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

UDÁLOSTI
Z OBŘADNÍ SÍNĚ
V neděli 20. října 2019 bylo v obřadní síni městyse slavnostně přivítáno
13 nových „občanů“ Nového Veselí. V
kulturním programu vystoupily s programem děti ze 4. třídy základní školy
pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky
Kašpárkové. Po slavnostním projevu
místostarosty městyse Jiřího Danihela
byla maminkám předána kytička a příspěvek od městyse.
Luboš Kvapil, Sportovní 247
Dominika Zaťková Na Zámku 103
Magdaléna Sobotková K Újezdu 149
Eduard Strejček Nová 182
Leontýna Němečková Sportovní 307
Filip Hora Sportovní 290
Diana Hronová Polní 402
Miriam Paseková Zahradní 369
Veronika Smrčková Nová 182
Jakub Morký Potoční 343
Lukáš Dítě K Újezdu 84
Gabriela Hemzová Na Zámku 351
Natálie Prosová Bohdalovská 177
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
K 31. 10. 2019 činil počet obyvatel v Novém Veselí 1329, z toho 664 žen a 665 mužů.
Věkové složení městyse
Pohlaví
0-5
6 - 17
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
Ženy
50
83
79
87
99
73
85
Muži
58
81
89
91
106
82
83
Celkem
108
164
168
178
205
155
168

70 - 79
71
54
125

80 - 89
32
20
52

90 - 99
5
1
6

100 +
0
0
0

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) k 31. 10.
2019 dosáhl 1,7 %, což je o 0,5 % více než v minulém roce.

NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Dominik Peřina, Nová 176
Radek Hanus, Potoční 299

Marie Stehlíková 94 let
Marie Pelikánová 85 let
Josef Krupička 70 let
Vlasta Veselá 85 let

Rodičům narozených dětí
srdečně blahopřejeme.

Marie Svobodová 80 let
František Chlubna 80 let
Vladimír Šrámek 80 let
Jaruška Vencelidesová 70 let
Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti

INFORMACE PRO OBČANY
Svoz komunálních odpadů v době vánočních svátků bude proveden v sobotu 21. 12. 2019 v brzkých ranních hodinách.
Ve čtvrtek 26. 12. 2019 bude knihovna Nové Veselí uzavřena.
Výstava Krojované panenky E + M otevřena dle provozní doby
knihovny.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na
veřejných chodnících a komunikacích, a to zejména z důvodu
provádění zimní údržby na těchto komunikacích. Děkujeme.
Žádáme spoluobčany, aby o nedělích a svátcích neprováděli
hlučné práce a činnosti a nerušili tak tímto své spoluobčany.
Děkujeme.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v zimním období pečují
o pozemky městyse v okolí svých domů (odhrnování a posyp).

Jednotlivá hlášení místního 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.
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.

Sportovní akce TJ Sokol Nové Veselí
20. 12. v 18.00 hod

hala bufet

20. ročník mariášového turnaje

21. 12. v 8.00 hod

hala

Rodinný turnaj dvojic ve volejbalu

22. 12. v 8:00 hod

hala

Turnaj minivolejbalu

22. 12. v 9.00 hod

sokolovna

Stolní tenis muži A - Ostrov n. Osl.

26. 12. v 9.00 hod

hala

Štěpánský turnaj v malé kopané

28. 12. v 15.00 hod

sokolík

Turnaj v šachu „bleskovka“, memoriál Milana Holcmana

29. 12. v 13.00 hod

hala

Turnaj o pohár starosty městyse v kuželkách
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Úterý 31. 12. sv. Silvestra I., papeže,
12:00 hod
v Matějově vyjdeme od Božích muk ke kříži nad
obcí, rozhlédneme se po rodném kraji
a poděkujeme za něj i za uplynulý rok
17:00 hod
mše svatá na poděkování s přehledem za celý rok
a s prosbami o Boží pomoc a ochranu v roce novém
a všeho, co nám na této zemi bude dopřáno

Vánoce 2019
Úterý 24. 12. Štědrý den – STÁTNÍ SVÁTEK
6:30 hod
poslední roráty při svíčkách
17:00 hod
hraní z věže
21:00 hod
mše svatá
Středa 25. 12. Narození Páně - Boží hod vánoční - ZASVĚCENÝ
SVÁTEK
8:00 hod
mše svatá za všechny, kterým jsme přáli
a kteří přáli nám
16:00 hod
koledy u jesliček s našimi dětmi
Čtvrtek 26. 12. sv. Štěpána, Štěpán – DOBROVOLNÝ SVÁTEK
8:00 hod
mše svatá
Neděle 29. 12. Svaté rodiny - OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ
8:00 hod
mše svatá
15:00 hod
vánoční koncert v kostele sv. Václava

Středa 1. 1. 2020 Matky Boží Panny Marie, Nový rok, státní svátek
8:00 hod
mše svatá za matky, za vlast, za mír a za dary
Ducha svatého pro ty, kdo budou stát v tomto roce
před důležitým rozhodnutím
14:30 hod
obchůzka všech zastavení Našeho Nového Veselí
a s modlitbou za městys, farnost i vlast
Sobota 4. 1. 2020 8:00 mše svatá a požehnání tříkrálovým koledníkům
Neděle 5. 1. 2020 v 15 hodin na Vejdochu poděkujeme za uplynulý
i nový rok a svěříme do Boží ochrany svůj život, své blízké i svůj kraj

Kulturní akce v roce 2020

Předběžné termíny poutí v blízkém okolí v roce 2020

6. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4. – pravidelné setkání
seniorů v zasedací místnosti úřadu městyse

24. 5. 2020

Pouť v Kotlasích

23. 8. 2020

Pouť v Újezdě

5. 7. 2020

Pouť v Chroustově

6. 9. 2020

Pouť v Matějově

26. 7. 2020

Pouť v Rudolci

13. 9. 2020

Pouť ve Březí nad Oslavou

1. 2. 2020 – sportovní ples společně s
firmou ZDT - Sokolovna

2. 8. 2020

Pouť v Budči

20. 9. 2020

Pouť v Pokojově

15. 2. 2020 – masopustní průvod

9. 8. 2020

Pouť v Bohdalově

27. 9. 2020

Pouť v Novém Veselí

22. 2. 2020 – masopustní dozvuky Sokolovna

16. 8. 2020

Pouť u kaple sv. Rocha
v Novém Veselí

4. 10. 2020

Pouť v Kyjově

25. 1. 2020 – hasičský ples s kapelou
TANDEM

POUŤOVÝ JARMARK 2019
Jarmark už se stal příjemnou
tradicí, která patří k novoveselské pouti stejně jako kolotoče.
A tak jsme se i letos sešli v neděli 29. 9. 2019 v jídelně základní
školy. Kromě známé party, jsme
přivítali i pár nových tváří.
Pojďte si se mnou vzpomenout, jak to vypadlo.
Míša Doskočilová se od loňska rozrostla o jedno děťátko navíc, a tak pro ni není snadné najít
čas na šití. Přesto jsme u ní mohli
najít krásné šité věci - např. čepice, tepláky a mikiny.
Stanislava Doležalová letos
napletla z papírového proutí
tácy, věnečky, košíčky a různé
ozdoby, na kterých je prima, že
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zdobí celoročně bez ohledu na
roční dobu.
Jarmila Malá se na tvoření
podílí se svými dcerami a také
maminkou, a tak nabízela spoustu věcí. Mezi nimi výrobky z fima,
svíčky, náušnice, nádherné vyšívané obrazy a ubrusy vyšívané
technikou richelieu.
Marie Vejvodová háčkuje
hračky pro děti.
Zdeňka Tulisová ráda šije
patchwork a tak našila dečky,
polštářky, chňapky, zástěrky, tašky, ale vyrábí i bižuterii.
Radka Glasová asi nejraději
šije tepláky a na její nabídce je to
vidět. Kromě toho nabízela i čepice, nákrčníky, sukně a pyžama.

Petra Zelingerová prodávala
podzimní dekorace a věnečky
stejně jako každý rok.
Libuška Doskočilová paličkuje a kromě paličkovaných věcí letos prodávala pletené ponožky,
vánoční svícny a věnečky.
Jitka Chalupníková u nás
byla letos poprvé a přivezla k
nám háčkové věci. Nejraději háčkuje hračky a ozdoby.
Nováčky byly i Míša Orlová
a Míša Kutilová, kromě toho, že
jsou obě Míši kamarádky z dětství, každá z nich i něco vyrábí.
Míša Orlová dělá keramiku, nabízela andílky, mističky, harmonizační obrázky a drobné keramické věcičky. Míša Kutilová „kutí“

energetické náramky.
Já jsem našila různé tašky,
batohy, pytlíky pro malé i velké.
I letos měly o zábavu na jarmarku postaráno i děti. Zábavné
aktivity jim nabízela Jitka Kalasová, ta po konci akce zhodnotila,
že děti vyráběly letos víc než vloni – takže děkujeme.
Organizace se i letos zhostila
Libuška Doskočilová, moc děkuji
za prodejce za perfektní přípravu.
Děkujeme i základní škole za
zapůjčení prostor jídelny. Cítíme
se tam fajn jak my prodejci, tak
návštěvníci.
A v neposlední řadě děkujeme panu starostovi za podporu.
Iva Zárybnická
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2020 v dopoledních hodinách proběhne v
Novém Veselí tradiční Tříkrálová sbírka. Obcí budou procházet
skupinky koledníků s pokladničkami zapečetěnými Úřadem městyse a logem České charity,
aby požádaly o příspěvek na její činnost. Výtěžek z této sbírky je
určen především na pomoc nemocným, hendikepovaným a jinak
sociálně potřebným zejména v regionech, kde byl vybrán.

Školáci a studenti, kteří chtějí udělat dobrý skutek a stát se na sobotní dopoledne „Tříkrálovým koledníkem“, se mohou přihlásit u paní
Marcely Vencelidesové na telefonním čísle 777 930 207.

„DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ
NA POMOCI DRUHÝM!“

Srdečně vás zveme na LIDOVÉ MISIE,
které pořádají misionáři z Vranova nad Dyjí u nás (i v Bohdalově) v týdnu od neděle 22. do soboty 28. března 2020.
Lidové misie u nás byly naposledy kolem
roku 1947. Byly a jsou dodnes jedinečnou
příležitostí obnovy křesťanské víry pro každého, kdo žije na území farnosti. Je to příležitost úplně pro všechny:
- pro ty, kteří dosud víru hledají, kteří se
touží o Bohu něco dozvědět, přijít mezi
křesťany, mohou být lidové misie novým začátkem, na kterém budou potom moci dál stavět
- pro ty, kteří se k víře touží vrátit, mohou
být týdenní lidové misie okamžikem
zlomu v jejich životě
- pro ty, kteří dosud nenalezli odvahu, je
to možnost dát svému civilnímu manželství (nebo nesezdanému soužití)
svátostnou podobu v kostele, pokřtít
své děti
- pro ty, kteří se účastní pravidelně bohoslužeb a svou víru se snaží žít, je to
možnost k prohloubení vědomostí o
Božích skutečnostech, k rozšíření obzorů, k nové radosti z daru víry
- pro ty, kteří se již dlouho chystají smířit s Bohem, je to možnost po letech
znovu přijmout svátost smíření a svaté
přijímání
Kněží, kteří misie povedou, budou od
čtvrtka do soboty zpovídat a rádi poradí a
pomohou i tomu, kdo snad již zapomněl,
jak svátost smíření (svatá zpověď) probíhá.

