N OVOV E S E L S K Ý

ZPRAVODAJ
Září 2021

www.noveveseli.cz

Události z obřadní síně
Ve středu 1. 9. 2021 bylo
v obřadní síni městyse
slavnostně přivítáno 24
nových žáčků. Po kulturním programu žáků
4. třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr.
Jany Jurkové následovaly projevy starosty
městyse a ředitele ZŠ
a MŠ. Poté byly dětem
předány pamětní listy
a sladkosti. Následně si
paní učitelka Mgr. Miluše Chalupová odvedla
děti společně s rodiči do
jejich nové třídy.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Amálie Kotíková, K Újezdu
Marek Doležal, U Kapličky
Antonín Chlubna, K Újezdu
Samuel Hron, Polní

František Hanus 70 let
Libuše Křivánková 70 let
Marie Landsmanová 70 let
Josef Hladík 70 let
Marie Fialová 75 let
František Oulehla 75 let
Marie Pytlíková 80 let
Anna Borovcová 92 let

Rodičům dětí
srdečně blahopřejeme

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

PROGRAM NOVOVESELSKÉ POUTI
25. 9. od 14.00 – 17.00 hod
26. 9. od 10.00 – 17.00 hod

Výstava starých fotoaparátů v 1. patře úřadu městyse

25. 9. od 15.00 –17.00 hod
26. 9. od 14.00 – 17.00 hod

Výstava v kostele a prohlídka věže a zvonů kostela, výhledy po okolí

25. 9. od 19.30 hod
26. 9. od 9.00 hod – 17.00 hod
26. 9. od 9.00 hod – 17.00 hod
26. 9. od 14.00 hod – 16.00 hod
26. 9. od 10.00 hod – 17.00 hod

Pouťová taneční zábava v sokolovně
Výstava zahrádkářů v moštárně
Farmářské trhy v MŠ
Koncert dechové hudby Veseláci v parku
Tradiční veselský jarmark - areál SDH pod pergolou

Poutní mše svaté ke sv. Václavu
25. 9. v 17.00 hod, 26. 9. v 7.00 hod a v 10.00 hod
Žádáme všechny občany, aby na těchto akcích dodržovali všechna hygienicko-protiepidemická nařízení.

INFORMACE PRO OBČANY
Opět po roce budou občanům Nového Veselí doručeny složenky
na úhradu poplatků za sběr komunálních odpadů za rok 2021.
Předvyplněné složenky budou doručeny společně s tímto zpravodajem do každé domácnosti a prosíme o jejich úhradu do 30.
11. 2021, prostřednictvím složenek nebo bankovním převodem.
Číslo účtu: 1622452399/0800, variabilní symbol ze složenky, ve
zprávě pro příjemce Vaše jméno a příjmení. Dále bude možné
zaplatit za odpady v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí.
Připomínáme, že dle vyhlášky městyse Nové Veselí jsou mimo
jiné osvobozeny od poplatku děti do 17 let včetně dosaženého
věku. Více informací rádi poskytneme.
Moštování jablek v Novém Veselí probíhá každou sobotu v době
od 7.00 – 12.00 hodin v moštárně až do odvolání.
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech 1. - 2. října
za budovou úřadu městyse.
Žádáme všechny majitele firem a soukromé podnikatele, aby
odpady vznikající při jejich podnikatelské činnosti neukládali do
sběrných nádob rozmístěných po městysi. Dochází k přeplnění
těchto nádob a následnému ukládání odpadů mimo nádoby.
Děkujeme.
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Žádáme občany, kteří by chtěli darovat vzrostlý smrk pro vánoční výzdobu do parku, aby se nahlásili na úřad.
Žádáme spoluobčany, aby o nedělích a svátcích neprováděli
hlučné práce.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady
a ukládají je do určených nádob.
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.
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů
z veřejných ploch.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pečují o pozemky městyse v okolí svých domů.
Žádáme občany, aby neparkovali svá motorová vozidla na chodnících a místních komunikacích.
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Kinského rybářství oznamuje, že výlov Novoveselského rybníku
se uskuteční ve 2. polovině října.
Výlov rybníka Matějovský se letos neuskuteční.
Jednotlivá hlášení rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách městyse. Nadále nabízíme možnost zasílání hlášení místním rozhlasem prostřednictvím SMS služby nebo e-mailem. Zájemci o tyto služby se mohou nahlásit na úřadu městyse.
V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany
osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí
a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být
pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které

případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických
informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích
zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto
médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.
Myslivecký spolek Nové Veselí a Matějov upozorňuje na plánované termíny honů:
v okolí městyse Nové Veselí – 13. 11. 2021- od 9.00 -15.00 hodin
v katastru obce Matějov - 26. 12. 2021 od 9.00 – 15.00 hodin
Prosíme v těchto dnech o vyšší bezpečnost a především o kontrolu domácích mazlíčků při volném pohybu.
Děkujeme za pochopení
Za myslivecký spolek František Veselý

Jak správně volit
Volič je povinen dodržovat hygienicko-protiepidemická opatření platná v době
konání voleb.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 8. října 2021
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9.
října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
-

-

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území
České republiky, nesplňuje podmínky
práva volit do PS Parlamentu ČR.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením
voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost
musí být pro každý volební okrsek rovněž
vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do PS Parlamentu ČR (barvy šedé) jsou vytištěny pro
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každou politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. 10. 2021). V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
-

-

Ve volbách do PS Parlamentu ČR
bude mít úřední obálka ŠEDOU barvu. Pokud lístek bude vložen do jiné
než této obálky, bude hlasovací lístek
NEPLATNÝ. Úřední obálka bude voliči
vydána volební komisí po prokázání
totožnosti. Úřední obálka je opatřena
razítkem úřadu městyse.
NEPLATNÝ bude také hlasovací lístek
přetržený, který není na předepsaném
tiskopise, který nebyl vložený do úřední obálky, pokud bude v úřední obálce
více jak 1 hlasovací lístek.

Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
S úřední obálkou vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se tam volič neodebere, nemůže hlasovat.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové
volební komise nebo zvláštní okrskové
volební komise. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hla-

sovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise nebo
zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Tam může volič upravit hlasovacích
lístek pro volby do PS Parlamentu ČR:
- volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro
kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost.
- Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek
ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním
hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv
- Neplatné jsou hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky, pokud bude v úřední
obálce více jak 1 hlasovací lístek.
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může rovněž požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad
městyse a během voleb volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Komise pak k němu vyšle své 2
členy s přenosnou volební urnou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Kontakt na
volební komisi: 602 946 182
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Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve
dnech voleb do Poslanecké sněmovny
v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě
zvláštním volebním okrsku. Volič, který se
dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej

přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy)
opatřenou úředním razítkem.
Lhůty pro zažádání o vydání voličského průkazu:
• 1. 10. 2021 – pátek - Konec lhůty pro
doručení žádosti o vydání voličského

průkazu v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky (§ 6a
odst. 2 zákona)
•

6. 10 2021 do 16.00 hod– středa - Konec lhůty pro osobní předání žádosti
o vydání voličského průkazu (§ 6a odst.
2 zákona)

Kaplička po bouřce
V noci z 29. na 30. června zasáhly Vysočinu silné bouřky. Náporu větru neodolala stará
lípa, poslední ze tří, které rostly v těsné blízkosti kapličky. Strom se rozlomil a jeho část
poškodila západní stranu střechy, kříž na věži
a také lípu mladší, vysazenou v 90. letech.
Zbývající části obou poškozených stromů byly
pokáceny. Část vykotlaného kmene lípy staré
byla převezena na zahradu mateřské školy
k dalšímu využití.
Pozemek kolem kapličky je v majetku
městyse, kaplička patří rodině Kinských. Oprava střechy by měla být financována majiteli
a proběhnout v roce 2022, opravený kříž se na
své místo vrátil počátkem srpna.
Marcela Vencelidesová

OK
Původ této anglické zkratky je nejasný, ale její význam
je jasný. Hospodáři to dříve říkali hezky česky, třeba: Všechno v pořádku, brambory jdou
do řádků. OK však může mít
i souvislost s českým knížetem
svatým Václavem. Chtěl se zachránit v kostele, ale ten v té
chvíli nebyl otevřený, a to nebylo v pořádku. Kostel má být
otevřený, pak je to OK v obou
významech.
OK je i heslo pro letošní
pouť. Otevřený kostel bude
v sobotu od 15 do 17 hodin
a pak v neděli od 14 do 17 hodin. Budete si moci všechno
v klidu prohlédnout, bude i výstavka a film z dějin kostela a života farníků. Budete také moci
vyjít na věž, za dodržení bezpečnostních předpisů zvládnout 96 schodů a rozhlédnout
se po kraji. A budete žasnout,
kam až je vidět. Když pak přidáte ještě 12 schodů, budete si
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moci zblízka prohlédnout zvony, když mají právě teď první
narozeniny.
Dole v kostele budou vystavena nejkrásnější roucha
k bohoslužbě, abyste mohli
ocenit starobylé ruční výšivky
a porovnat je se současným
střihem a módou, která se projevuje i v této oblasti. A budu
podepisovat knížky, které
jsem vydal na poděkování
za 70 let od křtu svatého a za
rodný kraj. Je v nich popsáno,
jak vidím teď to, co jsme viděli
každou neděli (pokud nebyla
mlha a nepršelo), když jsme
přes Vejdoch šli do našeho
jamského kostela. Naši nám
ukazovali: Tamhle přímo před
námi je věž kostela v Novém
Veselí a za lesy bohdalovská
věž a úplně na obzoru je Rosička se zelenou čepičkou. Budete si moci také prohlédnout
nový znak naší farnosti, který
bude požehnán při slavné mši

svaté a přečíst si, jak vznikal
a co znamená.
Kéž se splní, že na správnou
pouť se půl roku těšíme (a připravujeme, jak dosvědčí všichni, kteří už od jara připravovali
cestu na věž a její výzdobu
– Pán Bůh zaplať!) a pak další
půlrok na ni vzpomínáme.
OK však platí každý den,
každý den je totiž kostel otevřen v 7 ráno, buďto je mše
svatá anebo ranní modlitba.
Když jdete na nákupy anebo
do školy, můžete nahlédnout
a chvilku pobýt u Pána Ježíše
v jeho domě. Do konce letního času budou otevřeny oba
vchody, potom ve všední dny
jen vchod boční - od sochy sv.
Václava.
Je dobré stavit se v kostele, je dobré poděkovat Bohu
za to, že vedl naše kroky a dopřál nám dožít se dnešního
rána a říci mu (nebo zazpívat,
případně zabroukat, protože

