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

Silniční obchvat kolem Nového Veselí
a Budče uveden do provozu
V pátek 30. 10. 2020 byla v dopoledních hodinách uvedena do
předčasného užívání stavba silničního obchvatu kolem Nového Veselí a Budče. Investorem stavby a následně majitelem a provozovatelem obchvatu je Kraj Vysočina. Celkové náklady na stavbu byly ve
výši 350 miliónů Kč. Z fondů EU byly použity finanční prostředky ve
výši 270 miliónů Kč. Kolaudace stavby proběhne zhruba v polovině roku 2021. Dodavatelem stavby byla firma SKANSKA a.s. a jejím
hlavním subdodavatelem byla žďárská firma AQUASYS spol. s r.o.
Městys Nové Veselí současně se stavbou obchvatu investorsky zajistil realizaci přemostění cesty na Vetlu a také stezku kolem kruhového objezdu za celkové náklady ve výši 24,7 miliónů Kč. Na tyto
stavby byly využity dotace ze SFDI a nájemné za použité pozemky
od firmy SKANSKA a.s. v celkové výši 15,2 miliónů Kč.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
realizaci obchvatu. Zvláštní poděkování patří zejména majitelům
pozemků, kteří na stavbu bez větších problémů svoje pozemky
prodali.
Samotnému zprovoznění obchvatu předcházelo také položení
šály, kterou upletly ženy z Nového Veselí a okolí na podporu realizace stavby. Samostatný článek je uveden ve zpravodaji níže.
DVD s filmovým záznamem ze stavby je možné zakoupit na Úřadu
městyse Nové Veselí.
starosta městyse
Prosinec 2020
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Obchvatová šála
V sobotu 24. října byl Novému Veselí
zapsán rekord, a to Nejdelší ručně pletená
šála lemující silniční obchvat. Rekord zapsala Agentura Dobrý den z Pelhřimova.
Původní plány nám překazilo vládní
nařízení vydané několik dní před samotnou akcí. Bylo tedy zrušeno společné
pokládání a sešívání šály s doprovodným programem. O šále bylo již napsáno
mnoho. Jistě jste na internetu, v médiích
a tisku zaznamenali několik článků. Pro
zajímavost uvádím odkazy:
https://www.dobryden.cz/rekordy/
maxi/nejdelsi-rucne-pletena-sala-lemujici-silnicni-obchvat/

Pletení šály započalo na akci Barevné
PoVeselení v srpnu 2015. Nejdříve měla
být šála putovní a pletena na různých akcích. Na jarmarku o pouti vznikl nápad,
že upleteme šálu ve stejné délce jako
silniční obchvat kolem Nového Veselí
a to 5 064 metrů. Během zimy se začaly
přidávat další a další pletařky, rozplétaly
si svoje šály. A na jaře 2019 ještě před zahájením stavby bylo skutečně upleteno
i o pár metrů více. Celková délka šály byla
5 310,75 metrů. Do pletení se celkem zapojilo 85 žen převážně místních. Nejvíce
upletla Jaroslava Švomová – 1023,5 metrů. Konec seznamu tvoří pletařky, které

symbolicky upletly od jednoho po deset centimetrů. Děkuji všem pletařkám,
které svůj čas a energii věnovaly pletení
a obstarávání materiálu.
Během čtyř let se uskutečnily tři pletací
dýchánky. Ten závěrečný letos v srpnu byl
sešívací, kde se podařilo šálu „zmenšit“ do
75 balíků. Ty se potom jednotlivě pokládaly na silnici a sešívaly. Chtěla bych i touto
cestou poděkovat všem, kteří pomohli při
rozmotávání i odklízení šály. Poděkování
patří i vedení městyse za jejich podporu
a pomoc při samotné akci. A v neposlední
řadě děkuji i těm, kteří dodali materiál.
Jitka Kalasová

Nové zvony
V neděli 27. září se během svatováclavské pouti konala slavnostní bohoslužba, při které našim novým zvonům požehnal
pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.
Zvony byly do věže kostela vyzdviženy pomocí jeřábu v úterý 20. října, následně odbornými pracovníky zvonařské firmy
umístěny do zvonové stolice a připojeny k elektrickému pohonu.
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Větší nese jméno Václav, menší Jan Pavel II. Aniž to bylo předem plánováno, tak ve slavnostní den, kdy jsme si připomínali
památku svatého Václava, jim bylo požehnáno a 22. října, kdy
slavíme svátek svatého Jana Pavla II., se jejich hlas z věže novoveselského kostela rozezněl poprvé.
Jako památka na mimořádnou událost vzniklo DVD Zvony
pro Nové Veselí, které je možno za 200 Kč zakoupit na faře.

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
K 31. 10. 2020 činil počet obyvatel v Novém Veselí 1336, z toho 665 žen a 671 mužů.
Věkové složení městyse
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Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku)
k 30. 9. 2020 dosáhl 1,5 %, což je o 0,2 % méně než v minulém roce.

NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Matěj Křivánek, Na Městečku
Daniel Najman, Potoční
Kamila Lánová, Zahradní
Mert Kurtoglu, K Újezdu

Marie Králová 70 let
Marie Svobodová 75 let
Marie Stehlíková 95 let

Rodičům dětí srdečně blahopřejeme

Srdečně blahopřejeme k Vašemu
životnímu jubileu a přejeme do dalších
let hodně zdraví a spokojenosti

INFORMACE PRO OBČANY
Z důvodu nouzového stavu jsou změněny úřední hodiny Úřadu
městyse Nové Veselí: pondělí od 10.00 – 15.00 hodin a středa od
12.00 – 17.00 hodin

Česká pošta, s.p. upravila hodiny pro veřejnost na jednotlivých pobočkách. Pro poštu v Novém Veselí se změnila
otevírací doba takto:
PO 13:00 - 18:00
ÚT 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
ST 13:00 - 18:00
ČT 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
PÁ 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Svoz komunálních odpadů v době vánočních svátků bude proveden jako obvykle tj. v pondělí 28. 12. 2020 v brzkých ranních hodinách.
Ve čtvrtek 31. 12. 2020 bude knihovna Nové Veselí uzavřena.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na
veřejných chodnících a komunikacích, a to zejména z důvodu
provádění zimní údržby na těchto komunikacích. Děkujeme.
Žádáme spoluobčany, aby o nedělích a svátcích neprováděli hlučné práce a činnosti a nerušili tak tímto své spoluobčany.
Děkujeme.
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Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v zimním období pečují
o pozemky městyse v okolí svých domů (odhrnování a posyp).
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí odpady ze svých
domácností a ukládají je do určených nádob. Pro informaci uvádíme množství vyprodukovaného odpadu za minulá období
Druh odpadu

2018

2019

do 11/2020

Komunální odpad

219,73 t

227,63 t

280,74 t

Plasty

31,102 t

37,405 t

44,299 t

Papír

45,258 t

25,522 t

23,798 t

Sklo

21,568 t

24,513 t

19,725 t

Silné větve z ořezu stromů a keřů se ukládají vedle potoku za rybníkem Hudlík. Žádáme spoluobčany, aby na toto místo neukládali
ostatní odpad, např. trávu, plevel, piliny.
Jednotlivá hlášení místního rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách městyse. Nadále nabízíme možnost zasílání hlášení místním rozhlasem prostřednictvím SMS služby nebo e-mailem. Zájemci o tyto služby se mohou nahlásit na úřadu městyse.
V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních
a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ
a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně
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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.

Na Štědrý den v 17.00 hodin proběhne
tradiční hraní koled z věže kostela

1. 1. 2021 ve 14.30 hod
obchůzka všech zastavení
Našeho Nového Veselí
s modlitbou za městys,
farnost i vlast

Plánované stavební akce v roce 2021
V příštím roce 2021 bude hlavní stavební akcí rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dolní. V podstatě jde o pokračování již provedené rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v ulici Na Městečku
(pod kostelem a podél budovy SDH) v roce
2019. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a realizace by měla
být zahájena v dubnu příštího roku. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Městys Nové Veselí se bude na stavbě
finančně podílet ve výši 30 % z dodavatelské ceny. Následně také Krajská správa
a údržba silnic Kraje Vysočina v této části

provede obnovu silničního povrchu v celé
délce až po kruhovou křižovatku na silničním obchvatu. Součástí této akce bude
také výměna silničních obrub a oprava některých chodníků v této lokalitě.
Dále se připravuje projektová dokumentace na realizaci inženýrských sítí
v lokalitě nových RD III. etapa. Záměrem
městyse je v roce 2021 uskutečnit prodej
6 stavebních pozemků. Poslední pozemek
bude nabídnut k prodeji až po provedení
rekonstrukce vysokotlakého vedení plynu. Ostatní pozemky v této lokalitě jsou
v majetku soukromých majitelů, kteří se

budou na realizaci inženýrských sítích finančně podílet.
Připravujeme také opravu schodů na
starý hřbitov zhruba za částku ve výši 250
000,- Kč. Na tuto akci využijeme finanční
prostředky z dotačního titulu Kraje Vysočina.
Byla také podaná žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci na realizaci rekonstrukce budovy úřadu městyse.
V případě úspěchu a přidělení finančních
prostředků bychom stavbu zahájili koncem roku 2021.
starosta městyse

Ohlédnutí za jarmarkem
Letošní novoveselský jarmark, který se konal v neděli 27. září,
byl ze školní jídelny přesunut do areálu kulturního zázemí SDH.
Tentokrát se sešlo 9 vystavovatelů. Mezi ty známé patří zakladatelka a organizátorka Libuše Doskočilová. Její nabídka je
velice pestrá, nabízí pletené ponožky, pletené kapsičky na roušky, roušky, vánoční ozdoby, věnce a mnoho další. Stanislavu Doležalovou také vídáme pravidelně, plete z papíru různé košíky,
věnečky, obaly na papírové kapesníky, dózy na houby a vždy
nás překvapí novým nápadem. I Jaroslava Malá patří ke stálým
vystavovatelům. Nabízí nepřeberné množství lžiček zdobené
Fimo hmotou, svíčky, náušnice, patchworkové deky. Nesmíme
zapomenout na její vyšívané obrazy. S pestrou nabídkou výrobků nejen těch háčkovaných se představuje i Marie Vejvodová.
Jitka Chalupníková ze Žďáru nad Sázavou se svými háčkovaný-
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mi hračkami nebyla na jarmarku poprvé. Patchworkové polštáře, povlaky na polštáře, tašky, chňapky a různé jiné šité věci patří
ke Zdeňce Tulisové. Radka Glasová má v nabídce dětské oblečení, tepláčky, pyžama, čepice a nákrčníky.
Nově se na jarmarku objevil Pavel Gerlich. Jeho koníčkem je
práce se dřevem. Že se mu práce daří, jste se mohli přesvědčit
nad jeho dřevěnými miskami a svícny. Možná jste zaslechli pojem Šátkomilky. Doris Fňukalová, rovněž ze Žďáru, nabízela různé šátky, šály, tunely jak podzimní, tak i teplejší na zimu.
Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí a různým opatřením nebyla letos na jarmarku připravena dílnička. Věříme, že
příští rok si děti něco hezkého vyrobí a na všechny se zase těšíme.
Jitka Kalasová

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Tříkrálová sbírka 2021
Přípravy na jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky jsou v plném
proudu. Stejně jako roky předcházející bychom se rádi připojili
ke sbírce, jejíž výtěžek putuje k potřebným přímo v našem regionu.
Motto i cíl zůstávají stejné, co se však vzhledem k epidemiologické situaci mění, je forma sbírky. Zdraví dárců a koledníků
je totiž v současné době klíčové, proto se letos v Nové Veselí neuskuteční obchůzka tak, jak jsme byli poslední roky zvyklí, ale
přispět bude možné následujícími způsoby.
-