Nikdo se nemusí bát. Kněz je ve zpovědnici
na místě milosrdného Ježíše, dobrého pastýře a nesmí na to zapomenout. Když byl
jeden z našich misionářů na praxi v Polsku,
jeden redemptorista mu přišel do zpovědnice ještě zdůraznit: „Michal, tu musisz być
bardzo łagodny, rozumiesz? Musíš zde
být velice laskavý, chápeš?“
Program po celých sedm dní je určený
pro všechny:
- každý den ráno i večer bohoslužba s
hlavním misijním kázáním, mše svaté
budou také pro děti a mládež
- po večerní mši svaté tematicky zaměřené promluvy (pro ženy, muže, manžele a rodiče)
- od čtvrtka příležitost ke svátosti smíření (svaté zpovědi) a to i pro ty, kdo tuto
svátost po dlouhá léta nepřijímali, v
pátek možnost přijetí svátosti nemocných
- ve středu kající světelné procesí; v sobotu stavění misijního kříže jako jednoho ze symbolů misií
a další doprovodný program lidových misií (především návštěvy domovů, škol i nemocných).
Před misiemi bude přednáška o Bibli.
Součástí lidových misií je žehnání
domů a bytů v obou farnostech. Začne v

pondělí 2. března a v úterý 3. března, vždy
od 15 do 20 hodin (pokud bude třeba, tak
budeme pokračovat v pondělí 16. a v úterý
17. 3.). Pokud to bude možné – vše bude
hlášeno místním rozhlasem. Není třeba
nic zvláštního chystat, ani se předem přihlašovat. Naši kněží a jáhni vás sami navštíví, budete-li mít zájem, dům požehnají a
předají památku. Žehnání je bezplatné! Je
dobré využít této návštěvy kněze či jáhna a
v případě, že vás cokoliv zajímá, se můžete
informovat – např. za jakých podmínek je
možno pokřtít dítě, přijmout svátost manželství, dát do pořádku sňatek po církevní
stránce, jak se mohou dospělí připravovat
na křest atd.
Podrobnější informace přinese Misijní farní zpravodaj, se kterým vás navštívíme asi
dva až tři týdny před zahájením lidových
misií.
Ještě jednou vás srdečně zveme a těšíme
se na vás
Jan Peňáz, farář,
i jménem hlavního kazatele, znojemského
děkana a svého spolužáka ze semináře
Mons. Bartoše, jménem kazatele pro mládež
a svého bývalého kaplana Marka Dundy,
jménem koordinátora misií jáhna Ladislava
a O. Plíška, který se bude věnovat dětem, a
všech ostatních misionářů.

Hudební odpoledne
V neděli 24. listopadu 2019 se v sokolovně uskutečnilo hudební odpoledne.
Skupina Press Band hrála k poslechu i tanci.
Ukázky jednotlivých tanců předvedly děti
z tanečního uskupení Smyk pod vedením
Věry Mokříšové. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě a samotné organizaci
akce podíleli.
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Spolek seniorů
Od října letošního roku
se opět pravidelně schází senioři. Schůzky se konají vždy
první pondělí v měsíci v 16.00
hodin v zasedací místnosti
úřadu městyse. A pokaždé je
připraven program. Poprvé
nás navštívila Mgr. Lenka Nováková s přednáškou zaměřenou na historii, konkrétně

„Pernštejnové“. V listopadu
jsme se společně s Kamilou
Dvořákovou podívali do Finska. Její vyprávění je vždy
poutavé a určitě jsme se ní
nesetkali naposledy. A měsíc
prosinec již tradičně patří vánočnímu turnaji v „Člověče,
nezlob se!“. Tentokrát se uskutečnil 3. ročník, jehož vítězkou

se stala paní Věra Řeháčková,
druhé místo obsadila Jaroslava Ficková a třetí byla Marie
Křivánková.
A co nás čeká po novém
roce? 6. ledna 2020 se dozvíme, co obnáší práce kastelánky. O své zajímavé práci nám
povypráví Bc. Michaela Kokojanová. Další schůzky budou:

3. února, 2. března, 6. dubna
a 4. května 2020. O programu
schůzek vás budeme včas informovat.
Závěrem mi dovolte poděkovat paní Ireně Horké i
ostatním za organizaci a vedení obce za podporu.
Jitka Kalasová

Šála pro obchvat
Výstavba obchvatu Nového Veselí je v plném proudu a od
jara se mnoho v našem okolí změnilo. Snad každý Veselák se
byl podívat, jak stavba vypadá a měsíc co měsíc roste před očima. V říjnu příštího roku je naplánováno dokončení obchvatu.
S tím je i spojené položení šály, její následné přeměření a zapsání rekordu o Nejdelší šálu lemující silniční obchvat.
Na tuto akci je třeba se připravit, a proto bych opět pozvala
pletařky, podporovatele či dodavatele materiálu na další se-

tkání, tentokrát “Sešívací”. Uskuteční se během měsíce března
na kulturním zázemí SDH, kde je šála uskladněna. Hlavní náplní našeho setkání bude šály sešívat k sobě (cca po 100 metrech
i více dle možností), abychom tak získali menší počet jednotlivých kusů. Bude s nimi lepší manipulace při přepravě. Jak se
říká: kdo je připraven, není překvapen.
Pletení zdar a sešívání šály zvlášť!
Jitka Kalasová

Divadlo
V letošním roce zažívali divadelníci na
jevišti pěkný poprask a to rovnou Poprask na laguně. Italskou komedii Carla
Goldoniho sehráli ochotníci v květnu v
sokolovně a o prázdninách si vyzkoušeli
hraní na venkovním jevišti u tanečního
parketu.
Na začátku listopadu představili komedii
přibyslavským divákům, kde se zúčastnili 36. ročníku Divadelní Přibyslavi. Na
přehlídce vystoupilo celkem jedenáct
souborů ve dvanácti hrách. Diváci hodnotí jednotlivé soubory hlasovacími lístky. Náš soubor si z Přibyslavi přivezl krás-

né 3.místo z této divácké
soutěže zvané Úsměv.
Moc nás to potěšilo a doufáme, že i v dalších letech
si získáme „úsměv“ nejen
přibyslavských diváků.
Dětský soubor nyní nacvičuje pohádku Líný Kuba,
holé neštěstí. A jak název
napovídá, děj pohádky je o
líném Kubovi, kterého kouzelná babička pošle do učení k čarodějnici Přeslici, aby se naučil práci. Avšak, než
se tak stane, pokazí Kuba, co se jen dá...

Premiéra pohádky je plánovaná na konec ledna.
Jana Stehlíková

Tonga
Všude kolem nás je jen
modro. Na dno moře nevidíme, nejbližší pevnina je od
nás kilometr daleko a loď, na
které jsme připluli, je od nás
asi sto metrů. Na sobě máme
jen ploutve, po-tápěčské brýle a neopren. Naše skupinka
plave v nekonečném moři.
Praskání vody a hou-pání ve
vlnách nám nedodává moc
velký pocit bezpečí. Dívá-
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me se do té obrovské modré prázdnoty a náhle se pod
námi začne něco pohybovat.
Rychle plaveme za přibližujícím se tmavým flekem. Obrovské mořské monstrum se
začíná vynořovat a blíží se k
nám. Všichni zatajíme dech,
když vidíme krásné mořské
stvoření, co se k nám pomalu přibližuje. Je to opravdu
největší kapr, kterého jsme

kdy viděli a kdyby chtěl, zalehl by i celý autobus. To je ta
velryba, kterou jsme do teď
viděli jen na videu a fotkách.
Obrovská ocasní ploutev se
líně vlní a pohybuje obřím
kolosem, který by nás spolkl
jako malinu. Ještěže velryby
nejí turisty, kteří si s nimi přišli
zaplavat. Nevěříme vlastním
očím. Jak něco tak obrovského může vůbec existovat?

Když se k mláděti připojí ještě
mamka, zapomínáme dýchat
a jen si vychutnáváme pocit,
že opravdu plaveme doslova
na dosah od velryby. Heršl,
tak jsme si velrybátko pojmenovali, je ohromně zvědavý
a plave dlouho okolo nás.
Nemá vůbec strach, a tak se
převaluje a zkoumá si nás svýma malýma očkama. Mamka
ho už volá, ať si s námi moc
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nehraje a jde radši zkoumat
mořské dno. Dvakrát pohne
ocasním motorem a mizí v
hlubině daleko pod námi. Na
toto setkání budeme vzpomínat ještě hodně dlouho a
Heršl se vryje do naší paměti
až do konce života. Hodně
štěstí mámo a Heršle!
Království Tonga se nachází v Pacifiku v tropickém
pásmu, proto je tu celoročně
krásně teplo a my jsme rádi,
že se můžeme po zimě na Novém Zélandu jet ohřát někam
do tepla. Palmy, kokosy, nekonečné písečné pláže a ostrůvek, který obejdete kolem
dokola za tři hodinky. To je
náš domov na deset dní. Ostrůvek Uoleva se nachází zhruba dvanáct hodin plavby od
hlavního ostrova Nuku‘alofa.
Trajekt nemá na spěch, a tak
plavba trvá patnáct hodin.
Nám to však nevadí, protože
se plavíme přes noc. Po palubách spí místní obyvatelé,
ve vnitřních kajutách klimatizace chladí, co jí síly stačí, a
tak je na venkovní palubě příjemněji. Když trajekt opouští
klidné vody okolo ostrůvku
a vpluje na otevřené moře,

začíná se houpat. Mořská
nemoc na nic nečeká a pohotově nám sděluje, že večeře
musí ven. S prázdnými žaludky se nám podaří usnout
a budíme se jen, když nás
někdo překračuje, anebo amplión hlásí nějakou důležitou
zprávu. Po patnácti hodinách
konečně pevná zem. Vzpomínka na houpající se loď nás
neopouští, a tak se s námi další dva dny houpe celý ostrov
a i postel, která je na pevném
betonu.
Uoleva leží půl hodinky
od ostrova Ha‘apai, kam jsme
dopluli trajektem. Jak jinak
se dostat na ostrov než zase
nějakou lodí. V přístavu jsme
si stopli člun, který nás dovezl
do našeho resortu. Tři chaloupky, které vypadají tak, že
až přijde letní vánek, tak se sesypou, a jedna chatička z betonu. Naštěstí budeme bydlet
v té betonové, a nemusíme
mít strach, že bychom se ráno
museli vyhrabávat z bambusové hromádky klacků. Místo
chodníčků a cestiček je všude
písek. Před každou chajdou
kýbl s vodou, ve kterém si
myjeme nohy od písku. Přece

jen spát v pískovišti není asi
nic moc. Instrukce od majitele jsou jasné - nechoďte pod
palmami, když vám spadne
kokos na hlavu, nikdo vám
tady nepomůže. Nemocnice
je jen na hlavním ostrově a
než by připlula loď, která by
nás ošetřila, mohlo by být už
pozdě. Rozhodli jsme se tedy
neriskovat a radši všechny kokosy trháme a pijeme, co nám
chuť a rum dovolí. Utržený
kokos na nikoho nespadne,
naše teorie tedy nemá chybu.
Čerstvý kokos s bílým rumem
je labužnický požitek, když
máme hlad tak po vypití obsahu zbylou dužninu sníme.
Uoleva nenabízí ale jen pití
kokosů a nekonečnou pláž,
ale také nádherné potápění
mezi korálovými útesy. Ty bohužel před dvěma roky poničil tajfun, a tak pozorujeme,
jak se poma-lu obnovují a život na útesy se pomalu vrací.
Čas tu plyne trochu jinak, a
proto si vychutnáváme každý
okamžik.
Dovolená musí jednou
skončit, ale než se vrátíme
zpět na Nový Zéland máme
ještě pár dní. Vracíme se na

hlavní ostrov Nuku‘alofa. Prohlížíme si pobřeží a přírodní atrakce, které tento třicet
kilometrů dlouhý a dvacet
kilometrů široký ostrov nabízí. Jeskyně, ve které se dá
plavat mezi krápníky, útes s
vystřikující vodou do neuvěřitelných výšek nebo obrovský balvan, který kdysi dávno
vyplavila tsunami. V neděli
jsou tu všechny, ale opravdu
všechny, obchody zavřené, a
proto hledáme, kde všichni
místní jsou. Každý obydlený
ostrůvek je malý, ale místo
pro aspoň tři kostely se vždycky najde. Převlečeme se tedy
do našeho nejslušnějšího
oblečení a jdeme na nedělní
bohoslužbu. Hudba a zpěv je
překrásný a doprovází nás až
do odletu. Poslední pohled
z výšky na hlavní ostrov a za
tři hodinky přistáváme v Aucklandu. Dovolená, na kterou
jen tak nezapomeneme, je u
konce. Díky moc Heršle, že jsi
nás pohostil a nechal si nás
prožít čtrnáct báječných dní.
Až připlaveš do Veseláku pohostíme tě zase my.
Za Tam a zase zpět Jirka
Rössler a Klára Flesarová

