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Masopust a Dozvuky
Rok se s rokem sešel a masopustní čas nadešel. V polovině
února proběhl Masopustní průvod za vcelku příznivého počasí. I když se masky sešly v menším počtu, neubralo to nic na
bujaré náladě trvající po celý den.
Zpívalo se a tančilo za doprovodu reprodukované hudby
z auta a několika nadšenců. Posledních pár let je totiž velký
problém zajistit muzikanty na Masopust, a tak jsme zvolili
tuto variantu, která se zdá být úspěšná.
Jsem moc ráda, že se v průvodu objevilo mnoho nových
tváří, a doufám, že to tak bude pokračovat i v dalších letech.
Ráda bych tímto také oslovila všechny akce chtivé spoluobčany, ať se k nám v nadcházejícím roce připojí. Pojďme jsme
společně pobavit a tím udržet tradici!
Velké díky patří všem zúčastněným, díky nimž mohla tato
akce proběhnout, a všem hostitelům za jejich pohostinnost
a štědrost. Část výtěžku z této akce bude věnována Seniorskému spolku, zásahové jednotce hasičů Nového Veselí a Hasíkům.
O týden později se uskutečnily Masopustní dozvuky za
podpory obce a několika dobrovolníků. Kdo chtěl, přišel
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v masce, a kdo ne, mohl alespoň hlasovat pro nejlepší kostým
večera. Atmosféra byla veselá, pilo se a tančilo až do rána za
doprovodu místní kapely Press band. Nechyběly ani tradiční
masopustní tance. Děkujeme tímto všem zúčastněným.
Mirka Randáčková
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Adriana Bártová, Dolní
Johana Piskovská, Sportovní

Hana Vencelidesová 70 let
Jana Smékalová 75 let
František Zita 70 let
Vlasta Mokrá 70 let
Josef Holcman 70 let
Jaroslav Musil 75 let
Květoslav Zapletal 75 let
Anežka Řezníčková 80 let
Marie Vencálková 75 let
Ladislav Nováček 75 let
Adolf Vencelides 70 let

Rodičům narozených dětí
srdečně blahopřejeme.

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

Vážení spoluobčané,
Již několik týdnů máme v naší zemi
vyhlášen nouzový stav z důvodu nákazy způsobené koronavirem. V souvislosti s tímto stavem naše vláda vydala
několik pokynů a nařízení k zamezení
šíření této virémie. Chtěl bych Vás tímto požádat o respektování a dodržování těchto opatření. Nejvíce ohroženou
skupinou obyvatelstva jsou senioři
a chronicky nemocní lidé. Jim je doporučováno, pokud možno, neopouštět svoje domovy. Městys Nové Veselí
nabízí seniorům a nemocným osobám,
zejména samostatně bydlícím, zajišťovat nákupy potravin, léků, dovozy obědů apod. V těchto případech volejte na
úřad městyse č. telefonu 566 667 121

nebo starostovi č. tel. 725 106 649.
Na úřadě městyse máme stále omezené množství ochranných ústních
roušek možných k vyzvednutí. V případě potřeby zajistíme i další výrobu.
Na vyžádání jsme také schopni zajistit
k odběru dezinfekční prostředky. Děkuji také touto cestou všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na pomoci proti šíření této nákazy.
Z důvodu této situace je také přerušena výuka v základní a mateřské škole, školní jídelna vydává obědy pouze
do jídlonosičů u vstupních dveří do
jídelny. V případě zájmu o odběry obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny
č.tel. 773 680 466.

Jsou také omezeny úřední hodiny pro veřejnost na Úřadě městyse
Nové Veselí, a to pouze v pondělí a ve
středu od 12,00 do 15,00 hod. Využívejte pro řešení svých potřeb, žádostí a informací telefonických hovorů
na tel. č. 566 667 121 a také elektronickou formu - e-mail: podatelna@
ou.noveveseli.cz.
Je také omezen provoz České pošty od pondělí do pátku od 7.30 – 13.00
hodin.
Vážení spoluobčané,
v této nelehké době vám všem
přeji dostatek trpělivosti, tolerance,
optimismu a hlavně hodně zdraví.
starosta městyse

Informace z evidence obyvatel Nového Veselí za rok
2019 a ze Statistického úřadu
Po zpracování statistiky za rok 2019 je stav obyvatelstva v našem městysi následující:
V roce 2019 se přistěhovalo 25 lidí a 21 se jich odstěhovalo. Narodilo se 19 dětí a zemřelo 17 obyvatel.
Počáteční stav k 1. 1. 2019 byl 1311 obyvatel, k 1. 1. 2020 1317 obyvatel.
Podíl nezaměstnaných osob za prosinec 2019 činil 2,1 %, což je oproti roku 2018 nárůst o 0,8 %.
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Od 1. 1. 2020 jsou nově platné vyhlášky městyse Nové Veselí
(o místním poplatku ze psů a vyhláška o místním poplatku z pobytu)
Výpis z Obecně závazné vyhlášky
městyse č. 1/2019
o místním poplatku ze psů
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku
osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen
„poplatník“).1
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.2
a) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených
psů, včetně skutečností zakládajících
vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(1) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.3
(2) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3
nebo jeho změnu se nevztahuje na
údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
V rodinných domcích:
a) za jednoho psa
100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
150 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let
100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
150 Kč.
V domech, které nemají charakter rodinných domů: (obytné domy, domy patřící městysi Nové Veselí, družstevní a podniková výstavba)
e) za jednoho psa
200 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
300 Kč,
g) za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let
100 Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
150 Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.
10. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po
1
2
3

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

Duben 2020

datu splatnosti uvedeném v odstavci
1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis4.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Poplatníci žijící osaměle pobírající
starobní důchod, invalidní, vdovský
nebo vdovecký.
Výpis z Obecně závazné vyhlášky
městyse č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(3) Předmětem poplatku je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku
není pobyt, při kterém je na základě
zákona omezována osobní svoboda.5
(4) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen
„poplatník“).6
(5) Plátcem poplatku je poskytovatel
úplatného pobytu (dále jen „plátce“).
Plátce je povinen vybrat poplatek od
poplatníka.7
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této
činnosti plátce ohlásí správci poplatku
ve lhůtě 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího pololetí.
4
5
6
7

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 3a zákona o místních poplatcích
§ 3 zákona o místních poplatcích
§ 3f zákona o místních poplatcích

Čl. 8
Osvobození a úlevy
(3) Od poplatku z pobytu je osvobozena
osoba8
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP/P, a její
průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce
ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou
osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 1.
hrazená jako příspěvková lázeňská
léčebně rehabilitační péče podle
zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo 2. nehrazená
z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci
nebo jiné podobné akci pro děti
podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na
území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci9 pro právnickou nebo
podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo
školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči anebo v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování
podle zákona upravujícího sociální
služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem
v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo
likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen
příslušník bezpečnostního sboru,
voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce
v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních
úkolů.10
Celé znění obecně závazných vyhlášek naleznete na webových stránkách městyse
8 § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Všechny veřejné akce (slavnosti, vítání občánků apod.) se do
odvolání nebudou konat.
Sportovní hala a knihovna městyse Nové Veselí do odvolání
uzavřena.
Výběr poplatků ze psů za rok 2020 proběhne v letních měsících. Předvyplněné složenky budou majitelům psů doručeny společně s dalším číslem zpravodaje.
Připomínáme občanům možnost zasílání hlášení místního
rozhlasu formou SMS zpráv či prostřednictvím mailů. Všechna hlášení místního rozhlasu jsou zveřejněna na webových
stránkách městyse v odkazu „Hlášení místního rozhlasu“
a na Facebooku
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou u budovy
úřadu přistaveny od 17. 4. – 18. 4. 2020
Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za rybníkem
Hudlík. Žádáme spoluobčany, aby na toto místo kromě větví
neukládali jiné materiály a odpady.
Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů
na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích
exkrementů z veřejných ploch.
Připomínáme, že platí zákaz parkování aut na chodnících
a komunikacích v majetku městyse.
Žádáme spoluobčany, aby o nedělích a svátcích neprováděli
hlučné práce a činnosti a nerušili tak tímto své spoluobčany.
Děkujeme.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky
městyse v okolí svých domů.
Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady.

Stavba obchvatu
Již naplno se také opět
rozběhly práce na stavbě
II/353 Nové Veselí – obchvat. Nejvíce se pracuje na přemostění potoka
Oslavy a také na dokončení křižovatky - kruhového
objezdu ve směru na Březí
nad Oslavou. Z těchto důvodu došlo od 1. 4. 2020
k úplné dopravní uzavírce
této silnice z Nového Veselí do Březí nad Oslavou
pro veškerou dopravu. Od
1. 5. 2020 bude křižovatka
zprůjezdněna a obnoví se
také v plném rozsahu silniční provoz na silnici do
Březí nad Oslavou. Další
dopravní omezení nastanou od začátku července.
Bude úplně uzavřena silni-

Tříkrálová sbírka u nás
V Novém Veselí se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 4. ledna 2020. Vybralo se 54.851,Kč, oproti loňsku je to o 940,- Kč méně.
Poděkování patří všem, kteří přispěli svým darem, pomohli s organizací sbírky a také
koledníkům. Letos se vydali do vašich domovů získat prostředky na dobrou věc:
Magdalenka a Verunka Šrámkovi, Káťa Danihelová, Lucka Horká, Evča Prachařová,
Eliška Rosecká, Barunka Kotíková, Terezka Navrátilová, Lucka Zítová, Valentýnka a Vojta
Hromádkovi, Amálka Studená, Natálka Merunková, Jeník a Káťa Pospíchalovi, Šimonek
a Verunka Fickovi, Mireček, Evička a Janička Lánovi a jejich doprovod: Verunka Danihelová, Láďa Nováček, Radek Novotný, Jitka Pospíchalová, Mirka a Jaromír Lánovi a Ladislav
Ficek.
DĚKUJEME VŠEM!!!
Marcela Vencelidesová
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ce ve směru na Bohdalov,
a to z důvodu řešení napojení obchvatu na stávající
silnici pod novým hřbitovem. Doba trvání uzavírky bude zhruba 4 měsíce.
Souběžně v tomto termínu se bude v místě napojení obchvatu na stávající
silnici ve směru do Žďáru
nad Sázavou mezi Radonínem a Budčí využívat nově
vybudovaná
provizorní
panelová silnice. Investor stavby a také stavbaři
žádají řidiče o trpělivost
a pochopení.
Plánovaný termín dokončení – zprovoznění
nového obchvatu je stanoven na konec října 2020.
starosta městyse

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
v našem správním obvodě
Nové Veselí

54.851,- Kč

Újezd

31.359,- Kč

Březí nad Oslavou

14.437,- Kč

Matějov

13.060,- Kč

Budeč

10.090,- Kč

Kotlasy

9.100,- Kč

Celkem:

132.897,- Kč
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Spolek seniorů
V letošním roce proběhla tři setkání seniorů, a to v lednu,
únoru a březnu. Po novém roce bylo na programu povídání s kastelánkou Bc. Michaelou Kokojanovou, která se stará
o poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V únoru přispěli zajímavým vyprávěním o pouti do Říma farář Marek
Dunda a Mons. Jan Peňáz. Březen zase patřil Marcele Vencelidesové a jejímu pátrání a povídání nad starými fotografiemi.
Vzhledem k celkové mimořádné situaci v republice prozatím do prázdnin žádná setkání neplánujeme a pokud situace dovolí, sejdeme se opět první říjnové pondělí. Ale o tom
i o chystaném programu vás budeme informovat.
Jitka Kalasová

