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UDÁLOSTI Z OBŘADNÍ SÍNĚ
V pondělí 2. 9. 2019 bylo
v obřadní síni městyse slavnostně přivítáno 25 nových
žáčků. Po kulturním programu pěveckého sboru ZŠ
Nové Veselí pod vedením
učitelek Mgr. Jany Nejedlé
a Mgr. Veroniky Ptáčkové
následovaly projevy místostarosty městyse a pana
ředitele ZŠ a MŠ. Poté byly
dětem předány pamětní listy
a drobná sladkost. Následně
si paní učitelka Mgr. Dagmar
Flesarová odvedla děti společně s rodiči do jejich nové
třídy.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Veronika Smrčková Nová 182
Jakub Mokrý Potoční 343
Elena Zikušková Na Zámku 282
Lukáš Dítě K Újezdu 84
Gabriela Hemzová Na Zámku 351
Natálie Prosová Bohdalovská 177

Jindřich Stehlík 70 let
Marie Glasová 70 let
Zdeňka Kučerová 85 let
Miloslav Budín 75 let
Anna Borovcová 90 let
Dana Jamborová 75 let
Miloslav Pospíchal 75 let
Jaromír Vencelides 70 let
Dana Vlčková 70 let

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

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

PROGRAM NOVOVESELSKÉ POUTI
27. 9. od 20.00 hod
28. 9. od 20.00 hod
28. 9. – 29. 9. od 13.00 – 17.00 hod
29. 9. od 13.00 - 15.00 hod
29. 9. od 13.00 – 17.00 hod
29. 9. od 10.00 hod – 17.00 hod
29. 9. od 13.00 hod – 17.00 hod
29. 9. od 10.00 hod – 17.00 hod
29. 9. od 14.00 hod - 16.00 hod
28. 9. v 18.00 hod
29. 9. v 7.00 hod a v 10.00 hod

Pouťová zábava PANGEIT + VINGL v sokolovně
Pouťová zábava KNAJPA v sokolovně
Výstava Rozkulačeno v budově úřadu městyse, v pracovní dny v úřední době úřadu
Výstava díla Aloise Pohanky v budově úřadu městyse
Výstava krojovaných panenek v knihovně, stále je zpřístupněna každý čtvrtek
ve výpůjční době knihovny (9.00 - 11.00 hod, 13.00 – 17.00 hod)
Výstava zahrádkářů v moštárně
Farmářské trhy v MŠ
Šestý ročník novoveselského jarmarku v jídelně základní školy.
Místní občané zde budou předvádět své výrobky s možností zakoupení výrobků
Koncert dechové hudby Veseláci v parku
Poutní mše svatá ke sv. Václavu
Poutní mše svatá ke sv. Václavu

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
7. 10. v 16.00 hod
V měsíci listopadu

Setkání seniorů v zasedací místnosti úřadu městyse, další setkání v tomto roce proběhnou: 4. 11. a 2. 12.
Hudební odpoledne pro seniory v sokolovně

O případně dalších akcích Vás budeme včas informovat.

INFORMACE PRO OBČANY
Opět po roce budou občanům Nového Veselí doručeny složenky na úhradu poplatků za sběr komunálních odpadů za
rok 2019. Předvyplněné složenky budou doručeny společně
s tímto zpravodajem do každé domácnosti a prosíme o jejich
úhradu do 30. 11. 2019, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilní
symbol ze složenky, ve zprávě pro příjemce Vaše jméno a příjmení. Dále bude možné zaplatit za odpady v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí. Připomínáme, že dle vyhlášky městyse
Nové Veselí jsou mimo jiné osvobozeny od poplatku děti do 17
let včetně dosaženého věku. Více informací rádi poskytneme.
Moštování jablek v Novém Veselí proběhne místo v sobotu 28. 9.
2019 již v pátek 27. 9.2019 v době od 14.00 – 19.00 hod.
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Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady
a ukládají je do určených nádob.
Silné větve z ořezu stromů a keřů se ukládají vedle potoku za
rybníkem Hudlík. Žádáme spoluobčany, aby na toto místo neukládali ostatní odpad, např. trávu, plevel, piliny.
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky
městyse v okolí svých domů.
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Žádáme občany, aby neparkovali svá motorová vozidla na
chodnících.
Povinné čipování psů a vyznačení čísla čipu do očkovacího
průkazu bude provedeno 3. října od 15.30 do 16.30 hodin na
parkovišti u parku. S sebou očkovací průkazky, poplatek 300,Kč za psa.
Kinského rybářství oznamuje, že ve dnech 12. a 13. října se
uskuteční slavnostní výlov Novoveselského rybníku. Po celou
dobu výlovu bude na hrázi rybníku zajištěno občerstvení. Rovněž bude možné zakoupit si živé ryby.
Nabízíme možnost zakoupení DVD – vzpomínka na minulost
a CD Veseláci. Více informací na úřadě městyse.
Jednotlivá hlášení rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách městyse. Nadále nabízíme možnost zasílání hlášení místním rozhlasem prostřednictvím SMS služby nebo e-mailem. Zájemci o tyto služby se mohou nahlásit na úřadu městyse.
Upozorňujeme občany na platné nařízení zakazující tzv. podomní a pouliční prodej a nabídku služeb. Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení
rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy jsou bez předcho-

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

Veselské sportovní hry
V letošním roce se již tradiční sportovní hry
obcí a měst s názvem Veselí uskutečnily v městě Veselí nad Lužnicí. Z našeho Nového Veselí se těchto her zúčastnily pouze 2 družstva
volejbalistů. Naše týmy byly velmi úspěšné.
Umístily se na 1. a 2. místě z celkových 6 týmů.
Blahopřejeme.

Jak je to s odpady?
Páni kluci by se prý někdy
rádi stali popeláři, já jsem už
hodně odrostlý kluk, občas si
na popeláře hrát musím, a tak
to vidím z druhé strany trochu
jinak.
Mimo běžných popelnic
spoluobčanů jsou na určených
místech v městysi umístěny
kontejnery na třídění odpadů.
Jejich umístění, velikost a kapacita odpovídá možnostem
odvozu běžnou technikou
svozové služby. Pokud potřebujete odstranit odpad jiného
typu nebo velikostí překračující rozměr kontejnerů, je třeba
použít jiný způsob likvidace.
Městys zajišťuje dvakrát ročně
sběr velkoobjemového odpadu do kontejnerů a obdobně
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sběr nebezpečného a elektroodpadu do přistavených
vozidel sběrné služby. Navíc
mohou občané Nového Veselí
předat BEZPLATNĚ velkoobjemový odpad a velké elektro
zařízení do sběrného dvora ve
Žďáře nad Sázavou, který se

nachází na ulici Jihlavské hned
při vjezdu do města na první
odbočce vpravo. Železný šrot
vám přímo od domu odvezou naši hasiči při pořádaných
sběrech.
Tato pravidla platí dlouhodobě, ale přesto někteří méně

ohleduplní občané založí černou skládku klidně hned vedle
kontejnerů uprostřed obce,
kde pohodí, co se doma nehodí a jinam se nevejde, např. autoskla, kusy nábytku, umyvadla
a záchody, televize, sekačky
atd. Takto umístěný odpad se
sám neuklidí a pro obec vznikají další náklady s jeho předáním do sběrného dvora. Prosím
spoluobčany o dodržování pravidel. A pokud uvidíte někoho,
že tato pravidla nerespektuje,
bylo by dobře ho upozornit, jak
správně s odpady nakládat. V
konečném důsledku jde o peníze nás všech a o prostředí, ve
kterém zde žijeme.
Děkuji
Jiří Danihel, místostarosta
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Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje
na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi
na nejčastější otázky, s nimiž se
Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“
psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem
bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem. Od
tohoto data by měl být na území České republiky označený
každý pes.
Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce
věku).
Mikročipem nemusí být
označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by
mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).

•

•

•

•

účinnější monitoring chovů
a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů
(např. počtu držených zvířat,
jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických
podmínek, zajištění pohody
zvířat) a postih chovatelů
v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím
obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska
finančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených
psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou
škodu (např. případy, kdy
pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané řádně označené
a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu
majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem
provádí, jaká je jeho cena?
Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem
provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinár-

ních lékařů ČR: https://www.
vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu
se pohybuje mezi 120-450 Kč
a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou
smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je
Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa
nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový
úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm
je umístěn v aplikační jehle a je
sterilně aplikován do podkoží
zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním
nosičem informace, neobsahuje
žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné
povinnosti?
Za psa bez označení bude
od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové
pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl
platné očkování proti vzteklině.

Bude zároveň od ledna
2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již
nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č.
166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do
jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. Obec
si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé
obce to již takto nastaveno mají.
V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní
evidence psů.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další
druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete
cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již
řadu let vztahuje nejen na psy,
ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování
se zvířaty naleznete zde: https://
www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
ZDROJ STÁTNÍ
VETERINÁRNÍ SPRÁVA

OKÉNKO Z HISTORIE
Promítání kina má v Novém Veselí dlouhou tradici
První licenci „ku pořádání kinematografických představení“ získala novoveselská
tělocvičná jednota Sokol od Zemského
úřadu v Brně už v roce 1929.
V té době si však Sokolové pronajímali sál
v hostinci u Kratochvílů a nesplňovali podmínku vlastní způsobilé kinematografické
provozovny a o licenci záhy přišli.
Promítat ve vlastním sále a na vlastním
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přístroji se začalo až v roce 1950, a to v Sokolovně.
Přístroj byl pořízen v rámci tzv. kinofikace. Téměř třetinovou částkou přispěl stát,
zhruba třetinou Sokol a zbývající část finančních prostředků pokryla sbírka mezi
občany a výtěžek maškarního plesu.
Prvním filmem, který obyvatelé městečka
18. března 1950 shlédli, byla Divá Bára.