to jsou slova písně): Díky za
toto krásné ráno, díky za každý
nový den, díky, za to, co už je za
mnou jako těžký sen. Díky za
to, co zarmoutilo, díky za to, co
potěší, díky, že vedeš mě, můj
Pane, cestou nejlepší.
Díky i za to, že Bůh dal
sv. Václavovi sílu, aby svědčil
o správnosti křesťanství a přemáhal zlo dobrem. Díky, že
mu můžeme s důvěrou stále
říkat: Nedej zahynouti nám ni
budoucím. Díky i všem Božím
andělům a svatým, kteří nás
doprovázejí, zvláště Panně
Marii, Průvodkyni na cestách
a Pomocnici křesťanů. Proto
se ráno modlíme růženec, v 7
hodin anebo půl hodiny přede
mší svatou.
Takže v sedm ráno každý den OK (otevřený kostel)
a možnost vstoupit. OK?
I Pán Ježíš se těší, i na Tebe.
OK!
Jan Peňáz, farář (také)
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Setkání seniorů
Vzhledem k podzimní nejasné situaci a dalšímu vývoji ohledně Covidu-19 jsme prozatím odložili setkání seniorů. Pokud bude
situace příznivá a nedojde k omezením, o dalším programu pravidelných setkání vás budeme včas informovat.
Jitka Kalasová

Kačenárna
První a poslední prázdninový víkend se sjeli do krásného
prostředí Veselského rybníka poloostrova Kačenárna z celé
České republiky rc automobiloví modeláři, aby poměřili síly
svých rc modelů v náročném terénu, které poloostrov nabízí.
V prvním dvoudenním závodě rc modely najezdily 22 kilometrů a ve druhém jednodenním závodě 16 kilometrů. Vítězem
se stal každý, kdo uviděl cíl. Ale hlavním vítězem je samotné
prostředí poloostrova Kačenárny, kde vzniklo hned několik
lesních stezek kolem ptačí pozorovatelny s krásným výhledem
přes rybník na městys a jeho půvabné okolí, kde se snažíme
udržovat pravidelný pořádek po neukázněných turistech.
Miloš Prášil

Zima se blíží...
Poslední rok nás všechny
naučil, že imunita a odolnost
vůči nemocem je velmi důležitá. Co ale dělat pro to, abychom se zocelili a nesložila nás
kdejaká rýmička nebo kašílek?
Nejjednodušší je nakoupit si
všelijaké vitamíny, doplňky
stravy nebo něco z reklamy, co
nám zaručeně zlepší imunitu
a celkové zdraví.
Mě tahle metoda budování
imunity moc nezaujala, a tak
jsem radši přešel na osvědčenější metodu která nic nestojí
a má neuvěřitelné výsledky.
Nejedná se o nic jiného než
o otužování. Je tomu už pár
let, co se každý den na závěr
sprchuji studenou vodou. Nedokážu si představit, že bych
šel spát a po teplé sprše neotočil kohout na druhou stranu
a pořádně se neochladil. Minulý rok jsem ještě s kamarádem
posunul tuto metodu o trošku
výš. Začali jsme šetřit studenou
vodu doma a našli si přírodní
zdroj chladné vody. Okolo Nového Veselí moc potoků není,
ale zato rybníků máme kolem
sebe velkou spoustu. Pravidelně dvakrát týdně jsme se
scházeli u našeho oblíbeného
rybníka a vykoupali se. Podzim
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byl přívětivý a nebylo to nic
drastického, ale když spadly
teploty pod bod mrazu začalo
jít do tuhého. Takže, jak vlastně
začít a co krásného
nám studená voda
přinesla?
Na začátek je
potřeba si uvědomit, že vrhnout se
hned bez přípravy
do ledové vody
může být velmi nebezpečné. K tomu
je potřeba se propracovat pozvolněji. Začněte tak, že
po klasické sprše si
pustíte chladnější
vodu a pomalu se
osprchujete. Začínejte od noh, potom ruce, a nakonec
celé tělo. Vydržte
to týden, klidně jen
třicet vteřin denně.
Po týdnu si pusťte
o něco chladnější
vodu a prodlužte časový interval.
Tento postup opakujte až do doby,
kdy kohoutek bude
otočen na nejchladnější vodu a ve sprše

pod studenou vydržíte klidně
čtyři až pět minut. Tento stejný postup je možné aplikovat
i na přírodní vodu. Teď je ideál-

ní čas začít chodit do rybníků.
Voda se na podzim ochlazuje
pozvolna a pomalu. Pro začátečníka to nebude takový šok,
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jak kdybyste si v zimě vysekali
díru a ponořili se do ní.
Dalším důležitým bodem
během otužování je dýchání.
Je dobré se před ponořením
nebo sprchováním zhruba
dvacetkrát pomalu a zhluboka nadechnout. Dýcháním
se zklidníte, do všech důležitých orgánů se dostane více
kyslíku a otužení je účinnější. Když vstupujete do vody
nebo sprchy, je opět důležité
svůj dech kontrolovat. Neměl

by se zrychlit o nic víc než při
rozdýchávání, neměli byste
dech zadržovat, ale normálně
klidně dýchat. Po vynoření je
opět dobré se prodýchnout
a potom už si můžete užívat
ten nepopsatelný pocit.
Pocit, který zažijete, je tak
intenzivní, studeně krásný, ale
zároveň hřejivý. Po zastavení
vody nebo vylezení z rybníku
vaše tělo zaplaví teplo a blažený pocit z toho, že jste udělali něco tak jednoduchého,

a přitom tak účinného pro své
zdraví. Po nějaké době zjistíte,
že vás přestanou trápit studené nohy, nebude vám taková
zima, a hlavně nebudete tolik
podléhat rýmičkám a různým
nachlazením. Studená voda je
výborná i na svalovou a celkovou únavu nebo také stres.
Metod, jak se otužovat, je
hrozná spousta. Pokud budete
chtít, můžete si dohledat další
informace o tom, jak správně
s otužováním začít, co zlep-

šovat nebo co dalšího otužování přináší. Já jsem si oblíbil
metodu od asi neznámějšího
otužilce a tím je Wim Hof. Nejdůležitější je ovšem váš pocit.
Nepřepínejte se a nedokazujte
si, že ve vodě vydržíte dlouho. Když se necítíte daný den
dobře, tak studenou vynechte.
Poslouchejte svoje tělo a ono
vám samo nejlépe řekne, co
chce, a co je pro něj nejdůležitější.
Jiří Rössler

HASIČI
Velký požár v Novém Veselí roku 1831
jak jej zapsal do obecní kroniky Josef
Večeřa, malíř a kronikář
Bylo to odpoledne v neděli 24. července 1831. Lidé právě odcházeli z kostela po obvyklém požehnání, tvořili se
hloučky známých, aby si pohovořili.
Náhle strnuli. Z panské palírny se vyvalil sloup kouře a dýmu. „Palírna hoří!“
Ozvaly se výkřiky. Lidé se rozběhli domů
rychle se převléci ze svátečních šatů do
všedních a spěchali ku pomoci. V městečku byla již stříkačka, byla neforebná,
vodu ještě nenasávala, jen stříkala. Dotáhli ji na zahradu souseda Bělíka č. 95.
Zahradou protékal potok ode mlýna.
Tam ji postavili a nabírali vodu. Žel brzy

se zvedl vítr směrem severovýchodním
na městečko. Ozvaly se hlasy: „Městečko
hoří!“ Lidé stříkačku opustili a utíkali ke
svým obydlím. Vítr ještě zesílil, stáčel se
a vrhal plameny na všechny strany. Nastal chaos a boží dopuštění. Stavení byla
dřevěná, šindelem nebo doškem krytá,
vše hořelo v jednom plamenu. Zachraňoval se především dobytek a vyháněl
se za humna do polí. V krátkosti hořel
kostel, fara a celá ulice k Bohdalovu. Brzy
přibíhali přespolní ku pomoci, ale do
městečka se již nedostali. Tak v č. 61 zůstala na městečku dcera, zvaná pro malou postavu Fabiánova Anička s Vaškem
Vorlovým z č. 13, starým vojákem z napoleonských válek. Ti dva již nemohli pro

oheň z městečka. Utekli ke studni zvané
dodnes Fabiánova kašínka a tam dřevěným hrotkem, jakého se dříve k dojení
krav používalo, polévali jeden druhého
vodou. A tak se zachránili před horkem
a ohněm.
Smutný to byl večer novoveselských
sousedů. Mnohému zůstalo jen to, co
měl na sobě. K večeru přicházeli příbuzní
a známí z okolních obcí, přinášeli chléb,
mléko, co kdo měl, aby mnohým vypáleným ulehčili. Celkem zhořelo 70 stavení, zůstalo jen několik chalup v dolním
konci ke Březí a v odboční uličce. Pojištěn
v městečku nikdo nebyl, jen obecní písař
Mikuláš Čermák z č. 59 u pojišťovny Slávie.
Byl to uvědomělý soused a četl již noviny.

