen komentovaná prohlídka zahrady, ale i výroba
bedýnkových minizahrádek
a stavba repliky středověké
pece. Také jsme upozorňovali
na výhody vermikomostování
a využití vermikompostu a žížalího hnojiva v zahradničení.
Návštěvníků nebylo hodně,
stěží 30, ale nám to nevadilo.
Čas jsme využili právě ke stavbě hliněné pece za aktivního
vedení Františka a Veroniky
Chlubnových z Újezdu. Našlo
se i pár pomocníků, pan Me-

runka a pan Hudec, díky kterým jsme vše zvládli. Nyní pec
vysychá a poprvé se bude vy-

palovat na konci června. Pak
už můžeme v peci péct nejen
kváskový chléb, ale i různé

placky a minipizzu. A na to se
těšíme.
Školička Kamarád

Poděkování Školičky Kamarád
Školička Kamarád děkuje všem rodičům, prarodičům, zřizovateli, vedení příspěvkové organizace, nadšencům a příznivcům
naší školičky, zástupcům spolků a zájmových i neziskových organizací za podporu v celém školním roce 2018 -19. Společně jsme
prožili krásný školní rok plný nádherných akcí, prožitků a mezigeneračních setkání. Užijte si všichni letní dovolenou k načerpání
sil, energie a nápadů na nové výzvy v nadcházejícím školním roce. Všem přejeme zdraví a dobrou náladu a na podzim se zase
sejdeme.
Za celý kolektiv naší – vaší školičky Monika Kovalská
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Kulíšci
na Zlatém listu
Ve dnech 2. až 3. května se konalo krajské kolo přírodovědné soutěže
Zlatý list. Naši školu reprezentovala
dvě šestičlenná družstva přírodovědného kroužku. Soutěžící obhajovali
nejprve před porotou svou celoroční
práci pro přírodu a druhý den na soutěžní stezce prokazovali její dobrou
znalost. Po první části mladší i starší
Kulíšci přesvědčivě vedli, dokázali
popsat naši práci pro přírodu, vysvětlit smysl aktivit i odpovědět na záludné dotazy poroty. Na stezce pár
bodíků z teoretické části uteklo, a tak
obě družstva obsadila druhé místo.
V konkurenci žáků z gymnázií je to
velký úspěch, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Eva Nováková

Osmáci objevují historii v Polné
Exkurze do Polné se ve dnech 21. 5. a 23. 5. zúčastnili žáci tříd 8. A a 8. B. Nejprve
měli možnost prokázat své znalosti o životě židovského obyvatelstva v rabínském
domě a synagoze, kde je průvodce Jiří Jakeš poutavým způsobem seznámil se zajímavými okolnostmi vznícení antisemitismu na Polensku ve spojitosti s vraždou
Anežky Hrůzové. V této kauze byl bez náležitých důkazů odsouzen Žid Leopold Hilsner. Potěšila nás chvála našeho průvodce adresovaná úrovni znalostí některých žáků.
Naše další kroky vedly do polenského hradu a expozice Staré polenské školy, kde
jsme se pod vypouleným dohledem dvouhlavého telete pokusili psát husím brkem.
Sympatická mladá průvodkyně zde zodpověděla zvídavé otázky a ocenila také pozornost a zaujetí při prohlídce repliky legionářského vagonu.
Marie Tvrdíková

Nesnídejte doma, přijďte mezi nás!
I přes nepřízeň počasí proběhla v sobotu 8. června od 8.00 hodin již tradičně férová snídaně, tentokrát ve školní jídelně. Účast byla hojná, společně posnídat přišel
celý kroužek Kulíšků, který nocoval na školní zahradě, a dalších téměř 40 návštěvníků
z řad veřejnosti. Při férové snídani s rodinou, kamarády nebo sousedy jsme vyjádřili
podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Děkujeme všem za účast.
Tomáš Augustýn

To have green fingers …

Mladý zahrádkář 2019

Vyzkoušet si angličtinu v praxi a ještě u toho zvládnout
spoustu dalších úkolů bylo náplní výukového programu pro
pátou třídu v Horní Krupé. Žáci se seznámili s anglickými slovíčky z oblasti zahrada a zelenina a dozvěděli se o anglických
idiomech. Připravili si pokrm z ovoce a zeleniny a vyzkoušeli si
práci na zahradě.
Eliška Mužátková