Přímo peněžním příspěvkem
V sobotu 9. ledna a od pondělí 11. ledna do středy 13. ledna

-

-

2021, vždy od 8:00 do 11:00 hodin v přízemí úřadu městyse,
kde bude umístěna zapečetěná pokladnička.
Bankovním převodem
Na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol
77706800, specifický symbol 59214
Prostřednictvím elektronické pokladničky,
která bude spuštěna ve dnech 1. - 24. ledna 2021 na webových stránkách https://zdar.charita.cz

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

Zvoní všechny zvony
S dvěma novými zvony, událostí roku
2020, se objevily v Novém Veselí nové
možnosti. Nezapomínáme však na staré
a dobré rady a pravdy: Spánek je opravdu
nejsladší věc na světě a nejlepším čtyřnohým přítelem člověka je postel.
Proto se v novém rozpisu zvonění
ráno nic nemění. Ten nejmenší zvon nás
bude vyzývat k modlitbě každý všední
den v 7 hodin, v neděli až v 7.30, což bude
zároveň sezvánění ke mši svaté, takže to
budou dvě v jednom. I odbíjení celých
hodin a čtvrthodin se po 22. hodině přeruší a začne až skončí noční klid - v 6 ráno.
Polední zvonění zůstane stejné, zazní
tedy Ave Maria - náš druhý zvon podle velikosti i podle stáří, je z r.1947.
Navečer se nad vesničkou ztichlou
díky obchvatu, další velké události letošního roku a třetí z nových věcí v Novém
Veselí v tomto desetiletí (první byla právě
před deseti lety nová hráz), rozezní největší zvon Václav připomínající patrona
farnosti uctívaného u nás už od 14. století.
Vždycky budou zvonit 3 minuty – čas
na modlitbu Anděl Páně, kterou se Evropané modlí třikrát denně už skoro 600 let
a jiných světadílech od příchodu misionářů už také pěknou řadu let.
V pátek v 15.00 hodin zazní svatý Václav jen krátce k uctění posledního výde-

chu Krista na kříži za nás a celé lidstvo.
Umíráček bude dál jen na ruční pohon, i pohřby zůstanou stejné. Velké díky
patří našemu zvoníkovi, který skutečně
těží z rodových zkušeností a stále je vylepšuje.
Nově zazvoníme novomanželům při
svatbách (a také při zlatých, stříbrných
i dalších kulatých výročích, která si manželé s rodinou vděčně připomenou v kostele).
Všechny tři zvony zazní společně
podle zápisů z obecní kroniky a podle
mých vzpomínek z farností na Moravě
především v neděli, v den Vzkříšení Páně.
To je i jejich svátek, nadarmo jim nedáváme dovolenou před Velikonocemi, abychom po třech dnech hrkání mohli říci:
„Zvoňte zvony na vzkříšení!“ Chápeme
také, proč naši věřící slovanští bratři na
východě říkají dnu po sobotě VOSKRESÉNIE. Neděle začíná už podvečerem, proto
se v sobotu v 19.50 hodin rozezní všechny
tři zvony na 9 minut. V 19.00 hodin následuje pravidelné klekání se sv. Václavem
a hned po něm ještě nejmenší zvon krátce zazvoní všem našim zemřelým z tohoto týdne. Je totiž dobrým zvykem vzpomenout v modlitbě na duše v očistci - na
dušičky – jak lidově říkáme – při každém
zvonění a v sváteční podvečer to zvlášť

pěkně zdůraznit.
V neděli v poledne po klekání se zvonem Ave Maria zase zazní všechny tři
zvony, můžeme to nazvat třeba Nedělní
chvilka poezie anebo Na dobrú notečku
před dobrotami na rodinném svátečním
stole.
Společně zvony zazvoní také na různá
výročí, státní svátky i významné chvíle pro
městys a okolí, třeba při rozsvícení vánočního stromu, jak tomu bylo letos poprvé
v dějinách.
Děkuji všem dárcům zblízka i zdáli
a všem, kteří při jejich pořízení a zavěšení
pracovně, hmotně i duchovně pomáhali.
K nastávajícím vánočním svátkům
nemohu přát lépe, než slovy koledníků
z dob našeho dětství. Dnes to mají děti
úplně jiné, netěší se z nově vylíhlých kozlátek a selátek, ale třeba z nových programů, přesto se toto přání hodí pro každou dobu: Proto i vám všem, milí čtenáři
zpravodaje, vinšuji šťastné a veselé svátky
Krista Pána narození, na statečku rozmnožení, štěstí, zdraví, mír na celé zemi a po
smrti Boží království.
Ať nás Bůh provází na každém kroku
nového roku 2021 od Kristova narození
a všech dalších, které nám ještě budou
darovány.
Jan Peňáz, farář

Jako připomínka pořízení a vysvěcení nových zvonů byly před
kostelem svatého Václava vysazeny dva keře klokočí. Klokoč zpeřený patří mezi naše původní keře, dnes je však v přírodě vzácný.
Někdy bývá nazýván šlechtic mezi keři - je vysoký, štíhlý, ušlechtilý. V květnu rozkvétá hrozny drobných smetanově zbarvených
kvítků. Nezvyklé plody ve větru jakoby zvoní a mohou tak symbolizovat zvony ve věži kostela. Ze semen se dosud vyrábějí korálkové
růžence, keře nám tak mohou připomenout i pozvání k modlitbě.
Eva Nováková

Prosinec 2020
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OKÉNKO Z HISTORIE
Těžba skarnového ložiska železných rud u Budče
Jiří Sobotka, Česká speleologická společnost ZO 6-18 Jihlava
Bc Marek Krutiš, Muzeum Vysočiny Jihlava
V souvislosti s budováním obchvatu Nového Veselí na
silnici č. 353, došlo k narušení části poddolovaného území
v katastru obce Budeč, a tím ke zvýšenému zájmu veřejnosti
o historii těžby železných rud v této oblasti. Protože byla tato
skutečnost doprovázena různými neověřenými spekulacemi
a fámami i v denním tisku, pokusíme se zde na základě historických záznamů a provedeného archeologického záchranného výzkumu, tuto problematiku poněkud přiblížit.
Pravděpodobně první zmínka o těžbě železné rudy v Budči pochází z let 1325 až 1360, doklady o rozsahu a způsobu
dobývání však nejsou. Mohlo se jednat o drobnou povrchovou těžbu zásobující tehdy vznikající hamry v blízkém okolí.
V katastru obce Budeč jsou dva areály zasažené hornickou
činností v minulosti, a to hlavní ložisko okolo kóty 599 (Pergl), těžené v 19. století a podrobně prozkoumané báňským
způsobem v 50. létech 20. století, a menší dobývky v lesíku
asi 370 m jihovýchodně od obce, bez historických podkladů
a zasažené průběhem trasy obchvatu.
Nyní podrobněji k jednotlivým lokalitám:
Hlavní ložisko.
Ložisko železné rudy skarnového typu bylo otevřeno roku
1838 v návrší „Kopeček“ – Pergl.Od roku 1840 zde kutal báňský podnik „Grubenfeldmass auf Magneteisenstein Francisci-Zeche“patřící Dietrichsteinům. Nejdříve byly vyhloubena 14
m hluboká šachta. V roce 1842 byla nedaleko prvé hloubena
další šachta, která asi v 10 m dosáhla svrchních partií ložiska
tvořených limonitem a pod ním 1,5 až 2 m silnou polohou
magnetitu. V roce 1843 dosáhla šachta hloubky 20 m a byla
spojena prorážkou se starou šachtou, která pak sloužila jako
vodotěžná. V roce 1844 byla ražena další těžní jáma, která již
v hloubce 8 m nafárala 2,5 m mocnou magnetitovou polohu.
Značné potíže činil při dolovaní silný přítok vody, proto žádají v roce 1845 Dietrichsteinové Báňské hejtmanství
v Brně o přidělení důlní míry k vybudování odvodňovací, tzv.
dědičné štoly.
Důlní míra o velikosti 3 624 čtverečních sáhů byla přidělena a štola podsedající šachty v hloubce 20 m byla ražena od
rybníčku U staré pazderny až do roku 1847. Štola dosáhla délky asi 460 m, měla celkem 10 světlíků ve vzdálenosti přibližně
50 m a podcházela pozemky Josefa Votoupala, Jakuba Zídka,
Václava Hajátka a Václava Marka.
Zde je nutno zmínit jeden z tradovaných omylů o délce štoly.
Historik Miloš Kreps ve své práci „Železářství na Žďársku“ z roku
1970 uvádí délku štoly 3 624 sáhů, což je přibližně 7 km. Délka
v dané terénní situaci a rozsahu důlního díla naprosto nereálná!
Došlo zde k záměně plošné a délkové míry.
Nepříznivý vliv na dolování měla hospodářská krize v roce
1848, kdy železárny v Ransku a Polničce omezily výrobu a ve
všech železnorudných dolech byl omezen počet pracovních
6

sil. V roce 1849 pracovalo v Budči z původních 15 pouze 5
horníků a v roce 1861 byl provoz zcela zastaven, k vymazání
důlních měr pak došlo k roku 1890.
Důlní díla byla nadále ponechána bez údržby a postupně
se řítila. Na poměrně mělce vedené odvodňovací štole se tak
v březnu roku 1893 utopil na pozemku Hajátkově synek Tomanů, když se na tajícím sněhu pustil přes pole a shnilá výdřeva se
pod ním prolomila.
Počátkem 50 let 20 století jsou vzhledem k nedostatku
surovin pro těžký průmysl hledána nová naleziště i v místech
historické a zaniklé těžby. Tak tomu je i v Budči, kde na základě archivních materiálů je nejprve proveden geofyzikální
průzkum, dle jeho výsledků zahájen v roce 1957 vrtný průzkum a v srpnu zahájeny báňské práce ražením šachty Š1.
Ražba této šachty byla v hloubce 11 m z technických důvodů
zastavena. V září 1957 započata ražba šachtice Š2, která slednou chodbou v hloubce 35 m nafárala polohu kvalitní rudy
v severní části ložiska. Chodby v této části dosáhly celkové
délky 312 m. Uvažovaný překop však nebyl pro nestabilní
nadloží (stařiny, drcené zóny) realizován. Práce na této šachtě
byly ukončena v září 1958. V srpnu téhož roku byla zahájena
ražba těžní jámy, která do ukončení podrobného průzkumu
v roce 1961 dosáhla hloubky 97 m a bylo z ní vyraženo patro
se slednými chodbami a rozrážkami v celkové délce 785 m.
Průzkumné práce ukončeny v roce 1961 s výpočtem bilančních zásob magnetitové železné rudy ve výši 685 000 t.
K předání těžební organizaci a zahájení těžby však již nedošlo. Těžní věž a další zařízení postupně demontováno, těžní šachta překryta železobetonovou deskou a důl ponechán
v mokré konzervaci. Slouží nyní jako zdroj užitkové vody.
Celé poddolované území vedeno v registru poddolovaných území České geologické služby pod číslem 3306.
Za zmínku zde stojí další z uváděných nepřesností o této lokalitě, a to hloubka dolu František, která bývá uváděna okolo
50 sáhů, tj. cca 100 m. Tento údaj pravděpodobně vznikl chybnou interpretací jednoho z průzkumných vrtů, který v uvedené
hloubce zastihl vrstvu silně drcené horniny, pokládanou za výplň stařiny. Při báňském ověřování ložiska však nebyly zastiženy staré práce v hloubce větší než 20 m, čemuž by odpovídala
i hloubka vyústění odvodňovací štoly do šachty. Silně porušená
vrstva zjištěná vrtem vznikla tektonickou dislokací.
Ložisko v lesíku jihovýchodně od Budče.
Ložisko je v terénu vyznačeno asi 200 m dlouhým pásmem
obvalů a pinek směru přibližně ssz-jjv. Na rozdíl od hlavního
ložiska, k této lokalitě neexistují téměř žádné podrobnější
zprávy. Na okolních polích byly známy nálezy vzorků magnetitu a tmavých opálů. Báňsko-historický průzkum v 50 létech
20. stol. konstatuje zde malé skarnové těleso, v minulosti již
většinou vytěžené, bez dalších podrobností. Na základě zde
provedeného geomagnetického průzkumu a dvou průzkumných vrtů je zjištěno, že nesouvisí s hlavním ložiskem a je neNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

