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Vážení spoluobčané,
je to více jak rok, co náš městys, naši zemi a celý svět sužuje nákaza způsobená virem Covid – 19. Doposud jsme podobnou
situaci a podobná opatření nezažili. Všechna opatření vydaná
v souvislosti s touto nákazou se dotkla více či méně každého
z nás. Ačkoli pro někoho je náročné se s touto situací vyrovnat,
nepropadejme zoufalství a pesimismu. Zase přijde čas, kdy se
vše vrátí do „starých kolejí“.

Tímto Vám chci do dalších dnů popřát dostatek trpělivosti, klidu,
dobré nálady a hlavně hodně zdraví.
Velikonoce jsou symbolem znovuzrození a naděje, proto i já
Vám přeji pokojné a požehnané velikonoční svátky plné naděje,
víry v lepší dny a lásky k nejbližším.
starosta městyse

Stromové arboretum
Jarní novinkou pro zkrášlení životního prostředí v našem městysi
bude výsadba stromů u kruhového objezdu na Březí nad Oslavou.
Této okrašlovací akce se ujmou
myslivci, což usnadní organizaci
výsadby, a my jejich aktivitu kvitujeme. V plánu je v této lokalitě
vysadit malé stromové arboretum.
Komise EVVO při svém pravidelném setkání vybralo nejznámější
druhy listnatých dřevin, které budou opatřeny označníky s názvem
dřeviny a krátkým popisem. Mezi
stromy současně již byla vysazena
divoká loučka, konkrétně trvalka
kyprej vrbice, která kvete fialově
a mezi zelenými listnáči pěkně
prosvětlí celý pozemek. Zároveň
pozemek bude jako bezúdržbový.

Bude sloužit nejen ptákům, hmyzu a drobným živočichům, ale
i člověku, který, bude-li procházet
stezkou pod mostem směrem na
Nové Veselí či z Nového Veselí,
může se projít mezi stromy a kochat se jejich květem, listem, plodem, barvou i urostlým vzrůstem.
I pro děti a žáky bude mít arbore-
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tum edukační význam – najdou
zde nejznámější dřeviny vyskytující se v Česku a budou moci
pozorovat a vnímat jednotlivé
odlišnosti. Tak ať se dílo zdaří a to,
co jsme přírodě zásahem člověka
při budování obchvatu vzali, můžeme těmito kroky vracet.
Monika Kovalská
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Nový zákon o odpadech
Od začátku letošního roku je v platnosti nový zákon o odpadech. Důležitými
ustanoveními tohoto zákona jsou jednak
určení, že nejpozději od roku 2030 se
ukončí ukládání odpadů na skládkách,
dále dochází k postupnému výraznému
zdražování poplatku pro obce a města za
sběr a ukládání odpadů a nové jsou také
sankce za nesprávné nakládání s odpady.
Také v našem městysi bude nutné se
nové legislativě přizpůsobit. Pro informaci uvádíme některé údaje týkající se
množství vyprodukovaného odpadu občany našeho městyse v posledních dvou
letech a také finanční zatížení rozpočtu
městyse v souvislosti se sběrem a likvidací všech druhů odpadů.
V roce 2019 bylo v našem městysi
vyprodukováno 393,5 tuny všech druhů

odpadů, z toho směsného komunálního
odpadu ukládaného na skládkách bylo
227,6 tuny.
V roce 2020 však bylo vyprodukováno celkem 474,5 tuny všech druhů odpadů, z toho směsného komunálního
odpadu ukládaného na skládkách bylo
307,8 tuny.
Z těchto čísel je zřejmý velký nárůst
množství vyprodukovaných odpadů
v roce 2020 oproti roku 2019, a to u celkového množství to je o 81 tun více,
u směsného komunálního odpadu to
je o 80,2 tuny více. Podobný meziroční
nárůst směsného komunálního odpadu
trvá již několik posledních let, což bohužel ukazuje, že se v našem městysi snižuje
třídění vyprodukovaných odpadů. Právě
svoz a ukládání směsného komunálního

odpadu na skládkách je pro náš městys
nejvíce finančně nákladný. Za další vytříděný odpad (plast, papír, sklo) nám náklady na jejich likvidaci kompenzuje firma
EKO-KOM.
V roce 2020 městys Nové Veselí uhradil za odběr, zpracování, uložení a dopravu částku 1.258.544,39 Kč.
Příjmy od občanů byly ve výši
366.344,- Kč a od firmy EKO-KOM byly
příjmy 294.641,- Kč. Finanční rozdíl
597.569,39 Kč uhradil městys z rozpočtu
městyse. Oproti roku 2019 je to nárůst
o 101.365,92 Kč.
Závěrem bychom vás chtěli požádat
o co možná nejlepší třídění všech vyprodukovaných odpadů ve vašich domácnostech a provozovnách. Děkujeme.
starosta městyse

Stavební akce v roce 2021
Největší stavební akcí v letošním roce bude rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Dolní (od Bílkových až po Pohankovi). Na tyto práce navážou další úpravy – výměny silničních obrub, rekonstrukce některých částí chodníku a následně obnova
silničního povrchu od budovy SDH až po kruhovou křižovatku
na obchvatu.
Rekonstrukci vodovodu a kanalizaci investorsky zajišťuje SVK Žďársko. Předpokládaná realizační částka je 16 mil. Kč,
městys přispívá 30 % z realizační ceny. Výměnu silničních obrub
a rekonstrukci chodníku hradí Městys Nové Veselí, a to částkou
cca 1,2 mil. Kč. Obnova silničního krytu je v režii Krajské správy
a údržby silnic. Zahájení stavby je naplánováno na duben, ukončení v říjnu. Po celou dobu stavby bude dopravní uzavírka této
ulice. Místním občanům bydlícím v této lokalitě bude doprava
umožněna. Žádáme spoluobčany o trpělivost po celou dobu

provádění prací.
Další plánovanou akcí je oprava schodů na starém hřbitově.
Termín opravy je stanoven na srpen a září letošního roku.
Městys v tomto roce také plánuje provést dokončení lokality
pro stavbu rodinných domů „Za potokem“. V současné době se
dokončuje projektová dokumentace pro inženýrské sítě a komunikaci. Bude nabízeno k prodeji sedm stavebních pozemků
a tři jsou v soukromém vlastnictví. Cenové a stavební podmínky
za prodej těchto pozemků budou sděleny zhruba do konce měsíce dubna. Prodejní cena se bude skládat z ceny za nakoupený
pozemek a také z ceny za realizaci inženýrských sítí. Soukromí
majitelé pozemků v této lokalitě se budou finančně podílet na
realizaci inženýrských sítích. Případní zájemci o stavební pozemky mohou poslat žádost na Úřad městyse Nové Veselí.
starosta městyse

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Adéla Hladíková, Bohdalovská
Petr Zikuška, Na Zámku
Matyáš Salcburger, Příčná

Jiří Sobotka 70 let
Marie Dobrovolná 75 let
Božena Klímová 75 let
Vlasta Chlubnová 75 let
Ludmila Henzlová 75 let
Marie Žilová 75 let
Miroslav Cimpl 90 let

Rodičům dětí srdečně blahopřejeme

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

Informace z evidence obyvatel Nového Veselí za rok 2020 a ze Statistického úřadu
Po zpracování statistiky za rok 2020 je stav obyvatelstva v našem městysi následující: V roce 2020 se přistěhovalo 25 lidí a 15 se
jich odstěhovalo. Narodilo se 12 dětí a zemřelo 9 obyvatel. Počáteční stav k 1. 1. 2020 byl 1317 obyvatel, k 1. 1. 2021 1330 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob za prosinec 2020 činil 2,6 %, což je oproti roku 2019 nárůst o 0,5 %.
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RŮZNÉ INFORMACE A OZNÁMENÍ
I v tomto roce budou majitelům psů v Novém Veselí dle naší
evidence doručeny složenky na úhradu poplatku ze psů za rok
2021. Předvyplněné složenky budou těmto občanům dodány
společně s tímto zpravodajem a žádáme o jejich úhradu do 30.
5. 2021, 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.
Připomínáme občanům možnost zasílání hlášení místního rozhlasu formou SMS zpráv či prostřednictvím mailů. Všechna hlášení místního rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách
městyse v odkazu „Hlášení místního rozhlasu“.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou u budovy úřadu přistaveny od 16. 4. do 17. 4. 2021
Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za rybníkem
Hudlík. Žádáme spoluobčany, aby na toto místo kromě větví neukládali jiné materiály a odpady.
Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů na
veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch.

Připomínáme, že platí zákaz parkování aut na chodnících a komunikacích v majetku městyse.
Žádáme spoluobčany, aby o nedělích a svátcích neprováděli hlučné práce a činnosti a nerušili tak tímto své spoluobčany.
Děkujeme.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky městyse v okolí svých domů.
Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady.
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.

Masopust a masopustní dozvuky Čistá Vysočina
2021
Rok se s rokem sešel a masopustní
čas začátkem února sice nadešel, ovšem nepříznivá epidemická situace
neumožňovala, aby tyto dvě události
proběhly klasickým způsobem. Pro
udržení tradice jsme byli rozhodnuti
uspořádat alespoň symbolický průvod obcí bez zastávek u domů. Bohu-

žel došlo ke zpřísnění opatření a nařízení vlády, jenž toto neumožňovalo.
Doufáme však, že tradici zachováme
a v příštím roce budeme moci masopustní průvod i dozvuky uspořádat.
I tak děkujeme za přízeň a přejeme
všem hodně zdraví a pozitivní mysl.
Mirka Randáčková

Kraj Vysočina v letošním roce opět vyhlásil
akci „Čistá Vysočina, která je zaměřená na úklid
veřejných prostranství od odpadků. Jedná se
zejména o úklid kolem silnic a cest. Do této
akce se v Novém Veselí jako již tradičně zapojí
místní hasiči. Děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2021
Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje všem dárcům,
kteří přispěli jakoukoli finanční částkou v rámci letošní netradiční Tříkrálové sbírky. Do 320 pokladniček umístěných na
veřejně přístupných místech žďárského okresu bylo vybráno
1 909 264 Kč.
Online koleda na www.trikralovasbirka.cz, kam je možné
přispívat až do 30. 4. 2021, přinesla službám žďárské Charity
537 708 Kč (stav k 15. 2. 2021).
Finance získané ze sbírky podpoří provoz jednotlivých zařízení, které poskytují služby těm, kdo je potřebují a bez nichž
se neobejdou.
V Novém Veselí bylo vybráno 47.839 Kč.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 v našem správním obvodě
Nové Veselí
47.839,- Kč
Újezd
20.950,- Kč
Březí nad Oslavou
10.090,- Kč
Matějov
6.500,- Kč
Budeč
6.500,- Kč
Kotlasy
8.400,- Kč

Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé.