Založení hasičského sboru
V pečlivě vedeném deníčku, pozdějšího zasloužilého člena hasičského sboru a mlynáře Josefa Vítka, je v Novém Veselí zaznamenáno v období od velikého
požáru r. 1831 až do roku 1891 celkem
48 zhoubných požárů. Z čehož v posledním desetiletí před založením hasičského sboru je zaznamenáno 21 ohňů. Při
ohních býval chaos a zmatek, každý pomáhal, jak si umanul. O efektivním hašení požárů nelze vůbec hovořit. Není pro
to divu, že pokrokoví občané, po vzoru
některých měst a obcí, začali uvažovat
o založení hasičského sboru. Také se uvažovalo, že založením sboru přibude společenský činitel v obci, neboť zde jiného
spolku nebylo než Cyrilské jednoty, která
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měla budit lásku k náboženskému zpěvu
v kostele.
Nejvíce se o založení hasičského sboru přičiňoval učitel Bedřich Jerie, který dělal tajemníka, nebo jak se říkalo obecního
písaře, starostovi Františku Malému. Ne
všichni byli této novotě nakloněni. Hlasy
proti zřízení sboru hasičů argumentovaly,
že to bude moc stát a že se na to bude
muset platit a že jsou to zatracené výmysly. Jeden takový zatvrzelý soused nechtěl
zaplatit na něj připadající přirážku, že je to
na hasiče, že to nebylo potřeba. Musel být
zabavením majetku k placení donucen.
V měsíci červnu r. 1891 se ustavil přípravný výbor, který podal sepsané stanovy hasičského sboru obecní radě, ta je

20. června 1891 schválila a dne 3. prosince 1891 byly stanovy schválené c.k. místodržitelstvím v Brně.
Do nově ustaveného spolku se přihlásilo 45 pokrokových občanů Nového
Veselí. Základní výzbroj a výstroj zakoupili u firmy R. A. Smekal Čechy pod Košířem. Výcvik hasičů začal na Jaře r. 1892
Tam kde stojí dnes myslivna (polesí),
bylo postaveno třípatrové leziště za 60
zlatých 50 krejcarů. Výcvik vedl první velitel sboru učitel Bedřich Jerie, který však
byl však o rok později přeložen na nové
učitelské místo. Druhým velitelem sboru
byl zvolen Jan Kratochvíl z č. 8, který jako
jeho předchůdce zastával též funkci jednatele.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

První léta po založení hasičského sboru
Již od samého počátku sbor působil nejen v místě, ale
i v okolních obcích. Jak je zaznamenáno, prvního požáru se bratři zúčastnili 26. června 1892 v Matějově. Sotva byl tento požár
uhašen, vznikl nový požár v Újezdě, a tak bratři odjeli nejkratší
cestou pomoci do Újezda. V Novém Veselí zasahoval sbor poprvé 21. srpna 1892 při požáru u Hronů v č. 83. Z uvedení stojí
též velký požár v Bohdalově, který 3. září 1895 svou neopatrností
založily děti. Hasiči z Nového Veselí přijeli sousedům na pomoc
jako první a následně dalších 8 sborů, přesto vyhořelo 33 stavení
včetně kostela. Během roku 1897 koupil hasičský sbor od firmy
Smekal čtyřkolovou normální stříkačku (ruční kočárového typu),
tři berlovky (ruční ponorná pumpa), dvoukolový zbrojní vůz, naviják se 160 m. Hadic. I v prvních letech nového století doléhaly
jak na Nové Veselí, tak okolní obce četné zhoubné požáry. Organizovaný zásah vycvičených a vybavených bratrů hasičů však
dokázal uchránit majetky a hodnoty, které potvrzovaly platnost
založení hasičského sboru.
V roce 1907 bylo jednáno o postavení požární zbrojnice.
Plány byly vyhotoveny, ale stavba se realizovala až v roce 1924.
První motorovou stříkačku zakoupil sbor od firmy Holeček Praha v roce 1927 za částku 29 500 Kč. Po uznané reklamaci na zá-

vadu stroje, která se projevila při zásazích u požárů, a doplatku
6 522 Kč, sbor obdržel r. 1830 stroj nový DS - 10. Tento stroj je
zrekonstruován a uchován jako historická památka u sboru do
dnešních dnů.
(výňatek z historických dokumentů)

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Novém Veselí
V těchto dnech si hasičský sbor připomíná výročí 130 let od svého založení.
Je tradicí výroční dekády sboru oslavit,
vzpomenout na bratry zakladatele, připomenout si práci hasičů a hasiček, na které
můžeme dnes stavět a rozvíjet další bohatou činnost našeho sboru. V pátek 17.
září 2021 proběhlo slavnostní přijetí výboru sboru na úřadě městysu Nové Veselí,
kde po krátkém projevu starosty městysu
členové výboru sboru provedli zápis do
pamětní knihy. V podvečer bratři uctili památku zesnulých hasičů na místním hřbitově. Položili květinu a zapálili svíčku za
každého ze 74 členů hasičského sboru zde
pochovaného.
Oslava výročí proběhla v neděli 19.
září 2021. Bratři hasiči a pozvaní hosté se
sešli již ve dvanáct hodin ke společenskému obědu, který se volně přehoupl do
Září 2021

slavnostní členské schůze. V projevu starosta sboru František Hanus připomněl
historii a zrekapituloval poslední dekádu
činnosti sboru. Ke dni oslav má sbor celkem 103 členů. Z toho je 35 mladších 18
let, 50 mužů a 18 žen. Výbor SDH pracuje
ve složení starosta sboru br. František Hanus, velitel br. Ondřej Ambrož, jednatelka
ses. Kateřina Chlubnová, hospodářka ses.
Marta Hronová, ref. kultury br. Petr Hanus,
ref. MTZ br. Vladimír Veselý ml., ref. mládeže br. Petr Šrom, ref. PR br. Marek Nejedlý.
Pokladnu vede ses. Jana Křehlíková. Funkci revizora účtu zastává br. Josef Ficek,
o archív a kroniku se starají br. Ing. Oldřich
Veselý s br. Stanislavem Chalupou. V zásahové jednotce JSDH Nové Veselí působí
26 hasičů, z toho čtyři velitelé družstev
a deset strojníků. Velitelsky má na povel
jednotku Ondřej Ambrož.

Na druhou odpolední hodinu se již
sjížděly delegace z okolních sborů a návštěvníci, k tomu jim již vyhrávala před
hasičskou zbrojnicí dechová hudba Veseláci. Následný průvod svižným pochodovým krokem prošel kolem městečka.
Krátkými zastaveními bratři položili květiny u pomníku padlých, na místě bývalé
hasičské zbrojnice a k soše sv. Floriána.
Průvod byl zakončen slavnostním nástupem, při kterém přítomní nejprve v pozoru vyslechli hymnu České republiky
a poté slavnostní projevy. Další program
se nesl v duchu prezentace sboru. Hasíci předvedli několik ukázek z hasičských
soutěží, a nejen rodiče překvapili svými
dovednostmi. Odpoledním příjemným
překvapením se stalo vystoupení družstva žen s klasickým požárním útokem,
který naposledy běžely před pěti lety.
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Po čtvrté hodině přítomné potěšilo vystoupení tanečního souboru Studánka ze
Žďáru n. S., jenž navodilo tu správnou atmosféru pro následné bujaré veselí s kapelou Press Band. Závěrečný ohňostroj
byl zářivou tečkou důstojné oslavy 130
let založení hasičského sboru v Novém
Veselí.

POZVÁNKA NA POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů
v místní sokolovně v sobotu 25. září 2021
začátek od 19.30 hod. Vstupné 100,Hasičský sbor dále zajišťuje občerstvení při svatováclavské pouti.
Přijďte si svátečně posedět pod pergolu na hasičský areál.
Otevřeno: sobota: 14.00 – 19.00, neděle: 7.00 – 18.00

Soutěžní činnost hasičů
Děti z kolektivu hasíku vyjely 4. září 2021 na krásnou soutěž, kterou každoročně připravují dobrovolní
hasiči v Bohdalově. Do soutěžního klání v disciplíně
požární útok s vodou se zapojila hned tři družstva
mladších žáků z našeho sboru. S hadicemi, proudnicemi, rozdělovači i košem si lehce poradili i ti nejmenší. Úskalí v podobě nástřikových terčů nakonec také
překonali a vybojovali 2., 8. a 13. místo. Další společně prožité chvíle a zážitky v kolektivu mladých hasičů umocnilo klání v běhu po schodech k poutnímu
kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tento
podnik pořádal 18. září 2021, již jako šestnáctý ročník,
SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek. Všichni podali ten
nejlepší výkon, a i když výsledky jednotlivců měli v pořadí různé číslo, jako kolektiv prožili další krásné chvíle.
Soutěžní družstvo po dlouhé pauze, zapříčiněné
všeobecným útlumem spolkových aktivit v důsledku omezení covidem 19, začalo opět s výcvikem
a výjezdy na hasičské soutěže. 21. srpna 2021 noční
soutěž v Herálci se družstvu povedla a první místo
z posledního ročníku potvrdilo. Stejně tak tomu bylo
na Bohdalovském poháru 4. září 2021, kdy putovní
pohár opět přivezli domů zpět do vitríny. Na soutěži
„Memoriál zasloužilých funkcionářů sboru“ ve Velkém Meziříčí 5. září 2021 však po dvou letech museli
křišťálovou helmu předat novým vítězům a převzali pohár za třetí místo. 18. ročník Memoriálu Jana
Dřinka a Karla Herolda ve Žďáře n. S. proběhl 11. září 2021 opět
ět
na asfaltovém oválu před zimním stadionem za účasti mnoha
významných hostů. Na této soutěži zatím družstvo na nejvyšší
příčku nedosáhlo. I při letošním vystoupení se opět něco zvrtlo. Šesté místo není tragické umístění, ovšem vědomí, že má

družstvo nacvičeno na víc, to bylo zklamání. Přejme soutěžním
družstvům mnoho krásných zážitků ze společné práce a další
úspěch v hasičském sportování.
Hanus František

OKÉNKO EVVO
Třídění odpadu pod lupou
V prvé řadě je potřeba oddělit význam
slov „sběr“ a „třídění“ odpadů. Sběr odpadů je širší pojem a jde o soustřeďování
odpadů právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání (odpadářská firma) od obce a jiných subjektů za účelem
předání odpadů k využití nebo odstranění.
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Třídění odpadů (separace odpadů, oddělený sběr) je sběr, kdy je tok odpadů
oddělen podle druhu a povahy konkrétního odpadu s cílem usnadnit jeho specifické zpracování (např. recyklaci). V praxi
je tento pojem spojován nejčastěji s odděleným sběrem využitelných složek,

které se dále recyklují nebo jinak využívají. Označuje se tak i sběr nebezpečných
složek komunálních odpadů, protože
ty vyžadují speciálnější způsoby dalšího
nakládání než běžný komunální odpad.
V České republice se tedy odděleně sbírá
např. papír, sklo, plasty, nápojový kar-