Tak a jsme doma
Z Nového Zélandu jsme se domů vrátili
na začátku prosince. Znamená to, že jsme
doma teprve tři měsíce, ale mně osobně
to přijde už jako tři roky. Rodina, kamarádi a všichni známí, které jsme po příletu
potkali v Novém Veselí, nás vřele přivítali,
povídali si s námi, chtěli slyšet zážitky z cest
a co všechno je u nás nového. Je parádní
podělit se s ostatními o dobrodružství, které jsme za více než rok prožili. Také jsme
zaujatě poslouchali, co nového se stalo
ostatním za naší nepřítomnosti. Je pravda,
že velká část rozhovorů a vyprávění skončila u mého uklouznutí. Vyprávěl jsem, jak si
to vybavuji já a jak to všechno viděla a prožívala Klárka. Má můj velký obdiv a respekt.
Nejen ona, ale i všichni, co tam se mnou
byli. Ještě jednou díky moc!
Teď se pomalu vracíme do normálního
života a opět si zvykáme na rychlejší tempo
evropského způsobu žití. Trávíme spoustu
času na úřadech a vyřizujeme hromady
(ne)potřebných papírů, abychom mohli
legálně a bez postihů žít v naší krásné domovině. Po dlouhé době bydlení v autě je
pro nás staronovým luxusem také velký
dům a spousta místností. Všechny silnice
pro auta jsou asfaltové a jezdíme už zase
na pravé straně vozovky. Nikdo tu nechodí
bos a v zimě může být opravdu chladno.
Na pizzu si tu musíme vydělávat minimálně hodinu a ne 15 minut. V obchodě seženeme pořádný chleba. Zvykáme si na to,
že slovo “hned” má trochu jiný význam než
na protější straně polokoule. Prostě bych
mohl vyjmenovat ještě spousta dalších
věcí, které u nás fungují zbytečně složitě
a na Novém Zélandu dokáží fungovat daleko jednodušeji.
Rád bych se pozastavil u slůvka “hned”.
Na Novém Zélandu znamená slovo “hned”
z 90 procent v dnešním nebo nadcházejíDuben 2020

cím dni. Nikdo tu vyloženě nikam nespěchá. Až to bude, tak to bude. Když se na
sadech vědělo, že je něco potřeba udělat
do daného termínu, tak jsme trošku zrychlili a zůstali o hodinu déle v práci. Doma mi
přijde, že slovo “hned” znamená včera nebo
nejlépe “všeho nech a jdi to udělat teď“. Životní tempo v Evropě je rychlejší a všichni
pořád někam spěchají. Často se přistihnu,
že také někam spěchám nebo si plánuju
moc práce. Chtěl bych se těmto situacím
vyhnout a plánovat si život doma trošku
pomaleji. Když už se v takové situaci přistihnu, tak si potom sám říkám, proč a kam
vlastně spěchám? Co naženu, když pojedu
v omezení na Žďár devadesát místo předepsaných sedmdesát? Co stihnu víc, jestli
danou práci udělám rychleji, ale méně kvalitně nebo když budu pracovat pod tlakem
a stresem. Co když se někde zdržím a na
nějakou akci (ne domluvenou schůzku) přijedu o chvíli později? Odpověď je jasná, VŮBEC NIC! Práce se sama neudělá a na akcích
se to bez nás nezhroutí (tedy za předpokladu, že nejsme hlavním bodem programu).
Rozdílů mezi Novým Zélandem a Českou republikou je velké množství, ale i když
byl Nový Zéland krásný a z mého pohledu
pohodlnější na žití, doma je prostě doma.
Asi bych si nedokázal představit, že se natrvalo usadím v nějaké jiné zemi než u nás
na Vysočině. Lidi kolem sebe, které máme,
nám nikdo jiný nenahradí. Vztahy, které si
budujeme od narození, znovu vybudovat
nelze. Kamarády, které máme, také nikde
jinde nenajdeme. Opravdu platí přísloví
“všude dobře, doma nejlíp“. Za tím si stojím
a stát budu. Kvůli tomu jsem doma nejradši
a jaké si to doma uděláme, takové to doma
mít budeme.
Spěch, stres, trápení, kyselé obličeje
a spousta negativních myšlenek. Toto jsou

věci na denním pořádku snad u všech, které tady potkávám. A proč vlastně? Stačí
když se budete na ostatní více usmívat, řeknete jim, co se vám povedlo a jaké pěkné
věci vás čekají. Nemusíte hned na dotyčného vyklopit, co všechno je špatně, a že
lepší už to nebude. Ten, kdo vám dobrou
náladu a myšlenky oplatí, vám zaručeně
zvedne náladu. Když podobně smějících
lidí budete potkávat za den víc, budete mít
zaručeně pozitivnější myšlení a všechno se
vám bude lépe dařit. Nebudete se muset
zamýšlet nad jeho problémy a dělat si o něj
starosti. To už stojí za zkoušku nemyslíte?
V příštím článku se zaměříme na připravovanou cestu s trabantem, kterou
plánujeme na letošní léto. Jak jsem již
sliboval před odletem, opravdu to bude
velká cesta. To už se ale nechte překvapit
příště, nebo nás sledujte na Instagramu
či Facebooku. Všude na sociálních sítích
nás najdete pod názvem Tam a zase zpět.
Kdo by chtěl slyšet o našem žití na Novém
Zélandu, nestyďte se nám napsat nebo nás
kdekoliv oslovit, rádi vám o našem dobrodružství popovídáme.
Za Tam a zase zpět
Jiří Rössler a Klárka Flesarová
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Divadelní soubor
Mladí ochotníci v letošním roce odehráli pohádku Petra Tomšů Líný Kuba, holé
neštěstí. Pro tuto veselou pohádku jsme
oprášili naši točnu, na kterou jsme naaranžovali tři scény. Děj se odehrával převážně
v lese, kam při své cestě do světa zabloudil
líný Kuba. Ten se díky kouzelné babičce ocitnul ve službě u čarodějnice Přeslice, kam se
přesunul další děj naší pohádky a kde při
své neopatrnosti Kuba rozpoutal nekonečný déšť.
V pohádce nechyběl ani utrápený vodník, který málem přišel o svoji zlatou rybku, spanilé malé víly tančící ve své kouzelné komnatě, dva ukrutní loupežníci, kteří
okradli každého na koho narazili a v neposlední řadě malý velký trpaslík se sedmimílovými botami. Pohádku jsme letos
výjimečně sehráli také pro děti z mateřské
a základní školy. Děti z mateřské školy nám
namalovaly krásné obrázky, které jsme si vystavili na našich facebookových stránkách.
S pohádkou jsme měli zavítat i do dalších obcí, ale bohužel vzhledem k nouzovému stavu jsme museli představení odložit.
Proto přejeme všem hlavně pevné zdraví
a těšíme se snad brzy na viděnou v hledišti
novoveselské sokolovny.
Jana Stehlíková

Misie
Vážení a milí spoluobčané, mnoho
z nás bylo zvědavých na misie. Zatím jsme
stihli jen tu první – přípravnou část. V té
druhé, která měla být do Velikonoc hotová,
jsme se těšili na hlavního kazatele. Zatím
je vše odloženo na neurčito, ale už teď si
můžete přečíst pár slov od Mons. Jindřicha
Bartoše k současné situaci:
Obvyklé nedělní shromáždění v kostelích zatím kvůli nebezpečí nákazy není
možné. Dnešní technika nám sice umožňuje sledovat různě vysílané bohoslužby
po internetu, ale Boží přítomnost spíš předpokládá živé shromáždění několika lidí nad
Božím slovem ať je to kdekoli, dnes tedy
hlavně doma s rodinou.
Bible dosvědčuje, jak židé, kteří byli tolik vázáni na chrám, se museli v situaci deportace do Babylona a zkázy chrámu naučit shromažďovat sami nad Božím slovem,
a tak vznikly synagogy a sabatová rodinná
společenství. A to dodnes a živí jejich víru.
Současná situace, kterou jsme v takové
míře ještě nezažili, bude pravděpodobně
trvat ještě delší dobu, určitě přes velikonoční svátky. Musíme počítat s tím, že to
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Horácké divadlo Jihlava
Zájemci o předplatné do Horáckého divadla na sezónu 2020 – 2021
mají možnost přihlášení do 29. dubna na tel. 605723541.
Jitka Kalasová

v nás něco zanechá, že se věci jen tak nevrátí do starých kolejí. Nová zkušenost nás
přirozeně změní. Říká se, že člověk nestárne postupně, ale jakými si skoky. Dlouho
se cítí stejně dobře, jako by se ani přibývajícími roky nic nedělo, a pak najednou
třeba nemoc dá zestárnout v krátké době
o mnoho let. Patrně i přirozený vývoj světa
má takový postup. Krajina se víceméně nemění, přirozená eroze bývá za jednu generaci nepozorovatelná, ale pak přijde bouře,
povodeň, a během několika hodin se změní k nepoznání a už taková zůstane, už se to
nevrátí zpět. Současná situace nás dovedla
do takové zlomové kritické doby v životě
společenském i náboženském.
Před Velikonocemi se čte z evangelia
Janova kap. 11. příběh o Lazarovi, který
onemocněl, zemřel, byl pohřben a Ježíš ho
vzkřísil. Ježíš o jeho nemoci řekl: „To není
nemoc k smrti, ale ke slávě Boží.“ Lazar
musel projít obvyklými příznaky nemoci
i smrti, ale Ježíš z jeho situace učinil znamení. Čas na konečné vzkříšení pro všechny
sice ještě nenastal, ale je jisté, že ani smrt
není definitivní tečka za životem. A to platí
i v přeneseném slova smyslu. Když se děje
něco, co člověk nemůže svými silami změnit, a ono ho to tlačí k zemi, není to k zoufá-

ní. Nový život se obvykle rodí z bolestí. Tam,
kde končí naděje čistě lidská, tam začíná ta
překvapující Boží. Lazarovi byl vrácen život
jako když člověk vyvázne ze životu, z nebezpečné situace, probudí se po těžké autonehodě, když překoná těžko léčitelnou
nemoc a může říci, že se znovu narodil.
Pohled na hodnoty života se tím většinou
trochu změní. Dovede snadněji rozlišit, co
je důležité a na čem vůbec nezáleží, jak rozhodující jsou dobré vztahy, jak je důležitější
to, čím člověk je, než to, co má a jak to zpíváme v jedné písni: „Co ti svět nemůže dát
a co ti svět nemůže vzít.“
Jsme zvyklí říkat: Co tě nezabije, to tě
posílí. Ve víře platí: I když můžeš na jedné
straně mnoho ztratit, věř, že na druhé straně můžeš ještě víc získat. Ale to se musí
jako v evangeliu vzkázat Ježíšovi: „Ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Je v nebezpečí,
potřebuje tě, bez tebe zahyne, jen na tebe
se spoléhá. A s Martou sestrou Lazarovou
vyznat: „Věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží,
který má přijít na svět.“
V současné složité situaci, do které jsme
uvrženi, je třeba udělat všechno, co přirozeně můžeme pro její překonání a při tom
s naději vyhlížet nový život.
Jindřich Bartoš, děkan ve Znojmě
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

INFORMACE POLICIE KRAJE VYSOČINA
Policisté na Vysočině provedou denně více než jeden tisíc kontrol
Policisté Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina denně v rámci běžného výkonu služby kontrolují dodržování všech
platných krizových a mimořádných opatření. V současné době nouzového stavu
už skončilo období, kdy jsme v rámci kontrol působili především preventivně a lidem
jejich povinnosti opakovaně vysvětlovali.
Protože situace v šíření nákazy v České republice je velmi vážná, musíme také my
postupovat mnohem důrazněji a přísněji.
Všichni, kteří budou opatření porušovat,
musí počítat s přísnými sankcemi.
Každodenní policejní kontroly se týkají všech oblastí dotčených mimořádnými
opatřeními – kontroly provozoven, nošení
roušek, dodržování nařízené karantény. Na
integrovaném operačním středisku přijímáme denně různá oznámení od občanů,
která se týkají možného porušení mimořádných opatření, včetně podezření na nedodržování karantény. Všechna oznámení
policisté vždy důkladně prověřují. Pokud
zjistíme, že došlo k porušení některého z nařízení, osobu poučíme a důrazně vyzveme,
aby od svého jednání upustila a nařízená
opatření dodržovala.
V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení
vlády v souvislosti s karanténou, tak využijí
všech svých zákonných oprávnění – mohou
přikázat konkrétním osobám dodržování
tohoto zákazu, mohou je vykázat z místa
a v nejkrajnějším případě mohou osobu
zajistit a umístit do policejní cely. Každý
je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty.
Neuposlechnutí výzvy je pak kvalifikováno
jako přestupek proti veřejnému pořádku
a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000
korun.
Pokud osoba poruší povinnosti uložené
krizovými opatřeními vlády nebo porušením mimořádných opatření ministerstva,
dopouští se přestupku. Policie České republiky tyto přestupky nemůže řešit na místě
uložením pokuty v příkazním řízení. Všechny zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu, kterým může
být úřad obce s rozšířenou působností nebo
krajská hygienická stanice.
Podle krizového zákona mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech
dostat od správního orgánu pokutu až do
výše dvou milionů korun. Právnické osoby
a podnikající fyzické osoby až do tří milionů.
Duben 2020

Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení
může být postihováno i zpětně. Takže sankce jsou opravdu velmi přísné. Když policisté
během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády, přikáží konkrétním
osobám dodržování tohoto zákazu a vykáží
je z místa, popřípadě použijí jiná zákonná
oprávnění podle právních předpisů. Každý
je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty.
Důležité je také připomenout že právní kvalifikace u některých trestných činů
v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.
Jedná se například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské
nemoci a další. Naši policisté již využívají,
a i nadále budou tento institut využívat. Jednotlivé případy jsme již medializovali, aby-

chom dali pachatelům jasný signál, že jejich
protiprávní činnost je v současné době zcela nepřípustné, a proto se bude přísněji posuzovat. Pokud se pachatel dopustí krádeže
vloupáním například do prodejny a odcizí
zboží například v hodnotě 500 korun, hrozí mu nyní trest odnětí svobody v sazbě až
osm let.
Více než kdy jindy je nyní potřeba apelovat na všechny občany, aby měli v současné
době na paměti, že je velice důležitá jejich
osobní zodpovědnost a disciplinovanost,
protože dodržováním karantény a všech
opatření nechrání jen sami sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení - tisková mluvčí
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 12. 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 11. 12. 2019
Hlasování: pro 5, pr
p
proti
rot
otii 0
0,, zzdrž.
drž. 0
drž
3) Zprávu starostyy městyse z je
jjednání
dnání
představenstva LLDO
DO Při
Přibyslav
iby
bysl
slav
av zze
av
e dn
dne
e
29. 11. 2019
Hlasování: pro 5,, p
proti
rotti 0,, zzdrž.
drž.
dr
ž. 0
4) Informace o zajištění
těn
ní průběhu
prů
růbě
b hu Tříkrálobě
Tříkrál
álloo
vé sbírky 2020, která
terrá se
se uskuteční
usk
skut
uteč
ut
eční
eč
n v soní
soo
botu 4. 1. 2020
Hlasování: pro 5, p
proti
roti 0
0,, zzdrž.
drrž.
ž0
5) Informace o vydání
dáání předčasného
pře
edč
d assného
ného užíužíívání stavby „Nové
ovvé Veselí
Ve
ese
selílílí – obchvat,
obcchv
h at
at,,
přemostění polníí ccesty“,
estyy“,
Hlasování: pro 5, p
proti
roti 0
0,, zzdrž.
drž. 0
dr
II. RM schvaluje:
1) Smlouvu č. 1030055767/001
smlou00
055767//001 o sm
mloulo
lo
vě budoucí o zřízení
ze
ení věcného
věccného břemene
bře
ře
emene
s firmou E.ON Distribuce,
Gerstnesttriibucce, F. A. Ge
ersstn
tnera 2151/6, 370 01 Čes
České
Budějovice
ské Bu
sk
B
dějoviice
7 na stavbu „N.. V
Veselí:
přípojky
eselí:: př
příp
ípoj
íp
o ky NN,
Stehlíková, Bártová“
účelem
ovvá“ za účel
ú
čel
e em
e umístění distribuční soustavy
sou
ustavyy – kabel
kabe
be NN,
be
bel
NN
N,
pojistková skříň na p
pozemcích
parc.č.
oze
emcích
hp
arc.čč.
595/1, 596 v majetku
ajettku
ku městyse
měs
ěsty
ěs
tyse
ty
s Nové
se
Novvé
Veselí a v k.ú. Nové
Veselí,
účelem
ové V
eselí, zzaa úč
čelem
elem
m
jejího provozování,
jejímž
ání, je
její
jíjímž obsahem
obs
b ah
ahem
em
m
bude zřídit, provozovat,
rovozova
vat,
va
t, opravovat
t,
opravvovatt
a udržovat distribuční
buční sou
soustavu
ust
s av
a u a ta
ttaké
ké
na ni provádět úpravy za ú
účelem
čče
ele
lem
m je
její
ejíj
obnovy, výměny,
y, modernizace
e nebo
n bo
ne
o
zlepšení výkonnosti,
osti, včetně jejího o
odd
dstranění. Věcné břemeno bude zřízeno
orázovou náhradu ve
úplatně za jednorázovou
výši 9.500,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Platový výměr pro ředitele Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace na základě