perspektivní. Tato partie ani nebyla zahrnuta v registru poddolovaných území Geofondu a doplněna sem až po odkrytí
stavbou v roce 2019.
Plánovaná trasa obchvatu proťala nejsevernější partii
v místech, kde těleso silnice mělo procházet terénním zářezem. Po vykácení vzrostlého lesa a odstranění pařezů se zde
nacházela plochá deprese o hloubce 1 – 2 m, nejprve považovaná za pozůstatek těžby povrchovým způsobem. Teprve při
zahájení strojní skrývky v červnu 2019, kdy došlo k propadu
techniky do nezpevněných prostor, bylo zjištěno že se nacházíme v místech propadlé podzemní dobývky. Postupným odbagrováním nesoudržného vrstev až k stabilnímu skalnímu
podloží, bylo za dozoru pracovníků Muzea Vysočiny Jihlava
odkryto poddolované území v délce asi 80 m. Byly zde odkryty dvě zasypané šachtice (obr. 2 a 3) a okraj štoly a dobývky
přibližně rovnoběžné s osou výkopu, při jeho východní straně (obr.4). Zde se také nacházely zbytky výdřevy (obr.5 a 6).
Svislé stojky z kulatiny průměru 15 – 20 cm, spojované zajímavým způsobem pomocí čepu a zádlabu s prahy na počvě.
Přítěsy, pažiny a stropnice tvořeny štípanými deskami. Uspořádání výdřevy naznačuje větší plošnou dobývku, pokračující
pravděpodobně dál jihovýchodním směrem. Odkryté partie
byly velmi zvodněné a nesoudržné, docházelo zde k neustálým sesuvům a zaplavení dna jámy. Po vyčerpání vody zde
byla zdokumentováno i pravděpodobné pokračování štoly
směrem do svahu (obr.7) Z výdřevy byly odebrány vzorky pro
dendrochronologické datování. V průběhu července a srpna
2019 byly nesoudržné partie odtěženy až na stabilní podloží
a stavební jáma stabilizována kamenivem a inertním materiálem do původně proponované výšky podkladu vozovky.
Dosud otevřená je otázka datování vzniku tohoto důlního
díla a jeho provozovatelé. Nebyly zde nalezeny žádné artefakty umožňující alespoň přibližné datování (střepy keramiky, nářadí apod.), stejně tak se nesplnily naděje kladené do
dendrochronologie. Pracoviště zabývající se touto metodou
nemá referenční údaje k druhu listnatých dřevin (bříza, jeřáb ?) z nichž byla výdřeva
zhotovena. Vzhledem k celkovému charakteru díla
a výdřevy lze předpokládat
vznik koncem 18. až první
poloviny 19. století. V další části obvalového tahu
v lese, směrem k jihovýchodu, možno předpokládat
i starší práce, kdy dobývání
se dělo pouze pomocí jednotlivých šachtic, nikoliv
rozsáhlejších souvislých dobývek.
Zda bylo zde pojednané důlní dílo součástí
dietrichsteinského
dolu
František, nebo náleželo jiným důlním podnikatelům
a kterým, zatím nevíme.
Odpověď by se pravděpodobně nalezla v archivech
Moravského
zemského
muzea v Brně, fond Báňské
hejtmanství,
eventuálně
v archivech Dietrichsteinů.
Obojí by však vyžadovalo
Prosinec 2020

účast fundovaného profesionálního historika,snad se v budoucnu zadaří.
Na žďárském okrese je to v posledních létech již druhý nález
starého důlního díla v souvislosti se stavbou či rekonstrukcí silnice. První byl v roce 2010 u Vojnova Městce, kde byl při opravě
silnice I-37 otevřen průzkumný důl na třetihorní uhlí z roku 1875,
sanace včetně kompletní uzavírky silnice trvala řadu týdnů.
Ještě jedna záležitost související z geologickým průzkumem v 50 létech min. století nám zůstává nejasná, a to báňský průzkum v lokalitě Rendlíček na návrší u kóty 561, nad
rybníkem Zumporek. V roce 1960 zde byl proveden magnetometrický průzkum a zjištěna anomálie signalizující přítomnost magnetitu. Následně zde byly provedeny důlní práce,
o nichž svědčí otvírkový nebo štolový zářez na vrcholu návrší,
několik jam asi 80 m východně a zbytky aplanované haldy
za cestou, asi 150 m východně. Halda prý byla ještě v půli 60
let nerozvezená. V závěrečných zprávách o ukončení rudného průzkumu v okolí Budče však kromě magnetometrického
průzkumu není žádná zmínka o následujícím báňské otvírce
v této lokalitě. Uvítali bychom zde svědectví případných pamětníků nebo účastníků prací.
Použité prameny:
Geofond Kutná Hora: FZ3230, FZ4014
Geofond Praha : P013234
Kreps Miloš: Železářství na Žďársku, Brno 1970
Houzar Stanislav: Historické dolování v okolí Žďáru nad Sázavou
a Bystřice n.P,, Historický sborník Západní Morava 1998, Brno 1998
Pařízek Jindřich: Dobývání nerostných surovin v okrese Žďár
nad Sázavou, Horácké Muzeum Nové Město na Moravě, 2000
Svoboda J.F.: Vlastivěda moravská, Žďárský okres, Brno 1937
Redakčně kráceno, plné znění článku na https://www.speleojihlava.cz/?20201207-tezba-skarnoveho-loziska-zeleznych-rud-u-budce
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Dobrovolní hasiči
Milí sousedé, vážení přátelé hasičské zbrojnice, společenská odpovědnost
a vládní opatření související s bojem proti
pandemickému šíření viru covid-19 v podstatě zastavila život v zájmových spolcích.
Výbor SDH s rozvahou plánoval práci na
příští rok. Určitě nebude svolána výroční
Valná hromada sboru a neuspořádáme ani
tradiční hasičský ples. Budeme doufat, že
třetí vlna viru do jara odezní a vše se vrátí
do normálních kolejí života.
Specifikum zaměření však dobrovolným hasičům ukládá, být nadále připraveni pomoci při řešení krizových situací. 11.
listopadu zásahová jednotka rychlým zásahem včas zlikvidovala zahoření zařízení
na obecním úřadu v Budči. K dalšímu zahoření došlo 2. prosince v prostoru sklepa
rodinného domu v Bohdalově. Sklepní požáry jsou nebezpečné především velkým
zakouřením prostoru, proto i hasiči naší
jednotky pracovali v dýchacích přístrojích.

Na místě družstva čtyř hasičských jednotek vyklízela prohořelý sklad dřeva a další
materiál v ohrožení. O dva dny později,
tedy 4. prosince, několik minut po půlnoci, naléhavé kvílení sirén oznámilo požár
v Novém Veselí. Velký oheň zachvátil podkroví a střechu hostince „U Černého raka“
jen dvě čísla od hasičské zbrojnice. Rychlé
nasazení hasičské techniky, včetně výsuvné hasičské plošiny HZS a za cenu promočení celé zasažené budovy, byl požár včas
lokalizován a nedošlo k dalšímu šíření na
sousedící objekty. Rozsah události si vyžádal aktivaci druhého poplachového
stupně. Na místo zásahu se tak sjelo šest
hasičských jednotek, výjezd Policie ČR i potřebná Zdravotnická záchranná služba. Požár zcela zničil střechu a podkroví budovy.
V kontextu historie se požární zásah zdařil.
V letech minulých, nejednou požár vzniklý
v řadové zástavbě Na Městečku a v dolním
konci (Dolní) sežehl několik stavení, než se

frontu požáru podařilo zastavit. Likvidace,
dohašování a dohled nad požářištěm zaměstnalo hasiče až do 17. hodin druhého
dne. Nasazení sil a prostředků bylo extrémní. Přejme si, aby tento požár byl na
dlouhou dobu zdviženým prstem, který
nás přiměje k opatrnosti.
SDH Nové Veselí přeje Všem občanům
radostné a klidné prožití vánočních svátků
ve společenství těch nejbližších a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
František Hanus

ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY

Podzim ve školičce s koronavirem
Podzim ve školičce začal krásně, chystali jsme se na velkou
komunitní akci, na farmářské trhy, a radovali jsme se z toho,
že se nám povedly i se zajištěním anticovidových podmínek.
Udělali jsme rozestupy mezi jednotlivými pulty z přepravek,
občerstvení jsme rozdělili tak, aby si každý mohl vzít připravenou porci. Zajistili jsme kompostovatelné jednorázové nádobí,
a SDH Nové Veselí a obec Újezd nám zapůjčili stany pro případ
deště. Probíhala zde báječná přátelská a otevřená atmosféra
a lidé si pobyt u nás užili. Dokonce k nám zavítala i Karolina
Kalzmüngerová ze Skutečně zdravé školy, která přijela z Prahy i s manželem, a koordinátorka tohoto programu pro Kraj
Vysočina Jana Kotoučková. O atmosféře na trzích pak sdílely
příspěvek a krátké video na facebooku.
Naši radost ale záhy vystřídala starost, a to doslova starost
o zdraví všech zaměstnanců. Na konci října nás postihla karanténa a provoz MŠ musel být přerušen. K jeho znovuobnovení, sice v omezeném provozu, došlo až po třech týdnech, kdy
se konečně zaměstnanci MŠ byli schopni po zdravotní stránce navrátit do práce. V době přerušení provozu tak probíhala
distanční výuka předškoláků, kteří naplňují povinný předškol-

ní ročník. Školička tak děkuje všem rodičům za spolupráci, pochopení, ale i slova podpory, která se nám, pro nás v tak těžké
době, dostala. Věříme, že to nejtěžší máme za sebou, a že už
nás budou čekat jen příjemné a radostné události.
Kolektiv Školičky Kamarád

