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Zahradní slavnost ve Školičce Kamarád
Každý rok se „školkáčci“ i školáci loučí se svými školami.
V našem městysi je tato významná událost v životě dětí
a žáků oslavována a městys spolu s SPOZ pořádá slavnost
v obřadní síni úřadu městyse. Nebylo tomu jinak i letos,
i když v podtextu doznívající koronavirové pandemie
a opatření s ní související, mateřská škola začala plánovat
tuto akci venku. Pro místo slavnosti byla vybrána dobrodružná zahrada školičky, která je rozsáhlá, rodinní příslušníci se mohou rozestoupit a snižují se rizika nákazy. Na
druhou stranu, počasí posledních dnů bylo velmi nepříznivé pro konání venkovních aktivit, takže vůbec nebylo jisté,
jak celá slavnost dopadne. Nakonec se počasí umoudřilo
a zahradní slavnost proběhla ke spokojenosti všech venku.
V letošním ročníku bylo 33 předškoláků, kteří budou od

září rozděleni do dvou prvních tříd. Při slavnosti i zaznělo,
na co se děti do školy těší, co se jim ve školičce líbilo a čím
by se v budoucnu chtěly stát. Předškoláci byli z rukou pana
starosty „šerpováni“ a všem přítomným ukázali, že jsou na
vstup do školy připraveni. Zazpívali známé písničky, které
je doprovázely na cestách a výpravách za poznáním. A my
všichni jsme mohli vidět sebevědomé a usměvavé děti,
připravené na další výzvy, které je v životě čekají. Připravené aktivně se učit, poznávat, spolupracovat, zjišťovat
a pátrat, řešit problémy a vnímat svět všemi smysly. A my
jim přejeme na jejich životní cestě dobré průvodce, podnětné prostředí a přístupy a samozřejmě i hodně zdraví,
sil a energie.
Školička Kamarád

V pátek 26. 6. 2020 bylo „deváťákům“ v obřadní síni městyse slavnostně předáno poslední vysvědčení. Z důvodu snížení
rizika nákazy koronavirem proběhlo předání vysvědčení rozděleně, a to po jednotlivých třídách A, B. Do dalších let přejeme
studentům pevné zdraví a hodně studijních a soukromých úspěchů.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Hynek Šteidl, Dolní
František Kratochvíl, Zahradní

Božena Brucknerová 90 let
Jaroslav Růžička 75 let
Otakar Pazdera 80 let
Jarmila Smolíková 80 let
Marta Pospíchalová 75 let
Emilie Junová 80 let
Jindřiška Blahová 80 let
Jan Kupa 85 let
Karolina Filipová 80 let
Hana Zitová 80 let
Vladimír Hanych 75 let
Marie Sobotková 80 let
Marie Veselá 70 let
Jan Král 70 let
Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti

Rodičům narozených dětí
srdečně blahopřejeme.

Sdělení
Předvyplněné složenky na úhradu
poplatku ze psů za letošní rok budou majitelům psů dle naší evidence dodány společně s tímto zpravodajem a žádáme o jejich úhradu
do 31. 7. 2020, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem.
Číslo účtu: 1622452399/0800,
variabilním symbolem je číslo
uvedené na složence, ve zprávě
pro příjemce uveďte Vaše jméno
a příjmení. Dále bude možné zaplatit tyto poplatky v hotovosti na
pokladně ÚM Nové Veselí.
• V letošním roce se bude pouť v Novém Veselí konat dne 27. 9. 2020.
• Slavnostní přivítání narozených občánků Nového Veselí proběhne na
podzim. O termínu budeme rodiče
dětí včas informovat.
• Děkujeme spoluobčanům za udržování chodníků a trávníků před svými domy a byty.
• Větve z ořezu stromů ze zahrad lze
ukládat vedle potoka za rybníkem
Hudlík. Je zakázáno na toto místo
ukládat pařezy, piliny, štěpky, větve
z lesů, případně další dřevěné (nedřevěné) části – nábytek, stará prkna, trámy aj.
• Děkujeme spoluobčanům, kteří
řádně třídí své odpady a ukládají je
do určených nádob.
• Připomínáme občanům, že do kontejneru na bioodpad patří: listí, trá-
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•

•

va a plevel, zbytky ovoce a zeleniny,
košťály, dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, spadané ovoce a zbytky
rostlin, zemina z květináčů, piliny –
nesmí být znečištěné, seno, sláma
apod. Jiný odpad do těchto nádob
nepatří. Tyto kontejnery jsou trvale
umístěny u starého a nového hřbitova, v nové bytové zástavbě a pod
ulicí Nová.
Odpadová firma AVE CZ, provozovna Žďár nad Sázavou sděluje,
že nebezpečný odpad s obsahem
asbestu (eternitové šablony, vlnitý
eternit, popř. odpadní trubky s obsahem asbestu) odebírá pouze v zabaleném stavu. K balení můžete použit velkoobjemový pytel, tzv. big
bag nebo můžete odpad poskládat
na paletu a omotat strečovou fólií.
Toto opatření firma zavádí z důvodu ochrany zdraví osob.
Upozorňujeme občany na platné
nařízení zakazující tzv. podomní
a pouliční prodej a nabídku služeb.
Podomním a pouličním prodejem
a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy jsou bez
předchozí objednávky navštěvovány domy, je nabízeno a prodáváno
zboží či služby. (např. nabídky energetických společností, pojišťovací
a finanční služby, návštěvy agitátorů jednotlivých církví a sekt a jiné.)

•

V našem městysi a v okolních obcích se pohybují obchodní zástupci
firem, kteří nabízejí zprostředkování energetické aukce za účelem
levného nákupu energií. Městys
v žádném případě nespolupracuje se zástupci těchto firem.
Tito obchodní zástupci zpravidla
oslovují své zákazníky předem telefonicky. Pokud souhlasíte s jejich
návštěvou u Vás doma, nejedná se
již o podomní prodej. Než se rozhodnete uzavřít smluvní vztah,
důkladně si prosím prostudujte
veškeré předložené dokumenty.
Důrazně Vás žádáme o obezřetnost a opatrnost při jednání.
V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních
údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem
Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí,
příspěvkovou organizací mohou být
pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných
a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ
Nové Veselí, příspěvkové organizaci.
Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho
zveřejnění v těchto médiích, jakož
i dětí, za které zodpovídají v tomto
souhlasu jejich zákonní zástupci.
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Informace
z obřadní síně
V sobotu 30. května se v naší
obřadní síni uskutečnila velmi slavnostní a milá událost. Manželé Marie
a Miloslav Štěpánkovi přišli společně se svoji rodinou do obřadní síně
městyse Nové Veselí, aby si připomenuli výročí 65 let společného manželství, tzv kamennou svatbu. Zároveň si vzájemně obnovili manželské
sliby. Manželům Štěpánkovým přejeme do dalších společných roků vše
nejlepší, hodně zdraví, porozumění
a spokojenosti.
starosta městyse

Stavební práce v tomto roce
Koncem měsíce června byly ukončeny práce na rekonstrukci parkoviště
před budovou SDH a pošty. Městys na
tuto opravu obdržel dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to za umístění v soutěži Vesnice roku 2019.
Následně začátkem července začnou práce na rekonstrukci kanalizace v ulici Příčná, kde investorem
je SVK Žďársko. Městys finančně přispívá na tuto akci částkou 1.066.714,Kč, což je 30 % z celkové vysoutěžené
ceny. Stavbu bude provádět firma
VHS Bohemia ze Žďáru nad Sázavou.
Doba realizace bude trvat 2 měsíce.
Žádáme tímto spoluobčany zejména
bydlící v této ulici o velkou trpělivost
po dobu provádění rekonstrukce kanalizace.
Zároveň začátkem července budou zahájeny práce na přístavbě Základní školy v Novém Veselí. Na stavbu bylo již vydáno stavební povolení
a v současné době se ve výběrovém
řízení vybírá dodavatel stavby. Předpokládané náklady dle zpracované
projektové dokumentace jsou ve výši
6 mil. Kč včetně DPH. Městys na tuto
přístavbu obdržel dotaci z Ministerstva financí ve výši 5,3 mil. Kč s pod-

mínkou ukončení realizace do konce
listopadu tohoto roku.
Začátkem srpna by se měly také
zahájit práce na poslední letošní větší stavební akci – oprava vodovodu
a kanalizace ul. Dolní ke zdravotnímu
středisku. Investorem stavby je SVK
Žďársko, městys Nové Veselí na akci
přispívá částkou ve výši 1.582.492,-Kč.
Žádáme spoluobčany zejména bydlící
v této lokalitě o dostatek trpělivosti
a pochopení, protože stavbou bude
docházet k omezení dopravy v této lokalitě. Předpokládané ukončení stavby bude koncem října letošního roku.
Od 1. 7. 2020 dojde z důvodu stavby obchvatu k dopravním omezením.
Jednak je to úplné uzavření silnice
z Nového Veselí do Bohdalova. Trasa
objížďky povede přes Březí nad Oslavou a Pokojov. A dále ve směru na
Žďár and Sázavou. V místě napojení
obchvatu na stávající bude vybudována provizorní panelová obousměrná komunikace. Ukončení dopravních omezení jsou naplánovány na
konec měsíce října letošního roku,
kdy bude zároveň uveden do provozu silniční obchvat kolem Nového Veselí a Budče.
starosta městyse

Šála pro obchvat
V měsíci březnu byl naplánován “Sešívací dýchánek”. Akce se vzhledem k celkové situace v republice neuskutečnila. Věřím,
že napodruhé to vyjde. “Sešívací dýchánek”
se tentokrát uskuteční v neděli 2. srpna
2020 v 17.00 hodin na kulturním zázemí
SDH. Budeme sešívat šálu cca po 200 metrech, proto si, prosím, vezměte s sebou
jehlu s větším uchem nebo háček.
V říjnu po dostavbě silničního obchvatu
dojde k natažení šály a následnému přeměření její celkové délky. O této akci vás
budeme včas informovat. Již nyní několik
žen projevilo zájem o pár metrů šály a další z možností využití je vytvoření jednoduchého sedáku či polštáře. Stačí k tomu pár
metrů smotaných do klubka a látka, ze které
se ušije jednoduchý potah. Pokud i vy máte
nápad k čemu šálu využít, budeme rádi za
vaše názory.
Sešívání zdar a šále zvlášť!
Jitka Kalasová
Červen 2020
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Divadelní soubor
Vzpomínka na Drahoslavu Landsmanovou roz. Sobotkovou (8. 4. 1937- 28. 4. 2020)
V 50. a 60. letech zažívalo novoveselské divadlo velký rozkvět. Pomalu se
oklepalo z poválečných let, kdy byla jeho
činnost částečně utlumena a pro diváky
sehrálo spoustu zajímavých her, ve kterých svůj um předváděli výteční herci.
Mezi nimi však vynikala jedna skromná
herečka a tou byla paní Drahoslava Landsmanová (rozená Sobotková).
V divadelních kronikách se uvádí, že
byla hlavně herečkou vážných rolí. Objevila se například ve hrách Paní Marjánka
– matka pluku, Děvče z předměstí, Kaž-

dý něco pro vlast, Černá vlajka, Lucerna
nebo Paličova dcera. Diváci pamětníci si
ji zřejmě vybaví v dramatu bratří Mrštíků Maryša, v němž v roce 1964 výborně
ztvárnila hlavní roli Maryši.
Její inscenace byla natolik přesvědčivá a dojemná, že si jí všimli v Horáckém
divadle v Jihlavě, kde jí nabídli angažmá.
Kvůli rodinným povinnostem však paní
Drahoslava angažmá odmítla.
V pozdějších letech již divadlo nehrála, ale do posledních chvil jím žila a ráda
na své role vzpomínala.
Jana Stehlíková