Prvními „promítači“ byli ředitel školy Jaroslav Šípek a Severin Macek, po nich nejdéle provoz kina zajišťovali manželé Emilie
a František Večeřovi, a to plných 38 let.
Kino se těšilo velkému zájmu a promítalo
se v pátek a 3x v neděli.
Určitý pokles návštěvnosti nastal v 60.
letech. Zápis kronikáře Františka Večeři
z roku 1964 praví:
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

„V roce 1964 se opět zmenšil počet návštěvníků kina. Bylo uspořádáno 141 filmových
představení, navštívilo je 8 722 občanů, celková tržba byla 17 308 Kčs. Větší návštěvnosti docilují filmy atraktivní, dobrodružné
a detektivní, zejména filmy české produkce.
Stále zřetelněji se projevuje konkurence televize, počet majitelů televizních přístrojů stále
vzrůstá. Lidé jsou pohodlnější a náročnější
a pouze někteří jsou ochotni vážiti delší cestu
za kulturou či hlouběji se zajímati o některý
specielní druh kultur.“
I přesto byla snaha postavit v obci kino
nové, protože promítání v Sokolovně bylo
vzhledem k obsazenosti stále náročnější.
Situaci vyřešila úprava prostor v domě čp.
58, který patřil obci.
V září 1977 se poprvé promítalo v novém
sále, který měl kapacitu 117 diváků. V té
době už byl první promítací přístroj nahrazen dvěma novými, uhlíkovými s dokonalejší optikou a promítalo se i na širší plátno.
Sklápěcí sedadla byla pořízena z tehdy
rekonstruovaného kina Vysočina ve Žďáře.
Snižující návštěvnost v 90. letech už kino
neustálo. Důvod nebyl ani tak ekonomický,

ale technický, promítací zařízení bylo na
16mm film a na tuto šíří se už nové filmy
nenatáčely.
31. března 1993 tak kino v Novém Veselí
po 43 letech nepřetržitého provozu ukončilo svoji činnost.
Obnovení promítání filmů v Novém Veselí
bylo opět zahájeno v loňském roce 2018,
kdy se v novém areálu SDH pro veřejnost

promítaly dva filmy. V letošním roce se rovněž promítalo dvakrát, a to na začátku a na
konci prázdnin, a to vždy jedno představení pro děti a jedno pro dospělé. Největší
návštěvnost byla na promítání filmu Ženy
v pokušení, který navštívilo asi 210 diváků.
S letním promítáním budeme pokračovat
i v příštích letech.
Marcela Vencelidesová

RŮZNÉ
Setkání seniorů
Již třetím rokem se od října budou konat pravidelná setkání
seniorů. Setkání probíhají vždy první pondělí v měsíci v 16.00
hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. Během roku máme
v plánu podívat se do historie, budeme cestovat, čeká nás vánoční turnaj v „Člověče, nezlob se!“, zkusíme si i něco vyrobit,
zasoutěžit si. Nyní vás zveme v pondělí 7. 10. 2019 v 16.00

hodin na přednášku Mgr. Lenky Novákové o historii. Bližší
informace se dozvíte z plakátku a hlášení místního rozhlasu.
Termíny schůzek do konce roku jsou: 4. 11. a 2. 12. 2019. Ve
vánočním zpravodaji vás seznámíme s dalšími termíny a programem.
za organizační tým Jitka Kalasová

Co je na Novém Zélandu jinak
Jsme tu již rok a za tu dobu
jsme si stihli všimnout určitých
rozdílů. Něco nás na první pohled šokovalo a něco zase mile
překvapilo. V něčem jsou místní lepší a v něčem jsme zase
lepší my. Zde jsem sepsal pár
nejzásadnějších bodů, ve kterých se Nový Zéland liší.
1. Jezdí se na levé straně
Nový Zéland je britskou
kolonií, a proto se zde jezdí na
levé straně. Řekl bych, že to
není tak velký problém, jak by
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se mohlo zdát. V autě se sedí
také na druhé tedy pravé straně, a proto mi řízení nepřišlo
moc odlišné. Občas jsem si pletl páčky blinkru a stěrače, jednou jsem z kruhového objezdu
sjel do protisměru, ale to byla
asi tak největší potíž.

a hůře přístupné silničky jsou
tu pouze z jemné kamenité
drti. Občas jsme narazili na větší
kámen anebo se silnice utrhla
a zůstal průjezd jen pro jedno
auto. To je ovšem zcela normální a nikomu to tu zvláštní nepřijde. Štěrková silnice, taky silnice.

2. Štěrková cesta je tu
normální
U dopravy ještě zůstanu.
Normální asfalt je tu celkem
běžný, ale štěrkové silnice také.
Hlavně méně frekventované

3. Nejdřív se zeptá, jak se
mám a potom platím
V obchodě, ale i všude jinde, kam zajdete, se obsluha
nebo úředník nejdřív zeptá,
jak se vám daří a až poté začne

vykonávat svou práci. Během
toho se na vás směje a tváří
se velice příjemně, čímž máte
hned lepší pocit a náladu. To
platí hlavně na úřadech, kde
jsou s vámi velice trpělivý
a pořád se usmívají, i když jim
nerozumíte. Takže tu nic není
problém a všechno jde jako po
másle.
4. Na co boty, bosky je to
lepší
Spousta lidí, a hlavně dětí
zde chodí bez bot. V létě se to
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dá pochopit, ale v zimě? Zima
jim tu není a bez bot je to zdravější. Prvně jsme z toho byli
vedle, když jsme v obchoďáku
rejdili mezi bosými lidmi s plným nákupním košíkem, ale
rychle jsme si zvykli a navíc
věříme, že v bance na koberci
nebo na poště je to dokonce
velice příjemné.
5. Zima není pravá zima
Jsme na druhé straně polokoule a naopak tu není jen
řízení, ale i počasí. V zimě je tu
léto a v létě zima. Pro milovníky
tepla je to ideální a můžou tedy
trávit celý rok jen v létě. Zima
je tu trošku odlišná než u nás.
Místní zima je spíš takový dlouhý a protáhlý podzim. Často
prší, občas se objeví přízemní
mrazík, ale teplota pod nulu
spadne jen výjimečně. Jinak je
tomu na jižním ostrově, který
je blíž jižnímu pólu, tam už je
zima srovnatelná s tou naší.

6. Na co topení
Jelikož je tu zima hodně
mírná, místní nemají potřebu
doma topit. Když jim je zima,
tak se prostě přioblečou a zalezou pod deku, ale topení je zbytečností. Kdo to nevydrží, pořídí
si elektrický přímotop a zapojí si
ho do zásuvky. Když se tu netopí, je i zbytečné izolovat domy.
Žijí si tu proto pohodlně v domech kde stěny tvoří dřevěné
desky nabarvené proti dešti. V
jednoduchosti je přece krása.
7. V bazénech nejsou klasické šatní skříňky
Snad ve všech bazénech po
celé České republice jsou v šatnách skříňky na zámek. Ať už se
jedná o zámek klasický anebo
nějaký čip na ruce, vždycky si
máte kam věci zamknout. Na
Novém Zélandu si ale věci berete s sebou a necháváte je ležet
různě po lavičkách nebo poličkách k tomu určených. Nikdo se

tu nebojí, že by vám někdo ručník anebo oblečení ukradl, tak
proč ho složitě zamykat. Před
bazénem jsme si tedy rozmýšleli, co si s sebou bereme a cenné věci jsme nechali v autě.
Paradoxně tam jsou ve větším
ohrožení než v nezamčené tašce v bazénu, ale pocit, že jsou
cennosti někde zamčené nám
je bližší.
8. Zjednodušené úřadování
Když jsme přiletěli, museli
jsme si zajít do banky založit
účet. Je to podobné jako u nás,
a i stejně rychlé. Co nás překvapilo víc, byl přepis auta na
jiného vlastníka. Zřejmě tu moc
úřadů nemají, a tak se veškeré
papírování odehrává na poště.
Přijdete na poštu a vyplníte formulář velikosti A4. Tam napíšete jméno nového a stávajícího
majitele, uvedete adresu, zaplatíte poplatek 9 dolarů (135Kč)
a počkáte, než paní vše zadá do
počítače. Za 5 minut je hotovo
a jste vlastníkem vozidla. Žádná evidenční kontrola, hodiny
na úřadě a vysoké poplatky, ale
jedna kartička velikosti platební
karty z papíru a vozidlo je vaše.
Proč to dělat složitě, když to jde
tak jednoduše.
9. Bez cukru
Vláda Nového Zélandu se
nechtěla smířit s obezitou místních obyvatel, a tak omezuje
cukr. Nejvíce to poznáte u piva

a slazených nápojů. Hodně lidí
tu holduje právě alkoholu a různým slazeným minerálním vodám, a proto se většina těchto
nápojů prodává bez cukru. Na
flaškách máte nápis 99 % sugar free a rozdíl v coca cole bez
cukru skoro nepoznáte. Obezitě
to určitě pomáhá, ale ještě by
to chtělo omezit smažená jídla,
které jsou u všech na denním
jídelníčku.
10.Hotovost v peněžence?
Ve všech obchodech i těch
malých se dá platit kartou. Tento
způsob placení je báječný. Nemusíte se o nic starat jen přiložíte kartu a máte hotovo. Fungují
tu i stánky s ovocem u silnice,
kde si vezmete ovoce a hodíte
peníze do kasičky. Nikdo to nehlídá, a tak je pouze na vaší poctivosti, jestli zaplatíte správně.
Dokonce i u těchto stánků se
dá najít platební terminál. Hotovost zkrátka není potřeba.
I když se to tu na první
pohled může zdát dokonalé
i Nový Zéland má svoje mouchy. Pravda je, že pozitiva zde
zatím převažují, ale myslíme si,
že na naši domovinu to stejně
nemá. Doma je doma a nikde
jsme zatím nenašli nic lepšího.
Česko je nejhezčí a nejkrásnější na Vysočině, takže se těšíme
domů!
Za tam a zase zpět
Jiří Rössler a Klára Flesarová

Já jsem Vodník je to tak,
hlídám ten náš Veselák.
Přesto nevím, kdo tu byl
a ruku, nohu ulomil.
Aspoň teď, ať nikdo cizí,
neodnáší smrčky, břízy.
Bez nich nebyla by hezká
ta Veselská vodní stezka.
Dá se po ní nejen jít,
také sednout, poučit.
Obdivovat vodní krásu,
věnovat jí trochu času.
Tak ať těší tahle práce
všechny další generace.
To, abyste věděli,
chce Váš Vodník z Veselí.
Děkujeme autorovi těchto veršů
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Světla a stíny spolupráce
Latinsky se to řekne kolaborace a slovo
kolaborant nemá vůbec pěkný přízvuk,
stejně jako se nikdo nechlubí, že potají donášel.
Spolupráce je přesto nutná, proto se lidé
sdružovali a zakládali družstva. Koncem
monarchie se tímto způsobem Češi snažili
odolávat vídeňskému centralismu. Také
doma to cítili jako nutnost. I novoveselští
hospodáři a občané vůbec se sdružovali,
družstevnictví u nás i v okolí kvetlo, zvláště za 1. republiky. Kdo by se o této světlé
stránce místních dějin chtěl dozvědět více,
ať si zajde na výstavu v obřadní síni našeho městyse, jsou tam podrobné informace
z naší vlasti i z naší obce a okolí.
Pak přišlo násilné zakládání zemědělských
družstev, jednotných, protože na to byly
přísné předpisy, jinak se to dělat nemohlo.
A to způsobilo dost bolestí. I o tom se na
výstavě dozvíte. Využijte příležitosti. I paměť se může léčit, někdy dokonce musí.
A na každou ránu se musí lékař podívat,
a to není tak jednoduché, jak by se mohlo
zdát. Vzpomínám si, že jsem se jako děcko
vždycky ošíval, když mi sestřička strhávala náplast, kterou mi na zranění dali naši.