3))
4)

5))

6
6))

7)

8)

nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým
se mění nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1. 1. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
R
Rozp
ozpoč
očto
čtováá o
patř
třen
řeníí čč.. 3
5/20
5/
/2019
19
Rozpočtová
opatření
35/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
o ra
op
ravy
vy řídící jednotky místProvedení opravy
ního rozhla
asu firm
as
rrmou
ou Radek Pikl, Akáou
Aká
káározhlasu
tová 7
69
9, Ch
hru
udi
dim zaa ccenu
en ve výš
enu
en
ši 75
5.
769,
Chrudim
výši
75.
000,- Kč
K vvčetně
četn
če
tně DP
PH.
HR
M sschvaluje
chvaluj
ujje te
tenennDPH.
RM
to
o výdaj
výd
ý ajj jako
jako
k ZMĚNU
U ROZPOČTU
RO
R
OZP
Z OČ
OČTU
H
Hl
lasov
assov
ováán
ání: pro 5, proti 0,
0, zzdrž.
drž.
dr
ž. 0
Hlasování:
D
Do
datte
da
tek č.
č. 3 ke
č.3
ke sm
smlo
lo
ouv
uvě
ě č.
č. 6011404080
č.6
601
011
14
1
404080
04
4 0
Dodatek
smlouvě
o zá
zá
závazku
u veřejn
vveřejné
ve
e né sl
sslužby
užby vve
e ve
eře
řejn
né
veřejné
lilinkové
ink
nko
ové dopravě
ové
ov
dop
pravě
ě k zaji
jiišt
štěn
ěn
ní ostatní
o taatn
os
tní
zajištění
dop
pravní ob
bslužn
nosti uzav
vřen
né po
podl
dle
e
dopravní
obslužnosti
uzavřené
podle
Nař
řízení Evropského
Evropsského parlamentu
parllamen
en
ntu
u
Nařízení
a Ra
ady
dy ((ES)
ES)) čč.. 137
ES
70/
0/20
2007
20
07, o ve
07
eře
ejn
jnýc
ýcch
Rady
1370/2007,
veřejných
služ
žbá
bách
ch v přepravě
přepr
prav
avě
ě ce
cest
sttujíccíc
ích po
po
službách
cestujících
žželeznici
ele
ezn
z ici a silnici
siilnici a zákonaa čč.. 19
94/
4/20
20
010
194/2010
SSb.. o veřejných
Sb
veřejn
ných službách
službách
h v přepravě
pře
řepr
pra
pr
ravě
ccestujících,
esttujících, ve
ve znění
zn
nění pozdějších
pozd
dějšíích
c právních předpisů na rok 2020 s firm
mou
ou
rmou
ZDAR
AR, aa.s.,
AR
.ss., Ji
Jihl
h avsk
skká 75
759/
9/4
9/
4 59
5
1 01 Ž
ďár
ďá
ZDAR,
Jihlavská
759/4
591
Žďár
nad
d Sázavou
u. Cena
Cen
na přepravního
přepravvníh
ho výko
vý
ýk Sázavou.
výkonu jje
e stanov
vena n
Kč/km
Kč
m, ccož
m,
ož jje
e
stanovena
naa 39,21K
39,21Kč/km,
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V. RM
M souhlasí:
IV.
1) S odesláním žádosti Základní školy
a Mateřské ško
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace
organiza na Krajský úřad Kraje Vysočina, O
Odbor školství mládeže
Ž
a sportu, Žižkova
57, Jihlava z důvodu
snížení kapacity základní školy Nové
Veselí na 260 žáků
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 13. 1. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav ze
dne 20. 12. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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3) Zprávu místostarosty z jednání
předsednictva SVK Žďársko dne 19.
12. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Odeslání objednávky na firmu
SPORTIS, příspěvkovou organizaci, Horní 22, Žďár nad Sázavou na

provádění zimní úpravy lyžařských
stop čtyřkolkou za cenu ve výši 80,Kč/km v zimní sezóně 2019 - 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Provedení přemístění a zrestaurování Božích muk Fabiánových ve
směru na Březí nad Oslavou (za obchvatem) panem Martinem KovaříNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

kem, akademickým sochařem a restaurátorem, U Mostu č. 11, 592 02
Svratka za cenu ve výši 84.300,- Kč
bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2020
pro Diecézní charitu Brno, třída
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, organizační jednotka Oblastní charita
Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár
nad Sázavou ve výši 18.061,- Kč na
provoz Charitativní pečovatelské
služby pro občany Nového Veselí.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klubu Úsměv, Komenského 1, Žďár nad Sázavou ve výši
5 000,- Kč. Služeb této organizace
využívají i někteří občané Nového
Veselí. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z Fondu Vysočina, programu
Odpady a ekologická výchova na
výsadbu stromů za rybníkem „Hudlík“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR,
programu Přírodní zahrady na akci
„Lesopark pro podporu výuky ve
venkovním prostředí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení výběrového řízení na
akci „Nové Veselí - výměna osvětlení ve sportovní hale“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení na akci
„Nové Veselí - výměna osvětlení ve
sportovní hale“ – Ing. Jiří Danihel,
Jiří Landsman, Ing. Jana Stehlíková, Ing. Luboš Štěpánek, MVDr.

Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Určení firem k zaslání zadávacích
dokumentací na stavební akci
Nové Veselí - výměna osvětlení ve
sportovní hale: ZG Lighting Czech
Republic s.r.o., Londýnské nám.
856/2 budova B, 639 00 Brno, EXX
s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00
Brno, ELEKTRO – LUMEN, s.r.o., Hranická 505, 753 61 Hranice na Moravě, SOLIGHT HOLDING s.r.o., Na
Brně 1972, 500 06 Hradec Králové,
GEEN Development a.s., Mariánské
náměstí 617/1, 617 00 Brno, HELIOS GROUP spol. s r.o., Brněnská
1050, 664 42 Modřice
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Dodatek č. 5 ke smlouvě o provádění úklidových prací ve zdravotním středisku Nové Veselí s firmou
Úklidové práce, Mgr. Bohumil Minařík, Stržanov 95, 591 01 Žďár nad
Sázavou. Nová cena za dílo v návaznosti na úpravu výše minimální
mzdy je ve výši 8.615,- Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
11) Zpracování projektové dokumentace na realizaci akce „Přírodní zahrada v Novém Veselí“ na pozemku
parc.č. 2129 firmou Ateliér zahradní architektury MgA. Lukáš Vrána
a Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41,
768 05 Koryčany za cenu ve výši
43.000 Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
12) Rozpočtová opatření č. 1/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
13) Program na zasedání ZM dne 22. 1.
2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací akce
„Rekonstrukce veřejného prostranství a chodníku Nové Veselí“ podle
výše nabídkových cen:

1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za
cenu 1.045.029,- Kč bez DPH
Další oslovené firmy nabídky nezaslaly. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok
2020 pro Římskokatolickou farnost
Nové Veselí, V Ulici 91, Nové Veselí
do výše 200 000,- Kč. Dotace bude
poskytnuta na zakoupení zvonu
do věže kostela sv. Václava v Novém Veselí. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok
2020 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové
Veselí ve výši do 1 200 000,- Kč.
Finanční prostředky budou uvolňovány dle podmínek uvedených
ve smlouvě. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území (SCLLD) místní akční skupiny
Havlíčkův kraj na období 2021 –
2027 na svém správním území. RM
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) S provedením zateplení podlahy
půdy v Základní škole Nové Veselí firmou FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.,
Rytecká 2553/6, 591 01 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 198.600,Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Se zhotovením projektové dokumentace na přístavbu v Základní
škole Nové Veselí firmou Santis
a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 220.000,- Kč
bez DPH. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 10. 2. 2020
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 22. 1. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Duben 2020

3) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav ze
dne 31. 1. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty z jednání
předsednictva SVK Žďársko dne 30.
1. 2020

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Pořadí zaslaných nabídek na dodavatele akce „Nové Veselí – výměna
osvětlení ve sportovní hale“ podle
výše nabídnutých cen
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Inspekční zprávu z inspekční čin-

9

nosti v Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci
konané ve dnech 22. 11. 2019 – 27. 11.
2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě
o umístění zařízení k varování a vyrozumění obyvatelstva s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586
04 Jihlava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Udělení plné moci pro Vodárenskou
akciovou společnost, a.s. Studentská
1133, 591 21 Žďár nad Sázavou ve
věci vypracování majetkové a provozní evidence za rok 2019 podle zákona
č. 274/2001 Sb., pro vodoprávní úřad
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 4/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

4) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2020
pro Seniory České republiky, z.s.,
Městská organizace Žďár nad Sázavou, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 10 000,- Kč. Dotace bude
poskytnuta na činnost spolku, kterého využívají i občané Nového Veselí.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Odstoupení od smlouvy o dílo na provádění úklidových prací ve Sportovní
hale v Novém Veselí dohodou k 1. 3.
2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR na akci „Modernizace
Základní školy Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Provedení zpracování žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR na akci
„Modernizace Základní školy Nové

Veselí“ firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34,
591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 15.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace akce „Stavební úpravy,
nástavba a přístavba Úřadu městyse
Nové Veselí“ s panem Ing. Tomášem
Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí z důvodu úprav termínu realizace
projektové dokumentace. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S provedením akce „Oprava polní
cesty Javorka“ investorem Lesním
družstvem obcí Přibyslav, Ronovská
338, Přibyslav. Provedenou akcí dojde
k technickému zhodnocení tohoto
majetku
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 24. 2. 2020
I I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Čerpání rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 12. 2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku
1, Nové Veselí za rok 2019, účetní
závěrku Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 a zároveň převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace za rok 2019 ve výši 308.301,40 Kč
do fondů Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace a to 227.010,12 Kč do rezervního fondu a 81.291,28 Kč do fondu
odměn
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě
o umístění přijímače dálkového
ovládání koncových prvků varování
JSVV s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zhotovení akustického podhledu
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5)

6)

7)

8)