Novoveselští handicapovaní sportovci sklízí úspěchy
V letošním roce se handicapovaní sportovci z Nového Veselí sportující pod hlavičkou iSK Vysočina opět účastnili celorepublikových soutěží v závěsných kuželkách a integrované
boccii. V závěsných kuželkách to byly čtyři turnaje, kdy první
dva se konaly 1. a 2. 6. 2019 v dětském středisku Březejc u Velkého Meziříčí, další dva turnaje se konaly 13. 7. a 7. 9. v Dolní Kalné na Trutnovsku a ve Staré Pace. V integrované boccii
byly 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 družstvem zvítězila a Standa se svým družstvem skončil
na čtvrtém místě. Při druhém turnaji, který se konal
14. 9. 2019 opět v Nové Pace, si družstvo Standy Merunky vybojovalo vítězství, družstvo Kateřiny Vitáskové skončilo na pátém místě. Po sečtení výsledků
obou turnajů celkově zvítězilo družstvo Standy Merunka, Kateřina Vitásková se s družstvem umístila
na celkovém druhém místě, což znamená, že si obě
družstva vybojovala postup do 1.ligy.
V závěsných kuželkách, jejichž dva turnaje se
odehráli v dětském středisku Březejc u Velkého Meziříčí a jejichž spolupořadatelem byl sportovní klub iSK
Vysočina se v prvním kole umístilo družstvo Standy
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Merunky na 4. místě, a ve druhé kole zvítězilo, v třetím turnaji
to bylo 3. místo a při závěrečném čtvrtém turnaji to bylo opět
nepopulární 4. místo. Tímto umístěním družstvo Standy skončilo po roční odmlce na celkovém druhém místě. Těchto čtyř
turnajů se zúčastnilo celkem 22 družstev a 94 jednotlivců.
Tímto bych chtěl všem sportovcům poděkovat za vynikající sportovní výkony a popřát jim hodně zdraví a úspěchů v
dalším sportování. Nemalý dík patří rovněž podporovatelům
našich handicapovaných sportovců. Další informace o jednotlivých sportech i výsledky ze závodů najdete na http://www.
integrovanesporty.cz.
Za integrující Sportovní Klub Vysočina Stanislav Merunka

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Připravované akce v roce 2020
V jarních měsících roku 2020
se začne s opravou prostoru
před budovami Pošty a Hostince U Raka. Provedou se výměny
odvodňovacích žlabů, dojde k
vyrovnání nerovností u zámkové dlažby, instalují se parkové
sloupy veřejného osvětlení a
další úpravy. Souběžně s touto
opravou se také provede rekonstrukce chodníku v ulici Dolní v
lokalitě podél firmy Efko – kar-

ton a budovy Lihovaru. Na obě
tyto akce budeme čerpat dotace
z dotačního titulu POV Kraje Vysočina.
V příštím roce se také provede rekonstrukce kanalizace
v ulici Příčná. Stávající stav je ze
zjištění kamerové prohlídky v havarijním stavu. Dále se provede
rekonstrukce vodovodního řadu
a rekonstrukce části kanalizace v
ulici Dolní, od Benešových smě-

rem ke zdravotnímu středisku.
Obě akce investorsky zajišťuje
SVK Žďársko, městys se finančně
podílí ve výši 30 % z realizační
ceny. Na všechny prováděné
akce budou vyhlášena výběrová
řízení. Následně se v těchto lokalitách opraví i komunikace.
Na základě požadavků žáků
a kantorů Základní školy v Novém Veselí se začne s realizací
lesoparku v lokalitě pod Pete-

rovými, na pozemku v majetku
městyse. Nejprve se zpracuje
projektová dokumentace, která bude v souladu s návrhem
předloženým žáky naší školy.
K realizaci využijeme dotační
titul SFŽP. V jarních měsících
připravujeme výsadbu stromů
podél obecní cesty v lokalitě od
rybníka Hudlík směrem k Božím
mukám.
starosta městyse

Stavba mostu na polní cestě na Vetlu
přes trasu silničního obchvatu
V listopadu letošního roku byla dokončena stavba mostu na polní cestě (cyklotrase) na Vetlu přes trasu budovaného
silničního obchvatu, která byla také na konci
měsíce listopadu uvedena do předčasného
užívání. Závěrečná kolaudace díla proběhne
současně se stavbou obchvatu. Investorem
stavby je městys Nové Veselí, dodavatelem
stavby je firma Skanska a.s. Celkové náklady
na stavbu mostu jsou ve výši 22.335.674,- Kč
včetně DPH. Z toho náklady na stavbu ve
výši 21.924.395,- Kč, zpracování projekto-

vých dokumentací včetně stavebního řízení
242.000,-, stavební a bezpečnostní dozor
169.279,- Kč. Městys Nové Veselí obdržel
na tuto stavbu dotace jednak od Státního
fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši
14.059.669,- Kč a také z Kraje Vysočina ve
výši 671.359,- Kč.
Další most na trase obchvatu se staví
přes potok Oslavu ve směru na Březí nad
Oslavou, jehož investorem je Kraj Vysočina.
Městys Nové Veselí nechal pod tímto mostem vystavět betonovou lávku, která po

oboustranném napojení stezkou na silnici III.
třídy směřující z Nového Veselí do Březí nad
Oslavou bude sloužit chodcům a cyklistům
pro bezpečné zdolání okružní křižovatky
budované na trase obchvatu a silnici III. třídy.
starosta městyse

OKÉNKO Z HISTORIE
Zdeněk Brtnický z Valdštejna
Dnešní historické okénko
nás zavede hlouběji do minulosti. Je věnováno zajímavé
historické osobnosti - Zdeňku
Brtnickému z Valdštejna, vnukovi Aleny Meziříčské.
Zdeněk Brtnický se narodil
12. května 1581 Alenině dceři
Zuzaně a jejímu muži Jindřichu Brtnickému z Valdštejna
na hradě Sádek u Třebíče.
Brzy osiřel, otec Jindřich
zemřel v jeho osmi letech,
maminka Zuzana o tři roky
později. V té době už studoval
ve Velkém Meziříčí, na luteránském gymnáziu, založeném
Alenou Meziříčskou pro chlapProsinec 2019

ce ze šlechtických rodin. Následovalo studium v Jihlavě a
Slezském Břehu a v létě 1596,
vybaven dobrým latinským
vzděláním, se přesunul na
akademii ve Štrasburku, kde
pobyl další 3 roky.
Poslední fází vzdělávání
mladých šlechticů byla tzv.
„kavalírská cesta“.
Ta trvala několik let a byla
spojena se studiem na zahraničních univerzitách,
seznamováním se s fungováním cizích dvorů, učením
dalších jazyků a v neposlední
řadě získáváním potřebných
kontaktů.

Zdeněk se na ni vydal v
roce 1599. Nejprve několik
týdnů pobýval v Paříži, poté
cestoval po Nizozemí, vrátil
se do Francie a od listopadu
1599 do března studoval v na
univerzitě v Orleansu. V létě
1600 strávil šest týdnů v Anglii, kde ho přijala královna Alžběta I. a uvádí se, že je prvním
a možná i jediným Čechem,
který navštívil krátce před tím
postavené divadlo The Globe,
ve kterém herecky i jako dramatik působil William Shakespeare.
Následovala Itálie, kde zůstal rok a půl, studoval ve Vero-

ně a v Sieně, pobýval v Benátkách, Římě, Neapoli, Padově,
Florencii….
V červnu 1602 nastal čas
vrátit se domů, na Moravu,
kde na něj čekala jediná žijící
blízká příbuzná – babička Alena.
S ní byl po celou dobu v
písemném kontaktu a Nové
Veselí bylo jedním z prvních
míst, kam vedly jeho kroky po
návratu a které potom, až do
babiččiny smrti, často navštěvoval.
Události z doby studií, cesty i období krátce po návratu
velmi podrobně zaznamenal
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do svého deníku, který si vedl
v letech 1597 – 1603. Originál,
o přibližně 730 rukopisných
stranách, psaný latinsky, je
uložen v Apoštolské knihovně
ve Vatikánu a podle historiků jde o jedinečné a unikátní
dílo, které dává nahlédnout
do života představitele vyšší
šlechty.
V říjnu 1603 převzal majetek zděděný po otci - Sádek a
po bezdětném strýci Hynkovi Moravské Budějovice a Brtnici,
kde se natrvalo usadil. Věnoval
se správě rodového majetku a
byl činný i veřejně. Patřil k nejvýznamnějším představitelům
moravské protestantské šlechty předbělohorské doby.

V roce 1604 se oženil s
Magdalenou z Thurnu, po její
smrti pak s Kateřinou Křineckou z Ronova. Děti měl pouze
z prvního manželství, obě však
zemřely ještě malé.
Po zvolení Fridricha Falckého českým králem se Zdeněk
Brtnický nejen účastnil slavnostního přivítání „zimního
krále“ v Čechách, ale stal se
komorníkem nového panovníka. Zároveň byl ustanoven
jedním z direktorů Moravského markrabství.
To se mu stalo osudným.
Po porážce stavovského
vojska na Bílé hoře 1620 a útěku Fridricha Falckého ze země
byl za účast na povstání za-

tčen, uvězněn a veškerý jeho
majetek zabaven.
I když byl odsouzen k smrti,
neocitl se s dalšími 27 českými
pány na popravišti. Trest mu
byl zmírněn na doživotí. Pobyt
ve temném, chladném a vlh-

kém prostředí vězení v Brně
na Špilberku si však vybral
svou daň - 24. června 1623 ve
věku 42 let Zdeněk Brtnický z
Valdštejna, poslední potomek
Aleny Meziříčské, zemřel.
Marcela Vencelidesová

Podpis
P d i urozeného
éh pána
á Zdeňka
Zd ňk Brtnického
B t i kéh z Valdštejna,
V ldšt j
pána na Brtnici, Moravských Budějovicích a Sádku.