Strhnout se však musela a sestřičky to
uměly udělat tak rychle, že děcko ani nestačilo vykřiknout. Teprve pak to paní doktorka ošetřila.
Výstava je takovým posvícením na ta stinná tedy bolavá místa, putuje po celé republice, do 30. 9. se zastavuje i u nás. Nikdo
se nechce mstít, nikdo neuvažuje o nějaké
nenávisti, vzpomenout je však potřeba, nestranně a pokojně. Proto byly před výstavou (a po celou dobu jejího trvání) v kostele slouženy mše svaté za oboustranné
odpuštění. To nikdy není lehké, ani mezi
nejbližšími lidmi, ani mezi osobami fyzickými, natož právnickými. Je potřeba se toho
odvážit. Pak může přijít na řadu uzdravení
paměti a smíření, což bylo dalším úmyslem
mší. A také prosba o svornost dnes. Proto
mě potěšilo, když jsem se ve starých dokladech dozvěděl, že sloučené JZD mělo
tento krásný název, že místní ani bohdalovští nepodlehli tehdejší módě, kdy tolik
družstev bylo pojmenováno po různých
státech, s nimž jsme se měli přátelit.
A pro budoucnost potřebujeme všichni
milosrdenství. Modlete se za všechny, i za
ty, kdo vás pronásledují, vyzývá Pán Ježíš.

Kdybychom ho neposlechli, a pořád jen
vyčítali, budeme i my obětmi totalit, které
vždycky vyzývaly k nenávisti a nesmiřitelnosti po stránce rasové a dalších. A to byl
závěrečný úmysl těch mší, protože Boží milosrdenství potřebujeme všichni a pořád.
Proto pietně vzpomínejme nejen na oběti
válek, ale za oběti 20. století, kromě těch
padlých to byli nespravedlivě věznění
a mučení v různých koncentrácích, násilně
vystěhovaní uvnitř našich hranic i mimo
ně, svedení a pak zklamaní. A zajímejme se
o pravdivé informace, třeba ty na naší výstavě.
Uzdravení paměti, oboustranné odpuštění,
svornost a milosrdenství je věc duchovní,
skutečný dar z nebe. Proto nezapomínejme ani na modlitby. Pamatujme přitom na
podmínky dané tím, k němuž se obracíme,
Ježíšem milosrdným, který řekl: Blahoslavení milosrdní, oni milosrdenství dojdou.
To přeji vám všem, celému národu i Evropě,
i sobě. Kéž se Boží milosrdenství rozlévá všemi směry a do všech časů, minulého přítomného i budoucího. I svatý Václav ať se přimluví, ať nedá zahynouti nám ni budoucím.
Jan Peňáz

HASIČI
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Novém Veselí zaznamenala za měsíc červenec a srpen celkem 13 výjezdových událostí. Většina výjezdu směřovala do lesních porostů, kde hasiči řešili požáry
hrabanky vznícené z nedbale uhašených ohnišť, nebo k likvidaci
vosích (sršních) hnízd. K velkému požáru stohu balíků slámy došlo
26. srpna na poli v katastru městyse Ostrov nad Oslavou. Tento požár
si vyžádal vyhlášení požárního poplachu druhého stupně, takže se
postupně do hašení zapojilo celkem 14 cisternových automobilových stříkaček a několik podpůrných dopravních automobilů. Hasiči
z naší jednotky pracovali po celou noc. Zpět na hasičskou zbrojnici
se vrátili po vyčerpávajících čtrnácti hodinách. Tento požár stohu
nešťastnou náhodou zapálil blesk. Dým ze spáleniště byl cítit ještě
druhý den i v Novém Veselí.
Svoji platnost u tohoto požáru potvrdilo hned několik cisteren ŠKODA 706 RTHP, které se naleštěné 17. srpna zúčastnily srazu
„erťáků“, který byl hlavním tématem letošního
„Barevného PoVeselení“.
Při této příležitosti byl
panem farářem Mons. Janem Peňázem vysvěcen
nový hasičský dopravní
automobil, jenž následně
starosta městyse MVDr.
Zdeněk Křivánek oficiálně
předal dobrovolným hasičům k užívání. V programu
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této akce nechyběly ani ukázky práce mladých hasičů a exhibiční
vystoupení sportovního družstva mužů. Právě družstvo mužů nám
dělá i letos velkou radost. Pravidelný výcvik přinesl své ovoce. Především při pohárových soutěžích, kde se soutěží v požárním útoku
1+8 „klasika“, dosahuje družstvo rekordních časů. Vítězné poháry
vybojovali naši hasiči na „BobrCapu“ v Bobrové, noční soutěži v Herálci, „Bohdalovském poháru“ v Bohdalově a obhájili i první místo
na náměstí ve Velkém Meziříčí na „Poháru zasloužilých funkcionářů“.
Páté místo na poslední soutěži letošní sezóny „Memoriál Jana Dřinka
a Karla Herolda“ ve Žďáře n. S. sice trochu mrzelo, ale přesto klukům
patří veliká gratulace a poděkování nás všech.
F. Hanus
Starosta městyse blahopřeje družstvu mužů SDH k dosaženým
výsledkům
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INFORMACE POLICIE KRAJE VYSOČINA
Bezpečnost dětí je na prvním místě
Preventivní rady pro školáky na začátku školního roku
KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na
všechny děti, aby byly obezřetné v situacích souvisejících se začátkem školního
roku. Začátek školního roku je každoročně
významným obdobím pro všechny děti,
které zahajují povinnou školní docházku,
ale i pro ty, které se po prázdninách do
školních lavic znovu vracejí.
Cesta do školy s sebou přináší i některá rizika, na která je při této příležitosti nutné
upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí,
které hrozí dítěti v silničním provozu. S cílem předejít zbytečným nehodám, jejichž
přímými aktéry jsou malí účastníci silničního provozu, je důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáků některá
základní pravidla.
Pokud svého potomka do školského zařízení dopravujete vozidlem, je nutné dbát
zvýšené opatrnosti, a to zejména v případech vystupování a nastupování do vozidla. Je vhodné si vybrat takové místo, kde
má dítě náležitý rozhled do komunikace
a vyvarovat se místům, kdy dítě vystupuje směrem do vozovky. Pokud je to ovšem

nezbytné, musíme dohlédnout na dítě,
aby bezpečně tuto komunikaci přešlo.
Na začátku školního roku je vhodné, aby si
rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, a také ostatní trasy, po kterých se bude
dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili dítěti zásady
bezpečného přecházení, a to zejména:
• aby dítě vždy použilo bezpečné místo
k přecházení, tam kde má dostatečný
rozhled a je tam vyznačený přechod
pro chodce
• před přecházením vozovky se vždy zastavilo, rozhlédlo na obě strany, raději
vícekrát, rychle, ale nikoli zbrkle přešlo
komunikaci
• aby nikdy nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly
• aby nikdy nevbíhalo na silnici
• aby si nehrálo v blízkosti komunikace
Dalším důležitým a nezbytným prvkem
pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by dítě
mělo být oblečeno v pestrém oblečení,
případně je vhodné používat reflexní nebo

fluorescenční prvky na oblečení nebo na
školních brašnách, batůžcích či jiných místech na oděvu. Toto neplatí pouze pro děti,
ale pro všechny chodce v silničním provozu platí zásada „Vidět a být viděn“.
Jednou z nejnebezpečnějších situací je
jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastupovat do vozidla, aniž by znaly osádku,
která je chce svézt. Měla by platit zásada,
že dítě nebude zbytečně komunikovat
s cizími lidmi.
Rodiče by měli vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by
děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími
lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby jim nabízeli něco
velmi zajímavého k vidění, něco dobrého
k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky.
Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby
si děti vždy udržovaly bezpečný odstup
a byly připravené v případě nebezpečí
utéct nebo volat o pomoc.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. Martin Hron

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 10. 6. 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 28. 5. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 23. 5. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o průběhu provádění stavebních prací na akcích „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu
a kanalizace Na Městečku“, „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“, „Stavební práce ve zdravotním středisku k instalaci osobního výtahu“ a „Oprava chodníku K
Újezdu“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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5) Informaci o výsledcích krajského kola Vesnice roku 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace místostarosty městyse z jednání Školské rady
dne 10. 6. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Zakoupení a montáž zátěžového koberce na zastřešení tanečního parketu od firmy Karel Blaha, Nová 192, Nové Veselí za cenu ve výši 7344,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Přijetí dotace a zároveň uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v rámci
finanční podpory z Fondu Vysočiny, programu „Cyklodo-

