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Vážení spoluobčané,
jménem Úřadu městyse Nové Veselí
Vám přeji spokojené a požehnané
prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Zdeněk Křivánek, starosta městyse
Vítání nových občánků
V neděli 31. 10. 2021 byli v obřadní síni městyse slavnostně přivítáni noví „občánci“ Nového Veselí. Kulturní program připravila
paní učitelka Mgr. Jana Jurková s dětmi ze 4. třídy ZŠ.

Prosinec 2021

Radek Hanus
Andrea Chlubnová
Tadeáš Kourek

Marek Doležal
Antonín Chlubna
Amálie Kotíková
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
NAROZENÉ DĚTI

NAŠI JUBILANTI

Zuzana Vondráková Bohdalovská
Ester Hájková K Újezdu
Josef Hemza Na Zámku
Ema Wasserbauerová Sportovní

Stanislava Doležalová 70 let
Milada Strejčková 70 let
Marie Myčová 75 let
Helena Oulehlová 75 let
Jan Holcman 75 let
Jan Svoboda 75 let
Miloslav Štěpánek 90 let

Rodičům dětí
srdečně blahopřejeme

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

INFORMACE PRO OBČANY
Svoz komunálních odpadů v době vánočních svátků bude proveden jako obvykle, tj. v pondělí 27. 12. 2021 v brzkých ranních
hodinách.
Ve dnech 23. 12. 2021 a 30. 12. 2021 bude knihovna Nové Veselí
uzavřena.
Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na
veřejných chodnících a komunikacích, a to zejména z důvodu
provádění zimní údržby na těchto komunikacích. Děkujeme.
Žádáme spoluobčany, aby o nedělích a svátcích neprováděli hlučné práce a činnosti a nerušili tak tímto své spoluobčany.
Děkujeme.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v zimním období pečují
o pozemky městyse v okolí svých domů (odhrnování a posyp).

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří řádně třídí odpady ze
svých domácností a ukládají je do určených nádob.
Jednotlivá hlášení místního rozhlasu jsou zveřejněna na webových stránkách městyse. Nadále nabízíme možnost zasílání hlášení místním rozhlasem prostřednictvím SMS služby nebo e-mailem. Zájemci o tyto služby se mohou nahlásit na úřadu městyse.
V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních
a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ
a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně
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 zodpovída-jí v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Bohoslužby v době vánočních svátků v Novém Veselí
24.12. - 22.00 hodin
25.12. - 8.00 hodin
26.12. - 8.00 hodin
31.12. - 17.00 hodin
1. 1. 2022 – 8.00 hodin

Půlnoční mše svatá
Mše svatá – Boží hod vánoční
Štěpánská mše svatá
Mše svatá na poděkování za rok 2021 a s prosbami o Boží pomoc a ochranu v roce novém
a všech, které nám budou na této zemi dopřány
Novoroční mše svatá

Na Štědrý den v 17.00 hodin proběhne tradiční hraní koled z věže kostela
1. 1. 2022 ve 14.30 hod – obchůzka všech zastavení Našeho Nového Veselí
s modlitbou za městys, farnost i vlast
19. 2. 2022 – tradiční masopustní průvod městysem
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Plánované investice v roce 2022
Největší stavební akcí v roce 2022
bude stavba inženýrských sítí v lokalitě
výstavby rodinných domů Za potokem
2. etapa – dokončení. Realizace byla zahájena již na podzim letošního roku a dokončení je naplánováno v polovině roku
příštího. Kromě jednoho pozemku byly již
všechny stavební pozemky v této lokalitě
prodány novým majitelům. Akci provádí
firma T. M. V. spol. s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem za celkovou cenu 8.784.056,- Kč
včetně DPH.
Dále se začala zpracovávat projektová
dokumentace na rekonstrukci kanalizace
a vodovodu v části ulice K Újezdu – od

ulice Příčná až po křižovatku na Bohdalov.
Pokud se časově zvládne vyřídit stavební
povolení, tak se i tato stavba zrealizuje ještě v roce 2022.
V příštím roce je také naplánována
výměna několika světel veřejného osvětlení, a to zejména v lokalitě U Kapličky
a U Rybníka. Svítidla budou podobná, jako
jsou v ulici Dolní a Na Městečku, a budou
instalována na stávající betonové sloupy
elektrického vedení.
Firma SATT ze Žďáru nad Sázavou
bude v příštím roce pokračovat v instalaci
kabeláže optického sdělovacího rozvodu
v lokalitě nové zástavby RD Za potokem

a dále v lokalitě U Rybníka a v ulici Nová.
Na této akci se městys Nové Veselí finančně nepodílí.
Městys Nové Veselí také připravuje
v příštím roce instalaci fotovoltaických
elektráren na střechách budov základní školy, mateřské školy a sportovní haly
v Novém Veselí. Na realizaci se pokusíme
získat dotační finanční podporu ze SFŽP.
Na začátku roku 2022 také podáme
další žádost o dotaci na rekonstrukci budovy úřadu městyse. V případě schválení
dotace by se postupně zahájily práce také
na této dlouho chystané akci.
starosta městyse

Tříkrálová sbírka 2022
Stejně jako roky předcházející bychom začali nový rok dobrým skutkem a připojili se ke sbírce, jejíž výtěžek putuje k potřebným přímo v našem regionu. Vzhledem k epidemiologické
situaci se neuskuteční v Novém Veselí tradiční obchůzka, ale
přispět bude možné následujícími způsoby.
Přímo peněžním příspěvkem
V sobotu 8. ledna a od pondělí 10. ledna do středy 12. ledna
2022, vždy od 8:00 do 11:00 hodin v přízemí úřadu městyse, kde
bude umístěna zapečetěná pokladnička.

Bankovním převodem
Na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 7776800,
specifický symbol 59214
Prostřednictvím elektronické pokladničky
na webových stránkách https://zdar.charita.cz
„DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ
NA POMOCI DRUHÝM!“

Ohlédnutí za jarmarkem
V neděli 26. září 2021 se konal již 8.
ročník novoveselského jarmarku. Místo
pod pergolou u zázemí SDH se osvědčilo.
I počasí bylo vstřícné.
Poprvé na jarmark přijela z Chotěboře
Radka Polívková, nabízela převážně šité
bavlněné zástěry, chňapky, tašky.
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Stanislava Doležalová se dlouhá léta
věnuje pletení z papíru. V její nabídce nechybí andělé, vánoční dekorace, stojany
na deštníky a různé tvary košíků.
Výrobky šité patchworkovou technikou zejména polštáře, povlaky na polštáře, podsedáky, tašky, prostírání vyrá-

bí Zdeňka Tulisová. Jitka Chalupníková
ze Žďáru nad Sázavou se svými háčkovanými hračkami nebyla na jarmarku
poprvé.
Mohli jste nahlédnout i do Ateliéru
světla andělů prostřednictvím Michaely
Kutilové a energetických náramků. Mi-
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chaela Orlová se zahradní keramikou,
závěsnými dekoracemi, anděly a miskami
určitě měla co nabídnout a věřím, že nás
obě navštíví i v příštím roce.
Jaroslava Malá patří ke stálým vystavovatelům. Nabízí nepřeberné množství
lžiček zdobené Fimo hmotou, náušnice,
dětské polštáře a mnoho jiné. Nesmíme
zapomenout na její vyšívané obrazy.
S nabídkou dětského povlečení, utěrkami a dečkami s richelieu výšivkou se
představila Marcela Litochlebová.

O dětský textil, nákrčníky, čepice, teplákové soupravičky, legínky a pyžámka od
Radky Glasové je stále zájem.
„Šátkomilka“ Doris Fňukalová ze Žďáru nad Sázavou prodává různé šátky, šály,
tunely jak podzimní, tak i teplejší na zimu,
v nabídce nechybí ani rukavice.
Velice pestrý sortiment od pletených
ponožek, pletených a háčkovaných kapsiček nejen na roušky, vánočních ozdob,
věnců, paličkovaných výrobků, síťovek
a mnoho dalšího najdete vždy u zaklada-

telky a organizátorky Libuše Doskočilové.
O „práci všeho druhu“ můžeme hovořit u Marie Vejvodové, háčkování hraček,
klíčenek a různých doplňků je jejím koníčkem.
Dle slov osmileté Nely to byla nejlepší pouť na světě, protože tam byl i dětský
tvořivý koutek.
Touto cestou chceme poděkovat vedení městyse za podporu při pořádání
a organizaci jarmarku.
Jitka Kalasová

HASIČI
SDH Nové Veselí
Vlivem současné protiepidemiologické situaci je
spolková činnost v posledním čtvrtletí letošního roku
minimální. Pouze se uskutečnilo, v náhradním termínu, tj.
v měsíci říjnu, okresní setkání
starostů sborů, které se obvykle koná v březnu. Současná
situace má na svědomí, že se
neuskuteční ani tradiční hasičský ples a ani výroční valná
hromada sboru. Přesto je stále
několik oblastí, ve kterých jsou
členové sboru aktivní.
Jedná se především o činnost kolektivu mladých hasičů,
která se i přes omezení daná
karanténami členů a cvičitelů
stále, i když přerušovaně, snaží
pokračovat ve výchově a výcviku nastupující generace
hasičů.
Bez omezení funguje represivní a cvičná činnost zásahové
jednotky. Z cvičných aktivit je

možno zmínit taktické cvičení
zásahových jednotek okrsku
Nové Veselí konané v sobotu
2. října v katastru obce Budeč.
Námětem taktického cvičení
bylo „Hledání pohřešované
osoby“. Zúčastnili se členové
všech zásahových jednotek
celého okrsku v celkovém počtu 47 osob. Z našeho sboru
se zúčastnilo sedm členů a velitel cvičení. Za okrsek byly přítomny starostka a náměstkyně
starostky okrsku, které se ujaly
činnosti figurantek, jednatel
a velitel. Po brzkém nalezení figurantek následovalo doplnění o třetí figurantku, která byla
také neprodleně nalezena.
Následovalo krátké hodnocení
a občerstvení zajištěné místním SDH, při kterém byly účastníky prohovořeny názory na
průběh a zajištění cvičení. Organizace cvičení byla místním
SDH zvládnuta excelentně.