Okresního kola soutěže Mladý zahrádkář se zúčastnilo
šest členů přírodovědného kroužku. V první části odpovídali soutěžící na teoretické otázky z botaniky, ekologie,
ovocnářství i pěstování zeleniny, v druhé části poznávali
pokojové i zahradní rostliny, semena i klíčící rostlinky. Letos se nám velmi dařilo, všichni naši žáci se umístili v první
desítce a čtyři dokonce na stupních vítězů. Ondřej Zach a
Hanka Křížová ve svých kategoriích zvítězili a postupují do
národního finále, které se koná v červnu v Praze. Kristýna
Poulová obsadila druhé místo a Markéta Zachová místo
třetí. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Eva Nováková
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Oslava Dne Země
V sobotu 27. dubna byla v naší škole a blízkém okolí pro děti, rodiče a přátele školy připravena stezka, během které bylo možné plnit různé pohybové, vědomostní či tvořivé úkoly,
například uvařit si ekologické čisticí prostředky, vyřezat si píšťalku nebo lodičku z borové kůry či
rozdělat oheň pomocí křesadla. Pomocí čichu se rozeznávaly jednotlivé druhy koření, pomocí
hmatu věci z přírody, pomocí zraku pak ptáci. Ani chuť nepřišla zkrátka a u závěrečného společného ohně bylo možné opéct si hady z těsta. Bylo toho však ještě mnohem víc, celé odpoledne
se neslo v příjemné atmosféře, sešlo se nás téměř sto a ti, kterým štěstí přálo, si odnesli navíc
odměnu v podobě
stavebnice budkyy nebo krmítka.
Veronika Ptáčková
p

Vystoupení u příležitosti Vesnice roku
Velkou akcí celé naší obce
byla návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2019.
Naše škola se do dvouhodinového programu aktivně
zapojila. Dramatický kroužek
s pěveckým sborem secvičily
hudební pohádku O Šípkové
Růžence, mladé volejbalistky
a házenkáři předvedli své
umění na víceúčelovém hřišti
a příchozí mohli sehrát partii
šachu s dětmi ze šachového
kroužku. Velmi nás těší získané ocenění, ke kterému jsme
mohli svým dílem také přispět.
Tomáš Augustýn

Matematické soutěže
Na začátku dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro šestý, sedmý
a osmý ročník. Naši školu reprezentovali O. Danihel (kategorie Z6), H. Hemzová a K. Knapová
(kategorie Z7) a M. Maternová a A. Křehlíková (kategorie Z8). H. Hemzová získala 14 bodů
z 18 možných.
Konec května byl věnován okresnímu kolu soutěže Pythagoriáda. Za naši školu se nominovali J. Knap (5. třída), H. Hemzová (7. třída), M. Maternová a V. Musil (8. ročník). J. Knap nezklamal a obsadil krásné 2. místo, H. Hemzová obsadila 3. místo.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a nejúspěšnějším žákům moc gratulujeme.
Červen 2019