Celkem:

Březen 2021

100.279,- Kč
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120 let OCHOTNICKÉHO DIVADLA v Novém Veselí
V letošním roce slaví novoveselské
divadlo 120 let od svého založení. Divadelní historii a vzpomínky sepsal pan
Jaroslav Bílek ve sborníku Ještě jsme
tady, vydaném v roce 2004. V tomto
článku Vám přinášíme alespoň malou
část z dlouhé historie divadla, které je
tak nejstarším spolkem v Novém Veselí.
Původní Kroužek ochotníků divadelních vznikl v roce 1901 z podnětu
tehdejšího učitele Kudrny. Avšak první
divadelní výstupy byly v Novém Veselí sehrány mladými nadšenci již kolem
roku 1866. První kronikáři zaznamenaná
hra je z roku 1874 Učitel ve francouzském zajetí od spisovatele Františka
Pravdy. Po první světové válce byl z iniciativy místních mládenců založen spolek
Oslavan. Zkoušelo a hrálo se tehdy převážně po hospodách nebo v chalupách
příznivců divadla. Plnohodnotného jeviště se ochotníci dočkali až v roce 1936,
kdy byla slavnostně otevřena místní sokolovna. Premiéru na novém jevišti měla
25. října 1936 hra I člověk spravedlivý.
Pak přišla druhá světová válka, sokolovna byla zapečetěna a ochotníci se
museli na krátkou dobu odmlčet. Avšak
i ve válečných letech přece jen našli řešení, jak divadlo hrát a založili organizaci
Národní souručenství, kde se režie ujal
Alois Pohanka ml. V letech 1941 a 1943
sehráli alespoň krátké divadelní hry. Oficiálně svoji činnost obnovili 26. srpna
1945 hrou Devátá louka.
Roku 1946 se režie chopil Jaroslav
Bílek (1924-2017). Pod jeho vedením
vzniklo kolem 60 divadelních her a se
souborem se pravidelně zúčastnil divadelních přehlídek, ze kterých si ochotníci
přivezli mnoho ocenění. I v současnosti se divadelníci pravidelně zúčastňují
amatérských divadelních přehlídek, které jsou však převážně nesoutěžní.
Od svého vzniku do dnešních dnů
sehráli novoveselští divadelníci téměř
300 her, ve kterých se představilo více
než 160 herců.
Bohužel, v této době nemohou
ochotníci svoji činnost vykonávat a oslavit tak s Vámi diváky své výročí. Doufáme, že tato situace nezpůsobí zánik této
krásné činnosti, kterou děláme s nadšením a s láskou k divadlu. Držte nám
palce a těšme se, že se snad brzy zase
všichni ve zdraví setkáme a společně zasmějeme při nějaké veselohře sehrané
námi novoveselskými ochotníky.
Jana Stehlíková
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Velikonoční stromky
Co vlastně znamená strom? V Bibli
hned v 1. žalmu čteme, že člověk, který si
oblíbil zákon Boží je jako strom zasazený
u vod, listí mu nevadne a ve svůj čas přináší ovoce.
Věda nám říká, že jeden strom je hostitelem pro 3 tisíce jiných druhů živočichů
i rostlin, od ptáků až po různé houby a plísně.
Každý může na vlastní oči vidět, jak
stromy okrašlují obce i krajinu a může si
domyslet, jak prospívají ovzduší i hospodaření.
Někdo si pak vzpomene na památný
strom, jak byl u jeho sázení anebo se ho
všiml a dozvěděl se, co připomíná.
Osobně mohu potvrdit, že na domobranské bříze před farou na jaře zrána
ze dvora za chvilinku uvidím a uslyším nejméně devět druhů ptáků.

Osobně si také mohu postěžovat, jak
moc vidím pařezů po stromech naprosto
zdravých, které ještě mohly prospívat dál
a nepadly vinou vichřice.
Vánoční stromky jsou jasné, vánoční radost je nakažlivá, dítě přece vzbudí
úsměv a naději. Stáří však často vzbudí
soucit a obavy, protože se dostáváme do
stínu smrti. I když Velikonoce jsou připomínkou poslední večeře, utrpení a umučení Pána Ježíše, jsou to svátky radostné,
protože on byl třetího dne vzkříšen. Opravdu byl vzkříšen. Voistinnu voskrés, jak říkají
naši slovanští bratři na východě, latinsky to
je Surrexit Dominus vere a známe to z chorálu. Díky Kristu má tedy naději každý smrtelný člověk. To je velikonoční radost, u nás
ještě podtržená jarním rozpukem všeho.
Můžeme přidat i radost z dobrého díla.
Třeba zasadit strom, na zahradě, v kraji-

ně pěkně na očích a samozřejmě také na
nechtěné mýtině. Právě v dubnu, právě
kolem velikonočních svátků je k tomu příhodný čas a můžeme mu pak říkat velikonoční stromek. A kdyby se to nestihlo, nic
si z toho nedělejte, na podzim je také velmi
vhodný čas na sázení. Do té doby jistě na
něco přijdeme.
Strom u vodních proudů. Vodní poměry v Novém Veselí jsou slušné. A krásné
bude, když přibude stromů. A prospěšné,
pro oko, pro dýchání, pro budoucnost.
I ten dědeček pookřál, když vnoučkovi
vysvětloval, proč sází jablůňku, i když se
jejích jablíček sám už nedočká.
Strom člověka přežije, to víme a vidíme. Pán Ježíš, který přemohl smrt, nám
umožňuje přežít svou smrt. To věříme a vyznáváme. A o Velikonocích slavíme.
Jan Peňáz, farář

OKÉNKO EVVO
Jak na budování vztahu k přírodě
Je důležité už od raného věku u dětí pěstovat kladný
vztah k přírodě. Když si totiž děti přírodu oblíbí, máme v budoucnosti daleko větší šanci, že se ji budou snažit minimálně neničit, ale třeba ji budou i chránit, pomáhat jí… A jak
toho dosáhnout? Hlavně pobytem v přírodě. Však nám les,
louky a parky dávají především mnoho prostoru a příležitosti pro hry.
Les nám dává prostor, inspiraci, ale je jen na nás, jak se
nám podaří to všechno uchopit a předat. Jak to dokážeme
využít. Je krásné, když můžeme s dětmi dělat věci doopravdy, než si jen stále na něco hrát, ale to neznamená, že je špatné na něco si hrát. Ba naopak, hry „na něco“ rozvíjejí dětskou
kreativitu. Děti si rády vymýšlejí různé pohádky o všelijakých, nejen lesních stvořeních. Když děti vezmeme do lesa,
můžeme společně stavět přírodní domečky. Už jen aktivitu
samu o sobě mají děti rády. A když je poprosíme, aby ještě vyprávěly krátký příběh o tom, kdo v domečku bydlí a co
dělá, budou rády, že se s námi mohou o příběh podělit. V přírodě můžeme rozvíjet celou osobnost dětí.
Nejen, že každý les je přírodní tělocvičnou a můžeme
zde tedy rozvíjet fyzickou zdatnost dětí, ale příroda
prospívá dětské kreativitě, ale i daleko větší samostatnosti dětí. Dále trénuje sluch a s tím související soustředěnost. Je přeci něco krásného lehnout si do trávy
a poslouchat zvuky louky. Nebo lehnout si v lese na
mech a pozorovat stromy a jejich pohybující se větve,
sluneční paprsky blikající mezi větvemi. Děti v tomto prostředí vnímají nebo tedy mohou vnímat všemi
smysly. Je přeci daleko lepší, když pozorují sýkorky
venku v budce, než když se o nich učí z obrázku. V přírodě věci nejen vidí, ale i slyší, mohou si je ohmatat
Březen 2021

a i ochutnat. Příroda bystří veškeré smysly. A to díky tomu,
jak je rozmanitá. Nabízí nám barvy, které někdy ani neumíme
pojmenovat, zvuky linoucí se odevšad a nepřeberné množství chutí a povrchů. Někdy máme my dospělí neustále pocit,
že musíme dětem jejich činnost organizovat. Myslíme si, že
jinak by ony samy neuměly volný čas dostatečně efektivně
využít. Není to tak úplně špatně, ale jak se říká, všeho moc
škodí a u organizování času tomu není jinak. Vždy by měl
být čas, prostor pro nějakou improvizaci. Měly by mít prostor
pro vlastní kreativitu, pro zvolení si toho, co chtějí dělat, ale
i na povídání o vlastních zážitcích. Děti se rády dělí o vlastní
zážitky. Přemírou plánování můžeme potlačovat přirozenou
dětskou zvídavost a tím bráníme dětem v získání vlastní zkušenosti, vlastního sebepoznání, toho, co jsou schopni udělat
či překonat a co ještě ne. Svazuje nás strach a obavy, že dítě
něco nezvládne. Ale čí je to strach? Dětí ne. Ty si potřebují
vytvářet vlastní zkušenosti a zkoušet, experimentovat, sa-
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mozřejmě s dospělým nablízku. Někdy to není strach, ale
i přehnaná úzkost a někdy i pohodlnost. Když se dítě ušpiní,
tak se přeci zas umyje. Je „nebezpečí“ a „nebezpečí“. Samozřejmě, že nenecháme dítě lézt na velký strom, ale pokud
lézt umí, strom je malý a dobře vzrostlý a my dáváme na dítě
pozor, tak proč ne? Nejvíce dětem zůstane v paměti totiž
to, čeho dosáhly samy. Děti, ač se nám občas zdá, že se do
všeho vrhají po hlavě, mají stejně jako my pud sebezáchovy.
S tím souvisí i posouvání hranic. Měli bychom jim vždy být
připraveni pomoct, ale pokud nebudou chtít, měli bychom
je nechat. Z pravidla dokážou vystihnout tu správnou dobu
pro pokrok. Neměli bychom bránit jejich zvídavosti. Překážkou bývá i počasí, to je pro mnohé důvodem, proč nejít ven.
Neměli bychom čekat jen na krásný slunečný den. Venku

může být krásně, i když slunce zrovna nesvítí. A pokud nás
na vycházce zastihne přeháňka, tak to téměř nevadí, jen to
posílí celkový zážitek. „Venku je krásně i za jarního deště,
nejpřitažlivější pro dětské holínky jsou přece louže po dešti,
stružky tekoucí vody, bláto na cestě a dobrodružství z jeho
překonávání.“ Právě v přírodě nalezneme všechny živly a daleko lépe se tam s nimi můžeme seznámit, než u knih a televize. Můžeme v ní pozorovat i sílu živlů, a to především
vody a vzduchu, ale i země. Lze zde snadno a názorně dětem
ukázat koloběh života. „Pobyt a hraní venku je katalyzátorem
dětské zvídavosti. Příroda mu poskytuje nekonečné množství podnětů pro rozvoj jeho osobnosti.“
https://jdeteven.cz/cz/publikace-ke-stazeni
Upravila Monika Kovalská