Chystáme se na audit
V letošním školním roce jsme se
v rámci programu Ekoškolka rozhodli, že se nepustíme do nového tématu.
Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí
8

byl plánovaný audit po tříletém období,
kdy jsme mapovali témata Jídlo a Prostředí. Chceme se na audit dobře připravit. Ale než přijedou auditorky, je nutná

rekapitulace 7 kroků, ve kterých jsme
výše uvedená témata ověřovali. Jelikož
u dětí pracujeme s krátkodobou pamětí,
musíme se často v diskusích s dětmi vraNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

cet k tomu, co jsme dělali a proč. Cílem
Ekoškolky je totiž aktivní účast dětí na
změnách, povzbuzení jejich zájmu, iniciování jejich aktivity, chuti měnit a nastavovat věci správně, a to ve prospěch
trvale udržitelného života. Pokud dětem
dáme příležitosti pro tvůrčí myšlení, necháme je dělat závěry na základě zjištění,
děláme jim spíše průvodce než ty, které
je vedou, vyrostou z nich angažovaní
lidé. A v dnešní rychlé, uspěchané, často
i chaotické a přetechnizované době je to
potřeba.
V tématu Jídlo i Prostředí bylo mnoho změn již nastaveno dříve. Naše proměna se datovala k roku 2008, kdy jsme
nastoupili cestu environmentálního
vzdělávání. Celá školka se tak neustále
vyvíjí a posouvá v kontextu celospolečenských změn. Když jsme začínali, na
počátku byly drobné kroky, jako třeba
pořídit zvířátko do třídy, abychom se
mohli o něj společně pečovat. Děti se tak
učily vytvářet takové podmínky k životu,
aby naše zvířátka rostla a bylo jim u nás
dobře. Dalším krokem bylo důsledné třídění odpadu, vytvoření infonástěnek co
a jak třídit, organizování sběrových soutěží. Dnes jsme ve fázi, kdy si uvědomuje,
že tyto soutěže mohou naopak podporovat vytváření odpadu s cílem zvítězit
v dané soutěži. Takže nyní již ustupujeme z některých aktivit, aby naše cesta
byla smysluplnější. Již nesbíráme víčka,
protože podporují kupování balené

vody v pet obalu. Radši jsme se připojili
k podpoře pitné kohoutkové vody. I sběr
monočlánků již nebude v modelu soutěže. Prostě můžete i nadále odpady u nás
vytřídit – od monočlánků, po tonery do
tiskáren, drobný elektro odpad, hliníkové obaly a plechovky. My zajistíme
jejich zpětný odběr. Také jsme se vrhli
do proměny naší zahrady, na které se
výrazně podíleli rodiče se svými dětmi.
Díky tomu jsme získali v roce 2011 statut
Ukázkové přírodní zahrady, a tuto zahradu využíváme nejen pro zahradní pedagogiku, ale i pro komunitní akce a ke
sdílení dobré praxe.
Po analýze našeho prostředí i přístupu k jídlu tak nebylo nutné mnoha změn.
U jídla jsme se soustředili na vysvětlování
pojmu surovina a potravina, více jsme se
zaměřili na cestu potravin na náš stůl, na
ekologické, lokální a regionální suroviny,
na biopotraviny a jejich možnost využití
ve vaření. Výsledkem byla výstavka na
suroviny a potraviny, a tématické vaření
rodinek s využitím bylinek. Také jsme si
s dětmi vysvětlovali, že nemusíme jíst
každý den maso, a že je mnoho bezmasých receptů, které si můžeme připravit.
Můžeme se inspirovat u našich předků,
kteří měli maso jen ve svátek, a možná
byli zdravější, i šťastnější.
U prostředí jsme se zaměřili na to
vnitřní. Výsledkem analýzy totiž bylo zjištění, že je potřeba zlepšit osvětlení schodiště a chodeb, a také ubrat ve výzdobě.

Zesvětlit, zjednodušit, provzdušnit.
Dále děti zjistily, že ve školce máme velmi málo pokojových rostlin, a tak jsme
oslovili rodiče, a o květiny se již starají
děti ve třídách. Dětem jsme dali i příležitost podílet se na výzdobě, a tak některé
nástěnky připravují pouze děti.
A tak když vše zrekapitulujeme, věříme, že dokážeme auditorům vysvětlit,
proč jsme některé kroky dělali. A že se
v metodice 7 kroků k ekoškole orientujeme. Dokonce jsme si na všech 7 kroků
vymysleli ekoškolí hymnu, a ke zhlédnuté je na webových stránkách školičky https://ms.noveveseli.cz/nase-vzdelavaci-zamery/prvni-kroky-k-ekoskolce.
Monika Kovalská a Alena Svatoňová,
koordinátorky Ekoškolky

Cesta kolem světa za 303 dní
Už jako malá holka jsem měla ráda příběh Cesta kolem světa za 80dní. A tak nás napadlo dát dohromady třídní program
v tomto duchu. S kolegyní jsme si sedly u atlasu světa a společně
jsme vytvořily plán na celý rok. Cesta začala v naší krásné České
zemičce. Vždy se snažíme představit dětem zemi jako takovou
a vyzdvihnout její dominanty, jako jsou státní symboly, hymna,
hlavní město nebo její gastronomie, fauna, flora a zvyky.
Do našeho plánu se podařilo zapojit i paní kuchařky. Ve
společném projektu – Den světové kuchyně. Děti se s paními
kuchařkami domluví na uvaření určitého jídla ze země, kterou
právě poznáváme. V Čechách to byl řízek, v Itálii špagety,…
Když jsme poznávali Slovensko pustili jsme se do výroby
tradičního domácího sýru sami. Děti mohly pozorovat, jak se
mléko přemění v sýr. Mléko jsme museli sehnat z domácí farmy, aby nebylo upravované, jako v obchodech. Pak jsme ho
zahřáli asi na 40 stupňů. Děti byly poučeny o opatrnosti při
měření teploty mléka a vše důkladně kontrolovaly. Poté jsme
přidali malý dílek syřidla, které jsme také dostali na farmě, a to
se vám začali dít věci. Po chvilce si děti všimly, že nám mléko
ztuhlo, a tak ho podle receptu nakrájely na malé kostky. Připravily si plátýnko, misku, cedník a opatrně oddělily syrovátku
od sýru. Mezitím, co nám syrovátka pěkně odkapávala, jsme
vyrazili do přírody. Prohlédli jsme si kravičky, zjistili jsme, čím
Prosinec 2020

se živí a jak se jim daří na pastvě. Po našem návratu do školičky,
byl sýr hotov.
Víte, co je báječné na takovéhle společné práci - ta odměna - když můžete ochutnat to, co jste vytvořili. Tak už se moc
těšíme třeba do Číny na pochoutky z rýže.
Ze třídy Koťátek Iva Leopoldová
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Berušky
Do nového školního roku se třída Berušek pustila velikým nadšením a spoustou energie. Přivítali jsme zde již známé tváře, ale
také se naše třída rozrostla o spoustu tváří nových. Nejprve jsme
se důkladně seznamovali s prostředím naší třídy. Následně jsme se
vydali na průzkum celé školky, školičkové zahrady i blízkého okolí.
Netrvalo dlouho a stala se z nás parta, jak má být. Hrajeme si, tvoříme, zpíváme a kreslíme. V neposlední řadě se učíme, jak se starat
o naši planetu. Již v září jsme se spolu s celou školkou účastnili
akce „Ukliďme Česko“, kdy jsme se vydali uklízet okolí Veselského
rybníka. A tím naše péče o planetu nekončí. Učíme se, jak šetřit
energii, vodu a správně třídit odpad i jak ho omezit. Podívali jsme
se, kde v naší obci nalezneme popelnice na tříděný odpad a také
jsme do nich odpad správně roztřídili. Těšíme se na další společně
strávené chvíle, nově získané vědomosti a zážitky, které ještě více
stmelí naši super partu. Zdraví Berušky.

Novinky u Včeliček
Na nový školní rok se těšily jak děti,
tak paní učitelky. Ve třídě Včeliček jsme
jako každoročně přivítali nové kamarády. Velkou novinkou pro Včeličky, ale
je třídní projekt „To naše Veselí“, který je
zaměřený na poznávání naší obce, okolí,
pověstí a hlavně na spoustu dobrodružných cest, které budeme během celého
školního roku podnikat, abychom mohli
najít poklad panů z Lomnice, což byli zakladatelé naší obce. Děti se pomocí poutavých příběhů vydávají na nejrůznější
místa. Naše zatím nejdelší putování vedlo ke kapličce, kde děti hledaly zkame-

nělé stádo a pasáčka Štěpána a také se
dozvěděly, proč byla kaplička postavena. Celý příběh O zkamenělém stádu si
i vyzkoušely zahrát s pomocí kostýmů ve
školičce. U kapličky na ně čekalo 5 úkolů
a za správné splnění získaly děti již druhou dřevěnou Včeličku, kterou umisťují
na mapu ve třídě. Včelky označují místo,
které jsme již navštívili. Naše další putování v adventním čase bude mířit k faře
a ke kostelu sv. Václava, děti se seznámí
nejen s příběhem z betléma, ale také
s pověstí o založení kostela, budou je
samozřejmě čekat i další úkoly, které bu-

dou nutné k získání dalšího záchytného
bodu (dřevěné včelky) na mapu. Třídní
projekt To naše Veselí nás bude provázet
celý školní rok a čeká nás ještě spousta
dobrodružných cest a poznání, na které
se moc těšíme.
Ve Včeličkách proběhly i personální
změny. Přivítali jsme novou paní učitelku Tinku a doufáme, že se jí u nás bude
líbit. Paní učitelce Renči, která nastupuje na mateřskou dovolenou, posíláme
pozdrav a přejeme hodně zdraví a pohody.
Za třídu Včeliček Jana Králová

Královna stromů v kuřátkách
Třídu kuřátek na podzim navštívila královna stromů, která děti po splnění tří úkolů
pozvala do svého království. A věřte, že to je
na podzim plné barev, plodů, ale také práce,
zejména s přípravou stromů a zvěře na zimu.
Děti, díky královně, měly možnost poznat různé stromy, jejich plody a sílu, účinky
na zdraví či jiný jejich užitek nebo prospěch.
Zkusily si zasadit keř, hrabat listí a také se seznámily s obyvateli lesa a tím, jak se jednotliví živočichové připravují na zimu. Dokonce
měly možnost poznat jednoho mladého ježka, kterého zvážily, krmily a připravily na zazimování.
Když nastal správný čas, královna stromů
se s dětmi přišla rozloučit a pozvala je na malou hostinu právě do lesa. Děti však na návštěvu nepřišly s prázdnou – za pomoci svých
rodičů připravily hostinu zase zvířátkům do krmelce. A představte si, jen co se z lesa vrátily a v teplých peřinkách ve školce
odpočinuly, dala o sobě vědět po prvních sněhových vločkách
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královna sněhového království, s kterou snad kuřátka zažijí
také nejedno poučné dobrodružství.
Za třídu kuřátek Blanka Kratochvílová
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Exempla trahunt
Moc rády trávíme čas s dětmi venku.
Děti si to užívají zejména na naší zahradě,
kde mají možnost zvládat terénní nerovnosti a mohou využívat různá zákoutí
a „schovky“. Máme ve třídě převahu kluj
j volné hryy
ků a tak mezi nejoblíbenější

patří na „policajty“ a zloděje (zapojuje se
však do ní i řada holčiček). Někdy je však
zahrada hodně mokrá a tak vyrazíme raději na procházku. Často směrujeme naše
kroky na Holetín, kde můžeme poznávat
y keře a jjejich
j
stromy,
plody, kde máme
možnost pozorovat koně anebo
práci zemědělců
na poli. Někdy
však nemáme tolik času, proto je
pro nás báječným
prostorem i hráz.
Děti s oblibou pozorují hladinu, zda
vody ubývá nebo
přibývá, vodní ptáky a v neposlední
řadě využívají hráz
jako
bezpečný
prostor, kde se ne-

musí držet spořádaně za ruce, ale můžou
si zaskákat a zazávodit v běhu od sloupu
ke sloupu, protože hráz je ohraničena
z obou stran značkou Zákaz vjezdu všech
vozidel. Jako nadšené paní učitelky využíváme vše k přirozenému učení, takže děti
na značkách poznávají nejen geometrické tvary, ale v rámci dopravní výchovy už
ví, co které značky v naší obci znamenají.
Občas se však dostáváme do nepříjemné situace, když na začátku hráze si společně zopakujeme, co dopravní značka
znamená a nedojdeme ani do poloviny
a svoláváme děti ke straně, protože přes
hráz přejíždí automobil. Děti jsou bystré
a v okamžiku reagují: „Paní učitelko, paní
učitelko, to se nesmí! Tady nemůžou jezdit auta, protože je tady zákaz vjezdu!
Musíme zavolat policajty.“ A co na to
mám říct? Zkusme se, prosím, nad tím zamyslet – vždyť příklady táhnou…
Blanka Kratochvílová