Mobily v ZŠ
Ve chvíli, kdy se vám dostane toto číslo zpravodaje do rukou, je již školní rok 2018/2019
minulostí, uzávěrka pro příspěvky však byla ještě před jeho
koncem, proto se na jeho hodnocení můžete těšit až v příštím čísle společně s informacemi pro další školní rok. Pro ten
chystáme jednu změnu, o které
vás chci informovat již nyní.
Narůstající používání mobilních telefonů našimi žáky
o přestávkách nás vedlo k zamyšlení a otevření diskuze, zda
tuto činnost nějakým způsobem neomezit. Mnoho žáků
ihned po skončení hodiny zapíná telefon, během přestávky
nekomunikuje se spolužáky,
žák pak není připraven na vyučování a nevyužije přestávku
k tomu, k čemu je určena (svačina, pitný režim, toaleta, relaxace, zopakování učiva na další
hodinu a podobně).
Proto jsme se rozhodli ošetřit školním řádem používání
mobilních telefonů po celou
dobu přítomnosti žáků ve vyučování (od příchodu do školy do jejich odchodu, včetně
školních akcí). Telefon mohou
mít žáci stále u sebe, ale s vypnutým zvoněním a používat
jej mohou jen se souhlasem
vyučujících. Tím je umožněno,
aby se žák například domluvil
s rodiči na vyzvednutí ze školy
nebo mobilní telefon použít
v jiných potřebných situacích.
Omezení bylo projednáváno žákovskou radou (1 proti, několik zástupců nemělo
vyhraněný názor), na schůzce
třídních důvěrníků (jednomyslná podpora) a bylo schváleno
pedagogickou i školskou radou.
Názor rodičů jsme zjistili anketou, ve které pouze čtyři zákonní zástupci vyjádřili nesouhlas.
Věříme, že omezení používání mobilních telefonů se
pozitivně projeví v rozvoji klíčových kompetencí žáků, zlepšení psychické pohody a vztahů mezi žáky a ve snížení rizika
kyberšikany.
Tomáš Augustýn
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Čištění okolí řeky Oslavy
V úterý 16. dubna se naše škola opět připojila k akci čištění řeky Oslavy. Do práce se odpoledne zapojilo téměř 90 dětí. Všem
brigádníkům patří poděkování.
Jana Nejedlá

Házenkáři 3. nejlepší v republice
Naše škola se zapojuje do různých
sportovních soutěží, největším úspěchem
je letošní třetí místo starších žáků v republikovém finále Sportovní ligy škol O pohár
MŠMT. Na republikové finále vede dlouhá
cesta, finalista musí vyhrát okresní i krajské
kolo a poté zvládnout mezikrajovou kvalifikaci s vítězi Jihomoravského a Pardubického kraje. Vše se podařilo, a tak jsme
mohli nastoupit v šestičlenném republikovém finále ve Velké Bystřici.
Utkání ve skupině
Nové Veselí : Velká Bystřice 22:21
Nové Veselí : Zubří 14:36
Čtvrtfinále
Nové Veselí : Plzeň 17:16 (po sedmimetrových hodech)
Semifinále
Nové Veselí : Lovosice 20:27
Utkání o 3. místo
Nové Veselí : Jičín 14:11
Děkujeme hráčům za vzornou reprezentaci školy ve velmi náročném a vyčerpávajícím turnaji (5 utkání 2 x 20 minut během
16

24 hodin) a přejeme jim mnoho dalších
úspěchů. Také děkujeme TJ Sokol Nové Veselí za sportovní přípravu našich žáků.
Kromě vynikajícího kolektivního úspěchu byl oceněn Vít Brabec, který byl vyhlášen jako nejlepší pivot celého turnaje.
Sestava: Novotný René, Doležal Filip
- Novotný Aleš, Dlouhý David, Houdek
Michal, Brabec Vít, Musil Vít, Sobotka Jan,
Chalupa Kryštof, Svatoň Martin, Pazour
Jan, Doležal Petr, Smolík Adam
Mladším žákům se v soutěži Novinářský kalamář tolik nedařilo, v okresním kole
obsadili 5. místo.
Již 11. rokem spoluorganizujeme Školní ligu miniházené, kdy děti 1. stupně odehrají 4 turnaje ročně. V letošním ročníku se
zapojilo 9 základních škol a z našich družstev byli nejúspěšnější páťáci, kteří zvítězili
ve všech turnajích.
Kromě házené jsme se ve 2. pololetí zúčastnili dalších sportovních soutěží. V únoru to byly dvě soutěže. Konalo se okresní
kolo v trojboji, kde naše žákyně a žáci ne-