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

•

•

•

•

lém nebo sněhem pokrytém povrchu
prodlužuje
Brzděte ještě před vjetím do zatáčky,
dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud už ale
musíte v zatáčce brzdit, počínejte si
obzvlášť opatrně
Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu vy-zkoušejte
Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Za jízdy musíte mít rozhled do
všech směrů jízdy
Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi
do ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy
v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte

Na svých cestách buďte opatrní a za
každých okolností dbejte zásad bezpečné
jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko toho,
že se stanete účastníky dopravní nehody a
vrátíte se zpět do bezpečí vašeho domova.
Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už jedete kamkoliv. V některých případech se
nevyplácí zbytečně chvátat.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Hron, vrchní inspektor
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

DOBROVOLNÍ HASIČI
Nejen pro náš spolek, ale
i pro širokou veřejnost musí
být potěšující, že děti a mládež mají zájem pracovat u
dobrovolných hasičů. Generační pokračování myšlenky
dobrovolné práce pro společnost, která v roce 1891
zrodila hasičský sbor v Novém Veselí, je jedním z nejdůležitějších cílů současné
doby. Je třeba vyzdvihnout
a ocenit každého, kdo věnuje
svůj čas ušlechtilé výchově
dětí, na které se snaží naroubovat nezištnou ochotu pracovat pro společnost. Zatímco družstvo mužů v plné síle
a motivaci prokazuje své vycvičené dovednosti s hasičskou technikou na soutěžích,
kde dosahuje nejlepších výsledků za několik desetiletí,
ti nejmenší hasíci se v hasičské zbrojnici učí spojit tu nejmenší hadici. Kolektiv hasíků
je rozdělený na dvě družstva.
Nejmladší z družstva hasíků
prtíků má teprve 3,5 roku,
ale zápal pro hasiče mu mohou závidět i v zásahové
jednotce. Díky vedoucím A.
Zabloudilové, K. Veselé, S.
Krupičkové, M. Zabloudilovi
a P. Šromovi mají hasíci celoročně pestrý program schůzek. V letních měsících plně
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využívají skvěle vybavené
prostory hasičského areálu
a v zimě chodí do tělocvičny
v základní škole. Cílem je zábavnou formou přivést děti
k vědomostem a návykům,
které později mohou přirozeně uplatnit třeba v zásahové
jednotce. Hasíci své hasičské
dovednosti poměřují s ostatními družstvy mladých hasičů při soutěži „Hra plamen“.
Tuto soutěž pořádá Sdružení
hasičů Čech Moravy a Slezska ve dvou kolech jarní a
podzimní. Podzimní soutěž
proběhla v Mostištích 5. 10.,
kde pro špatné počasí odstartoval pouze „Závod požárnické všestrannosti“ z 36
startujících hlídek Nové Veselí obsadilo hezké 14. místo.
To jsou krásné body, na které mohou navázat v jarních
disciplínách. Na další sportovní klání vyrazili hasíci do
Žďáru n.S., kde dobrovolní
hasiči ze zámku pořádali tzv.
Faraonský běh. Jedná se o
běžecký závod do schodů na
Zelenou horu. Více než o výsledky, které byly mimochodem skvělé, šlo o příjemné
setkání s přáteli hasiči. Krásný sluneční podzimní den,
společné prožitky a příjemné
prostředí zámku umocnilo

mezi hasíky kamarádství. Že
hasíkovská rodinka včetně
rodičů druží při sobě, to bylo
vidět i na akci, kterou společnými silami uspořádali na
hasičském parketu 26. října.
Jednalo se vlastně již o druhý
ročník dýňových slavností,
ovšem letos již i pro veřejnost. Akce byla krásně vyzdobena, prohřátá sladkým
nealkoholickým punčem a
vyladěná výborným dýňovým občerstvením z kuchyně Tomáše Fialy. Závěrečné
disco tance dětí se protáhly
do pozdního večera. Další
společné akce hasíků určitě
proběhnou v zimních měsících. Do nového hasičského
roku přejeme hasíkům stálý
elán a vedoucím trpělivost.
Zatím poslední výjezd zásahové jednotky proběhl 4.
prosince k požáru osobního
automobilu v
obci Březí nad
Oslavou.
Vyčíslená škoda
dosáhla
půl
milionu. Uchráněná hodnota
včasným zásahem 3 miliony.
Tato událost je
právě tím zdviženým prstem

osudu. Přes veškerou technickou a technologickou vyspělost společnosti nastane chvíle, kdy nezištná lidská ochota
být bližnímu ku pomoci, obsažená v hasičském motu, je
v tom krátkém momentu naplněna a s povděkem přijata.
Sbor dobrovolných hasičů svoji celoroční činnost
vyhodnotí na výroční valné
hromadě, která proběhne v
pátek 3. ledna 2020 od 18.00
hod. v sokolovně. Sbor si
zde zvolí nový výbor, který
povede dobrovolné hasiče v
Novém Veselí dalších pět let.
Přejme tedy našim hasičům
nejen úspěšný nový rok, ale i
šťastně naplněná léta.
Vám všem milí spoluobčané přejeme požehnané
vánoční svátky plné smíření
a zdravý rok 2020.
František Hanus
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V programu EKOŠKOLA analyzujeme téma PROSTŘEDÍ
Rádi bychom Vás informovali o novinkách v programu
Ekoškola. Jak víte, novým a
zároveň posledním tématem
před dalším auditem, je téma
PROSTŘEDÍ, a na podzim se
třídy hned pustily do práce.
Malý ekotým předal do každé
třídy dvě otázky, a třídy hned
začaly s analýzou těchto otázek. Měly na to celý podzim,
a ještě část zimy. Pro výsled-

ky analýzy se sejdeme zase v
lednu.
A co děti měly zjišťovat?
Třeba, jestli ve školce máme
hračky ze dřeva a zda je jich
dostatek, jak se staráme o
zeleň ve školce a na zahradě,
jaká je biodiverzita naší zahrady ve vztahu k rostlinným
i živočišným druhům, zda děti
znají prvky přírodní zahrady
a která místa ve školce či na

zahradě jsou jejich oblíbená. Každá třída má možnost
zvolit si pro svá zjištění různé
způsoby – někdo fotí, někdo
mapuje, někdo připravil anketu pro rodiče, zkrátka každý
jde na to po svém. A my, malý
i velký ekotým, se těšíme na
výsledky a na zpracované
prezentace.
Monika Kovalská,
koordinátorka Ekoškolky

Sázíme stromy pro naši Zemi
Jak již bylo dříve popsáno, v naší školičce máme rádi
přírodu, rádi v ní pobýváme,
a proto se o ní i staráme.
Jsme sice malí, ale šikovní.
Když spojíme své síly i s dospěláky, dokážeme velké
věci, např. zasadit stromy
pro naši Zemi. V říjnu jsme
se celá školička vypravila do
jeřábové aleje, abychom tam
za pomoci dospěláků z firmy SATT s.r.o. vysadili 4 další
nové stromy. Každá třída se
ujala jednoho. Do předpřipravených děr silní chlapi
zatloukli opěrné kůly, děti
nasypaly zeminu, vydatně
zalily a postavily stromy. Kluci společnými silami jejich

kořeny zasypali a důkladně
ušlapali, holčičky doplnily
mulčovací kůrou a nakonec
se kmínky opatřily ochranou
proti okusu. S prací jsme byli
všichni spokojeni, a tak zbyl
ještě čas, abychom se vydováděli na strništi.
1. listopadu si sázení stromů už řádně zkušení zopakovali předškoláci tentokrát u
Jednoty, kde se vysázela alej
z okrasného jírovce. Děkujeme panu Křivánkovi a Horkému za zatlučení opěrných
kůlů. Fotky k těmto akcím
naleznete na rajčeti https://
mskamaradnoveveseli.rajce.
idnes.cz/Sazime_stromy_pro_
nasi_Zemi_-_tentokrat_se_

SATT_a.s._22.10.2019/ a https://
mskamaradnoveveseli.rajce.
idnes.cz/Sazime_stromy_pro_
nasi_Zemi_-_tentokrat_u_Jed-

noty_alej_z_okrasneho_jirovce_1.11.2019/
Blanka Kratochvílová,
Školička Kamarád

A co děláš ty???
Tak zněla otázka, resp. výzva Ekoškoly pro videoštafetu, kterou
měly školky a školy zapojené do programu natočit k 25. letům Ekoškoly v České republice. Ano, je to tak. Program Ekoškola u nás funguje již 25 let. My jsme jeho součástí teprve 5 let, ale považujeme
za důležité naplňovat jednotlivé kroky programu. Děti se učí nejen
problémy objevit a pojmenovat, ale zároveň navrhovat řešení,
zkoušet co jde a co ne, informovat o tom, prezentovat, z výsledků
udělat závěry apod. Učí se tak být aktivní, učí se angažovanosti a
činorodosti.
O otázkách, co děláme pro to, aby naše planeta byla zdravější a
co bychom udělali, kdybych měli tu moc změnit některé věci, jsme
s dětmi hodně diskutovali. Děti v odpovědích používaly ty nejroz-
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šířenější způsoby ochrany přírody, jako že doma třídí odpadky, ale
objevovaly se i odpovědi, že zalévají zahrádky dešťovou vodou, že
chodí do školky pěšky či na kole, že šetří elektrickou energii, že bioodpad dávají na kompost apod.
Hodně dětí ve svých přáních, co by chtěly změnit, vyjádřily, že
by stačilo, aby to podle nich dělali i ostatní lidé. A to je důležité.
Vědět, že změna začíná u každého jednotlivce, byť je to ještě malý
človíček, ale že každý může drobnými kroky přispět k tomu, že život na naší planetě bude zdravější a citlivější k přírodě. Můžeme
nejen třídit odpadky, ale i zamyslet se nad objemem odpadu, který
vyprodukujeme. Jelikož se v řádu deseti let přestane ukládat komunální odpad a začne se spalovat, musíme se snažit náš domácí
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odpad zredukovat. Stačí, když budeme kupovat větší balení surovin nebo do donesených nádob, když při nákupu nahradíme mikrotenové sáčky trvalými textilními pytlíky, když místo jednorázového zboží budeme používat věci, které budou trvalejší, když to, co
nepotřebujeme, nabídneme k dalšímu využití, když budeme sázet
stromy a květiny.
Náš městys již dlouho podporuje výsadbu nových stromů v
našem městečku a jeho okolí, a nemusí to být jen okrasné stromy,
ale i ty ovocné. A i když plod nesní člověk, budou plody potravou
ptáků a hmyzu. Další větší výsadba se plánuje podél cesty za Hudlíkem za zahradami nových rodinných domků, a to na jaře. Městys
bude celou výsadbu hradit ze svých zdrojů. Takže jste na jaře srdečně zváni a pojďte s dětmi sázet stromy pro naši Zemi.
Videoštafeta je ke shlédnutí na stránkách školky https://www.
youtube.com/watch?v=8AKia5RDB7Y&feature=youtu.be
Monika Kovalská, koordinátorka Ekoškolky

Získali jsme stříbrné ocenění v programu Skutečně zdravé školy
Dělíme se s Vámi o radost z úspěchu,
kterého jsme dosáhli v programu Skutečně zdravá škola. Hodnotitelé se seznámili
s naplňováním kritérií programu a vyhodnotili, že výsledky v oblasti angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla
a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a
stravování, a místního společenství a spolupráce jsou nejen dostatečné, ale jsou
i příkladem dobré praxe. O co vlastně v
programu SZŠ jde?
• Skutečně zdravá škola je komplexní
celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle – my tímto programem
zastřešujeme naše vzdělávací záměry
• Prostřednictvím programu vedeme
děti k úctě k jídlu, aby dokázaly jídlo
ochutnat a následně i vychutnat a

•

•

•

•

hlavně věděly, odkud jídlo pochází a
jak vzniká
Skutečně zdravá škola nám pomáhá
rozvíjet u dětí manuální a polytechnické dovednosti, pracovní návyky a
vědomí, že pouze zájmem a iniciativou dosáhneme zdravého, úspěšného a udržitelného života.
Program nám pomohl vrátit se k používání kvalitních čerstvých surovin
od domácích země-dělců a farmářů v
našem okolí
Zároveň nám program poskytuje
zpětnou vazbu a garanci, že kroky
ke zvýšení kvality našich pokrmů
bez použití polotovarů a aditiv jsou
správné.
Program naplňuje klíčové kompetence našeho ŠVP a má soulad se všemi

pěti cíli tohoto programu
Pro ocenění
vyrazil skoro celý
akční tým naší
školky do Prahy,
kde se konala
konference a prezentovaly se tam nejen
výsledky programu v rámci celé republiky, ale i úspěchy jednotlivých škol a školek. My jsme do Prahy vezli prezentaci o
tom, jak se nám daří vzájemně propojovat nás ŠVP, Ekoškolu a SZŠ. Touto cestou
bych chtěla poděkovat za spolupráci a
podporu nejen celému kolektivu, ale i rodičům, prarodičům a všem, kteří v programu s námi spolupracují.
Za akční tým SZŠ Monika Kovalská