Jarní úklidové akce
S probouzejícím se jarem a táním sněhu se nám odhaluje příroda v celé své kráse. Vedle pučících stromů a prvních
jarních květin na loukách vidíme i množství odpadků ve struhách, příkopech, všude v trávě psí exkrementy. S něčím si
příroda poradí (i když čekat na to, až se exkrement rozloží, to
může trvat nějaký čas, proto bude super, když si každý milovník pejsků po svém mazlíčkovi uklidí1), no a s něčím musíme
pomoci my. Obzvláště, když odpadky v přírodě jsou po nás,
lidech. Někdo by mohl říct – já jsem to neudělal, proto mě
to nezajímá. Nicméně, odpadky se tady mohly dostat jakkoli, i vítr může plastové sáčky zavát až kdo ví kam, a když už

máme krásné domovy s ještě krásnějšími zahradami a předzahrádkami, přece nás nenechá chladnými nepořádek v blízkém okolí. Je to péče o naše nejbližší životní prostředí, a přiložit ruku k dílu mohou všichni, velcí i malí. S jarem startují
různé uklízecí kampaně typu Čistá Vysočina nebo Ukliďme
Česko, v podtextu stávající složité situace ale nevíme, jak
a zda vůbec proběhnou. Proto nečekejme na hromadné akce
a s úklidem začněme sami – s rodinou, s partou, jednotlivci.
Všichni můžeme být dobrovolníky, kterým leží na srdci, v jakém prostředí všichni žijeme.
Monika Kovalská

Sčítání 2021
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.
na 27. 3. 2021. Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má
v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dní.
6

Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

v mobilní aplikaci. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou
rodinu.
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem
oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na
kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického

úřadu. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do
11. 5. 2021 na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky.
Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její
odeslání je zdarma.
Pro pomoc s vyplněním formulářů se můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50, vzhledem k současné epidemické situaci
sčítací komisaři nebudou pomáhat s vyplňováním.
Podrobné informace ke sčítání a seznam míst k odevzdání
formulářů na webových stránkách: www.scitani.cz

Informace k očkování proti COVID-19
Máme za sebou přibližně tři měsíce očkování proti COVID-19. Očkování se
z nemocnic přesunulo i do
velkých očkovacích center
v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou,
Nemocnice Havlíčkův Brod
dle svých možností posiluje
kapacitu očkování v pavilonu onkologie, do očkování
se zapojily i polikliniky v Telči a Třešti. V první polovině března byly očkovacími
vakcínami zavezeny první
připravené ordinace praktických lékařů v regionu.
Praktičtí lékaři jsou pro nás
důležití partneři, kteří by do
budoucna měli zásadním
způsobem rozšířit síť očkování a přispět k rychlé proočkovanosti populace. Kraj
Vysočina připravil přehlednou mapu ordinací, které
se k očkování přihlásily, vyznačena jsou v ní i pracoviště, která už vakcínu očkují.
Mapa je k dispozici na www.
ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli
v Kraji Vysočina doočkováni
dosud zaregistrovaní občané starší 80 let. Patříte-li do
této skupiny a máte o vakcínu zájem, stále je možné
se pro očkování v očkovacím centrum registrovat na
webové adrese registrace.
mzcr.cz, případně volat informační linku 1221 nebo
informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Operátoři
Vám pomohou také v případě, že jste už obdrželi na svůj
mobilní telefon druhou tzv.
zvací SMS s ověřovacím kó-
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dem. Čím dříve ho uplatníte,
tím dříve budete naočkováni. V systému nyní zůstávají
desítky až stovky lidí, kteří
na výzvu objednání termínu
nereagují, bohužel tím blokují ostatní čekající ve frontě na termíny. Pokud půjde
vše podle nastaveného harmonogramu, bude koncem
března proočkována většina
registrovaných osob 70+,
učitelé, zdravotníci, složky
IZS, sociální zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny Evropskou unií schválené druhy vakcín – Pfizer/BioNTech,
Moderna i AstraZeneca.
Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/
objednaný termín na očkování v očkovacím centru,
byla vám do mobilního telefonu doručena potvrzující SMS se shrnutím důležitých informací – den a čas
očkování, místo očkování.
Pokud potřebujete tuto
informaci ověřit, volejte
informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Linka
funguje denně od 8 do 20
hodin, pokud se nedovoláte, hovor později opakujte.
Do očkovacího centra není
nutné chodit s doprovodem, pokud to nevyžaduje
Váš zdravotní stav. S sebou
si vezměte vždy kartičku
zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Dostavte
se ideálně 10 minut před
očkováním, ne dříve, pokud jste přijeli vozem dří-

ve, prosím vyčkejte na svůj
termín ideálně ve voze, na
recepcích center nebo před
vchodem bychom rádi předešli tvoření zástupů. Před
odjezdem do centra prosím
vyplňte a vytiskněte si dotazník k očkování, ušetříte
čas sobě i zdravotníkům.
DOTAZNÍK je viditelně umístěn na ockovanivysocina.cz
nebo na stránkách krajských
nemocnic, bude k dispozici
i v centrech.
U každého centra je zajištěno parkování, není možné
jej rezervovat pro konkrétní
vozidla. Pokud místo k parkování není přímo u centra,
využijte prosím vedlejší parkovací plochy, s navigací pomůže městská nebo státní
policie, případně parkovací
služba. V recepcích center
jsou k dispozici pojízdná
křesla pro méně pohyblivé klienty, lze si je vyžádat.
V případě, že do centra doprovázíte klienta se sníženou pohyblivostí, obracejte
se hned s prosbou o pomoc
s registrací a usazením klienta na administrativní
pracovníky u vchodu nebo
na recepci centra. Jsou připraveni řešit i nestandardní
nebo mimořádné situace.
Celý proces očkování
zabere cca 40 minut – od
administrace a ověření totožnosti klienta, přes krátký
informační pohovor s lékařem, aplikaci vakcíny až po
odpočinek pod dozorem
zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není
k dispozici občerstvení, do-

poručujeme lehce posvačit
před samotnou návštěvou.
Ideální je přijít ve vhodném
oblečení, které umožní rychlé obnažení horní části ruky
(tričko, tílko, svršek s volnějšími rukávy).
Další plánovaná očkovací centra na Vysočině
Na základě informací Ministerstva zdravotnictví, které informovalo, že už v měsících duben a květen mají
být do České republiky doručeny miliony očkovacích
dávek, připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městy
a jejich partnery další očkovací centra ve Velkém Meziříčí, Přibyslavi a v Počátkách.
Populačně silnější ročníky
tak budou mít dostupnější
přístup k očkování ve svých
spádových oblastech. O zřízení menších očkovacích
center mají zájem i další
města, kraj připravuje informační „OBÁLKU“, která by
v budoucnu mohla být návodem, jak při zřízení centra
postupovat.
Děkuji Vám za odpovědný
přístup ke svému zdraví i ke
zdraví Vašich blízkých. Věřím,
že očkování je naší nadějí
vrátit se co nejdříve k běžnému životu, k životu bez obav
a nepříjemných omezení.
Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající
se očkování jsou pravidelně
zveřejňovány na webové
stránce ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 16. 12. 2020
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK Žďársko dne 26.
11. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Náměty a připomínky ze zasedání ZM
dne 9. 12. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Žádost o změnu Územního plánu Nové
Veselí, a to změnu využití pozemku
parc.č. 2128 na plochu smíšenou obytnou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace z průběhu stavby „Nástavba
a modernizace základní školy v Novém
Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Krátkodobý pronájem pozemků (veřejného prostranství) parc. č. 126, 122 a 34
v majetku městyse Nové Veselí (pod
zdravotním střediskem) na umístění
pouťových atrakcí v době konání poutí
v roce 2021 a 2022 panu Janu Lagronovi,
Dlouhá 90, 535 01 Břehy za smluvní ceny
na jednotlivé pouťové atrakce a za pro-

2)

3)

4)

5)

nájem pozemku ve výši 12 000,- Kč/rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Pronájem nebytových prostor v budově
č.p. 59 Nové Veselí, parc.č.40 (budova
SDH) v majetku městyse Nové Veselí
o velikosti podlahové plochy 7,8 m2 pro
Myslivecký spolek Nové Veselí – Matějov
za nájemné ve výši 1,- Kč za každý kalendářní rok, od 1. 1. 2021.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení úpravy č. 2 závazného ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace dle předloženého materiálu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení nových dešťových okapních
svodů a nového chodníku u zadního
vchodu, včetně dešťové vpusti na budově Základní školy Nové Veselí firmou
LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 46.758,50 Kč
bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Snížení investičního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci o 50.000,Kč z důvodu neplnění plánovaného
výdaje z tohoto fondu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

6) Odeslání objednávky na firmu SPORTIS,
příspěvkovou organizaci, Horní 22, Žďár
nad Sázavou na provádění zimní úpravy lyžařských stop kolem Nového Veselí
čtyřkolkou za cenu ve výši 120,- Kč/km
v zimní sezóně 2020 - 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Finanční a materiální pomoc majiteli
Hostince Černý Rak v Novém Veselí po
vzniklém požáru nemovitosti do výše
60.000,- Kč. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Rozpočtová opatření č. 34/2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) Stanovení výše odměny pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace pana Mgr.
Jana Krakoviče z finančních prostředků
Kraje Vysočina za rok 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. RM nedoporučuje:
1) Uzavření smlouvy na pojištění právní
ochrany pro Základní školu a Mateřské
školu Nové Veselí, příspěvkovou organizaci s firmou D.A.S. Rechtssuchtz AG, pobočka pro ČR agentura Brno, Veveří 102,
616 00 Brno
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 13. 1. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Informace místostarosty městyse z jednání předsednictva
SVK Žďársko dne 17. 12. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zpráva starosty městyse z jednání představenstva LDO Přibyslav dne 18. 12. 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Poskytnutí finanční dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy právnické osobě Centrum Zdislava, Radnická 350,
Nové Město na Moravě ve výši 35 698,- Kč. Služeb denního
stacionáře využívá i obyvatelka Nového Veselí. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klubu Úsměv, Komenského 1, Žďár nad
Sázavou ve výši 5 000,- Kč. Služeb této organizace využívají
i někteří občané Nového Veselí. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření 1/2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) 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 leden a únor 2021. S jednotlivými
nájemníky budou sepsány dodatky ke smlouvám o nájmu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Platový výměr pro ředitele Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvkové organizace na základě nařízení vlády
č. 603/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.
1. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v majetku městyse Nové Veselí z důvodu zvýšení
záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním prostor,
a to ve výši 1750,- Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S poskytnutím dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

vy na rok 2021 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158, Nové Veselí ve výši do 600.000,- Kč. Finanční
prostředky budou uvolňovány dle podmínek uvedených ve
smlouvě. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S ukončením podnájmu nebytových prostor v přízemí budovy Městyse Nové Veselí dohodou k 31. 1. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu pro uložení kabelového vedení NN, pojistkové skříně „Veselíčko hájenka:rek.vedení NN“ v k.ú. Veselíčko
u Žďáru nad Sázavou, na pozemku v podílovém vlastnictví
městyse Nové Veselí parc. č. 843/2 zapsaných na LV 171. 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 2.940,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) S výmazem předkupních práv vzniklých na základě uzavřených kupních smluv při prodeji pozemků určených k výstavbě rodinných domů pro parc. č. 817/16, 817/3, 817/12, 817/7,
817/15, 817/9, 2515/10 a 2515/5, vše v k. ú. Nové Veselí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Se směnou části pozemku v podílovém spoluvlastnictví
městyse Nové Veselí parc.č. 409/3 o výměře 1524 m2 v k.ú.
Staré Ransko, nově odděleného dle GP č. 246 -1071/2017
jako parc.č. 409/19 za část pozemku v majetku Obce Slavětín,
se sídlem Slavětín 7, 582 63 parc.č. 49/13 o výměře 1524 m2
v k.ú. Slavětín u Oudoleně, nově odděleného dle GP 149 –
1234/2020 jako parc.č. 49/21. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 8. 2. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Náměty a připomínky ze zasedání ZM
dne 27. 1. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty městyse z jednání předsednictva SVK Žďársko dne
28. 1. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu starosty městyse ze zasedání
představenstva LDO Přibyslav dne 29.
1. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Provedení stavebních úprav ve sklepě
Mateřské školy v Novém Veselí (omítky a výměna oken) firmou STAKO VYSOČINA s.r.o., Strojírenská 2288/10,
Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
58.614,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o společném postupu zadavatelů na akce „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.