Soutěžní družstvo mužů,
které úspěšně reprezentuje nejenom sbor ale i obec,
ukončilo soutěžní sezónu
společným posezením v prostorách zastřešeného parketu.
Lze jen doufat, že následujícím
roce se bude dařit soutěžnímu
družstvu stejně nebo ještě
lépe.

Lze jen vyjádřit naději,
že současná situace pomine
a sbor se bude moci věnovat
tradičním činnostem tak, jak
jsme byli po mnoho let zvyklí.
Závěrem přejeme všem
členům a příznivcům spokojené prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.
SDH Nové Veselí

Z FARNOSTI
Cíl a cesta
Za Marie Terezie bylo rozhodnuto, že každá obec musí být
propojena cestami se všemi sousedními obcemi. I od nás vedla
cesta do Budče, do Matějova, do Újezda, a všechny další, kde je
dnes kvalitní asfaltový povrch. Vedla také k mlýnu na Rendlíčku,
do Pokojova, do Vatína, kde jsou dnes už jen stezky nebo pěšinky.
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I když by se dalo spočítat, kolik těch cest bylo, nikdy nebyly číslovány. Nikdy se neříkalo cesta číslo jedna, cesta číslo dvě, ale vždy
se mluvilo, co je u cesty do Radomína a u cesty do Vatína a podobně. Staré cesty slouží dodnes, i když jsou někdy mírně upraveny
- díky za obchvat - a je to v pořádku. Nemůžeme pohrdat žádným
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

dědictvím. Nám kněžím vyčítají, že naši předchůdci byli proti různým bludům. Nedivme se, vždyť to je stav bloudění, protože i ve
víře a mravech se dá bloudit. A bloudit přece nechceme nikdo.
A jsou i moderní bludy. Jeden z nich je vyjádřen okřídlenou
větou: Cesta je cíl. Jako poutník ji nesnáším, protože přece chci
ještě někam dojít. A lituji upřímně všech vyhnanců a uprchlíků,
kteří jsou posláni na cestu a vůbec nevědí, kam vede, kde skončí,
prostě neznají a nemají cíl.
Cíl je opravdu důležitý v každé oblasti, v každé době. Není jedno, jakou cestou půjdeme, ale kam dnes zamíříme, i když jdeme jen
na procházku s pejskem. A neříkáme asi: Dnes vyrazíme na trasu
číslo 1 a zítra si dáme čtyřku, ale dnes si zajdeme k Rendlíčku, zítra

to vezmeme až na Kotlasy, ale možná zamíříme ke Březí. Cíl je důležitý i ve vánočním přání: Pro životní cestu vám všem, milí spoluobčané, přeji vše dobré (to stačí, nemusí a nemůže být všechno pořád
jen nejlepší), hlavně dobré zdraví, dobré vztahy a dobrý duševní
stav. A také dobré výsledky ve všem, co děláte a co se snažíte.
Přeji vám však také dosažení cíle, protože cesta sama opravdu
nemůže být cílem, to bychom skutečně a smutně bloudili. Přeji to
slovy našich předků – koledníků:
Vinšujem vám šťastné a veselé svátky Krista Pána narození, na
statečku rozmnožení a všeho, co jsme si vyprosili: zdraví, štěstí,
mír po celé zemi a po smrti nebeské království.
Jan Peňáz, farář

Vzhůru za minulostí
Během pouťového víkendu
mnoho místních i přespolních
navštívilo kostel svatého Václava v rámci akce OK – Otevřený
Kostel. Jejím záměrem bylo
jednak oslavit „první narozeniny“ našich zvonů, ale také
představit výstavu týkající se
dějin farnosti.
Je totiž dobré mít povědomí o historii místa, kde žijeme
a k tomu patří znát tradice (i ty
náboženské), které byly součástí života předchozích generací.
V souvislosti s pořízením
nových zvonů se proto zrodila
myšlenka, upravit a zvelebit
přístup do věže tak, aby výstup byl zároveň výpravou do
minulosti a věž, a s ní spojená

výstava, byla o významných
svátcích, nebo na vyžádání, přístupná veřejnosti.
Každá cesta má svůj začátek, ta naše, za farní historií
směřuje vzhůru a začíná před
kostelem. První zastavení první panel, umístěný do jedné z venkovních vývěsek, je
věnován obecné historii farnosti. Druhý, hned za dveřmi
kostela, popisuje jeho interiér.
Pak už cesta vede do věže. Nejprve, po 28 schodech do prostoru za kůrem, který byl upraven tak, aby zde vznikla malá
muzejní expozice nebo jinými
slovy malá trvalá výstava. Ta
prezentuje například bohoslužebné předměty a textilie, různé památky a předměty nábo-

ženské úcty spjaté s životem
našich předků, staré fotografie, dokumenty i pár krátkých
filmů z doby nedávno minulé.
Téměř všechny exponáty mají
svůj příběh, který se k naší
farnosti váže. Následuje 41
schodů k vyhlídce „u kulatého
okna“. Dalších 27 schodů vede
ke zvonům, a tedy poslednímu historickému zastavení,
kde jsou, mimo jiné, k vidění
i dochované pozůstatky z kdysi zrekvírovaných zvonů. Je
to zároveň místo, kde je návštěvník po zdolání celkem 96
schodů odměněn nádherným
výhledem do kraje.
Vybudování výstavy bylo
prvním krokem, ty další jsou
na nás všech. Vítán je jakýko-

li předmět, dokument, stará
fotografie nebo i vzpomínka,
která se týká duchovního života našich předků. Společně tak
o něm můžeme předat poselství generacím budoucím.
Zároveň se sluší poděkovat
všem, kteří se na realizaci toho
všeho jakkoli podíleli a podílet
budou. Patří jim za to velký dík
a křesťanské Pán Bůh zaplať.
Pokud počasí dovolí a také
se nezmění epidemiologická
situace, bude nejbližší příležitost navštívit věž kostela v neděli 26. prosince 2021 odpoledne. Podmínkou je dodržení
všech platných pokynů a epidemiologických opatření.
Marcela Vencelidesová
a Jan Peňáz

OKÉNKO Z HISTORIE
Kněží – rodáci
Součástí kostelní výstavy je i galerie s fotografiemi kněží, na jejichž osobní příběhy
bychom neměli zapomenout. Připomíná jak
kněze rodáky, tak ty, kteří zde v duchovní
správě působili.
Římskokatolických kněží – rodáků z farnosti
Nové Veselí, kam se počítají i přifařené obce
Budeč, Březí, Kotlasy, Matějov a Újezd je celkem 15.
Z Matějova a Budče nikdo, Březí má rodáka jednoho, je jím P. Josef Večeřa
(*1866†1898), který působil jako učitel
náboženství na měšťanské škole a nižším
gymnáziu v Třebíči. Zemřel doma ve Březí
na souchotiny a je pochovaný na novoveselském hřbitově v Novém Veselí.
Prosinec 2021

Z Újezda pocházejí kněží dva. Prvním je P. Jan
Theobald Štikar (*1855†1921) člen františkánského řádu, kvardián kláštera v Praze
a v Plzni. Druhým jeho synovec P. František
Jan Nepomuk Štikar (*1891†1960), taktéž
člen františkánského řádu. Od 11 let byl v péči
strýce kněze, představeného kláštera v Plzni,
kde vystudoval nejprve gymnázium a pak teologii. Řeholní slib složil v roce 1913, na kněze byl vysvěcen následující rok. Během života
působil na třech místech, nejprve v klášteře
v Turnově, pak ve farnosti Újezd pod Troskami
a nejdéle v Praze, kde byla jeho působištěm
farnost Panny Marie Sněžné. Tam byl farářem
od roku 1929 až do roku 1950. I jeho přičiněním byl kostel střediskem i kulturního a spo5

lečenského života. P. Štikar se angažoval
v organizaci duchovní hudby, byl předsedou Obecné jednoty Cyrilské, která sdružovala chrámové sbory a zájemce o duchovní
hudbu z celé republiky a také redaktorem
časopisu Cyril, který společnost vydávala.
Mezi jeho blízké přátele patřil hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster a řada dalších
významných hudebníků. Sám byl velmi
dobrým varhaníkem a pracoval na harmonizaci liturgických zpěvů. Jeho činnost
však byla násilně přerušena v dubnu 1950,
kdy byl jako mnoho dalších kněží násilně
odvezen do internačního tábora v Oseku.
Po propuštění byl pro nekompromisní postoj k tehdejšímu režimu vyhoštěn z Prahy
a přeložen do farnosti v Kadani. Jeho životní
pouť se uzavřela v Chomutově v roce 1960.
Kotlasští rodáci jsou čtyři. P. Josef Kříž
(*1834 †1912) - z jeho působišť jsou známa
místa Rovečné, Uhřínov, Chlum a Šardice. P.
František Straka (*1836†1902), který v letech 1878-1902 působil v Nedvědici, kde i zemřel a stále opatrují jeho hrob. P. František
Pohanka (*1874†1952), který velkou část
duchovního života prožil ve farnosti Studená a P. Antonín Špaček (*1878†1910). Ten
po vysvěcení sloužil jako kaplan v Kostelním
Vydří. Zemřel v mladém věku na tuberkulosu v domě rodičů v Kotlasech. Hrob i s jeho
fotografií na pomníku najdeme na novoveselském hřbitově.
Zbývající jsou rodáci novoveselští.
P. Vincenc Růžička (*1801†1839), se narodil 16.9.1801 Vavřinci Růžičkovi a jeho
manželce Marianě rozené Lázničkové
v čp.6, dnes Restaurace u Bílé Růže. Tehdy
dům rodina Růžičkových vlastnila a provozovala kupecký krám, hostinec a později
Vincencova praneteř Terezie Wolmanová
i poštovní stanici. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1829 a ve stejném roce nastoupil
jako kaplan do Jinošova, kde ve svých 37
letech 21.4.1839 zemřel. Na tamním hřbitově je i pochován.