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ton, bioodpad, elektroodpad a objemový
odpad, nebezpečný odpad a další. V praxi
se jedná o sběr odpadů do nádob, pytlů,
velkokapacitních kontejnerů, ve sběrnách,
sběrných dvorech a výkupnách apod.
Život může někdy být pěkně složitý a plný nepořádku. Nepanikařte, je to normální, už po celá staletí!
Ale víte vy, co pomáhá? Začít si dělat
pořádek hezky od základů. Nejlepší
je si to pořádně vytřídit doma! Uspořádejte si hezky odpad, a uvidíte,
jak vám změní život! Minimálně máte
zaručený lepší pocit, a to v životě není
málo. Poradíme vám, kam co PATŘÍ
a taky kam co rozhodně NEPATŘÍ. Třídění odpadu je zenová záležitost, ideální meditace před písemkou, těžkou
zkouškou či pracovním pohovorem.
A barevné kontejnery na třídění jsou
trendy.
Jsou dva typy třídičů: pečliví domácí
třídiči, kteří mají doma několik rozdělených nádob, pytlů nebo krabic, kam šikovně třídí všechno, co patří do kontejnerů
na recyklovatelné odpadky.No a pak jsou
takový třídicí nezmaři: pořád v poklusu,
nemají čtyři úhledné koše a jeden na směs,
místo toho mají např. velkou barevnou
krabici, která je košem na tříděný odpad
a pak jeden menší koš na směsný odpad.
Recyklovatelné obaly třídí do správných
kontejnerů prostě a jednoduše z jedné
bedny až venku u kontejnerů. Samozřejmě, že v tomhle je to na vás a na vaší povaze. Že to není zas tak jednoduché, easy?
Stále trochu tápete, co kam patří? Tak
s tímhle vám pomůžeme! Barevné kontejnery zná každý dokonale. Stačí nebýt
pohodlný a v třídění vidět zábavu či relax.
Berte to jako meditaci a čištění čaker. Nebo
karmy. Nebo čehokoli, co potřebujete vyčistit..

Kromě toho, čemu už se dneska trochu nadneseně říká „klasika“ a my třídiči
tak označujeme sklo, papír, nápojový karton a plast, se třídí taky baterky, elektroodpad, bioodpad, léky nebo taky kapsle
od kafe. Třídit se jednou za čas musí samozřejmě i šatník nebo facebookoví přátelé,
nedá se nic dělat… Je to prostě všude!
Oranžová: není jen ideální barvou
vaší srdeční čakry, ale taky barevné označení kontejnerů na NÁPOJOVÝ KARTON
Sem patří krabice od mléka, od krabicového vína, barevné krabice od džusů.
Těch bio i těch obyčejných. Taky od kefíru
nebo acidofilního mléka. Na třídění si neberte podpatky, protože nápojové kartony před vyhozením je třeba sešlápnout.
Žlutá: to jsou citróny, nebo taky kontejnery na PLASTY – PET lahve a další
No tak sem patří samozřejmě petky:
od limonády, sody, coly, oranžády, kombuchy, toniku, piva, vody atd. PET lahve
malé, velké, kapesní, rodinné, trpasličí – prostě všechny a pěkně sešlápnuté.
To se ví.Patří sem taky kelímky od jogurtu
(vymyté a bez hliníkových víček), plastové
kalíšky od krémů, pleťový nebo micelární
vody, odličovacích tamponů nebo plastové lahve od pracích prášků, aviváže, mýdel, šamponů.A i tohle všecko byste měli
ideálně sešlápnout.
Modrá: kámen, nůžky, PAPÍR
Jasná věc, říkáte si. Ale přece jen – pojďte si to zrekapitulovat. Do modrého kontejneru na papír patří noviny, časopisy, knížky bez lakovaných desek (pokud teda
chcete vyhodit knížku, knížky lze dávat dál
dalším lidem ke čtení). Taky sem patří sešity (nemusíte si schovávat všechny vaše
písanky z 1. B) nebo kartonové krabice.
Ty zkuste složit, zmáčknout, ať tam netr-

čí, a taky žádné mastné noviny od ryb,
posmrkané a jinak ulepené kapesníčky.
Ty patří do směsného odpadu, a pokud
chcete ulevit odpadkovému koši na směs,
smrkejte do látkových kapesníčků.
Zelená a bílá: věčně trendy barevná
kombinace, která je tu s námi už několik
sezón. A z módy nevyjde. Do zeleného
a bílého kontejneru třídíme SKLO
Jedna surovina, dva barevný kontejnery – zelený a bílý. V zeleném
kontejneru jsou očekávaně barevné
lahve (nejen zelené) a v bílém kontejneru zase lahve čiré (průsvitné).
Není to těžké – vyhazujte je prázdné,
můžou být i vymyté, bez víček. A nebo je
dávejte někomu, kdo je využije, jako třeba k nám do školičky na naše farmářské
výrobky (džemy, sirupy, šťávy, kompoty,
pečené čaje atd.). Nepatří tam vhazovat
odpad typu keramika ani porcelán.
Mimochodem barevným kontejnerům někdo říká barevný popelnice, což
není správné označení. Popelnice jsou
menší nádoby, který většinou postávají
u domů, kdežto barevné kontejnery stojí všude možně a mají velký objem. Tvoří
něco jako třídicí hnízda – lidi odkudkoli
tam většinou můžou vyhazovat vytříděné
sklo, papír, plast a nápojové kartony.
(Zdroj: Samosebou.cz)
upravila: Monika Kovalská

Čisté, nebo špinavé?
Množství vyprodukovaného odpadu neustále roste a tato
skutečnost má negativní vliv nejen na naše životy, ale třeba také
na životní prostředí. A tak není divu, že roste také tlak na jeho co
nejefektivnější využití. Mnoho z nás si to neuvědomuje, ale každý
neseme obrovský podíl na tom, jaká bude další cesta odpadu…
Pokud třídíme odpad, neměli bychom zapomínat, že kromě
samotného třídění je důležité dodržovat určité zásady. V opačném případě se totiž může stát, že i když odpad vytřídíme do
sběrných nádob, k recyklaci nedoputuje…
Obecné zásady správného třídění odpadů – nač nezapomenout?
1. Při třídění odpadu bychom se vždy měli řídit informacemi
uvedenými na samolepkách na sběrných nádobách v dané
obci, které zohledňují místní specifika nakládání s odpadem.

Září 2021

2. Pokud si nejsme správností třídění odpadů jisti, můžeme se
s dotazem obrátit na místní svozovou společnost, zaměstnance obce nebo konkrétního městského úřadu.
3. Odpady, které třídíme do sběrných nádob na odpad, nesmí
být mastné, nesmí obsahovat různé zbytky nebo dokonce
celý obsah. Drobné znečištění při třídění nevadí – obaly není
nutné vymývat vodou, obsah stačí důkladně vyškrábat nebo
vytřít.
4. Před tříděním je potřeba minimalizovat objem odpadu (sešlápnutím, zmačkáním, rozložením krabic) – tato zdánlivá
drobnost je však velmi podstatná. Sběrné nádoby se budou
plnit déle, protože se do kontejnerů vejde více odpadu. To
může mít vliv třeba na frekvenci svozu odpadu, díky kterému
dojde ke snížení množství výfukových plynů vypouštěných
do ovzduší –šetříme tak životní prostředí.
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Víte, že…
•

•

•

PET láhve, ale i ostatní duté obaly
od potravin, kosmetiky a čisticích
prostředků musíme před vhozením do barevného kontejneru vždy
zmáčknout či sešlápnout, abychom
maximálně zmenšili jejich objem. Etikety ani uzávěry nemusíme sundávat.
Plastové fólie, sáčky a tašky můžeme také vytřídit do sběrných nádob
na plasty. Z hlediska trvalé udržitelnosti můžeme ve vhodných případech tyto výrobky použít opakovaně,
to platí zejména u plastových tašek.
Do sběrných nádob na plasty patří
i ochranné a skupinové obaly, jako
je plastová fólie z balení minerálek,
bublinková fólie či obaly od nových
spotřebičů. Patří tam i polystyren,
který slouží k ochraně nových výrobků (nikoli stavební), rozměrnější kusy
je ideální rozlámat na menší kousky,
větší množství polystyrenu bychom
měli odvézt do sběrného dvora.
Jednorázové plastové obaly od jídla, jako jsou polystyrenové boxy
a plastové krabičky na obědy, obaly
od sýrů či salámů, ale třeba i kelímky
od jogurtů nebo od pomazánek, nesmí být příliš znečištěné nebo mastné.
Zbytky obsahu stačí důkladně vyškrábat nebo vytřít např. papírovou utěr-

•

•

•

•

•

kou, kterou jsme právě setřeli kuchyňskou linku.
Do kontejnerů na plastový odpad
nepatří obaly se zbytky nebezpečného obsahu, jako jsou chemikálie
a barvy (značí symbol nebezpečný
odpad), mastné a znečištěné obaly
se zbytky jídla, plastové vodovodní
trubky, zbytky podlahových krytin
(např. lino) ani pneumatiky, rozměrný
plastový odpad atd.
Papírové krabice a další druhy papírových obalů je důležité třídit vždy
sešlápnuté nebo nařezané tak, aby zabíraly ve sběrných nádobách co nejméně místa.
Papírové obálky s plastovou bublinkovou fólií tam můžeme třídit v případě, že se nám podaří od sebe tyto
vrstvy oddělit, jinak patří do směsného odpadu. Papírové obálky s fóliovým okénkem můžeme vytřídit
do kontejneru na papír, patří tam i papíry, sešity s měkkou vazbou, noviny
a časopisy.
Plata od vajec a ruličky od toaletního papíru můžeme třídit do sběrných
nádob na třídění papíru.
Do kontejnerů na papír netřídíme
fotografie, které obsahují chemické příměsi. Stejně tak tam nepatří

•

•

•

•

jednorázové kelímky od kávy potažené plastovou vrstvou ani papíry
s povrchovou úpravou (voskovanou,
křídovou, flitrovou atd.). Nepatří
tam ani účtenky tištěné na termopapír, papírové kapesníčky a ubrousky
a už vůbec tam nepatří jejich vlhčené
varianty.
Tabulové sklo třídíme bočním
podlouhlým vhozem, větší množství
je ideální odvézt na sběrný dvůr.
Do kontejnerů na sklo nepatří porcelán a keramika, termosklo (zapékací mísy, varné konvice apod.), autoskla, zrcadla, drátěné sklo, teploměry
atd.
Kontejnery na kovový odpad jsou
určeny zejména k třídění drobnějšího kovového odpadu, jako jsou
nápojové plechovky, plechové obaly
od potravin, kovová víčka z láhví apod.
Do kontejnerů na kovy nepatří
kombinované obaly (např. pokovený papír a plast, výjimkou jsou nápojové kartony, které třídíme do nádob
určených k jejich sběru), plechovky
od barev a laků, spreje a tlakové nádobky se zbytky obsahu, obaly od nebezpečných látek, těžké nebo toxické
kovy, jako jsou olovo a rtuť, elektroodpad a baterie.