Martinské slavnosti
Už se stalo dobrým zvykem
11. listopadu odpoledne přivítat v naší školičce sv. Martina.
Jeho životní příběh skromného člověka s dobrým srdcem
nás během veškerých příprav
provázel a inspiroval. Snažili
jsme se společně s dětmi zamyslet nad tím, jestli skutečně
všechny věci kolem sebe potřebujeme a zda by nemohly
posloužit nebo udělat radost
ještě někomu jinému, kdo v
životě neměl tolik štěstí jako
my. Ve spolupráci s rodiči jsme
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udělali sbírku pro nás již nepotřebného oblečení nebo i
hraček, které jsme rozdělili na
charitativní Dobrobazar a Diakonii Broumov. Děti příběh laskavého rytíře natolik pohltil, že
každý den si ve volných hrách
na něj hrály. Samozřejmě, pokud jsme chtěli uvítat tak vzácného hosta, bylo zapotřebí
připravit i pohoštění. A tak se
ve školce pekly buchty, koláče,
martinské podkovy a připravovala se škvarková pomazánka.
Když se setmělo, nastal dlouho

očekávaný okamžik a mezi dav
hostů, rodičů a dětí čekajících
se světýlky a lampióny přijel sv.
Martin na svém koni. Po jeho
přivítání a přípitku promluvil
a celému průvodu požehnal
i Mons. Jan Peňáz. Pak se celý
průvod v čele se sv. Martinem a
za zpěvu písní vydal od školky
přes hráz do nové zástavby. Pokračoval kolem pošty, kostela,
Jednoty zase zpátky ke školce.
Tam bylo pro všechny připraveno pohoštění. Doufáme, že
světlo, které nás celou dobu

provázelo, nás bude provázet i
nadále v našich srdcích.
Děkujeme všem rodičům,
kteří přinesli dobrotu na martinskou hostinu, rodině Vencálkových z Újezda za římské svíce a martinskou vatru, rodině
Jarošových za postavu Martina
s koněm a rodině Fialových za
skvělou gulášovou polévku.
Také děkujeme SDH Nové Veselí za zajištění bezpečnosti
průvodu.
Blanka Kratochvílová,
Školička Kamarád
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Druhé farmářské trhy a otevřená zahrada ve Školičce Kamarád
V neděli 29. 9. 2019 bylo v Novém Veselí pěkně živo a rušno.
Nejenže se konala tradiční svatováclavská pouť, ale ve škole se
na řemeslném jarmarku prodávaly výrobky našich šikovných a
zručných spoluobčanů a ve školce, na farmářském trhu, se už
podruhé nabízely k prodeji zpracované plody naší zahrady. Vybrat jste si mohli z řady marmelád, sirupů, bylinkových čajů, ale
i mastiček, olejů, dýní, levandulových kytiček a vonných srdíček,
atd. Navštívil nás i pan Šimůnek z Budče se svými výpěstky. Kdo
už se nabažil shonu a nakupování, mohl využít relaxačního zázemí naší otevřené zahrady, včetně dobré kávy nebo limonády.
K zakousnutí bylo připraveno mnoho dobrůtek sladkých i slaných, ale i pečených v naší krásné venkovní peci. Moc doufáme,
že jste si to všichni užili tak jako my.
Blanka Kratochvílová, Školička Kamarád

Den splněných přání
No řekněte, když jste byli malí, čím jste si přáli být? Najednou
se Vám vybaví všechny možné profese. Popeláři, vojáci, doktoři,
princezny, a mnoho dalších. A protože i naše děti ve třídě Koťátek mají svoje sny, rozhodli jsme se, že ve hře jejich přání splníme. Když má někdo narozeniny, řekne nám své přání a společně
si připravíme projektový den. Již jsme byli doktoři, zvěrolékaři,
malíři, sportovci, a těšíme se na dinosaury, princezny či baletky.

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kdo nám pomáhá realizovat tento projekt plný dětských přání. A věřte, že jsou občas
nezvyklá. Když přišla Kačenka s tím, že by si přála být veterinářkou, snažili jsme se jí vyhovět. Hned ráno jsme ve třídě otevřeli
veterinární ordinaci pro pejsky a kočičky. Kačenka měla plné
ruce práce s očkováním a ošetřováním domácích mazlíčků, které do její ordinace přinesli kamarádi ze třídy.
Ale taková veterinářka se stará i o velká zvířata. A tak jsme
se šli podívat do zemědělského družstva v Novém Veselí, abychom viděli na vlastní oči práci zootechnika u kraviček. Paní Provazníková se nás ujala a s velkou trpělivostí nás zasvětila do své
práce. Ukázala nám, jak se starat o kravičky a telátka, jakou péči
potřebují, kde bydlí a co jedí. Jak se telátkům a kravičkám dávají
léky, když jsou nemocné, a jakou péči v době nemoci potřebují.
Dokonce jsme mohli vidět i telátko, které zrovna přicházelo na
svět. A to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek. Narodil se
zvířecí kluk a Kačenka mu dala jméno Karel. Celý den jsme si tak
báječně užili. A kdo ví? Třeba za pár let se s Kačenkou potkáte
ve veterinární ordinaci. Děkujeme ZDV Novoveselsko za ochotu
při realizaci tohoto snu a paní zootechničce za báječný výklad.
Iva Vyklická, třída Koťátka

Podzimní návštěva lesa
Rádi se prezentujeme jako školka, která preferuje environmentální vzdělávání.
Máme štěstí, že se nacházíme v prostředí bohatém a různorodém na přírodní
krásy. Trávíme venku hodně času, protože
se nám tam líbí a přináší nám to spoustu podnětů ke zkoumání, poznávání a v
neposlední řadě vzdělávání. Na podzim
se stává naší oblíbenou lokalitou Holetínský les, kam vyrážíme sbírat nejen houby,
ale i různý přírodní materiál na každoroční doplnění pocitového chodníku v naší
školičkové zahradě, ale samozřejmě také
k různému tvoření. V lese pozorujeme život mravenců v mraveništi, posloucháme

12

zpěv ptáků, poznáváme stromy, stavíme
domečky lesním skřítkům, anebo si jen
tak užíváme klidného a tichého prostředí
a nabíráme ze stromů energii.
Dokonce jsme si v září v lese
prožili i jeden narozeninový
rituál. Narozeninový rok se
čtyřmi ročními dobami jsme
si vyrobili z toho, co nám les
dal. Z připraveného pohoštění jsme si udělali bezva piknik
pod korunami stromů. Všem
se nám to moc líbilo, a tak
jsme zazpívali narozeninovou
písničku nejen našemu osla-

venci, ale také stromům…Na stejné zemi,
co my, bydlí tu s námi stromy…
Blanka Kratochvílová, třída Kuřátka

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Poznáváme život u rybníka
Děti Školičky Kamarád mají z oken nádherný výhled na Veselský rybník. Ale ještě krásnější je pohled na něj přímo z hráze.
Mohou pozorovat a poznávat vodní ptáky, nebo sledovat vyskakující ryby z vody. Nejvíce pozorování si užijeme vždycky v
době vypouštění a samotného výlovu. To se životem u rybníka
zabýváme třeba celý týden. Ne jinak tomu bylo i letos v říjnu. To
nás jednou při procházce zastavil bývalý pan starosta, který moc
lamentoval a naříkal, jak moc má starostí. Prý Veselí chybí voda
a navíc musí potrestat dlouho hledaného lapku a zloděje, který
způsobil spoluobčanům moc škod. Jak to bylo dál? To už „kuřátka“ vědí a vy se to můžete dočíst v pověsti O založení Veselského rybníka nebo si to prohlédnout na videu na stránkách naší
školky (https://www.youtube.com/watch?v=Ygqfw9y9DDw).
Jeden den jsme mohli i přes velkou nepřízeň počasí sledovat práci rybářů. Bohužel zima nás brzy zahnala zpátky do školky. Druhý den se počasí umoudřilo, sluníčko zvědavě vykouklo
a tak jsme se mohli vydat na výpravu k ostrůvku přímo po dně

rybníka. Cestou jsme poznávali různé stopy otisklé v blátě a také
jsme k velké radosti dětí nacházeli mnoho schránek od plovatek
a škeblí rybničních.
Blanka Kratochvílová, třída Kuřátka

Cesta do včelího města
Na konci října se třída Kuřátek vypravila autobusem
do města Žďáru nad Sázavou
přímo do areálu zámku a pak
ještě o kousíček dál do včelího
města. Milá paní průvodkyně
nás dovedla až k bráně do úlu
ve tvaru včely. Po jejím projití
se z dětí jako mávnutím kouzelného proutku staly včelky,
které pomocí svých smyslů –
zraku, sluchu, čichu, hmatu a
dokonce i chuti, začaly poznávat včelí svět. Procházely chodbami dřevěného labyrintu a na

vlastní kůži zkoušely život pracovitých včel. Zjistily, že každá
včelka plní svůj úkol a všechny
společně přispívají ke správnému fungování celého včelstva.
Děti byly vzornými a zaujatými
posluchači, proto se na konci
dostaly až do chrámu samotné
včelí královny, kde mohly za
odměnu ochutnat med. Tato
výstava uchvátila i paní učitelky, a proto ji vřele doporučujeme. Trvá až do 13. dubna 2020.
Blanka Kratochvílová,
třída Kuřátka

Mateřská škola jako součást komunitního rozvoje města či obce
Komunitní školy, pokud se
takto profilují, jsou školy otevřené, a to nejen rodičům dětí
a žáků, kteří danou školu navštěvují, ale i prarodičům, širší
veřejnosti, dalším pedagogům,
zkrátka ostatním komunitám
uvnitř i vně dané obce či města. Škola tak naplňuje nejen
svou výchovnou a vzdělávací
funkci, ale zároveň se tak stává centrem společenského,
kulturního a volnočasového
života v rámci obce. Díky této
profilaci rovněž napomáhá i
rozvoji mezigeneračních vztahů a oslabování sociální izolace např. seniorních obyvatel

Prosinec 2019

obce. Celkově může pozitivně
působit na pěstování dobrých
vztahů v dané obci. Otevřená
škola se tak stává velmi úzkou
součástí života všech.
Otevřené školy si obvykle
tuto profilaci zařazují do koncepce či vize školy, a následně
si tvoří komunitní plán. V něm
mohou být aktivity jak společenské, např. pořádání jarmarků, trhů, různých sezónních
slavností apod., tak volnočasové – zájmové kroužky nejen pro
děti, ale i další zájemce (u nás je
keramika pro veřejnost), i vzdělávací – semináře a workshopy
pro ostatní pedagogy, rodiče

či jiné skupiny. Otevřená škola může své prostory i nabízet
k pronájmu – dopoledne v
učebnách probíhá výuka, odpoledne zde mohou probíhat
pravidelné kurzy či pohybové
aktivity, jako je jóga, aerobik aj.
Otevřené školy městské
a venkovské se mohou lišit, a
to především v tradici školy
jako centra kulturního dění.
Na vesnici je tato tradice velmi
významná – škola na vesnici
spolu s kostelem a hostincem
symbolizovaly pokrok a rozvoj
vesnice. Zároveň postavení
venkovského učitele bylo na
osobnější úrovni a jeho vztah

k obci byl mnohem užší. Venkovská komunitní škola posiluje pocit sounáležitosti s obcí
a částečně zabraňuje i vylidňování vesnice či odlivu dětí
a žáků do velkých měst. Díky
aktivní spolupráci se spolky,
ale i farním úřadem, místní samosprávou, neziskovkami aj.
si venkovská škola zároveň buduje svou prestiž.
Jak bylo výše uvedeno,
možností propojení školy se
životem obce je mnoho. Naše
mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, a obě
její součásti se aktivně zapojují
do života obce. Mohu-li zmínit