P. František Čermák (*1823†1901), se
narodil 13.1.1823 v čp.59. Jeho otec Jan
Čermák kromě polního hospodářství provozoval i obchodní činnost. Byl mužem na
svou dobu velmi sečtělým, s velkým všeobecným rozhledem a jako zajímavost se
uvádí, že v roce 1831, kdy došlo k velkému
ohni, při kterém shořela více než polovina
městečka, byl dům Čermákových jediným pojištěným proti požáru. Dobrého
vzdělání se dostalo i dalším Františkovým
sourozencům, jeden z bratrů byl šéfem Paroplavební společnosti dunajské ve Vídni.
Na jejich vzdělání měl vliv i dědeček z matčiny strany, řídící učitel Jindřich Sobotka,
který kromě své kantorské práce zastával
v městečku i funkci místopřísežného písaře a v jednání s úřady a soudy zastupoval
místní občany.
Kněžské svěcení František Čermák přijal
v roce 1848, jaké bylo jeho první působiště
nevíme. Zprávu máme teprve z července
1865, kdy byl ustanoven farářem v Přibyslavicích na Třebíčsku. Jde o obec se
starobylým poutním kostelem svaté Anny
a k němu přistavěným barokním kostelem
Narození Panny Marie. O jeho finální dostavbu se zasloužil právě P. Čermák. O kostel a přilehlé okolí se náležitě staral a stopy
jeho činnosti opatrují v obci dodnes. Svým
nákladem také vydal publikaci „Milostná
Panna Maria Přibyslavická“. Byl čestným
občanem všech obcí přibyslavické farnosti.
Svoji pozemskou pouť zakončil 25.2.1901
v Přibyslavicíh a tam je i pohřben.
P. Antonín Zídek (*1863†1907), přišel
na svět 11.8.1863 v čp.6, kde v té době
jeho otec Antonín (který pocházel z čp.60)
právě s rodinou žil a jako nájemce provozoval kupecký krám. Zmínek o Antonínově
životě není mnoho. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1888 a jako člen řádu minoritů
přijal řádové jméno Josef Kupertinský. Žil
klášteře v Českém Krumlově, kde 9.4.1907
zemřel.
P. Augustin Pelikán (*1895†1969) se
narodil 17.2.1895 v čp. 71 Augustinu Pelikánovi, který byl obuvníkem, a Petronile
roz. Nedělkové. Kněžská studia absolvoval v Hradci Králové, kde byl v roce 1918
vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil
v Lomnici u Tišnova a Knínicích u Boskovic,
za zmínku stojí, že tam byl z jeho popudu
založen včelařský spolek, který funguje
dodnes. V roce 1927 byl jmenován farářem ve Zvoli, kde setrval až do roku 1961,
kdy jako konzistorní rada odešel na odpočinek. Odstěhoval se do Nového Veselí,
kde vypomáhal v kněžské službě. Zemřel
v rodném domku 27.7.1969, jeho hrob je
na místním hřbitově.
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Dále to jsou bratři Cyril a Jaroslav Růžičkovi, kteří pochází z čp. 128. Starší P. Cyril Růžička (*1901†1964) byl na kněze vysvěcen v roce 1930, jeho dlouholetým působištěm byla farnost v Brně-Komíně. Zemřel
v roce 1964 a pohřbený je v kněžském
hrobě na brněnském Ústředním hřbitově.
Mladší P. Jaroslav Růžička (*1916†1984)
kněžské svěcení přijal v roce 194, byl kaplanem v Rosicích a Bučovicích a v letech
1956-1977 byl správcem farnosti Osová
Bitýška. Několik následujících let strávil
v rodné obci, kde, pokud mu zdravotní
stav dovolil, vypomáhal v duchovní službě. Jeho pozemská cesta se uzavřela v pečovatelském domě pro kněze na Moravci
28.5.1984. Smuteční rozloučení se konalo
v rodné obci a jeho ostatky pak byly uloženyy do rodinného hrobu v Novém Veselí.

P. Alois Křivánek (*1919†2009) se narodil 15. 6. 1919 v Novém Veselí, gymnázium
studoval v Kolíně, kde v roce 1938 maturoval. Absolvoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1943 a nejstarší pamětníci dodnes
vzpomínají na jeho slavnou primici v rodné obci. První kaplanským místem byly
Velvary, následoval Kouřim. Roku 1947 byl
pověřen vedením farnosti Kladruby u Stříbra, kde organizoval velké nábožensko-vlastenecké poutě, zavedl hudební produkce v katedrále a intenzívně se věnoval
opravám chrámu. V dubnu 1950, těsně po
hromadném zatýkání kněží, emigroval.
Teprve po pádu komunistického režimu
vyšlo najevo, že byl členem skupiny, která organizovala ilegální přechody hranic.
Po půlročním pobytu ve sběrném táboře
u Mnichova (Walka Lager) dostal povolení k emigraci do Kanady. Působil tam jako
kněz, první roky v relativně nepříznivých
podmínkách - v řídce osídlených oblastech prérijního Saskatchevanu, krátce
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

i v USA. Jeho hlavním působištěm se pak
stala farnost Sv. Michala v Cook´s Creeku,
asi 50 km od Winnipegu, hlavního města
provincie Manitoba. Zde působil 30 let, do
r. 1992, kdy odešel z aktivní kněžské služby.
Kraj, který se mu stal druhým domovem,
byl kolonizován v druhé polovině 18. století přistěhovalci převážně ze slovanské Evropy – Poláky, Ukrajinci, ale i Slováky a Čechy, ale stopy těchto prvních budovatelů
pomalu odnášel čas. Proto se P. Křivánek
rozhodl založit muzeum osídlování této
části Kanady. To se během několika let rozrostlo ve významný skanzen, kde je v řadě
přemístěných původních budov shromážděno „bohatství“ nalezené po půdách,
komorách a kolnách. Pro tuto práci žil.
Muzeum je uznáváno a vysoce ceněno. Je
velmi populární, má obrovskou návštěvnost, stejně jako jím založené každoročně
pořádané národopisné slavnosti (Heritage
day). Za tuto činnost federální vláda Kanady udělila P. Aloisu Křivánkovi státní vyznamenání. Byl šťasten, že se dočkal svobody
a mohl opakovaně navštívit svou rodnou
vlast. Zemřel ve veku 90 let 18. srpna 2009
a je pohřben v Cook´Creeku v Kanadě.
Poslední v této řadě je P. František Klimeš
(*1867†1962), který sice není přímo
rodákem, narodil se 20.1.1867 v Kamenici
u Jihlavy, ale krátce po jeho narození byl
jeho otec Josef Klimeš jmenován řídícím
učitelem v Novém Veselí a do bytu v místní škole se rodinou přistěhoval. Že ho mezi
rodáky přidat můžeme dokládá i zpráva
z dobového tisku, kdy byli v červenci roku
1891 zdejší obyvatelé učastni hned dvou

pamětihodných údalostí. Jednak to bylo
znovusvěcení přestavené kapličky, která
dostala současnou podobu se zvonicí
a zároveň primice P.Klimeše.

“S radostí
d í chápu
há
se pera, abych
b h podal
d l
zprávu, že jsme zde měli velepamátnou
slavnost. Dne 20. července nadešel nám ten
přeradostný den; o 10 hodině hnul se průvod
z farního chrámu páně ku kapli, vzdálené
přes čtvrt kilometru od městečka. Napřed
kráčely školní dítky, za nimi odrostlejší, pak
řemeslnické spolky se svými prapory, hudební sbor a farní Jednota Cyrilská. Pak panicové
nesoucí zvon na marách a za ním družičky
nesly na nosítkách sv.ostatky. Za těmi osm
kněží, pak obecní zastupitelstva všech
přifařených obcí. Dojemnou řeč měl vpd.J.
Šimek, děkan z Polné. Velkou mši celebroval

novosvěcený kněz vp.František Klimeš, rodák
zdejší. Co se zpěvu týče, byl tento přičiněním
našeho sbormistra proveden přesně liturgicky. Mši ku cti svatého Františka pro
čtyři mužské hlasy složil a věnoval svému
milovanému synu ku kněžským prvotínám
otec pan Jos.Klimeš (sbormistr). Po mši svaté
uděloval jmenovaný novosvěcenec první
kněžské požehnání. Tím slavnost ukončena,
která dojista utkví každému v paměti.”
Prvním působištěm P.Klimeše, kam jako
kaplan nastoupil, byl Měřín, následoval Bohdalov, kde setrval do roku 1923. V letech
1924-1934 byl farářem v příhraniční obci
Havraníky. Následující roky žil a působil ve
Znojmě, kde dne 20.8.1962 jako konzistorní rada a výpomocný duchovní na
odpočinku ve věku 95 let zemřel.
Aby byl výčet kněží rodáků úplný, je nutné
zmínit ještě jedno jméno.
Je jím Bedřich Jerie (*1885†1965), zatímco všichni výše jmenovaní byli vyznání
římskokatolického, on byl pastorem evangelickým. Narodil se 5. ledna 1885 v Novém Veselí čp. 114 (stará škola) v rodině učitele Bedřicha Jerieho, který tehdy na zdejší
škole působil. Pokřtěn byl v evangelickém
kostele v Sázavě. V roce 1909 nastoupil na
první farářské působiště do Prosetína, pak
následovala další místa - Krabčice, Roudnice nad Labem a nakonec v letech 19231953 Praha. V letech 1938-1947 byl členem
synodní rady Českobratrské církve evangelické a zároveň náměstkem synodního
seniora. Je autorem dvou knih s názvem
I slovo je čin a Z pramenů života. Zemřel
27. října 1965 v Ústí nad Labem.
Marcela Vencelidesová