Co jsme společně dokázali?
Aktivně u nás třídí už 73 % obyvatel! Společně se nám povedlo zrecyklovat odpad odpovídající velikosti hory Říp. Vyzkoušejte ReKalkulačku, která vám čísla vytříděného odpadu přepočítá na lépe představitelné výsledky!
https://www.samosebou.cz/extra/konverzacni-komedie/#kalkulacka
(zdroj: Samosebou.cz)
upravila: Monika Kovalská

ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY
Děti vysadily strom předškoláků 2020
Letošní loučení s předškoláky se neslo v přírodním
duchu. Celá slavnost se kvůli
koronavirové pandemii musela
konat venku, a tak jsme vybrali
naši dobrodružnou zahradu.
No a jako poděkování za práci

10

s předškoláky jsme od rodičů
dostali darem strom jírovce. Na
vysazení si však musel počkat
až do srpna. Za den D jsme si
vybrali středu a krásné slunečné počasí. Děti spolu s paní
učitelkami vykopaly pořád-

nou díru, poté ji hadicí prolily
a usadily strom. Následovalo
pořádné zahrnutí zeminou,
udusání a ještě opakované zalití. No a na závěr společné foto.
Do budoucna plánujeme kolem kmene stromu komunitní

kruhovou lavičku a děkujeme
zahrádkářům, že nám strom na
svém pozemku umožnili vysadit. Až vyroste, bude místem
setkávání velkých i malých napříč generacemi.
Monika Kovalská

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Kukátko do Včeliček
V tomto školním roce děti ze třídy Včeliček budou
poznávat a učit se význam stromů na naší planetě,
důležitost jejich ochrany a obnovy. Budou získávat
základních poznatky o jejich růstu, odlišnostech, barvách a využití, ať už dřeva, či květů a plodů. Děti se prostřednictvím poznávání stromů budou seznamovat
s nejbližším okolím, se světem okolo nás, s přírodou,
s našimi domovy, naší obcí a jejím okolím. S tradicemi
a zvyky a s tím co nás obklopuje v každodenním životě.
Své okolí a místo, kde žijeme, by mělo znát každé
dítě. Tak jako každý strom má své místo, kde začíná
růst a zapouštět své kořeny. Vzhledem k tomu, že ve
třídě Včeličky, jsou nejmladší děti, je pro ně poznávání běžného světa okolo nás velice blízké a významné.
Nově příchozí děti se rády upínají na něco, co znají právě z domova, na známá místa, která pro ně znamenají jistoty. Právě ty jim
mohou pomoci ve zvládnutí nové životní etapy. Důležité je pro
nás motto: „Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný
strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička“. Budeme se
snažit o správné vedení dětí od útlého věku, aby nám to přineslo
ovoce v dospělosti.

Naším společných cílem do konce školního roku je vytvořit si
vlastní třídní strom, kde se budou nacházet rodinné fotky všech
našich včeliček. Každé dítě přinese fotku své rodinky v rámci narozeninového rituálu, popíše členy své rodiny a fotku umístí na
náš strom. Na konci roku to bude strom celého našeho včelího
společenství.
Paní učitelky Kristinka a Alenka, třída Včeliček

Příběh kapky vody
Tak se jmenuje třídní vzdělávací plán třídy Koťátek na
tento rok. Tématem vody nás bude v průběhu celého roku
provádět vodnická rodina z Veselského rybníka. Tatínek –
vodník Kebule, maminka Žblabuňka – a jejich nezbedná
vodnická dcera – Bělička. Právě oni dětem zodpoví všechny
jejich všetečné otázky. Seznámí je s vodou v přírodě, dozvíme se odkud se voda bere, jaký je její koloběh, kde pomáhá,
nebo naopak jak může škodit. Také jak ji mohou lidé využívat, jak je pro nás důležitá, no a také, že ji musíme chránit
a vážit si jí.
Vodníci nám ukážou kouzelný život kolem vody. Kdo
žije v rybnících, říčkách, tůňkách, mořích a v blízkém okolí
vodních ploch a toků. Pomocí pokusů ve třídě a pozorování
v přírodě se dozvíme, jak se mění skupenství vody v průběhu roku. To a mnoho dalšího čeká na děti ze třídy Koťátek
a my už se moc těšíme na nové zážitky a prožitky.
Paní učitelky ze třídy Koťátek

Kuřátka v královstvích matky Země
Prázdniny skončily a děti
i paní učitelky vstoupily plny
očekávání do nového školního
roku. Doufáme, že bude klidnější než ten předchozí a zase
se vrátíme do „vyjetých kolejí“
našich školkových dnů a aktivit.
Loni třída kuřátek navštívila čtvero království matky
Země, ale bohužel si jednotlivá
království nemohla dostatečZáří 2021

ně prohlédnout a užít si pobyt
v nich podle našich představ.
Proto se paní učitelky rozhodly,
že si návštěvu v královstvích
matky Země zopakujeme.
Tentokrát však bude všemi královstvími jako nitka v podobě
malého pramínku prostupovat
voda, která je zdrojem života
na naší planetě, je součástí nás
samých a objevuje se všude
kolem nás. Děti se budou učit

poznávat podoby vody, zjišťovat, jak ji chránit před znečištěním, jak vodou neplýtvat a jak
ji předat čistou dalším generacím.
V písničce od pana Svěráka se zpívá: „Na stejné Zemi co
my, bydlí tu s námi stromy. Mlčí
a hledí si svého listíčka zeleného.“ To se však na podzim mění
a dříve než se stromy a příroda
uloží k zimnímu odpočinku,

projdeme se s kuřátky královstvím stromů. Stromová víla
dětem přiblíží důležitost stromů pro život člověka a představí stromy jako domov mnoha živočichů. Ve vztahu k vodě
dětem ukáže, co se stane, když
stromy zůstanou bez vody, jak
se mohou oslabit, uschnout
a umřít. My si však přejeme,
aby stromy zůstávaly zdravé
a silné. I my s dětmi se bude11

me snažit žít zdravě a aktivně,
znát své tělo a zvyšovat svou
fyzickou zdatnost, abychom

byly vzpřímené a pevné právě
jako ty stromy. V zimě budeme
s dětmi poznávat další podoby

vody, a to ve sněhovém království. Bude to dobrodružná
cesta plná bádání, experimentování a odhalování toho, jak je
voda nestálá a umí se v závislosti na teplotě měnit. Budeme
si všímat, že i lidé mohou být
různí, že různé kultury a národy mohou mít jiné tradice, ale
je to tak v pořádku a přirozené.
S příchodem jarního sluníčka a nové životabudící energie
doputujeme do království živé
vody. Tady je voda vnímána
jako největší zázrak na naší planetě. Proto společně oslavíme
Den vody, Den Země, ale i Den
ptáků.

Závěrem školního roku děti
provede víla z lučního království. Toto království poskytuje
zázemí pro všechny drobné
a někdy i bezbranné živočichy.
S dětmi budeme tedy oslavovat i rodinu, jakožto nejsilnější
dětské zázemí. Připomeneme
si Den Slunce, které je zdrojem energie a života na Zemi,
ale i Den moří a oceánů, které
dělají naši modrou planetu jedinečnou. Naším cílem je přivést děti k vnímání, že ochrana
a péče o naší Zemi je zcela normální a přirozená.
Za třídu kuřátek paní učitelky Blanča a Monča

Retroklubovna „Kouzlo starých časů“
je připravena na slavnostní zahájení
Tak, a je to tady. Konečně
se roční plány s využitím sklepních prostorů naplnily a naše
klubovna jje p
připravena
p
zahájit
j

činnost. A kdy jindy než o svatováclavských
slavnostech.
Přijďte tedy v neděli 26.9.2021
relaxovat nejen
j
na zahradu

Školičky Kamarád, ale i do naší
klubovny, kde na vás dýchne
trocha nostalgie a kde se můžete kochat starým vybavením
60. a 70. let, které nutně nemusí skončit ve sběrném dvoru.
Děkujeme všem dárcům,
ať už větších kusů nábytku, tak
i drobnějšího vybavení, které
dokreslí život této doby. Zároveň je toto vybavení ukázkou
toho, že pokrok nezastavíme
a jak se člověk ve svých nápadech posouvá stále dál a dál.
Pro zahajovací den připravujeme výstavu fotografií
budování mateřské školy v No-

vém Veselí, kdy se celá budova postavila v tzv. Akci Z, svépomocí, každý dělal, co umí.
Možná jedna zajímavost pro
dnešní rodiče – tehdy si tatínkové museli odpracovat zapsání dítěte do MŠ. Podmínkou
zápisu totiž bylo odpracování
určitého počtu hodin. Lidé
z Nového Veselí i okolních obcí
tak odpracovali celkem 32.000
brigádnických hodin. Panečku,
to je zásluha. A my děkujeme
našim rodičům a prarodičům,
že nám postavili tak krásnou
mateřskou školu.
Monika Kovalská