13

podíl mateřské školy, pak je to
výčet mnoha aktivit, kterými se
naše „školička“ aktivně zapojila
do života obce a jejího okolí.
Ve svém komunitním plánu
máme akce jak kulturní, společenské, osvětové, tak i vzdělávací. Některé jsou pravidelné,
každý rok se opakující, některé
jednorázové, které vyvstaly z
potřeb našeho městyse.
Tradiční komunitní akce
K pravidelně opakujícím
se a již tradičním akcím patří
svatováclavská pouť. Při této
příležitosti máme otevřenou
naši zahradu a pořádáme farmářské trhy. Dále se spolupodílíme na organizaci výstavy
našich zahrádkářů, která probíhá souběžně s dalšími aktivitami městyse. Návštěvníci z
blízkého i vzdálenějšího okolí
tak mohou navštívit nejen tuto
a další výstavy, zahradu základní či mateřské školy, řemeslný
jarmark v ZŠ a druhým rokem
výše uvedené farmářské trhy.
Na nich nabízíme produkty,
které jsme vyrobili spolu s dětmi z plodů naší zahrady, ale i
místa k relaxaci právě na naší
zahradě.
Další tradiční komunitní
aktivitou jsou svatomartinské
slavnosti. Ty pořádáme již pátým rokem. Na slavnost chystáme nejen příjezd sv. Martina
na koni, ale i martinské hody.
Prostřednictvím plakátů jde
výzva k obyvatelům, aby na
hody upekli něco dobrého. Příchozí tak přinášejí různé dobroty, na kterých si pak společně
pochutnáme. Zároveň se na
celé organizaci podílejí i místní divadelníci, kteří ztvárňují

příběh vojáka Martina, a dále
i farní úřad. Pan farář našemu
martinskému průvodu vždy
požehná a po celý průvod jde
včele s ostatními.
Prosinec je také měsícem
tradic, ve kterém probíhá
mnoho kulturních a komunitních aktivit. Jde především o
adventní zpívání předškoláků,
dále vánoční jarmark a kavárnu pro seniory. Celý program
probíhá v sokolovně a pro
všechny obyvatele je symbolem začátku adventního času.
Ve školce také probíhá čtení
babiček a dědečků, kteří navštěvují jednotlivé třídy a čtou
dětem pohádky při odpočinku dětí.
Poslední komunitní akcí je
květnový víkend otevřených
zahrad, který je celorepublikovou kampaní. O tomto víkendu může kdokoliv zavítat na
naši zahradu, na které probíhá
komentovaná prohlídka zahrady a další aktivity. Letos se
při této komunitní akci podařilo postavit středověkou hliněnou pec.
Zapojení rodičovské komunity
Rodičovskou
komunitu
můžeme využít při péči o blízké okolí mateřské školy. V našem případě se jedná o mezigenerační akci opakující se na
jaře a na podzim, při které probíhají úklidové práce s našimi
rodiči a prarodiči. Ti přicházejí
do školky pomoci zazimovat či
připravit na sezónu naši zahradu. Děti pro ně vaří kotlíkový
čaj a pečou štrůdl. Díky této
podpoře máme vždy velký kus
práce na naší zahradě hotov.

Osvětová činnost
Spolu s místní samosprávou se podílíme na řešení
environmentálních otázek v
rámci městyse a okolí. Mateřská škola, resp. její zástupci,
se podíleli na vytvoření koncepce EVVO. Dvakrát do roka
zasedá komise EVVO a my
máme možnost se podílet na
plánování environmentálních
akcí u nás. Z tohoto plánu vzešly projekty typu „Zasaď si svůj
strom“ či „Výsadba keřů podél
řeky Oslavy“. Plán činnosti
EVVO reaguje na aktuální potřeby městyse a my můžeme
pomoci s jejich řešením.
Podpora obce či města
může probíhat i zajištěním
cateringu na různé akce, jako
jsou vernisáže výstav a další
aktivity, kde je potřeba zajistit občerstvení pro účastníky
konkrétní události. Letos jsme
tak pomohli zajišťovat i občerstvení a program na soutěž
Vesnice roku Kraje Vysočina.
Vzdělávací aktivity
Jsme otevřeni i ve sdílení
zkušeností, které nabízíme
např. s budováním přírodní

zahrady, s terénním vzděláváním, se zahradní pedagogikou
Díky tomu u nás probíhají setkání pedagogů či zájmových
skupin spojující dané téma.
Sdílení probíhá formou toulavých autobusů, naši školičku
navštívili kolegové z Prahy a
Středočeského a Olomouckého kraje, a dále formou stáží,
kdy jsme se zapojili do projektu S mrkvičkou na zkušenou, a
v rámci něj se u nás vystřídalo
na třicet pedagogů z celé republiky. Možnou spolupráci
mohou školy rozvíjet i v MAP,
který má sdílení zkušeností v
klíčových tématech předškolního a základního vzdělávání
jako jednu z priorit.
Možností stát se komunitní a otevřenou školou je
bezpočet a záleží na podmínkách, které má ta či ona škola
s ohledem na kapacitu školy,
personální potenciál, materiální a organizační možnosti.
Jakákoliv škola se tak může
stát aktivní součástí života
obce či města. A u nás se tak
děje. I díky vám všem.
Monika Kovalská,
Školička Kamarád

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Rozkulačeno
Poslední zářijový týden nás přivítala paní
Vencelidesová na výstavě s názvem Rozkulačeno. Poznávali jsme dějiny zemědělství
ve 20. století a zejména téma kolektivizace v
50. letech. Žáci šestého až devátého ročníku
zkoumali informační panely, jež pomáhali in14

stalovat jejich spolužáci Petr Dvořák a Matyáš
Petr. Vyplňovali pracovní listy ve skupinách a
povídali si o tématu.
Děkujeme obci za uspořádání zajímavé a
přínosné výstavy.
Marie Tvrdíková
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Nejlepší hudbou je lidský smích podruhé...
Stejně jako v loňském roce jsme se s pěveckým sborem
vypravily v rámci projektu 72 hodin do Domova s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě, abychom společně
se seniory strávily pár radostných chvil. Přizváni byli i klienti
denního stacionáře Zdislava. Po krátké zkoušce jsme si za doprovodu paní pečovatelky prohlédly domov a pak už napjatě očekávaly, které tváře z řad klientů poznáme z loňského
roku. A nebylo jich málo. Bylo to opět moc hezké dopoledne
plné hudby a společného tvoření. Zazpívaly jsme písně různých žánrů, s naší pomocí si téměř všichni posluchači vyrobili
rytmický hudební nástroj, za jehož doprovodu se nám pak v
druhé části zpívalo ještě lépe. Zanotovaly jsme také několik lidových písní na přání a doufáme, že jsme potěšily srdce nejen
svoje, ale také všech, kteří se na nás přišli podívat.
Veronika Ptáčková

Výsledky 12. ročníku turnaje ve vybíjené
V pátek 1. listopadu naše škola pořádala již 12. ročník turnaje O novoveselský
míč ve vybíjené, který je určený pro dívky
z druhého stupně. Hraje se vždy ve dvou
kategoriích: mladší žákyně (6. a 7. třída) a
starší žákyně (8. a 9. třída). Naše družstva
letos příliš úspěšná nebyla, mladší žákyně skončily na posledním 7. místě a starší
žákyně na předposledním 5. místě. Velmi
úspěšná byla naopak družstva ZŠ Oslavická Velké Meziříčí, která zvítězila v obou
kategoriích.
Jana Maternová

Dvě zlata z Havlíčkova Brodu!
V sobotu 16. 11. 2019 se v Havlíčkově Brodu uskutečnilo krajské kolo v Zimním čtyřboji. Ve čtyřech disciplínách –
člunkovém běhu, skoku z místa, hodu medicinbalem a šplhu
poměřilo svou zdatnost 138 sportovců z Kraje Vysočina. Našim žákům se dařilo. Veronika Jurková obsadila 7. místo, Aleš
Novotný 10. místo a Michal Houdek skončil na místě 5. Nejlepšího výsledku dosáhli Matěj Novotný a Karolína Vacková,
kteří ve svých kategoriích s velkým náskokem zvítězili. Všem
zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Jana Maternová

Netradiční pětiboj
Celkem 24 sportovců odjelo 20. listopadu 2019 do Žďáru
nad Sázavou, aby reprezentovali naši školu v okresním kole
Netradičního pětiboje. Nejúspěšnější byli:
1. místo :
Ela Najmanová
(2. A)
Jan Zíta
(2. A)
Štěpán Tůma
(5. tř.)
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2. místo

3. místo

Anežka Jurková
Jana Lánová
Dominik Dlouhý
Dominika Veselá
David Šiler

(2. A)
(3. B)
(5. tř.)
(2. B)
(4. tř.)
Jana Maternová

15

Házená
Okresním kolem odstartovala Sportovní liga základních škol v házené starších žáků. Ve čtyřech utkáních jsme jasně dominovali a další zkouška nás čeká
v krajském kole. Rozběhl se i 12. ročník
Školní ligy miniházené, který s TJ Sokol

spolupořádáme. V listopadovém turnaji
obsadila družstva žáků prvního stupně
na ZŠ Švermova v kategorii 5. tříd 3. místo a v kategorii mladších 2., 8. a 11. místo.
Turnaj je přínosem nejen z pohledu rozvoje mladých nadějných sportovců, ale

na samotné organizaci se velkou měrou
podílí vždy několik žáků 2. stupně, kteří pískají zápasy, zapisují a vyhodnocují
výsledky a tím rozvíjí mnoho důležitých
kompetencí.
Tomáš Augustýn

Dějepisná exkurze
V listopadu se žáci devátých ročníků vypravili do Žďáru nad
Sázavou na výstavu u příležitosti 30. výročí revolučních událostí
roku 1989. Se životem v době normalizace a působením undergroundové skupiny Atomová Mihule seznámila studenty šarmantní průvodkyně Regionálního muzea. Průběhem sametové
revoluce na Vysočině i v Praze nás provedl akční pan průvodce
v Knihovně Matěje Josefa Sychry, zde jsme také zhlédli výstavu
fotografií Jaroslava Šindelky.
Marie Tvrdíková

Mikuláš v ZŠ
Po roce do naší školy opět zavítal Mikuláš
s anděly a čerty. Organizace tohoto dne již
tradičně připadla žákům 9. ročníku. Mikulášská družina navštívila žáky z 1. - 6. třídy,
pochválila hodné děti a pokárala ty zlobivé.
Ty jim na oplátku zarecitovali básničku nebo
zazpívali písničku. Andělé pak děti odměnili
sladkou dobrotou.
Jana Nejedlá

Vánoční dílny
První adventní neděli proběhly v naší
škole tradiční vánoční dílny. Během celého
odpoledne si mohly děti se svými rodiči
vyrábět vánoční ozdoby, odlévat svíčky do
ořechových skořápek, navštívit bylinkářskou
dílnu a namíchat si bylinkový čaj nebo sůl
do koupele, ozdobit voňavé perníčky nebo
si zahrát koledy s jednoduchými hudebními
nástroji. Kluci i holky si zahráli turnaj ve fotbale a příchozí se mohli občerstvit v čajovně
nebo navštívit stánek s punčem. Od 16:30
byl v parku před školou pro veřejnost připraven program, který si nachystal pěvecký a
dramatický kroužek. Zazněly vánoční písničky a krátkou scénkou jsme si připomněli narození Ježíška. Potěšila nás i slova p. ředitele
a p. faráře. Po proslovu p. starosty se vánoční strom rozzářil a děti zazpívaly závěrečnou
píseň Srdce nehasnou. Celá akce se nesla v
příjemné náladě a těšíme se na příští rok.
Jana Nejedlá
16
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 11. 9. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace k zahájení školního roku 2018/2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 29. 8. 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty ze zasedání LDO Přibyslav dne 30. 8. 2019
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Nové
Veselí za rok 2019
Hlasování: pro 4, 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“, a „Nové Veselí veřejné osvětlení – zemní práce“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Udělení plné moci k zastupování v právních věcech v nedořešeném sporu o vlastnictví tzv. Honzovských rybníků v k.ú
Město Žďár nad Sázavou se Státním pozemkovým úřadem
České republiky v rámci podílnických obcí LDO Přibyslav
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Podání žádosti na Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou o rozšíření projektové dokumen-

tace na akci „Nové Veselí – vodovod Dolní, ke zdravotnímu
středisku, a to o část SO 3 Zaokruhování vodovodu do lokality „Za potokem“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zakoupení 85 tun silničního recyklátu od Krajské správy a
údržby silnic Kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou,
Jihlavská 841/1, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 10.000,Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
III. RM neschvaluje:
1) Provedení změny dopravního značení v ulici nad kostelem
na základě žádosti. Stávající dopravní značení bylo navrženo
a schváleno Odborem dopravy Městského úřadu ve Žďáru
nad Sázavou a DI Policie ČR
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město
na Moravě na akci „Nové Veselí veřejné osvětlení – zemní
práce“ z důvodu změny ceny za dílo a změny termínu doby
plnění. Nová cena je ve výši 1.193.246,- Kč bez DPH. Původní cena byla ve výši 1.755.588,- Kč bez DPH. Nová doba
plnění je do 31. 10. 2019. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 23. 9. 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“, a „Nové Veselí veřejné
osvětlení – zemní práce“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Zhotovení projektové dokumentace
na provedení akce „Nové Veselí – napojení stezky na silnici III/35311“ ve
směru Březí nad Oslavou – Nové Veselí podél nového silničního obchvatu firmou PROfi Jihlava spol. s r.o.,
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava za
cenu ve výši 40.000,- Kč bez DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
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ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor na sportovní
hale z důvodu stanovení výše měřených a neměřených energetických
nákladů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Smlouvu o zajištění sportovní činnosti ve Sportovní hale Nové Veselí
za měsíční odměnu ve výši 15.000,Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o dílo na zajištění úklidu ve
Sportovní hale v Novém. Výše stanovené měsíční odměny je 13.000,- Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Výši pronájmu za využívání Sportovní haly v Novém Veselí pro Základní
školu a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci za cenu
300,- Kč/hod