Jak mít správně (pod)pojištění nemovitostí
Pojištěn v městečku nikdo nebyl, jen obecní písař Mikuláš Čermák
z č. 59 u pojišťovny Slávie. Byl to uvědomělý soused a četl již noviny.
Tak končil jeden z článků s názvem Velký požár v Novém Veselí
roku 1831, v minulém vydání NOVOVESELSKÉHO ZPRAVODAJE.
A to mě společně s živelnými pohromami v tomto roce přivedlo
na myšlenku, podělit o zkušenosti z mé více než desetileté praxe
v pojišťovnictví.
V tomto oboru se vyskytuje výraz PODPOJIŠTĚNÍ. V souvislosti
s pojištěním nemovitosti můžeme toto jednoduše chápat, jako
pojištění nemovitosti na hodnotu nižší, než jakou nemovitost
reálně má, resp. za kterou byste nemovitost znovu vybudovali
v případě, že by celá shořela, spadla, či ji vzal vítr. Pokud mám svůj
dům pojištěný např. na 2,5 mil Kč, reálná cena je 5mil Kč, mám
nemovitost o 50 % podpojištěnou. Shoří mi střecha, za kterou vč.
rekonstrukce podkroví, zateplení atd. dám 1mil Kč, pojišťovna mi
nemusí zaplatit 1.000.000Kč, ale může krátit v poměru podpojištění. Reálně bych tedy dostal 500.000 Kč.
Ze statistik vychází, že se za poslední 3 roky zvýšila cena stavebních prací a stavebního materiálu o více než 30 %. Pokud je
tedy Vaše pojistná smlouva starší, než 3 roky, je vysoká pravděProsinec 2021

podobnost, že jste právě riziku podpojištění vystaveni a v případě
škody bude pojistné plnění pojišťovnou kráceno. Stejně tak, pokud na domě vyměním okna, udělám novou fasádu a střešní krytinu, zvýším tím hodnotu nemovitosti. I v takovém případě bych
měl přemýšlet o navýšení pojistné částky. V praxi se setkávám i se
smlouvami více než 20 let starými, zvažte sami, jak vysoké podpojištění u takových smluv asi bude a kolik by pojišťovna v případě
škody reálně vyplatila.
Nezapomínejte také, že pojišťovna může odmítnout či krátit
pojistné plnění v případě, že nejsou dodrženy stanovené revize
elektroinstalace (u rodinných domů alespoň jednou za 5 let) a revize spalinových cest (u rodinných domů alespoň jednou za rok).
Pokud jste dočetli až sem, je nejvyšší čas dohledat vaši smlouvu a provést revizi, abyste riziku podpojištění v rámci vašeho majetku nebyli vystaveni právě vy. Jsem vám k dispozici a konzultace
je zdarma.
Zároveň bych rád popřál klidné prožití vánočních svátků,
zdraví a štěstí, finanční jistotu a co nejméně škod na vašem zdraví
i majetku.
Vojtěch Hron, tel.: 774 456 966
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OKÉNKO EVVO
Enviromentální počiny v našem městysi v roce 2021
Environmentální aktivity jsou významné pro rozvoj a péči o životního prostředí
v daném místě a zároveň přispívají i k osvětě v této problematice. V našem městysi
plánujeme každý rok nové aktivity, které
zlepšují životní prostředí nás všech. Patří
mezi ně nejen výsadby nových stromů,
alejí, tvoření trvalkových záhonů či květnatých louček, ale i společné komunitní akce,
které posilují soudržnost, dobré sousedské
vztahy a společný zájem – vytvořit pěkné
místo pro život nás všech. V posledních
dvou letech kvůli složité koronavirové situaci byly veškeré aktivity značně omezeny,
i přesto se daří navzdory složitostem dnešního života udržet komunitní život v naší
obci.
Letošním významným enviromentálním počinem bylo dokončení projektu
stromového arboreta, na kterém spolupracoval městys Nové Veselí, co by investor,
členové komise EVVO, kteří stojí za plánem
realizace, no a zdejší myslivecký spolek,
díky jemuž byly stromy vysázeny. Zálivku
si pak vzali na starosti dobrovolní hasiči.
Stromy, zdá se, zakořenily všechny, a snad
bude zima příznivá a s dostatkem sněhových srážek, aby stromy v mrazu nezmrzly. Vrbice kyprej, která byla nasazená jako
bezúdržbový travní porost, asi bohužel
nevzešel a rozšířil se tam jetel, což asi není
na škodu, protože i ten přiláká hmyz a vče-

ly. Do budoucna bude potřeba udržovat
pěšinu, aby si kolemjdoucí mohli přečíst
označníky s informacemi.
Další výsadbou bylo skalníkem osázení
břehu před mostem u obchvatu a také vysazení několika stromů ze školní zahrady,
které již potřebovaly nové a trvalejší stanoviště. Zároveň byl na podnět našich sousedů vysázen živý plot u kontejnerů k Hudlíku, aby se přirozeně skryly kontejnery na
tříděný odpad.
A krátce k alejím, ať už ovocným či stromovým. Ty ovocné je potřeba udržovat,
a jelikož se rodiny podílely na jejich výsadbě a strom tzv. adoptovaly, prosíme je o jejich pravidelnou údržbu. I děti ze školičky
se letos dostaly k údržbě
své třešně, a s vozíkem
plným nářadím vyrazily
jedno podzimní dopoledne provést potřebnou kontrolu a údržbu.
Srpem jsme vyžínali plevel, motykami zkypřili
půdu, zamulčovali a také
udělali zastřižení větví,
které rostly dovnitř.
K světu se má i alej jírovců u Jednoty, která na
jaře krásně kvetla, a alej
budoucnosti z javorů
a jírovců za Hudlíkem,

tam nám, bohužel, několik stromů na konci aleje uschlo, proto byly stromy vyjmuty
a na jaře budou nahrazeny novými stromy.
Péče o náš veřejný zelený prostor je
realizována prozatím díky nadšení dobrovolníků, spolků a s přispěním pomoci dětí
a žáků mateřské a základní školy. Nyní se
chystá koncepce zeleně, kterou budou
zpracovávat odborníci, aby výsadba i péče
dávala smysl a byla v souladu s přírodními
podmínkami v našem regionu.
Veškeré informace k plánům v oblasti
EVVO najdete na webu městyse https://
www.noveveseli.cz/o-mestysi/koncepce-evvo
Monika Kovalská

Sběr papíru dává smysl
Papír – stromy – v dnešní době velmi aktuální téma.
Před dvěma lety, když jsem se podívala z okna, viděla
jsem vůkol jen a jen lesy. A byl to krásný a voňavý pohled.
Ale během těch dvou let, kdykoli jsem šla na procházku, jsem byla svědkem jen tupých ran – to, když stromy
pod silou silných strojů padaly na zem. A teď, když se
podívám z okna, vidím daleko, až na sousední vesnice
a vzdálenější města. Díky malému, sotva viditelnému
živočichovi, který má rád mízu stromů, a také díky oslabeným stromům z důvodu sucha a klimatických změn,
to teď v mém okolí vypadá jako měsíční krajina. Je mi
z toho moc smutno.
A můj smutek je o to větší, že jsem učitelka v mateřince, která byla zvyklá chodit s dětmi do lesa stejně často
jako na hřiště. A teď se můžeme honit už jen mezi pařezy.
Ale pořád s našimi dětmi neztrácíme naději a zkoušíme
vymyslet, jak napravit situaci či najít řešení a kroky, která
nám pomůžou v cestě za zelenější prostředí.
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Když se našich dětí ve Školičce Kamarád zeptáte, co bychom
mohli dělat, tak poradí, že můžeme ze starého papíru udělat nový.
A moc je baví, když papír trháme, máčíme a sušíme. A také ví, že
tohle všechno začíná u třídění odpadu.
Jsme rádi, že můžeme pro naši přírodu a pro to, aby se zase zazelenala, udělat tenhle malý krok. A když o tom tak přemýšlím, tak

je to vlastně dost velká věc. A proto děkujeme všem, kteří v tom
jedou s námi a pomáhají nám starý papír shromažďovat v naší
školičce, nebo třeba ve škole.
Když budeme táhnout za jeden provaz, podaří se nám třeba
pro naše děti přírodu zachránit.
Iva Leopoldová

ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY
Kuřátkovské pátrání po vodě
V tomto školním roce je
hlavním tématem programu
Ekoškoly VODA, a tak se zákonitě prolnula do třídního vzdělávacího plánu kuřátek. V měsíci říjnu jsme se nechali unést
příběhy, které voda přinesla do
žďárského zámku. Zjistili jsme,
jak voda ovlivňovala život cisterciáckých mnichů. Do města
Žďáru jsme se vydali ještě na jeden den s kapičkou Járou, která
nás provázela po vycházkovém
okruhu kolem Bránského rybníka. Díky ní jsme se seznámili
nejen s historií vzniku Bránského rybníka, ale také s jeho důležitým významem pro město