9)

v jídelně Mateřské školy v Novém
Veselí firmou FASÁDY KAŠPÁREK
s.r.o., Rytecká 2553/6, 591 01 Žďár
nad Sázavou za cenu ve výši 77.000,Kč,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Uzavření Smluv o sdružených službách dodávek plynu a elektřiny na
rok 2021 s firmou innogy Energie,
s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, včetně příloh
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zajištění provádění úklidu ve Sportovní hale v Novém Veselí od 1. 3.
2020 firmou Mgr. Bohumil Minařík,
Stržanov 95, 591 01 Žďár nad Sázavou podle smluvních podmínek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové
Veselí na krátkodobý pronájem pozemku parc.č. 2246 v k.ú. Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2020
pro Centrum Zdislava, Radlická 350,
592 31 Nové Město na Moravě ve
výši 30.888,- Kč na poskytování sociálních služeb pro občany Nového
Veselí. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení opravy polní cesty k Borovinám, včetně dodávky kame-

niva, firmou Marek Krčál, autodoprava, Bohdalov 10 za cenu ve výši
32.553,50 Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě
o nájmu nebytových prostor ve
sportovní hale
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové
Veselí k 31. 12. 2019 v příjmech a výdajích. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S výsledkem výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací akce
„Nové Veselí – výměna osvětlení ve
sportovní hale“:
1. ZG Lighting Czech Republic
s.r.o., Jankovcova 2, 170 00 Praha7
za cenu ve výši 515.415,- Kč bez
DPH
2. EXX s.r.o., Karlovarská
1104/14, 161 00 Praha 6 za cenu ve
výši 559.650,- Kč bez DPH
3. GEEN Development, a.s., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
za cenu ve výši 669.806,- Kč bez DPH
Ostatní pořadí viz. Protokol z jednání hodnotící komise
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 3. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace o vydaných Usneseních
vlády ČR o přijetí krizových opatření
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o zrušení valné hromady
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,
která se měla konat 26. 3. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Zrušení zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí plánovaného na středu
18. 3. 2020 v 18,00 hod. v návaznosti na
usnesení vlády ČR č. 215 za dne 16. 3.
2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu
osob na území ČR
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) Pronájem pozemku parc.č. 2246 o výměře 1021m2 v k.ú. Nové Veselí na
dobu 24 měsíců
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Nákup 200 kusů ochranných ústních
šátků v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR od firmy Milan
Kubale, Řenčice 113, 334 01 Přeštice
za cenu ve výši 9.708,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o užívacím právu za účelem
provozu stávající dešťové kanalizace,
chůze a jízdy za účelem jejich provozu, prohlídek, kontroly, údržby, oprav
a rekonstrukcí, při odstranění havárií
na této kanalizaci v kteroukoli denní či
noční dobu na pozemku parc.č. 70/5
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Nákup materiálu a ústních roušek od
jednotlivých dodavatelů v souvislosti
s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR

za cenu do výše 25.000,- Kč včetně
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Podání žádosti do soutěže Vesnice roku
2020 organizované Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR včetně úhrady registračního poplatku ve výši 2,-Kč/obyvatele městyse. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S dočasným přerušením provozu
v Mateřské škole Nové Veselí od pondělí 16. 3. 2020 vyhlášené ředitelem
Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace do odvolání s ohledem na vyhlášená krizová
opatření vládou ČR z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 11. 12. 2019 č. 8
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 7 ze dne 9. 10. 2019
Hlasování: pro 15, 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 15, proti 0, zdrž. 0
3)
Zprávy ze zasedání finančního
a kontrolního výboru přednesené
jejich členy
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až listopad
2019
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 33/2019
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu městyse Nové
Veselí k 30. 9. 2019 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočet městyse Nové Veselí dle
jednotlivých kapitol v příjmech
a výdajích pro rok 2020 včetně
rozpočtu sociálního fondu na rok
Duben 2020

5)

6)

7)

8)

2020, vycházejícího ze Zásad pro
tvorbu sociálního fondu. Celkové
příjmy budou ve výši 24.675.382,Kč. Celkové výdaje budou ve výši
24.675.382,- Kč. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. Závazným
ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Střednědobý výhled rozpočtu
městyse Nové Veselí na období
roků 2021 až 2024
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Směnu 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.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 1
Smlouvu 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.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o zřízení věcného břeme-

ne 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.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
9) Smlouvu 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,
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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
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
10) Smlouvu 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. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZ-

POČTU.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
III. ZM vydává:
1) Obecně závaznou vyhlášku městyse Nové Veselí č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
2) Obecně závaznou vyhlášku městyse Nové Veselí č. 2/2019 o místním
poplatku z pobytu.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse konaného
dne 22. 1. 2020 č. 9
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 8 ze dne 11. 12. 2019
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od
posledního zasedání ZM, jak bylo
předneseno starostou městyse MVDr.
Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou
zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až prosinec
2019
Hlasování: pro 12, 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 závazku budoucího nabyvatele realizovaného společného zařízení Polní cesta C 23 v k.ú.
Nové Veselí“
2. „Smlouva opravňující provést
stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina“
3. Investiční záměr „Modernizace Základní školy Nové Veselí“ a podání žádosti o dotaci na MF ČR
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce veřejného
prostranství a chodníku Nové Veselí“
podle doporučení hodnotící komise
a podle výše nabídnutých cen
1. STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou za
cenu 1.045.029,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2020
pro Římskokatolickou farnost Nové
12

Veselí, V Ulici 91, Nové Veselí do výše
200.000,- Kč. Dotace bude použita na
nákup zvonů do věže kostela v Novém Veselí. ZM schvaluje navýšení výdaje o 100.000,- Kč jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí na rok 2020 ve
výši do 2.250.000,- Kč. Dotace bude
poskytována v průběhu celého roku
dle následujících parametrů
a) Příspěvky budou poskytovány do výše 500.000,- Kč na základě
měsíčního vyúčtování sportovní haly,
kdy za každou hodinu, kterou v ní
stráví mládež, bude poskytnut příspěvek 500,- Kč a pro dospělé 200,- Kč
b) Příspěvky budou poskytovány do výše 300.000,- Kč za každou zaplacenou fakturu za reklamu, kterou
zajistí TJ, a to ve výši základu daně této
faktury.
c) Příspěvek na činnost TJ Sokol
– podpora sportu ve výši 1.400.000,Kč hrazený ve dvou splátkách.
d) Příspěvek 50.000,- Kč při obdržení dotace a zrealizování záměru
dotace – nákup posilovacích strojů.
ZM
schvaluje
navýšení
výdaje
o 1.050.000,- Kč jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 2
6) Podání žádosti o dotaci městysem
Nové Veselí na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky z dotačního
titulu č. 117D8210D – Podpora vítězů
soutěže Vesnice roku
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7) Provedení zateplení podlahy půdy
v Základní škole Nové Veselí (nad částí
nové budovy) firmou FASÁDY KAŠPÁ-

REK s.r.o., Rytecká 2553/6, 591 01 Žďár
nad Sázavou za cenu ve výši 198.600,Kč bez DPH. ZM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
8) Zhotovení projektové dokumentace na přístavbu učeben v Základní
škole Nové Veselí firmou Santis a.s.,
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 220.000,- Kč bez DPH.
ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
9) Smlouvu o závazku budoucího nabyvatele realizovaného společného zařízení Polní cesta C 23 v k.ú. Nové Veselí
uzavřenou se Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár
nad Sázavou
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
10) Smlouvu opravňující provést stavbu
na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina uzavřenou s Krajem Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava k udělení souhlasu se stavebním záměrem
„Nové Veselí – napojení stezky na silnici III/35311“ a s dotčením pozemků
touto stavbou v majetku Kraje Vysočina parc.č. 2429 a 2319
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
11) Investiční záměr městyse Nové Veselí
na akci „Modernizace Základní školy
Nové Veselí“ a zároveň podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo financí ČR na
realizaci této akce v roce 2020
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
III. ZM souhlasí:
1) S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (SCLLD)
místní akční skupiny Havlíčkův kraj na
období 2021 – 2027 na svém správním území
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŠKOLSTVÍ - ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Téma PROSTŘEDÍ v programu EKOŠKOLA finišuje
Od září malý ekotým spolu se všemi ve školičce intenzivně
pracuje na tématu Prostředí. Po proběhlých analýzách tříd jsme
se sešli nad výsledky a nad tvorbou plánu činnosti. Na něm se už
podílel nejen malý ekotým, ale i všichni členové a hosté velkého
ekotýmu. Naše řady rozšířili rodiče, kteří přišli podpořit své děti.
A bylo to moc prima, protože schůzka byla velmi produktivní.
Mohli jsme se rozdělit do skupin a udělat tak více práce.
A co bylo zjištěno ve vztahu k vnitřnímu i vnějšímu prostředí
MŠ? Že jsme na tom velmi dobře. V základních otázkách převládají smajlíci, mračounů je pomálu.
Smajlíci ☺
•
na naší zahradě je dostatek přírodních prvků
•
příroda je bohatá co do rostlinných i živočišných druhů
•
děti naší školičky chodí intenzivně ven (počasí nás neodradí)
•
větší podíl hraček je dřevěných, méně plastových
•
máme dostatek nástěnek pro děti i rodiče
•
výzdoba MŠ je dostatečná

Mračouni ☹
•
některé prostory MŠ jsou tmavé
a málo prosvětlené (schodiště)
•
ve školičce je málo pokojových
rostlin
Nyní se snažíme plán činnosti zrealizovat. Znamená to zlepšit osvětlení na schodišti, vymalovat
prostory schodiště světlou barvou, trochu zjednodušit výzdobu a ve třídách připravit „zelené květinové koutky“. Cílem bude
zlepšení prostředí co do estetiky a bezpečnosti, a zelenými rostlinami zlepšit podmínky pro duševní hygienu. Některé práce
proběhly o jarních prázdninách, něco budeme realizovat v dubnu. No a velký ekotým se zase sejde v červnu a vyhodnotí, zda
jsme splnili všech sedm kroků ekoškoly. Vše o programu najdete na https://ms.noveveseli.cz/nase-vzdelavaci-zamery/prvni-kroky-k-ekoskolce.
Monika Kovalská,
koordinátorka Ekoškoly

Cestování za řemesly
Každý rok v únoru se snažíme děti z naší školičky seznámit
s nějakými řemesly. Je to taková naše tradice, protože chceme,
aby děti věděly, odkud se věci berou a že je za tím spousta lidské
práce, které bychom si měli vážit.
Letos si třída kuřátek vybrala k seznamování řemeslo ševcovské, kominické a pekařské. Abychom si uvědomili, proč vlastně
nosíme boty, udělali jsme si ve třídě provizorní pocitový chodník
z různých materiálů (kůra, různě ostré kamínky, kaštany, dřívka,
skořápky od pistácií, ovčí rouno apod.). Děti si vyzkoušely chůzi na boso. Některé materiály jim byly příjemné, ale jiné nikoliv.
A tak jsme společně došli k závěru, že boty nám nohy chrání
před poraněním, vodou a zimou. Děti věděly, že boty si koupíme v obchodě. Ale paní učitelka je vzala na návštěvu k jednomu
ševci, aby viděly, jak se boty vyráběly dříve a také z jakých materiálů. Ševcovskou dílnu děti poznaly rychle podle symbolu boty
a už bylo slyšet ťukání ševce, který kladívkem zatloukal floky
a zpíval si písničku. Tu „ševcovskou“ děti naučil a dovolil jim, aby
mu pomohly rozbité boty zalepit, vyčistit a nakrémovat. Děti se
kromě písničky a nových ševcovských pojmů naučily i to, že aby
nám boty dlouho vydržely, musíme se o ně starat. Ale i to, že
rozbité boty se nemusí vyhazovat, protože se dají opravit a pak
mohou sloužit dál.
Za pekařským řemeslem jsme se vydali do sousední Budče
za naší školní asistentkou Zdeničkou. Poskytla nám zázemí na
poznávání surovin, ze kterých se peče chléb a mohli jsme si u ní
vyzkoušet, jak se na něj zadělává těsto. V tu chvíli jsme se proměnili na malé kouzelníky. Všichni totiž víme, že těsto na voňavý
domácí chléb potřebuje čas na vykynutí a toho my jsme moc
neměli. Proto jsme mísu s těstem přikryli utěrkou, zavřeli oči
a začali odříkávat kouzelnou formuli… A představte si, že když
jsme oči otevřeli, v míse už bylo krásně nakynuté těsto připravené na tvarování chlebových bochánků. Každý si jeden připraDuben 2020

vil a během čekání, než se upečou v opravdových kachlových
kamnech, jsme si na pracovním listu zopakovali cestu od zrníčka ke chlebíčku, které dostáváme na pultech obchodů. Chutné
a voňavé „chlebánky“ byly odměnou za naše snažení. Určitě také
vyzkoušejte.
Poznávání řemesel jsme celá školka zakončili výletem do
Hlinska. Tam jsme se seznámili s tím, jak lidé skromně žili i pracovali ve svých malých chaloupkách. Poznali jsme už ševcovský
verpánek, kolovrátek i tkalcovský stav. Seznámili jsme se s nářadím kováře i dílnou truhláře. Zaujala nás stará pračka nebo mandl. Prohlédli jsme si dřevěné hračky, které rodiče vyráběli svým
dětem. Na cestu za poznáním řemesla a jeho zlatého dna nám
svítilo sluníčko a moc jsme si to užili. Teď už všichni víme, že bez
práce nejsou koláče.
Blanka Kratochvílová, třída Kuřátka

13

Bez práce nejsou koláče
A o tom se přesvědčily i děti ze třídy
Včeliček, celý únor se nesl ve znamení řemesel a povolání.
A protože povídat si nestačí, zažili
jsme si to pěkně celé na vlastní kůži. Nebylo na co čekat a hned jsme se pustili do
práce! Abychom na to nebyli sami, přišla
k nám do včeliček paní cukrářka, s kterou
jsme si každý udělal vlastní malý dortíček. Když jsme domlsali, chtěli jsme se
dozvědět víc a tak jsme vyrazili ze školky
ven a navštívili jsme autodílnu v Novém
Veselí, kde nám pan automechanik ukázal nejen potřebné nářadí a vybavení
jeho dílny, ale také výměnu kol. Z každé
výpravy vyhládne, to ví přece každý a tak
jsme nasadili kuchařské zástěry a upekli
si pizzu a koláčky. Když jsme se posilnili
mohli jsme pokračovat dál a naše cesta
tentokrát vedla k dobrovolným hasičům
ve Žďáře nad Sázavou, ti nám ukázali co
se dalo ! Prohlédli jsme si hasičské auto
i člun, vyzkoušeli jsme si hasičské helmy
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
v hasičském muzeu. To nám, ale nestačilo a tak jsme se se rozhodli podívat dál
a naše cesta tentokrát vedla do ZDT.