dosáhli významnějších úspěchů.
Další soutěží byl florbal, který patří na
školách mezi velice populární sporty. Žáci
prvního stupně - Dominik Bartůněk, Ondřej Bělík, David Henzl, Jakub Chalupa, Josef Kratochvíl, Matěj Novotný, Vít Sobotka,
Radim Svatoň, Jan Šiler a Matěj Vencálek
se přes okresní kolo probojovali do kola
krajského a tam se umístili na pěkném
8. místě.
V dubnu proběhlo okresní kolo ve
volejbale. Hráčky z oddílu byly doplněny
dívkami, které sehrály první oficiální zápas.
Tým ve složení Žaneta Flesarová, Veronika
Horníčková, Hana Křížová, Michaela Maternová, Jana Doležalová, Lucie Odehnalová, Karolína Šebková a Markéta Zachová
vybojoval krásné 3. místo.
Na závěr školního roku proběhl turnaj
v malé kopané v Nížkově. Ze sedmi týmu
naši žáci vybojovali pěkné 3. místo.
Chtěli bychom všem sportovcům poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy.
Tomáš Augustýn, Jana Maternová
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ
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Házená - další vynikající úspěch novoveselské házené
Ve třetí sezoně působení našeho družstva mužů
v extralize, nejvyšší soutěži
v České republice, se podařilo vybojovat družstvu mužů
celkově 5. místo. Je to další
vynikající úspěch v historii
naší házené, o kterém se ani
nesnilo házenkářům několika
generací v Novém Veselí.
Ve velmi vyrovnané základní části extraligy obsadili muži výborné 4. místo, ze
kterého postoupili poprvé
v třetí sezoně působení v extralize do play off, kde hned
v prvním kole, které sehrálo
na tři vítězná utkání, narazili
na po zimní přestávce rozjetou Duklu Praha, s kterou
i po velmi dobrých výkonech
prohráli 3:1 na zápasy. V zápasech o 5. až 8. místo naši
muži nejprve jasně přehráli
SKP Frýdek-Místek a v boji
o 5. místo si s přehledem poradili s HK Kopřivnice. V Českém
poháru se muži probojovali
až do semifinále, což je mezi
nejlepší 4 týmy v ČR. Los určil
semifinálového soupeře Duklu Praha, které v zápase o postup do finále naši muži podlehli. Zápasy v play off byly
pro družstvo velká zkušenost,
která určitě výkonnostně
a morálně posune celý tým
při dalším působení v extralize. Během tříletého působení
v extralize již není naše družstvo mužů považováno házenkářskou veřejností i odborníky
za nezkušené nováčky. Svými
výkony získalo kredit družstva,
které má velký respekt u nejlepších družstev nejen české
házené. Na základě umístění
extralize a v Českém poháru
si muži vybojovali účast v evropském poháru Challenge
Cup, kde bude možnost změřit síly s kvalitními zahraničními družstvy, což je další nová
výzva pro tým a celý oddíl do
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nové sezony.
Prioritou našeho oddílu byla a je práce s mládeží.
Vzhledem k trvalým velmi
dobrým výsledkům družstev
starších a mladších dorostenců jsou jejich umístění
v poslední době trochu opomíjeny. Za posledních 5 sezon se obě družstva umístila
v 1. lize nejhůře na 3. místě.
Mladší dorostenci se stali 2x
a starší dorostenci 1x přeborníky České republiky. Tyto vynikající výsledky musíme řadit v historii sportu v Novém
Veselí stále hodně vysoko.
V letošní sezoně obě
naše dorostenecká družstva
obsadila stříbrné pozice. Až
poslední kolo rozhodlo o konečném umístění. Starší dorostenci útočili do poslední
chvíle na první příčku a čekali
na zaváhání Dukly Praha. Nakonec o prvním místě rozhodlo skóre ze vzájemných
zápasů s Duklou, které měla
Dukla lepší. Obě tato družstva
za celou soutěž pouze jednu
prohrála a jednou remizovala. Mladším dorostencům
k druhému místu pomohly
výsledky v posledním kole,
kde soupeř o druhé místo
SKP Frýdek-Místek ztratil
bod remízou s Duklou Praha.
Oba naše týmy dorostenců
si druhými místy vybojovali účast v Československém
poháru, který se uskutečnil
koncem května v Trebišově,
kde těsnými prohrami o jednu branku obě naše družstva
nepostoupila do finále a v konečném pořadí mladší dorostenci obsadili 3. místo a staří
dorostenci 4. místo. K účasti
v Československém poháru je
třeba podotknout, že již třetí
rok po sobě zde máme dvojnásobné zastoupení, čímž
se nemůže pochlubit žádný
házenkářský klub v České ani