Odložená cesta
V minulém článku jsem sliboval, že budu psát o plánované
cestě, kterou jsme chystali na letošní rok. Tento projekt se bohužel musí o další rok odložit, ne že bychom nechtěli jet, ale organizátoři akce museli letošní ročník z pochopitelných důvodů zrušit.
Závod, na který jsme se chystali, pořádá už spoustu let skupina lidí
z Anglie a jede se zhruba přes 15-20 zemí. V této době bychom
víza minimálně do 10 zemí nedostali a jet celou trasu jen přes pár
zemí by se nám stejně nechtělo. Je na čase abych vám tento závod
konečně představil. Jedná se o slavnou Mongol Rally. Úplně první
ročník se konal v roce 2005 a tehdy se sešlo šest posádek. Další
roky zájem o závod prudce stoupal, a i jeho popularita strmě rostla. V dnešní době je závod natolik známý, oblíbený a zábavný, že
se ho každoročně účastní okolo tří set posádek. Co budeme dělat
v závodě, který začíná v Praze a končí v ruském Ulan Udé u jezera Bajkal, s naším trabantem? Mimochodem Bajkal je moje dlouho vysněné místo, kam bych se hrozně rád s trabantem podíval.
Závodit určitě nebudeme, ale aspoň si projedeme závodní trasu
a cestou se podíváme do spousty krásných a zajímavých zemí.
Tento závod je výjimečný nejen kvůli požadavkům na dopravní
prostředek, ale i tím, že do cíle můžete jet kudy chcete a vyhrává
každý, kdo cílem projede. Prvním a asi nejdůležitějším kritériem
je obsah motoru. V pravidlech je maximální povolený obsah 1000
ccm. Cena vozidla nesmí přesáhnout 1000 £ a dalších 1000 £ musíte věnovat charitativním organizacím. Startovné tedy odpadá
a místo toho podpoříte nějakou dobrou věc nebo projekt. Když
všechny tyto požadavky splníte a přihlásíte se, dostanete startovní
číslo a potvrzení o účasti v závodu. Toto potvrzení je skvělé v tom,
že vám pomůže snadněji získat víza do zemí, kterými chcete projíždět. Cílová zóna je, jak už jsem říkal, v ruském Ulan Ude poblíž
jezera Bajkal. Dříve se končilo v mongolském Ulanbátaru, ale kvůli
nějaké byrokratické nesrovnalosti byla cílová zóna přesunuta do
Ruska. V posledních letech se startuje kousek za Prahou v JunkTownu, což je postapokalyptické městečko, které je rájem filmařů.
Dříve se startovalo z Anglie, ale kvůli dostupnosti se start přesunul
do středu Evropy. Když úspěšně odstartujete, tak máte dva měsíce
na to dorazit nebo nedorazit do cílové zóny. Ta se otevře měsíc po
startu a zavře měsíc po svém otevření, posádky tedy mají dost času
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závod dokončit. Když to nestihnete včas, nic se neděje, nic neprohrajete a nemusíte ani platit žádné pokuty. Jedinou nevýhodou
je, že se nebudete moct vyfotit s krásným plakátem, který hlásí, že
jste závod úspěšně dokončili. “Úmrtnost” posádek je také dost veliká a je pravidlem, že do cíle dorazí pouze ti, kterým se podaří svůj
dopravní prostředek cestou co nejméně rozbít, anebo vůz dokáží
co nejlépe a co nejrychleji opravovat. Cestu zpět můžete vykonat
zase po vlastní ose v autě nebo naložíte vozidlo na vlak, a ten vám
ho doveze zpět do Evropy. Kudy se vlastně jede? To je asi to nejlepší na celém závodě, můžete jet kudy chcete. Je opravdu na vás,
jestli pojedete nejkratší cestou přes Rusko, anebo to vezmete přes
Ameriku a dorazíte do cíle z druhé strany. Nejoblíbenější variantou
je trasa přes Černé moře, pod Kaspickým mořem a Mongolskem
do cíle. Toto je i náš plán, jestli se odhodláme a za rok vyrazíme.
Hrozně bych si chtěl dát kebab v Istanbulu, kumys v Kyrgyzstánu,
vidět ohnivou díru v Turkmenistánu a navštívit Teherán. Po cestě je
spousta dalších a krásných míst, ale dva měsíce na zhruba 15 000
kilometrů není mnoho, a tak většinu času budeme trávit na cestě.
Teď jen musíme doufat, že nám okolnosti budou nakloněny a za
rok odstartujeme. Pro letošní rok nám známá nemoc zhatila plány
a celý závod je zrušený, ale aspoň budeme mít víc času na přípravu
a vychytání všech detailů. Chtěli byste jet s námi? Myslím, že jedno
místo v autě je volné, stačí si udělat čas na zhruba 2-3 měsíce a něčím přispět do týmu. Děkuji, že jste si našli čas na přečtení tohoto
článku, a kdyby vám to náhodou nestačilo, můžete nás sledovat
na Facebooku nebo Instagramu pod názvem Tam a zase zpět.
Za tam a zase zpět
Jiří Rössler
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
Vážení spoluobčané, milí přátelé, jen těžko začít bez pár
slov o mimořádné situaci, která zasáhla celý svět. V toku mediálních informací jste určitě zaznamenali, rozsáhlé nasazení záchranářů z celého spektra Integrovaného záchranného
systému ČR. Úkoly, které jim byly zadány, zvládli a zvládají na
jedničku. V celé zemi i v našem městysi se chovali občané zodpovědně a dbali všech omezujících nařízení vlády ČR. Že jsme
se chovali správně, nám v dalších týdnech ukázal čas. Teprve
s obrovskými počty nakažených a mrtvých v zemích západní
Evropy i Severní a Jižní Ameriky si uvědomíme význam všech
opatření, na která jsme prvotně nadávali. Jednou možná postavíme pro paměť a s díky covidový sloup.
Ale zpět k činnosti naší Zásahové jednotky. V prvním pololetí jsme zaznamenali třináct výjezdu k mimořádným událostem. Hasiče zaměstnala především sucha v jarních měsících,
kdy lehce přeskočil oheň z řízeného pálení klestu do vyschlých
lesních porostů. Nežli HZS Kraj Vysočina na dva týdny zakázal
pálení otevřených ohňů v přírodě, měla zásahová jednotka
i tři výjezdy za jeden den. Za zmínku stojí i požár automobilu (dodávka), který v Novém Veselí zahořel v ulici Zahradní 16.
června. Vozidlo bylo včasným zásahem uhašeno dříve, než
mohlo dojít k dalšímu rozšíření požáru. Po pětiletém působení ve funkci velitele jednotky požádal bratr Stanislav Chalupa
o uvolnění z funkce. 1. května 2020 jmenoval starosta městyse
MVDr. Zdeněk Křivánek nového velitele JSDH Ondřeje Ambrože. Tímto bratru Stanislavu Chalupovi děkujeme za obětavou
práci a novému veliteli přejeme mnoho sil do organizačního
řízení jednotky.
Své životní, kulaté jubileum oslavil 2. února dlouholetý velitel zásahové jednotky bratr František Zita. Přejeme Ti bratře
především pevné zdraví a neutuchající životní elán do dalších
let s hasiči.

ny a pozvaných hostů. Z usnesení schůze vyplynulo, že jak
JSDH, tak SDH pracují na dobré úrovni s udržitelnou kádrovou
i hospodářskou stabilitou. Valná hromada byla volební, tzn.
že si členská základna zvolila nový výbor SDH. Starostou byl
znovu zvolen br. František Hanus, velitel SDH: Ondřej Ambrož,
jednatelka: Kateřina Chlubnová, referent MTZ: Veselý Vladimír
ml., hospodářka: Marta Hronová, referent mládeže: Petr Šrom,
referent kultury: Petr Hanus, revizor účtu: Josef Ficek. Jedním
z významných bodů jednání bylo i předání ocenění bratrům
a sestrám za jejich odvedenou práci. Ocenění se předává
v souladu se Statusem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS.
Jedno z nejvyšších vyznamenání Řád svatého Floriána udělilo
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, Okres Žďár n. S. Bratru
Stanislavu Chalupovi. Ještě jednou se přidáváme s díky za práci a s gratulací.
Kulturně-společenské akce, jakožto i spolkové aktivity, byly
z důvodu koronavirové epidemii pozastaveny. Ještě než epidemie vypukla, uspořádali hasiči 25. ledna tradiční hasičský ples.
S výtečnou kapelou Tandem a skvělou návštěvností se tento
ples řadí mezi povedené. Děkujeme všem, kdo přispěli k jeho
organizaci, i návštěvníkům za příjemný večer.
Pokud Pán Bůh dopřeje a vláda nezakáže, uspořádají hasiči
22. srpna 2020 opět letní společenskou akci „Barevné PoVeselení“. Letos je to již třetí rok od velkých dožínek, které se v roce
2017 zařadily mezi největší kulturní počiny v Novém Veselí.
Slíbili jsme, že tyto velké dožínky uspořádáme po třech letech
a hleďme, tři roky uběhly jak voda. Vyzýváme tímto spoluobčany, pokud máte zájem se aktivně zapojit do příprav či pořádání
akce DOŽÍNKY 2020, obraťte se na nás.
Správcem zastřešeného parketu a kulturního zařízení na
hasičském areálu byl jmenován br. Jaroslav Kratochvíl. Případné dotazy na pronájmy směrujte na tel. 724 774 744.

Spolková činnost SDH
Výroční valná hromada za rok 2019 se uskutečnila 3. 1.
2020 v sále místní sokolovny za účasti většiny členské základ-

Po dešti vždy vyjde slunce. Tak užívejte krásné prázdniny
a dovolené.
Hanus F.

Slovo hejtmana
Koronavirové období zasáhlo prakticky všechny součásti našeho života. Domácnosti i zaměstnání, finanční situaci rodin, mnohdy jejich vzájemnou pohodu, zvláště citelně byli poznamenáni
podnikatelé. Jednou z nejzávažněji postižených oblastí byl cestovní ruch – se všemi jeho podobami, protože ho zasáhla karanténní
opatření – tedy hlavně omezení pohybu a setkávání občanů.
Všichni vnímáme nutnost probuzení této oblasti lidské činnosti – zvláště v době začínající turistické sezóny. Platí to i pro náš
kraj – pro Vysočinu, kde jsou právě volnočasové aktivity pro mnoho lidí nejen zdrojem příjemného odpočinku, ale i podstatným
pramenem základních příjmů. Ztráty z uplynulých měsíců budou
podnikatelé jen obtížně dohánět. Negativní vliv na cestovní ruch
nemá jen doba od vyhlášení nouzového stavu do znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale také pokles
zahraničních návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních i kulturních a další. Na krajském úřadě si to uvědomujeme a připravili jsme řadu opatření na
pomoc této oblasti.
Červen 2020

Rozhodli jsme se mezi jiným vyhlásit soutěž „Vysočina – moje
dovolená“, v rámci které se mohou podnikatelé, spolky, příspěvkové organizace nezřizované krajem či obecně prospěšné společnosti zapojit do tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb
na určitém území Kraje Vysočina – jde především o konkurenceschopné produkty v oblasti cestovního ruchu na trhu ovlivněném
pandemií COVID-19. Dalšími podpůrnými opatřeními Kraje Vysočina je také program na podporu marketingových aktivit „Marketing v cestovním ruchu 2020“. Uvažujeme o finančním zvýhodnění
pro návštěvníky ubytovacích zařízení či o slevách ze vstupného do
krajem zřizovaných kulturních a turistických míst. O těchto benefitech budeme ještě jednat. Vše je odvislé mimo jiné od toho, jakou
finanční pomoc bude moci Kraj Vysočina uvolnit.
My všichni můžeme osobně pomoci našemu regionu i tím, že
svou dovolenou budeme orientovat právě na krásná místa Vysočiny – a těch není málo.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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INFORMACE POLICIE KRAJE VYSOČINA
O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje
Nebezpečným situacím je nutné předcházet
KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny rodiče, aby
měli vždy přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém volném
čase zabývá.
S přicházejícími prázdninami se riziko zranění dětí zvyšuje. Děti mají velké
množství volného času a zvláště ti starší
budou mnohdy bez dohledu dospělé
osoby. To s sebou nese riziko, že se děti
dostanou do nebezpečných situací, při
nichž může být ohroženo jejich zdraví
a někdy i život.
Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece
jen zůstane doma samotné, je dobré
zkontrolovat okna a dveře, zda jsou
dobře zavřené. Po setmění je vhodné
zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být připravená důležitá
telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči,
zdravotníci, příbuzní). Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou
vybavovat, zejména by jí neměly říkat,
že jsou doma samy a nesdělovat žádné
informace o sobě ani o ostatních členech rodiny.
Zvláštní pozornost v době nepřítomnosti dospělé osoby je kladena na
zabezpečení jakékoli nádoby naplněné
vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény, sudy nebo jiné sběrné nádoby na
vodu k zalévání. Je nutné také zmínit, že
nelze podceňovat ani dětské bazénky
s malým množstvím vody, i ty představují pro děti nebezpečí.
Děti je nutné poučit o bezpečném
chování při návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti skákání
do rybníků s neznámou hloubkou vody.
Vážné zranění si může dítě způsobit při
skoku do místa, kde je rybník mělký
nebo je dno kamenité. Před skokem do
vody je v teplém počasí také důležité se
předem zchladit. Je také nutné nepřeceňovat své síly.
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Pokud jsou děti doma samotné
a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít
dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí
za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře
znají. K ověření totožnosti osoby za
dveřmi bytu je vhodné použít kukátko či bezpečnostní řetízek, popřípadě
oslovení osoby skrz dveře. Pokud ale
nejsou rodiče doma, nemělo by dítě nikoho pouštět dovnitř bez jejich vědomí.
Dveře bytu by neměly otevírat ani v případě, když člověk za dveřmi prosí o pomoc nebo tvrdí, že má něco pro rodiče.
Je lepší ho poslat třeba k sousedům, pokud bude skutečně potřebovat pomoc
nebo bude mít něco pro rodiče, zazvoní
u někoho jiného. Není třeba nic vysvětlovat, takový člověk umí dobře přesvědčovat. Je lépe vůbec neodpovídat.
Jednou z nejnebezpečnějších situací
je jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastupovat do vozidla, aniž by znaly
osádku, která je chce svést. V mnoha
případech napříč celou republikou se
policisté v minulosti setkali s případy,
kdy bylo dítě uneseno či odvezeno do
neznámého místa.
Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy
přijde domů. Klíče od bytu nebo domu
by děti neměly nikdy nosit viditelně.
S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani
přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k vidění,
něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze
nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími
lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené
v případě nebezpečí utéct nebo volat
o pomoc.

mladistvých i nezletilých, proto bychom
chtěli apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Pokud
jsou děti doma samy, měli by mít rodiče
vždy připravený způsob jejich kontroly
nebo si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, která na dítě dohlédne.
Děti mají velké množství volného
času, zvláště ti starší jsou mnohdy bez
dohledu dospělé osoby a se svými vrstevníky se sdružují do skupinek. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou
do situací, které pro ně mohou být
nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. Zvláště mladiství mají
tendence experimentovat s alkoholem,
cigaretami a nezřídka také s drogami,
nejčastěji s marihuanou. Toto experimentování je pak posíleno zvláště ve
skupině vrstevníků, kde se ke zkoušení
návykových látek mezi sebou vzájemně
„hecují“. Alkohol a jiné návykové látky
ale mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce dojít
k intoxikaci nebo k jinému ohrožení
zdraví i života dítěte.

Při jízdě na jízdním kole musí být pro
děti samozřejmostí cyklistická přilba,
při jízdě ve vozidle použití zádržných
systémů a při sportovních aktivitách,
které to vyžadují, používat bezpečnostní a ochranné prvky.