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

prava a Cykloturistika 2019“ ve výši 671.359,- Kč na realizaci akce „Obchvat přemostění – Úprava polní cesty“. RM
zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Přijetí dotace a zároveň uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v rámci finanční podpory z Fondu Vysočiny, programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ ve výši 127 000,- Kč na realizaci akce
Oprava chodníků „K Újezdu“. RM zároveň schvaluje přijetí
těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zřízení nového bankovního účtu u České národní banky,
sekce peněžní, pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10
Brno k možnosti čerpání dotace ze SFDI na akci „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvu s T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 2144/1,
Praha 4 o službách elektronických komunikací a o prodeji
elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství (internet a telefonní hovory) na dobu trvání 18 měsíců
od podpisu Smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

6) Rozpočtová opatření č. 14/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Odeslání žádosti na Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko,
Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na provedení rekonstrukce kanalizace v ulici Střední a na provedení rekonstrukce
vodovodního řadu ke zdravotnímu středisku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Provedení opravy omítek na Sportovní hale v Novém Veselí
firmou FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Rytecká 2553/6, Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 9.262,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení zpevněné plochy v areálu Mateřské školy
v Novém Veselí firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 24.017,Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Provedení oprav chodníků v ulici K Újezdu firmou STAKO
VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 13.455,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 8. 7. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zpráva starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne
21. 6. 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Žádost o zřízení věcného břemene na
chůzi a jízdu na pozemku par.č. 70/5
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o průběhu provádění stavebních prací na akcích „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku“,
„Nové Veselí – obchvat, přemostění
polní cesty“, „Stavební práce ve zdravotním středisku k instalaci osobního
výtahu“ a „Nové Veselí veřejné osvětlení – zemní práce“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Smlouvu č. 857M/2019 se Státním
fondem dopravní infrastruktury,
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 ve výši
14.059.669,- Kč na akci „Nové Veselí,
přemostění polní cesty“. RM schvaluje příjem těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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2) Přijetí finančních prostředků a zároveň uzavřít darovací smlouvu
o poskytnutí finančních prostředků
ve výši 50.000,- Kč z Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v souvislosti se získaným oceněním v rámci
krajského kola soutěže Vesnice roku
2019. RM zároveň schvaluje přijetí
těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 16/2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Provedení oprav místních komunikací asfaltobetonem firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
51.632,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Zakoupení bubnové sekačky od firmy ZZN Hospodářské potřeby, a.s.,
Smetanova 34, Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 21.970,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Program jednání ZM dne 22. 7. 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Splašková a dešťová kanalizační přípojka“
na pozemku parc. č. 70/5 v majetku

městyse Nové Veselí, jehož obsahem je právo, provozovat, opravovat
a udržovat již vybudovanou inženýrskou síť. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene je ve výši
500,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM
ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením smlouvy o předkupním právu k nemovitostem s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové
Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí
na pozemky v majetku Tělocvičné
jednoty Sokol Nové Veselí parc. č.
st. 170, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1937 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 158, stavba občanského vybavení, parc. č. 164/4, ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 706 m2, parc.č. 169/4,
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 37 m2 a budovy bez čp/če stojící na pozemku
parc.č. 372 pro předkupníka městys
Nové Veselí. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) S provedením oprav chodníků v ulici Na Městečku firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
267.563,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení rady městyse dne 7. 8. 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 22. 7. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní
škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci
za období 1-12/2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Přípravu projektové dokumentace na realizaci polní cesty C
23 z pozemkových úprav vedoucí od rybníka „Obecní“ směrem k Rendlíčku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Návrh na využití plochy na pozemku parc.č. 2129 (pod ulicí
Nová) na přírodní zahradu předložený žáky ZŠ Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace starosty městyse o průběhu provádění stavebních prací na akcích „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu
a kanalizace Na Městečku“, „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“, „Stavební práce ve zdravotním středisku k instalaci osobního výtahu“ a „Nové Veselí veřejné
osvětlení – zemní práce“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Smlouvu o dílo o zajištění servisních služeb výtahu v objektu Zdravotního střediska v Novém Veselí s firmou VERTIK,
s.r.o., Studentská 1700/18, Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 9.300,- Kč/rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy

3)

4)

5)

6)

na rok 2019 Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár
nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši
21.000,- Kč na částečné hrazení provozních nákladů služby
Domácí hospicové péče a Charitní pečovatelské služby. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
Poskytnutí finančního daru pro Domácí hospic Vysočina,
o.p.s., Žďárská 612, 592 31 Nové Město na Moravě ve výši 5
000,- Kč. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zhotovení návrhu studie rekonstrukce budovy úřadu
městyse Nové Veselí panem Ing. Igor Kyselka CSc., Tomešova 4a, Brno za cenu ve výši 20.000,- Kč. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. 0
Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 30. 6. 2019 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení oprav chodníků v městysi Nové Veselí firmou
STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 43.531,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

III. RM neschvaluje:
1) Prodeje pozemků v majetku městyse Nové Veselí parc.č.
70/5 a 565 na základě přijatých žádostí na odkupy pozemků. RM upřednostňuje řešit tyto žádosti formou směny pozemků
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 26. 8. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace starosty městyse o průběhu provádění stavebních prací na akcích „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku“,
„Nové Veselí – obchvat, přemostění
polní cesty“, „Stavební práce ve zdravotním středisku k instalaci osobního
výtahu“ a „Nové Veselí veřejné osvětlení – zemní práce“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Uzavření Smluv o sdružených službách dodávek plynu a elektřiny na
rok 2020 s firmou innogy Energie,
s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha
10 – Strašnice, včetně příloh
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Uzavření Smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodáren10

ská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančních prostředků podle
Stanov a Zásad investiční politiky
SVK Žďársko na vypracování projektové dokumentace stavby „Nové Veselí – vodovod Dolní, ke zdravotnímu
středisku“ za cenu ve výši 29.000,- Kč.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska v Novém
Veselí z důvodu úpravy velikosti pronajímaného nebytového prostoru na
současných 11 m2. Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu nebytových
prostor se nemění
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Uzavření Smlouvy č. 9001615332
o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovi-

5)

6)

7)
8)

ce 7 pro část veřejného osvětlení
v městysi Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Úpravu platového výměru pro ředitele Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace
od 1. 9. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení objemové a dispoziční
studie na přístavbu učeben v Základní škole v Novém Veselí firmou Santis
a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 26.000,- Kč bez
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. 20/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru na směnu částí pozemku parc.č. 70/5 v majetku městyse o velikosti 431 m2 za pozemek
parc.č. 956 o velikosti 116 m2 (pozemek pod chodníkem) a část pozemku parc.č. 2551 o velikosti 292,6 m2
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

za část pozemku ZE 87 v k.ú. Budeč
o velikosti 22,4 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Zakoupení 4 nových světelných zdrojů LED systém do parku na městečku
v Novém Veselí od firmy Fedetex
s.r.o., Za Zámečkem 744/9, 158 00
Praha 5 za cenu ve výši 28.800,- Kč
bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Provedení úpravy č. 1 závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Udělení výjimky pro Základní školu

a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci, Na Městečku
1, Nové Veselí, podle ustanovení §
23 odst. 3 a § 177 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění na
navýšení kapacity v Mateřské škole
Nové Veselí na 100 dětí na školní rok
2018-2019 s účinností od 1. 9. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Uzavření Smlouvy č. 9001615660
o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7 z důvodu navýšení požadovaného
příkonu odběrného místa budovy

Pošty v Novém Veselí na hodnotu
3x50 A
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou na poskytnutí finančního
příspěvku dle Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko na stavbu
„Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku“. Tímto
Dodatkem č. 1 se mění celková výše
příspěvku na částku 1.413.500,- Kč,
což je o 15.273,- Kč více oproti částce
uzavřené ve smlouvě
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 22. 7. 2019 č. 6
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 5 ze dne 29. 5.
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 finančního a kontrolního výboru přednesené jejich členy
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až červen 2019
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvu č. 857M/2019 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2019 ve výši 14.059.669,- Kč na akci
„Nové Veselí, přemostění polní cesty“
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) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6. 2019 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
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3) Provedení opravy chodníků v ulici Na Městečku v části
ulice „Pod kostelem“ a před „Bílkovými“ firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 216.957,32 Kč bez DPH. ZM 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 14, proti 0, zdrž. 0
4) Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu
„Splašková a dešťová kanalizační přípojka“ na pozemku
parc. č. 70/5 v majetku městyse Nové Veselí, jehož obsahem je právo, provozovat, opravovat a udržovat již vybudovanou inženýrskou síť. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je ve výši 500,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Uzavřít smlouvu o předkupním právu k nemovitostem
s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí, Žďárská 158,
Nové Veselí na pozemky v majetku Tělocvičné jednoty
Sokol Nové Veselí parc. č. 170, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1937 m2, jehož součástí je stavba č. p. 158, stavba
občanského vybavení, parc. č. 164/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 706 m2, parc.č. 169/4,
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 37
m2 a budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 372 pro
předkupníka městys Nové Veselí.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
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ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

Co nového u nás?
Obligátní otázka po prázdninách a na začátku nového
školního roku. Tak popořádku.
O prázdninách proběhlo velké malování ve školní jídelně
a přilehlých skladech, a také
rekonstrukce toalet tamtéž. V
mateřské škole byl tentokrát
klid, pouze do kuchyňky třídy
koťátek se montovaly skřínky plné úložného prostoru.
Také probíhala údržba zahrady, tedy pravidelný roční ořez
keřů a pletí zahrady včetně zalévání. Pokud to šlo, do zalévá-

ní zahrady jsme zapojili i děti,
které s konvičkami běhaly od
sudů k záhonům a kytičkám
poskytovaly potřebnou vláhu.
V době uzavření školky, které
trvá 5 týdnů, zalévala a plela
zahradu brigádnice.
Začátek školního roku přinesl změny v provozní době
MŠ. Pro rodiče je to určitě dobrá zpráva. A další novinkou je
zvýšení úplaty za předškolní
vzdělávání na tři sta korun.
Ostatní provozní a organizační záležitosti jsou beze změn,

i personální podmínky se nezměnily. Učitelky mají k dispozici nejen asistenty pedagoga
k dětem s podpůrnými opatřeními, ale i školní asistenty,
kteří jsou pedagogům k ruce
při terénním vzdělávání a zahradní pedagogice.
V programové cestě stále naplňujeme sedm kroků
k ekoškole a principy skutečně
zdravé školy. Zároveň také realizujeme klíčové kompetence
našeho školního vzdělávacího
programu. U všech programů

jsme spojili to klíčové, v čem
se chceme ve vzdělávání dětí
zaměřit. A tak děti vedeme
k péči o zdravé prostředí, o své
zdraví, o zdravý životní styl
a kvalitní stravování a o duševní pohodu a dobré vztahy.
Monika Kovalská, Školička
Kamarád