Žďár i strojírenskou společnost
ŽĎAS. Jako bonus jsme poznali
další významné stavby J. B. S.
Aichela, a to hospodářský dvůr
Lyra a Dolní Hřbitov. Kapička
Jára nám ukázala zajímavý
pohled na ně shora, jak je vidí
ona, když padá v podobě deště
na zem. V listopadovém týdnu si kuřátka s paní učitelkou
Mončou shrnula, co všechno
už o vodě ví a pustila se do
dalšího velkého pátrání. Tentokrát vodu v různých podobách
hledala na školičkové zahradě
a po okolí Nového Veselí. Děti
se učily pochopit, jaký rozdíl
je mezi vodou v přírodě a vo-

dou v našich domovech, která
nám teče z kohoutku. Zopakovali jsme si koloběh vody a při
svém pátrání po vodě a jejích
podobách v okolí jsme odebírali vzorky vody pro porovnání
její čistoty. Zároveň jsme využili edukačních filmů vodárenských společností, které ukazují, jak se voda čistí. Že se filtruje,
pro filtrování se může použít
písek, drobný štěrk, voda se
obohacuje o kyslík apod. Ukazovali jsme si, jaké to bylo dříve, že pro vodu chodili lidé ke
studánkám anebo do studní.
To, že si otočíme kohoutkem
a voda teče, je dnes samozřejmost. Děti zjišťovaly, i kam se
voda po odtečení z umyvadla
dostává a následně vytvořily
systém vody ve vesnici, od čistírny odpadních vod přes kanalizaci, vodárnu a rybníky v okolí. Na podporu těchto aktivit, jejichž cílem je zanalyzovat téma
VODA, důkladně a do hloubky,
jsme dělali i zážitkové aktivity,
jako cesta na vodní naučnou
stezku nebo k řece Oslavě ve
dvoře, kde největším zážitkem
bylo pouštění vlastnoručně

poskládaných papírových lodiček a zdolávání Oslavy. Analýza
v podmínkách MŠ znamená
pro děti velké dobrodružství,
protože je to o pátrání, zjišťování CO-PROČ-JAK, hledání, pozorování, bádání, ale i zapisování zjištěného atd. Výsledkem
všech těchto činností bude
konstatování, že voda je pro
náš život bytostně důležitá a že
člověk je ten, kdo musí hledat
cesty, jak tento přírodní zdroj
uchránit, ochránit a udržet pro
budoucí život. Tím, že děti jsou
u toho, pokládají otázky anebo
i vlastním A-HA efektem (heuréka) jim „zapadnou dílky do
mozaiky“, navrhují řešení a nápady, se u nich buduje aktivní
přístup k životu, činorodost,
angažovanost a zájem řešit
klimatické problémy dnešní
doby.
Už se moc těšíme na nové
pátrací akce spojené s vodou.
Protože naši „malí ekotýmáci“
nám přidělili další detektivní
vodní úkol, ale o tom zase příště.
Za třídu kuřátek paní učitelky
Blanča a Monča

Jak Koťátka vařila mýdlo
Naše třída se společně s celou školičkou zapojila do projektu
MAP ORP Žďár nad Sázavou, který se v rámci zvyšování polytechnických dovedností a kompetencí snaží dětem přiblížit řemesla našich předků. Již jsme si vyzkoušeli, jaké to je být barvířem a pracovat
s modrotiskem. Nyní jsme se blíže seznámili s výrobou mýdla.
Mýdlo, používáme několikrát denně a bereme ho jako samozřejmost. Děti ví, že se kupuje v obchodě, že muže být tekuté, nebo
„v barevné kostce“, že krásně voní, že dělá na rukou bubliny, že, že
,že … Ale jak si můžeme sami takové mýdlo vyrobit? To pro nás byla
záhada, na kterou jsme společně hledali odpovědi.
Prosinec 2021
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Podle návodu jsme si nachystali vše, co budeme na přípravu
našeho mýdla potřebovat. Formy, nasušené bylinky z naší zahrádky, barvu na mýdlo - děti vybraly zelenou, vůni – děti zvolily
perníčkovou, nádobu na rozpuštění mýdlové hmoty a samozřejmě mýdlovou hmotu. Potom jsme začali tak trochu čarovat.
Děti si nejprve do připravených forem vybraly bylinky, kterými
částečně tyto formy naplnily. Do rozpuštěné mýdlové hmoty si
děti dle svého uvážení přidávaly barvu a vonnou esenci. To vše

pořádně zamíchaly a nalily do předpřipravené formy. Pak už nezbývalo nic jiného než si na kýžený výsledek počkat do druhého
dne, než mýdlo ve formě dobře zaschne. Mýdlo jsme potom zabalili do celofánových sáčků a odnesli domů, jako dáreček pro
maminky a tatínky.
Už se moc těšíme na to, až si vyzkoušíme další „řemeslo“, tentokrát se proměníme na svíčkaře.
Eva Jurmanová

Svatý Martin a slibovaný sníh
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se
slaví svátek svatého Martina,
který jak se traduje, má přivézt
spolu se svým bílým koněm
sněhovou peřinu. Ve třídě Včeliček jsme si o svatém Martinovi povídali celý týden. Děti
si poslechly příběh o svatém
Martinovi, jak se stal biskupem
a proč je právě husa pokrm,
který se připravuje v tento
den. Také si osedlaly svého oře
a potrénovaly přeskok přes
překážky a slalom. Nakonec
si každý svého koníka vyrobil
z papíru a udělal mu i krásnou
hřívu z provázku. Celé toto
téma jsme zakončili právě ve

čtvrtek společně s ostatními
dětmi a rodiči, kdy se konal
svatomartinský lampiónový
a lucernový průvod po Novém
Veselí. Ve školičce na všechny
čekalo zahřátí v podobě horkého punče pro rodiče a moštu pro děti. Společně jsme
se zahřáli u vatry a zazpívali
si svatomartinské písně, což
celý podvečer krásně zakončil. Martinem slibovaný sníh
pak napadl o 14 dnů později,
v závěru listopadu, a v dětech
vyvolalo nadšení. Ihned jsme
všichni vyrazili na zahradu,
kde jsme jezdili na bobech,
talířích a lopatách, váleli jsme

se ve sněhu, stavěli sněhuláky,
koulovali se a odhrnovali sníh.
Zkrátka, sněhu jsme si užili,

a i přesto, že záhy roztál, nám
zážitky zůstaly.
Kristina Kovalská

Retroklubovna v budově mateřské školy ožila
Přinášíme aktuální informace o tom,
jak se daří naši retroklubovnu uvést v život. O svatováclavských slavnostech v Novém veselí zde proběhla výstava fotografií
z historie školky, její výstavby na přelomu
70. a 80. let a z následných rekonstrukcí
budovy MŠ z přelomu roku 2000 a v roce
2012. Jsou to významné mezníky ze života
školky, a nám se i díky pořízené fotodoku-
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mentaci podařilo návštěvníkům přiblížit
historii naší školky. Zejména černobílé
fotografie zachytily konkrétní obyvatele
Nového Veselí, kteří se na stavbě školky
podíleli. Mnoho návštěvníků výstavy tak
poznávalo své blízké, rodinné příslušníky
či přátele. V „identifikaci“ osob nám hodně pomohla paní Hudcová, která všechny sousedy poznala, a my jsme si je tak

mohli zosobnit. Sváteční odpoledne nad
fotografiemi i zápisky z kronik tak bylo příjemným zpestřením dne. Byla podávána
turecká káva, čaj a chlebíčky, a toto občerstvení mělo umocnit 70. léta, kdy naše
školka v nové budově vznikala.
Další aktivitou pořádanou v klubovně
byla beseda se spisovatelem Josefem Benešem nad jeho knihou Meďan a Koumen
na planetě pupkáčů. Zároveň se zde podávaly výborné regionální ovocné a bylinné
čaje a sirupy z Ostrova n O. pod značkou
LC Rosa, a tyto produkty bylo možné i zakoupit. Bohužel, pro nově vyhlášená epidemiologická opatření byla návštěvnost
této akce velmi malá.
Do budoucna chceme prostory retroklubovny využít nejen k organizaci
a pořádání aktivit školky, ale nabízíme
prostory i spolupráci při organizaci dalších
možných akcí, jakými budou třeba výstavy (fotografie, prezentace sběratelských
předmětů aj.), besedy, promítání, můžeme
přemýšlet i o soukromých akcích. V případě zájmu kontaktujte vedoucí MŠ Moniku
Kovalskou.
Monika Kovalská
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Přichází doba adventu,
tedy čas, který nás má vést ke
zklidnění a zamyšlení se nad
životními hodnotami, jež jsou
pro nás skutečně důležité.
Jistě si všichni přejeme,
abychom blížící se svátky
prožili šťastně a spokojeně.
Aby se tak stalo, je potřebné
ve zdraví zvládnout předvánoční shon, který bude stejně
jako v loňském roce poznamenán mimořádnými opatřeními souvisejícími se zamezením šíření covidové nákazy.
Určitě mi dáte za pravdu, že
zdraví je tou největší životní
hodnotou, a proto bychom
měli i přes odlišné názory
aktivně a s pokorou přijímat
často nepříjemná a omezující
opatření, která, jak doufám,

napomohou v boji proti tomuto závažnému onemocnění.
Mezi ta nejméně populární patří hlavně časté karantény a z toho plynoucí změny
v organizaci výuky. Škola se
snaží v rámci svých možností vypořádat se s požadavky
hygienických omezení a zároveň zvládnout předepsanou
výuku. Všichni si samozřejmě
uvědomujeme, že situace je
pro mnohé rodiny přinejmenším komplikovaná. Přes snahu nás pedagogů leží hlavní
tíže v péči o děti na bedrech
rodičů a já bych tímto chtěl
poděkovat všem za podporu
a aktivní spolupráci i za pochopení, které nám dáváte
najevo.