Je nutné, aby rodiče i na takovou situaci zvláště mladistvé připravili a poučili je, jak mají postupovat a zdůraznili
jim, proč je v těchto případech důležité
nezříci se vlastní zodpovědnosti.

Alkohol
Policisté se bohužel poměrně často
setkávají s požíváním alkoholu u osob

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. Martin Hron
vrchní inspektor
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Jména nových zvonů
www.ZvonyProVaclava.cz
Práce na výrobě nových zvonů pokračují a blíží se termín jejich odlévání. Jaká jména pro ně byla nakonec vybrána?
Největší zvon bývá tradičně pojmenován podle hlavního patrona kostela, proto ten větší ponese jméno Václav.
Menší bude pojmenován Jan Pavel II, ale zároveň ponese
poselství s dalšími dvěma jmény – sv. Zdislava a sv. Jan Sarkandr.
Všichni tři (každý svým způsobem) jsou spjati s námi a naší
dobou. Jsou nositeli odkazu příštím generacím a v letošním roce,
roce zhotovení zvonů, si připomínáme jejich významná výročí.
Zdislava – ochránkyně rodin se narodila před 800 lety v Křižanově a dětství prožila v našem kraji. Velmi mladá se provdala za
Havla z rodu Markvarticů, pána na hradě Lemberku v severních
Čechách. Kromě péče o svou rodinu proslula dobročinnou láskou k chudině a pomocí nemocným. Zasloužila se o vznik dominikánského kláštera, špitálu a baziliky v Jablonném v Podještědí. Zemřela na začátku roku 1252 a byla pochována v klášterním
kostele v Jablonném. Lidé jsou po staletí fascinováni jejím životem a stále přicházejí prosit o pomoc a přímluvu k jejímu hrobu.
Jan Sarkandr – patron Moravy, zpovědníků a zpovědního
tajemství. Letos uplynulo 400 let od jeho mučednické smrti. Narodil se roku 1576 v polském Skočově, ale celý svůj život prožil na
Moravě. Působil v duchovní správě na různých místech, naposledy jako farář v Holešově. Za stavovského povstání byl obviněn
z velezrady, zatčen a v olomouckém vězení vyslýchán útrpným
právem, přičemž ho soudci nutili k prozrazení zpovědního tajemství. Zemřel na následky krutého mučení 17. března 1620
v Olomouci, kde je i pochován. Kult jeho osobnosti se poměrně

brzy rozšířil nejen na Moravě, ale i v Polsku a v Čechách. V době stavby nového
novoveselského kostela se očekávalo
jeho blahořečení a jeho socha byla umístěna do pravé niky v průčelí.
Jan Pavel II. vlastním jménem Karol
Wojtyla - nejvýraznější osobnost katolické církve 20. a počátku 21. století. První
slovanský papež, od jehož narození si
letos připomínáme 100 let, pocházel
z polských Wadovic. Jako kněz a doktor
teologie byl po necelých 12 letech kněžské služby jmenován biskupem a po dalších 20 letech zvolen papežem. Aktivně
působil v mnoha oblastech pastorace,
věrouky a vedení církve. Významnou roli
sehrál také ve sjednocení Evropy rozdělené železnou oponou. Za
charakteristický rys jeho pontifikátu, během něhož vykonal více
než sto zahraničních návštěv, je považována nejen evangelizace,
ale hlavně vřelý vztah k mládeži. Českou republiku navštívil v 90.
letech minulého století třikrát. Zemřel 2. dubna 2005 a jeho pohřbu se zúčastnilo na dvě stě hlav států bez rozdílu vyznání i politické příslušnosti. Po 87 dnech od úmrtí začal proces blahořečení,
ke kterému došlo v květnu 2011. Za svatého pak byl prohlášen
v dubnu 2014.
Tito tři světci mají navíc ještě jedno výročí společné – před
25 lety 21. května 1995 byli Zdislava a Jan Sarkandr v Olomouci
svatořečeni papežem Janem Pavlem II.
Jan Peňáz, Marcela Vencelidesová

Významná výročí
Počátkem května jsme si připomněli 75. výročí od konce 2. světové války. Položením květinového věnce k pomníku v parku byl vzdán hold všem jejím obětem. Pietní akt se
z důvodu protipandemických opatření konal bez přítomnosti
veřejnosti.
V letošním roce si připomínáme i jedno výročí v souvislosti s 1. světovou válkou.
Je tomu právě 100 let, co se po jejím skončení přeživší legionáři vraceli domů.
Příběh necelé dvacítky těch novoveselských připomene výstava, která
by měla být k zhlédnutí v budově
úřadu městyse během září a v průběhu pouťového víkendu. Kromě fotografií a různých archiválií týkajících
se našich legionářů půjde o putovní
výstavu, kterou připravila Československá obec legionářská v Praze
a Ministerstvo obrany ČR v rámci
projektu Legie100 a má název Stejnokroje a výstroj československých
legií.
Známé úsloví „šaty dělají člověka“
platilo a platí také pro vojáky jakéko-

Červen 2020

liv armády. Vždyť co jiného dělá na první pohled vojáka vojákem, než právě šaty – stejnokroj.
Ve válce pak stejnokroj jednoznačně odlišuje jednotlivé
bojující strany a zároveň vyjadřuje příslušnost k určitým specializacím či druhům vojsk i uvnitř armády.
Výstava zabývající se stejnokroji a výstrojí československých legionářů pomocí obrazového materiálu pečlivě
mapuje vývoj od samotného počátku války až do posledních dní více než čtyři roky trvajícího válečného konfliktu.
Nejzajímavějším prvkem, který
upoutá diváka, jsou nově zpracované rekonstrukce stejnokrojů a výstroje vztahující se ke
konkrétním válečným operacím,
které naši legionáři prodělávali.
Nechybí však ani celá řada zajímavých dobových fotografií přinášejících tak jasný důkaz o té
či oné stejnokrojové součástce,
nebo části výstroje. Pečlivé popisky snadno uvedou do problematiky a zaujmou tak i laickou
veřejnost.
Marcela Vencelidesová
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 30. 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 vládou ČR vydaných
Usneseních a opatřeních v souvislosti s nouzovým stavem
tav
avem
em
Hlasování: pro 5, p
proti
roti 0, zd
zdrž.
drž
rž. 0
II. RM schvaluje:
1) Ukončení smlouvy
uvy o zajištění
zaajijišt
štěn
št
ění sporěn
sp
por
orortovní činnosti vve
e Sp
SSportovní
o to
or
tovn
v í ha
hale
ale
e
v Novém Veselí k 3
30.
0.. 4
4.. 20
2020
20
Hlasování: pro 5,, p
proti
ro
oti
t 0
0,, zd
zzdrž.
ržž. 0
2) Odpuštění výše nájemného
náájem
mnéh
mn
ho z nájmů
n jm
ná
jmů
ů
z nebytových prostor
ostorr p
pro
ro žživnostníky,
ivvno
n st
stní
níkyy,
ní
kteří neprovozujíjíí svojee činnosti
čiinn
nnos
osti
os
ti v sousouou
uvislosti s vyhlášeným
nouzovým
enýým no
nouz
uzov
uz
ovýým
ov
ým sstatata

vem v ČR, a to od 1. 4. do 30. 6. 2020.
S jednotlivými nájemníky budou sepsány dodatky ke smlouvám o nájmu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Oprava kontejneru umístěného na
starém hřbitově firmou FIMAS s.r.o.,
Nové Veselí 281, 592 14 za cenu ve
výši 36.300 bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování:
pro
Hlaso
lasováání
ní:í: pr
p
o 5, proti 0, zdrž. 0
IIV.
IV
V. RM ssouhlasí:
ouhlasí
ou
u
í:
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pro
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ve
deníím opravy chodníku v ulici Dolní
Dol
olní
níí před
pře
ed křižovatkou ve směru
s opravou propustnaa Vort
Vor
ort společně
ort
spo
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e
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u fi
firrrmou
mou
mo
u STAKO
STTA Vysočina s.r.o., Strojírenská
2238/10,
591 00 Žďár nad
jíjíre
rens
re
n ká 2
ns
23
38
SSázavou
Sá
z vo
za
ou za cenu
ce ve výši 201.030,25
bez
Kč b
ezz DPH.
DPH
P . RM doporučuje ZM ke
schválení
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sc
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Hlasování:
pro
Hla
laso
sová
so
ván
vá
ní: p
ro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 20. 4. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Předložené návrhy projektových dokumentací ke stavebním záměrům
městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Kontrolu plnění volebního programu městyse Nové Veselí na období
2018 - 2022
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Zabudování budek pro rorýse do
fasády nově budované přístavby
budovy Základní školy v Novém Veselí na základě žádosti ze Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace
Hlasování: pro 3, proti 2, zdrž. 0
2) Nákup sekačky na trávu k využití na
starém hřbitově od firmy Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64
Mnichovice, pobočka Novoměstská
2561/5, Žďár nad Sázavou za cenu
ve výši 6.990,- Kč včetně DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Ukončení členství městyse Nové Veselí ve Svazu měst a obcí České republiky k 31. 12. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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4) Rozpočtová opatření č. 10/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Nákup nového kontejneru na papír
od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Jihlavská 2208/22, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
6.500,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Čerpání rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 31. 3. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Smlouvu s Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár
nad Sázavou k udělení souhlasu
s umístěním a provedením stavby
„Nové Veselí – kanalizace ul. Příčná“
při které budou dotčeny pozemky parc.č. 737, 739 a 899 v majetku
městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Smlouvu s Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár
nad Sázavou k udělení souhlasu
s umístěním a provedením stavby
„Nové Veselí – vodovod a kanalizace Dolní, ke zdravotnímu středisku“
při které budou dotčeny pozemky
parc. č. 122, 126, 550/3, 551 a 810

v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM pověřuje:
1) Starostu městyse k odeslání oznámení o ukončení členství městyse
Nové Veselí ve Svazu měst a obcí
České republiky k 31. 12. 2020 na
předsednictvo Svazu měst a obcí
ČR
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Místostarostu městyse k zajištění
zabudování budek pro rorýse do
fasády nově budované přístavby
budovy Základní školy v Novém Veselí na základě žádosti ze Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM jmenuje:
1) Na základě § 68 odst. 1 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů velitelem
zásahové jednotky SDH Nové Veselí
od 1. 5. 2020 pana Ondřeje Ambrože
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení rady městyse dne 11. 5. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace z průběhu staveb akcí Vybudování hrobových míst na novém
hřbitově v Novém Veselí, Opravy
chodníku v ulici Dolní před křižovatkou ve směru na Vort a Rekonstrukce
veřejného prostranství a chodníku
Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Zakoupení 2 kusů nových světelných
zdrojů LED systém na parkoviště
před budovu pošty v Novém Veselí
od firmy Fedetex s.r.o., Za Zámečkem
744/9, 158 00 Praha 5 za cenu ve výši
18 392,00 Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) Řád veřejných pohřebišť pro starý
a nový hřbitov v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení opravy dalšího úseku lesní
cesty v Borovinách na pozemku parc.
č. 2589 firmou Aquasys spol. s r.o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 27.000,- Kč bez
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Návrh projektového záměru na rekonstrukci kanalizace a vodovodu
v ulici Dolní II etapa, včetně opravy
povrchu komunikace v plné šíři a výměny silničních obrub
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
5) Rozpočtová opatření č. 12/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Darovací smlouvu k přijetí finančního
daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava městysem Nové Veselí ve
výši 68.837,- Kč na podporu převodů

vzdělávacích činností z kraje na obce
a na podporu obcí při zabezpečení
vzdělávání. Tyto finanční prostředky
budou přeposlány na účet Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace. RM zároveň schvaluje přijetí a výdej těchto
finančních prostředků jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty městyse Nové
Veselí na období 2020 až 2026
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Zakoupení 150 kusů ochranných ústních roušek pro žáky v základní škole
a 3 kusů dezinfekčních stojanů do
základní školy, mateřské školy a na
zdravotní středisko v Novém Veselí za
cenu ve výši 18.216,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 21. 5. 2020
I. RM bere na vědomí:
1 Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Rezignaci pana Mgr. Tomáše Augustýna, Ph.D., na vedoucí pracovní místo ředitele školy v Základní škola a Mateřská
škola Nové Veselí, příspěvková organizace ke dni 31. července 2020
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav ze dne
7. 5. 2020
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK Žďársko dne 30.
4. 2020
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Informace z průběhu stavby akce Rekonstrukce veřejného prostranství
a chodníku Nové Veselí a akce Nové Veselí – napojení stezky na silnici III 35311
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava z programu „Odpady
a ekologická výchova 2020“ městysi
Nové Veselí ve výši 67.500,- Kč. Účelem
dotace je prevence odpadů v Novém
Veselí. RM zároveň schvaluje přijeČerven 2020

tí těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava z programu „Akceschopnost JPO obce – Nové Veselí“ městysi
Nové Veselí ve výši 30.000,- Kč. Účelem
dotace je podpora akceschopnosti JPO
obce Nové Veselí. RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zveřejnění inzerátu s vyhlášením konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí,
příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem 1. 8. 2020 v Učitelských novinách, ve Ždárském deníku,
na www.noveveseli.cz, na webových
stránkách Kraje Vysočina, na úřední
desce městyse Nového Veselí, na stránkách ZŠ Nové Veselí, na stránkách Města Žďár nad Sázavou a okolních obcí,
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Za členy do konkursní komise konkursního řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za zřizovatele školy
městyse Nové Veselí místostarostu

městyse Ing. Jiřího Danihela a starostu
městyse MVDr. Zdeňka Křivánka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
III. RM vyhlašuje:
1Konkursní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace s předpokládaným
nástupem 1. 8. 2020
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
IV. RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2020. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
V. RM pověřuje:
1) Starostu městyse k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava z programu „Odpady a ekologická
výchova 2020“ městysi Nové Veselí ve
výši 67.500,- Kč. Účelem dotace je prevence odpadů v Novém Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Starostu městyse k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava z programu „Akceschopnost JPO
obce – Nové Veselí“ městysi Nové Ve9

selí ve výši 30.000,- Kč. Účelem dotace
je podpora akceschopnosti JPO obce
Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Starostu městyse, aby požádal Krajský
úřad Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě a Českou školní inspekci, o určení
členů konkurzní komise konkursního
řízení na obsazení
ení pracovního
pracovního místa
ředitele/ředitelky Z
Základní
ákllad
ák
dníí šk
školy
oly
l aM
Maateřské školy Nové
é Veselí, příspěvkové
přís
př
řís
íspě
pěvkové
vk
vk

organizace, vyzval ředitele Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, aby zorganizoval
volbu zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkurzní komise
a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě,
vyzval předsedu Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí,
selílí,, příspěvkové
se
přís
př
íspě
pěvk
vkov
ové
é organizace,
orga
or
gani
niza
zace
ce,, aby
aby zorzorr
zo
ganizovall volb
volbu
lbu zástupce d
do
o kkonkurzní
onkurzní
k
komise (pouzee z řad
řad členů školské rady
řa

zvolených za zákonné zástupce nezletilých žáků)
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Paní Petru Bartoňovou funkcí tajemníka konkurzní komise konkursního
řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace;
orga
g nizace;; taje
tajemník
j
není členem konkurzní
kurzníí komise,
komiise
e,
Hlasování:
4, proti 0, zdrž. 0
Hla
laso
laso
ová
v ní: pro
o4