Jak Koťátka chystala betlém
Vánoční čas se kvapem blížil, a proto se Koťátka rozhodla, že je na čase vytáhnout betlém a nainstalovat ho
u naší školičky. Děti nejprve nanosily chvojí. Mezi něj,
za pomoci paní učitelek, umístily postavy z vánočního
příběhu. Maminka Marie kolébá Ježíška, tatínek Josef je
hlídá, a o kus dál je pozorují Tři králové. Řeknete si, no
ano, to k Vánocům patří.
Nejzajímavější na tom však je to, jak děti vnímají
dnešní situaci. Od dětí zazněla otázka. A oni nemusí mít
roušku? Neměli by se také chránit? A tak všichni „ dospěláci“ v betlému Školičky Kamarád dostali roušku.
Před spinkáním jsme si povídali o dětských vánočních přáních. Roušky, které od nás betlémské postavy
dostaly, opravdu zapůsobilo, protože největším přáním
bylo, cituji: …ať už ten škaredej Covid odejde a nikdy se
nevrátí!
Za třídu Koťátek Alena Svatoňová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Letošní advent bude kvůli covidu poněkud odlišný, možná smutnější, ale určitě
klidnější. Částečnou útěchou je, že jsme
se konečně mohli opět sejít při pravidelné
výuce. Výsledky našeho snažení během
distanční výuky se zdají být dobré. Velkou
pomocí byla spolupráce s rodiči a jejich
podpora. Moc si toho vážíme a všem rodičům upřímně děkujeme. Na distanční výuku jsme se připravili s předstihem, a proto
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si poděkování zaslouží všichni zaměstnanci školy i školky a hlavně učitelé, kteří museli „přeřadit“ na úplně jiný styl práce.
Poděkování patří i zřizovateli školy, jehož přístup a pomoc mi hodně usnadnil
nástup do funkce ředitele. Úspěšně probíhá dokončování přístavby dvou nových
učeben a příprava rozpočtu na další rok.
Doufáme, že v brzké době bude vše probíhat tak, jak má, bez všech omezení, která

nám činnost ve škole ztrpčují.
Advent je doba, kdy by měl člověk
kolem sebe šířit naději a radost. Naději,
že příští rok bude pro nás všechny lepší.
Radujte se ze všeho, co nás obklopuje. Nepodléhejte smutku a mějte dobrou náladu. To je nejlepší lék na dobu, kterou nám
covid přináší.
Mgr. Jan Krakovič,
ředitel ZŠ a MŠ Nové Veselí
11

Mikuláš v ZŠ
I přes nepříznivé covidové podmínky naši
školu i letos navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Jednotlivé skupinky dětí přicházely tentokrát na školní dvorek, kde už na ně
čekala mikulášská družina, která je za hlasitého
řinčení čertovských řetězů přivítala. Mikuláš
předčítal dětem z knihy hříchů nejen prohřešky, ale i pochvaly. Proto si děti vysloužily od
andělů nějaké dobroty, za hříchy se pak vykoupily společnou básničkou. Darebáci museli
slíbit, že se polepší. Nakonec se Mikuláš s dětmi rozloučil, a ty se pak v plném počtu mohly
vrátit do svých tříd, kde se podělily o mikulášskou nadílku. Mikulášská návštěva proběhla
ve veselém duchu a za dodržení hygienických
pravidel.
Jana Procházková

Úprava okolí Štykarových Božích muk
Tam, kde se scházely a rozcházely polní cesty, stávaly odpradávna křížky a Boží
muka. Lidé se u nich zastavovali, někdo
smeknul, jiný se poklonil, pokleknul, poprosil za odpuštění, pokud někomu ublížil.
Dnes kolem nich projdeme nebo projedeme zamyšleni nad tím, co všechno potřebujeme stihnout a zařídit, a tak díky shonu
a tempu našeho života ani nevnímáme
důležitost odkazu, který v sobě právě tyto
drobné sakrální objekty nesou i dnes.
V době vzniku byly
y y tyto
y drobné stav-

by přirozenou součástí krajiny, často
bývaly obklopeny dvěma stromy, které
doplňovaly celkovou dispozici místa do
trojúhelníku, symbolu nejsvětější Trojice.
Snažíme se vzbudit v dětech vztah ke
krajině jejich domova, vnímat její krásu
i propojení se životem lidí. Pokusili jsme
se o úpravu okolí Štykarových Božích
muk ze 17. století na jihovýchodní straně
obce. Nejbližší okolí této památky jsme
vyčistili a vyseli zde osivo květnaté louky.
y Jejíj růst do plné
p krásyy bude sice chvíli

trvat, ale už teď se těšíme na pestré květy, bzukot včel a a poletování motýlů. Po
stranách jsme také vysadili dva jedlé jeřáby. Práci odvedly děti z přírodovědného kroužku Kulíšci ve svém volném čase.
Věříme, že se podaří udržet okolí pěkně
upravené. Snad se potom i některý kolemjdoucí zastaví a uvědomí si svůj vztah
k domovu či duchovní rozměr krajiny.
Eva Nováková
Lesy mizí obrovským tempem. Lesáci
by je rádi zalesňovali těmi stromy, které
sem patří nebo těmi, které sem na Vysočinu žene klimatická změna, především
tedy dubem, bukem a javorem. Letos je
semenný rok, a to se v příštích několika
letech nemusí opakovat. Lesníci ale pro
nával jiné práce semena sbírat nestačí,
proto jsme se rozhodli pomoci. Nasbírali jsme více než 10 kg javorových nažek.
Semena budou prostřednictvím spolupracující organizace SEV Chaloupky předána lesníkům. Děkujeme všem, kteří se
na sběru podíleli.
Eva Nováková

Obrázky seniorům
V listopadu jsme se zapojili do výzvy, se kterou přišla nezisková organizace ŽIVOT 99 – Jihlava.
Děti dostaly za úkol nakreslit obrázek, nejlépe na téma Vánoce. Malovalo se doma, v rámci výtvarné výchovy i v družině.
Sešla se spousta krásných obrázků, která určitě udělá radost seniorům a osamělým lidem na Vysočině.
Jana Maternová
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OKÉNKO Z EVVO

Plány EVVO na časy budoucí
Péče o životní prostředí je neustálá
a trvalá cesta o podmínky, ve kterých žijeme v symbióze my, lidé, stromy a rostliny, živočichové a zvířata. Není totiž
samozřejmostí, že prostředí, ve kterém
žijeme, se vytvoří samo dílem přírody.
Člověk, jako inteligentní tvor, na planetě
ten, který má dán dar přemýšlení a komunikování, by se měl, jako správný hospodář starat o místo, kde žije. Někdy je
složité najít soulad mezi potřebami člověka a přírody samotné. Občas se člověk
jako živočišný druh chová nepochopitelně, rozhazuje kolem sebe odpadky, znečišťuje vodu i ovzduší a ničí to, co nám
příroda nabídla nebo dokonce co vybudovali lidé. Naštěstí je zase naopak mnoho těch, kterým osud naší planety leží na
srdci a snaží se o ni pečovat. Jak je výše
uvedeno, zachovat rovnováhu je složité.
Někdy možná stačí používat zdravý selský rozum.
V Novém Veselí nastalo v posledních
Prosinec 2020

letech mnoho příznivého pro rozvoj
přírodního i životního prostředí. Různé
skupiny obyvatel, kterým leží na srdci
prostředí, kde žijeme, vysázely ovocné
i listnaté aleje, tam, kde se do lesů pustil
kůrovec, se vysazují nové lesy. A nemusí
to být jen stromy, ale i keře, a třeba i trvalky, byliny a kvetoucí
paloučky. Míst, kde se
objevila nová výsadba,
je tak dost. Ale člověk
může víc, a tak máme
další plány, o které bychom se s vámi chtěli
podělit.
Po dostavbě obchvatu, která bylo
dlouho
očekávanou
stavbou zlepšující dopravní situaci v Novém
Veselí, proběhlo mnoho terénních úprav tak,
aby i životní prostředí

bylo co nejméně zasaženo. Samozřejmě,
že reálně to není až tak možné, příroda
musela člověku ustoupit, ale co jsme ve
prospěch člověka přírodě na jedné straně vzali, se jí to na druhé straně snažíme
vynahradit. Terénními úpravami vznikly
tři velké plochy určené k výsadbě, a již je
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plán na osazení té u kruhového objezdu
na Březí nad Oslavou. Výsadba se bude
realizovat na jaře z vlastních finančních
zdrojů, a opět bude vysazeno cca na
12 stromů různých druhů, které budou
označeny druhovými názvy na cedulkách, a budou tak trochu malým arbore-

tem. Další dvě plochy se budou osazovat
postupně, a v úvaze jsou bezúdržbové
divoké loučky, které budou zdrojem potravy pro včely, čmeláky a další hmyz.
Dalším plánem je realizace lesoparku
v lokalitě na Holetín, kteří je již ve fázi
projektu, a momentálně je projekt připo-

mínkován. Měl by být místem vícegeneračních odpočinkových aktivit, místem,
kde si každý najde prostor pro aktivní
či pasivní relaxaci. Zároveň se připravuje zpracování koncepce zeleně v našem
městysi.
Za komisi EVVO Monika Kovalská

Mateřská škola Polnička na vodní naučné stezce
O tom, jak je naše naučná stezka originální a unikátní jsme
Vám již psali. Tuto skutečnost potvrzuje nejen mnoho návštěvníků, kteří zavítají do Nového Veselí, ale i fakt, že jsme přihlášením tohoto projektu získali páté místo v celorepublikové
ekologické soutěži Energy Globe 2019 v kategorii vzdělání.
Je škoda, že jen málo škol si našlo tento zajímavý vzdělávací
projekt, který může být výbornou alternativou ve vzdělávacích přístupech. Nicméně, najdou se i výjimky. Na podzim už
podruhé na naši stezku zavítaly děti z MŠ Polnička, které zde
spolu se svými pedagogy realizovaly vzdělávací záměry v rámci projektu Šablony MŠMT. A Školička Kamarád jim na stezce
dělala průvodce.
Zde jsou vzdělávací záměry a specifické vzdělávací cíle, které
děti na naší stezce realizovaly:
• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí
• vytvoření povědomí o ochraně přírody získávání poznatků
o toku vody rozvoj tvořivého sebevyjádření
• znát, kde všude v domácnosti a v přírodě najdeme vodu
• vědět, k čemu vodu potřebujeme
• uvědomovat si důležitost vody
• mít základní informace o koloběhu vody v přírodě využívat
smyslového vnímání
• znát, jak chránit vodu před znečištěním, neplýtvat s ní
• vědět, kteří živočichové žijí ve vodě (opakování) umět vyjádřit své pocity

Projektový den mimo MŠ byl hodnocen velmi kladně, děti si
rozšířily vědomosti a znalosti, kde všude v domácnosti a v přírodě najdeme vodu, k čemu vodu potřebujeme.
Uvědomovaly si důležitost vody, základní informace o koloběhu vody v přírodě.
Seznámily se, jak chránit vodu před znečištěním, jak s ní neplýtvat, poznaly, kteří živočichové žijí ve vodě, u vody. Děti bavilo bádání, objevování, zaujal je příběh o kapičce, práce s vodním mlýnkem, skládaly obrázky vodníků, lovily síťkami plankton
a hledaly nějaký život ve vodě. Bohužel, protože se návštěva
uskutečnila začátkem listopadu, počasí již bylo chladné a ve
vodě žádní živočichové nebyli. Ve školce si pak děti namalovaly
obrázky s námětem vody, co si zapamatovaly z výletu k rybníku
a zpracovaly si pracovní list o vývojových stádiích žab. Obrázky
si vystavily v galerii na webových stránkách MŠ.
Monika Kovalská