Dolní II. etapa“ a „Nové Veselí – rekonstrukce ulice Dolní“ uzavřenou mezi
městysem Nové Veselí, Na Městečku
114 a Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, Jihlava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu pozemků v podílovém
spoluvlastnictví městyse Nové Veselí
v rámci LDO Přibyslav a to část pozemku parc.č. 21/1 vodní plocha o velikosti
527 m2 (nově vzniklý pozemek parc.č.
21/8 ostatní plocha), dále parc.č. st. 268
zastavěná plocha, nádvoří o velikosti
654 m2 včetně stavby ev.č. 51 vše v k.ú
Staré Ransko a dále pozemek parc.č.
743/3 vodní plocha o velikosti 101 m2
v k.ú. Hodiškov za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí, Ronovská 338,
Přibyslav (firmou) parc.č. 442 lesní pozemek o výměře 384 m2, parc.č. 458 lesní
pozemek o výměře 32.654 m2 a parc.č.
461 lesní pozemek o výměře 29.306 m2
v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Rozdíl
cen oceněných směňovaných věcí dle
znaleckých posudků ve výši 352.525,- Kč

bude firmou Lesní družstvo obcí Přibyslav vyplaceno spolupodílnickým obcím podle výše jejich podílů
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření 4/2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská
158, Nové Veselí, oddílu volejbalu ve
výši 10. 000,- Kč na zpracování kroniky
oddílu volejbalu. RM schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Udělení plné moci pro Vodárenskou
akciovou společnost, a.s. Studentská
1133, 591 21 Žďár nad Sázavou ve
věci vypracování majetkové a provozní evidence za rok 2019 podle zákona
č. 274/2001 Sb., pro vodoprávní úřad
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S předloženým návrhem Partnerství,
o.p.s., Údolní 33, 602 00 Brno na revitalizaci cykloturistické trasy Mlynářská stezka 2020/22 vedoucí katastrem
a intravilánem Nového Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 1. 3. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Zpracování projektové dokumentace Změny č. III. Územního
plánu Nové Veselí firmou Ing. Arch. Jan Psota, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 90.000,- Kč
včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Březen 2021

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Členy do komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Nové Veselí – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace ul. Dolní, II. etapa“ – MVDr. Zdeněk
Křivánek, Ing. Jiří Danihel, náhradníci Ing. Jana Stehlíková, Ing.
Luboš Štěpánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí za
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rok 2020, účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 a zároveň převod
zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za rok 2020 ve výši
667.210,04 Kč do fondů Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace a to 237.201,04 Kč do rezervního fondu, 300.000,- Kč do investičního fondu a 130.000,- Kč do
fondu odměn
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádostí o dotace, a to z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina
na akci „Opravy vpustí, komunikací a chodníků“, dále z Fondu
Vysočiny Kraje Vysočina na „Akceschopnost jednotek požární
ochrany obcí 2021“ a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora bydlení – Technická infrastruktura na zasíťování nových stavebních pozemků
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zpracování žádosti o dotaci a její další administraci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na akci „Městys Nové Veselí, obytný soubor RD „Za potokem“ – II. etapa – dokončení“ firmou
IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 31.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
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 březen a duben 2021. S jed-

notlivými nájemníky budou sepsány dodatky ke smlouvám
o nájmu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S nákupem pozemku do majetku městyse Nové Veselí parc.č.
2145 o velikosti 1270 m2 v k.ú. Nové Veselí za cenu ve výši
100.000,- Kč. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S provedením opravy schodů na starý hřbitov v Novém Veselí
firmou SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč za cenu
ve výši 193.102,- Kč bez DPH. RM doporučuje zasedání ZM ke
schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12. 2020 v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Se zajištěním a provedením bezpečnostního a objednávkového systému v ZŠ Nové Veselí. Organizačně a finančně zajistí
vedení Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvková organizace s využitím investičního fondu ZŠ
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Se zasláním žádosti ohledně prověření zařazení územní rezervy R1 Územního plánu Nové Veselí do zastavitelných ploch
pro bydlení na Odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 9. 3. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní na akci „Městys Nové Veselí, obytný soubor RD „Za
potokem“ – II. etapa“ – dokončení“ s firmou GasNet, s.r.o.,
Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupenou
firmou GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) Zakoupení 3300 kusů ochranných respirátorů pro občany
Nového Veselí od firmy MAVEX, spol. s r.o., Dlouhá 164, 760
01 Zlín za cenu ve výši 20.000,- Kč včetně DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zakoupení a dovoz 19 kusů stromů a 30 kusů keřů určených k výsadbě v k.ú. Nové Veselí od firmy Školky Litomyšl,
spol. s r.o., T. G. Masaryka 506, 570 01 Litomyšl za cenu ve
výši 24.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočtová opatření č. 6/2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse konaného
dne 9. 12. 2020 č. 14
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 13 ze dne 21. 10. 2020
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od
posledního zasedání ZM, jak bylo
předneseno starostou městyse MVDr.
Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou
zápisu
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávy ze zasedání finančního a kontrolního výboru přednesené jejich
předsedy
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Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až listopad
2020
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení
dalšího bodu do programu dnešního
zasedání zastupitelstva, a to:
1. „Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové
Veselí“
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

2) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí dne 9. 12. 2020
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 32/2020
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Rozpočet městyse Nové Veselí na
rok 2021 jako schodkový s příjmy
24.311.900,- Kč, výdaji 31.311.900,- Kč
a využití finančních prostředků z minulých let ve výši 7.000.000,- Kč, včetně
rozpočtu sociálního fondu na rok 2021,
vycházejícího ze Zásad pro tvorbu sociálního fondu.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Uzavření 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. ZM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
6) Nákup pozemků a uzavření 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 88.279,-Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy
a s vkladem na katastr nemovitostí
hradí kupující. ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
7) Prodej pozemku a uzavření 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.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1

8) Uzavření 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.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
9) Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě s Tělocvičnou jednotou Sokol
Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse konaného
dne 27. 1. 2021 č. 15
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 14 ze dne 9. 12.
2020
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu o činnosti rady městyse od posledního zasedání ZM,
jak bylo předneseno starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem a bude přílohou zápisu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až prosinec 2020
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4)

5)
II. ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalších bodů do programu dnešního zasedání zastupitelstva, a to:
1. „Smlouva o prodeji projektové dokumentace Kraji Vysočina“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2. „Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce majetku ZŠ a MŠ Nové
Veselí, příspěvkové organizaci“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3. „Obecně závazná vyhláška městyse Nové Veselí č.1/2021
o místním poplatku z pobytu“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí dne 27.
1. 2021
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové
Veselí na rok 2021 ve výši do 600.000,- Kč. Dotace bude poskytována v průběhu celého roku dle následujících parametrů
a) Příspěvky budou poskytovány do výše 300.000,- Kč na základě měsíčního vyúčtování sportovní haly, kdy za každou
hodinu, kterou v ní stráví mládež, bude poskytnut příspěvek
500,- Kč a pro dospělé 200,- Kč
b) Příspěvky budou poskytovány do výše 100.000,- Kč za každou zaplacenou fakturu za reklamu, kterou zajistí TJ, a to ve
výši základu daně této faktury.
Březen 2021

6)

7)

c) Příspěvek na činnost TJ Sokol – podpora sportu ve výši
200.000,- Kč hrazený ve dvou splátkách.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Nové Veselí v uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Součástí Zprávy č. 2 o uplatňování
Územního plánu Nové Veselí v uplynulém období jsou pokyny pro pořízení Změny č. III Územního plánu Nové Veselí
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Žádost městyse Nové Veselí o pořízení Změny č. III Územního
plánu Nové Veselí dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330062724/001
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice na stavbu pro uložení kabelového vedení
NN, pojistkové skříně „Veselíčko hájenka: rek.vedení NN“ v k.ú.
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, na pozemku v podílovém spoluvlastnictví městyse Nové Veselí v rámci LDO Přibyslav parc.
č. 843/2 zapsaných na LV 171. 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 2.940,- Kč bez DPH. ZM zároveň schvaluje příjem těchto
finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
Výmaz předkupních práv na Katastru nemovitostí ČR vzniklých na základě uzavřených kupních smluv při prodeji pozemků určených k výstavbě rodinných domů pro pro parc. č.
817/16, 817/3, 817/12, 817/7, 817/15, 817/9, 2515/10 a 2515/5,
vše v k. ú. Nové Veselí.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
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8) Směnnou smlouvu a směnu části pozemku v podílovém
spoluvlastnictví městyse Nové Veselí parc.č. 409/3 o výměře
1524 m2 v k.ú. Staré Ransko, nově odděleného dle GP č. 246
-1071/2017 jako parc.č. 409/19 za část pozemku v majetku
Obce Slavětín, se sídlem Slavětín 7, 582 63 parc.č. 49/13 o výměře 1524 m2 v k.ú. Slavětín u Oudoleně, nově odděleného
dle GP 149 – 1234/2020 jako parc.č. 49/21.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
9) Uzavření smlouvy o prodeji projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí na stavbu „II/353 Nové Veselí – obchvat“
Kraji Vysočina za cenu ve výši 1.052.130,- Kč včetně DPH. Tato
kupní smlouva a prodej projektové dokumentace vyplývá ze
vzájemně uzavřené smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/353 Nové Veselí – obchvat“
a Dodatku č. 1 k této smlouvě.
ZM zároveň schvaluje příjem těchto finančních prostředků
jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
10) Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce majetku ze dne