Slovenské republice.
Na závěrečné hodnocení
sezony 2018/19 dorostenců
byl pozván starosta městyse MVDr. Zdeněk Křivánek,
který společně s předsedou
oddílu předal všem hráčům
a trenérům stříbrné medaile
za vícemistry ČR, poblahopřál, jak hráčům, tak realizačním týmům za dosažené
umístění a poděkoval za reprezentaci městyse.
U žákovských kategorií
nejsou prioritou dosažené výsledky. Jde především
o to, aby si hráči postupně
osvojovali a zdokonalovali
házenkářské dovednosti, aby
je házená bavila a aby kvalitním tréninkovým procesem
byli připraveni jak fyzicky, tak
technicky pro přechod do dorostenecké kategorie.
Všechny žákovské kategorie mimo další turnaje
hrají Ligu Vysočiny. Starší
žáci v Lize Vysočiny vybojovali 1. místo, kvalifikovali se
do Žákovské ligy, kde hraje
25 nejlepších družstev z celé
republiky a vítěz této soutěže se stane přeborníkem ČR.
V této kvalitní a náročné soutěži obsadili naši starší žáci 11.
místo, kde 14x zvítězili, 1x remizovali a 9x prohráli. V kategorii mladších žáků jsme měli
v Lize Vysočiny dvě družstva.
„A“ družstvo ve finálové skupině vybojovalo stříbrné medaile a družsvo „B“ do finálové skupiny nepostoupilo, ale
zvítězilo ve skupině „O pohár
předsedy KSHV“. Nejmladší
naši házenkáři tvoří dvě družstva minižáci a ti nejmladší
„přípravka“. Trénují společně,
ale na většině turnajů včetně
Ligy Vysočiny hrají obě tyto
družstva samostatně v uvedených kategoriích. V Lize
Vysočiny v házené 4 + 1 odehráli celkem 9. turnajů. Body,

ani skóre se v této soutěži nepočítají, nejdůležitějším měřítkem úspěchu je nadšení,
bojovnost a pokrok nejmladších házenkářů. Mimo Ligu
Vysočiny se minižáci zúčastnili i několika dalších turnajů,
kde úspěšně reprezentovali
náš oddíl a získali několik medailových umístění. Přebory
České obce sokolské (ČOS)
jsou každoročně vypisovány
právě pro kategorii minižáků
a proběhly začátkem června v
Kostelci na Hané. Naši minižáci na těchto přeborech zvítězili a stali se přeborníky ČOS
pro rok 2019. Přípravka ve své
kategorii obsadila velmi pěkné 3. místo.
Hned po školních prázdninách budeme organizovat
nábor nejmladších žáků do
našeho oddílu. Pokud máte
syna, který by se chtěl přidat
k našim nejmenším házenkářům, zavolejte trenérům
Michalu Musilovi 604 325 409
nebo Milanu Šedému 739 279
525 nebo přiveďte malého
sportovce přímo na některý z
prvních tréninků v měsíci září.
Za výborné výsledky a výkony v minulém roce byli někteří naši sportovci ohodnoceny v prestižních anketách
Sportovec kraje Vysočina
a Sportovec České obce sokolské. V anketě Sportovec kraje
Vysočina v kategorii nejlepší
kolektiv naše družstvo mužů
zvítězilo a v kategorii nejlepší
jednotlivec byl Jakub Štěrba vyhodnocen na 3. místě.
V anketě Sportovec České
obce sokolské v kategorii nejlepší kolektiv mládeže bylo
vyhodnoceno na 1. místě naše
družstvo mladších dorostenců, družstvo mužů v kategorii
nejlepší kolektiv dospělých
obsadilo 2. místo a trenér
družstva mužů Pavel Hladík
byl vyhodnocen na 1. místě
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v kategorii nejlepší trenér.
Za vedení oddílu bych
rád pogratuloval všem našim
házenkářům a trenérům k dosaženým výsledkům a oceně-

ním v uplynulé sezoně, poděkoval jim za jejich příkladnou
reprezentaci našeho oddílu,
popřál všem pevné zdraví
a přes letní přestávku načer-

pání hodně sil do nové sezony. Poděkování za přízeň
a podporu při jednotlivých
utkáních patří i našim skvělým fanouškům, kteří mají

velký podíl na dosažených
výsledcích. Jsme #1 KLUB 1
SRDCE.
Miloš Bílek,
předseda oddílu házené

Poznámka:
Podrobné informace o jednotlivých družstev, jejich výsledcích, pořádaných turnajích, změnách v kádru družstva mužů
a ostatních aktivitách oddílu házené najdete na našich internetových stránkách www.hazena.noveveseli.cz a také na facebooku.