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Začal nový školní rok. Doufejme, že bude lepší než ten předchozí a nebudeme se muset vídat pouze přes monitory počítačů. V průběhu letních prázdnin činnost v naší škole neustala.
Probíhala nutná údržba budovy ZŠ a MŠ, malovalo se, vybavovaly se dvě nově vybudované učebny - učebna zeměpisu a cizích jazyků, pracovali jsme na navýšení kapacity MŠ (z důvodu
velkého množství zapsaných dětí) a nepřerušili jsme ani práce
na školní zahradě. Většinu času jsme věnovali přípravě organizace výuky v nadcházejícím školním roce. Pozorně jsme sledovali
vývoj covidové epidemie a situaci vyplývající z mimořádných
opatření ministerstva zdravotnictví (testování, hygienická opatření). Došlo také k nějakým změnám v personálním obsazení na
pozicích učitelů a asistentek pedagoga.
Školní rok 2021/2022 jsme přivítali s 24 prvňáčky a dvěma
novými učiteli. Navazujeme na v květnu obnovenou prezenč12

ní výuku a v prvé řadě se budeme snažit dohnat zameškané
a upevnit a procvičit znalosti získané v průběhu distanční výuky. Měl by nám k tomu pomoci i projekt MŠMT, který umožní
poskytnout doučování těm, kteří to potřebují nejvíce. Dále nás
čekají práce na úpravě ŠVP (školní vzdělávací program). Záměrem ministerstva školství je posílení výuky informatiky na úkor
jiných předmětů a každá škola se musí sama rozhodnout, jak
tento plán bude prakticky realizovat.
Mezi další velké novinky letošního roku patří elektronický evidenční systém školy EduPage a čipový systém. EduPage přináší
mnoho výhod. Obsahuje rozvrhy hodin, přehled známek, záznamy
o docházce, informace o aktuálně probíraném učivu a další údaje,
a to vše přehledně na jednom místě. Rodiče i žáci získali na stránky
EduPage vlastní přístup a mohou se do něj připojit kdekoli a kdykoli, buď přes mobilní aplikaci, nebo přes školní webové stránky.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Na nich lze nalézt i ilustrační návod, který jim pomůže se v systému
snadno zorientovat. Druhou novinkou je čipový systém. Všichni
žáci i zaměstnanci školy obdrželi čip, který slouží pro vstup do školy
a vydávání obědů. Děti, které přicházejí do školy později, například
z důvodu návštěvy lékaře, se odteď do školy snadno dostanou, aniž
by musely na kohokoli zvonit. Čip zároveň slouží i k výdeji obědů.
Obědy si všichni strávníci přihlašují online a nově mají také možnost vybírat si (zatím pouze 1x týdně) mezi dvěma jídly.

Novinek v tomto roce je mnoho a já doufám, že přinesou jenom samá pozitiva. Přeji všem našim žákům, rodičům a zaměstnancům školy v nadcházejícím školním roce hodně trpělivosti
a sil. Doufám, že se nám společným úsilím podaří zvládnout
nemalé nároky, které jsou na každého z nás kladeny a že se budeme těšit z mnoha dosažených úspěchů. Ať už se bude jednat
o úspěchy vzdělávací, sportovní, pracovní či osobní.
Mgr. Jan Krakovič

Ekoškola
Do projektu Ekoškola jsme zapojeni už 16 let, titul jsme
získali v roce 2009 a letos nás čeká již čtvrtá obhajoba. Hned
na začátku nového školního roku se sešli členové Ekotýmu,
aby společně naplánovali tradiční akci – Den bez aut.
Mgr. Jana Maternová

Členové Ekotýmu v letošním roce


Vyhodnocení sběrových aktivit
V následujícím přehledu jsou uvedeni nejpilnější sběrači ve
školním roce 2020/2021. V závorce je uvedena třída, kterou žáci
navštěvují letos. Dále je u každé komodity uvedena třída, která
dosáhla nejlepšího průměru na žáka.
Matyáš Matěj Marek (4.A),
Karolína Hudcová (2.tř.),
Anna Danihelová (SŠ),
3. třída (tř. uč. D. Flesarová)
Pomerančová kůra: Filip Dvořák (4.A), Vítek Poul (5.B),
Dominik Dlouhý (7.tř.), Štěpán Smrčka (2.A),
Matěj Sláma (3.tř.), 4. A (tř. uč. E. Nováková)
Citronová kůra:
Veronika Jurková (SŠ), Tobiáš Krajčovič (3.tř.),
Aneta Sochorová (2.A)
bývalá 9. třída (tř. uč. J. Procházková)
Léčivé rostliny:
Martin Henzl (5.B), Vojtěch Chvátal (6.tř.),
Martin Vencálek (2.B)
2. B (tř. uč. M. Chmelíková)

Děkujeme všem žákům, rodičům a prarodičům, kteří se do
sběrových aktivit zapojili.
Mgr. Jana Maternová

Sběr papíru:

Odvoz léčivých bylin

Proměny prostor naší školy
Během hlavních prázdnin prošla proměnou chodba v 1. poschodí.

Září 2021
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Také se vybavily a „zabydlely“ nové učebny zeměpisu a cizích jazyků.

Zprávy ze školní zahrady
O prázdninách proběhlo celkem sedm brigád, jeden z plánovaných termínů jsme museli kvůli počasí zrušit. Bylo odpracováno 248 hodin, 33 dětí pracovalo více než třikrát. Pomáhali
nám bývalí žáci, budoucí prvňáčci i docela malí zahradníci. Ruku
k dílu přiložili i rodiče a prarodiče, jejich pomoc byla hned znát.
Na zahradě nám bylo spolu dobře, prožili jsme radost ze společné smysluplné práce.
Všem brigádníkům patří velké poděkování, jsme hrdí na
naše obětavé žáky. Za spolupráci děkuji i učitelkám, které
na zahradě pracovaly v době prázdnin.
Mgr. Eva Nováková

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 31. 5. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního
zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele a zástupce ředitele ZŠ
a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace o přípravě zajištění výuky v příštím
školním roce 2021 – 2022. RM navrhuje vedení školy informovat včas rodiče
žáků o způsobu výuky ve školním roce
2021 – 2022 a prověřit možnosti k přijetí
všech dětí do MŠ Nové Veselí pro příští
školní rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu místostarosty městyse z jednání
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SVK Žďársko dne 20. 5. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Protokol z provedené Veřejnosprávní
kontroly v Základní škole a Mateřské
škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci za rok 2020
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informaci o konání Členské schůze LDO
Přibyslav dne 10. 6. 2021 v 16,00 hod.
v Přibyslavi
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace starosty městyse z průběhu
jednání Valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ dne 31. 5. 2021 v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

II. RM schvaluje:
1) Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou k udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Nové Veselí –
rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.
Dolní 2. etapa“. Stavbou budou dotčeny
pozemky v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Provedení nového oplocení na severní
straně hřiště na plážový volejbal u sportovní haly firmou Jiří Trdý, umělecké kovářství a zámečnictví, Blatno 184, Hlinsko za cenu ve výši 29.500,- Kč bez DPH.

NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zajištění tisku knih s názvem „Rozhledy od pramenů Oslavy a Bobrůvky“ ve
firmě Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská
2364/57, Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 22.894,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zadávací dokumentaci výběrového řízení akce „Nové Veselí, obytný soubor RD
„Za potokem“ – II. etapa - dokončení“
včetně návrhu smlouvy o dílo na tuto
akci
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu o poskytnutí dotace městysi
Nové Veselí z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“
ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu
„Oprava vpustí, komunikací a chodníků“. RM zároveň schvaluje přijetí těchto
finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. souhlasí:
1) S uzavřením smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.880.980,- Kč dle
Stanov a Zásad investiční politiky SVK
Žďársko na stavbu „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní
2. etapa “. V příspěvku je již odečtena
uhrazená PD ve výši 158.000,- Kč. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 163.361,- Kč dle
Stanov a Zásad investiční politiky SVK
Žďársko na stavbu „ČOV Nové Veselí –
doplnění dávkovací stanice na síran železitý “. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Se vstupem městyse Nové Veselí do
nově vznikajícího Mikroregionu Žďár-

sko, se sídlem Žižkova 227/1, 591 01
Žďár nad Sázavou a s pověřením starosty městyse MVDr. Zdeňka Křivánka
k zastupování městyse v Mikroregionu
Žďársko. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
IV. vydává:
1) Na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. 4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecních zřízení) opatření obecné povahy č. 1/2021 kterým se vydává Požární
řád městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
VI. ukládá:
1) Starostovi městyse a vedení ZŠ a MŠ
Nové Veselí, příspěvkové organizace
prověřit možnosti k umístění nepřijatých
dětí do Mateřské školy Nové Veselí pro
školní rok 2021 - 2022
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 15. 6. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu starosty městyse z konání Členské schůze LDO Přibyslav dne 10. 6. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zaslanou nabídku k prodeji nemovitosti v Novém Veselí č.p.
104 a navrhují uskutečnit prohlídku této nemovitosti společně
se zastupiteli městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí ke změně výše pachtovného ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva Přibyslav a firmou Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodej pozemků
v majetku městyse Nové Veselí parc.č. 2537 o velikosti 1932 m2,
parc.č. 2560 o velikosti 2189 m2 v k.ú. Nové Veselí a parc.č. 309/9
o velikosti 4382 m2 v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou umístěných pod trasou obchvatu „II/353 Nové Veselí – obchvat“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Darovací smlouvu k přijetí finančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši
69.836,- Kč na podporu převodů vzdělávacích činností z kraje
na obce a na podporu obcí při zabezpečení vzdělávání. Tyto
finanční prostředky budou přeposlány na účet Základní školy
a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace. RM zároveň schvaluje přijetí a výdej těchto finančních prostředků jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 12. 7. 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 1. 7. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 25.
6. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne
24. 6. 2021
Září 2021

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace starosty městyse o průběhu
prací na akci „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní 2.
Etapa“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Poskytnutí finančního daru pro Myslivecký spolek Nové Veselí – Matějov ve
výši 15 000,- Kč pro rok 2021. Finanční
prostředky budou poskytnuty na nákup léčebných přípravků pro zvěř. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZ-

POČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Bezúplatný převod koncového prvku
varování – sirény, e.č. 64012, typ DS
977 – T9 do majetku městyse Nové Veselí z majetku Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586
04 Jihlava
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Náhradní finanční vyrovnání za nedodržení ustanovení kupní smlouvy, Čl.
VI. – uložení ornice z prodávaných pozemků parc.č. 2524 a 2535/2 na pozemky kupujících v celkové výši 60.000,- Kč.
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RM schvaluje výdaj těchto finančních
prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Ukončení nájmu bytu v Domě klidného
stáří č.p. 63, Nové Veselí vlastní žádost
nájemce k 31. 7. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
)
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
jijiné
ném
m vzdělávání,
vzdě
vz
dělá
lává
vání
ní,
v platném znění n
naa navýšeníí kka
kapacity
apa
p city

v Mateřské škole Nové Veselí na školní
rok 2021-2022 s účinností od 1. 9. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Smlouvu o umístění zařízení s firmou
SATT a.s., Okružní 11, 591 01 Žďár nad
Sázavou na umístění technologie síťové infrastruktury vedle budovy Úřadu
městyse Nové Veselí firmou SATT a.s.
za roční poplatek ve výši 6.600,- Kč bez
DPH. RM schvaluje příjem těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) P
Podání
odán
od
áníí žá
žádo
žádosti
dost
stii na SSvaz
vazz vo
va
vodo
vodovodů
dovo
vodů
vo
dů a kkaanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01

Žďár nad Sázavou na zařazení do plánu
rekonstrukcí akci „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu ul. Žďárská“ včetně
přípravy a zpracování projektové dokumentace
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) 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 2021
Hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. 0
9) Rozpočtová opatření č. 21/2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 23. 8. 2021
I. RM bere na vědomí:
í:
1) Kontrolu usnesení a zzápisu
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proti
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uskuteční
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otii 0, zd
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Hlasování: pro 5, proti
zdrž.
II. RM schvaluje:
1) Čerpání rozpočtu Základní
Zákkladníí školy
školyy a Mateřské
Mateř
eřřsk
s é školy
školy Nové
Nové Veselí,
No
Ves
ese
elí,
příspěvkové organizace
nizacce
ce k 30.
30
0.. 6.
0
6. 2021
20
2
021
2 v příjmech
pří
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mec
e h a výdajích
Hlasování: pro 5, proti 0
0,, zdrž.
ž0
2) Smlouvu č. NM-001040017558/004
010400
017
17558//0
00
04 o smlouvě
ssm
mlouv
lo
ouv
uvě
ě budoucí
bud
doucí o zřído
zřřízení věcného břemene
mene s fi
firrmou
rmou EG.D,
EG
G.D, a.s.
a..s.
s se
se sídlem
sídle
em Lidická
em
Lidickká
1873/36, Černá Pole,
ole, 602 00
0 Br
B
Brno
no na
na stavbu
s avvbu s názvem
st
názzve
vem
m „Suky,
„Sukky,
y
úprava DS NN sm. hájenka“ na sstavbu
taavb
bu za
za ú
účelem
čele
če
lem
le
m um
u
umístění
ístění distribuční soustavy kabelového vedení
ved
de
en
ní NN
N na
na pozemcích
pozemcích v popo
dílovém vlastnictvíí městyse Nové Ves
Veselí
essel
e í pa
p
parc.
rc. č. 1193, 1354/3
a 1422/4 zapsaných
ch na LV216 v k.ú Obyč
Obyčtov.
yččto
tov.
v Ú
Účelem
čelem věcného břemene je právo
ávo Budoucí oprávněné zřídit,
zříd
dit
it, provozovat,
p ov
pr
ovoz
voz
ozov
ovat
ov
at
at
at,
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné
břemeno zahrnuje též právo Budoucí 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 1750,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Poskytnutí finančního daru pro Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Nové Veselí ve výši 10 000,- Kč pro rok
2021. Finanční prostředky budou poskytnuty na opravu moštovacího zařízení. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Podání žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství,
mládeže a sportu, Žižkova 57, Jihlava na zápis změny nejvyššího povoleného počtu dětí ze 100 na 112 v Mateřské škole
Nové Veselí od 1.9.2021 do 30.6.2022
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
10) Program zasedání ZM dne 30. 8. 2021 v 18,00 hod)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6. 2021 v příjmech a výdajích. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM014330072024/001-YPM s firmou EG.D, a.s. se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na stavbu „N. Veselí: přípojky NN, Stehlíková, Bártová“ za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN, pojistková skříň v k.ú. Nové Veselí, na
pozemcích ve vlastnictví městyse Nové Veselí parc. č. 595/1,
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

a 596. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné zřídit
a provozovat 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 9.500,- Kč bez DPH. RM doporučuje ZM ke
schválení

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) S navrženými podmínkami pro prodej stavebních pozemků
v lokalitě „Nové Veselí, obytný soubor RD „Za potokem“ – II.
etapa - dokončení“, s vyhlášením záměru městyse Nové Veselí na prodej stavebních pozemků v této lokalitě a s návrhem
kupní smlouvy na prodej těchto stavebních pozemků. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 1. 7. 2021 č. 18
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání
ZM č. 17 ze dne 3. 5. 2021
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 květen 2021
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
4) Nabídku ke koupi nemovitosti č.p. 104
– kulturní památky do majetku městyse
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na doplnění
bodů programu dnešního zasedání zastupitelstva, a to:
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě pachtovní
mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva Přibyslav a firmou Lesní
družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
2. Výmaz předkupního práva u stavebního pozemku parc.č. 2515/2
a parc. č. 2515/12
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
3. Nabídka ke koupi nemovitosti č.p.
104 – kulturní památky do majetku
městyse
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
4. Poskytnutí finančního daru obci
Lužice k využití na odstranění následků živelné katastrofy
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí dne 1. 7. 2021
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočtová opatření č. 19/2021
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
4) Vstup městyse Nové Veselí do nově
vzniklého Dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Žďársko“
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvu o založení Dobrovolného
Září 2021

6)

7)

8)

9)

svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Stanovy Dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Žďársko“, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o založení Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion
Žďársko“
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár
nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.880.980,- Kč dle
Stanov a Zásad investiční politiky SVK
Žďársko na stavbu „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.
Dolní 2. etapa “. V příspěvku je již odečtena uhrazená PD ve výši 158.000,- Kč.
ZM schvaluje částku ve výši 880.980,Kč jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 163.361,- Kč dle Stanov
a Zásad investiční politiky SVK Žďársko
na stavbu „ČOV Nové Veselí – doplnění dávkovací stanice na síran železitý “.
ZM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Výsledek výběrové řízení na stavbu
„Nové Veselí, obytný soubor RD „Za
Potokem“ – II. etapa – dokončení“ společných zadavatelů Svazu vodovodů
a kanalizací Žďársko a Městyse Nové
Veselí na základě vzájemně uzavřené
smlouvy o společném postupů zadavatelů. Pořadí dle doporučení hodnotící komise a podle výše nabídnutých
cen:
1. T.M.V. spol. s r.o., Nádražní 1400, 593
01 Bystřice nad Pernštejnem za celkovou cenu ve výši 7.569.758,- Kč
bez DPH, z toho pro zadavatele č. 2
městys Nové Veselí 5.782.373,13 Kč
bez DPH
2. 1 Žďárská plynařská a vodařská,
a.s., Beranových 698, 199 00 Praha 9, Letňany za celkovou cenu ve

výši 7.992.773,71 Kč bez DPH, pro
městys 6.222.044,14 Kč bez DPH
3. AQUASYS spol. s r.o., Jamská
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
za celkovou cenu ve výši 8.388.600,Kč bez DPH, pro městys 6.497.700,Kč bez DPH
4. VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o,
U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár
nad Sázavou za celkovou cenu ve
výši 8.777.633,92 Kč bez DPH, pro
městys 6.693.598,88 Kč bez DPH
5. VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17,
638 00 Brno, Lesná za celkovou
cenu ve výši 8.984.430,- Kč bez
DPH, pro městys 6.932.730,94 Kč
bez DPH
6. EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4,
Michle za celkovou cenu ve výši
9.329.359,89 Kč bez DPH, pro
městys 6.999.777,86 Kč bez DPH.
Zároveň ZM schvaluje smlouvu o dílo
s firmou T.M.V. spol. s r.o., Nádražní
1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
na akci „Nové Veselí, obytný soubor RD
„Za Potokem“ – II. etapa – dokončení“
- (IO 2.1 Místní komunikace, IO 2.2.1
Vodovodní přípojky, IO 2.3.1 Přípojky
splaškové kanalizace, IO 2.4 Dešťová kanalizace, IO 2.5 STL plynovod a přípojky,
IO 2.7 Rozvody NN a VO) za cenu ve výši
5.782.373,13 Kč bez DPH. ZM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
10) Prodej pozemků v majetku městyse
Nové Veselí parc.č. 2537 o velikosti 1932 m2, parc.č. 2560 o velikosti
2189 m2 v k.ú. Nové Veselí a parc.č.
309/9 o velikosti 4382 m2 v k.ú. Budeč
u Žďáru nad Sázavou umístěných pod
trasou obchvatu „II/353 Nové Veselí – obchvat“ Kraji Vysočina se sídlem
v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava za
celkovou cenu ve výši 1.288.500,- Kč.
Zároveň ZM schvaluje kupní smlouvu
na prodej pozemků a příjem těchto
finančních prostředků jako ZMĚNU
ROZPOČTU
17

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
11) Dodatek č. 3 ke smlouvě pachtovní
mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva obcí a Lesním družstvem
obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská
338, 582 22 Přibyslav z důvodu úpravy
pachtovného. Od 1. 7. 2021 bude výše
pachtovného z lesních pozemků činit

43% z tržeb za vlastní dříví v peněžním
plnění
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
12) Výmaz předkupního práva na Katastru
nemovitostí ČR vzniklého na základě
uzavřené kupní smlouvy při prodeji
pozemků určených k výstavbě rodinných domů

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
13) Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč obci
Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice na
odstranění následků živelné pohromy
v roce 2021. ZM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí
konaného dne 30. 8. 2021 č. 19
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 18 ze dne 1. 7.
2021
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 kontrolního a finančního výboru přednesené členy těchto výborů
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Daňové příjmy za leden až červenec 2021
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí dne 30.
8. 2021
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 6. 2021 v příjmech
a výdajích
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodej 6 stavebních
pozemků v lokalitě Za potokem II. etapa – dokončení, parc.č.
2734/2 o velikosti 1005 m2, parc.č. 2734/3 o velikosti 779 m2,
parc.č. 2734/4 o velikosti 727 m2, parc.č. 2734/6 o velikosti 754
m2, parc.č. 2515/13 o velikosti 763 m2, parc.č. 2532/1 o velikosti 857 m2, všech v k.ú. Nové Veselí, včetně podmínek prodeje
těchto stavebních pozemků a návrhu kupní smlouvy
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