Výpis z usnesení rady městyse dne 1. 6. 2020
I. RM bere na vědomí:
mí:
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ápis
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s z jjednání
e nání
ed
ní
členské schůze LDO
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akce
3) Informace z průběhu
řeejného
ho
o prostranství
prostra
raanství
Rekonstrukce veřejného
Veseelílí a akce Nové
No
ové
v
a chodníku Novéé Veselí
ní sstezky
tezkky
ky n
Veselí – napojení
naa silnici IIIIIII
35311
roti 0,, zd
ro
zzdrž.
držž. 0
Hlasování: pro 5, pr
proti
sty městyse
městtys
y e o proveprrove-p
4) Informace starosty
umáání
án ho
osp
pod
odař
a en
ní
deném přezkoumání
hospodaření
eselíí zzaa rok
okk 2
019 dn
01
ne
městyse Nové Veselí
2019
dne
29. 5. 2020
zzdrž.
rž. 0
Hlasování: pro 5, proti 0
0,, zd
II. RM schvaluje:
1) Smlouvy o poskytnutí
ytnutí dotací
cíí m
městysi
ě tyysi
ěs
si
Nové Veselí z Fondu
ondu Vysočiny Kraje
Kra
raje
j
Vysočina, Žižkova
va 57, 587 33 Jihlava
va
jednak z programu
mu „Památky 2020“
ve výši 48.472,- Kč na realizaci projektu „Nové Veselí, boží muka – restaurování“ a jednak z programu
„Obnova venkova Vysočiny 2020“ ve
výši 127.000,- Kč na realizaci projektu „Výměna světel ve sportovní hale“.
RM zároveň schvaluje přijetí těchto
finančních prostředků jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Podání žádosti o zapsání do Knihy
rekordů v Agentuře Dobrý den, s.r.o.,
Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01
Pelhřimov pro obchvatovou šálu Nového Veselí za cenu ve výši 15.000 Kč
včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení výběrového řízení na akci
„Nástavba a modernizace základní
školy, Nové Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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o., Špino
ov 2
5, Nížk
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o , KR
K
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ŠKA
KA –
níí s.r.o.,
Špinov
25,
Nížkov,
KRŠKA
stavební firma s.r.o., Karníkovaa 1156,
115
56,
6,
stavební
o.,
Nové Město na Moravě, Gremis, s.r.o
s.r.o.,
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziřičíí
H as
Hl
a ování: pro 5, proti 0, zdr
drž.
dr
ž. 0
Hlasování:
zdrž.
Zpraccov
ován
áníí Povo
án
P
ovo
odňov
dňo
dň
ovvéh
é o plánu
7) Zpracování
Povodňového
městyse Nové Veselí firmou ENVIPARTNER ,s.r.o. Vídeňská 546/55, 639
00 Brno za cenu ve výši 30.000,- Kč
bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Pronajmutí volného bytu v Domě
klidného stáří v Novém Veselí od 1. 7.
2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Rozpočtová opatření č. 15/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Návrh programu zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí dne 30. 6.
2020 v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

š ol
šk
olyy a Mateř
Ma
a řsk školy Nové Veselí, příškoly
Mateřské
s ěv
sp
ěvko
kové
ko
véé org
ga
spěvkové
organizace
v souladu s ustanove
no
vení
ve
níím § 102
10
02 odst. 2 písm. b, zákonovením
č. 128/2000
12
28/20
000 Sb., o obcích (obecní
na č.
zříz
zř
ízzen
ení)
í),, ve
í)
ve znění
zn
něě pozdějších předpisů,
n
zřízení),
so
oulaad
ad s ustanovením
adu
us
v souladu
§ 166 odst.
záko
ona č. 561/2004
56
6
2, zákona
Sb., o předškolzákladn
ním
m středním, vyšším odním, základním,
b rném
bo
ém
m a jiném
jiiné vzdělávání (školský
borném
ve znění
zn
něn pozdějších předpisů,
zákon), ve
soul
ulad
ul
ad
du s vyhláškou
vy
v souladu
č. 54/2005 Sb.,
nále
ležžitosstec konkursního řízení
le
o ná
náležitostech
konk
n ursníc
nk
ícch komisí.
k
a ko
konkursních
Hla
laso
ová
vání: pro
pr 5, proti 0, zdrž. 0
Hlasování:
IV
V. R
M ssouhlasí:
ouhla
así:
as
IV.
RM
ávrheem
em akčního
ak
1)) S n
návrhem
plánu městyse
No
ové Ve
eselí p
es
Nové
Veselí
pro MAS Havlíčkův kraj
na obd
do
ob
bí 2021
202 až 2027. RM doporuna
období
ZM ke schválení
sch
čujee ZM
Hla
laso
la
s vání: pro 5, proti 0, zdrž. 0
so
Hlasování:
Se závěrečným účtem městyse Nové
2) Se
2
Veselí za rok 2019
včetně zprávy neaudit
závislého auditora
s výrokem bez výhrad. RM dopo
doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S účetní závěrkou městyse Nové Veselí sestavenou k 31. 12. 2019. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

III. RM jmenuje:
1) Konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
Nové Veselí konaného dne 7. 4. 2020 č. 10
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 9 ze dne 21. 1. 2020
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) Daňové příjmy za leden až únor
2020
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí dne 7. 4. 2020
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové
Veselí k 31. 12. 2019 v příjmech
a výdajích
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Nové Veselí – výměna osvětlení ve sportovní hale“
podle doporučení hodnotící komise a podle výše nabídnutých cen:
1. ZG Lighting Czech Republic s.r.o.,
Jankovcova 2, 170 00 Praha7 za
cenu ve výši 515.775,- 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
4. Elektromontáže Dušil s.r.o. za
cenu 710.000,- Kč bez DPH
5. elmont-invest s.r.o. za cenu
745.200,- Kč bez DPH
6. HELIOS GROUP spol. s r.o. za cenu

980.000,- Kč bez DPH
7. innogy Energie, s.r.o. za cenu
1.376.690,- Kč bez DPH
Firmu Lamp Lighting Technology
s.r.o. Třinec výběrová komise z důvodu nesplnění požadavků ze zadávací dokumentace z hodnocení
vyřadila
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
4) Dodatek 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, Bratříků 4065, 580
01 Havlíčkův Brod z důvodu úprav
termínu realizace projektové dokumentace
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení opravy chodníku v ulici
Dolní před křižovatkou ve směru na
Vort společně s opravou propustku
firmou STAKO Vysočina s.r.o., Strojírenská 2238/10, 591 00 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 201.030,25
Kč bez DPH.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
6) Provedení stavby akce „Nové Veselí – napojení stezky na silnici III
35311“ firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 za
cenu ve výši 944 381,26 Kč bez
DPH. ZM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
7) Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370
01 České Budějovice 7 na stavbu
kabelového vedení NN „N. Veselí:
přípojka NN, Sojma“ v k.ú. Nové

Veselí na pozemcích v majetku
městyse Nové Veselí parc. č. 25/2,
2531/2, 2536/2, 2730/2 zapsaných
na LV č.1. 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 5000,Kč bez DPH.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
8) Uzavření smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1.066.714,-Kč dle Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko
na stavbu „Nové Veselí – kanalizace
ulice Příčná“. V příspěvku je již odečtena uhrazená PD ve výši 57 000,Kč
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0
9) Uzavření smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1.582.492,-Kč dle Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko
na stavbu „Nové Veselí – vodovod
a kanalizace ulice Dolní, ke zdravotnímu středisku“
V příspěvku je již odečtena uhrazená PD ve výši 59.500,- Kč.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

OKÉNKO Z EVVO
Rozkvetlé městečko
Březen jako první jarní měsíc byl letos vyjímečný. A to
nejen koronavirem, který zaplavil celý svět, ale i karanténou, která nás uvěznila v našich domovech. Navzdory tomu
všemu, a možná i ukryto zrakům obyvatel Nového Veselí,
rozkvetlo městečko. Stalo se tak podruhé, a to díky aktivitě,
která proběhla u příležitosti stoletého výročí naší republiky.
Červen 2020

Cibulky krokusů zasazené na podzim 2018 všemi dobrovolníky, které neodradilo deštivé počasí, tak dělají a budou dělat
radost v brzkém jarním období stále. A protože jste si možná
letos pohled na barevné, žlutofialové krokusy nedopřáli, nabízíme vám alespoň fotografii těchto nádherných jarních květin.
Monika Kovalská
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Alej jírovce pleťového a květinový palouk u jednoty
O naše nejbližší životní prostředí je
potřeba pečovat a vyvíjet iniciativu i aktivity k trvale udržitelnému životu. Náš
městys se dlouhodobě snaží všechny
tyto aktivity nejen podporovat, a sám je
i organizovat. K těm, kdo pečuje o místo, kde žijeme, tak může patřit kdokoliv
z našeho městyse napříč generacemi,
včetně organizací, společností a firem,
které na území Nového Veselí vyvíjí svou činnost. Spolu s městysem tak
všichni společně rozvíjíme náš mikroregion.
Můžeme u nás vidět iniciativy na
výsadbu nových alejí, trvalkových květinových záhonů, solitérních stromů,
zakládání nových vodních ploch včetně
udržení mokřadů. Takovým nově zazele-

nalým místem je prostor před prodejnou
COOP, kde bylo kromě trvalek na květinovém paloučku vysazeno šest stromků
jírovce pleťového, lidově kaštanu.
Tento kultivar se hodí do parkových
výsadeb a alejí. Je to strom s kulovitou až široce kulovitou korunou. Má
rád slunné místo, dobře snáší městské prašné prostředí. Je odolný napadení listů klíněnkou jírovcovou. Kvete
v květnu cca 2-3 týdny tmavě růžovými
květy, což jsme již mohli letos vidět. Na
výsadbě se podíleli děti a dospěláci ze
Školičky Kamarád. Malá alej bude ozdobou městečka a nahradí tak vzrostlé
okrasné jehličnany, které musely být
pokáceny z důvodu napadení stromů
kůrovcem.