Startujeme čtvrté téma Ekoškoly „PROSTŘEDÍ“
Tak, a jsme u konce. Pro letošní školní rok nás čeká čtvrté, tedy
poslední téma Ekoškoly, kterým je prostředí. Malý i velký Ekotým
čeká velká analýza otázek, které z tématu vyplývají. Pomoci jim při
této analýze mohou všechny děti, a jelikož spolupráce není věda,
určitě tomu tak bude. Na téma prostředí se docela těšíme, protože v této oblasti již máme „našlápnuto“. Máme ukázkovou přírodní
zahradu, děti o zahradu pečují spolu se svými učitelkami, ale i rodiči a prarodiči, učí se pěstovat a vypěstovanou úrodu zužitkovat
ve vaření, pečují i o okolní životní prostředí, např. při čištění vodní
naučné stezky a suchého koryta řeky Oslavy na Holetín. Vysazujeme v našem městysi ovocné i listnaté stromy, které jsou domovem
mnoha živočichů. O zvířátka také pečujeme, učíme se jim vytvářet
takové podmínky k životu, aby se jim ve školičce dařilo. A ostatní
zvířata a živočichy se snažíme chránit, i když jsme ještě malí. Už jen
tím, že jim vytváříme vhodná místa k pobytu na naší školní zahradě, třeba takovou divokou loučku nebo jsme rozmístili mnoho budek pro hnízdění ptáků či starého dřeva pro hmyz. Naše zahrada
se tak stala i místem společného setkávání při komunitních akcích
a dobrých sousedských vztahů. Ve školce máme blíže k dřevěným
hračkám a přírodním materiálům než těm, které jsou z neekologických materiálů. I při tvoření více využíváme přírodu, pokud už však
máme odpadový materiál, učíme děti nějak jej zužitkovat. Zkrátka,
věřím, že s Ekotýmem a všemi zúčastněnými nám letos práce bude
utíkat. Nicméně – z ekotýmu nám odešlo hodně dětí (těch před-

školních), i někteří rodiče již nemohou
chodit na setkání velkého ekotýmu,
proto jako koordinátor zvu všechny,
ať už z řad rodičů, ale i veřejnosti, do
našeho Ekotýmu. Přijďte, rozšiřte naše
řady a pomozte nám realizovat témata Ekoškoly a učit děti spolupráci.
Otázky k Analýze k tématu Prostředí školy
1. Máte ve školce hračky z přírodního materiálu?
2. Máte ve školce své oblíbené místo? A proč to tak je?
3. Mají děti ve školce své místo nebo nástěnku (kde děti samy
rozhodují, co na nástěnku dají, jak místo vyzdobí)?
4. Mohou děti ovlivnit i výzdobu a podobu školky? Jak děti mohou ovlivnit její podobu (malba na stěnách, pověšení obrázků, výtvarné práce)?
5. Starají se děti o rostliny ve školce?
6. Máte na školní zahradě různé druhy rostlin? Jaké?
7. Máte na zahradě místa, kde žijí živočichové? Jaká?
8. Chodíte s dětmi ven každý den a za každého počasí? (Můžete
si vyplnit jednoduchý kalendář…).
9. Máte na školním pozemku herní prvky z přírodního materiálu? Jaké?
Monika Kovalská, koordinátorka Ekoškoly ve Školičce Kamarád

V té naší áálejíí…
Tolik nápěv lidové písně,
a vy všichni víte, že se v aleji válely švestky. A tak tomu
bylo i na spojovací cestě na
Holetín, kde je vysázena alej
slivoní a hrušní, a také jeřá12

bu. Zatímco červené jeřabiny
a černé plody jeřábu ještě nebyly úplně zralé, tak švestky na
cca 8 stromech byly před dozráním. Některé již spadly na
zem, jiné stále setrvávaly na

stromech. To byla příležitost
pro děti z naší školičky. Paní
učitelky naplánovaly letní piknik se sběrem plodů. Pro tuto
příležitost jsme si nachystali
terénní vozík, 8 proutěných

košíků, barel s čajem, tašku
se svačinou a piknikové deky.
A hurá na švestky. Cestou jsme
si zpívali, kochali pohledem
na nebe a plovoucí mraky, na
koně běžící v ohradě, na ptáky
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letící nad našimi hlavami. Objevili jsme i drobný hmyz, který jsme pozorovali zblízka lupou. Také jsme trhali třezalku
tečkovanou, báječnou bylinu,
kterou, namočíte-li ji do oleje
a necháte macerovat, máte
z ní olejíček na potírání popálených míst na kůži. A nejzázračnější účinky má, trháte-li
ji na svatého Jána v červnu.
Bylinkáři ji nazývají svatojánskou bylinou. Po pikniku, kdy
jsme si snědli svačinku od

paní kuchařek, jsme se pustili
do sběru švestek. Nejdříve ty
na zemi, pak i ty, které setřásly paní učitelky. Světe div se,
děti naplnily všech osm košíků. No a co s nimi? Druhý den
jsme s dětmi z poloviny upekli
povidla a polovinu děti vypeckovaly na sušení. Povidla jsme
pak ochutili zázvorem nebo
skořicí a poslední chutí byly
povidla s chilli.
Monika Kovalská,
Školička Kamarád

Zavařená zahrada
Cílem zapojení naší školičky do programu Skutečně
zdravá škola je vedle zlepšení kvality školního stravování v našich školách i zvýšení
povědomí dětí a žáků o tom,
odkud suroviny jsou, jaká je
jejich cesta na náš stůl, případně zapojení dětí do manuálních dovedností, ať už
s péčí o zahradu nebo se zpracováváním úrody. V naší školičce obě oblasti fungují velmi
dobře. Dětem se tak dostanou
na stůl nejen kvalitní suroviny a potraviny, s ohledem na
regionální a sezónní aspekt
a s ohledem na šetrnost pěstování vůči přírodě, ale i děti

samy se mohou na tom, co
budou jíst, podílet. Vypěstovanou zeleninu a ovoce
totiž mohou paní kuchařky
použít ve vaření, konkrétně
paní kuchařky zpracovaly
naše cukety, cibuli, pažitku,
celer, rebarboru a ostružiny.
Zároveň děti, spolu se svými
učitelkami zpracovávají to, co
se podaří vypěstovat. Nejdříve se pustily do zpracování
smrkových výhonků, bezových květů, poté dělaly džem
z rebarbory, jahod, ostružin,
mirabelek a švestek, šťávu
z meduňky a levandule, také
z divizny, a z ostružin udělaly
i likér pro rodiče. S úsměvem

by se tak dalo říct, že máme
„zavařenou zahradu“. Něco
si necháme v kuchyni, něco
prodáme na našich farmář-

ských trzích. Tak přijďte na trh,
jste srdečně zváni.
Monika Kovalská, Školička
Kamarád

Sbírám, sbíráš, sbíráme
Náš svět je plný užitečných, ale i neužitečných věcí, respektive věcí, které na
své cestě užitek již ztratily. A aby ten svět
byl stále krásný, člověk by měl mít na
mysli, co lze a nelze zužitkovat.
Užitečných věcí, které můžeme sbírat, jsou například houby, a každý rok se
v létě les hemží nadšenci mezigeneračně propojenými, kteří za hříbky praváky
leckdy krkolomnou cestu váží. Je zajímavé, že v těchto případech jsme schopni
snést i značně velkou nepohodu a nekomfort ve vztahu k počasí. Vzpomenu-li si na časy dřívější, tak lidé dokonce za
houbami dokázali urazit i množství kilometrů, aby si houbaření užili třeba ve
slovenských oravských lesích. My naštěstí tak dlouhou pouť urazit nemusíme,
protože naše blízké lesy uprostřed krásné a ojedinělé Vysočiny, jsou plné hub. A
Září 2019

s dětmi je každý rok sbíráme do košíčků
a sušíme na sluníčku. Anebo v přírodní
solární sušičce, která nám bude sloužit na naší zahradě. I když…vše je jen
do času. Naše plány může zhatit malý
brouk, který je velmi přičinlivý, a do krásných smrkových lesů plných vůně dřeva,
podhoubí a mechu se pustil s chutí jemu
vlastní. Takže sbírání hub může být za
chvíli minulostí.
Nicméně, hodně úspěšní jsme i ve
sběru plodů, které nám nabízí nejen zahrádky a aleje plné ovoce, ale i záhony
zeleniny. Ty s láskou opečováváme a radujeme se z úrody. Ve školičce jsme letos
na naší zahradě sklidili třešně, rebarboru,
smrkové výhonky, lískové oříšky, dýně,
patizony, také cuket bylo dost, a nesmíme zapomenout na ostružiny, jahody
a byliny. Veškerou úrodu jsme zpracovali,

ať už sušením, zavařením či zamražením,
a vše vám nabídneme na našich jarmarcích či trzích.
Užitečné jsou pro člověka i hobby sběry, myšleno tak, že sbírání je pro
nás koníčkem, a jsme schopni založit
nejen sbírky známek, ale i starých hraček, věcí doby našich babiček, etiket
od všeho možného. Pamatuji doby, kdy
jsme sbírali ubrousky, obaly od bonbónů či žvýkačky, pohlednice, záleželo na
chuti a nadšení sběratele. Všichni se pak
sejdou na burzách a své nasbírané „exponáty“ vyměňují a obohacují tak své
sbírky. U nás ve školičce taky sbíráme,
ovšem dobré nápady. Ty pak vyměňujeme, tedy sdílíme, na setkáních se svými
kolegy anebo nadšenci dobrých nápadů. A také shromažďujeme věci dávných
časů, proto budete-li něco mít, a nebu13

dete-li chtít tyto věci vyhodit, můžete je
zanechat u nás.
Další skupinu vhodnou, a dokonce
nezbytnou pro sběr, jsou druhotné suroviny, tedy odpadový materiál či zkrátka
odpad, který sbíráme, třídíme a hledáme jeho další využití. Už odjakživa se
sbírá „starý papír“ a železo, tedy odpad,
pro které má člověk využití již z dřívějška. A bez ohledu, zda budeme papír či