Volejbal
Na konci března skončila
pro veselské ženy další sezóna. V krajském přeboru žen
jsme obsadily 6. místo. Od
té doby se na tréninky moc
nescházíme, jelikož spousta
z nás měla zkouškové a bylo
málo času, ale za chvíli nám
začne letní příprava. Cílem
bude shodit nabraná kila
a obnovit fyzičku, abychom
v následující sezóně dosáhly
na co nejlepší umístění. Poslední víkend v červenci, ještě před začátkem přípravy,
se většina z nás zúčastní Vranovského léta. Letos je to již
50. ročník tohoto turnaje žen

18

a mužů na Vranově. Od začátku srpna pak začneme znovu
trénovat a čeká nás i volejbalové soustředění. Soutěž
nám začíná zkraje října a přihlášeno je 8 družstev. První
zápas hrajeme 12.10.2019.
Stále nezapomeňte sledovat
naše facebookové stránky
(volejbal Nové Veselí), kde
vás budeme o všem průběžně informovat.
Doufáme, že se v nové
sezóně sejdeme v hojném
počtu a společně si ji pořádně užijeme. Těšíme se na
vaši přízeň a přejeme krásné
léto!!

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Volejbal: březen - srpen 2019
Zimní volejbalové soustředění 2019
1.3. - 3.3. 2019

Přípravka + mladší žákyně „B“

Rokytno

Předkvaliﬁkace o extraligu juniorek
TJ Sokol Nové Veselí - SK Hlincovka (2:3), (0:3)

30.3. 2019
- Nové Veselí historicky potřetí v boji o
extraligu juniorek

Předkolo MČR mladších žákyň

6.-7.4. 2019

1. TJ Kralupy

- celkem 8 družstev

2. TJ Baník Rtyně

- Nové Veselí pořádá skupinu "D"

3. TJ Žichlínek

- do regionálního kola postupují družstva
na prvních čtyřech místech

4. TJ Sokol Nové Veselí
Regionální kolo MČR mladších žákyň

13.-14.4. 2019

1. Studio Sport
2. Frýdek - Místek

- celkem 8 družstev

3. Baník Rtyně

- Nové Veselí pořádá skupinu "D"

4. 15. ZŠ Plzeň

- do ﬁnále MČR postupují družstva na
prvních čtyřech místech

5. Volejbal Ústí nad Labem
6. Uherské Hradiště
7. Slavia Hradec Králové
8. TJ Sokol Nové Veselí
Velikonoční turnaj

20.4. 2019
- pořadatel Nové Veselí

1. místo: družstvo z Velkého Meziříčí

- celkem 12 družstev

Kvaliﬁkace na MČR starších žákyň

11. - 12.5. 2019

1. KP Brno
2. Hlincovka
3. Frýdek - Místek
4. Nymburk

- do ﬁnále postupují družstva na prvních
čtyřech místech

5. TJ Sokol Nové Veselí

- pořadatel: KP Brno

6. Náchod
7. Přerov
8. Liberec
Novoveselský volejbalový turnaj mladších a starších žákyň
1. SK Hlincovka
O křišťálový míč 2019 2. TJ Sokol Nové Veselí
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1. Śmigiel (Polsko)
O zlatý pohár 2019

2. TJ Sokol Bedřichov
3. TJ Sokol Nové Veselí

18.-19.5. 2019
starší žákyně,
celkem 12 družstev

mladší žákyně,
celkem 12 družstev

Přípravné volejbalové soustředění 2019
31.5. - 2.6. 2019

ml.+ st. žákyně, kadetky, juniorky,ženy

Nové Veselí

Letní volejbalové soustředění 2019
13.- 18.8. 2019

přípravka, ml.+ st. žákyně, kadetky, juniorky

Nasavrky

Marie Nováčková
Červen 2019
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