Dům přírody Žďárských vrchů na Krátké
Vysočina a Žďárské vrchy jsou místem krásné a často i málo dotčené přírody a také místem staré venkovské architektury, která se daří uchovávat pro
budoucí generace. Jedním z právě zrekonstruovaných a čerstvě otevřených
míst je Dům č.p. 2 na Krátké u Sněžného,
kde se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rozhodla vybudovat další z domů
přírody, kterých v naší republice najdete celkem devět. Provozovatelem byly
vybrány Chaloupky o.p.s., kde funguje
i ekocentrum. Sídlo ekocentra a zároveň
Dům přírody Žďárských vrchů pochází
z 2. poloviny 19. století a je nejstarším
domem ve vsi. Samotná obec Krátká není
obec ledajaká, ale vesnická památková
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rezervace. Je to proto, že se zde uchoval
jeden z nejhodnotnějších celků lidové
architektury v oblasti Žďárských vrchů.
Malebnost lidových staveb je umocněna
jejich vhodným začleněním do krajiny.
Původně interiéry neposkytovaly potřebné zázemí pro badatelskou činnost. Školy
a školky tak v ekocentru využívaly především programy ukazující tradiční venkovský život v období svátků. V prosinci roku
2018 začala dlouho připravovaná rekonstrukce statku a jeho přeměna v Dům přírody Žďárských vrchů a slavnostní otevření proběhlo v červenci.
Expozice domu přírody se věnuje vývoji místní krajiny a přírody v průběhu
věků. Představuje oblast v obdobích před

příchodem člověka, během středověké
kolonizace, rozvoje místního průmyslu,
kolektivizace, ale také pohled do budoucnosti. Cílem domu přírody je představit
návštěvníkům danou oblast po všech
stránkách. Návštěvníci by ji měli vnímat všemi smysly, všemi póry. Návštěvu
Domu přírody vřele doporučujeme jako
úspěšný počin zanechat současným i budoucím generacím ukázku vývoje života
a proměn přírody v našem regionu.
Info najdete na : https://www.chaloupky.cz/kratka/, https://www.dumprirody.cz/zdarskevrchy/
Zdroj: SEV Chaloupky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Monika Kovalská
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 9. 9. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí,
příspěvkové organizace k zahájení
školního roku 2020/2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Náměty a připomínky ze zasedání ZM
dne 24. 8. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty z jednání předsednictva SVK Žďársko dne 17. 8. 2020
a 27. 8. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 28.
8. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly v Základní škole a Mateřské
škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci za období 1-12/2019
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Žádosti občanů na přesun kontejnerů na tříděné odpady umístěné před
RD č.p. 90, bude prověřena možnost
umístění kontejnerů na vhodnější
místo
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace z průběhu staveb „Nové
Veselí – napojení stezky na silnici III
35311“, „Polní cesty C 23“, „Nové Veselí
– Kanalizace ulice Příčná“, „Nové Veselí
– vodovod a kanalizace Dolní, ke zdravotnímu středisku“ a „Modernizace

základní školy v Novém Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Informace o zajištění voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu ve dnech 2.
10. a 3. 10. 2020 a 9. 10. a 10. 10. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 25 /2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Provedení úpravy č. 1 závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Prodloužení lhůty pro předložení kolaudačního rozhodnutí rodinného
domu určené v kupní smlouvě do 31.
7. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Udělení výjimky pro Základní školu
a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci, Na Městečku
1, Nové Veselí, podle ustanovení §
23 odst. 3 a § 177 odst. 2 Zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění na
navýšení kapacity v Mateřské škole
Nové Veselí na 100 dětí na školní rok
2020-2021 s účinností od 1. 9. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zhotovení projektové dokumentace
na akci „Nové Veselí zasíťování pozemků III. etapa“ od firmy PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01

Jihlava za cenu ve výši 60.000,- Kč bez
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Provedení a zajištění výkonu činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi akce „Modernizace základní školy Nové Veselí“
panem Ing. Česlavem Veselým, Lesní
273/30, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 18.500,- Kč bez DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Uzavření veřejnoprávních smluv na
příjem finančních prostředků do rozpočtu městyse Nové Veselí od okolních obcí k použití těchto prostředků na financování akce „Nástavba
a modernizace základní školy Nové
Veselí“, a to obec Budeč 200.000,- Kč,
Újezd 220.000,- Kč, Matějov 200.000,Kč, Březí nad Oslavou 220.000,- Kč
a Kotlasy 100.000,- Kč. Příjem těchto
finančních prostředků v celkové výši
940.000,- Kč RM schvaluje zároveň
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na pronájem nebytových prostor na
Zdravotním středisku v Novém Veselí,
Dolní 310 o velikosti 67,96 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy ve vlastnictví
městyse Nové Veselí a uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na tento pronájem
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 12. 10. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu místostarosty z jednání předsednictva SVK Žďársko dne 24. 9.
2020
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Informace z průběhu staveb „Nové
Veselí – napojení stezky na silnici III
35311“, „Polní cesty C 23“, „Nové Veselí – Kanalizace ulice Příčná, „Nové Veselí – vodovod a kanalizace Dolní, ke
zdravotnímu středisku“ a „Nástavba
a modernizace základní školy v Novém Veselí“
Prosinec 2020

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Nové Veselí (audit) za období od 1. 1.
2020 do 30. 9. 2020
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Smlouvu o smlouvě budoucí nájemné s MUDr. Evou Šedou na podnájem
nebytových prostor na Zdravotním
středisku v Novém Veselí č.p. 310
o velikosti 67,96 m2 za cenu ve výši
14.992,- Kč/rok
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 27/2020

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor
na Zdravotním středisku v Novém
Veselí, Dolní 310 o velikosti 74,96 m2
v 1. nadzemním podlaží budovy ve
vlastnictví městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodej pozemku v k.ú. Nové
Veselí parc.č. 70/7 o velikosti 23 m2
z majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrž. 1
5) Program zasedání ZM Nové Veselí
dne 21. 10. 2020 v 18,00 hod
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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III. RM souhlasí:
1) S uzavřením smlouvy s Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku podle
Stanov a Zásad investiční politiky
SVK Žďársko pro vypracování projektové dokumentace na stavbu „Nové
Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní 2. etapa“ ve výši
158.000,- Kč. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě

o dílo s firmou LS MONT s.r.o., Jamská
2486/8, Žďár nad Sázavou na akci
„Nástavba a modernizace základní školy v Novém Veselí“ z důvodu
úpravy ceny za dílo. Celková cena
za dílo bude ve výši 5.974.187, 06 Kč
bez DPH, což je cena o 483.293,95 Kč
bez DPH vyšší. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) S provedením asfaltového povrchu
stavby „Polní cesta u Nového rybníka“ dle cenové nabídky firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00

Praha 8 za cenu ve výši 295.604,- Kč
bez DPH
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) S čerpáním rozpočtu městyse Nové
Veselí k 30. 9. 2020 v příjmech a výdajích. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) S vybudováním dávkovací stanice
na síran železitý na Čističce odpadních vod v Novém Veselí ke snižování
fosforu v odpadních vodách. Investorem akce bude SVK Žďársko
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 4. 11. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK Žďársko dne
22. 10. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 9.
10. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Žádosti na změny Územního plánu
městyse Nové Veselí v k.ú. Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace z jednání školské rady dne
22. 10. 2020 a výroční zprávu ZŠ a MŠ
Nové Veselí, příspěvkové organizace
za období 2019/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Žádost na odstoupení od nájemní
smlouvy na pronájem nebytových
prostor v budově Úřadu městyse
Nové Veselí dohodou k 30. 11. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Žádost o odkup pozemku parc.č.
565 o velikosti 78 m2 a pověřila starostu městyse k prověření možností u žadatelů na případnou směnu
tohoto požadovaného pozemku za
pozemek v majetku žadatelů. Městys
dlouhodobě preferuje v těchto majetkových záležitostech pouze směny pozemků pro zachování výměr
pozemků v majetku městyse Nové
Veselí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace z průběhu staveb „Nové
Veselí – napojení stezky na silnici III
35311“, „Polní cesty C 23“, „Nové Veselí – vodovod a kanalizace Dolní, ke
zdravotnímu středisku“ a „Nástavba
a modernizace základní školy v Novém Veselí“
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Provedení zpracování žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na akci „Stavební úpravy
a přístavba úřadu městyse v Novém
Veselí“ firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 16.000,- Kč bez DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy na rok 2021
pro Diecézní charitu Brno, třída Kpt.
Jaroše 1928/9, Brno, organizační
jednotka Oblastní charita Žďár nad
Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou
ve výši 27.800,- Kč na provoz Charitativní pečovatelské služby pro občany
Nového Veselí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
3) Zhotovení zábradlí včetně montáže
na stezku u silničního obchvatu firmou Martin Jaroš, Česká Bělá 332,
582 61 Česká Bělá za cenu ve výši
22.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Čerpání rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k 30. 9. 2020
v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Rozpočtová opatření č. 29/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Odpuštění výše nájemného z nájmů
z nebytových prostor pronajímaných
městysem Nové Veselí pro živnostníky, kteří neprovozují svoje činnosti
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem v ČR, a to za měsíce říjen, listopad, prosinec 2020. S jednotlivými

nájemníky budou sepsány dodatky
ke smlouvám o nájmu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor
v budově Úřadu městyse Nové Veselí, Na Městečku 114, na pozemku
parc.č. 17 o výměře 82 m2 za účelem
obchodní činnosti prodeje květin
a zahradního materiálu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Nové
Veselí č. p. 310, na pozemku parc. č.
123 o velikosti 74,96 m2 paní MUDr.
Evě Šedé za nájemné ve výši14.992,Kč za každý kalendářní rok od 1. 12.
2020. Služby poskytované s užíváním
prostoru budou fakturovány nájemci
dle skutečné spotřeby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Uzavření Dodatku č. 1 k příkazní
smlouvě na zajištění technického
stavebního dozoru stavby „Nástavba
a modernizace základní školy v Novém Veselí“ s firmou Ing. František
Pátek, Kosinkova 2220/2, 591 01 Žďár
nad Sázavou z důvodu zvýšení odměny za činnost na konečnou částku
65.000,- Kč včetně DPH. Důvodem je
prodloužení termínu realizace stavby
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S návrhem rozpočtu městyse Nové
Veselí na rok 2021 v příjmech a výdajích. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S návrhem rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na rok 2021
v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení rady městyse dne 24. 11. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Informace starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 13.
11. 2020
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Informace z průběhu staveb „Polní
cesty C 23“, „Nové Veselí – vodovod
a kanalizace Dolní, ke zdravotnímu
středisku“ a „Nástavba a modernizace
základní školy v Novém Veselí“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Žádost na vybudování kanalizačního
řadu v lokalitě „Pod Vortem“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Stížnosti občanů na opakované znečisťování místních komunikací a cest
zemědělci a pověřuje starostu městyse zasláním dopisu na vedení ZDV Novoveselsko s výzvou na řešení těchto
záležitostí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Rozpočet Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace na rok 2021 v příjmech a výdajích, včetně závazných ukazatelů
rozpočtu
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Pronájem nebytových prostor v budově Úřadu městyse Nové Veselí č.p.
114, na pozemku parc. č. 17 o velikosti
82 m2 za nájemné ve výši 15.000,- Kč
za každý kalendářní rok od 1. 12. 2020.
Služby poskytované s užíváním prostoru budou placeny měsíčně formou
zálohy. Vyúčtování bude vyfakturováno 1x za rok dle skutečné spotřeby
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení zemních prací na odvodnění polní cesty a úpravě cesty k Bo-

4)

5)

6)

7)

rovinám firmou Marek Krčál, autodoprava Bohdalov 10, 592 13 Bohdalov
za cenu ve výši 19.600,- Kč bez DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Uzavření Dohody o ukončení smlouvy o veřejných službách č. 56/2020
s firmou ICOM transport a.s., Jiráskova
1424/78, 587 32 Jihlava k poskytování
veřejné služby v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou. Tato
služba bude zajišťována prostřednictvím objednávky Kraje Vysočina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové
Veselí na krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 126, 122 a 34 pro
umístění pouťových atrakcí po dobu
konání poutí pod zdravotním střediskem v roce 2021 a 2022
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 59 Nové Veselí, parc.č.
40 (budova SDH)
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Program zasedání ZM konaného dne
9. 12. 2020 v 18,00 hod
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

III. RM souhlasí:
1) S uzavřením smlouvy č. 9001761431
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
v lokalitě nové výstavby rodinných
domů v Novém Veselí „Za potokem III.
etapa“ pro 8 odběrných míst a o uhrazení podílu ve výši 100.000,- Kč městysem Nové Veselí na oprávněných
nákladech spojených s připojených
a zajištěním požadovaného příkonu.