železo sbírat, jsou to asi věci, se kterými
si příroda dokáže poradit. Papír v přírodě
zetlí a železo zkoroduje a rozpadne se.
Otázkou je samozřejmě, kolik to bude
let. Současné doba, pohodlí a komfort,
přinesla člověku i jiný odpad, se kterým
si naše příroda však neumí poradit. Proto zde nastupuje naše vášeň pro sbírání.
A že toho je! Použité baterky, hliníkové
obaly, tetrapackové a plastové obaly, na

to všechno dnes máme řady a řady kontejnerů, umístěných tam, kde lidé bydlí
a tento odpad produkují. A přírodou
je kvitováno, že stále více lidí si uvědomuje nutnost třídit tento odpad, aby se
za chvíli z místa, kde žijeme, tedy z naší
krásné planety, nestalo jedno velké smetiště. A tak rodiče ve školce spolu s námi
mohou celoročně sbírat papír, monočlánky, použité tonery a cartrigue, menší
elektro zařízení, konzervy (tedy železo),
hliník (tedy ušlechtilý kov), hliníková víčka od jogurtů, a třídit plast, sklo a drobný
nebezpečný odpad. U Jednoty také můžete odkládat použité jedlé oleje, které
ucpávají naše vodovodní trubky, a dobré oblečení, které můžete nabídnout
potřebným. A budete-li mít nějaký stavební odpad či to, co je většího objemu,
nic není jednoduššího než odvézt do
sběrného dvoru ve Žďáru nad Sázavou,
kde jako obyvatelé městyse Nové Veselí
máte uložení odpadu zdarma.
Všichni tak, malí i velcí, uspokojíme
naše sběratelské vášně, ať už užitečnými či neužitečnými věcmi, a příroda tak
bude opět zdravým prostředím, kde se
dá dobře odpočívat, relaxovat, „dobíjet
baterky“ a likvidovat naše stresy.
Monika Kovalská, Školička Kamarád

Jak Koťátka vařila ostružinový likérek
Na naší zahrádce právě na
podzim dozrávají různé druhy ovoce a zeleniny. Všechno
tady voní a září barvami. A co
bychom to byli za hospodáříčky, kdybychom to, co jsme vypěstovali také nezužitkovali? A
tak tomu bylo i při sklizni ostružin. Děti nejprve ostružiny
otrhaly do hrnečku a jak ostružin v misce přibývalo, začaly
uvažovat o tom, co dobrého
by z nich mohly uvařit.

Šťávu? Tu už vařila paní
kuchařka. Marmeládu? Tu už
vyzkoušely děti z Kuřátek. Co
by ještě z takových ostružin
šlo uvařit? A co zkusit něco pro
dospěláky? Například takový
likérek pro rodiče nebo prarodiče. Bylo rozhodnuto a Koťátka se pustila do práce. Ráno
jsme svařili 1 kg cukru s 3/4 l
vody a nechaly jsme cukrový
sirup vychladnout.
Poté děti ostružiny pořád-

ně omyly a nechaly je okapat
na sítku. Ostružiny rozmačkaly a zalily vodou. Vše povařily
a nechaly přes svačinku odstát. Ostružinovou kaši jsme
společně scedili přes plátýnko
a pořádně vymačkali všechnu
šťávu.
Podle receptu jsme do šťávy přidali 0,5 l vody, 0,5 l cukrového sirupu a 0,5 l rumu. Likérek jsme nechali asi hodinku
odstát a nalévali do sterilních

lahviček. Tentokrát hotový výrobek neochutnávala Koťátka,
ale jejich rodiče. A věřte, že
bylo co ochutnávat.
Tento likérek se spoustou
jiných dobrot, které zavaříme
z plodů naší zahrady, si budete
moci koupit na našem farmářském trhu, který se uskuteční
v neděli 29. září 2019 v areálu
naší školičky.
Eva Jurmanová,
třída Koťátek

Prosba
Školička Kamarád prosí o darování dvou cca 4metrových kmenů o průměru 50 cm pro výrobu dřevěných stojanů na kola. Kontaktujte, prosím, vedoucí učitelku Moniku Kovalskou přímo v MŠ nebo na telefonu
733 132 583. Děkujeme.
14
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Den splněných přání aneb jak se slaví narozeniny
ve třídě Koťátek
Oslava narozenin je jedna z nejčastějších událostí, které
společně slavíme. Při tomto rituálu vyjadřujeme úctu, radost
a vděčnost člověku, pro kterého je oslava připravována. Většinou se provádí v kruhu blízkých osob, rodiny, kamarádů a jde
o oslavu života tohoto jedince. I my vnímáme důležitost této
oslavy, proto celý den věnujeme oslavenci.
A proč zrovna den splněných přání? Každý má přece své sny
a přání. Třeba stát se na jeden den princeznou, hasičem, vílou,
popelářem a podobně. Fantazii se meze nekladou, jde nám o to,
aby si děti tento den pořádně užily a měly na něj krásné vzpomínky. Společně s rodiči se domluví, jaké téma by se jim líbilo
a my tomuto přání přizpůsobíme celý den. První narozeninový den splněných přání již máme za sebou. Ptáte se, jaké bylo

téma? Chlapeček, který slavil narozeniny, si přál být sportovcem.
Tak se také stalo. Hned po svačince jsme vyrazili do sportovní
haly, kde jsme se proměnili v „profesionální sportovce“. Nejprve
byla na programu rozcvička na protažení a zahřátí přesně tak,
jak to dělají správní sportovci. Následoval štafetový běh, hod
oštěpem, samostatné nájezdy na branku v hokeji, skok padákem a mnoho dalšího. Nechybělo ani slavnostní vyhlášení vítězů a udílení medailí.
Celý den se nám moc vydařil a všichni se skvěle bavili. Už teď
se těšíme na další narozeninový rituál ve třídě Koťátek. Není totiž nic krásnějšího než jiskřičky čirého štěstí v očích dětí. Pojďme
tedy plnit dětské sny.
Eva Jurmanová, třída Koťátek

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Podzimní zprávičky ze školy
Vážení občané, dovolte
mi vás oslovit na prahu nového školního roku a seznámit
s tím, co vše nás v něm čeká.
Na konci předešlého roku
jsme se rozloučili s dvaceti absolventy, kteří budou dále pokračovat na středních školách
a učilištích, většina z nich se
dostala na první zvolenou školu. Z páté třídy se hlásili čtyři
žáci na víceletá gymnázia, dva
z nich se rozhodli na gymnázium nastoupit. Naši školu nyní
navštěvuje 234 žáků. Do první
třídy nastoupilo 25 žáků.
Do nového školního roku
vstupujeme se změnou v obsazení školního poradenského
zařízení. Na místo školní psycholožky nastoupí speciální
pedagog Mgr. Miroslav Skalník. Paní psycholožce bych
rád poděkoval za dobře odváděnou práci, během které pomohla mnoha dětem i celým
rodinám.
Ve chvíli, kdy čtete tyto
řádky, je již zahájena výstava
Rozkulačeno. Tou si chceme
připomenout 30. výročí pádu
komunistického režimu. Myšlenka vznikla poté, co naše
pozvání na besedu ve škole
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a obci přijal ředitel Ústavu
pro studium totalitních režimů. Na besedě mělo téma kolektivizace velký ohlas a jsme
moc rádi, že jsme se společně
s panem starostou dohodli na
zapůjčení výstavy, která se zaměřuje právě na dobu kolektivizace.
Rok 2020 bude rokem letních olympijských her. K této
významné události se každé
čtyři roky připojujeme sportovním dnem, pro tuto akci
jsme se rozhodli využít nový
areál u ZŠ Švermova ve Žďáře.
Budeme se také nadále
věnovat návrhu lesoparku,
který děti z naší školy v minulém roce představily nejprve
environmentální komisi, poté
zastupitelům obce a rada
městyse schválila záměr tento
park vybudovat. Nyní začíná
projednávání jeho podoby
s paní architektkou. Věříme, že
již za dva roky bychom mohli
lesopark využívat především
pro volnočasové aktivity nejen
dětí a mládeže, ale i všech dalších generací.
I v letošním roce se zúčastníme mnoha akcí. Kromě
sportovních a vědomostních

soutěží to bude například
několik vystoupení pěveckého sboru, turnaj ve vybíjené
dívek, rozsvěcení vánočního
stromu, bruslení na zimním
stadionu, čištění břehů Oslavy, projekt Celé Česko čte dětem, návštěvy divadel, výstav,
exkurze, výlety a výukové
pořady. Zapojíme se do dobrovolnického projektu 72 hodin, budeme pokračovat v environmentálních
aktivitách
v rámci programu Ekoškola,
vyjedeme na kurz sjezdového
lyžování, případně uspořádáme kurz běžeckého lyžování
a párkové závody pro první
stupeň. V květnu budeme
pořádat republikového finále
Sportovní ligy základních škol
v házené.
V novém školním roce
nabízíme množství kroužků,
které jsou pro děti zdarma, případně za poplatek na materiál. Velmi nás těší zájem, který
děti o jednotlivé kroužky projevují. Prosíme však o pochopení, že kapacity kroužků jsou
omezené a nelze je navyšovat.
Pedagogové je vedou z vlastní iniciativy, zcela dobrovolně
a bez nároku na mzdu.