Nová koncepce EVVO v městysi Nové Veselí
Každá obec, městys i město, má ve svém koncepčním rozvoji jako jednu z důležitých oblastí života péči o životní prostředí a environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel (EVVO). Je tomu tak i v našem městysi, kde od roku 2014
funguje komise EVVO, která se schází cca dvakrát do roka. Členové komise, zastoupení místní samosprávou a vzdělávacími
organizacemi, se společně podílí na koncepci EVVO, plánují
a vyhodnocují aktivity rozvíjející životní prostředí, řadu těchto
aktivit přímo organizují, vytváří podmínky pro ostatní subjekty, dobrovolníky i organizace, kteří mohou být v oblasti EVVO
rovněž aktivními účastníky. Dále informují obyvatele o všem,
co se u nás ve vztahu k životnímu prostředí děje. Všechny dostupné informace najdete na webu městyse v menu o městysi, kde naleznete odkaz „Koncepce EVVO“. Nejzásadnějším dokumentem pro utváření environmentálního vnímání obyvatel
je koncepce, tvořená na období šesti let. Nyní je zpracována
nová koncepce, do níž byly zapracovány výsledky hodnocení
té předchozí a všechny změny v české legislativě. Zároveň se
při utváření koncepce vychází z té krajské, protože je důležité
provázat a sjednotit cíle v rámci našeho kraje.
Dle Zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 16 se výchova, osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení
a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního
prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech
jeho formách. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový
rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává
možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce
ekosystémů (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 6).
Koncepce EVVO městyse Nové Veselí obsahuje nejen
výňatek z priorit a opatření v Kraji Vysočina, ale i shrnutí současného stavu k roku 2020 a analýzu SWOT. Z priorit našeho
městyse jsou definovány tři oblasti:
1. Oblast školství – je prioritní oblastí pro utváření environmentálního vnímání a ekologických přístupů v našem
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městysi, ať už v realizaci vzdělávacích záměrů v oblasti EVVO,
tak v osvětové činnosti školy a ve spolupráci školy s ostatními
subjekty zabývajících se ochranou životního prostředí a jeho
udržitelnosti (působení člověka). V MŠ je vzdělávání dítěte
předškolního věku v oblasti EVVO výchovou k soustavné péči
o podmínky, ve kterých všichni můžeme žít, v příležitostech
k bádání a objevování přírodních zákonitostí, ve smyslovém
vnímání a navození vysoké senzitivity k přírodě a světu kolem
nich, ve vnímání tohoto světa napřímo a v uplatnění takto
nabitých poznatků, zkušeností a dovedností v reálném životě dětí. Je to i o přístupech, které v oblasti EVVO a vzdělávání
děti předškolního věku dostanou. U dětí v raném období jejich
rozvoje je obrovská příležitost v nastavení vnímání potřeby
ochrany životního prostředí jako základní hodnoty pro trvale
udržitelný rozvoj. Utváření enviromentálního cítění v dětech
by se tak mělo objevovat při každodenní práci s dětmi., aby si
uvědomovalo, že je součástí této planety a že svým nezodpovědným jednáním může přírodu a svět kolem něj ničit a poškozovat. Snahou MŠ je, aby dítě výchovným působením na
něj umělo vnímat a oceňovat zázraky přírody, uznávalo, že ne
všechno se dá koupit za peníze, že je dobré citlivě vnímat potřeby i jiných než jen vlastní, nemyslelo jen na svůj prospěch
a pohodlí, a právě výchovou k odpovědnému jednání a chování si uvědomilo, že každý v této společnosti si nese svůj díl
odpovědnosti. Úsilím učitelek v MŠ tak je, aby se dítě naučilo
utvářet si své vlastní postoje a názory na určité věci, řešit problémy, které život přináší, a aby byla vyváženost a soulad mezi
vědomostmi a prožitky vedoucí k lásce ke všemu živému.
Cílem ekologické výchovy v základní škole jsou žáci, kteří znají přírodu a krajinu svého domova a váží si jí, zajímají se
o dění kolem sebe a podle svých možností se do něj aktivně
zapojují. Měli by si uvědomovat vliv svého způsobu života na
životní prostředí a osvojit si principy udržitelného způsobu života.
2. oblast životního prostředí – zde jsou cíle směřovány
k široké veřejnosti a zvyšování jejich ekologického povědomí.

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Snahy městyse povedou ke zvýšení informovanosti o dění
v oblasti EVVO u nás, k vytvoření propagačních materiálů o zajímavých přírodních lokalitách, k podpoře a realizaci osvětových akcí, k zapojení široké veřejnosti do péče o životní prostředí s akcentem na místní prostředí. Dalším cílem je i nastavení
ochrany životního prostředí Vysočiny jako společné hodnoty –
je to naše společné přírodního dědictví a bohatství1. Neméně
důležitým cílem je i spolupráce veřejné správy v rámci našeho
mikroregionu (obce, další organizace, neziskovky, firmy apod.)
3. oblast místního rozvoje a rozvoje mikroregionu do
Místní Agendy 21 – ta vychází z mezinárodního dokumentu

OSN, nazvaného Agenda 21. Jedná se o globální strategický
a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21
(MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního
partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.
Podrobnější informace o výše zmiňované koncepci naleznete na odkazu https://www.noveveseli.cz/o-mestysi/koncepce-evvo.
Monika Kovalská

Nová alej jírovců a javorů za Hudlíkem
V době, kdy jsme většina byli uzavřeni ve svých domovech, proběhla výsadba
nové stromové aleje v lokalitě za Hudlíkem. Pro tuto výsadbu byly zvoleny dva
druhy, a to jírovec maďal a javor mléč. Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
- dorůstá výšky až 25 metrů s kulovitou,
mohutnou korunou a kmenem o průměru kolem 2 m. V mládí má hladkou tmavošedou borku, která je později černavá, na lomu červenohnědá a olupuje se
v malých šupinách. Kvete v květnu, červnu nebo v červenci. Květy jsou uspořádány ve vzpřímených, hustých, bohatých až
30 cm dlouhých latách. Korunní lístky jsou
zbarveny bíle se žlutými a červenými skvrnami. Na okraji jsou zprohýbané a brvité.
Příbuzné druhy kvetou červeně či růžo-

vě. Pupeny jsou velké a lepkavé. Listy jsou
vstřícné, dlanitě složené, pěti až sedmičetné, dlouze řapíkaté. Lístky jsou podlouhle
obvejčité, nestejně zubaté, na rubu na žilnatině rezavě chlupaté. Mohou dorůstat
délky 10 až 25 cm. Plod je až 6 cm velká,
ostnitá, světle zelená tobolka s 1 až 3 tmavě hnědými semeny známými jako kaštany. Kromě toho, že je strom hojně pěstován jako okrasná rostlina parků a alejí,
používalo se barvivo, které obsahují jeho
listy, kůra a slupky plodů, k barvení látek.
Jeho nektar je bohatý na cukry, proto se
jedná o důležitý strom pro včelaře. Nezralé plody obsahují saponiny, ve větším
množství jsou jedovaté. Užívaly se v lidovém léčitelství pro výrobu mastí. Dřevo je
využíváno ve stavebnictví a k výrobě nábytku. Využití dřeva
v našich podmínkách
nepřipadá v úvahu,
protože starší stromy
(v parcích) bývají napadené dřevokaznými
houbami.
Javor mléč (Acer platanoides ´Deborah´) –

jedná se o impozantní odrůdu javoru mléče odvozená z odrůdy Schwedleri. Hlavním
znakem tohoto javoru jsou velké, opadavé
listy, které zjara raší vybarvené sytě červeně a s příchodem teplejších dnů se zbarví
do zelené. Nové rašení probíhá pak znovu
uprostřed léta, když je strom již bohatě zeleně olistěný, a v té chvíli nové červené přírůstky vypadají naprosto fantasticky. Podzimní barvy v odstínech oranžové a zlaté
jsou neméně atraktivní. Deborah je rychle
rostoucí, vysoký strom, který svou stavbou zvelebí jakoukoli zahradu, alej či park.
Díky své velikosti v dospělosti si zasluhuje vybírat výsadbové místo s rozvahou.
Na oplátku nabízí příjemný stín pod svou
hustou korunou. Mladé stromy se můžou
zjara několik let po sobě mírně zakrátit,
aby se vytvořila souměrná a hustá koruna.
Roste v jakékoli půdě, přednostně vlhčí. Je
odolný mrazu, větru i městskému znečištění. Plně mrazuvzdorný do cca -40°C. Věříme, že nová alej pomůže zadržovat vodu
v krajině a v letních měsících zvlhčí horký
a suchý vzduch ku prospěchu lidí, zvířat,
ptáků i drobných živočichů.
Monika Kovalská

Pečujme společně o místo, kde žijeme
Vysočina je nádherné místo v naší zemi, velmi zdravé, bohaté na kopce a doliny, potoky a rybníky, louky a lesy (přičemž
ty již v primárním důsledku sucha a v sekundárním důsledku
kůrovce začínají velmi rychle mizet). Je zde spoustu krásných
míst k relaxaci, odpočinku, duševní očistě od stresů, ale i aktivní turistice a cyklistice. Náš mikroregion, jehož jsme součástí,
je často navštěvovanou lokalitou a lidé v něm žijící mohou být
patřičně hrdi na místo, kde žijí. To ale nestačí. Musíme aktivně o toto místo pečovat, starat se, budovat a rozvíjet. Aktivity
ve prospěch životního prostředí, a tedy i nás všech jsou nutnou podmínkou naší budoucnosti, trvale udržitelného života
a existence této unikátní planety. Každý jednotlivec či skupina je platná, a je super vnímat posun v myšlení lidí, že sice
máme zdravou vesnici, ale o zdraví je nutné pečovat. Složitá
doba s koronavirem nám to ukázala. A tak jako lidé coby jeden
Červen 2020

článek existence života, zasažení a ochromeni neviditelným
virem, jsme byli nuceni přehodnotit svou osobní péči o naše
těla, hygienické návyky a vůbec hodnotu našeho zdraví, tak
i ve vztahu k přírodě musíme aktivně pečovat i biodiverzitu našeho regionu. Máme-li zde přírodní zóny, ale i mobiliář
s tím spojený, neničme ho. Změňme zažité přístupy, pohledy
a způsoby ve vztahu ke změnám, které velmi rychle probíhají.
Pojďme od malých dětí přes žáky vysvětlovat, proč je nutné
vážit si toho, co vybuduje druhý a že trávit čas ničením věcí
není žádná zábava. Je to o znovunastavení osobní zodpovědnosti v našich životech. A tak jak pečujeme sami o sebe, pečujme společně o místo, kde žijeme. Buďme vzájemnou inspirací
a příkladem dobré praxe, budoucí generace to ocení. A slovy
klasika…Příklady táhnou….:)
Monika Kovalská
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ZE ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY

Čas karantény u nás ve školičce
Když jsme se s dětmi loučili na jarní prázdniny, nikdo ani
ve snu netušil, co bude následovat. Pravdou je, že již zaznívala doporučení necestovat do některých zemí, nicméně to,
co následovalo, šokovalo všechny. V podstatě ze dne na den
jsme všichni byli nuceni vejít do karantény a zůstat doma.
Ruku v ruce s tímto omezením se probudila občanská angažovanost a iniciativa a všichni v naší republice, kdo vlastnili
šicí stroj, zaktivizovali svůj um a pustili se do díla. I my ve školičce, uvězněni ve svých domovech, jsme začali mobilizovat
síly. Někteří se sice museli učit se svými dětmi, ale většina začala spolupracovat na šití roušek. Díky vlastní tvořivosti a zásobám z dřívějších dob to nebylo až tak těžké. Šili jsme pro
všechny, kdo je potřeboval. A tak naše roušky putovaly nejen
pro obyvatele našeho městyse, ale i do nemocnice v Jihlavě,
Havlíčkově Brodě, na veterinární kliniku do Havířova a spoustě lidí, kteří se ozvali na výzvu přes Facebook.
Poté, co se zásobení rouškami zlepšilo, jsme se vrhli do
další práce. Pravidelně jednou v týdnu jsme se scházeli na za-

hradě školky, abychom započali s jarními pracemi a připravili
zahradu na časy budoucí. Čas karantény byl i v něčem pozitivní. Byl čas pořádně zahradu vyplít, udělat okraje, opravit
vše, co bylo nutné, překopat kompost a humózní půdu jsme
použili do záhonů, připravili jsme vše pro montáž nové přírodní učebny a firma na pískovišti začala budovat zážitkový
svět písek a voda, dětskou mluvou „blátiště“. A protože byl
duben a květen velmi teplý, pustili jsme se do sběru prvních
jarních květin. Pampelišky a sedmikrásky na med a do sušičky
na sušení, mladé kopřivy na sirupy, následoval sběr ostružiníku, maliníku a jahodníku. No a v čase, kdy již začal provoz
MŠ, jsme už aktivně s dětmi začali sklízet první úrodu, např.
rebarboru, ze které jsme udělali džemíky. Jsme rádi, že se čas
blíží svému normálu. I my od 1.7.2020 již budeme fungovat
v běžném režimu (i když prázdninovém). Tak všem přejeme
zdravé dny a uvidíme se ve školičce třeba o svatováclavské
pouti.
Monika Kovalská

Novinky ve školičce
Během prvního pololetí byl ve školičce sice klid, který byl přerušen až
v závěru května, kdy MŠ opět zahájila
svůj provoz. Nicméně, během jarních
prázdnin proběhlo mnoho změn nejen
v interiéru, ale i venku, a ty vám nyní
představíme. První velkou změnou
bylo malování společných prostor,
konkrétně schodiště do třídy Kuřátek a chodba do třídy Včeliček. Také
vstupní vestibul zaznamenal změny
ve výmalbě. Prostory se nám tak hodně prosvětlily. Pomohla tomu i změna
osvětlení schodiště. Další novinkou
bylo odhlučnění jídelny dětí, kde byl
nainstalován protihlukový stropní
sádrokarton se zajímavým motivem.
Všechny tyto změny byly realizovány
na doporučení ekotýmu, který vyhodnotil výsledky analýzy prostředí a navrhl úpravy interiéru. Cílem bylo ubrat
ve výzdobě školky, prostory provzdušnit, zjednodušit, aby nepůsobily zahlceně. Do výzdoby chceme zapojit ve
větším rozsahu i děti, které budou mít
místa, kde si výzdobu vezmou samy
na starost. Dalším cílem bylo oboha-
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tit interiéry o pokojové květiny, což se
také podařilo i díky výzvě rodičům. Tu
připravil malý ekotým. Rodiče přinesli
mnoho květin, ty si na podzim rozdělíme do tříd a děti aktivně zapojíme do
péče o ně
Na zahradě školky byla vybudována
nová přírodní učebna, která ještě čeká
na dokončení. Na tuto učebnu plánujeme zelenou střechu, se kterou máme
velmi dobrou zkušenost. Zelená střecha, vegetační střecha nebo také střešní zahrada je soubor vrstev, které společně umožňují rostlinám dlouhodobě
a udržitelně růst na stavební konstrukci. Není to žádná novinka, jednoduché
zelené střechy s pomocí travního drnu
si na svých příbytcích realizovali už
Keltové, ale v naších podmínkách se
zelené střechy začínají více rozšiřovat
až v současné době v důsledku klimatických změn a rozšiřování lidských
obydlí. Ve městech i na vesnicích pomáhají zelené střechy zadržovat srážkovou vodu v místě, kde spadne, a vracejí ji částečně zpět do ovzduší. Tím se