1. 12. 2005 uzavřenou se Základní školou a Mateřskou školou
Nové Veselí, příspěvkovou organizací. Důvodem k uzavření
Dodatku č. 2 je zvýšení hodnoty majetku k výpůjčce.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
IV. stanoví:
1) Změna č. III Územního plánu Nové Veselí pořizovaná na základě Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Nové Veselí
v uplynulém období, bude pořizována zkráceným postupem
dle §55a a násl. zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
V. vydává:
1) Obecně závaznou vyhlášku městyse Nové Veselí č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY
Novinky ze školičky
Krásně je na světě, to bude den….
děti zpívají v oblíbené písničce. A často
nás písničky provázejí na našich cestách
za poznáním. Hlavně, když jsme v terénu.
A i když teď společně do terénu nemůžeme a ani si nemůžeme společně zazpívat,
nevadí. Kdo si počká, ten se dočká. Mezitím se děje plno věcí. Samozřejmě u nás
ve školičce. A změny začaly už v lednu.
Obě paní učitelky ze Včeliček se s námi
rozloučily se starým rokem a chystaly se
nebo chystají na své mateřské povinnosti
i radosti. Přejeme jim krásný čas a po mateřské se shledáme zas. My jsme museli
přijmout rychlá řešení. A tak do Včeliček
nastoupily dvě nové paní učitelky – Alenka Svatoňová a Tinka Kovalská. Změny
nastaly i na pozicích asistentů, což jistě
rodiče zaregistrovali. Bohužel, vše proběhlo v době, kdy rodiče do školky nemohli, a tak se informace k nim dostávaly
pouze skrze jejich děti. Započaly i práce na projektu klubovny
Školičky Kamarád, o kterém
jsme vás již informovali. Projekt
má název „Kouzlo starých časů“
a reflektuje 70. léta minulého
století. Projekt nám zpracovala
Ing. Andrea Dítětová, která ve
školce již realizovala návrhy vyvýšených patýrek. Klubovna se
buduje ve sklepních prostorech
od moštárny, kde bylo jen neomítnuté zdivo a mnoho malých
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kójí. V celém projektu je nám neskutečně
nápomocen náš zřizovatel, městys Nové
Veselí, za což mu velmi děkujeme. Klubovna bude sloužit jako další komunitní
prostor, kde se budou scházet nejen děti
a jejich učitelky, ale i školka a rodiny, budeme zvát i prarodiče, maminky na MD,
zkrátka kohokoliv, kdo bude mít chuť se
setkávat anebo prostor využít třeba i pro
jiný účel. Plánujeme tam třeba promítání
filmů či pohádek, menší výstavy, autorské čtení, společné hry, místo posezení
při větších komunitních akcích. To využití
určitě bude jen na nás. Nyní jsou hotové
omítky, jsou vyměněna okna, s elektrickými rozvody pomohl pan Dvořák, napojení
na vodu nám zajistila firma Technomont,
s Fasádami Kašpárek řešíme podlahu,
nátěry dveří a trubek si zajistíme sami,
výrobu posuvných dřevěných dveří bude
realizovat Truhlářství Veselý. Pokud vše

půjde dobře, brzy budeme klubovnu „zabydlovat“.
A zde je naše opětovná výzva. Máteli něco doma, nepotřebného, plánujete
nákup nového, nic nevyhazujte, zkontaktujte nás na čísle 733 132 583. Z projektu
vyplývá, že hledáme starou kuchyňskou
linku, dřevěnou dělící stěnu, skřínky, hračky, vybavení, rádio, dekorace, vše poplatné
70.letům. Uvádíme pár ilustračních záběrů. A děkujeme za první vlaštovky, protože
se nám již několik kusů nábytku podařilo
získat od manželů Zemanových. Za pomoc se stěhováním děkujeme nejen ZDV
Novoveselsko, konkrétně panu Sochorovi
a pomocníkům, ale i pánům Kratochvílovi
a Svatoňovi za přestěhování kanape ze ZR.
Doufáme, že o svatováclavských slavnostech už bude klubovna hotova a my tam
připravíme nějaký zajímavý program.
Za Školičku Kamarád Monika Kovalská

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Rok 2020 s koronavirem ve Školičce Kamarád
Školní rok 2020-21 pro nás
začal tak jako každý jiný. Samozřejmě jsme měli v podtextu
nové riziko, kterým byl koronavir. Vše začalo na přelomu zimy
a jara 2020 celosvětovým šířením tohoto viru. Na jaře byla
celá školička uzavřena, a to
od 18.3. do 24.5.2020. Zavřená totiž byla i celá naše země.
Nový vir utvářel i nové zkušenosti nás všech, nové chování,
nové přístupy k ochraně zdraví,
u nás ve školičce k ochraně nás
všech – dospělých i dětí. V září
jsme přidali ke vstupu dezinfekci anticovid, pro děti šetřící
dezinfekční gel a s dětmi jsme
se začali učit nový způsob mytí
rukou a ochrany úst.
Všechna tato opatření se
však nakonec ukázala jako
krátká na takovýto nový vir.
V polovině října, konkrétně
ve čtvrtek 15.10. onemocněla
první paní učitelka, o víkendu
další dvě, pak už to šlo naráz
a během dalších pár dnů 14
zaměstnanců včetně provozních. Že se jedná o nákazu
koronavirem jsme zjistili i bez
testu, a to ztrátou chuti a čichu, někteří měli svalovou
slabost, obrovské bolesti hla-

vy, záněty spojivek a vysoké
horečky. Na potvrzení testem
jsme čekali zhruba 5 dnů. MŠ
byla okresní hygienickou stanicí uzavřena hned od pondělí
19.10. a trvala tři týdny, i z důvodu delší pracovní neschopnosti personálu v souvislosti
s onemocněním Covid – 19.
Návrat a otevření MŠ byl složitější, začalo se v omezeném
provozu i v podtextu toho, že
byly uzavřeny školy, někteří
byli na ošetřovném a učili se se
svými dětmi na distanční výuce. I někteří rodiče měli obavy
a řešili jsme časté dotazy, zda
MŠ už může začít fungovat,
zda je bezpečné školku otevřít. Ujistili jsme je, že proběhla celková dezinfekce všech
povrchů, prostorů, a byla nastavena taková opatření, aby
bylo vše bezpečné. Provoz
byl ve třech třídách, vstup
do MŠ byl pouze s rouškou či
respirátorem, nemíchaly se
děti mezi třídami, stravování
neprobíhalo v jídelně, ale ve
třídách. Činnost MŠ byla těmito omezeními poznamenána v nemožnosti organizovat
tradiční mezigenerační komunitní akce, jako je adventní

zpívání, svatomartinské hody,
vánoční kavárnu pro seniory.
Proto jsme se rozhodli alespoň potěšit osamělé seniory
a spolu s paní učitelkami děti
rozvážely zdravé balíčky s produkty z naší zahrádky – šťávy,
džemy, kompoty. Vánoční besídku jsme plánovali odděleně
na třídách. I tento plán jsme
kvůli další nákaze, tentokrát ve
třídě koťátek, museli změnit.
Koťátka byla v karanténě kvůli
onemocnění dítěte od 11.12.
– 20.12.2020. Nadílka i Štědrý
den ve Školičce tak proběhla
až v novém roce, a to 4.1.2021.
Provoz v novém roce začal
také s omezeními, a to zákazem vstupu rodičů i dalších
osob do budovy. U vstupu
děti přebíraly paní uklízečky
a asistentky, pak je předávaly
paní učitelkám. Vše bylo velmi
náročné, organizačně i personálně, a celá situace trvala
měsíc. Od února již zase rodiče
vstupovali do MŠ za dodržení
přísných opatření a dodržování pravidla 3R (roušky, rozestupy, ruce). Radosti, že už se
přibližujeme normálu, jsme si
užili ale jen chvíli. S březnem
byly uzavřeny i MŠ a my jsme

se ocitli na distanční výuce pro
předškoláky. V MŠ je totiž poslední rok před nástupem do
ZŠ ze zákona povinný a pedagogové i pro děti předškolního
věku musí připravovat týdenní
bloky činností s kompetencemi a dovednostmi směřujícími ke zdárnému vstupu do
ZŠ. Pokud se v současné chvíli
ohlédneme (je to rok, co začala
světová pandemie koronaviru),
činnost MŠ, koncepčně zaměřená právě na mezigenerační
setkávání a posilování komunitního života v obci, tak vzala
za své. Ale jak praví staré rčení
– všechno zlé je pro něco dobré – tak vnímáme velké posílení samostatnosti dětí. Tím, že
rodiče nemohli do MŠ, děti se
musely převlékat do třídy i při
odchodu úplně samy. A najednou to šlo. Naučily se zapínat
i zipy a dodržovat kroky k oblékání. Máme totiž ve školce
grafický manuál, co oblékat
jako první, co poté a co nakonec. A proto posíláme zprávu
rodičům – dejte Vašim dětem
čas a prostor a jen se dívejte,
jak jsou Vaše děti šikovné.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Ze třídy Berušek
Nový rok nám přinesl do třídy Berušek
spousty nových zážitků, dovedností a také
vědomostí. Začali rozbalováním dárečků
z vánoční nadílky. Pod stromečkem jsme
nalezli spoustu nových hraček, ale i didaktických her a pomůcek. Také jsme v kruhu
naší třídy oslavili nový rok.
Počasí nám dopřálo pořádnou sněhovou nadílku. A my si sněhu náležitě užili. Postavili jsme několik sněhuláků, zahráli si koulovanou a také vyrazili na kopec, kde jsme
trávili každou volnou chvíli. Když jsme neřádili venku na sněhu tak jsme se proměnili
na sportovce. Vyzkoušeli jsme si velkou část
zimních sportů, které jsou součástí zimních
olympijských her. Děti měly možnost se na
malou chvíli stát hokejisty, biatlonisty i krasobruslaři. Ve všech sportech se nám náležitě dařilo a dočkali jsme se i zlatých medailí.
Za třídu Berušek Věra Novotná