4) Nákup nemovitosti budovy bývalého mlýna včetně vybavení v Novém Veselí č.p. 104 – kulturní památky na pozemcích
parc.č. 253 a 255 v k.ú. Nové Veselí
Hlasování: pro 7, proti 2, zdrž. 5
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
5) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330072024/001-YPM s firmou EG.D, a.s. se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno na stavbu „N. Veselí: přípojky NN, Stehlíková, Bártová“ za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN, pojistková skříň v k.ú. Nové Veselí, na
pozemcích ve vlastnictví městyse Nové Veselí parc. č. 595/1,
a 596. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné zřídit
a provozovat 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 9.500,- Kč bez DPH
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
IV. ukládá:
1) Starostovi městyse zajistit vyhlášení záměru městyse Nové
Veselí na prodej stavebních pozemků v lokalitě Za potokem II.
etapa – dokončení, parc.č. 2734/2 o velikosti 1005 m2, parc.č.
2734/3 o velikosti 779 m2, parc.č. 2734/4 o velikosti 727 m2,
parc.č. 2734/6 o velikosti 754 m2, parc.č. 2515/13 o velikosti
763 m2, parc.č. 2532/1 o velikosti 857 m2, všech v k.ú. Nové Veselí
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

ZE SPORTU

Volejbal
Letním volejbalovým soustředěním, které se uskutečnilo
v polovině měsíce srpna, odstartovala novoveselskému oddílu
volejbalu další herní sezóna 2021/2022. Podobně jako v té minulé má oddíl svá družstva zastoupena ve všech věkových kategoriích, jmenovitě: liga Vysočiny čtyřek, krajský přebor mladších
a starších žákyň, I. liga kadetek, I. liga juniorek a krajský přebor
žen.
Trenérské obsazení:
Přípravka: Koukalová Petra, Pohanka Josef, Horká Michaela,
Křivánek Roman
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Mladší žákyně: Pohanka Josef, Ficenc Jiří, Vavroušek Lubomír
Starší žákyně: Vítová Kateřina, Pohanka Josef
Kadetky: Vítová Kateřina, Štourač Miroslav, Klas Marcel
Juniorky: Vítová Kateřina, Štourač Miroslav, Klas Marcel
Ženy: Bruknerová Jana, Vítová Kateřina, Štourač Miroslav
Během letní přípravy absolvovala naše družstva několik přátelských utkání:
Juniorky:
ŠSK Demlova Jihlava – Nové Veselí (1:3)
ZŠ Mikulova Praha – Nové Veselí (4:1)
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Kadetky:
ŠSK Demlova Jihlava – Nové Veselí (2:3)
ZŠ Mikulova Praha – Nové Veselí (3:2)
Mladší žákyně:
ZŠ Mikulova Praha – Nové Veselí (0:7)

Družstvo kadetek a juniorek absolvovalo na konci měsíce
srpna sokolský turnaj v Olomouci.
Z celkem 16 družstev se naše družstvo juniorek umístilo na 3.
místě a družstvo kadetek na 6. místě. První zářijovou sobotu se
uskutečnil v pořadí již 45. ročník turnaje mužů o putovní pohár
„Pooslaví“ v pořadí: 1. Havlíčkův Brod, 2. Polná, 3. Nové Veselí.
Roman Křivánek

Léto plné házené!
V letošním zářijovém čísle Novoveselského zpravodaje bychom se rádi ohlédli
za létem a celou řadu akcí a turnajů, které
jsme v našem sportovním areálu během
této doby uspořádali. Jako první svou
letní přípravu na novou sezónu zahájili
jako již tradičně muži. Slavnostní zahájení
letní přípravy celého týmu společně s přizvanými sponzory proběhlo v neděli 18.
července. Náročné tréninkové bloky plné
kondiční, silové i herní přípravy samozřejmě doplnila řada přípravných zápasů
s kvalitními zahraničními soupeři. I přes
řadu komplikací spojených s covidovými
opatřeními sehrálo naše mužstvo zápasy v Rakousku, absolvovalo velmi kvalitní soustředění ve slovinském Velenje či
domácí turnaj Memoriál Dr. Josefa Smékala. Tradiční mužský turnaj měl i letos
mezinárodní zastoupení – naše mužstvo
obsadilo po jedné prohře s maďarským
soupeřem pěkné 3. místo. Kvalitní letní
přípravu jsme zužitkovali hned v úvodu
nové extraligové sezóny, jejíž los nám
v prvním kole přisoudil nejtěžšího možného soupeře – loňského mistra Talent
tým Plzeňského kraje. Skvělým týmovým
výkonem jsme domácí na jejich palubovce zaskočili a došli si k první výhře nad
Plzní v Extralize. Na dobrý výkon a vstup
Září 2021

do sezóny navázal náš tým v prvním domácím utkání proti Kopřivnici. Skvělá fanouškovská kulisa a atmosféra hnala hráče k vítězství. Třetí zápas přišel v rychlém
sledu na pražské Dukle, kde jsme prakticky celý zápas vedli. Bohužel nám nevyšly
poslední minuty a body tak zůstaly na
domácí půdě. Jsou za námi však pouhá
tři kola a celý tým poctivě pracuje, aby se
každým dnem individuálně i kolektivně
zlepšoval. Pevně věříme, že u toho bude-

te s námi a budeme moci společně prožívat zápasovou atmosféru v ZDT Aréně!
Bezprostředně po stratu letní přípravy mužů se sešly také naše dorostenecké
týmy, které prošly obměnou, neboť řadu
hráčů z mladšího dorostu čekal postup
do kategorie staršího dorostu. Speciálně
u našich mládežnických týmů jsme byli
velmi rádi, že se opět mohly sehrát zápasy, vzhledem k loňskému zrušení soutěží
a zákazu tréninků. Mladší i starší doros-
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tenci měli možnost absolvovat zahraniční
soustředění v rakouském Eggenburgu,
kde sehráli kvalitní přípravné zápasy. Po
roční odmlce jsme také měli znovu možnost zúčastnit se turnaje v německém
Lipsku, kde mladší a starší dorostence
doplnil tým starších žáků. Naše družstva
tak opět absolvovala konfrontaci s kvalitními zahraničními týmy. Další přípravná
utkání absolvovaly oba naše týmy proti
českým soupeřům. Letní program vyvrcholil domácím mezinárodním turnajem
Sokol Kempa Cup, který se letos konal
netradičně v září. Přesto byl turnaj bohužel negativně ovlivněn situací ohledně
pandemie Covidu, když se několik zahraničních družstev před začátkem turnaje
odhlásilo. I tak jsme moc rádi, že se turnaj
uskutečnil a my se opět mohli společně
s našimi dorostenci těšit ze zápasů před
diváky. Naše týmy si připsaly pěkné výsledky – mladší dorost obsadil 2. místo,
starší dorost 1. místo. Tímto turnajem zakončili naši dorostenci svou letní přípravu
a netrpělivě vyhlížíme start dorosteneckých soutěží.
Opomenout nemůžeme samozřejmě ani žákovské kategorie. Starší žáci
se během léta účastnili hned několika
přípravných zápasů a turnajů, na niž po
dlouhé pauze zaznamenali velmi pěkné
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výsledky. Stejně jako jejich starší spoluhráči, absolvoval také tým starších žáků
herní soustředění v Eggenburgu. Herní
příprava vyvrcholila pro naše žákovské
týmy domácím turnajem Rozhodni se
sám, na který se sjela řada celků z celé republiky. Další tradiční akcí, která nemohla
v našem programu chybět, byly Sokolské
přebory kategorií minižáků a přípravky. Je
radost sledovat i naše nejmenší v zápalu
radosti ze hry a doufáme, že se další akce
těchto kategorií uskuteční v našem areálu
brzy znovu.
Kromě toho byla navíc naše ZDT Aréna a sportovní areál hostitelem několika
dalších tradičních akcí, například kempů starších či mladších žáků, kterého se
účastnili hráči ze všech koutů republiky.
Jsme rádi, že se na naše kempy házenkáři
i trenéři z oddílů rádi vracejí, a těšíme se
na další ročníky!
Co bychom rádi rovněž zmínili a poděkovali všem účastníkům, jsou naše
letní příměstské tábory. Během července
a srpna se podařilo uskutečnit dva termíny nabité zábavou, hrami i výletem.
Během dvou týdenních tábornických
týdnů jsme s dětmi zažili spoustu legrace,
vyzkoušeli si různé dovednosti, setkali se
s hráči našeho A-týmu či dorostu, vyrazili
na výlet do ZOO Jihlava či na výpravu po

Novém Veselí. Doufáme, že si děti společný čas s námi užili, a věříme, že se s táborníky znovu potkáme příští léto!
Na našich webových stránkách či sociálních sítích najdete rovněž informace
o náborech pro nové zájemce o házenou.
Přiveďte chlapce k nám na házenou, kde
pozná nové kamarády, bude součástí
týmu a kde se může pravidelně potkávat
a učit se od extraligových hráčů! Těšíme
se na všechny nové tváře.
Na závěr bychom chtěli tradičně poděkovat všem fanouškům a příznivcům
za podporu nejen během letošní letní
přípravy, kdy jsme v domácím prostředí uspořádali několik přátelských utkání a turnajů. Všechny nás těší návrat
fanoušků, kteří utváří v hale tu pravou
zápasovou atmosféru. Po náročné „covidové“ sezóně patří velký dík také našim
partnerům, kteří nás podporují v zajištění účasti nejen našeho mužstva v domácích mistrovských soutěžích – ať už jde
o Kraj Vysočina, městys Nové Veselí, naši
střešní organizaci Českou obec sokolskou
a mnoho našich sponzorů a příznivců.
Doufáme a věříme, že Vaší důvěru v nás
vloženou nezklameme a budete s námi
i nadále na naší cestě!
za oddíl házené
Karolína Straková
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