Dál jsme se stali třeba zahradníky
a zaseli první semínka, která snad již brzy
poputují do našeho záhonku, pan školník nám ukázal, jak se vyrábějí korálky ze
skla, stali jsme se sportovci a vyzkoušeli si
trénink ve sportovní hale, podívali se do
masny a ochutnali od paní řeznice párečky a mnoho dalšího. Protože jsme, ale

hlavy zvídavé vydali jsme se také na výlet
do Hlinska, kde jsme se podívali do muzea řemesel a také na to, jak se žilo dříve.
Včeličky už moc dobře ví, že práce
může být zábava, ale že než něco vznikne, není to jen tak. Teď už všichni víme, že
bez práce nejsou koláče!
Za třídu Včeličky Jana Králová

Návštěva kupeckého krámu
Dalším řemeslem, se kterým se seznamovala kuřátka, byl kupec nebo obchodník, který měl svůj kupecký krám
a prodával tzv. smíšené zboží. Obchodník
se jako profese objevuje i v masopustních průvodech, ve kterých je zobrazena
řada řemesel, od kominíků přes rasa, žida,
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medvědáře, muzikanta a další. Co se týká
kupce, tak to není řemeslo jako takové,
protože řemeslník byl ten, kdo něco zpracovával a tvořil, např. tkalci tkali plátno,
mlynář zpracovával zrno a mlel mouku,
bednář vyráběl sudy apod. Jedná se spíše
o živnost, nicméně ve vesnici velmi důle-

žitou, protože do krámu lidé chodili pro
vše, co potřebovali ke svému každodennímu životu.
My jsme měli možnost navštívit
kupecký krám v regionálním muzeu
v Moučkově domě ve Žďáru nad Sázavou
a děti to velmi zajímalo. Skvělá průvodkyně muzea dětem vysvětlila, co všechno
se v takovém krámě prodávalo, jak se, co
jmenovalo, co kupec či obchodník potřeboval k výkonu své živnosti. Děti se třeba
dozvěděli, že pokud byly v krámě nad
pultem zavěšená mořská panna, znamenalo to, že se zboží vozilo ze zámoří. Děti
viděly, jak vypadala pokladna a jak fungovala, váhy, na kterých děti musely vyměřit zobáčky vah tak, aby byly v jedné
výši, jak se pražila káva, jak vypadal předchůdce současného „papiňáku“, čili tlakového hrnce. Děti se také dozvěděly, jaký
byl rozdíl mezi mýdlem a mejdlíčkem,
kdy v druhém případě označení mejdlíčko znamenalo určitou cukrovinku.
Doporučujeme všem Moučkův dům
navštívit, je to velmi zajímavé nejen pro
děti.
Monika Kovalská, třída Kuřátka
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Bábovka pro babičku
Ve třídě Koťátek se konal další den splněných přání. Dominička si přála být Červenou Karkulkou.
A co by to bylo za pohádku o Červené Karkulce, kdyby v košíčku chyběla lahvinka vínečka a hlavně
domácí bábovka? To jsme přece nemohli dopustit. A tak jsme se pustili do pečení.

Zdravá špaldová bábovka s kefírem a kokosem
Ingredience
•

2 hrnky špaldové mouky

•

½ hrneku kokosu

•

1 hrnek kefíru

•

3 vejce

•

3 lžíce medu

•

3 lžíce másla

•

3 lžíce kakaa

•

1/2 prášku do pečiva

•

Špetka soli

Postup:
Vyšleháme žloutky s medem a solí.
Přidáme kefír, rozpuštěné máslo, zašleháme.
Pak přisypeme do tekuté směsi mouku s kokosem.
Vyšleháme sníh z bílků a postupně
vmícháme do směsi spolu s práškem do
pečiva.
Formu na bábovku vymažeme troškou másla a vysypeme strouhaným kokosem. Naplníme zhruba 3/4 těsta. Do
zbytku přidáme kakao a naneseme na
světlou směs.
Pečeme v troubě na 180C cca 40min.

Než se nám bábovka upekla, zahráli
jsme si společně celý příběh o tom, jak
chtěl vlk sežrat nebohou babičku a Karkulku. Naštěstí vše dobře dopadlo a statečný myslivec je obě zachránil. Z formy
se nám krásně vyklopila bábovka a všichni herci, i s vlkem, si na ní pochutnali.
Eva Jurmanová, třída Koťátka

Jak Koťátka bojují s bacily
Všechno to vlastně začalo výzvou
ekotýmu, zda maminky doma nemají
nějaké pokojové květiny, které by nám
mohly přinést do školky. A tak se stalo, že naše třída dostala do opatrování
krásný rozvětvený rýmovník. Přemýšleli
jsme, jak tuto užasnou rostlinu opatrovat
a také využít jejích léčivých účinků.
A tak jsme se pustili do přípravy rýmovníkového sirupu. Postupovali jsme
přesně podle receptu a práce nám šla
rychle od ruky. První den jsme naložili
listy rýmovníku společně s půlkolečky
pomeranče do vody a tento nálev jsme
nechali v chladnu odpočívat 24 hodin.
Druhý den jsme vše scedili, přidali 1
kg cukru a pozvolna vařili, dokud jsme
nedocílili sirupové konzistence.
No a potom jsme si mohli vychutnat
plody naší společné práce a náš sirup
ochutnat. Podělili jsme se i s maminkami
a tatínky, každému jsme nabalili malou
lahvičku se sirupem domů, aby i naši rodiče mohli tento sirup ochutnat.

•

Pomeranč dobře umyjeme a nakrájíme do větší nádoby a přidáme omyté lístky rýmovníku a vše
zalijeme převařenou horkou vodou.

•

Poté necháme minimálně jeden
den louhovat.

•

Druhý den scedíme přes pláténko
do hrnce, přidáme cukr a pomalu

vaříme, dokud se neodpaří přebytečná voda a sirup nezačne houstnout.
•

Ještě horký sirup nalijeme do vymytých lahví a dobře uzavřeme
a uložíme na chladném místě.
Za Koťátka
Eva Jurmanová

Ingredience
•

500g cukr

•

1 pomeranč

•

40-50-lístků rýmovníku

•

500 ml vody

Duben 2020
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Jak se nám daří plnit dětská přání?
V letošním roce realizujeme ve třídě
Koťátek projekt – Den splněných přání.
Na začátku byl nápad, jak děti vtáhnout
do společného plánování školkových
aktivit. Co by děti zajímalo? Co by chtěly
zažít? Jaký sen by si chtěly splnit? Sami
jsme netušili, jak moc si tyto dny společně
užijeme. Děti mají velkou radost, že si mohou plnit své sny a sny svých kamarádů.
Aktivně se podílejí na výzdobě a přípravě
těchto dnů. Neustále o nich hovoří a plánují, co bychom mohli v tyto dny podniknout.
Od začátku roku jsme byli například
baletním souborem, archeology, veterináři, plavčíky, fotografy, zdravotními
sestřičkami, princeznami… Dokonce proběhl i soud s čarodějnicí z perníkové chaloupky, když si Anička přála být soudkyní.

Jako poslední jsme plnili přání Davídka, který si přál být rybářem. Nejenom,
že jsme ráno poznávali různé druhy ryb,
vařili společně krupicovou návnadu na
kapry a tvořili výtvarná díla na téma
ryby a rybářství, ale bylo nám umožněno s našimi dětmi jít opravdu rybařit.
Domluvili jsme se na zapůjčení rybníka
Hudlík, kde jsme si mohli tuto aktivitu
vyzkoušet. Zde už na nás čekal tatínek
Davídka s rybářským vybavením. Děti si
vyzkoušely, jaké je to pracovat s podběrákem, nahazovat prut, nandávat návnadu na háček…
Tatínek měl trochu obavy, že se nám
nepodaří nic naživo chytit. Však víte, při
chytání ryb je potřeba být tiše a to naše
drobotina dlouho nevydrží. A tak koupil
do kádě dva kapříky a tři pstruhy, aby si

je děti mohly dobře prohlédnout. No, ale
světe div se, najednou se na nás usmálo
štěstí. Vlasec na prutu se začal napínat,
oslavenec přiskočil s podběrákem a společnými silami s tatínkem vytáhli krásný
úlovek. Fotečka s uloveným kapříkem na
památku a pak šup s úlovkem zpátky do
rybníka.
Prožili jsme další krásný den, ze kterého měly děti mnoho nových zážitků,
ale právě tady je na místě poděkování.
Poděkování všem, kteří na našem společném projektu spolupracují. Jsou to
především rodiče našich dětí, kteří nad
přáním svých dětí nemávnou rukou, ale
naopak je v nich podporují. Děkujeme,
že s námi jedete na stejné vlně spokojených a šťastných dětských úsměvů.
Vaše Koťátka

S prarodiči a rodiči na zahradě
Blíží se nám jaro, a s ním nová energie,
která se vlije nejen do stromů a proutků,
ale i do člověka. Sluníčko, které svítí stále
častěji a déle, nás zásobuje životodárným
světlem a teplem. První sněženky vystrčí
své květy, po nich se probudí krokusy, lístky ukáže i tulipán. Také modřence zvědavě pokukují po okolí. No, a to je nejvyšší
čas vyrazit na zahrádku a pustit se do práce. A protože zahrada Školičky Kamarád
je velmi rozsáhlá, chtěli jsme, jako každoročně, pozvat naše rodiče a prarodiče,

aby k nám opět zavítali a pomohli nám
naši zahradu probudit a připravit na novou zahrádkářskou sezónu. Bohužel, současná situace s omezením pohybu nám
neumožní tuto každoroční akci uspořádat. Letos tedy na zahradu školky vyrazí
pouze zaměstnanci, aby alespoň trochu
nastartovali zahradu pro budoucí práce.
Bude to zřejmě s rouškami a rozestupy po
zahradě (což při rozloze naší zahrady není
nemožné). Za školičku vám všem přejeme, aby časy přítomné i nadcházející,

včetně velikonočních svátků, jste prožili
pospolu, chlapci, muži a mládenci nezapomeňte předat energii zelených proutků děvčatům a ženám ve své domácnosti,
taky je pokropte vodou, aby byly svěží
a vitální. A my doufáme, že společným
úsilím, pospolitostí, podporou a dobrou
náladou čas karantény zvládneme a zase
se budeme všichni společně potkávat,
třeba i ve Školičce Kamarád.
Veselé Velikonoce přeje
Školička Kamarád.

Víkend otevřených zahrad
Přátele zahradní relaxace a odpočinku. Loni jsme se poprvé zapojili do
celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad. Počasí se vydařilo, a my
jsme na naší zahradě nejen postavili
repliku středověké hliněné pece spolu
s rodinou Chlubnových z Újezda, ale
návštěvníci si mohli vyrobit bedýnkovou minizahrádku nebo si vyslechnout
komentovanou prohlídku. Letos chce-
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me celou akci zopakovat. Proběhne ve
dnech 6. a 7. června 2020. Naše školička bude otevřena v neděli 7.6.2020
od 10.00 – 16.00. Připravena je ukázka
vermikompostování, výroba vermikompostu svépomocí ze stohovatelných
kyblíků, budeme péct chlebánky v hliněné peci, na ohništi si uvaříme kotlíkový čaj. Přijďte si užít červnovou neděli
s námi a k nám.

A jedna prosba závěrem - prosíme
všechny příznivce a nadšené podporovatele naší MŠ, zda nám můžete na naši zahradu věnovat staré věci spojené s dřívějším hospodařením – dřevěný sud, dřevěná
kola od vozů, trakař, džbány aj. Do babiččiny kuchyňky sháníme starou žehličku.
Těmito „artefakty“ chceme doplnit naši
zahradu a učebnu. Předem děkujeme.
Za školičku Kamarád Monika Kovalská

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Vážení spoluobčané, rodiče, prarodiče, děti,
v současné době se nehovoří téměř
o ničem jiném, než o šíření koronaviru
SARS-CoV-2, který zásadním způsobem
ovlivňuje životy nás všech. Rozhodnutím
Vlády ČR došlo k mnoha opatřením, jedním z prvních bylo uzavření základních
škol, které přešly do režimu tzv. výuky na
dálku. Tak jsme se dostali v naší hlavní
činnosti do situace, kterou jsme nikdy
nezažili. Doposud jsme učili děti v jejich
přítomnosti, reagovali na jejich podněty
či chyby, poskytovali zpětnou vazbu, diskutovali a využívali různé aktivizační metody. Z tohoto režimu neustálé vzájemné
interakce jsme ze dne na den zasedli za
monitory počítačů a zcela museli změnit
způsob výuky a přístup k ní. Stejně jako
všechny ostatní školy jsme do této nové
situace vstoupili s nulovou metodickou
podporou státních orgánů.
Pokročilé používání technologií není
ani v dnešní době samozřejmostí a vyžaduje potřebné vybavení a uživatelskou
zdatnost (a to nemluvím o množství platforem, které existují a vzájemně nejsou
kompatibilní). Úkoly vyučující připravují
pro děti tak, aby jich většinu zvládaly
samy, případně s drobnou dopomocí.
Učitelé vycházejí přitom ze zkušenos-

tí z vlastních hodin, jsou také žákům
k dispozici pro případné konzultace.
Soustřeďují se především na opakování
a upevňování učiva, to však nejde dělat dlouhodobě a ve všech předmětech
a ročnících. Proto se žáci postupně budou setkávat i s novou látkou.
Samostatnost je jednou ze stěžejních
kompetencí, aktuální situace teď více
než jindy nahrává jejímu rozvoji. Nyní je
více na dětech, jak k učivu přistoupí, zda
všechny úkoly včas a řádně vypracují.
Při zpětné vazbě nejsou očekávány bezchybné práce, chyby jsou dobrým ukazatelem, na co se více zaměřit.
Dobře si uvědomujeme, že mnozí rodiče mají teď více starostí než dříve. Není
nutné sedět po celou dobu vypracovávání úkolů s dítětem. Největší pomocí
rodičů je nastavení režimu a zabezpečení vhodného prostředí pro realizaci domácího vyučování.
Děkuji všem aktérům za to, jak přistoupili k nové a náročné situaci. Věřte,
že bychom byli raději, kdyby škola mohla normálně fungovat. K tomu by dle odhadů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mohlo dojít někdy na
přelomu května a června.