U podobných článků se
možná čtenáři někdy zamýšlí,
jestli není učení na posledním místě. Opak je pravdou,
výuka je pro nás na prvním
místě. Veškeré činnosti děláme proto, abychom doplnili
znalosti a dovednosti získané
ve vyučování. Jedním z velkých témat poslední doby je
přínos vyučování venku. Tuto
iniciativu podpoří v letošním
roce zejména Mgr. Eva Nováková, jejíž třída si vyzkouší pravidelnou venkovní výuku. Ta
bude probíhat každý pátek po
celý školní rok. Jak tato výuka
vypadá a co přináší, vás rádi
seznámíme v dalších vydáních
zpravodaje.
Na závěr bych rád zmínil
i brigády na školním pozemku, které probíhají o letních
prázdninách a jsou hojně navštěvovány našimi žáky. Chtěl
bych tímto poděkovat všem,
kteří přišli pomoci na pozemek nebo do školy a stejně
tak všem dospělým, kteří jsou
škole nápomocni.
Přeji všem, aby nový školní
rok byl rokem šťastným, radostným a úspěšným.
Tomáš Augustýn
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Klíče(k) se soustředil
Konec prázdnin již druhý
rok patřil třídennímu soustředění pěveckého sboru.
Společné chvíle plné hudby,
legrace a krásné přírody jsme
letos strávili v EVC Švýcárna
nedaleko Adamova v Moravském krasu. Pilně jsme trénovali písně různých žánrů na
akce v novém školním roce
a také zpívali a tančili jen tak
pro radost. „ Na našem soustředění jsme jezdili na výlety
po Moravském krasu. Jezdili jsme autobusem, ale také

jsme chodili pěšky. První den
jsme navštívili jeskyni Výpustek
a vesnici Křtiny. Druhý den jsme
si šli zašplhat na skály jménem
Kolíbky a podívat se do starého větrného mlýna. V tomto
mlýně, který je nyní upraven, je
muzeum. Třetí a také poslední
den jsme si udělali pěší výlet na
vlakové nádraží do Adamova.
Tam jsme nastoupili na vlak
domů. Soustředění se nám líbilo.“ (Elenka Chmelíková a Verča
Šrámková)
Veronika Ptáčková

Zahrada o prázdninách
Na školní zahradu jsme nezapomněli ani o prázdninách. Proběhlo celkem 8
brigád, bylo odpracováno 250 hodin, 35
dětí pracovalo více než třikrát, 14 dětí
více než pětkrát. Mnohokrát nám pomáhala odcházející děvčata z deváté třídy,
přišli budoucí prvňáčci i docela malí
tříletí zahradníci. Pracovali také někteří rodiče a prarodiče, jejich zkušenosti
a fortel byly hned znát. Na zahradě vládla vždy příjemná nálada a práce nám šla
pěkně od ruky. Díky zahradě jsme zažili
pocity sounáležitosti i smysluplné práce.
Všem brigádníkům patří velké poděkování, jsme rádi, že máme tak pilné
a obětavé žáky. Za spolupráci děkuji
i učitelům, kteří s dětmi na zahradě pracovali v době své dovolené.
Eva Nováková, správce školní zahrady

Farmářské trhy
V sobotu 14. září jsme prodávali část úrody ze školní zahrady na farmářských trzích na náměstí ve Žďáře
nad Sázavou. Náš stánek už z dálky lákal kupující dýně oranžově zářily, mrkev se červenala, kopr voněl
a zákazníci se jen hrnuli. Rychle šla na odbyt krásně
svázaná cibule i česnek, mizely svazečky mangoldu
a bylinek. Naši prodavači velmi profesionálně a mile
komunikovali se zákazníky, úsměvy a poděkování
kupujících nás těšily možná víc, než utržené peníze.
Veřejnost jsme také informovali o naší školní zahradě
a principu přírodních zahrad prostřednictvím letáků
a informačního panelu. Získané prostředky použijeme na nákup semen a nářadí na školní zahradu. Poděkování patří nejen deváťákům zajišťujícím prodej,
ale všem, kteří se podílí na práci na naší zahradě.
Eva Nováková
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Jeřabinka 2019
V úterý 17. 9. 2019 proběhl ve Žďáře nad Sázavou další ročník regionální soutěže Jeřabinka. V areálu zámku a jeho okolí
vedla soutěžní stezka se sedmi zastaveními – botanika, ryby,
ptáci, les, odpady, meteorologie a historie regionu. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Jakub Knap, Jakub Chalupa, Anna
Křehlíková a Michaela Maternová reprezentovali naši školu
v kategorii starších a umístili se na prvním místě s přesvědčivým náskokem 7 a půl bodu. V kategorii mladších soutěžily
Aneta Mužátková, Anežka Jurková, Zuzana Šlancarová a Ela
Najmanová. Naše děvčata byla mezi soutěžícími nejmladší,
přesto podala dobrý výkon a obsadila deváté místo. Všem
soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.
Eva Nováková

Vyhodnocení sběrových aktivit školního roku 2019/2020
V loňské školním jsme se zapojili do nejrůznějších sběrových aktivit.
Celkem jsme odevzdali:

21 323 kg
183,80 kg
10,60 kg
79,22 kg
2 233 kg

starého papíru
pomerančové kůry
citronové kůry
léčivých bylin
kaštanů

Dále jsme sbírali hliník, víčka od PET lahví (jsme zapojeni do
charitativní sbírky Naděje pro Elišku), vybité baterie a drobné elektrospotřebiče. V tabulce najdete nejpilnější sběrače, jejich nasbírané množství a třídu, kterou navštěvují v tomto školním roce.
starý papír

1. Benjamín Wimmer

2 080 kg (2. B)

2. Amálie Studená

1 409 kg (4. tř.)

3. Veronika Šrámková

1300 kg ( 4. tř.)

pomerančová 1. Dominik Dlouhý
kůra
2. Vojtěch Chvátal
3. Valentýna Straková
citronová kůra 1. Veronika Jurková

léčivé byliny

9,5 kg (5. tř.)
7,6 kg (4. tř.)
7,0 kg (5. tř.)
2,4 kg (8. tř.)

2. Jakub Veselý

2,0 kg (8. tř.)

3. Matyáš Dvořák

1,35 kg (2.B)

1. Vojtěch Chvátal

7,7 bodů (4. tř.)

2. Martin Henzl

5,74 bodů (3.B)

3. Natálie Pfaurová

4,66 kg (3.A)

Děkujeme všem sběračům, kteří se zapojili a především rodičům a prarodičům, kteří je v těchto aktivitách podporují.
Jana Maternová

Klíče(k) na pouti ve Březí
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme
byli pozváni, abychom zazpívali společně
s Venkovskou kapelou na pouti ve Březí.
Zpěv lidových písní s doprovodem kapely je
pro nás vždy velkým a netradičním zážitkem,
na který je potřeba se dobře připravit. Samostatně jsme pak zazpívali tři písně z našeho
repertoáru od různých interpretů. Příjemně
strávené nedělní pouťové odpoledne jsme
zakončili na kolotoči. Děkujeme za pozvání
a těšíme se na další spolupráci.
Veronika Ptáčková

Den bez aut
Dne 18. 9. 2019 se ZŠ Nové Veselí připojila k mezinárodní
akci Den bez aut. Kdo se tento den dopravil do školy jiným dopravním prostředkem než automobilem, mohl si obléct zelené
tričko nebo zelený doplněk. Většina dětí se do školy dopravila
Září 2019

pěšky, na kole, někteří využili kolečkové brusle, koloběžku nebo
skateboard. Letos děti pořizovaly ze své cesty do školy krátká videa a celý dokument si můžete prohlédnout na stránkách školy.
Jana Maternová
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Házenkáře Nového Veselí čeká evropská pohárová premiéra
Po historicky nejlepší sezóně novoveselské házené v nejvyšší české soutěži, ve které
naše mužstvo mužů vybojovalo první účast v play-off a konečné 5. místo, vstupujeme do
naší čtvrté extraligové sezóny.
Po zasloužené pauze odstartovala v polovině července letní
příprava A-týmu mužů, a také
mladšího a staršího dorostu.
Přípravu žákovských kategorií
na novou sezonu zahájily v naší
ZDT Aréně v první polovině srpna kempy starších a mladších
žáků, které byly otevřeny i pro
hráče jiných klubů. Na kemp
mladších žáků bezprostředně
navazoval turnaj „Rozhodni se
sám“. Tento mezinárodní turnaj
mladších a starších žáků, který
jsme pořádali již po 12., přinesl
skvělé výkony obou našich kategorií. Starší žáci v postupu do
finále svedli napínavý souboj
proti týmu ŠKP Bratislava, který
prohráli až v rozstřelu 7metrových hodů. V utkání o 3. místo
proti týmu HBC Olomouc předvedli koncentrovaný výkon
a získali bronzové medaile. Ještě lepší umístění se podařilo vybojovat našim mladším žákům.
V semifinále předvedli ohromnou bojovnost, když porazili
vítěze druhé skupiny maďarský
tým ISK Tatabánye. V zápase
o zlato se projevila fyzická převaha soupeře z Chodova, což
nakonec pro naše malé házenkáře znamenalo zisk stříbrné
medaile. Obě družstva zaslouží
obrovskou pochvalu a jejich
výkony jsou určitě příslibem do
nové sezony.
Mladší i starší dorostenci
se v rámci své letní přípravy
zúčastnili soustředění v rakouském Linzi. Obě kategorie čekala
kombinace herních tréninků,
a také silové a kondiční přípravy. Kromě tréninků sehráli dorostenci i přípravné utkání, ve
kterém porazili domácí tým HC
Linz AG. Mladší dorost sehrál
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s domácím celkem dle věkových
kategorií dva přípravné zápasy
s bilancí jedné výhry a jedné
prohry. Celé soustředění proběhlo bez zranění a ve výborné
atmosféře. Další mezinárodní
akcí, kterou obě dorostenecké
kategorie spolu se staršími žáky
absolvovaly, byl prestižní mezinárodní turnaj v německém
Lipsku. Výběr starších žáků RHC
Nové Veselí zaznamenal velký
úspěch. Celým turnajem postupovali naši hráči výborně bez
jediné porážky, kterou okusili až
ve finále, když prohráli s týmem
Füchse Berlín. Obrovským zážitkem pak bylo vyhlášení výsledků v přestávce bundesligového
utkání SC DHfK Leipzig - Füchse Berlín. Starší i mladší dorost
svedl boj s dvěma německými
týmy a na závěr s Duklou Praha.
Přestože nedokázali ve svých
zápasech zvítězit, měli možnost
odehrát přípravná utkání s kvalitními zahraničními soupeři.
Poslední akcí v rámci letní přípravy byl pro naše dorostence
mezinárodní turnaj v domácím
prostředí ZDT Arény „Memoriál Lukáše Macka“. Starší dorost
odehrál ve třech dnech pět zápasů, ve kterých hráči střídali
lepší a horší momenty. S bilancí
čtyř výher a jedné prohry obsadili naši hráči konečné druhé
místo. Také mladší dorostenci
obsadili v kvalitní konkurenci
druhé místo s bilancí dvou výher, jedné remízy a jedné prohry.
Muži svou letní přípravu
zahájili 15. července. Tým prošel po minulé sezóně mnoha
změnami, když tým opustilo
celkem sedm hráčů, mezi nimiž
byli i zahraniční opory Marko
Živojinovič nebo Josip Kezič.
Těsně před startem letní přípravy přišly zprávy o odchodu
dalších dvou důležitých hráčů.
Dosavadní brankářská jednička
Vít Schams okusí od této sezóny první švýcarskou ligu a pra-