Březen 2021
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Jak to chutná v Turecku
Vše začalo o prázdninách, když jsme
s kolegyní připravovaly třídní vzdělávací
plán pro děti ze třídy Koťátek. Díky současné celosvětové situaci, která přináší
problémy s cestováním, jsme chtěly dětem umožnit cestovat alespoň „VIRTUÁLNĚ“. Založily jsme tedy cestovní kancelář
třídy Koťátek a objednaly zájezd - Cesta
kolem světa za 303 dní.
1. září 2020 jsme přivítaly naše cestovatele v naší školičce, seznámily je s naším plánem, vyřídily nejnutnější formality
(pas, víza atd.) a společně se těšily na dobrodružství, která nás na cestách potkají.
V každé zemi jsme se zdrželi přibližně týden nebo dva. Vždy jsme zavítali do
hlavního města, zjistili pozoruhodné zajímavosti (např. co v dané zemi jedí, čím
se baví, jak si hrají děti, odlišnosti flóry
a fauny). A tak se stalo, že jsme v Čechách
ochutnali „Knedlo, vepřo, zelo“, v Rakousku - rodišti W.A.Mozarta pili vídeňskou
kávu, ve Francii snídali croasanty, z Číny si
dovezli pravý čínský čaj, v Rusku objevili
kouzlo samovaru, na Slovensku si připravili domácí sýr. Co jsme nezvládli sami,
s tím nám pomohli naše úžasné paní
kuchařky - Evička, Kačenka a Jaruška. Jejich umění je hodno titulu „Mástršéf“. Naslouchají našim přáním a snaží se nám,
co nejvíce vyhovět. Za to jim patří veliké
poděkování.
V Turecku nás uchvátil chléb, na který jsme si sehnali od místních obyvatel

recept a rozhodli se ho
vyzkoušet. Recept jsme
důkladně prostudovali,
následně nakoupili suroviny a s chutí jsme se
pustili do práce.
Během
ranních
činností děti připravily
těsto:
• 500 g polohrubé
mouky
• 250 ml teplého mléka
• 100 ml horké vody
• 10 g čerstvého droždí
• 1 lžička cukru
• 3 lžíce olivového oleje a špetka soli
Každý si vyzkoušel, jak umí vařečka
s těstem v míse tancovat. Po tanci si těsto muselo řádně odpočinout a vykynout.
Aby nám čas lépe utíkal, zatančili jsme
si břišní tance s tureckou tanečnicí. Čas
spojený s čekáním na vykynutí těsta nám
ukrátila básnička „O turkovi“, kterou se
děti naučily. Vykynuté těsto jsme rozdělily dětem, ty si vyválely svůj bochánek,
udělaly placku, potřely vodou a posypaly
semínky. Dílo dokončila elektrická trouba. Moc se nám povedli a chutnaly výtečně! Rozzářené tváře dětí byly důkazem.
Vařit nás prostě baví. A naše nadšení se
nám daří přenést i na rodiče našich dětí.
V našich projektových narozeninových

dnech s námi spolupracují na jedničku
s hvězdičkou. Pomáhají nám realizovat
narozeninové oslavy svých dětí v duchu
dané země, ve které se právě nacházíme.
Na Hawaji, jsme díky báječné spolupráci,
ochutnali ananas, avokádo, cukrový meloun, granátové jablko, mango. Z ananasu jsme si připravili havajskou pochoutku
- shave – ice a z avokáda avokádovou pomazánku. Semínka, jadérka, pecky - vše
jsme zkusili zasadit. Uvidíme, co nám vyroste. Rodiče nás vždy překvapí skvělými
nápady. Na narozeninové oslavě konané
ve Francii nám maminka oslavence připravila makronky ve tvaru a barvách francouzské vlajky.
Stále se máme na co těšit. Život je plný
překvapení, her a dobrodružství. My si je
užíváme společně na - cestě kolem světa
za 303 dní.
Za Koťátka Iva Leopoldová

Sněhové radovánky u včeliček
Zimní měsíce u „Včeliček“ se nesly v duchu sněhového dovádění všemi různými způsoby. Děti z napadaného sněhu měly
radost. Odhrnovaly sníh před školičkou, nechybělo bobování
a sjíždění
kopce
dvacetkrát
j
p na plastových
p
ý talířích. Vyběhnout
y
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svah nahoru a sjezd dolů, to nebyl problém ani pro jednu včeličku. Kdo zrovna nejezdil na bobech a lopatách, připravoval pro
nás různé sněhové dobroty v kuchyňce pod lískou. Fantazie je
neuvěřitelná studnice nápadů, díky které děti uvařily nespočet
čajíků a káviček na zahřátí, nejen pro paní učitelky,
ale i své kamarády. Upekly nadýchaný sněhový dort,
sněhové řezy s kokosem. Měli jsme možnost také
ochutnat několik druhů zmrzlin z naší kouzelné kuchyně. Dobrodružná zahrada zprostředkovávala
ohromné vyžití ve sněhových peřinách. Včeličky hrály koulovanou a různé „bojovky“ nebo stavěly sněhuláka.
V tomto období jsme se také vypravili na cestu do
lesa u Matějovského rybníku, abychom nakrmili zvířátka, pro která je obtížnější pod sněhem najít potravu. Každá včelička donesla jablíčko, mrkvičku či jinou
dobrotu, kterou jsme naložili na vozík a v lese vyložili do krmelce. Děti zjistily, že lze pořádat i piknik na
sněhu. Cestou jsme pozorovali zimní přírodu, ptáčky
a stopy ve sněhu. Cesta nám krásně utekla.
Za třídu Včeliček Alena Svatoňová

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Masopustní veselí v Kuřátkách
V měsíci únoru probíhá ve Školičce Kamarád zpravidla masopustní veselí
a s tím spojené povídání o řemeslech.
Ačkoliv tento rok je ve všem jiný a specifický, nenechaly si kuřátka tradice uniknout. Nejdříve se seznámily s klasickým
masopustem a jeho zvyklostmi tak, jak
probíhá na Hlinecku. Na začátku si vysvětlily pravý význam slova MASOPUST
čili „maso popusť“, představily si jednotlivé masky a s velkou chutí se pustily i do
zabíjačky, dělání jitrnic ze silonových
ponožek a papírových koláčů. Aby si
děti užily opravdové veselí, vyráběly si
i vozembouchy a učily se různým tancům. Mezi nejoblíbenější taneční aktivity
bezesporu patřil „babský mlýn“ a tanec
s motovidlem. Jedním s typických masopustních kostýmů je kominík, proto se
děti seznámily i s náplní jeho černé profese. Z molitanových kostek si ve třídě
postavily vysoký komín a s velkým nadšením lezly po žebříku komín čistit. Protože
kominických štětek je v tomto období ve
třídě nedostatek, máme k tomuto účelu
nakoupené i štětky záchodové. Masopust
po týdenní přípravě vyvrcholil masopustní obchůzkou. Děti za pomoci paních
učitelek připravily pro ostatní třídy pohoštění v podobě škvarkové pomazánky
a smažených tvarohových koblížků. Pak
se kuřátka převlékla za kominíky a děvečky, ženu a laufra a vydala se za zpěvu a doprovodu vozembouchů školkou. Bohužel
jsme všichni museli dodržovat nařízená
bezpečnostní opatření, takže se veselá

nálada přenášela jen na dálku.
https://img39.rajce.idnes.cz/d3
901/17/17171/17171384_4ab28b29ff967994ee8b6fb8248b
2a16/video/1478177626
Dalším tématem navazujícím na masopust jsou řemesla
a únor byl doslova řemeslný.
A začali jsme pěkně od začátku.
…Bez práce nejsou koláče…
Tak zní známé pořekadlo, které hojně používáme i v kuřátkách. Č
Často
paní učitelky dětem zmiňují, že za vším,
co běžně používáme, stojí hodně lidské
práce. Vedeme děti k tomu, aby si uvědomovaly, odkud se věci berou a že je potřeba si jich vážit. K tomu nám báječně slouží
hra na řemesla, kdy se na týden proměníme třeba na mlynáře, pekaře, již zmíněné
kominíky nebo tkalce či barvíře.
Po skončení masopustu se děti v kuřátkách seznamovaly s cestou od zrníčka
až ke chlebíčku. Poznávaly druhy obilí,
zkoušely zrníčka sít a připomněly si, co takové semínko k životu všechno potřebuje. Domníváme se, že je důležité, aby děti
vnímaly, že dříve byla práce pro lidi náročnější, protože musely všechno zvládnout
vlastními silami. Takže je seznamujeme
i s původními postupy, kdy se zralé obilí muselo požnout srpy a kosami, svázat
do panáků, vymlátit cepy a že nám to
všechno dnes ulehčují stroje – kombajny. Na druhou stranu se zamýšlíme i nad
tím, že kombajny jsou veliké a políčka se
musela sjednotit do velkých polí a tak se

zrušily remízky, které poskytovaly úkryt
a domov mnoha druhům jiných živočichů apod. A tak jak doufáme, pokládáme
v dětech nějaký základ kritického myšlení
do budoucna, aby věděly, že všechno má
své klady i zápory a je nutné o věcech přemýšlet. Děti praktické činnosti jako např.
mlácení cepy, mletí na mlýnku, pečení neskutečně baví. A díky prožité zkušenosti si
samozřejmě postup i lépe pamatují.
S dalším řemeslem tkalcovským
a barvířským se děti musely seznamovat
už doma při distanční výuce. Průvodcem
práce tkalců se dětem stal krteček a jeho
pohádka, jak ke kalhotkám přišel. Ačkoliv
náročné tkaní, ať už papírové nebo opravdové na ručním stavu, zastihlo děti i rodiče v domácím prostředí, všichni si s tím
poradili na výbornou. Můžete se o tom
přesvědčit na fotogalerii Školičky Kamarád. Určitě už tam přibydou i obrázky, jak
děti s rodiči jako barvíři probouzely barvičkami jaro. https://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/
Za kuřátka Blanka Kratochvílová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Co si představit pod pojmem distanční vzdělávání
Distanční vzdělávání není
jenom sezení u počítače. I pro
dospělého člověka je náročné strávit u monitoru PC několik hodin denně, nemluvě
o potřebě udržení pozornosti
a o dalších aspektech spojených s dlouhým vysedáváním
před obrazovkou.
Pokud má vzdělávání probíhat efektivně a přinášet výsledky, je nutné činnosti během dne měnit.
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Metodický pokyn MŠMT
doporučuje střídání on-line
výuky a off-line výuky. Pojmem on-line výuka je obecně
označován způsob výuky na
dálku, při kterém jsou žáci přímo spojeni pomocí internetu
s učitelem.
Off-line výuka je způsob
vzdělávání na dálku, kdy děti
dostávají úkoly a pracují samostatně, patří sem např. řešení
zadání, zpracování projektů,

četba, samostudium, vyhledávání informací apod. Při tomto
způsobu vzdělávání vyučující
zpravidla nepotřebuje ve větší míře digitální technologie
(výuka neprobíhá přímo prostřednictvím internetu).
On-line výuku můžeme
dále rozdělit na synchronní
a asynchronní. Každá má svoje
pravidla.
Při synchronní výuce je učitel propojen se žáky v reálném

čase (je náročnější na přizpůsobení obsahu, způsobu práce
a tempa konkrétním žákům).
Tento způsob klade nároky na
kvalitní technické vybavení
a na dobře fungující internetové připojení v domácnostech. Dalším problémem bývá
časová flexibilita žáků a jejich
rodin (např. počet dětí v rodině
a počet PC) a také koordinace
hodin u učitelů v jednotlivých
ročnících a předmětech.
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Důležité je připomenout,
že pozornost dětí při tomto
způsobu výuky brzy klesá
a vyšší počet hodin není z hygienických a psychologických
důvodů vhodný. U mladšího
školního věku se obecně doporučuje změna aktivit již po
15 minutách práce, zařazení
relaxačních prvků, pohybových aktivit apod.
Při asynchronní výuce si
žáci volí čas i tempo, pracují
samostatně a společně se „nepotkávají“. Jsou využívány různé platformy, školské portály

a aplikace. Dopředu jsou domluveny způsoby práce, kontrola a termíny odevzdávání.
Při distanční výuce je nejlepším řešením vhodná a časově vyvážená kombinace
všech výše uvedených způsobů vzdělávání s přihlédnutím
ke složení a možnostem žáků
v jednotlivých třídách.
Ve škole jsme se shodli, že
on-line výuka bude probíhat
v prostředí Google classroom prostřednictvím e-mailů
a s využitím dalších mobilních
aplikací. Nemalé finanční pro-

středky jsme použili na zkvalitnění a nákup nové ICT techniky pro školu a učitele. Všichni
usilujeme o to, aby on-line výuka na naší škole probíhala na
co nejlepší úrovni. Na základě
připomínek rodičů i našich poznatků výukové formy vyhodnocujeme a upravujeme.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem rodičům, kteří poskytují podporu při výuce
nejen svým dětem, ale i nám
učitelům. Situace je pro nás
všechny velice náročná. Všemožně se snažíme vyjít vstříc