Bohužel byly také, zřejmě zcela bez
náhrady, zrušeny všechny školní soutěže
(vědomostní, sportovní a umělecké), kde
jsme věřili v úspěch našich dětí.
Výrazná změna se týká také zápisů
do 1. třídy. Dle pokynů MŠMT proběhnou bez nutné účasti dětí a zákonných
zástupců ve škole. Rodiče místo toho
zašlou všechny dokumenty do školy, kde
budou vyhodnoceny. Pro dodání žádosti
jsme stanovili období od 1. do 17. dubna. Bližší informace uvádíme na webových stránkách školy. Pokud to situace
dovolí, zorganizovali bychom setkání
budoucích prvňáčků se školou některý
den v červnu.
Po konzultaci se zřizovatelem jsme
také přistoupili od úterý 17. března
k uzavření mateřské školy. Naopak se
snažíme stále zachovat činnost školní
kuchyně, aby nejen zaměstnanci školy,
ale i veřejnost, zejména naši starší spoluobčané, měla možnost stravování.
Děkuji všem za pochopení a spolupráci, přeji pevné zdraví a věřím, že společně tuto situaci zvládneme.
Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.
ředitel ZŠ a MŠ Nové Veselí

Plavecký výcvik
Jako v každém školním roce, i letos se většina třeťáků
a čtvrťáků zúčastnila plaveckého výcviku. Po deset týdnů vždy
v úterý jezdili do bazénu v Jihlavě, kde pilně zlepšovali své pla-
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vecké dovednosti. V poslední lekci proběhly závody, každý dostal své mokré vysvědčení se záznamem svých pokroků a zbyl
čas i na vodní radovánky.
Veronika Ptáčková
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Ještě před zavřením škol a ukončením souvisejících aktivit jsme se stihli zúčastnit několika
sportovních soutěží. Regionální centrum Sport
pro všechny ve Žďáře nad Sázavou uspořádalo
26. 2. 2020 pro žáky a žákyně základních škol
okresní kolo v trojboji. Sed – leh, člunkový běh
a přeskoky přes švihadlo byly disciplíny, ve kterých soutěžící poměřili své síly. Naše škola vyslala na soutěž 9 sportovců. Nejlépe se dařilo Vítu
Sobotkovi (4. místo), Lucii Jarošové (5. místo)
a Veronice Jurkové (7. místo). Všem zúčastněným
děkujeme za reprezentaci školy.
Starší žáci odehráli již na podzim okresní kolo
v házené, kde jasným vítězstvím ukázali svou sílu.
O to smutnější je pro nás zrušení soutěží, protože
právě v této kategorii jsme si věřili na náš historicky první republikový titul.
Tomáš Augustýn, Jana Maternová

Fakescape
Denně jsme zavaleni množstvím informací, času je málo, a tak
se někdy ani nedíváme, jaký je jejich zdroj a zda jsou pravdivé.
Uvědoměním si mediálních nástrah číhajících v online prostředí nás zábavnou formou provedla úniková hra, které se postupně zúčastnily všechny třídy druhého stupně. V týmech jsme si
vyzkoušeli, zda takovým dezinformacím dokážeme uniknout.
Postupnými kroky, ve kterých jsme četli, přemýšleli a ověřovali informace, většina došla až ke zdárnému konci. Pomohli jsme
profesoru Vševědovi zachránit lidstvo před nebezpečným virem,
který z lidí dělá nemyslící bytosti, tzv. dezimfombie.
Veronika Ptáčková

Lyžaři a snowboarďáci jsou zpět
V pátek 10. ledna se 28 žáků ze 7.,
8. a 9. ročníku vrátilo z kurzu sjezdového lyžování, který se stejně jako
v loňském roce konal v Horní Bečvě v Beskydech. Ve třech lyžařských
a jednom snowboardovém družstvu
celý týden získávali či vylepšovali
své dovednosti. Dny na svahu jsme
doplnili výletem do Rožnova pod
Radhoštěm a na Pustevny. Večery
jsme trávili společným programem.
Lyžařský výcvik proběhl v příjemné
atmosféře.
Veronika Ptáčková

Zeměpisná olympiáda
I letos se naše škola zúčastnila okresního kola zeměpisné olympiády. Z každé kategorie je vyslán pouze jeden
zástupce. Samotná olympiáda je složena ze tří částí: teoretická část, praktická část a práce s atlasem. I přes velkou
konkurenci byli v letošním ročníku všichni tři vyslaní zástupci velmi úspěšní.
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Jakub Knap - 2. místo
Michaela Maternová - 6. místo
Ondřej Danihel - 10. místo.
Děkujeme za reprezentaci školy.
Eliška Mužátková

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZE SPORTU

Volejbal v Novém Veselí
Volejbal na žďárském okrese vždy patřil
mezi oblíbené kolektivní sporty a v dřívějších dobách nebylo vesnice ani města, kde
by nebylo alespoň jedno chlapecké družstvo. Nové Veselí nevyjímaje. Říkávalo se, že
kdo měl ruce a nohy, tak hrál volejbal.
Volejbal má totiž oproti jiným kolektivním sportům jednu podstatnou výhodu
a to tu, že stačí mít u sebe míč a třeba i jenom prádelní šňůru a můžete jít hrát. Na
antuku, na písek, na trávu nebo i třeba na
beton. Když jsme jako malí kluci začínali ve
Veselí s odbíjenou, vyzkoušeli jsme všechny
tyto možnosti. Hrávali jsme nejen na antukových kurtech, ale třeba i u Pohankových
ve stodole, v seníku na družstvu nebo i tajně
v sokolovně, než nás paní Kupová vyhodila,
protože potřebovala uklízet. Dokonce jsme
si jednou v rámci turnaje v Hodslavicích zahráli i na Lysé hoře (1324 m n. m.) a i s tím
vědomím, že se nám může kdykoliv míč
skutálet dolů a někdo pro něj bude muset

dojít… Patřili jsme ještě k té generaci, která
se dokázala sejít na ulici a domluvila se, kdy
a kam si půjde zahrát. Volejbal prostě na
vesnici patří a byli jsme za něj rádi.
Doba však postoupila a v našem okrese
se dnes volejbal hraje už jenom ve Žďáru
na Sázavou a u nás v Novém Veselí. Všichni
ostatní doplatili na to, že se plně nevěnovali
mládeži. Nemohla za to nová doba, změna
poměrů atd., ale všichni ti konkrétní lidé, co
pro to nic neudělali.
Když jsem před necelými dvaceti lety
s trénováním začínal, bylo mi postupem
času jasné, že není možné disponovat pouze jedním družstvem. Děvčat bylo málo
a pomalu, ale jistě začala doplácet na to, že
k nim nepřichází nové posily z nižších kategorií. Bylo zřejmé, že pokud se chce náš oddíl stát rovnocenným soupeřem pro ostatní
celky, musí mít širší hráčskou základnu, počínaje přípravkou a družstvem žen konče.
Uskutečnění této myšlenky se však v No-

vém Veselí zdálo více než nereálné.
Za to, jak to dnes vypadá v našem oddíle, může několik skutečností:
Jedním ze zásadních momentů byla
výstavba víceúčelové sportovní haly
v roce 2007. Vznikl tak prostor a základna
pro vznik opravdového oddílu. Všem těm,
kteří se o to zasloužili patří velké poděkování!
Na druhém místě je to i skutečnost, že
se během těch mnoha let nevytvořil žádný
jiný „konkurenční“ dívčí oddíl ať už atletiky,
florbalu či jiný, který by měl delšího trvání.
Mělo by to jistě za následek rozmělnění sil
a talentů, následně i odchod těch talentovanějších do jiných oddílů. Na to by jistě
veselský sport doplatil. Nikdo takový se ale
za tu dobu, pokud vím, neobjevil.
A do třetice to bylo, je a bude o lidech.
To, že je v našem oddíle tolik lidí, kteří se
o něj starají je bez sebemenších pochyb
zázrak a je třeba to mít na paměti!

Hráčská základna
V současné době novoveselský oddíl
volejbalu disponuje všemi věkovými kategoriemi, tedy přípravkou, družstvem
mladších a starších žákyň, kadetkami, juniorkami a družstvem žen. Celkem je v oddíle vedeno 68 svěřenkyň. Nejsou to, a ani
nemohou být, pouze děvčata z Nového Veselí. Novoveselských děvčat je ze všech kategorií registrováno celkem 27 hráček (od
8 do 28 let), z toho podstatnou část tvoří
děvčata z družstva žen.
Někdo se může pozastavit, proč k nám
například jezdí děvčata ze Žďáru či z jiných obcí i poměrně vzdálených (Dřevíkov
u Hlinska, Měřín, Jihlava, Věžnice apod.).
Bez těchto hráček by novoveselský oddíl
nepostavil ani jednu kategorii. Volejbal
se sice hraje v šesti hráčích, ale na sezónu
potřebuje trenér kvůli různým absencím
(nemoci, školní výlety, rodinné záležitosti
apod.) alespoň 12 hráček a tolik děvčat jedné kategorie mít Nové Veselí nikdy nebude.
V současné době je například v družstvu
kadetek pouze jediná hráčka z Nového
Veselí, ale díky ostatním přespolním děvčatům můžeme příslušnou soutěž pro tuto
věkovou kategorii, tj. I. ligu kadetek, ve Veselí udržet i pro další ročníky.
Jak jsem již psal je bezpodmínečně nutné disponovat všemi kategoriemi – jednoduše proto, aby měly kam hráčky postupo-

vat. Pokud by nám chyběla jedna nebo dvě
kategorie, pak bychom o hráčky přišli – některé by skončily a některé by přestoupily
do jiných oddílů – a že jich v našem okrese
mnoho není. Novoveselský oddíl volejbalu
není jen pro děvčata z Nového Veselí, ale
pro všechna, co chtějí hrát a nesedět doma.
Dovolím si uvést dvě vzpomínky:
Před pár lety jsem vyrazil na kole po
okolí. U Veselského rybníka jsem potkal
dvě z našich svěřenkyň, jak si ve dvojici odbíjí s míčem, cestou přes Matějov byla další
dvojice na hřišti a hrála proti sobě přes šňůru, a nakonec jsem
v Újezdě
z dálkyy zdravil
j
j

holky Maternovy s míčem u pasu – to vše
během půl hodiny (tenkrát jsem to ještě za
půl hodiny ušlapal…). Ještě před pár měsíci ty holky seděly doma. Mělo to sice daleko k tomu, co jsme prožívali my, když nám
bylo patnáct let, ale byl to příjemný pocit…
Nikdy nezapomenu na naši první kvalifikaci o extraligu juniorek. Když pominu tu
atmosféru a dění kolem, z 12 hráček bylo
sedm z Nového Veselí, dvě z Újezdu, jedna
z Matějova, jedna ze Žďáru a jedna z Nového Rychnova. Tato statistika Veselí potěší,
ale zároveň je zřejmé, že bez přespolních to
nejde
j – ale to vůbec nevadí…
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Trenérské obsazení
Zcela zásadní roli v našem oddíle hrají trenéři. Faktem je, že
trenér je nosným pilířem jakéhokoliv klubu či oddílu. Na něm
stojí veškeré úspěchy i neúspěchy družstva i herní úroveň klubu.
Dobrý trenér musí svoje řemeslo stoprocentně ovládat, nejen
po sportovní stránce, ale i po stránce psychologické a tím více,
pokud pracuje s mládeží. Musí vědět, jak po celou sezónu pracovat se svým družstvem, aby bylo herně vyrovnané, sehrané,
stmelené, umělo mu naslouchat a plně mu důvěřovalo – to není
vůbec snadné.
Je to fyzicky i psychicky namáhavá práce, která je, dle mého
názoru, u široké veřejnosti stále zcela opomíjena a přehlížena,
a to i po finanční stránce. Pro mnohé trenéry by to však mnohdy
mohla být i práce na částečný úvazek. Výjimkou by v tomto nebyl ani náš oddíl.
V současné době v novoveselském oddíle trénuje či jako
asistent trenéra vypomáhá celkem 13 trenérů (asistentů). Každý
z nich má svoje pevné a zcela zásadní místo.

Přípravka:
Michaela Horká, Roman Křivánek, Lubomír Vavroušek – trenéři přípravky
Jana Maternová – zimní a letní volejbalová soustředění
Mladší žákyně:
Josef Pohanka – trenér družstva
Lubomír Myšák, Jiří Ficenc, Miroslav Salaš – asistenti družstva
Starší žákyně, kadetky, juniorky:
Kateřina Vítová, Miroslav Štourač – trenéři družstev
Marcel Klas, Martin Sobotka, Petr Pochop – asistenti družstev
Někteří z těchto trenérů stráví v hale i 20 hodin včetně
víkendu – bez jakékoli finanční odměny. Všichni tito lidé věnují oddílu, a tedy především hráčkám, jednu z nejcennějších věcí, kterou mají, a to svůj volný čas. Ten čas, který by
mohli více věnovat například své rodině.
Přesto tento čas nepovažují za promarněný, protože mohou všestranně rozvíjet děvčata, která se opravdu chtějí volejbalu naučit, chtějí v něm být dobrá a jsou odhodlaná i pro
to mnohé obětovat.
S trochou štěstí a trpělivosti je možné sem tam někoho
najít na výpomoc, ale sehnat opravdu dobrého trenéra, který je schopen vést po celou sezónu jednu kategorii (a někdy
i dvě zároveň), něco ji naučit a vyhrávat s ní, je téměř nemožné. To že jsou ve Veselí tři trenéři, kteří toto dovedou je
malý zázrak – a to bez jakéhokoli přehánění.
Patří mezi ně Káťa Vítová, Míra Štourač a Jožka Pohanka.
My všichni ostatní se snažíme dělat maximum pro to, aby
mohli tento oddíl dále táhnout dopředu.