nám města a vesnice tolik nepřehřívají
a zároveň v době přívalových dešťů nedochází k poškozování kanalizace a vyplavení odpadních složek náporem
srážkové vody. Zelené střechy chrání
hydroizolaci před opotřebením vlivem povětrnostních vlivů a dovedou
stavbu dobře odizolovat proti horku.
Výhodou také je, že pomáhají vracet
zeleň tam, kde ji člověk vzal a tím snižují dopady lidské činnosti na životní
prostředí. Mohou například i sloužit
hmyzu, ptákům i netopýrům jako zdroj
potravy, místo pro hnízdění nebo jako
plocha k odpočinku, a mohou tak být
cenným stanovištěm z hlediska biodiverzity. Naše školka první zelenou
střechu realizovala již v roce 2012 a my
jsme v tomto kroku právě viděli možnost a způsob, jak navrátit přírodě to
množství původní zeleně, kterou jsme
ji vybudováním učebny vzali.
Monika Kovalská
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Den otevřené zahrady
Mezi podporující environmentální aktivity může být i zpřístupnění zahrady široké veřejnosti. My jsme zahradu zpřístupnili v neděli 7. 6. 2020 v rámci celorepublikové akce Víkend
otevřených zahrad. Při analýze prostředí děti zjistily mnoho
pozitivního. Máme velmi rozmanitou zahradu, především co do
druhů rostlin, dřevin a stromů. Rovněž zjistily, že na ní žije mnoho živočichů. Také vybavení přírodními prvky je bohaté. Proto
jsme pozvali nejen rodiče, ale i ostatní k poznávání naší zahrady.
Připravili jsme ukázku vermikompostování, vaření bylinkového
čaje a pečení chlebánků v naší hliněné peci. Největší zájem byl
o vermikompostování, děti se zajímaly o žížalky, rodiče zase
výroba vermikompostéru ze stohovatelných nádob, děti dále
bavilo trhat si byliny na svůj čajík. Naši zahradu navštívilo cca
80 lidí, kterým byl při komentovaných prohlídkách zdůrazňován
princip přírodních zahrad - ekologické hospodaření bez použití

pesticidů, rozpustných hnojiv a rašeliny:) https://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/Den_otevrene_zahrady_7._6._2020/
Poděkování patří všem, kdo akci zajišťoval, i těm, kdo si udělal
čas a naši zahradu navštívil.
Monika Kovalská

Setkání malého ekotýmu po karanténě
S obnovením provozu naší školičky po
karanténě vyvstala otázka, jak pokračovat
v programu Ekoškola. Našli jsme cestu:).
Zhruba po 14 dnech provozu, kdy jsme se
snažili maximálně zajistit veškerá opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19,
jsme se ve třetím týdnu provozu rozhodli uspořádat setkání malého ekotýmu.
Pozvánkou na webu a upřesňujícími informacemi v aktualitách jsme zajistili, že
všechny děti měly roušky a koordinátor
měl ochranný štít. Našim cílem bylo monitorovat plnění plánu činnosti. Nejdříve
jsme si zazpívali naši hymnu a poté jsme

si sedli k rekapitulaci toho, co se dělo před
uzavřením MŠ. Společně jsme vzpomínali, a nakonec i podle plánu činnosti jsme
zjistili, že ekotým měl za úkol aktivovat
rodiče na donesení pokojových rostlin
a MŠ, prostřednictvím zřizovatele, zajišťovali prosvětlení a výmalbu některých
prostor. Děti si vyrobily palce nahoru v zelené barvě a palce dolů v červené barvě.
A pak jsme vyrazili na monitoring. Celou
budovu jsme prošli, a tam, kde proběhla změna, děti palci hodnotily, zda byla
k dobrému či ne. Pak jsme se domluvili,
že se musíme setkat s velkým ekotýmem

k jejich vyhodnocení. Malý ekotým při
společném setkání odprezentuje celému
ekotýmu, co zjistil. Setkání všech a případné uzavření tématu prostředí plánujeme na poslední týden v červnu.
Monika Kovalská,
koordinátorka programu Ekoškola

Chystáme se na audit
Blíží se čas, kdy každá škola či školka musí v programu Ekoškola obhájit udělený titul, a to při auditu. Z Prahy přijedou
hodnotitelé, kteří se podrobně seznámí s tím, jak škola plní
kroky a témata programu. Něco o principech a filosofii tohoto
programu:
Ekoškola (Eco-School) je mezinárodní program environmentální výchovy pro děti a žáky mateřských, základních
a středních škol. Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování
osob se školou spjatých (děti, žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Program Ekoškola vede aktéry ke
vzájemné spolupráci, a tak k dosažení cíle - dovést každodenní
chod školy k tomu, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí a tyto principy přenést i za zdi škol, do životů jednotlivců
i rodin. V rámci tohoto programu se děti a žáci učí o environmentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude
šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři prostřednictvím
ekotýmů usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich tří-
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dění, o minimalizace spotřeby energií a vody. Cílem programu
je také zlepšování životního prostředí v okolí škol a v místní oblasti a mikroregionu. Po dosažení určených limitů je škole udělen mezinárodní titul EKOŠKOLA, tím škola získá vlastní logo
a vlajku. V České republice koordinuje tento projekt Sdružení
TEREZA. Program se plní v sedmi krocích:
1.krok – vytvoříme ekotým složený ze všech spolupracujících
částí – děti, rodiče, učitelé, provozní zaměstnanci, zástupci samosprávy a dobrovolníci
2.krok – určíme si téma, které ekotým i ostatní analyzují. Tématy jsou v MŠ prostředí, voda, odpady a jídlo. Zjišťujeme aktuální stav a co by se dalo zlepšit. Nad vším diskutujeme, navrhujeme řešení, sdílíme
3.krok – ekotým vytvoří plán činnosti, kterým se podaří zlepšit stávající stav. Na realizaci změn k lepšímu se podílí ekotým
a všechny spolupracující skupiny
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4.krok – ekotým vyhodnocuje, zda plánované a navržené změny proběhly
5.krok – ekotým navrhuje, které environmentální aktivity ve
výuce i v životě školy mohou téma podpořit
6.krok – ekotým a kdokoliv v tématu participující může informovat a publikovat o tom, co se děje 7.krok – ekokodex je
vlastně konkrétní ekologický život školy. Je to soubor přístupů
a pravidel, které jsou škole blízké a které praktikuje
My před auditory předstoupíme s tématy JÍDLO a PROSTŘEDÍ a doufáme, že opřeni o výsledky naší práce titul

obhájíme. A to nejen před auditory, ale i sami před sebou.
Věříme, že to, co děláme, je ta správná cesta. Program je pro
nás i komunitní záležitostí a význam pro trvale udržitelný
život nás všech vidíme v tom, že to, co se děti naučí v mateřské škole, pak zkouší aplikovat ve svých domovech. Zároveň vnímáme přístupy MŠ jako možnou inspiraci a příklad
dobré praxe pro celou komunitu, ať už v rámci MŠ, tak i místa, kde žijeme. Pracujeme jednoduchým mottem: POKUD
DOKÁŽEME OVLIVNIT SVOJI ŠKOLU, DOKÁŽEME OVLIVNIT
I SVĚT KOLEM SEBE1.
Za program Ekoškolka
koordinátorka Monča

Programy Ekoškola a Skutečně zdravá škola on-line
Ve složité koronavirové době byla omezena všechna setkávání se, komunitní akce, hromadné vzdělávací akce i vzdělávání pedagogů. Mnoho subjektů i organizací musela přizpůsobit
této době svou činnost a v rozsahu, který jsme si ani neuměli představit, začít realizovat aktivity on-line. Bylo tomu tak
i v případě obou programů, Ekoškoly i Skutečně zdravé školy.
Jak slýcháváme z médií, tato složitá doba přinesla i mnoho pozitivního, a používání IT technologií je jedním z těchto pozitiv.
I my ve školce jsme se naučili, jak se účastnit semináře on-line,
ale i aktivně vstupovat do diskuse, chatovat, používat různé
komunikační prostory a připojit se do nich.
V rámci programu Ekoškola jsme tak absolvovali 4 semináře, a to, jak v této době (myšleno i po otevření škol) udržovat
témata ekoškoly, jak pracovat s ekotýmem, ale i témata rezonující naší společností, např. problém sucha v naší zemi z pohledu hospodaření s vodou od 18. století, a také jak diskutovat
s dětmi klimatické změny.
V programu Skutečně zdravá škola jsme realizovali jeden
seminář zabývající se tím, jak dostat principy SZŠ do vzdělá-

vacích programů škol, aby byly oba v interakci
a aby školy dokázaly najít společné nitky a nebály se plnit dva
programy najednou. V tomto on-line semináři jsme byli aktivními přispěvovateli i díky naším bohatým zkušenostem s realizací programu a jeho začleňování do vzdělávací koncepce školy. Na základě diskuze a zkušeností tak mohou školy principy
programu vkládat do ŠVP jako přílohu, a připravuje se dokument, který bude oficiálním vzdělávacím materiálem, pokud si
program SZŠ vybere ta či jiná škola jak svou vzdělávací cestu.
U obou programů tak silně můžeme vnímat snahy o nastavení osobní zodpovědnosti u dětí a žáků přiměřeně jejich
věku, dále aktivní spolupráce na dění a problémech kolem
nich, vnímání souvislostí, diskuse, péče o sebe sama, zájem
o druhé a pomoc apod. A to, že jsme schopni vnímat a myslet
na ty druhé, ukázala právě doba covidu-19. Jak se lidé dokázali semknout, spojit, najít v sobě tvůrčí myšlení a kreativitu,
improvizaci a zájem, bylo ohromující. Tak jen tak pokračujme1.
Monika Kovalská,
Školička Kamarád

Pečení s Nelinkou
Nelinka slavila svůj narozeninový den a přála si být cukrářkou. A tak se celá třída Koťátek proměnila v cukrářkou
dílnu. Nejprve jsme si všichni vyzkoušeli zdobení papírového dortu a potom už jsme se pustili do opravdové cukrařiny.
Děti se naučily pod vedením lektorky Ivanky, jak se dělá
marcipánová hmota. Co všechno na hmotu potřebujeme,
jak dlouho se zpracovává, a hlavně to nejzajímavější, modelování ozdob na náš dort. Vše se jim dařilo. Pod šikovnýma
ručičkama našich cukrářů se zrodily růžičky, srdíčka, motýlci
a kytičky. Všechno zářilo duhovými barvami.
A jak se nám dort povedl? No posuďte sami.
Za třídu Koťátka
Eva Jurmanová
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Kouzlo starých časů
Neopouštěj staré známé pro nové…
Text z písně Zdeňka Svěráka lze aplikovat nejen na naše přátele, ale i na věci
spojené s našimi životy. Během naší
životní cesty se obklopíme množstvím
věcí a předmětů, které pro nás mají různou hodnotu. Někdy to jsou věci, které
vnímáme jen povrchně a užíváme je
proto, že je třeba aktuálně potřebujeme. Mnohdy nám však do cesty přijdou
předměty, které pro nás mají třeba symbolickou a tradicionální hodnotu. Takové pak shromažďujeme a uchováváme,
ať už pro sebe či pro budoucí generace.
Takovými věcmi jsou často ty, které i my
zdědíme po našich předcích. A v tento moment nás napadla myšlenka vybudovat ve sklepních prostorech od
moštárny Muzeum starých časů. Jakým-

si předvojem muzea je odborná učebna
„Babiččina kuchyňka“. Tu jsme vybudovali jako místo, kde děti budou mít
možnost vidět, jak se žilo kdysi, jaké věci
lidé používali, jak byl život složitý a těžký, a kam se člověk a celá společnost ve
svém rozvoji posunula. Dnešní hmotně
zahlcená společnost je plná věcí kolem
nás a ty zajišťují člověku pohodlný život,
o kterém se našim předkům ani nesnilo.
A protože je dobré si připomínat, kde
jsme byli a kde jsme dnes, aby se do našich životů zpátky vrátila pokora a úcta,
rádi bychom shromáždili tyto, ač staré,
tak hodnotou velmi cenné věci, v tomto muzeu. Záměr je teprve ve svém prvopočátku, musíme nejdříve připravit
prostor pro jejich umístění. Zvažujeme
i využití nějaké grantové podpory či jiné

formy financování pro přípravu prostoru muzea. Nicméně, budete-li chtít darovat jakoukoliv historickou věc, třeba
kousek starého nábytku, komodu, stůl,
židli, ale i věci denní potřeby, jako nádobí, potřeby na praní, pracovní náčiní, zkrátka to, co by v takovém muzeu
mohlo být, obraťte se na nás. Rádi pro
nás všechny a spolu s vámi takové muzeum vybudujeme.
Kolektiv Školičky Kamarád

Sirup ze smrkových výhonků
Letošní deštivý květen protkaný
slunnými a vlhkými dny nám přinesl bohatou úrodu smrkových i borovicových
výhonků. Děti z kuřátek už ví, jak s těmito výhonky naložit, a že jsou zdrojem velmi vydatné a léčivé šťávy, pokud je naložíme do sklenice a prosypeme cukrem
a proložíme citrony. Na výhonky jsme si
zašli na naši školičkovou zahradu, protože smrčina, kterou jsme si v roce 2014
vysadili, plodí dostatek výhonků. Naše
zahrada je zdravá, půda je obohacována o náš kompost či žížalí hnojivo, ple-

vel nehubíme chemicky, ale manuálně.
Stromy nejsou tolik zasažené městským
prachem díky umístění MŠ. Děti nasbíraly 8 plných košíků, které jsme naložili
do 4 třílitrových sklenic. Nádoby jsme
vakuově zavřeli a nechali stát cca 10-15
dnů na slunném místě. Bylo úžasné sledovat, kolik šťávy výhonky uvolnily. Pak
jsme vše přecedili přes plátýnko, hustou
konzistenci typu sirupu nalili do malých
skleniček a připravili je pro naše farmářské trhy na podzim.
třída Kuřátka