žákům i rodičům a co nejlépe
nahradit chybějící prezenční
výuku. Na závěr je třeba říci,
že distanční výuka v žádném
případě nemůže pobyt ve
škole nahradit, a proto všichni společně doufáme, že nám
brzy bude umožněn opětovný
návrat do učeben.
Přeji všem hodně síly
a doufám, že se brzy vrátíme
do normálu. Přinejmenším
posíleni o nové znalosti využívání digitálních nástrojů.
Mgr. Jan Krakovič – ředitel
ZŠ a MŠ Nové Veselí

ZE SPORTU

Volejbal
Situace ohledně amatérských sportů
je s dvěma krátkými přestávkami, už rok
neutěšená.
Náš oddíl je bohužel v situaci, kdy se
nemůže od konce října roku 2020 pravidelně scházet a společně trénovat. Ano,
je to už pátý měsíc, kdy jsme odkázáni na
distanční trénink a komunikaci pouze po
sociálních sítích.
Touto cestu chceme poděkovat
všem děvčatům za obdivuhodnou výdrž, trpělivost a lásku ke sportu a pohybu vůbec. Týdně se snažíme pravidelně organizovat minimálně 3 aktivity.
Je to kombinace běhu a online cvičení přes sociální sítě v určenou hodinu.
Běh je vždy určen tak, aby za týden děvčata „odkroutila“ nejméně 12 km. Posílají
fotky s aplikací na společnou skupinu.
Cvičení je typu workout v délce vždy
okolo 30 minut.
Jiné možnosti bohužel aktuálně nejsou. Drtivá většina děvčat je velice disciplinovaná a až na občasné krátké „ období vzdoru“ fungují více než statečně.
Musíme říct, že v dané situaci už nám
nejde ani tak o volejbalové dovednosti,
jako spíše o jakési alespoň zachování
vzájemných vazeb kolektivu. A v neposlední řadě zachování amatérské sportovní důstojnosti, okolnostem navzdory.
starší žákyně - ženy
Marcel Klas

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 a zároveň hráčem extraligového
mužstva Miroslavem Štohanzlem a rozhovor se současným trenérem mládežnických výběrů volejbalu Miroslavem
Štouračem.

Miroslav Štohanzl: rozhovor s trenérem žáků
Miroslav Štohanzl je hráčem extraligového mužstva, házené se věnuje zhruba od svých 8 let. Kromě toho je od léta
2020 trenérem družstva starších žáků
Nového Veselí. Jak sám říká: „trénování
mě vždycky lákalo, myslím si, že ve Veselí
je super kolektiv trenérů.“
Pokud není v práci, na tréninku, na
zápase, netrénuje nebo nejezdí s klukama na turnaje, co rád dělá ve volném
čase? „Nějaký volný čas se vždycky najde.

Oddíly házené a volejbalu opět navazují svými články na minulé vydání
Novoveselského zpravodaje, kde jsme
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NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Rád si třeba zahraju různé sporty. Velkou
část svého volného času trávím s přítelkyní, a také rád chodím na procházky do
přírody,“ dodává s úsměvem Miroslav
Štohanzl.
1. Kdy jste se, Míro, poprvé setkal
s novoveselskou házenou, a jak na to
vzpomínáte?
„Tak to už bude nějaký ten pátek
(smích). Myslím, že jsem začínal někdy
ve 3. třídě na Základní škole, to znamená
někdy kolem roku 2004 – 2005. Vzpomínám na to určitě jen v dobrém, našel jsem
si tady spoustu přátel. Za ty roky máme
spoustu společných zážitků a úspěchů,
ať už dorostenecké tituly nebo postup
do nejvyšší české ligy, kterou hrajeme už
pátou sezónu. Jen je škoda, že nás u házené vydrželo až do současnosti jen pár.“
2. Kromě toho jste se minulý rok
v létě začal věnovat také trénování
dětí. Byla to pro Vás určitá nová výzva, těšil jste se?
„Rozhodně to pro mě byla velká výzva, trénování mě vždycky lákalo. Doufám a věřím, že mám klukům co předat
a posunout je dál v jejich kariéře.“
3. Jako hráč jste sbíral zážitky
a úspěchy už od mládežnických kategorií právě v novoveselském dresu.
Můžete tedy z pozice extraligového
hráče určitě předat malým házenkářům nejen herní dovednosti, ale právě
také zkušenosti a vlastní dojmy?
„Já doufám, že jim předám maximum toho, co jsem schopen, aby jim to
pomohlo v kariéře a překonat dosavadní
úspěchy a posunout je ještě výš. To, že
jsem sám ve Veselí od žáků, prošel jsem
všemi kategoriemi a dostali jsme se až
do Extraligy je samozřejmě něco „navíc“,
zmiňované osobní zkušenosti, které jako
hráč stále sbírám, a které snad klukům
pomohou v jejich rozvoji. Samozřejmě je
to i o kolektivu, o přátelství a vztahu ke
sportu.“
4. V červenci minulého roku proběhly v Novém Veselí kempy starších
a mladších žáků, během kterých už
jste byl součástí trenérské skupiny.
Jaké jsou Vaše dojmy z těchto akcí, těšíte se na příští ročník?
„Kemp byl naprosto super. Kluci trénovali naplno, dali do toho všechno, byl
jsem z toho nadšený. I zpětná vazba od
kluků byla skvělá. Doufám, že si kluci odvezli z našeho kempu hodně poznatků,
jak by měli správně trénovat a připravovat na tréninky. A taky si snad odvezBřezen 2021

li spoustu společných zážitků! Všichni
trenéři doufáme, že i toto léto se kemp
uskuteční. Všem už nám společné akce
a turnaje s dětmi chybí. Věřím, že si to
děti o to více užijí po té extrémně dlouhé
době bez sportu.“
5. Jak se Vám spolupracuje s Vašimi „parťáky“, kdo další se věnuje kategorii žáků?
„Na kolegy trenéry jsem měl určitě
štěstí. Myslím si, že ve Veselí je super kolektiv trenérů. U žákovských kategorií je
větší počet trenérů, což je dobře. Když
to vezmu konkrétně, tak u minižáků je
Milan Šedý společně s Petrem Dlouhým
a Michalem Musilem, u “mladších” v současné době Standa Chalupa s Davidem
Melicharem a pomáhá jim ještě Matěj
Domkář. No a u “starších” jsem já s Láďou
Maternou a Vaškem Špačkem. Jsou to
všechno skvělí trenéři a doufám, že spolu vychováme další naděje, nejen novoveselské, ale i české házené.“

časné době trenérsky vede družstvo
dorostenek, které s trenérkou Kateřinou
Vítovou dostali až do ligových soutěží.
Třikrát útočil s juniorkami na postup do
extraligy juniorek. Sám byl dlouho aktivním hráčem, s volejbalem začínal v Novém Městě na Moravě. Společně s mužstvem Žďáru nad Sázavou hrál mnoho
let II. ligu mužů, kterou rovněž vyhráli.
Ještě předtím však soutěžil v dresu volejbalového mužstva Nového Veselí, díky
čemuž se poprvé seznámil s prostředím
veselského volejbalu a současným předsedou oddílu Romanem Křivánkem.
V aktuálním čísle Novoveselského zpravodaje si můžete přečíst rozhovor s tímto zásadovým trenérem, jenž je často
přezdíván jako pan Sekyra…

7. Co říkáte na to, že současná situace i nadále výrazně omezuje sport
dětí a mládeže? Jak si myslíte, že to
děti fyzicky i mentálně (psychicky)
ovlivní?
„Situace je hodně špatná, zejména
pro děti a mládež. Celkově bude mít pro
sport nedozírné následky. Už před pandemií ten pohyb dětí nebyl dobrý a po
pandemii to bude ještě horší. Děcka si
odvykla od režimu tréninků a dalších povinností. Návrat do normálního režimu
pro ně bude hodně těžký. Proto musíme
doufat, že už se to brzy zlomí.“

1. Než jste se stal trenérem veselských volejbalistek, sám jste mnoho
let aktivně hrál II. ligu mužů za Žďár
nad Sázavou. Jak dlouho už je tedy
Váš život spjatý s volejbalem? A jak
vzpomínáte na svou „aktivní kariéru“?
„S volejbalem jsem začínal poměrně
pozdě, asi v 17 letech, takříkajíc za barákem. Tam si mě všimli místní, kteří hráli.
A tak jsem se začal učit, trénovat a chodili jsme každý pátek hrát. Potom si mě
asi v 19-20 letech všiml tým RISSI Žďár
nad Sázavou. Tehdy jsme hráli krajskou
soutěž (Kraj II), dokonce ještě venku. Ta
postupně zanikla, soutěže se sloučily
a přešli jsme do Kraje, který už se hrál
uvnitř (úsměv). Co do počtu nás však nebylo moc, a tak jsme se sloučili s týmem
Nového Veselí, který měl vlastně stejný
problém. Zhruba ve 32-33 letech jsem
se potom po konci veselského týmu přesunul opět do Žďáru, kde hraju dodnes
(krajská soutěž). V posledních letech už
ale dávám více prostoru trénování veselských volejbalistek. Nejhezčí vzpomínky
mám asi na baráže o druhou ligu mužů,
kterou jsme hráli v Ostravě, kde ještě postup do druhé ligy nevyšel a následný
rok byla doma ve Žďáře, kde jsme už postoupili do druhé ligy, kterou jsme hráli
cca sedm let. Na tuto soutěž rád vzpomínám, hlavně první roky se hrály kvalitní zápasy. Ve všech týmech, kde jsem
působil, jsem měl štěstí na skvělou partu. Dodnes vzpomínáme a máme skvělé
vztahy.“

Miroslav Štourač: rozhovor s trenérem volejbalistek
Miroslav Štourač je trenérem oddílu
volejbalu Nového Veselí, který zásadní
měrou přispěl k tomu, do jaké pozice se
novoveselský volejbal vypracoval. V sou-

2. Jak vzpomínáte na své trenérské
začátky? Nyní se věnujete družstvu
dorostenek, které jste společně s paní
Vítovou dostali z kraje přes baráže
až do ligových soutěží. Jak vnímáte
herní posun hráček v této kategorii