Osobnosti
Radka Mokrá (Bohdalov)
Na volejbal jsem začala jezdit ve 4. třídě a první dva roky
jsem byla v přípravce. Protože mě volejbal bavil a trenéři
viděli, že se zlepšuji, začala
jsem v průběhu druhého roku
v přípravce zároveň navštěvovat tréninky mladších žákyň.
S tímto družstvem jsem objížděla krajské soutěže: turnaje
v minivolejbale (čtyřky) i přebor mladších žákyň. V mlad20

ších žákyních jsme byly docela
sehraný tým; pokud si dobře
vzpomínám, dvakrát jsme se
kvalifikovaly na mistrovství ČR
(první turnaj se konal v Praze,
druhý v Brně).
Už si nepamatuji, kdy přesně jsem začala trénovat se staršími žákyněmi. Každopádně
jsem ještě jako věkově mladší
žákyně pravidelně nastupovala v základní šestce starších
žákyň. A nedařilo se mi jen

v mateřském oddíle, osmé třídě jsem se účastnila prvních
výběrových reprezentačních
kempů. O rok později, tedy
v deváté třídě jsem byla v Novém Veselí na soupisce starších
žákyň i kadetek. Za zlomovou
událost v tomto roce ale považuji mistrovství ČR starších
žákyň, kde si mě všimli trenéři
z Brna. Nabídli mi po základní
škole pokračovat na sportovní
gymnázium Ludvíka Daňka,

a tak jsem se
po prázdninách stěhovala do Brna.
Můj první rok v Brně byl
dost úspěšný, byla jsem součástí extraligového družstva
kadetek, také jsem hrála 1. ligu
juniorek a kadetek, a k tomu
všemu ještě Český pohár starších žákyň. V této sezóně se
nám podařilo na republikovém
finále starších žákyň vybojovat
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

3. místo a v kadetkách také 3.
místo. Další sezóna byla o dost
náročnější, protože jsem stabilně nahrávala extraligovému
týmu kadetek, ale mé služby
si čas od času vyžádali i pro
utkání v extralize juniorek a v 1.
lize žen. Po dlouhém boji jsme
v kadetkách skončily na druhém místě, ale drobné stříbrné
zklamání bylo brzy zapomenuto díky titulu v extralize juniorek.
Mou třetí sezónu v Brně
nedávno předčasně ukončila
epidemie koronaviru, ale byl to
slibně rozjetý volejbalový roč-

ník. Nastupovala jsem většinou
v 1. lize žen a už jen občas zasáhla do bojů v extralize juniorek. V říjnu jsem dostala svou
první šanci zahrát si v extralize
žen proti Olomouci. V listopadu jsem začala jezdit na reprezentační srazy, takže jsem
se mohla o Vánocích účastnit
turnaje v Maďarsku (Mevza –
3. místo). V únoru jsem opět
nahrávala v naší nejvyšší volejbalové soutěži žen, tentokrát
proti Olympu Praha. Od začátku roku jsme se připravovali na
vrchol sezóny – obhajobu titulu v extralize juniorek popáté

v řadě. Tato sezóna pro mě
byla pořádnou prověrkou: za
víkend jsme stihli i dvě soutěže
a do toho ještě reprezentační
akce… Nejednou se nám stalo,
že jsme odjeli na zápas pouze
v osmi lidech, takže to pro nás
bylo náročné po fyzické i psychické stránce. Od začátku
roku jsme se připravovali na
vrchol sezóny – obhajobu titulu v extralize juniorek, ale už je
jasné, že se konat nebude. Teď
už jen s reprezentačním družstvem čekáme na informace
ohledně kvalifikace na mistrovství Evropy.

Současná situace moc
růžově nevypadá, ale já se
dívám dopředu. V příští sezóně budu pokračovat s brněnským družstvem VK Královo
Pole, doufám, že budu opět
povolána do reprezentačního
výběru a v neposlední řadě
mě čeká maturita.
Na tomto místě bych proto chtěla poděkovat všem
trenérům z Nového Veselí
i z Brna, kteří mi věnovali svůj
čas, podporovali mě a věřili,
že mám na to se ve volejbale
prosadit. Bez vás by to nešlo:
trenéři, díky!

Turnaje, soustředění, …
•
•

•

•

•

•

Zimní soustředění
od roku 2013, Rokytno, pátek - neděle
je výhradně určeno pro začínající děvčata z řad přípravky a z družstva mladších žákyň „B“ (cca. 14 děvčat + 2–3
trenéři)
organizační tým: Maternová Jana, Křivánek Roman

•

hlavní organizátor akce: Adéla Formanová
•

Kvalifikace na MČR mladších žákyň
od roku 2016 pravidelně pořádáme
pod záštitou ČVS jeden z kvalifikačních
turnajů na MČR mladších žákyň
turnaj je dlouhodobě po organizační
stránce na velice solidní úrovni, což
nám i osobně v minulém roce potvrdil
i předseda ČVS Marek Pakosta
organizační tým: Pohanka Josef, Křivánek Roman (na organizaci se podílejí
i někteří rodiče našich svěřenkyň)

Novoveselský volejbalový turnaj
mladších a starších žákyň
•
od roku 2009
•
mladší žákyně bojují O zlatý pohár (putovní) a starší kategorie O křišťálový
míč (putovní)
•
od roku 2010 turnaj pravidelně navštěvují družstva z Polska
•
tento víkendový turnaj se postupem
času stal velmi populární téměř v celé
České republice a v Kraji Vysočina
nemá prozatím konkurenci ani ve vyšších kategoriích
•
pravidelně se ho účastní 2 x 12 družstev
•
organizační tým: Křivánek Roman, Pohanka Josef, oddíl volejbalu

Velikonoční turnaj
od roku 2008 pravidelně pořádáme Velikonoční turnaj pro smíšená družstva
vždy se účastní 12 družstev

Letní volejbalové soustředění
od roku 2003
v průběhu let se vystřídalo mnoho lokalit (Křižanov, Bezděkov, Horní Bradlo,

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

Jimramov, Bystřice nad Pernštejnem,
Nové Veselí)
několik posledních let oddíl zakotvil
v městysu Nasavrky u Chrudimi
soustředění se zpravidla účastní okolo
40 děvčat + cca. 6 trenérů
jedná se o letní přípravu na nadcházející herní sezónu
děvčata absolvují třífázové tréninky po
min. 2 hodinách
jedná se po všech stránkách o náročnou akci jak po stránce organizační, tak
po stránce sportovní
organizační tým: oddíl volejbalu
Rodinný turnaj dvojic
od roku 2008
jedná se o deblový volejbalový turnaj
určený výhradně pro družstva složená
z rodinných příslušníků
družstvo se vždy skládá z dvojice v příbuzenském vztahu
organizátor: Křivánek Roman, oddíl volejbalu
Roman Křivánek

Volejbal – sezóna 2019 / 2020
Rok uběhnul jako voda a po konci
volejbalové sezóny je opět čas se trochu
ohlédnout a bilancovat. Pravděpodobně
nikdy v celé historie TJ Sokol Nové Veselí
nekončila sezóna tak smutně a bezmocně. Objevil se příliš silný soupeř, proti
kterému byli všichni sportovci bezmocní.
Tím soupeřem byl a je virus SARS-CoV-2,
který předčasně utnul a přerušil v některých kategoriích velice slibný závěr sezóny. Hala byla uzavřena, vnější sportoviště
také, takže další pokračování ve sporto-
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vání a shromažďování bylo znemožněno všem novoveselským sportovcům už
v první půlce března. Nyní je na řadě shrnutí jednotlivých kategorií a jejich výsledků v sezóně 2019 / 2020.
Trenéři kategorie mladších žákyň se
rozhodli nasadit do krajského přeboru
dva týmy děvčat kvůli tomu, aby se děvčata zlepšovala v různých herních dovednostech, aby získávala zkušenosti a také
z toho důvodu, že některá z nich za rok
zamíří do starší kategorie a jejich nástup-

kyně musí být připravené je zastoupit.
V týmu B startovaly nejmladší volejbalistky z celého přeboru, tak není divu, že
se umístily na chvostu soutěže. Ale každá
zkušenost hráčky posouvá dál a výš. Letos
se dívkám věnovali trenéři a asistenti Pohanka J., Křivánek R., Myšák L., Salaš Miroslav, Ficenc Jiří.
Starší žákyně pod taktovkou Vítové
K., Štourače M., Klase M., Sobotky M. absolvovaly krajský přebor s výbornými výsledky. Dokonce v době ukončení vedly
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tabulku, nicméně se předpokládalo,
že vítězem by se stal oddíl Havlíčkova
Brodu, který měl před sebou poslední
zápas. I konečné druhé místo by děvčatům zajistilo postup do kvalifikace Mistrovství ČR, které se bohužel realizovat
nebude.
Kadetky pokračovaly v bojích 1.ligy
a dostaly se do spodní skupiny, ve které končily druhé a již několik kol před
koncem bylo dle bodového zisku jasné,
že tato ligová soutěž ve Veselí zůstane
i nadále. Trenéry této kategorie byli
Štourač M., Klas M. a Vítová K.
Prvoligové juniorky se probojovaly
ze základní do vrchní skupiny o předbaráž o postup do extraligy. V této vrchní
skupině skončily třetí, přičemž postupovaly dva týmy. Jejich skupina byla
vysoce kvalitní a extrémně náročná,
protože další dva týmy z Lanškrouna
a Tatranu Střešovice Praha se dostaly
až do hlavní baráže o extraligu. Celkově naše úspěšná děvčata obsadila 7-mé
místo 1.ligy. Takto skvělých výsledků se

podařilo hráčkám docílit díky pečlivému přístupu trenérů Vítové K., Štourače
M. a Klase M.
Děkujeme všem fanouškům a fanynkám novoveselského volejbalu za
neutuchající podporu, přízeň a zájem!

Sledujte i nadále aktuální informace na
našem facebooku www.facebook.com/
volejbalNoveVeseli !
Budeme se na Vás těšit i v nadcházející sezóně!!!
Anna Myšáková

hra 3:1, 3:0 a my jsme odjely s prázdnou.
Další dvě kola jsme odehrály na domácí
palubovce s družstvy Polné a Náměště
nad Oslavou. Ve všech čtyřech utkáních
jsme urvaly vítězství a připsaly jsme si 12
bodů. V tabulce jsme stále zaujímaly nejvyšší příčku a čekaly nás poslední zápasy
s Humpolcem. Kvůli momentální situaci
však byla všechna nadcházející utkání
zrušena. Podtrženo, sečteno Nové Veselí
se umístilo na 1. místě v krajském přeboru žen sezóny 2019/2020! Třešničkou na
dortu je postup do baráže o 2. ligu žen.
Termín je zatím v nedohlednu, ale my
doufáme, že až se situace zlepší, baráž se
uskuteční a v našich silách bude tuto už
teď úspěšnou sezónu dotáhnout do úplného konce.
Zatím jsme ani neměly čas náš úspěch
oslavit na tradičním posezónním pivu,
takže v tomto ohledu máme hodně co
dohánět. S koncem sezóny se pozastavily také všechny tréninky v klubu. Každý
teď musí svou kondičku pilovat sám, abychom pak na baráži předvedly co nejlepší
výkony. O termínu baráže, jejím průběhu
a dalších aktualitách týkajících se celého
klubu vás budeme informovat na našich
facebookových stránkách Volejbal Nové
Veselí a následně pak v dalším čísle Novoveselského zpravodaje. Na facebooku najdete i spoustu fotek a videí, takže nás určitě nezapomeňte sledovat. Na podrobné
výsledky z celé sezóny 2019/2020 se mů-

žete podívat na webu cvf.cz.
K příležitosti nejúspěšnější sezóny mezi ženami bychom vám krátce
chtěly ukázat naši dlouhou volejbalovou cestu, která nás dovedla až sem…
Bylo nebylo. Psal se rok 2006, Mirek Topolánek byl jmenován předsedou vlády, Taťána Kuchařová vyhrála jako první Češka Miss World, byla dokončena
dálnice D5, vznikly samostatné státy
Srbsko a Černá Hora a Novému Veselí
byl vrácen status městyse. Právě v Novém Veselí se začal psát úplně nový
příběh. Na volejbalový trénink se
v místní sokolovně sešlo pár malých capartů, házeli si míčem přes síť a netušili,
že jim tenhle sport tak přiroste k srdci.
Naší trenérkou přípravky byla Dana Melicharová a začaly jsme trénovat dvakrát
týdně v sokolovně a v létě na antuce.
Každé letní prázdniny jsme se zúčastňovaly společných soustředění. Hrály jsme
volejbalové čtyřky, poté mladší žákyně,
starší žákyně, kde jsme se o první místo
náhodou rvaly také s družstvem Havlíčkova Brodu. Postoupily jsme do kadetek,
kde jsme začaly hrát pod názvem KCTM
Vysočina a doplnily nás holky z celého
kraje. Hrály jsme extraligu, ale moc šťastná sezóna to pro nás nebyla, protože jsme
si vesměs nezahrály. Na lepší časy se začalo blýskat s další sezónou. Rozhodly jsme
se ve Veselí začít hrát kraj juniorek a uhrát
si 1.ligu juniorek. Pár z nás jezdilo ještě