Vzdělání je další nezpochybnitelnou hodnotou a je
naším společným zájmem,
aby budoucí generace nezůstala současnou složitou dobou poznamenána. Doufám,
že až se jednou budeme za
dnešními dny ohlížet, najdeme vedle četných negativ
i některá pozitiva. Myslím, že
si mnozí z nás uvědomili důležitost a význam sociálních
kontaktů a že si více váží času
stráveného s kamarády ve
škole. Dnes možná dokážeme
objektivně ocenit dříve běžné a lehce přehlédnutelné
samozřejmosti, jako jsou zájmové kroužky, kulturní akce,
sport, exkurze a výlety, školní
stravování. Možná lépe vnímáme to, že škola není jenom

vzdělávacím ústavem, ale
také místem, kde se každodenně setkává velká skupina
lidí, že škola formuje mezilidské vztahy, vzájemnou ohleduplnost a solidaritu, že učí
mladou generaci spolupráci
a komunikaci.
Za to patří dík všem pedagogům i ostatní zaměstnancům školy a já bych jim chtěl
osobně poděkovat za nasazení, s jakým se vypořádali
s náročnými úkoly, které na
ně byly v uplynulém období
kladeny. Vám rodičům, prarodičům i všem ostatním přeji
zejména zdraví, klid a pozitivní náladu a také hezké prožití
blížících se vánočních svátků.
Mgr. Jan Krakovič,
ředitel ZŠ a MŠ

Den bez aut
22. září se naše škola opět zapojila do
Dne bez aut. Akce se konala jako doprovodná aktivita projektu Evropský týden
mobility.
S předstihem žáci osmé třídy veselou a hravou formou motivovali ostatní
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k cestě do školy bez auta. V den D nám
počasí nepřálo, ale i tak se 84 % dětí dopravilo do školy pěšky, autobusem, na
kole či koloběžce. Komu se to podařilo,
oblékl si zelené tričko nebo zelené doplňky.

V letošním roce jsme chtěli upozornit na velký provoz v ranních hodinách,
kdy před vchodem pro žáky zastaví přes
sedmdesát aut. Děti, které chodí pěšky,
se díky tomu necítí bezpečně. Proto členové Ekotýmu rozdávali informační letáky rodičům, kteří vezli
děti autem. Prosili je, aby
děti vystupovaly z auta
už u parku. Jmenovitě to
byl především předseda
Ekotýmu Ondřej Danihel,
který dokázal přesvědčivě předávat poselství této
akce. Každé auto, které
ráno nepřijede ke škole,
přispěje k větší pohodě
a bezpečnosti před školou. Děkujeme všem, kteří
tuto akci podpořili.
V listopadu proběhlo opětovné sčítání aut,
která zastavují u zadního
vchodu, a bylo jich o třetinu méně než na počátku
září. Děkujeme všem, kteří
zastavují dětem na parku, třeba se časem z cesty
k zadnímu vchodu do školy stane „pěší zóna.“
Ekotým ZŠ
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Krabice od bot
Projekt Krabice od bot, který už
po jedenácté zorganizovala Diakonie ČCE, je největší sbírkou
vánočních dárků u nás a pomáhá dětem z ekonomicky
slabých rodin, dětských domovů či azylových domů. A jak to
vlastně funguje? Každý dárce si
zvolí pohlaví a věk dítěte, kterému chce nachystat dárek a do
krabice zabalí hračky, hry, knížky, oblečení, sladkosti či psací
potřeby, zkrátka jakékoli pěkné věci, které udělají radost.
Následně se zabalené krabice
předají na sběrném místě, kde

je poté dobrovolníci roztřídí
a rozvezou konkrétním dětem.
Základní myšlenkou a heslem
projektu je „děti darují dětem,“
a proto jsme se v letošním roce
rozhodli s naší školou stát jeho
součástí. I přes časovou tíseň
a komplikace s distanční výukou
se dětem z první, třetí a čtvrté
třídy a také několika učitelům
podařilo do projektu zapojit.
Společně jsme vytvořili mnoho
krásných dárků a všichni máme
radost, že jsme mohli jiné děti
potěšit a zpříjemnit jim Vánoce.
Mgr. Adéla Štěpánková

Kulíšci v Rakousku
Členové přírodovědného kroužku
Kulíšci se pravidelně účastní celostátní soutěže Zlatý list. Již druhý
ročník proběhl v omezeném režimu. Navzdory obtížím starší družstvo obsadilo v krajském kole třetí
místo a odměnou jim byla exkurze
do rakouského národního parku
Schrems. S průvodcem jsme si prohlédli unikátní mokřadní lokality,
poté byl pro nás připraven program
ve vzdělávacím centru UnterWasserReich. Děkujeme žákům za vzornou
reprezentaci školy na soutěži i za
perfektní vystupování v zahraničí.
Mgr. Eva Nováková

Legiovlak v Jihlavě
Dne 4. listopadu v typicky podzimním sychravém počasí vyrazili žáci 9. třídy na exkurzi Legiovlaku do Jihlavy. Legiovlak
je pojízdná věrná replika legionářského vlaku z období 1918
-1920, kdy na Transsibiřské
magistrále v Rusku probíhaly
válečné operace československých legií. Legiovlak pomáhá
obnovit povědomí o československých legiích a jejich
důležitosti při vzniku nového
samostatného československého státu. Celým pojízdným
muzeem nás prováděl legionář
v typické uniformě, postupně
jsme si prošli zdravotnickým,
12

velitelským, obrněným, dílenským vagonem, vagonem
polní pošty nebo typickým legionářským vagonem s kamny
a dřevěnými palandami - tzv.
těplušku. Nejvíce žáky zaujala právě pojízdná nemocnice
s tehdejšími zdravotnickými
pomůckami a také těpluška. Do školy se všichni vraceli
s pěkným a netradičním zážitkem. Mnozí žáci si uvědomili,
jak těžký život prožíval nejen
legionář, ale jakýkoli člověk
zasažený válkou. Téma bylo završeno závěrečným projektem,
který je k vidění ve škole.
Mgr. Lukáš Ležák
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Úklid parku a okolí školy Vánoční zpívání v parku
Ve spolupráci s městysem se na podzim naše škola pravidelně účastní úklidu spadaného listí. V předchozích letech
to byli žáci 2. stupně, kteří se aktivně zapojovali. V letošním
roce byla většina tříd 2. stupně v karanténě, a proto se do
úklidu dali především žáci 1. stupně. Vedli si výtečně a pan
starosta všechny odměnil sladkostí.
Mgr. Jana Maternová

Adventní atmosféra letos přišla do naší školy o týden dříve. Zasloužili se
o to zpěváci našeho školního sboru. Vystoupení se tradičně koná první adventní neděli při rozsvěcení vánočního stromu. Letošní covidová
situace tuto akci bohužel neumožnila uspořádat, a tak žáci neváhali
a zazpívali před školou alespoň pro radost svým spolužákům a učitelům. Krásné písně vybrali a s dětmi secvičili paní učitelka Jurková a pan
Šimek. Moc všem znovu děkujeme.
A protože jste si nemohli poslechnout koncert naživo, můžete si ho užít
alespoň na YouTube pod názvem Zpíváme, i když nerozsvěcujeme vánoční strom.
Mgr. Eliška Mužátková

Programy
primární
prevence
Během letošního školního
roku je naplánováno ve spolupráci s Centrem prevence
Oblastní charity Žďár nad Sázavou šestnáct preventivních
programů. Programy jsou
zaměřeny podle věku např.
na vztahy mezi dětmi, dobré
klima třídy, prevenci užívání
návykových látek, rizikové
chování (vandalismus, xenofobii, poruchy příjmu potravy,
rizikové sexuální chování).
První třída měla velmi zajímavý
program zaměřený na rozvoj
Prosinec 2021
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a podporu kamarádských vztahů uvnitř třídního kolektivu.
Lektorky se snažily mimo jiné
zdůraznit, že ne vždy musí být
každý s každým nejlepší kamarád, ale je nutné se vzájemně
respektovat a být schopni společně pracovat. Při skupinové
práci si žáci uvědomovali výhody spolupráce a vzájemné
pomoci v rámci třídy.

Třetí třída absolvovala program V čem jsme stejní
a v čem jiní. Program pracoval
s pojmy jako je lhostejnost
a jinakost. Těžištěm bylo zmapování předsudků mezi žáky,
posílení tolerance a empatie
mezi sebou ve třídě, v širším
měřítku i ve vztahu k jiným
národnostem. Žáci se zamýšleli nad svými přednostmi

a nedostatky, nad tolerancí
tohoto u druhých. Důraz byl
kladen na přijetí sebe samého a druhých takových, jací
jsou.
V šesté třídě proběhl tříhodinový blok zaměřený na komunikaci a spolupráci v rámci
třídního kolektivu. Za pomoci
jednoduchých her a aktivit si
děti přes vlastní prožitek při-

pomenuly základní pravidla –
vzájemně se vnímat a naslouchat si, neskákat si do řeči, respektovat názor druhého, být
ohleduplný a tolerantní. Děti
se shodly na tom, že je důležité tato pravidla dodržovat
nejen ve škole, ale i v běžném
životě.
Mgr. Miluše Chalupová,
Mgr. Jana Maternová