Záloha ve výši 50% z hodnoty podílu, tj. 50.000,- Kč je splatná do 15 dnů
ode dne uzavření této smlouvy a doplatek ve výši 50% z hodnoty podílu,
tj. 50.000,- Kč je splatný 8 měsíců ode
dne uzavření této smlouvy. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením kupní smlouvy na nákup
pozemků parc.č. 2427/2 o výměře 659
m2 a parc.č. 2428 o výměře 1394 m2
vyhotovených geometrickým plánem
č. 1030/2000 za cenu ve výši 43,-Kč/
m2. Náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a s vkladem na katastr
nemovitostí hradí kupující. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) S uzavřením kupní smlouvy na prodej
pozemku z majetku městyse Nové
Veselí parc.č. 70/7 o výměře 23 m2 za
cenu ve výši 2.300,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy
a s vkladem na katastr nemovitostí
hradí kupující. RM doporučuje ZM ke
schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zastoupenou na základě Plné moci ze
dne 8.3.2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10,
U Záběhlického zámku 233/15 106
00 Praha na umístění a provozování
komunikačního vedení akce „11010096781, VPCI Nové Veselí ZR kanalizace ul. Příčná“ na pozemcích parc.č.
737, 739 a 899 v majetku a k.ú. Nové
Veselí. Náhrada za zřízení Služebnosti
ve výši 500,- Kč bez DPH bude uhrazena městysi Nové Veselí firmou CETIN
a.s. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse dne 21. 10. 2020
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 12 ze dne 24. 8. 2020
Hlasování: pro 10 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 10, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až září 2020
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
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II. ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení
dalších bodů do programu dnešního
zasedání zastupitelstva, a to:
1. Určení člena zastupitelstva pro projednávání územně plánovací dokumentace
2. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na akci
„Stavební úpravy a přístavba úřadu
městyse v Novém Veselí“

3. Zateplení stěn a podlahy půdy na
Základní škole v Novém Veselí
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí dne 21. 10. 2020
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí
k 30. 9. 2020 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
4) Uzavření smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská
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2, Žďár nad Sázavou na poskytnutí
finančního příspěvku podle Stanov
a Zásad investiční politiky SVK Žďársko pro vypracování projektové dokumentace na stavbu „Nové Veselí –
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
ul. Dolní 2. Etapa“ ve výši 158.000,- Kč.
ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení asfaltového povrchu stavby „Polní cesta u Nového rybníka“ dle
předložené cenové nabídky firmou
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186
00 Praha 8 za cenu ve výši 295.604,Kč bez DPH. ZM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

6) Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 507/2020 s firmou LS MONT
s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou na akci „Nástavba a modernizace základní školy v Novém Veselí“ z důvodu úpravy ceny za dílo.
Celková cena za dílo bude ve výši
5.974.187, 06 Kč bez DPH, což je cena
o 483.293,95 Kč bez DPH vyšší. ZM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
7) Určeného zastupitele pana Jiřího
Landsmana, který bude spolupracovat ve volebním období 2018-2022
s pořizovatelem v procesu pořizování územně plánovací dokumentace
městyse Nové Veselí v souladu se zá-

konem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů“
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 1
8) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
na akci „Stavební úpravy a přístavba
úřadu městyse v Novém Veselí“
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
9) Provedení zateplení stěn a podlahy
půdy na Základní škole v Novém Veselí navazující na novou přístavbu
firmou FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o., Rytecká 2553/6, Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 143.422,- Kč bez DPH.
ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

ZE SPORTU

Volejbal
Přesto, že pro naše svěřenkyně byla sportovní hala uzavřená,
o zahálce nemohla být řeč. Děvčata spolu s trenéry navázala na
úspěšnou sérii jarního domácího posilování. Dvakrát týdně se
scházela ve virtuálním prostředí při společném posilovacím tréninku. Jedna z hráček vždy vybrala video, podle kterého všichni
cvičili společně se zapnutými kamerami a navzájem se povzbu-

zovali. K distančnímu tréninku také patřil výběh na 4 kilometry,
který musel každý z posilovací skupiny absolvovat třikrát týdně.
Vizuální kontakt ale k dlouhodobému budování úspěšného týmu
nestačil, proto jsme všichni rádi, že jsme se mohli na začátku prosince opět shledat pod vysokou sítí v naší krásné sportovní hale.
oddíl volejbalu

Výzva – oddíl volejbalu
V příštím roce oslaví TJ Sokol Nové Veselí 20 let dívčí odbíjené.
K tomuto výročí se chystá vydání kroniky oddílu volejbalu
mapující jeho historii od roku 1937 do roku 2021. Kronika obsahuje nespočet informací o umístění našich družstev v jednotlivých soutěžních roč-nících i mnoho zajímavých či raritních fotografií zachycující rané období oddílu volejbalu.
I přesto bych chtěl touto formou poprosit všechny spoluobčany, kteří mají ve svém domácím archivu jakoukoliv fotku
či předmět související s novoveselskou odbíjenou, aby mě
kontaktovali. Děkuji.
Tel.: 720 983 025, krivanekroman@seznam.cz.
Roman Křivánek

Z oddílu házené
Sport v době pandemie: házenkáři
bojují nejen na palubovkách
Do nové sezóny vstoupily týmy oddílu házené tradičně začátkem září, i když
vývoj pandemické situace často měnil
veškerý program. Negativně byla ovlivněna celá letní příprava, kdy jsme byli
nuceni zrušit oblíbené a tradiční turna18

je mužů (Memoriál Dr. Josefa Smékala)
či mládeže (Rozhodni se sám, Memoriál
Lukáše Macka). Přesto dostal náš obměněný a omlazený tým mužů šanci
odehrát jak domácí, tak i zahraniční přípravná utkání, alespoň na sousedním
Slovensku. Před letní přípravou převzal
kormidlo vedení A-týmu mužů Peter

Kostka, který při oslavách 50. výročí našeho oddílu a prvního domácího zápasu
nové extraligové sezóny oslovil fanoušky, příznivce a partnery: „Generační výměna je součástí sportovního života.
Mnohé kluby by k ní rádi přistoupily, ale
nemají kam sáhnout. To však není náš
případ. S upřímnou pokorou se na Vás
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

obracím s novou vizí, začátkem nové
kapitoly, v níž hlavní roli budou hrát naši
mladí chlapci ze špičkové veselské akademie. Chlapci se srdíčkem pro náš klub,
odchovanci, znající a milující každý kout
nádherné Vysočiny. Tito chlapci si šanci nejen zaslouží, oni ji jednoduše musí
dostat. Ano, přijdou chyby, objeví se nevyrovnané výkony, dostaví se bolestné
prohry. Ale to přece k dospívání a pubertě patří. Nechceme úlevy, ani nízko
položenou laťku. To ke klubu jako Nové
Veselí nikdy pasovat nebude. Potřebujeme trpělivost, dobře míněné rady,
ale i přísný „pohlavek“, pokud bychom
měli tendenci sejít z cesty. Nemůžeme,
vzhledem k průměrnému věku 20 let,
hrát profesorskou házenou. Určitě však
můžeme slíbit a zejména chceme hrát
rychle, s obrovským elánem a silným
odhodláním poprat se za náš krásný region, rodinný klub a především za přízeň
každého z Vás. Doufáme, že na naší cestě
budete s námi.“ Nový trenérský tým našeho mužstva rozšířil na pozici asistenta
trenéra také bývalý hráč veselských výběrů Michal Studený starší.
Omezeným možnostem přípravných
zápasů a soustředění čelily také naše do-
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rostenecké či žákovské kategorie. Týmy
našich dorostenců vstoupily do nové
sezóny se zpožděním způsobeným jak
jinak než karanténními opatřeními. První
zápasy tak odehráli mladší i starší dorostenci počátkem října a prezentovali se
dobrými výkony a výsledky. Před další
nucenou a přestávkou, tentokrát pro
všechny týmy, která se protáhla na několik týdnů, stihly naše mládežnické týmy
odehrát už jenom jeden domácí zápas.
Podobná omezení doprovázela samozřejmě také program žákovských týmů.
V létě jsme mohli díky lepší situaci uspořádat dva tradiční žákovské letní kempy,
a to jak pro kategorii mladších, tak starších žáků. Starší a mladší žáci absolvovali
pár letních turnajů, ze kterých dovezli
několik krásných výsledků v podobě 1.
a 2. míst. V září a říjnu stihl tým starších
žáků odehrát první tři turnaje v rámci
Ligy Vysočiny. Z dvanácti odehraných
zápasů našli přemožitele pouze jednou,
díky čemuž dva z turnajů vyhráli. Poté už
ovšem přišla zmiňovaná stopka pro veškerý sport.
Kromě házenkářských akcí nám v letních měsících, v průběhu měsíce července, situace dovolila uspořádat první

příměstský tábor v Novém Veselí, který
doufáme, že si s námi děti užily. Pevně
věříme, že tato nová akce nebude ojedinělou a budeme se moci příští léto s dětmi společně opět sejít.
Vrátíme-li se k našemu A-týmu,
mužstvo vstoupilo do nové extraligové
sezóny dvěma zápasy, po kterých bohužel zasáhla tým karanténa v souvislosti
s onemocněním Covid-19. Kvůli tomu
vypadl náš tým ze zápasového kolotoče
na další tři kola a samozřejmě byla negativně ovlivněna celá dosavadní příprava
a zápasový rytmus. Po návratu do Extraligy stihl náš tým odehrát dvě domácí
utkání, než přišel kompletní zákaz sportovní činnosti a další nucený výpadek.
Individuální příprava samozřejmě není
v kolektivních sportech ideální, proto
jsme byli všichni nadšení, když se 4. listopadu konečně mohli ke společným
tréninkům v hale vrátit alespoň hráči našeho extraligového mužstva.
Sotva se hráči vrátili na palubovky,
čekalo se na oficiální potvrzení výjimky
k znovu rozjetí extraligové soutěže. Toho
se nejvyšší česká soutěž dočkala 13. listopadu. Domácí remíza proti Kopřivnici
o den později byla zároveň posledním
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ostrým zápasem před odletem našeho
mužstva na dvojzápas 2. kola evropského
poháru na Kypru. Los přisoudil našemu
týmu „nelichotivého“ soupeře z daleké
země. Aktuální pandemická situace v České republice bohužel zhatila naše snahy
odehrát oba zápasy v domácím prostředí
naší ZDT Arény a znovu tak zažít skvělou
atmosféru, kterou fanoušci vždy dokáží
v domácích zápasech vytvořit. V tomto
kontextu jsme po zvážení nakonec souhlasili s odehráním zápasů v kyperské Nikósii, kde se nachází sídlo soupeře – klubu
Sabbianco Anarthosis Famagusta. Přestože jsme v součtu obou zápasů na domácí
tým nestačili a vypadli, prezentoval se náš
tým dobrým výkonem, a nedal zkušenému soupeři nic zadarmo. „Přirozeně jsme
smutní, protože se nám nepodařilo naplnit jeden z předsezónních cílů, kterým
byl postup do dalšího kola EHF Cupu.
Ale určitě nejsme nešťastní. Smutek po
nesplněné touze či nenaplněné ambici
je namístě, neboť je důkazem, že nám
na něčem velmi záleželo. Házená není