Pesto z bršlice kozí nohy
Za časů našich babiček a dědečku, no,
možná už brababiček a pradědečků, bylo
v mnohem větší míře zvykem používat
v kuchyni byliny a jedlé rostliny. Současný trend oživit tento zvyk vítáme, a i my
zkoušíme využít všech darů přírody. Ve
školičce máme úžasnou knihu „Květinová kuchařka“ autorky Jany Vlkové, kde je
mnoho receptů, ve kterých jsou využity
jedlé květy a plevele. My jsme vyzkoušeli vyrobit pesto z bršlice, která roste brzy
na jaře a musí se použít mladé výhonky.
Bršlice kozí noha je rostlinka, která výrazně podporuje očistu těla, odkyselení
a látkovou výměnu. Také má schopnost
Červen 2020

očisťovat klouby a močový systém.
Recept:
• Budete potřebovat asi dvě až tři hrsti mladých bršlicových listů, které si
doma propláchnete. Ty pak rozmixujte společně s hrstí mandlí (ideálně
oloupaných).
• Přidejte asi 150 ml oleje – skvělý je třeba olej z lískových ořechů, avokádový
olej nebo bodlákový olej.
• Dále přidejte trochu soli. Můžete, ale
nemusíte přidat ještě parmazán. Já
pesto dělám bez parmazánu a je také
chuťově skvělé.
Když vše rozmixujete, vznikne vám kré-

mová konzistence. Hotové pesto
uchovejte ve vymytých zavařovačkách. Navrch nalijte
ještě trochu oleje
a dejte do lednice.
Pesto je skvělé třeba na žitném chlebu, s těstovinami,
k zeleninovým salátům, pohance, pomazánkám.
Zdroje: https://lindamahelova.cz/
pesto-z-brslice/
Monika Kovalská
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Výuka na dálku
Vážení občané, rodiče a žáci,
v minulém čísle zpravodaje jsem psal text o začátku distančního vzdělávání tzv. vzdělávání na dálku. Zdá se, že nyní jsme
již na samém konci tohoto nestandardního a náročného stavu
a snad si již mohu dovolit bilancovat.
K uzavření škol došlo v průběhu našich jarních prázdnin.
Ihned po nich jsme zahájili výuku na dálku, kterou jsme se snažili nastavit tak, aby byla zajištěna přístupnost nových metod
a forem všem žákům. Proto jsme hromadně nepřistoupili k tzv.
synchronním metodám, které jsou velmi populární a v mediálních diskuzích jsou neadekvátně vyzdvihovány. A co se jedná?
Synchronní metody znamenají, že probíhá výuka on-line, kdy
se v určitý čas na internetu sejde učitel a jeho žáci a probíhá vysílání, kde se mohou všichni navzájem vidět a slyšet, učitel takovou hodinu vede a moderuje. Pokud bychom většinu hodin
organizovali takto, navýšili bychom tím požadavky na nutné
vybavení žáků, aby se do výuky mohli vůbec zapojit. Navíc by
byl veliký problém v domácnostech, kde žije více dětí, protože by pak možná každé dítě potřebovalo svůj vlastní počítač.
Také se dlouhodobě snažíme, aby děti trávily u počítače co
nejméně času, proto jsme se v tomto duchu snažili organizovat i vzdělávání na dálku.
Takto běžela výuka několik týdnů a postupně jsme se začali
připravovat na dobrovolný nástup žáků 1. stupně. Ještě dříve,
než tito žáci nastoupili, bylo rozhodnuto, že do škol budou
chodit deváťáci k přípravě na přijímací zkoušky, také dobrovolně. Ti docházeli dvakrát týdně na český jazyk a matematiku do
doby přijímacího řízení na střední školy. Dva týdny po návratu
žáků 9. ročníků pak ke každodenní výuce usedli do lavic žáci
prvního stupně. Zájem byl u obou skupin poměrně veliký, do
školy docházely zhruba dvě třetiny žáků, zbytek pokračoval
ve vzdělávání na dálku. Z obvyklých čísel se vymykala jen 5.
třída, zřejmě pod vlivem nestandardní organizace běžné výuky (ačkoli jde o třídu 1. stupně, je v ní výuka organizovaná
v druhostupňovém modelu), kde nastoupilo jen 10 z 25 žáků.
Poslední nastoupili do školy dobrovolně také žáci 2. stupně,
nikoliv k pravidelné výuce, ale k vypsaným konzultacím a třídnickým hodinám. U nich se zájem lišil předmět od předmětu, třída od třídy. Po celou dobu, bez ohledu na rozvolňování
opatření, musíme ve školách dodržovat poměrně striktní pravidla: pohybovat se po škole v roušce, neustále desinfikovat

ruce i každodenně využívané prostory, skupiny žáků mohou
být maximálně v počtu 15, nesmíme mít tělesnou výchovu,
musíme dodržovat rozestupy atd.
Tři a půl měsíce trvající nestandardní výuka byla pro všechny z nás novinkou. Vyučující museli téměř ze dne na den zcela
změnit zaběhnutý způsob svojí práce, chyběla nám přímá interakce se žáky, kde vyučující může vždy okamžitě reagovat na
činnost žáků, žáci i učitelé byli fyzicky izolováni. Byly zrušeny
všechny školní akce a soutěže, nemohli jsme uspořádat školní výlety ani žádné jiné podobné aktivity. Nový způsob výuky můžeme chápat také jako velkou příležitost. Mohli jsme si
uvědomit, jak důležitý je při vzdělávání osobní kontakt a jak
nám chybí. Mohli jsme prohloubit komunikaci a vztahy s rodiči, se kterými jsme byli ve spojení více než kdy dříve. Také jsme
mohli více přemýšlet, jaké učivo je klíčové a jaké není až tak
potřebné. Ukázalo se, jak důležitá je pravidelnost procvičování, zejména čtení a počítání.
Moc dobře si uvědomujeme, že těžké období to nebylo jen
pro nás, ale i pro žáky a jejich rodiče. Všem patří veliké poděkování, že zvládli skloubit chod domácnosti a pracovní povinnosti s novým stylem výuky.
Tomáš Augustýn

Ohlédnutí za sedmi lety
Jistě jste také zaznamenali, že jsem se rozhodl v naší škole
skončit a od příštího školního roku budu ředitelem 2. základní školy v Novém Městě na Moravě. Jsem rád, že jsem mohl
být sedm let ředitelem základní a mateřské školy v Novém
Veselí. Za tu dobu se ve škole událo hodně věcí. Postupně
obnovujeme vybavení školy, opravili jsme školní dvůr, zrekonstruovali starší sociální zařízení, doplnili vybavení kuchy18

ně, v několika třídách vyměnili podlahové krytiny, obnovili
jsme dílny technického vyučování, vybavili je novým nábytkem i nářadím, vybudovali nové jezírko na školní zahradě,
v několika učebnách pořídili nový nábytek, zcela rekonstruovali učebnu fyziky a blíží se nám přístavba dvou učeben, které by měly vyrůst ve 2. patře školy. Vše stálo nemalé peníze,
kromě obvyklých zdrojů jsme mnohé z nich částečně kryli
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z dotačních titulů, každý rok jsme žádali několik různých.
Zapojovali jsme se do mnoha aktivit, které přesahovaly běžnou činnost školy. Převzali jsme na sebe rozsvěcení vánočního stromu, doprovázeli jsme vítání občánků vystoupením
našich žáků, prováděli pravidelný úklid okolí školy, parku
a jednou ročně také čištění břehů Oslavy, zapojili jsme se
také do aktivit Vesnice roku. Byli jsme úspěšní v mnoha přehlídkách a soutěžích, mnohé z nich jsme také pořádali (turnaj ve vybíjené dívek O novoveselský míč, soutěže v házené, včetně republikového finále). Dvakrát jsme obhájili titul
Ekoškola, právě environmentální aktivity školy pod vedením
Mgr. Novákové mne nejvíce těší. Navrhli jsme také obci vznik
lesoparku při odbočení na Holetín, dlouhodobým plánem je

rovněž vybudování zelené střechy nad školní jídelnou.
I ve školce se toho za sedm let hodně změnilo, rozšířili jsme
kapacitu na 100 žáků, naučili se pracovat s dvouletými dětmi
a začlenit je mezi ostatní, vyměnili jsme podlahové krytiny
téměř ve všech prostorách, pomohli snížit hluk v jídelně, obnovovali jsme vybavení na školní zahradě a mnoho dalšího.
Rád bych poděkoval všem, kteří pracovali pro dobro školy, ať
již jako zaměstnanci, zástupci obce, rodiče, členové místních
spolků, naši partneři a další občané. Děkuji také všem dětem,
všechny se podílí svým dílem na chodu školy a vytvářejí spolu se zaměstnanci jedinečnou atmosféru v ní.
Přeji škole v Novém Veselí hodně radosti, štěstí a úspěchů.
Tomáš Augustýn

Sběrové aktivity – vyhodnocení
Sběr starého papíru jsme byli nuceni na jaře stopnout. Na trhu
je ho přebytek a sběrny jej přestaly vykupovat. Přesto si každá
třída na konci školního roku vyhodnotila nejlepší sběrače.
Po celý školní rok jsme sbírali pomerančovou a citronovou
kůru. Pomerančové kůry jsme shromáždili 210 kg a citronové 8
kg. Utržené peníze půjdou do třídních fondů. I přes deštivé počasí a situaci okolo koronaviru se našli sběrači léčivých rostlin.
Šest nejpilnějších bylo odměněno finanční poukázkou.
Pomerančová kůra:
Dominik Dlouhý (5. tř.), Filip Dvořák (2. A), Matyáš Dvořák (2.
B), Valentina Straková (5. tř.)
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Citronová kůra:
Veronika Jurková (8. tř.), Ondřej Veselý (3. A), Vojtěch Strejček
(1. tř.), Ondřej Danihel (7. tř.)
Léčivé rostliny:
Martin Henzl (3. B), Tereza a Adam Říhovi (1., 5. tř.), Johana Kujalová (4. tř.), Natálie Pfaurová (3. A), Filip Dvořák (2. A)
Všem, kteří se do sběrových aktivit zapojili, děkujeme za spolupráci. Vážíme si také podpory, které se našim žákům dostává
z řad rodičů a prarodičů.
Jana Maternová
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Volejbal
Letošní konec sezóny dopadl ve
všech sportech stejně – sedělo se
doma, nebo venku v roušce, a přemýšlelo se o tom, jak by asi dopadla finálová klání a boje o postup. Podobně probíhala karanténa i v případě našeho
oddílu, ale naši trenéři a svěřenkyně
nezaháleli a začali s individuální přípravou. Pomocí sociálních sítí si sdíleli
své sportovní výkony a navzájem se
v tomto snažení podporovali. Výběr
toho nejlepšího naleznete na našich
facebookových stránkách (http://
fb.com/volejbalNoveVeseli).
Zatím ale nic nebrání tomu, aby následující sezóna proběhla podle plánu.
Štěstí přeje připraveným, takže neprodleně po uvolnění vládních opatření
začaly pravidelné venkovní tréninky,
na kterých bylo nutné dodržovat přísná hygienická pravidla. V současné
době se už trénuje ve sportovní hale,
v červnu a červenci proběhnou dvě víkendová soustředění na domácí půdě
a na srpen je v plánu každoroční týdenní soustředění. Trenéři mají opět
plné ruce práce, protože v příští sezóně jsou přihlášena čtyři družstva do

Ligy Vysočiny v minivolejbale, na družstva mladších a starších žákyň čeká
krajský přebor a kadetky i juniorky si
opět zahrají první ligu.
Tým žen na konci sezóny zmobilizoval zbytky sil a před posledním zápasem to začínalo slibně vonět zlatem
v krajském přeboru. Tento zápas však
kvůli koronaviru neproběhne, a protože ženám patřilo průběžné první místo, dostaly nabídku zahrát si druhou

ligu (vítěz se letos nevyhlašoval a Český volejbalový svaz umožnil přihlášení
do druhé ligy všem týmům, které v sezóně druhou ligu hrály, nebo skončily
v čele tabulky krajských soutěží). Po
zralé úvaze však byla tato možnost
zamítnuta, ale v příští sezóně si ženy
daly za cíl proniknout do postupových
utkání; nejvyšší metou je samozřejmě
postup. Přejeme krásné léto a těšíme
se na vás zase v září!
Jana Maternová ml.