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Rozpočtová opatření č. 22/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice na zřízení
věcného břemene na pozemky parc.
č. 2531/2, 2536/2, 2530/2, 2730/2
v majetku městyse Nové Veselí a v
k.ú Nové Veselí pro stavbu „N. Veselí: přípojka NN, Sojma“ za účelem
umístění kabelové soustavy – kabelového vedení NN a za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude
právo zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu, jakož
i její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení výkonosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to to za jednorázovou
náhradu v celkové výši 5.000,- Kč bez
DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 10. 2019
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Náměty a připomínky ze zasedání ZM dne 9. 10. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK
Žďársko dne 26. 9. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse z jednání představenstva LDO Přibyslav dne 27. 9. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Vyjádření vedení ZŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace k návrhu studie půdní vestavby v budově ZŠ
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace starosty městyse o průběhu provádění stavebních
prací na akcích, „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“, a „Nové Veselí veřejné osvětlení – zemní práce“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Uzavření doplněné pojistné smlouvy s firmou Kooperativa
pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha prostřednictvím firmy Petrast, a.s., náměstí Republiky 383/44,
Žďár nad Sázavou na majetek městyse Nové Veselí za roční
pojistné ve výši 47.556,- Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Provedení opravy vodoinstalace v části budovy Zdravotního
střediska v Novém Veselí firmou UCHYTIL s.r.o., Brněnská 41,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 25.455,- Kč bez DPH.
RM schvaluje zároveň tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení oprav obkladů a dlažeb v části budovy Zdravotního
střediska v Novém Veselí po provedení oprav vodoinstalace
firmou Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 23.929,- Kč bez DPH. RM schvaluje zároveň tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 27/2019

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Podání výpovědi pachtovní smlouvy se ZDV Novoveselsko,
družstvo, Dolní 180, Nové Veselí na pozemek parc. č. 2129 dohodou k co možná nejkratšímu termínu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zpracování výkazu výměr a návrhu řešení rekonstrukce veřejného prostranství před budovou SDH v Novém Veselí firmou
Ing. Josef Švoma, zpracování rozpočtů a projekty staveb, Dolní 43, Nové Veselí za cenu ve výši 17.000,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje zároveň tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Zajištění plošné deratizace v městysi Nové Veselí firmou DeraVet s.r.o., Hamry nad Sázavou 329, 591 01, Žďár nad Sázavou
formou výdeje deratizačních návnad na určeném místě za
cenu ve výši 10.848,- Kč. RM schvaluje zároveň tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Dodatek č. 1 ke smlouvě se Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou na zpracování projektové dokumentace akce „Nové Veselí – vodovod
Dolní, ke zdravotnímu středisku“ z důvodu úpravy ceny na
částku 45.500,- Kč. Projektová dokumentace se rozšíří o část
nového vodovodního řadu do nové zástavby RD. RM schvaluje zároveň tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení výsadby nových stromů před budovou Jednota v
Novém Veselí odrůda Jírovec červený od firmy Zahrada Vysočina s.r.o., Brodská 104, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
12.000,- Kč. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace k 30. 9. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 9. 2019 v příjmech a výdajích. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 4. 11. 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 městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne
31. 10. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Projednání žádosti na odměnu řediteli
Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o průběhu
provádění prací na stavební akci, „Nové
Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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II. RM schvaluje:
1) Směrnici č. 1/2019 k odepisování dlouhodobého majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Dohodu s firmou SATT a.s., Okružní 11,
591 01 Žďár nad Sázavou 3 o napájení
optických kabelových rozvodů z elektrického rozvaděče RMS 1 umístěného
v budově Úřadu městyse Nové Veselí,
včetně stanovení úhrady nákladů za
odebranou elektřinu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Podání žádosti na Svazek vodovodů a
kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591
01 Žďár nad Sázavou na provedení rekonstrukce vodovodního a kanalizač-

ního řadu v ulici Dolní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádosti o dotaci na Státní fond
životního prostředí České republiky na
výsadbu stromů v k.ú. Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zpracování projektu sadových úprav
na akci „Výsadba v krajině – Nové Veselí“ na pozemku v k.ú. Nové Veselí parc.
č. 2510 firmou LUKA Zahradní úpravy,
Bc. Lucie Zemanová, Jamská 1670/30,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
10.000,- Kč. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Rozpočtová opatření č. 29/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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7) Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na rok 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Provedení úpravy č. 2 závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 0, proti 0, zdrž. 0
9) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na směnu části pozemku parc. č. 70/5
o výměře o výměře 408 m2 v majetku
městyse Nové Veselí za pozemek parc.
č. 956 o výměře 116 m2 a část pozemku
parc. č. 2551 o výměře 292 m2.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. 0
10) Použití finančních prostředků z inves-

tičního fondu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace ve výši 125.580,56 Kč na
pořízení nového varného kotle do kuchyně v Základní škole v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Uzavření Dohody o podmínkách předčasného užívání stavby „Nové Veselí
– obchvat, přemostění polní cesty“ se
zhotovitelem stavby firmou Skanska a.s.,
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S návrhem rozpočtu městyse Nové Veselí na rok 2020 v příjmech a výdajích.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) S návrhem střednědobého výhledu rozpočtu městyse Nové Veselí na rok 2021
až 2024. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S návrhem rozpočtu Základní školy a
Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na rok 2020 v příjmech a
výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM neschvaluje:
1) Realizaci zelené střechy nad jídelnou
v Základní škole v Novém Veselí na základě žádosti zaslané ze Základní školy
a Mateřské školy v Novém Veselí, příspěvkové organizace
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 25. 11. 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 městyse ze zasedání předsednictva SVK
Žďársko dne 21. 11. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace z jednání školské rady a výroční zprávu Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za
období 2018/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o průběhu provádění prací na stavební akci, „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na rok 2020 v příjmech a výdajích, včetně závazných ukazatelů rozpočtu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě se ZDV Novoveselsko, družstvo, Dolní 180, Nové Veselí k úpravě výpovědní lhůty
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zajištění provádění zimní údržby komunikací v městysi Nové
Veselí firmou ZDV Novoveselsko, družstvo, Dolní 180, Nové
Veselí za cenu ve výši 600,- Kč bez DPH za hodinu prací na období 2019 až 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o veřejných službách číslo 56/2020 v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (dopravní obslužnost;) na
rok 2020 s firmou ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587
32 Jihlava. Cena přepravního výkonu je stanovena na 37,12
Kč/km, což je o 1,18 Kč/km více, jak pro rok 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Dodatek č. 21 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 na zajištění odvozu a uložení komunálních odpadů uzavřené s firmou Miloslav
Odvárka ODAS, 591 01 Žďár nad Sázavou. Dodatkem č. 21 se
mění cena na zajištění odvozu a uložení komunálních odpadů,
která je nově stanovena paušální částkou ve výši 265.008,- Kč/
rok, což je o 7.728,- Kč více, jak v roce 2019. Zhotovitelem služby je nástupnická společnost AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Prosinec 2019

6) Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2007 uzavřené na
zajištění odvozu separovaného odpadu s firmou Miloslav Odvárka ODAS, 591 01 Žďár nad Sázavou. Dodatkem č. 4 se mění
cena za dodávku a odběr komodity separovaného odpadu, a
to u papíru a lepenky na 160,- Kč/1 výsyp 1 kontejneru, což je
o 40,- Kč více, jak v roce 2019. U ostatních komodit (plast, sklo)
se ceny nemění. Zhotovitelem služby je nástupnická společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
Praha 10
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Provedení rekonstrukce střídaček ve sportovní hale firmou
Miroslava Vencelidesová, Truhlářství, Na Městečku 5, Nové Veselí za cenu 12.600, Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Rozpočtová opatření č. 31/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Dodatek č. 2 ke smlouvě se Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou na zpracování projektové dokumentace akce „Nové Veselí – vodovod Dolní, ke zdravotnímu středisku“ z důvodu úpravy ceny na částku
ve výši 59.500,- Kč. Projektová dokumentace se rozšíří o část
rekonstrukce kanalizačního řadu v této lokalitě. Při realizaci
stavby bude tato částka odečtena z příspěvku na investici. RM
schvaluje zároveň tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Uzavření Smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko,
Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančních
prostředků podle Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko na vypracování projektové dokumentace stavby „Nové
Veselí – kanalizace ul. Příčná “ za cenu ve výši 57.000,- Kč. Při
realizaci stavby bude tato částka odečtena z příspěvku na investici. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Poskytnutí finančního daru pro Myslivecký spolek Nové Veselí
– Matějov ve výši 15 000,- Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty na nákup léčebných přípravků pro zvěř. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Program zasedání ZM dne 11. 12. 2019 v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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III. RM souhlasí:
1) Se směnou pozemku parc. č. 70/5 o velikosti 408 m2 v majetku městyse Nové Veselí a v k.ú. Nové Veselí za pozemky parc.
č. 956 o velikosti 116 m2 a parc. č. 2551/2 o velikosti 292 m2
v k.ú. Nové Veselí. Náklady spojené s geometrickým zaměřením, směnnou smlouvou a s vkladem do KN hradí občan. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
2) S uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup pozemků na nákup pozemku parc. č. 2427 o velikosti 1281 m2 a
2428 o velikosti 690 m2 za cenu 43,- Kč/m2 v k.ú. Nové Veselí v
lokalitě nově budované okružní křižovatky ve směru na Březí
nad Oslavou. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu kabelového vedení VN „VN61, o. Buková p.b. 210
- p.b. 322, obnova“ v k.ú. Račín u Polničky, na pozemcích v podílovém vlastnictví městyse Nové Veselí parc. č. 310/1, 310/15,
311/1, 312/4 zapsaných na LV 600. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje
též právo Oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno se pro
městys Nové Veselí sjednává za jednorázovou úplatu ve výši
245,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu pro uložení kabelového vedení VN „VN61,
o. Buková p.b. 210 - p.b. 322, obnova“ v k.ú. Radostín u Vojnova Městce, na pozemcích v podílovém vlastnictví městyse
Nové Veselí parc. č. 344/31, 344/7, 421/1, 421/3, 437/8, 484/7,
402/1, 406/3, 406/1, 406/4, 438/30 zapsaných na LV 203. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku.
Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno se pro městys Nové Veselí sjednává
za jednorázovou úplatu ve výši 1085,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Se schválením Obecně závazné vyhlášky městyse Nové veselí
č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Se schválením Obecně závazné vyhlášky městyse Nové Veselí
č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) S uzavřením smlouvy s SVK Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku podle Stanov a
Zásad investiční politiky SVK Žďársko na akci „Nové Veselí – rekonstrukce ČOV – řídící systém“ ve výši 186.210,- Kč. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konanéhodne 9. 10. 2019 č. 7
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 6 ze dne 22. 7. 2019
Hlasování: pro 13, 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 13, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až září 2019
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení
dalších bodů do programu dnešního
zasedání zastupitelstva, a to:
1. „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a smlouva o
výpůjčce“
2. „Rozpočtová opatření č. 25/2019“
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě se Svazem
vodovodů a kanalizací Žďársko,
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Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou pro 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 příspěvku uzavřeného ve smlouvě na
tuto stavbu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115,
592 31 Nové Město na Moravě na akci
„Nové Veselí veřejné osvětlení – zemní
práce“ z důvodu změny ceny za dílo
a změny termínu doby plnění. Nová
cena je ve výši 1.193.246,- Kč bez DPH.
Původní cena byla ve výši 1.755.588,Kč bez DPH. Nová doba plnění je do
31. 10. 2019
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
5) Návrh projektu č. 3 pro pokračování
zpracování kompletní projektové dokumentace k provedení rekonstrukce
budovy Úřadu městyse Nové Veselí v

rozsahu rekonstrukce staré budovy,
přístavby výtahu a sjednocení exteriéru staré a nové budovy v historizujícím
duchu.
Hlasování: pro 11, proti 2, zdrž. 0
6) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2019 pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158, Nové Veselí ve výši 1.000.
000,- Kč na sportovní činnost v roce
2019, a zároveň Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí této dotace. ZM zároveň schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 2
7) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o výpůjčce z důvodu uložení drenážního potrubí na pozemku parc. č. 2548 v k.ú. Nové
Veselí, které je budováno podél stavby
„II/353 Nové Veselí - obchvat“. Potřeba
výměry dočasného záboru tohoto pozemku pro realizaci drenážního potrubí je 416 m2.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
8) Rozpočtová opatření č. 25/2019
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
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ZE SPORTU