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Výpis z usnesení rady městyse dne 20. 9. 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 30. 8. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu zástupkyně ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace k zahájení školního roku 2021/2022
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o přípravě obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za komunální
odpad
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. III Územního plánu Nové Veselí, které se uskuteční dne 11. 10. 2021 v 15,30 hod.
v budově Úřadu městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) 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
7) Informace starosty městyse o přípravě voleb do Parlamentu ČR, které

se uskuteční ve dnech 8. 10. 2021 –
9. 10. 2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Výběr majitelů stavebních pozemků
v lokalitě Za potokem II. etapa – dokončení, který dle zaslaných žádostí
se uskuteční ve středu 29. 9. 2021
v 18,00 hod v budově úřadu městyse Nové Veselí. Výběr se uskuteční
metodou losováním. Žadatelé budou o tomto termínu včas písemně
informováni
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Rozpočtová opatření č. 25/2021
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Bezúplatný převod stavby „Polní cesty C 23 v k.ú. Nové Veselí“ ze
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
– Žižkov do majetku městyse Nové
Veselí v hodnotě 12.999.139,60 Kč
na základě přijatého usnesení Zastupitelstva městyse Nové Veselí ze
dne 22. 1. 2020 č. usnesení 9/II./9
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zakoupení nového osvětlení na
vánoční strom včetně zdrojového
kabelu a hvězdy od firmy DECOLED

s.r.o., Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha
5 za cenu ve výši 16.672,- Kč včetně
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zpracování architektonické studie na
novostavbu bytového domu v Novém Veselí, na pozemcích parc.č. 196
a 72/4 firmou Projekční kancelář Ing.
Milan Pelikán, Jamská 2486/8, 591
01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
80.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zakoupení a instalace kamerového
systému na novém hřbitově v Novém Veselí firmou Jaroslav Coufal,
Sportovní 293, Nové Veselí za cenu
ve výši 9.791,- Kč bez DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S umístěním provozovny podnikání v budově Zdravotního střediska
Nové Veselí pro pana MUDr. Vladimíra Chlubnu, s.r.o., Nová 172, Nové
Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 29. 9. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) 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
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II. RM schvaluje:
1) Výsledek výběru budoucích majitelů stavebních pozemků
v lokalitě Za potokem II. etapa – dokončení, který se uskutečnil
způsobem losováním zájemců dle zaslaných žádostí a podmínek stanovených záměrem městyse k prodeji těchto pozemků
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Výpis z usnesení rady městyse dne 18. 10. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Náměty a připomínky ze zasedání ZM
dne 13. 10. 2021
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu starosty městyse z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 24.
9. 2021
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne
30. 9. 2021
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Nové
Veselí, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021, zprávu místostarosty
městyse z jednání Školské rady dne 5.
10. 2021
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Informace starosty městyse o průběhu
prací na akci „Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní 2.
Etapa“
Hlasování: pro 4, 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 Při-

2)

3)

4)

5)

byslav. Výše nájemného bude činit 70
% z tržeb za vlastní dříví v peněžním
plnění
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Odeslání objednávky firmě IPI, s.r.o.,
Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou na
zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
z programu Podpora rozvoje regionů
2022 na akci „Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse Nové Veselí“ za
cenu ve výši 8.260,- Kč bez DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Nákup nové kopírky na Úřad městyse
Nové Veselí od firmy Vencelidesová
Marcela, Potoční 332, Nové Veselí za
cenu ve výši 15.000,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové
organizace na rok 2022 v příjmech
a výdajích
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Nákup frézované drtě od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Jihlavská
841/1, Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 9.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

6) Rozpočtová opatření č. 28/2021
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí
na prodej pozemku parc.č. 2532/2 o velikosti 189 m2 v majetku městyse Nové
Veselí za cenu ve výši 1550,- Kč/m2
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Provedení opravy polní cesty k Borovinám nakoupenou frézovanou drtí firmou Marek Krčál, Bohdalov 10, 592 13
Bohdalov za cenu ve výši 5.250,- Kč bez
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako
ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9) Nakoupení defibrilátoru Bene Heart
C1A do Sportovní haly v Novém Veselí od firmy CHEIRÓN a.s., Kukulova 24,
169 00 Praha za cenu ve výši 28.646,Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
III. RM souhlasí:
1) S poskytnutím finančního příspěvku
městyse Nové Veselí ve výši 156.000,Kč na nákup nové přenosné hasičské
stříkačky pro požární sport SDH Nové
Veselí. RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 9. 2021 v příjmech a výdajích.
RM doporučuje ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse dne 15. 11. 2021
I. RM bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Informace místostarosty městyse z jednání předsednictva
SVK Žďársko dne 27. 10. 2021
Hlasování: pro 0, proti 0, zdrž. 0
3) Informace starosty městyse o průběhu prací na akci „Nové
Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní 2. Etapa“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Informace starosty městyse o průběhu prací na akci „Nové
Veselí, zasíťování pozemků „Za Potokem“ – II. etapa – dokončení“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Informaci o konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby
II/353 Nové Veselí – obchvat (kolaudace) dne 19. 11. 2021
v 9,00 hod
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
II. RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 30/2021
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Zpracování žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva

Prosinec 2021

2)

3)

4)

5)

pro místní rozvoj ČR, Technická infrastruktura 2022 na akci
„Nové Veselí, obytný soubor RD Za Potokem II. etapa – dokončení“ firmou IPI, s.r.o., Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou
za cenu ve výši 8.260,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj
jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Zhotovení nového zábradlí podél potoka Oslavy v lokalitě pod farou firmou Luboš Šerejch, zámečnictví, Jihlavská
1007, Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 22.000,- Kč bez DPH.
RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Provedení terénních úprav včetně použitého štěrkového
materiálu na turistické stezce kolem Veselského rybníka
firmou Leoš Křesťan, 592 11 Sázava 133 za cenu ve výši
40.000,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Provedení terénních úprav na cestě na Holetíně firmou Marek Krčál, Bohdalov 10, 592 13 za cenu ve výši 6750,- Kč bez
DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
Provedení zemních prací v lokalitě „U kačenárny“ firmou Pavel Hron, přípravné práce pro stavby, Újezd 7 za cenu ve výši
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9.350,- Kč bez DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
9001898753 s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno k možnosti připojení zařízení FVE na Sportovní
halu Nové Veselí, Žďárská 356
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) 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 140,- Kč/km včetně DPH v roce 2022
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí konaného
dne 13. 10. 2021 č. 20
I. ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 19 ze dne 30. 8. 2021
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 září 2021
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
II. ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na doplnění
bodů programu dnešního zasedání
zastupitelstva, a to:
1. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě s TJ Sokol Nové Veselí
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Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2. Další dílčí požadavek na obsah
Změny č. III Územního plánu Nové
Veselí
Hlasování: pro12, proti 0, zdrž. 0
3. Smlouva s SVK Žďársko na poskytnutí finančního příspěvku akce „Nové
Veselí – zasíťování pozemků Za potokem II. etapa – dokončení“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání zastupitelstva
městyse Nové Veselí dne 13. 10. 2021
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Prodej pozemků a kupní smlouvy
na prodej těchto pozemků určených
k výstavbě rodinných domů v lokalitě Za potokem II. etapa Nové Veselí
- dokončení, včetně zřízení předkupních práv na tyto pozemky pro

městys Nové Veselí a stanovených
podmínek pro realizaci stavby rodinných domů, a to:
1. Pozemek parc.č. 2734/2 o velikosti
1005 m2 za cenu ve výši 1.557.750,Kč včetně DPH
2.Pozemek parc.č. 2734/3 o velikosti
779 m2 za cenu ve výši 1.207.450,- Kč
včetně DPH
3. Pozemek parc.č. 2734/4 o velikosti
727 m2 za cenu ve výši 1.126.850,- Kč
včetně DPH
4. Pozemek parc.č. 2734/6 o velikosti
754 m2 za cenu ve výši 1.168.700,- Kč
včetně DPH
5. Pozemek parc.č. 2515/13 o velikosti 763 m2 za cenu ve výši 1.182.650,Kč včetně DPH
6. Pozemek parc.č. 2532/1 o velikosNOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

ti 857 m2 za cenu ve výši 1.328.350,Kč včetně DPH
Zároveň ZM schvaluje příjem těchto
finančních prostředků jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Veselí, Žďárská 158,
Nové Veselí z důvodu navýšení poskytnutých finančních prostředků
o 300.000,- Kč pro rok 2021
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Doplnění záměru na změnu v území
označeném „Návrh č. 8“ do návrhu

obsahu Změny č. III Územního plánu
Nové Veselí, která bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a
a násl. zák. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění a bude pořizována na
základě Zprávy č. 2 o uplatňování
Územního plánu Nové Veselí:
Návrh č. 8 – prověřit možnost zařazení pozemků parc. č. 196 (orná půda)
a 72/4 (zahrada) v katastrálním území
Nové Veselí do zastavitelných ploch
„Plochy bydlení v bytových domech
(BH)“ s hlavním způsobem využití zabezpečení potřeb bydlení v domech

o více jak třech bytech v kvalitním
prostředí.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
6) Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591
01 Žďár nad Sázavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.787.384,
87 Kč v souladu se Stanovami a Zásadami investiční politiky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na stavební
akci „Nové Veselí – zasíťování pozemků Za potokem II. etapa – dokončení“
ZM schvaluje částku ve výši 1.787.384,
87 Kč jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

ZE SPORTU

Historie oddílu volejbalu (1937 – 2021)
V měsíci září tohoto roku uplynulo dvacet let od chvíle, kdy
se několik málo děvčat sešlo na antukovém hřišti za sokolovnou
na svém prvním volejbalovém tréninku. Jako jejich trenér jsem
měl tehdy velkou radost z tak velké účasti – přišlo přibližně devět děvčat. Naše začátky byly plné nadšení, elánu, ale také nezměrného odhodlání prosadit se mezi všemi již zaběhlými mládežnickými celky v našem kraji…