počítačová hra, kde si zvolíte hráče a úroveň obtížnosti. V našem sportu zkratky
neexistují. Je to o tvrdé práci a trpělivém
nabírání zkušeností. A naši hráči pracují
tvrdě a poctivě. A takovými zápasy, jako
byl dvojzápas s Famagustou, se posouvají
vpřed. Mentálně, herně i osobnostně. EHF
CUP byl perfektní zkušeností, kterou bezpochyby zúročíme v budoucnosti. Jdeme
dál a děkujeme všem za silnou podporu,“
hodnotil letošní zkušenost v evropském
poháru hlavní trenér A-týmu Peter Kostka.
Přestože aktuální výsledky posledních
zápasů v Extralize jistě nejsou podle představ nás všech, věříme nastavené cestě.
Nadále se budeme poctivě připravovat,
zapojovat mladé hráče, zlepšovat se individuálně a hlavně jako tým. Všechno chce
svůj čas a jen překážky nás vždy posouvají dál. Co nám hodně chybí je podpora
vás všech v hledišti. Hrát ve veselské ZDT
Aréně bez diváků je zvláštní pocit pro
všechny hráče na hřišti, nejen ty naše.
Není to fráze, že jste pro nás tím pověst-

ným osmým hráčem na hřišti. Děkujeme
za podporu, kterou projevujete alespoň
na dálku, když to (zatím) není jinak možné. Snažíme se vám zprostředkovat lepší
zážitek ze zápasů, a to komentovanými
přenosy na internetové stanici TVCOM.
Budeme rádi, když si naše zápasy pustíte
a budete nám držet palce.
V této době není jednoduché zabezpečit běžný chod v životě. Stejně tak
v tom sportovním by účast našich družstev nejen v domácích mistrovských soutěžích, ale také a zejména v evropském
poháru nebyla možná bez podpory Kraje Vysočina, městyse Nové Veselí, naší
střešní organizace České obce sokolské
a mnoha našich sponzorů a příznivců.
Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za jejich podporu i v této pro nás
všechny těžké době. Vážíme si toho, doufáme a věříme, že důvěru v nás vloženou
nezklameme a budou s námi i nadále na
naší cestě.
za oddíl házené
Karolína Straková

Rozhovory
Oddíly házené a volejbalu opět navazují svými články na minulé vydání Novoveselského zpravodaje, kde jsme avizovali publikování vzpomínek na minulé trenéry, rozhovory a výpovědi současných trenérů našich oddílů. Chtěli bychom tímto poděkovat
našim trenérům za jejich dlouholetou obětavou práci pro naše oddíly. V aktuálním vydání zpravodaje si můžete přečíst rozhovor
se současným trenérem mládežnických výběrů házené Michalem Musilem a rozhovor se současnou trenérkou mládežnických
výběrů volejbalu Kateřinou Vítovou.

Michal Musil: rozhovor s trenérem minižáků
Michal Musil je trenérem minižáků
od roku 2010. K trénování se dostal poměrně „tradiční“ cestou – vodil na tréninky minižáků svého nejstaršího syna Vítka, a jednoho dne byl v hledišti osloven
Miluškou Hladíkovou, zda by se nechtěl
k současným trenérům připojit a pomoci. „No a od té doby jsem již trenérem miníků,“ dodává s úsměvem Michal Musil.
Pokud není v práci, na úřadě, na tréninku nebo ve škole (úsměv), kdy těchto
volných chvilek je hodně málo, tak volný
čas tráví nejraději se svojí rodinou. Pokud je volného času o trochu více, rád
vyjede na cyklo výlety pod dohledem
zkušeného cyklisty Milana Šedého po
naší krásné Vysočině (úsměv).

několik mých spolužáků za Nové Veselí
hrálo a i já byl na pár trénincích a několika zápasech v Třešti a v Cerekvi. Tehdy nás
trénoval tehdejší ředitel školy pan Landsman. Od té doby jsem se již házené nevěnoval až do oslovení Milušky, zda nechci
pomoc při trénincích.“
2. Již několik let působíte jako trenér našich minižáků. Jak se Vám spo-

lupracuje s Vašimi parťáky, Milan Šedým a Petrem Dlouhým?
„S těmi dvěma se mi pracuje moc
dobře a doufám, že i oni jsou se mnou spokojeni. Vycházíme spolu jak při házené,
tak i v soukromém životě. Poslední dobou
jsou tréninky miníků převážně v jejich režii
z důvodu mého pracovního vytížení, takže
na ně hodně spoléhám.“

1.Kdy jste se, Michale, poprvé setkal s novoveselskou házenou, a jak
na to vzpomínáte?
„S házenou jsem se poprvé setkal před
mnoha a mnoha lety, kdy jsem ještě chodil
na základní školu v Novém Veselí. Tehdy
20
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3. Víme, že kromě své náročné práce jste také starostou obce Sirákov.
A slyšeli jsme, že rovněž studujete
vysokou školu. Jak náročné je zvládat
tolik aktivit a povinností?
„Jde to, ale stojí to hodně úsilí a sil.
Nejdůležitější je vše si pořádně rozvrhnout
a naplánovat, ale jsou chvíle, kdy by se nejraději na vše vykašlal, ale pak přijdou třeba
úspěchy s miníky na sokolských přeborech
a je zase energie na rozdávání (úsměv).“
4. Co říkáte na současné výsledky
novoveselské házené?

„Došlo k velkým změnám, jak na trenérských funkcích, tak i na hráčské lavičce
a vzhledem k neustálým omezením ohledně Covidu si myslím, že bude ještě určitě
nějakou dobu trvat, než si vše v týmu sedne tak jak má. Věřím, ale tomu, že si letos
play of zahrajeme. A pokud skončíme před
branou play off, o nic nejde, je to sport. Povede se to příští rok!“
5. Co říkáte na to, že mládež v dnešní těžké době nemůže sportovat? Jak
si myslíte, že to děti fyzicky i mentálně
ovlivní?

„Dnešní covidová doba je těžká, složitá
a hlavně nová pro nás všechny. Osobně si
myslím, že kdo chce sportovat nebo se věnovat nějaké fyzické aktivitě, tak si vždycky
nějakou cestu nebo řešení, jak tyto aktivity
činit, najde. Takže si nemyslím, že by tyto
okolnosti tuto generaci nějak výrazně
ovlivnilo na fyzické kondici. Horší to bude
se vzděláním, protože distanční výuka si
myslím není to pravé pro naše nejmenší
školáky. Musíme však doufat, že opatření brzy pominou a vše se vrátí do starých
kolejí.“

Kateřina Vítová: rozhovor s trenérkou volejbalistek
Kateřina Vítová je trenérka oddílu
volejbalu Nového Veselí od roku 2011,
kdy se přistěhovala do Nového Veselí.
Díky náhodné zmínce a zájmu o trénování dětí se setkala s předsedou oddílu
volejbalu Romanem Křivánkem, který
oslovil Kateřinu Vítovou s trénováním
družstva starších žákyň. Kromě volejbalu patří mezi její koníčky rodina, knihy,
pěstování květin a příroda.

Prosinec 2020

1. Než jste se stala trenérkou veselských volejbalistek, byla jste sama
aktivní hráčkou? Jak dlou-ho už je
Váš život spjatý s volejbalem?
„S volejbalem jsem začala poměrně
pozdě, bylo mi 14 let. Do té doby jsem
dělala aktivně sportovní a moderní gymnastiku. Za školu jsem byla úspěšná v plavání a atletice. Volejbal jsem aktivně hrála do svých 23 let.“

2. Jak vzpomínáte na své trenérské začátky? Nyní se věnujete především juniorkám. Vedla jste i jiné
kategorie?
„Ve Veselí jsem začínala s kategorií starších žákyň, kterou mi přenechal
Roman Křivánek. V té době to byla v NV
nejstarší kategorie. S tímto družstvem
jsem zůstala jako trenér až do kategorie
žen. Prožily jsme společně velmi dlouhý
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a intenzivní čas, během kterého se vytvořilo mezi námi opravdové přátelství. Moc
rády na to společně vzpomínáme. Teď už
některé hráčky nám pomáhají vychovávat nové naděje NV volejbalu (úsměv).
V současné době trénuji družstvo kadetek a juniorek společně s trenérem Mírou Štouračem a Marcelem Klasem. Zde
se snažíme, aby děvčata hrála volejbal
na dobré úrovni, a současně se jim snažíme vysvětlit, že to není jenom zábava,
ale také velká odpovědnost, protože
máme velmi malou hráčskou základnu.
Pokud některá z hráček skončí, tak to
ohrožuje pokračování celé soutěže. Toto
je určitě nevýhoda našeho oddílu v malé
obci.
Nikdy jsem nevedla mladší družstva,
i když si myslím, že je to také určitě zajímavá zkušenost a třeba v budoucnu to
také vyzkouším.“
3. Jak se Vám pracuje s Vašimi trenérskými kolegy a děvčaty, které se
volejbalu v Novém Veselí věnují?
„Na kolegy si nemůžu stěžovat. Jsou
to pro mě opravdoví přátelé, na které se
mohu spolehnout i v soukromém životě.
Samotné trénování nám vyplňuje většinu
volného času, ale jsem moc ráda, když si
najdeme chvilku, kdy společně i s našimi
manželi a manželkami něco podnikneme.
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Mně se osobně velmi líbí pozorovat, jak děvčata rostou volejbalově, ale
i osobnostně. Všichni dohromady si užijeme spoustu legrace.“
4. Co říkáte na současné výsledky
novoveselského volejbalu?
„Já jsem na výsledky veselského volejbalu velmi pyšná. Náš oddíl z malé obce
dosahuje výsledky v mládežnické kategorii srovnatelné s výsledky velkých volejbalových klubů. Na Vysočině určitě patříme
ke špičce ženské mládeže. Všechny minulé sezóny měly úspěch a budu ráda, když
i tento rok vybojujeme výborný výsledek.
Tuto sezónu máme cíle nejvyšší a uvidíme, co nám nyní tato komplikovaná doba
dovolí.“
5. V současné situaci je už po nějakou dobu výrazně omezen sport dětí
a mládeže. Co na toto omezení říkáte
z pohledu trenérky mládeže? Jak si
myslíte, že to děti fyzicky i mentálně
(psy-chicky) ovlivní?
„Tato situace mne velice mrzí. Během
našeho omezení se setkávat a společně
trénovat se snažíme, aby byl zachován
nějaký tréninkový režim. Máme společné
tzv. posilování online podle videí a výběhy, z kterých si sdílíme naše časy a uběhnuté vzdálenosti (úsměv). Pomáhá nám
to udržovat motivaci a určitý náš sociální

kontakt.
Dopad této doby se určitě u mládeže
projeví. Už jen tím, že někteří jsou věkem
v juniorské kategorii poslední rok a výkonost nám předpokládala, že bychom se
mohli účastnit finálového turnaje o postup do nejvyšší mládežnické kategorie
extraligy juniorek. Bylo by škoda o tuto
příležitost přijít a nevzít si z toho životní
vzpomínky.
Určitě to ovlivňuje kluby, které se spoléhají na mladé posily z juniorských kategorií, které měly doplnit dospělou složku.
Tyto hráči/ky nebudou mít tolik potřebné
zkušenosti, které jsou podstatné při přechodu do dospělé kategorie. Větší kluby
posily nakoupí, ale jiné musí ohrávat
vlastní hráče a nyní pro to nemají příležitost.
Určitě tato doba nepodporuje u dětí
režim a děti bez režimu jsou méně aktivní. Znovuzískání určitých návyků je velmi
náročné a někteří to už nemusí znovu
zvládnout.
Děti potřebují sociální kontakt, který
je potřeba pro motivaci a učení se navzájem, pro určitou vzájemnou inspiraci.
Doufám, že se tato situace zlepší a přinese nám i některé potřebné zkušenosti. Věřím, že společně to zvládneme!“
za oddíly házené a volejbalu
připravila Karolína Straková
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Dům přírody na Krátké
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