6. Než loni na podzim došlo k nucenému přerušení soutěží a tréninků,
stihli jste s družstvem starších žáků
absolvovat pár turnajů. Jak, dnes už
vlastně vzpomínáte, na tyto akce? Jak
jste si užil zápasy v kůži mládežnického trenéra? (2. místo na turnaji v Kostelci, Liga Vysočiny: 8 zápasů, 6 výher)
„Turnaje byly super, na klucích bylo
vidět, jak se perou o každý gól, jak chtějí
vyhrát. Já jsem si to užíval úplně maximálně. Do té doby jsem to viděl pouze
z pohledu hráče a vidět to z druhého pohledu je super, je to zase úplně jiný zážitek. Doufám, že se co nevidět zase na
lavičku dostanu.“
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(v tomto věku)?
„Dodnes mám v živé paměti, jak
jsem byl s dcerou venku, a zazvonil telefon. Roman Křivánek mě oslovil s tím,
kdy začnou trénovat dcery volejbal ve
Veselí. Já mu řekl zítra a od té doby
jsem tady (smích). Než abych seděl na
tribuně, tak jsem začal při trénincích
pomáhat. Přišli jsme vlastně v rozjeté
sezóně, pak jsme se domluvili s Katkou
Vítovou, že to dáme dohromady, a budeme se trénování věnovat společně.
Od té doby jsem u veselského volejbalu a letos už to vlastně bude asi 8.
sezóna. Začínali jsme v krajských soutěžích a chtěli jsme vybojovat první
ligu juniorek. Holky tak vlastně nastupovaly během víkendů, jak za kadetky,
tak juniorky, protože už byly věkově
na hranici těchto kategorií. Podařilo
se nám dostat do baráže, kterou jsme
v Benešově bez porážky ovládli. Hned
následující rok jsme v první lize došli
až do „hlavní baráže“ o extraligu juniorek. Tam jsme bohužel doplatili na
členskou základnu, holkám došly síly.
Zároveň jsme v tom roce bojovali o postup do první ligy i s kadetkami, což se
nám rovněž podařilo. Pokud jde o herní posun právě u mládeže, tak zejména
hra se hodně zrychluje, hráčky se učí
více akcí, signály, které se v mladších
kategoriích nehrají. Obecně jde hlavně o rychlostní a technické aspekty.
V této souvislosti je ale nutné říct, že
volejbal se (podobně jako další sporty)
obecně obrovsky zrychluje. Díky vývoji
a posunu sportu se dnes některé herní
dovednosti učí už například ve starších
žákyních. Jde o přirozený vývoj sportu
a celého prostředí.“
3. Jak se Vám pracuje s Vašimi tre-
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nérskými kolegy a děvčaty, které se
volejbalu v Novém Veselí věnují? A jak
myslíte, že vnímají Vaši osobnost jako
trenéra?
„V primárním a pravidelném kontaktu jsem především s Katkou Vítovou
a Marcelem Klasem. Myslím, že jsme
dobrý tým. Hodně společně mluvíme,
řešíme na co se zaměřit. Jsme společně
také na zápasech, což můžeme využít
k tomu, že každý sleduje hru z jiné pozice. Každý také přirozeně vnímá jiné
aspekty a má jiné postřehy. To všechno
pak společně analyzujeme a snažíme se
toho maximálně využít. Kolektiv trenérů
je spolehlivý, bereme náš sport vážně
a chceme ho dělat pořádně. Pokud jde
o vztah trenér – hráčky, tak je to samozřejmě také hodně o komunikaci. Zejména v mladším věku, kdy se děti učí nové
návyky, pohyby, postoje apod. Já jsem
hodně přísný trenér, vím to o sobě. Katka
je někdy takový krotící element. Na druhou stranu přístup a disciplína jsou ve
sportu důležité. Přístup ke sportu samozřejmě ovlivňují i další okolnosti, třeba
školní povinnosti, talent pro daný sport
atd. Jak vždycky říkám, když holky říkají,
že něco nejde, ukážu jim, že to jde. Je to
psychologický efekt, pomoc a motivace,
aby viděly, že se mohou herně posouvat,
i když v daný moment vidí jen překážky.
Všechno je to o drilu a disciplíně, o tom,
jak nad tím sportem holky samy přemýšlejí.“
4. Co říkáte na výsledky novoveselského volejbalu v posledních letech?
„Samozřejmě jsem za výsledky
a úspěchy rád, zejména postupy do vyšších soutěží byly pro budoucnost dalšího
vývoje našeho oddílu důležité. Dlouho-

době držíme první ligy v obou kategoriích, juniorky hrají na špičce ligy, kadetky
zhruba střed. Co je pro nás určitou nevýhodou, je to, že jsme poměrně malý oddíl v městysi, kde nedisponujeme členskou základnou, jako některé městské
oddíly. To nám ale nebrání v tom, abychom naplňovali své cíle. Každý chceme
uspět a vyhrávat, ale jde mi především
o sport, jako takový. Chci, aby si děti vytvořily vztah k našemu krásnému sportu,
aby měly společné zážitky, vzpomínky,
kolektiv, ve kterém budou rády. Vytvořit vztah ke sportu i do budoucna, aby
to pro ně nebyla jen nějaká povinnost,
nebo obyčejný koníček. Jde o to, aby se
něco naučily, naplňovalo je to, rozvinout
osobnost každé hráčky nebo hráče.“
5. Současná situace bohužel i nadále výrazně omezuje sport dětí
a mládeže. Co na toto omezení říkáte z pohledu trenéra mládeže? Jak si
myslíte, že to děti fyzicky i mentálně
(psychicky) ovlivní?
„Pro děti a mládež jsou to chvíle, které jim nikdo nevrátí. Zážitky, které už jim
nikdo nedá. Řada dětí zleniví, odvyknou
si od pravidelného řádu a povinností,
někteří už se ke sportu nevrátí. Samozřejmě i ten sportovní aspekt, kdy určité
věci jako je třeba technika zapomenou.
Přestože nemůžeme společně trénovat
v hale, snažíme se něco dělat, aby holky
jen neležely doma. Máme nastavený nějaký pravidelný režim individuálních běžeckých tréninků. Silové tréninky určitou
online formou. Holky posílají fotky do
společné skupiny, navzájem se motivují.
Chceme v rámci možností stále udržovat
pravidelný pohyb a využít aktuální možnosti, ať už běh venku nebo právě různé online technologie. Prostřednictvím
Skypů a podobě máme aspoň nějaký
kontakt. Holky k tomu přistupují zodpovědně, což samozřejmě souvisí se zmiňovanou disciplínou a vztahem ke sportu, dělají to pro sebe. Celá situace mě
však mrzí i z toho pohledu s ohledem na
celý ten uplynulý rok, jak je vše rozkouskované, neustále přerušované. Hlavně
kvůli menším dětem, se kterými musíte
vlastně začínat pokaždé od začátků. I my
trenéři věnujeme tomu sportu volný čas,
proto, že to máme rádi. Teď jsme vlastně
všichni ochuzeni o ten výsledek, zážitky,
společné vzpomínky. Musíme věřit, že se
situace zlepší. Doufáme, že i rodiče vidí
v této obtížné době naši snahu, aby děti
něco dělali, že nám to není jedno.“
za oddíly házené a volejbalu
připravila Karolína Straková
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Z oddílu házené
V nejnovějším, březnovém, čísle Novoveselského zpravodaje přichází tradiční ohlédnutí za novinkami a událostmi od
posledního, prosincového, vydání. Nový
rok obvykle vítáme extraligovou přestávkou vyplněnou reprezentačními srazy
a novoveselská ZDT Aréna očekává nabité víkendy mládežnickými turnaji. Bohužel, vzhledem k přetrvávající pandemické
situaci se žádný z pravidelných turnajů
nemohl uskutečnit. Ovlivněn byl rovněž
extraligový a reprezentační program,
a tak se naše mužstvo vrátilo po vánoční
přestávce do extraligového kolotoče už
16. ledna.
A tak zatímco jsme samozřejmě rádi,
že náš extraligový tým může trénovat
a pravidelně nastupovat ve své soutěži,
mrzí nás i nadále trvající situace okolo
sportu mládeže. Jak rádi bychom viděli
po palubovce běhat všechny žákovské
a dorostenecké týmy. Doufáme a věříme,
že se situace bude postupně zlepšovat,
abychom se opět mohli s našimi házenkáři setkat a trénovat.
Naopak velkou radost máme z jiných
novinek. Během uplynulých týdnů došlo v našem mužstvu k podpisu nových
smluv! Své premiérové smlouvy s naším
klubem podepsali talentovaní hráči z naší
akademie Tréninkového centra mládeže
(TCM). Jmenovitě pravé křídlo Robert Halíček, pravá spojka Adam Tomášek, levé
křídlo Aleš Dolejší a střední spojka Andrej
Parolly. Kromě mladíků prodloužili své
smlouvy také dvě opory a klíčoví hráči
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našeho týmu – Adam Ptáčník a David Melichar. V neposlední řadě podepsali své
smlouvy také další tři hráči, odchovanci
našeho klubu, které vídáme ve veselském
dresu od žákovských kategorií. Jmenovitě
brankář Martin Štohanzl, levé křídlo Filip
Bartůněk a v podstatě univerzální křídlo
Denis Rubáč. Jsme moc rádi, že jsme se
s těmito hráči domluvili na jejich pokračování v našem mužstvu. Nejen díky pokračování hráčů jako je David nebo Adam
můžeme nadále rozvíjet naši koncepci,
což věříme, usnadní přechod do mužstva
i mladým hráčům, kteří se do A-týmu postupně zapracovávají.
Přestože poslední výsledky zápasů
v Extralize jistě nejsou podle představ nás
všech, věříme nastavené cestě. Nadále se
budeme poctivě připravovat, zapojovat
mladé hráče, snažit se eliminovat naše
slabé stránky či nedostatky. Naopak dále
rozvíjet silné stránky, zlepšovat se individuálně, ale hlavně jako tým. Bojovat se
všemi možnými nástrahami této doby.
Všechno chce svůj čas a jen překážky nás
vždy posouvají dál. Co nám hodně chybí
je podpora vás všech v hledišti. Přestože
už tento stav nějakou dobu trvá, stále je
pro nás zvláštní pocit hrát ve veselské
ZDT Aréně bez diváků. Není to fráze, že
jste pro nás tím pověstným 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 interne-

tové stanici TVCOM. Tímto bychom rádi
poděkovali naší skvělé komentátorské
dvojici Luboš Bartůněk starší a Jan Strejček. Věříme, že Vám svými komentáři
a postřehy zpříjemňují zážitek při sledování. Budeme rádi, když si naše zápasy
pustíte a budete nám držet palce.
S výhledem na lepší zítřky již začínáme plánovat naše tradiční letní akce. Jednou z nich je také příměstský tábor, jehož
první ročník jsme loni v létě úspěšně odstartovali. Na našich webových stránkách
najdete veškeré podrobnosti k letošním
dvěma plánovaným termínům, které se
snad budou moci uskutečnit. Na děti se
těšíme ve dvou termínech, konkrétně:
19. 7. až 23. 7., a 16. 8. až 20. 8. Přihlášky
a případné dotazy lze směřovat na email:
kempy@hazena.noveveseli.cz. Těšíme se
na všechny účastníky!
V této době není jednoduché zabezpečit běžný chod v životě. Stejně
tak v tom sportovním by účast našeho
mužstva nejen v domácích mistrovských
soutěžích 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
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