Oddíl házené nového veselí slaví 50 let své činnosti
V letošním roce slaví náš oddíl házené TJ
Sokol Nové Veselí 50. výročí svého vzniku.
V rámci tohoto významného jubilea si náš klub
připravil pro své fanoušky a příznivce mnoho
zajímavých akcí a událostí. Na klubovém YouTube kanále je možné vychutnat si zápasy
z jednotlivých sezón našeho mužstva v Extralize, včetně historických zápasů z evropského poháru či semifinálové vítězství
v Českém poháru nad Talentem Plzeň. Kromě toho přinášíme
fanouškům na našich webových stránkách sérii článků, které
nás vracejí v historii až k samotným počátkům házené v Novém Veselí. Společně si formou článků a rozhovorů s pamětníky a členy našeho oddílu postupně přibližujeme útržky z bohaté historie našeho oddílu.
Rádi bychom všechny příznivce pozvali na vyvrcholení
oslav tohoto významného jubilea, které se uskuteční ve sportovním areálu v Novém Veselí v sobotu 12. září 2020. Doprovodný program včetně zápasů mládežnických kategorií započnou již v pátek 11. září. Sobotní herní program vyvrcholí
extraligovým zápasem našeho týmu proti brněnskému týmu
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SHC Maloměřice, na který bychom naše fanoušky rovněž rádi
pozvali.
V rámci tohoto výročí bychom ovšem v rámci aktuálního
čísla Novoveselského zpravodaje rádi prezentovali jednu unikátní spolupráci. Toto významné jubileum znamená nejen 50
let činnosti našeho oddílu, ale zároveň také 50 let spolupráce
s místní firmou ZDT (Zemědělská a dopravní technika). Náš
oddíl je velmi rád za dlouholetou a úspěšnou spolupráci, která poskytuje našemu klubu podporu. V tomto článku bychom
Vám proto rádi poskytli krátké rozhovory s bývalým ředitelem
panem Ing. Jiřím Tenglerem a současným výkonným ředitelem
panem Ing. Miroslavem Hladkým, které jsme oslovili, aby nám
poskytli své dojmy ze spolupráce s naším oddílem.
Výkonný ředitel ZDT pan Ing. Miroslav Hladký
Jak tuto spolupráci mezi ZDT a oddílem hodnotíte?
„Nové Veselí, házená a ZDT k sobě neodmyslitelně patří.
Spolupráci s oddílem hodnotíme kladně. Jsme rádi, že se naší
podporou můžeme podílet na úspěších oddílu, které významně
přesahují hranice nejen našeho kraje, ale i země. Osobně oceňují
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odhodlání a zapálení, se kterým se veselští trenéři věnují dětem
a mládeži.“
Najdete si čas navštívit některé z domácích (extraligových) utkání?
„Se synem velmi rádi navštívíme ZDT Arénu a zhlédneme zápas, což je téměř vždy výborným zážitkem. V případě, že nemohu,
je v ZDT velké množství kolegů, kteří mě s radostí zastoupí. Spousta z nich nevynechá jediný extraligový zápas. Je to pro nás srdeční záležitost.“
Bývalý ředitel ZDT pan Ing. Jiří Tengler
Od prvních let spolupráce se hraje turnaj O pohár ředitele STS (ZDT). Vzpomínáte si na první ročníky, kdy se hrálo ještě na venkovním hřišti?
„Na první ročníky se nepamatuji. V roce 1970 mi bylo 19 let
a šel jsem studovat do Žiliny na VŠD. Ze Slovenska jsem se vrátil
až v roce 1980, kdy jsem začal pracovat v STS. Ne však ve funkci,
která by mi umožňovala podílet se na spolupráci. Až v roce 1994,
kdy STS zanikla a s několika kolegy jsme založili firmu ZDT Nové
Veselí a já jsem nastoupil do funkce ředitele, jsme se dohodli se
zástupci házenkářského oddílu na přejmenování této sportovní
akce na turnaj O pohár ředitele ZDT a bez přerušení jsme v této
tradici vzniklé v roce 1970 pokračovali až do dnešních dní, kdy se
bude hrát již 50. ročník.
Je škoda, že žádný z ředitelů STS, kteří se na této tradici od prvního ročníku v roce 1970 podíleli, již nežije. V roce 1994 se stále
ještě hrálo na venkovním hřišti a na tento i pozdější ročníky se vel-
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mi dobře pamatuji, protože jsem se jich většinou osobně účastnil
a předával pohár vítězům. Spolupráce se začala rozvíjet i v jiných
oblastech, především každoroční sponzoring, a pokud bylo potřeba tak i pomoc při různých opravách sportovního areálu.
Situace se úplně změnila výstavbou sportovní haly, čímž házená dostala v Novém Veselí úplně jiný rozměr. Perfektní prací
všech zúčastněných se podařilo v roce 2016 dosáhnout vytčeného cíle, což byl postup do Extraligy. To už je ale jiná situace a otázka hodnocení spolupráce pro mého nástupce, protože já jsem již
od roku 2012 v důchodu.
Můžu si aspoň v klidu vychutnávat domácí extraligové zápasy, na které pravidelně jezdím. Velmi mě těší, že došlo k dohodě
o pojmenování haly na ZDT Arénu, což je velká reklama pro naši
firmu. Závěrem už jenom pár slov – je úžasná práce s mládeží, na
druhou stranu by chtělo více hráčů zapracovávat do „ A“ mužstva
mužů.“
za oddíl házené
Karolína Straková
Oddíly házené a volejbalu se domluvily, že budou v tomto
a následujících vydáních Novoveselského zpravodaje publikovat vzpomínky na minulé trenéry a rozhovory a výpovědi současných trenérů svých oddílů. Chtěli bychom tímto poděkovat
našim trenérům za jejich dlouholetou obětavou práci pro naše
oddíly. V aktuálním vydání Novoveselského zpravodaje si můžete přečíst vzpomínku na zakladatele a trenéra házené Josefa Smékala a úvahu současného trenéra volejbalistek Marcela
Klase.
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Dr. Josef Smékal: vzpomínka na zakladatele oddílu házené
Zakladatelem
a prvním trenérem
házené v Novém Veselí byl pan Dr. Josef
Smékal. Do Nového
Veselí přišel v roce
1966 a po celý svůj
život se věnoval výchově mladých házenkářů. S jeho jménem je spojena většina úspěchů novoveselské házené v 70. 80. 90. letech. Po odchodu na Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy pomáhal házené v Novém
Veselí metodicky, byl ve stálém kontaktu
s naším oddílem a až do své smrti v roce
2009 se aktivně podílel na jeho činnosti.
Na jeho počest pořádá od roku 2010 náš
oddíl v srpnu významný mezinárodní
turnaj Memoriál Dr. Josefa Smékala.
Požádali jsme jeho dceru MUDr. Janu
Smékalovou o vzpomínku na svého tátu.
Můj táta, Josef Smékal, se narodil 7.
5. 1945 v Boskovicích ve sklepním krytě
v době posledních bojů druhé světové války. Od dětství se spolu se svým
bratrem věnovali sportu. Na dvoře a ve
stodole začínaly jejich všestranné sportovní dovednosti. Od dětství hodně četl
a velikou roli hrálo v jeho životě vzdělání.
V Boskovicích po základní škole vystudoval klasické gymnázium a maturoval
mimo jiné i z francouzštiny. V té době

vznikl jeho vztah k umění, obdivoval
dílo Otakara Kubína, rodáka z Boskovic,
který většinu svého života strávil právě
ve Francii. Školu reprezentoval snad ve
všech sportovních disciplínách, a to na
republikové úrovni. Zejména v hokeji,
sportovní gymnastice a atletice. V Boskovicích žil do svých dvaceti let. Na
pedagogické fakultě v Brně studoval
český jazyk a tělocvik, té době se hodně
věnoval boxu. Poté studoval na fakultě
tělovýchovy a sportu, následovalo doktorandské studium.
Táta dělil svůj život pečlivě mezi sport
a vzdělávání. Pracoval jako učitel, později
jako ředitel školy v Novém Veselí. Následně byl školním inspektorem, vedoucím
školského odboru a v posledních letech
pracoval v Praze na Ministerstvu školství
a mládeže. Ke vzdělávání vedl nejen své
žáky, ale i své tři děti a házenkáře. Kdo se
špatně učil, nemohl hrát. Ve svém volném
čase se věnoval sportu, zejména házené,
kterou v Novém Veselí vybudoval.
Ve sportu zastával všestrannost. Byl
sportovně velmi nadaný, nepoznala
jsem nikoho, kdo by uměl tolik sportů
jako on. Byl obrovský dříč, spoustu dnů
trávil u míchačky při stavbě hřiště, později kabin a postupném rozšiřování sportovního areálu. Vše z prostého nadšení
a chuti vytvořit nově vznikajícímu klubu
podmínky na hraní. Zimu jsme my děti

trávili s ním v tělocvičně gymnastikou,
během po lesích a na běžkách, výcvikem
v bazénu. Dal nám základy mnoha sportů, ale i akademického vzdělání.
Díky jeho houževnatosti a silné vůli
dokázal házenou vybudovat na zelené louce. Položil základy novoveselské
házené, která je dnes na vysoké úrovni
a známá nejen v České republice, ale
i v Evropě.
Byl výborným hráčem házené, trenérem a učitelem přísným a spravedlivým.
Byl velmi pracovitý a obětavý člověk,
kamarád a kolega, vždy ochoten pomoci. Vychoval generace házenkářů, nejen
sportovně, ale i lidsky.
V roce 2008 onemocněl, trpělivě
a statečně bojoval se zákeřnou nemocí
až do posledního konce. Ve svém životě věnoval sportu a výchově sportovců a žáků mnoho času. První roky, když
nebylo ve sportovním areálu zázemí, se
u nás doma vařily i obědy pro rozhodčí
a moje maminka ho doprovázela na turnajích po celé Evropě.
Nedá se vyčíslit všechen jeho čas,
energii, nasazení, nadšení, obětavost,
statečnost a pracovitost, dal Novému
Veselí největší a nejproduktivnější část
svého života.
Nám dětem ve svých genech předal
lásku ke knize, ke vzdělání a ke sportu.
Čest jeho památce.

Marcel Klas: úvaha současného trenéra volejbalistek
Narozen
17. 7. 1974,
Dřevíkov.
O mně
Jsem typický
produkt sportovce
vesnického
plácku, jakých za
našich časů byli
desítky. Za časů
mého dětství byla největší potupa zůstat doma a nebýt s partou venku.
V zimě se hodiny mydlil hokej, závodili jsme na lyžích, pěšky do kopce a pak
dolů a skokánek přes potok,… V létě
fotbal, kolo, volejbal, každý den spousta pohybu. A kdo byl nejhorší, vždy to
schytal! Nemilosrdně.
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Sportovní kvalifikace
Nejvíce jsem asi fotbalista (to ortodoxní volejbalisté neslyší rádi). Z žákovského vesnického okresního přeboru
jsem se dochytal do druhé dorostenecké ligy v Chrudimi. V patnácti jsem
kvůli „fotbalové kariéře“ přestal koketovat s volejbalem na krajské úrovni.
Na střední škole dva roky atletika 3000
m, basketbal a volejbal. Dokonce jsem
přičichl k nejpopulárnějšímu sportu ve
Veselí. Jako mladého naivního soutěživého chlapce mě asi čtyřikrát postavili za
střední školu do brány v házené. Tam šlo
o život. Velcí chlapi a těžký míč.
V dospělosti do toho potom ještě
skoro 8 let futsalová liga. S velkým fotbalem jsem to vydržel do svých 38 let.
Divize, Krajské přebory.

Poté jsem si splnil své individuální
sportovní sny. Dvakrát Pražský půlmaraton, pár let jsem se účastnil Bike závodů Kolo pro život, a do letoška jsem už
osmkrát objel Jizerských 50 km. Průběžně s kolektivními sporty jsem navíc byl
dvakrát třikrát týdně v posilovně. Udělal
jsem si kurz plavčíka záchranáře. Prostě,
co se sportu týče, stačilo vždy říct a už
jsem se poměřoval.
Proč o tom mluvím? Jsem sportovní
závislák. Mám názor, že sportovní všestrannost je prostě důležitá. A veřejně
říkám na potkání, že sport a speciálně
kolektivní sporty utváří sociální charakter pro další život, naučí zodpovědnosti
a disciplíně. A ukáže, že nic není zadarmo a že úspěch prostě bolí. Ale kdo vydrží a věnuje dostatek píle a času bývá
přiměřeně odměněn.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Rodina
Mám dvě dcery. Starší devatenáctiletá závodně tančí více než slušně standartní a latinsko-americké tance. Mladší
šestnáctiletá poslední 4 roky působí ve
volejbalovém klubu TJ Sokol Nové Veselí.
Mají to se mnou těžké. Od jejich útlého mládí jsem se je snažil naučit sportovně všechno. Od lyží, kola, bruslí, in-line,
plavání, běhu, míčových her až cvičení
v posilovně. Dokonce už se mnou několikrát daly těch Jizerských 50 km.
O volejbalu v Novém Veselí.
Do Veselí jsme s dcerou přišli, když
jsme ještě s jednou její kamarádkou hledali to pravé prostředí pro jejich další volejbalový vývoj. Dědeček té kamarádky
objel v okruhu Hlinska asi pět volejbalových klubů a volba padla na Veselí. Sice

cca 33 km od domova, ale sportovně
zdaleka na nejlepší úrovni.
Pěkné, prostě pěkné! Spousta nadšení, úsilí něco dokázat. Velké nasazení
a velmi dobré zázemí. Je obdivuhodné,
co se z tak malou základnou děvčat podařilo dokázat a jaké výsledky se v jednotlivých kategoriích pravidelně dosahují. Je trochu škoda, že na tak malém
prostoru je tolik volejbalových klubů.
A je velká škoda, že se nedaří na úrovni
těchto klubů úžeji spolupracovat.
O co se ve Veselí snažím.
Volejbalově technicky, vzhledem
k mé popsané sportovní historii, nemám bohužel děvčatům úplně co dát.
Proto se jim alespoň něco předat z mé
sportovní filozofie všestrannosti a zarputilosti, která je bohužel pro stávající generace mladých sportovců spíše

vzácností. Prostě tvrdím, že sport na
úrovni, kterou Veselí hraje, je už o individuální gymnastické a atletické vyspělosti, píli a drilu na kterých se dají
potom stavět volejbalové dovednosti.
Snažím se zastávat roli toho “chlápka
z venku“ co podá míč, poradí jak udělat
lépe klik nebo vysvětlí, proč je lépe to
posilování po tréninku neošidit a kousnout se. Ale zároveň se snažím, aby to
stále byla zábava.
Závěrem.
Vzpomínám si na to, jak jsem končil
s aktivním sportem a sliboval jsem manželce, že budu víc doma. A teď jsem ve
Veselí 4 - 5krát týdně. Zatím to tedy
s tím slibem moc nevyšlo. No tak snad
za pár let až mladší dcera vyletí z hnízda.

Kroužkování čápů
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