VOLEJBAL
Máme za sebou podzimní část sezóny krajského přeboru žen a Vánoce už nám
netrpělivě klepou na dveře.
Znamená to jediné, nastal
čas krátkého shrnutí.
Po letní přípravě nás čekala již třetí sezóna mezi ženami. Jelikož nás stále ubývá, přidala se k nám na post
smeče nová posila, bývalá
hráčka Jihlavy Anička Provazníková. Do nové sezóny
jsme vstoupily venkovními
zápasy v Havlíčkově Brodě
- vítěze minulého ročníku
krajského přeboru žen. Oba
zápasy byly vyrovnané, ale
koncovky setů hrály více ve
prospěch soupeřek. Odjely
jsme s výsledkem 1:3 a 1:3.
Večer jsme zahájily novou
sezónu i posezením v restauraci U Pošty ve Žďáře nad Sázavou. Pobavily jsme se nad
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dobrým jídlem a nechybělo
ani pár těch „škopků“. Chuť
jsme si spravily hned další týden v Třebíči, kdy jsme
urvaly všech 6 cenných bodů
do tabulky s výsledkem 3:1
a 3:0. Celou dobu jsme se
se soupeřem přetahovaly o
každý bod, ale nakonec bylo
štěstí víc na naší straně. První ze série domácích utkání
jsme odehrály s družstvem
Přibyslavi. Od začátku hrálo
vše do našich karet a zápasy
jsme měly pod kontrolou. O
tom svědčí i výsledky 3:0 a
3:0. Další tým, který k nám do
Veselí zavítal, byl Humpolec.
Měly jsme lehké obavy, protože z předchozích let známe
jejich nevyzpytatelnou hru.
Neohroženě jsme vstoupily do zápasu a až na jedno
zaváhání jsme byly celou
dobu na koni a zvítězily 3:1 a

3:0. Další týden jsme hostily
Pelhřimov. V prvním zápase jsme se nechaly zaskočit
a kvůli naší nepřipravenosti
jsme podlehly 0:3. Ve druhém utkání nastal obrat, daly
jsme do zápasu vše a urvaly vítězství 3:1. Krasojízdou
jsme pokračovaly hned následující víkend v Náměšti.
Dovezly jsme si všech 6 bodů
s výsledky 3:0 a 3:0. Poslední
utkání tohoto roku nás čeká
14. 12. 2019 v Polné. Momentálně jsme v tabulce na prvním místě a už teď je jasné,
že přezimujeme nejhůře na
místě druhém.
V celém týmu panuje
dobrá nálada a zatím se nám
daří. Při rozlosování dukáty
padají v náš prospěch a akce
na síti i hra v poli se zlepšují.
Do konce roku nás čeká
ještě klasické vánoční pose-

zení, kde dosavadní průběh
sezóny pořádně zhodnotíme
nad plnými sklenicemi. Jarní
část soutěže odstartujeme
18. 1. 2019 v náhradní hale
v Radostíně zápasem proti
Třebíči.
Rozpisy zápasů a podrobnější výsledky naleznete na
cvf.cz. Pro další informace
sledujte naše facebookové
stránky (volejbal Nové Veselí), kde najdete články, fotky
i videa.
Děkujeme Vám za Vaši
přízeň, za to že na zápasy
chodíte v tak hojném počtu a
vždycky vytvoříte skvělou atmosféru. Také bychom Vám
chtěly popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!
A nezapomeňte, i v novém
roce Vás budeme potřebovat!!
Marie Nováčková
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VOLEJBAL - UMÍSTĚNÍ DRUŽSTEV

ÚSPĚŠNÝ PODZIM PRO NOVOVESELSKÉ HÁZENKÁŘE
Konec roku 2019 se blíží
a nastává tak tradiční čas k
ohlédnutí. V minulém čísle
Novoveselského zpravodaje
jsme shrnuli úspěchy minulé
sezóny všech našich kategorií. Nyní je čas zrekapitulovat
si aktuální sezónu, kterou
brzy čeká zimní přestávka.
Kategorie mladších žáků
předvádí na podzim výborné
výkony. V tabulce jim patří
první dvě příčky (mladší žáci
B - 1. místo, mladší žáci A - 2.
místo). Stejně tak dobře se
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daří i kategorii starších žáků,
kteří drží tak jako jejich mladší spoluhráči 1. místo tabulky.
O víkendu 29. listopadu až 1.
prosince se mimo jiné naši
mladší žáci zúčastnili Mikulášského turnaje v Zubří, kde
předváděli skvělé výkony a
obsadili celkové 3. místo.
Mladší dorostenci vstoupili do aktuální sezóny vítězně a dobrou formu prokazovali po celou podzimní
část. První porážku okusili
až v 10. kole proti týmu HC

Zubří, který stejně jako tým
našich dorostenců nepoznal
do té doby pachuť porážky.
V souboji o 1. místo tabulky
byl ovšem v naší ZDT Aréně
úspěšnější hostující tým Zubří. I přesto si naši dorostenci
drží v tabulce velmi pěkné 2.
místo. Také starší dorost zaznamenal vítězný vstup do
sezóny. Po prohrách na půdě
Dukly Praha, Frýdku-Místku
a na domácí palubovce proti
suverénnímu Zubří najdeme v aktuální tabulce star-

ších dorostenců náš tým na
4. místě. Obě kategorie čeká
druhý prosincový víkend poslední podzimní kolo. Naši
dorostenci zaujali svými
výkony také reprezentační
kouče. Na říjnovém srazu dorostenecké reprezentace si
svou premiéru odbyli mladší
dorostenci Pavel Chotěborský a Adam Tomášek, kteří
se zúčastnili mezinárodního
turnaje ve Francii. Do nominace juniorské reprezentace
se opět prosadili Radek Flaj-
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sar, Jakub Flajsar a Jiří Gregorovič, kteří společně se svými
spoluhráči absolvovali cestu
do Švýcarska, kam junioři vyrazili spolu s mužskou reprezentací.
Další úspěchy, nejen dorosteneckých, ale i mužského
týmu našeho klubu přineslo listopadové vyhlašování
nejlepších sportovců okresu
Žďár nad Sázavou za sezónu
2018/2019. Mladší dorostenci získali v kategorii družstev
mládeže 1. místo. Ve stejné
kategorii je na 2. místě doplnil tým staršího dorostu. Také
v kategorii družstev dospělí
získal 1. místo náš klub – a
to extraligový tým mužů. David Melichar navíc obdržel 2.
místo v kategorii jednotlivci
dospělí. Všem oceněným moc
gratulujeme!
V plném proudu je samozřejmě také nejvyšší mužská
soutěž. Náš tým má za sebou
skvělou podzimní část soutěže. V domácí ZDT Aréně
jsme byli stoprocentní až do
10. kola, ve kterém jsme si
podělili body po remízovém
zápase proti HC Robe Zubří.
Přes velkou obměnu týmu,
která v létě proběhla, předvádí naši hráči velmi dobré vý-
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kony. Od prohry ve 4. kole na
půdě loňského mistra Talentu
Plzeň (hráno 25. 9.) dokázali naši hráči bodovat v osmi
extraligových zápasech za sebou. Jejich sérii ukončila až 3.
prosince pražská Dukla, která
také dokázala jako první tým
porazit naše hráče na domácí
půdě. Poslední dvě extraligová utkání v tomto roce čekají
náš tým na palubovkách soupeřů – HBC Ronal Jičín (14. 12.
v 18:00) a TJ Cement Hranice
(21. 12. v 10:00). Kromě Extraligy pokračujeme úspěšně
také v Českém poháru. Po výhře v Třeboni a domácích výhrách nad SKKP Brno a TJ Cement Hranice jsme postoupili
do semifinálové fáze, ve které
nás opět v domácím prostředí čeká plzeňský Talent (11.
12. v 19:00).
Vrcholem podzimu ovšem
byla účast našeho klubu v
evropském poháru Challenge Cup. Historická událost
pro celý klub i náš městys a
Kraj Vysočina začala o víkendu 12. a 13. října. Dvojzápas
proti bulharskému týmu HC
Dobrudja zvládlo naše mužstvo vítězně před výbornou
kulisou našich fanoušků. V
sobotním prvním utkání jsme

zvítězili poměrem 35:23. Velmi dobrý náskok do nedělní
odvety dal prostor zahrát si
také hráčům širšího kádru. V
zápase skórovali kromě brankářů všichni hráči a podíleli se
na vysokém vítězství 46:14.
TaSto vítězství nám v evropském poháru zajistily postup
do 3. kola. Los nám do této
fáze přisoudil lucemburského
soupeře – tým HB Red Boys
Differdange. Osminásobný
vítěz a suverén letošní sezóny lucemburské ligy, který
má s evropskými poháry bohaté zkušenosti. Několikrát
se v Challenge Cupu probojoval až do osmifinálové
fáze a v minulých letech se
také účastnil kvalifikačního
turnaje o Ligu Mistrů. Možnost zahrát si proti tomuto
soupeři byla pro naše hráče
velká zkušenost. První zápas
tohoto kola se odehrál v naší
aréně 17. listopadu. Vynikající
divácká kulisa, kterou ocenil
i soupeř, byla svědkem těsné
výhry hostů 22:21. Přestože
jsme prohráli, byl to do odvety nadějný výsledek. Druhý
zápas se odehrál v lucemburském Differdange hned o
týden později, 23. listopadu.
Společně s týmem se do 900

km vzdáleného lucemburského města vydalo také zhruba
30 fanoušků, včetně bubeníků našeho fan klubu. K této
početné skupince se připojila také zhruba dvacítka Čechů, žijících v Lucembursku,
včetně českého velvyslance.
V aréně tak vytvořili našemu
týmu fantastickou podporu. Přestože také druhý zápas ovládl tým Differdange
(27:25), nemají se naši hráči
vůbec zač stydět. V premiérové účasti předvedli bojovné
výkony a celý náš klub byl za
své chování a přístup pozitivně oceněn. V evropském
poháru končí naše cesta ve 3.
kole, Extraliga je ovšem těsně
za svou polovinou. Těšíme se
na Vás při jejím pokračování
v domácí ZDT Aréně na viděnou!
Na závěr bychom rádi popřáli všem našim příznivcům,
fanouškům, členům oddílu,
trenérům, dobrovolníkům a
hráčům krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do
následujícího roku. Děkujeme
za podporu, bez níž bychom
nikdy výše uvedených výsledků nedosáhli.
za oddíl házené
Karolína Straková
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Rozsvícení vánočního stromu

24

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