Prosinec 2021

V současné době evidujeme v našem oddílu celkem 87 děvčat. Již několik let jsou naše družstva přihlášena ve všech mládežnických kategoriích i v kategorii dospělých a disponujeme
takovým zázemím, které nám závidí i renomované oddíly z celé
České republiky.
Než se nám podařilo zakotvit na předních místech krajských
i republikových soutěží, museli jsme ujít dlouhou a náročnou
cestu. Během ní jsme se postupně vypořádali nejen s nízkou
členskou základnou, neadekvátním tréninkovým zázemím, ale
i s minimální finanční podporou.
Během těch neuvěřitelných dvaceti let prošly oddílem desítky a desítky děvčat, se kterými jsme společně prožili spoustu
nezapomenutelných okamžiků, které nás budou bezpochyby
doprovázet po zbytek našich životů.
Pro uchování těchto vzpomínek, i s ohledem na toto důležité
výročí, byla sepsána publikace, která mapuje nejenom historii
dívčí odbíjené, ale i celého našeho oddílu.
Svým rozsahem zcela ojedinělá publikace (cca. 500 stran A4)
zaznamenává bezmála 85 let činnosti novoveselského volejbalu, a to od roku 1937 až po současnost. Sekce věnovaná kategorii mužů obsahuje mnohdy raritní snímky i informace týkající
se samotných počátků veselské odbíjené. Jsou v ní dále zaznamenány úryvky z tehdejšího žďárského tisku (od roku 1960), novoveselského zpravodaje (od roku 1950) i zápisy TJ Sokol Nové
Veselí (od roku 1937). V druhé části naší publikace se čtenář dozví mnohé o začátcích dívčího volejbalu a s děvčaty postupně
zažije jejich pozvolný postup do ligových soutěží i kvalifikačních
utkání.
Po pročtení celé publikace si každý z nás uvědomí, kolik lidí
bylo a stále je spjato s novoveselskou odbíjenou a kolika lidem
dělá tento sport stále radost…
Na této publikaci jsme pracovali od jara roku 2020 až do
listopadu roku letošního a strávili jsme nad ní bezpočet hodin.
Pro nás dva, jako pro novoveselsté volejbalové patrioty, to byla
čest.
Tvůrci kroniky oddílu volejbalu
Roman Křivánek a Josef Pohanka
(Případní zájemci o tuto publikaci nás mohou
kdykoliv kontaktovat)
17

Volejbalová sezóna pokračuje…
… a našemu oddílu se daří na všech
frontách! Poctivá letní příprava a pravidelné tréninky přinášejí ovoce a v tomto
článku se pokusím shrnout, jak si naše
družstva v první polovině soutěže vedla.
Začněme našimi benjamínky: v krajském přeboru mladších žákyň máme aktuálně přihlášená dvě družstva. Tým „B“,
složený zejména z mladších hráček, statečně drží předposlední příčku v tabulce.
V soutěži jsou úplnými nováčky – jejich
čas teprve přijde. Zkušenější tým „A“ aktuálně vládne tabulce krajského přeboru,
na paty jim však s dvoubodovým rozdílem šlape oddíl TJ Sokol Štoky.
Starší žákyně, které v letošní sezóně
také pravidelně měří síly se soupeřkami
z krajského přeboru, postoupily z druhého místa do lepší skupiny C, ve které za-

tím zůstávají na chvostu tabulky. Čeká je
však ještě spousta zápasů, ve kterých mají
možnost společně s trenéry najít recept
i na kvalitnější soupeřky.
Kadetky zatím první částí soutěže prochází bez ztráty kytičky, tedy setu. Proto
se již dá opatrně předpokládat, že ze základní skupiny postoupí do dalšího kola
bojů o extraligu. Pokud se chcete o jejich
kvalitách přesvědčit na vlastní oči, na facebookových stránkách oddílu můžete
nalézt záznamy vybraných zápasů.
Juniorky v této sezóně neměly šťastný
los na skupinu – mají pouze čtyři soupeře a se třemi z nich si bez větších obtíží
poradily. Kvůli karanténnímu opatření na
straně soupeře zatím nezměřily síly pouze s týmem z Rychnova nad Kněžnou.
Lepší skupinu v druhé části soutěže mají

na dosah, musí však chytit šanci za pačesy
a pořádně zabojovat.
Ženy zatím v kraji nenalezly přemožitele a s čtyřbodovým náskokem čekají
na poslední výzvu – zápas proti druhému
Pelhřimovu, který se uskuteční 18. 12.
2021 na soupeřově půdě. Je však nutné
dodat, že lví podíl na takových výsledcích
mají již zmíněné juniorky a kadetky, které
pravidelně nastupují za tým žen.
Sezóna je teprve v polovině, ale kalendářní rok se chýlí ke konci. Proto závěrečné poděkování patří vám všem, kteří
se na nás chodíte dívat, nebo nám na
dálku přejete štěstí. I kvůli vám se chceme zlepšovat a nechat na hřišti všechno.
Děkujeme za podporu a v novém roce na
viděnou!
Jana Bruknerová

Úspěšný podzim týmů veselských házenkářů
V letošním prosincovém čísle
Novoveselského zpravodaje
bychom se rádi ohlédli za podzimní částí sezony našich družstev. Od posledního, zářijového, čísla sehrálo naše mužstvo
další porci extraligových i pohárových zápasů. V domácím
prostředí si opět užíváme skvělou atmosféru plných tribun. Ve
čtyřech extraligových duelech
v domácí ZDT Aréně našel náš
tým přemožitele pouze jednou
– v napínavém a dramatickém
utkání si dva body odvezlo
mužstvo Lovosic. Mužstvu se
dařilo i na venkovní půdě, body
přivezlo z Jičína, Hranic a Maloměřic. Do konce kalendářního
roku čeká mužstvo ještě další
porce zápasů. Prosinec náš tým
odstartoval bohužel nepovedeným zápasem v Kopřivnici,
což se budeme snažit odčinit
v domácím zápase proti Dukle
Praha. Kromě toho přijde další enormně těžký zápas proti
mistrovskému Talentu Plzeň,
který rovněž přijede do novoveselské ZDT Arény. Extraligovou sezonu pro tento rok pak
uzavře naše mužstvo v sobotu
18. prosince 2021.
V aktuální sezóně nastupuje
naše mužstvo kromě Extraligy
také v Českém poháru. V první
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fázi nastoupil náš tým v regionálním derby proti Sokolu
Velké Meziříčí. Osmifinálový
zápas přinesl pořádné drama.
Domácí zápas proti extraligovému Jičínu otáčel náš tým
v posledních minutách, doslova v poslední vteřině pak přišel
vyrovnávající gól. Diváci v hale
tak byli svědky rozstřelového
dramatu v sedmimetrových
hodech, které ovládli naši hráči,
a postoupili tak do čtvrtfinálové fáze. V té nás čekal brněnský
soupeř z Králova Pole. Početná
skupina veselských fanoušků, jako již tradičně, vyrazila
s týmem na zápas, a opět byli
hlavním motorem atmosféry v hale. Znovu pak také byli
svědky neskutečného dramatu.
Naše mužstvo znovu otáčelo
zápas, v posledních minutách
vyrovnalo a poslalo zápas do
rozstřelu. Stejná sestava střelců
se postavila na čáru sedmimetrového hodu, které nekompromisně proměnila. V obou
rozstřelech navíc přišly úspěšné zákroky Víti Schamse, což
znamenalo náš postup už do
semifinálové fáze! V závěrečné
čtyřce nás pak doplnily týmy
Lovosic, Karviné a Plzně. Právě
Lovosice budou naším příštím
soupeřem a my máme velkou

radost, že to bude v domácím
prostředí! Na semifinálový duel
se můžete těšit ve středu 26.
ledna 2022 od 19 hodin. Pevně věříme, že u toho budete
s námi a budeme moci společně i nadále prožívat zápasovou
atmosféru v ZDT Aréně!
Svou část sezony pro aktuální
kalendářní rok pak o prvním
prosincovém víkendu uzavřely
tým našich mladších i starších
dorostenců. Dorostenci za sebou mají náročnou část sezony, s lepšími i horšími výkony
a výsledky. To vše ke sportu
patří, ale všichni hráči poctivě
trénují a připravují se na další
těžké zápasy. Mladší dorostenci drží s 15 body za sérii 7 výher,
1 remízy a tří proher aktuálně 2.
místo v tabulce. Starší dorost je
na 3. místě se 14 body a bilancí
7 výher a 4. proher.
Zmínit musíme také náš B-tým,
který nastupuje v 2. lize (JVČ),
a podzimní část mu vyšla výborně. S bilancí 11 výher v 11
zápasech je suverénem tabulky. Také muži B již zakončili
svou část sezony pro aktuální
kalendářní rok a znovu se na
palubovkách představí, stejně
jako dorostenci, v únoru 2022.
Úspěchy pak sbírají také družstva našich žáků. Mladší žáci

v poměrně nové sestavě trénují a zúčastňují se v mnoha
případech svých prvních turnajů. Starší žáci nastupující
ve dvou týmech – červení
a modří – soutěží v rámci Ligy
Vysočina. Obě naše družstva se
prezentovala pěknými výkony
a výsledky. Po podzimní části
družstvo červených skončilo
na 1. místě a družstvo modrých na 4. místě. Díky vítězství
podzimní části ligy Vysočina se
tak naši starší žáci do celostátní
Žákovské ligy, kde se utkají s 24
nejlepšími týmy ČR.
Velkou radost máme z počtu
nových tváří a našich nejmenších házenkářů a házenkářek,
kteří navštěvují tréninky minižáků a přípravky. Pro děti je
tato doba obtížná, mnoho turnajů se ruší, ale jsme moc rádi,
že mají všichni chuť sportovat!
Na podzim tak naši nejmenší
absolvovali alespoň domácí
pouťový turnaj a Sokolské přebory ve Velkém Meziříčí.
Na závěr bychom chtěli tradičně poděkovat všem fanouškům a příznivcům za podporu
nejen během domácích zápasů. I nadále se všichni potýkáme s dobou „covidovou“,
která negativně ovlivňuje naše
soukromé i sportovní životy.
NOVOVESELSKÝ ZPRAVODAJ

Z toho důvodu patří velký dík
Vám všem, kteří i přes řadu
omezení stále navštěvujete
naše zápasy všech našich kategorií, a projevují svou podporu.
Zároveň patří velký dík také našim partnerům, kteří nás pod-
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porují 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!
Všem příznivcům, fanouškům,
partnerům, ale i trenérům, hráčům a funkcionářům našeho

klubu bychom chtěli popřát
klidné a pohodové prožití svátků vánočních a úspěšný vstup
do nového roku 2022. Těšíme
se na viděnou!
za oddíl házené
Karolína Straková
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