VOLEJBAL - ženy
Volejbalová sezóna je bohužel předčasně u konce a my vám přinášíme alespoň krátký pohled do proběhlé jarní části krajského přeboru žen.
Po vánočních prázdninách jsme se
v tabulce vyhřívaly na krásném druhém
místě a začaly jsme si dělat ambice na tu
vysněnou „zlatou placku“. Věděly jsme,
že to nebude vůbec jednoduché a pokud náš cíl budeme chtít dotáhnout do
konce, budeme muset začít pořádně
trénovat. První zápasy nového roku jsme
odehrály doma ve Veselí a přivítaly jsme
soupeřky z Havlíčkova Brodu, které byly
s nepatrným náskokem lídrem naší tabulky. S pořádnou dávkou štěstí a porcí
toustů od Milušky jsme dokázaly zvítězit
v obou utkáních s výsledky 3:1 a 3:2. Připsaly jsme si tak pěkných 5 bodů na naše
konto do tabulky a vyhouply jsme se na
její čelo. Následující týden jsme hostily
tým z Třebíče. Podařilo se nám plně zkoncentrovat a zápasy jsme dovedly do vítězného konce 3:1 a 3:1. Na konci ledna jsme
si udělaly výlet do nedaleké Přibyslavi.
Sice jsme ukořistily všech 6 bodů, ale na
naši hru nebyla moc hezká podívaná. Následovaly zápasy s Pelhřimovem. S tímto
soupeřem se nám nikdy nehraje lehce,
takže jsme měly mírné obavy. Na hřišti se
potvrdilo, že vše bylo oprávněné. Soupeřky si s námi dělaly, co chtěly, hrály skvěle v poli a my jsme nedokázaly složit ani
míč. Pro Pelhřimov to byla zasloužená vý-
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hostovat za KCTM do Jihlavy, ale prioritou
pro nás byly juniorky. Trenéry se nám stali
Káťa Vítová s Mírou Štouračem. Sezónou
jsme lehce propluly a s velkým náskokem
jsme obsadily první místo. Zahrály jsme
si baráž o 1. ligu v Benešově, kde jsme do
všech tří utkání vstoupily s obrovským odhodláním, radovaly jsme se z každé výměny a společnými silami získaly do Veselí 1.
ligu juniorek. Další rok už jsme hrály jen za
Veselí, zpočátku to pro nás v lize byla taková „rozkoukávaná“, ale myslím, že jsme si
hodně rychle zvykly a začaly jsme vévodit
tabulce. Po skvělé sezóně, kdy rozhodoval
jediný bod, o který jsme přeskočily budějovickou Hlincovku, jsme se utkaly ve Střešovicích o postup do baráže o extraligu
juniorek. Slavily jsme vítězství a postup do
baráže po koncentrovaném výkonu 3:0,
3:0. Baráž se konala v Liberci a postupně
jsme se utkaly s Karlovými Vary, Libercem, Hradcem Králové a Brnem. Bohužel
jsme neměly moc štěstí, dostatek fyzičky
a roli sehrála i nervozita. Odjížděly jsme
bez postupu, ale nasbíraly jsme spoustu cenných zkušeností a můžu mluvit za
celý tým, že na to dodnes rády vzpomínáme. Poslední sezóna v juniorkách byla
od začátku také úspěšná, ale v zápase
o postup do baráže o extraligu naši královskou jízdu zastavil Hradec Králové.
Další rok jsme se rozprchly na vysoké školy

a pro většinu následovala roční pauza. Kámen staronového týmu byl položen v létě
2017. Svolali si nás trenéři Káťa s Mírou
a dali nám návrh, abychom ve Veselí založily družstvo žen. Po krátkém přemýšlení
jsme na návrh všechny kývly. A tak „sbírka zvadlých růží“, začala válčit v krajském
přeboru žen. První sezónu jsme skončily
na místě třetím, druhou sezónu na místě
pátém a letos je z toho konečně to PRVNÍ MÍSTO! Myslím, že za ty roky už to není
jen tým, ale druhá rodina. Celá dosavadní cesta volejbalovým světem byla skvělá
a zážitky a zkušenosti, které jsme získaly,
už nám nikdo nevezme.

Na závěr bychom chtěly poděkovat
Milušce do bufetu za nejlepší tousty na
světě, juniorkám za pomoc při zápasech,
trenérům Káti a Mírovi, kteří v nás celé
roky věřili, nespočet nás toho naučili
a pěstovali v nás chtíč a touhu po vítězství. Společně jsme dokázali, že i tak malý
městys z Vysočiny se dokáže rovnat volejbalové elitě z celé republiky. Obrovské
poděkování patří i vám našim věrným fanouškům za obrovskou podporu, kterou
nám dáváte. Děkujeme, že na zápasy chodíte a doufáme, že nám přízeň zachováte
i do dalších let!
Marie Nováčková

SMUTNÝ KONEC HÁZENKÁŘSKÉ SEZÓNY
V této části roku se v házené obvykle
ohlížíme za uplynulými měsíci a hodnotíme základní část mužské extraligové
soutěže, která právě v březnu vrcholí posledními koly. Vyhlížíme play-off a zveme
všechny fanoušky do naší novoveselské
ZDT Arény. Bedlivě sledujeme pokračování dorosteneckých soutěží a objíždíme
žákovské turnaje. Letošní příspěvek bude
však v mnohém jiný. Vzhledem k závažným mimořádným událostem se zastavil
nejen svět sportu. Dovolte nám v tomto
příspěvku krátké ohlédnutí za úspěchy letošní předčasně skončené (házenkářské)
sezóny.
Během zimní klubové přestávky, která
byla z důvodu konání mistrovství Evropy
mužů v letošním roce delší než obvykle, hostila ZDT Aréna v Novém Veselí či
Sportovní hala Bouchalky ve Žďáře nad
Sázavou několik mládežnických turnajů.
Mladší žáci soutěžili na turnajích Gorivo
Cup, na kterém zvítězili, a Kofola Cup, kde
skončili na třetím místě. Další akcí byl turnaj starších žáků Sokol Cup, který taktéž
opanovali hráči novoveselské házené.
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Také v rámci dorostenecké kategorie se
v lednu a únoru konaly domácí turnaje.
Mladší dorostenci obsadili druhé místo
na turnaji Moreau Agri Vysočina Cup. Tradiční mezinárodní turnaj dorosteneckých
kategorií Sokol Kempa Cup taktéž nemohl v našem programu chybět. Turnaje
se v obou kategoriích zúčastnilo celkem
17 týmů ze 7 evropských zemí – mladší
dorostenci brali po boji o třetí místo nakonec čtvrtou příčku, starší dorost skončil na místě sedmém. Radost ze stupňů
vítězů, konkrétně druhého místa, si starší
dorostenci užili na únorovém turnaji ve
slovenském Trebišově. Závěrečným mládežnickým turnajem byl březnový Ssport
Cup, turnaj minižáků a přípravky, kterého
se zúčastnilo dohromady 21 týmů z 11
českých klubů.
V rámci mužské kategorie jsme v posledním vydání Novoveselského zpravodaje zvali všechny příznivce na utkání
semifinále Českého poháru proti Talentu
Plzeň. V dramatickém souboji plného
skvělých házenkářských momentů otočilo naše mužstvo v poslední desetiminu-

tovce zápasu nepříznivé skóre a postoupilo tak poprvé v historii do finále Českého
poháru. Druhý finalista vzešel z napínavé
bitvy Karviné a pražské Dukly. Právě Dukla Praha měla být naším soupeřem v březnové bitvě o vítěze Českého poháru. Jarní
část extraligové sezóny se rozjela 1. února
televizním utkáním. Šlo o reprízu souboje
mezi naším týmem a lídrem tabulky z Plzně. Na konci února svedlo naše mužstvo
napínavý souboj na horké půdě Karviné,
odkud si hráči odvezli bod za remízu. Následovalo další domácí televizní utkání,
a to přímý souboj o páté místo proti týmu
Kopřivnice. Utkání našemu týmu uteklo
v závěru a bylo tak jasné, že po základní
části obsadíme s největší pravděpodobností 6. místo. Předposlední extraligové
kolo v Zubří se stihlo odehrát s diváckou
kulisou, přičemž právě týmu Zubří by
naše mužstvo čelilo v první fázi play-off.
Dvaadvacáté kolo Extraligy mělo nabídnout domácí rozlučku se základní částí
letošní sezóny. Na to ovšem, stejně jako
na další pokračování sezóny, s největší
pravděpodobností nedojde.
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V těchto momentech však musí jít
i sport stranou. Přestože si neužijeme to
pravé vyvrcholení sezóny, máme vrcholy,
za které můžeme být vděční. A všichni na
ně můžeme společně vzpomínat – účast
v evropském poháru, historický postup
do finále Českého poháru! To všechno
jsme dokázali společně s vámi, s fanoušky, kteří nás v domácí aréně neúnavně
podporovali a neváhali s námi urazit stovky kilometrů na utkání po celé České republice. Neodradila vás ani daleká cesta
na evropský pohár do Lucemburska. Za
to všechno vám všem patří velký dík od
našeho klubu – napříč všemi kategoriemi našich hráčů, trenérů, členů oddílů
i dobrovolníků. Stejně tak děkujeme Kraji
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Vysočina, městysi Nové Veselí, naší střešní
organizaci České obci Sokolské a mnoha
dalším partnerům, kteří nás opět celou
sezónu podporovali.
Koncem měsíce března přišla také
zpráva o změně trenéra našeho extraligového mužstva. Po dlouhých dvaceti letech poctivé práce pro náš klub se
hlavní trenér Pavel Hladík rozhodl změnit
své působiště. S jeho pomocí se podařilo
během dvaceti let v Novém Veselí vybudovat klub, který patří k nejúspěšnějším
házenkářským klubům v České republice
jak v práci s mládeží, tak v poslední době
i v kategorii dospělých. Celý klub by rád
Pavlovi touto cestou poděkoval za práci,
kterou pro náš klub odvedl a popřál mu

mnoho úspěchů v jeho další práci. Jsme
přesvědčeni, že Pavel sice odchází, ale
náš klub neopouští, zůstává nadále srdcem novoveselským Sokolem a někdy
v budoucnosti se naše cesty opět spojí na
cestě k dalším úspěchům našeho klubu.
Na závěr bychom vám všem, vašim
rodinám a přátelům chtěli kromě poděkování popřát pevné zdraví a spoustu
sil, jak těch fyzických, tak psychických.
Stejně jako společně bojujeme za vítězství v hale, budeme teď všichni společně
bojovat, abychom tuto nelehkou dobu
zvládli ve zdraví, a mohli se tak opět sejít
v naší ZDT Aréně a užívat si plnými doušky sportovní chvilky.
za oddíl házené Karolína Straková
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Velikonoční věneček na dveře
Potřebujeme:
•

tvrdý papír

•

6 ks šablonka vejce

•

1 ks tužka

•

1 ks lepidlo

•

1 ks nůžky

•

1 ks mašlička

•

1 ks fixy nebo pastelky

•

1 balení

1.

Z tvrdého papíru vystřihneme
6 vajec. Je dobré si udělat šablonku, aby byla vejce stejně velká.

2.

Vajíčka přeložíme v půlce a 6x je
prostřihneme.

3.

Rozložíme vajíčka a pomalujeme
je.

4.

Přilepíme vajíčka k sobě do kruhu.

5.

Dozdobíme mašličkou.

Stojánek na vajíčko slepička
Potřebujeme:
tvrdý papír
1 ks nůžky
1 ks lepidlo
1 ks vajíčko
1 ks barevný papír červený
2 ks oko – lze namalovat
Připravíme si vajíčko, kolem nějž omotáme vystřižený trojúhelník. Slepíme na koncích. Dolepíme zobák a hřebínek z červeného
papíru a oči.

Duben 2020
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omez:c = šk.vyuč.
z = X kr.c

Stanoviště
5
P 6
B 10
C 11
M 20
N 5
Z 6
O 6
PB * -

Směr
__
Polná-Jihlava
Bohdalov-Jihlava
Kotlasy-Chroustov-Kyjov
Měřín
Nížkov-Přibyslav
Zďár-Bohdalov-Jihlava
Jihlava-Bohdalov-Žďár
Polná – Bohdalov
zastávka Obecní úřad

Linka_
840106
760580
840119
840112
840122
840132
760580
760770

JEDE:
X = pracovní dny
S = soboty, není-li svátek
+ = svátky a neděle
N = „neděle" (posl. neprac. den před prac. dnem)
V = „pátky" (posl. prac. den před neprac. dnem)
i = liché týdny
u = sudé týdny
OMEZENÍ:
c = jede při školním vyučování
z = jede v X mimo c (tj. v X kdy není škol. vyuč.)
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasiči:
150
www.hzscr.cz
Záchranka:
155
www.zzsvysocina.cz
Policie:
158
www.policie.cz
Městská policie ZRnS: 156
www.zdarns.cz/mp
Plyn poruchová služba: 1239
www.innogy.cz
Elektřina poruchová služba: 800 22 55 77 www.eon.cz
Vodárenská por. služba: 566 651 159 nebo 724 102 777
www.vodarenska.cz/vaszr
----------------------------------------------------

Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
Nové Veselí
PSČ: 592 14
telefon: 566 667 121
telefon: 566 667 292
mobil: 602 946 182
e-mail: obec@noveveseli.cz
web: www.noveveseli.cz
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