vé křídlo Jakub Štěrba odešel
do druhé německé Bundesligy.
Jsme rádi, že naši hráči svými
výkony zaujali a dostali možnost zahrát si v kvalitních evropských soutěžích. Naše mužstvo
samozřejmě nezaznamenalo
pouze odchody. Hráčskou základu v létě rozšířili domácí i zahraniční hráči. Na postu střední
spojky bude od této sezóny
nově nastupovat Martin Kocich,
který přišel z Frýdku-Místku,
a také Kristo Voika, estonský
reprezentant se zkušenostmi
z finské nebo německé ligy. Pravé křídlo posílil ukrajinský reprezentant Dmitriy Turchenko,
který doposud působil v Turecku. Poslední zahraniční posilou, která přichází z kosovské
ligy, bude kamerunská pravá
spojka Pamphile Bassomben.
Hodně pozměněný tým čekalo
v rámci letní přípravy spoustu
práce. Kromě kondičních a silových tréninků byla důležitá
také herní příprava. Aby hráči
dostali možnost se co nejvíce sehrát, absolvovali několik
přípravných utkání převážně
s extraligovými celky. První část
přípravy vyvrcholila již tradičním mezinárodním turnajem,
který pořádáme na počest zakladatele házené v Novém Veselí Dr. Josefa Smékala nazvaný
„Memoriál Dr. Josefa Smékala“.
Tento turnaj přinesl skvělou
házenou kvalitních evropských
týmů. Kromě našeho mužstva
a celku SKKP Brno se turnaje
účastnily celky z Německa, Maďarska, Polska nebo Rakouska.
V těžké konkurenci jsme nakonec obsadili neoblíbené 4.
místo, přesto náš tým předvedl skvělé a vyrovnané výkony.
Další šanci zahrát si s kvalitními
týmy dostal náš celek na turnaji
u našeho partnerského klubu
HC Linz AG. Po těsné prohře
s domácím celkem a vítězstvími
nad italským týmem Meran Alperia a extraligovým týmem HC

Lovosice naše družstvo obsadilo celkovou 2. pozici. Letní přípravu družstva mužů zakončilo
herní soustředění v Chorvatsku,
kde v rámci tohoto soustředění
sehráli tři velmi dobrá vítězná
utkání, kde postupně porazili
mistrovský tým Bosny a Hercegoviny HRK Izvidač, následující
den mistrovský tým Černé Hory
RK Lovčen a na závěr druholigový chorvatský celek RK Kaštela. I
když šlo teprve o přípravu, která je vždy specifická, jsme moc
rádi, že se našemu týmu herně
dařilo a nepřišlo žádné zranění.
Po návratu z herního soustředění už všichni netrpělivě
vyhlíželi start naší čtvrté extraligové sezóny. Ještě předtím
si ovšem A-tým připravil pro
fanoušky a všechny příznivce,
kteří pomáhají s novoveselskou
házenou překvapení. První
ročník akce s názvem „Předsezónní grilování s fanoušky“ odstartovalo novou tradici, která
se bude konat vždy poslední
víkend před startem extraligové sezóny. Spojení s fanoušky
a lidmi, kteří klubu pomáhají,
je pro nás velmi důležité, proto
jsme moc rádi, že již při premiéře této akce se nás v našem
areálu sešlo tolik.
Největší událostí tohoto
léta je ovšem historická účast
našeho klubu v evropském
poháru Challenge Cup, kam se
naše mužstvo kvalifikovalo zásluhou skvělého výsledku v podobě 5. místa z poslední extraligové sezóny. Los rozhodl, že
naším prvním soupeřem bude
bulharský tým HC Dobrudja. Po
vzájemné dohodě klubů máme
velkou radost, že se oba zápasy
odehrají v našem domácím
prostředí. Naše historická premiéra v evropském poháru se
uskuteční o víkendu 12. a 13.
října 2019 v naší ZDT Aréně.
Evropský pohár se blíží, ovšem nová sezóna extraligy byla
již rozehrána. Naše mužstvo
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

přivítalo v prvním kole tým
SHC Maloměřice. Před skvělou
kulisou v zaplněné ZDT Aréně
se naši hráči postupně rozehráli
k velmi dobrému výkonu a vyhráli 30:19. Hned ve druhém
kole nás čekal těžký zápas u našeho soupeře z play-off Dukly
Praha. Zápas měl skvělý náboj,
oba týmy si vybraly slabší moment. Po skvělém boji našeho
mužstva jsme nakonec prohráli
těsným výsledkem 30:28.
Účast našich družstev nejen
v domácích mistrovských sou-

těžích, ale také v evropském
poháru by nebyla možné bez
podpory Kraje Vysočina, městyse Nové Veselí, naší střešní
organizace České obce sokolské a mnoha našich sponzorů
a příznivců. Rádi bychom jim
touto cestou poděkovali. Doufáme a věříme, že jejich důvěru
v nás vloženou nezklameme
a odvděčíme se svými výkony
na palubovkách doma i v zahraničí.
za oddíl házené
Karolína Straková

Volejbal
Léto uteklo jako voda a sezóna 2019/2020 je již v plném proudu. Co jí předcházelo?
Na začátku měsíce června se konalo předprázdninové volejbalové soustředění na domácí palubovce v Novém Veselí, které
bylo převážně zaměřené na utužení nového kolektivu a zlepšení herních dovedností. Celkem 12-ti tréninků se zúčastnilo okolo
čtyřiceti hráček všech kategorií. Po trénincích následovala relaxace ve vířivce nebo bowling. Soustředění také zpestřilo přátelské
utkání proti juniorkám ŠSK Demlova, kde naše děvčata zvítězila
4:1. Poslední den si hráčky zahrály turnaj proti trenérům a poté
následovalo překvapení v podobě kondičního trenéra hokejového týmu Rytíři Kladno Mikiho Obrtela.
Červenec se nesl v duchu odpočinku, kdy všichni nabírali síly
a dovolenkovali. Od začátku srpna se začalo znovu naplno trénovat. Tréninky probíhaly 3x týdně v hale včetně „oblíbeného“ posilování.
Tradiční letní volejbalové soustředění v Nasavrkách se konalo
v termínu od 13. – 18. srpna. Zúčastnily se ho hráčky všech kategorií tedy i přípravky, která toto soustředění absolvovala poprvé.
Trénovaly se všechny herní činnosti od přihrávky po smeče. Došlo
také na procházky na zmrzlinu, na rozhlednu nebo dvě večerní
grilování. Nechyběly ani přátelská utkání s ŠSK Demlova Jihlava.
Všichni zúčastnění si soustředění moc užili.
Do sezóny 2019/2020 přihlásil oddíl volejbalu svá družstva do
nadcházejících soutěží, viz tabulka.
KATEGORIE SOUTĚŽ
DRUŽSTVA TRENÉRSKÉ OBSAZENÍ
Ženy
KP I. třídy „A“
Fejtová Magdalena
Juniorky
I. liga
„A“
Vítová Kateřina, Štourač
Miroslav, Pochop Petr
Kadetky
I. liga
„A“
Vítová Kateřina, Štourač
Miroslav, Klas Marcel
Starší žákyně KP I. třídy „A“
Vítová Kateřina,
Štourač Miroslav
Mladší žákyně KP I. třídy „A“
Pohanka Josef,
Myšák Lubomír
„B“
Křivánek Roman,
Vavroušek Lubomír
minivolejbal „A“
Pohanka Josef
„B“
Myšák Lubomír
„C“
Křivánek Roman
„D“
Horká Michaela
„E“
Vavroušek Lubomír
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Sezónu 2019/2020 odstartují na domácí palubovce 5.10. juniorky a kadetky. Juniorky budou hrát proti družstvu Kometa Praha
a kadetky proti družstvu Havlíčkova Brodu. Rozpisy dalších utkání
naleznete na cvf.cz nebo na našem Facebooku (volejbal Nové Veselí), kde pravidelně přidáváme fotky a další informace.
Tímto bychom Vás chtěli pozvat na naše zápasy, přijďte nás
podpořit, budeme to potřebovat!
den
datum
sobota 5. říjen 2019
neděle 20. říjen 2019
sobota 26. říjen 2019
sobota 2. listopad 2019

sobota 9. listopad 2019

neděle
sobota
neděle
sobota

10. listopad 2019
16. listopad 2019
24. listopad 2019
30. listopad 2019

neděle 22. prosinec 2019

soutěž
1. liga kadetek
1. liga juniorek
čtyřky
KP žen
1. liga kadetek
1. liga juniorek
KP žen
KP mladších žákyň

domácí utkání
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
SK Kometa Praha
Nové Veselí
Přibyslav
PVK Olymp Praha B
TJ Sokol Bedřichov
Humpolec
družstvo A
družstvo B
1. liga kadetek
ŠSK Demlova Jihlava
1. liga juniorek
ŠSK Demlova Jihlava
KP žen
Pelhřimov
KP starších žákyň Nové Veselí
KP mladších žákyň družstvo A
KP žen
Třebíč
1. liga kadetek
SKŠ ZŠ Mikulova Praha
1. liga juniorek
Volleyball Nymburk
čtyřky
Nové Veselí
Marie Nováčková
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