Novoveselský

zpravodaj
DUBEN 2014

V neděli 16. února se
konal dětský karneval. Za
podpory městyse a divadelního spolku se sokolovna proměnila v cirkusovou
manéž. Odpoledním programem nás provedli dva
klauni – „Červenej“ a „Fialová“ v podání Miloše Sobotky a Lucie Čížkové. Zatancovaly a zasoutěžily si
nejen děti, ale i pro rodiče byla připravena soutěž.
Zpestřením karnevalu bylo
vystoupení taneční skupiny Miracle Angels pod vedením Karimy Djellil.
Díky firmám ZDT
spol. s.r.o., Efko – karton
s.r.o., TOKOZ a.s., FIMAS
s.r.o. mohla být každá maska odměněna. Poděkování

za zapůjčení kostýmů patří Školičce Kamarád. Dále
děkujeme dětem a vychovatelce Ivě Škábové ze
školní družiny, Veronice
Čípkové, Vítu Dobrovolnému, Martinu Duškovi,

Marii Nováčkové, Tomáši Dobrovolnému. Rovněž
i Heleně Fickové a rodině Sedlákových za namalování obrázků použitých
při výzdobě jeviště a všem
dobrovolníkům, bez kte-

rých by se karneval neuskutečnil.
Zda se karneval líbil, to
už musí posoudit děti a jejich doprovod. Tak třeba
zase za rok …
Jitka Kalasová

Předělem mezi zimním časem a časem probouzejícím se k životu je
masopustní období. Ka-

lendářně není přesně vymezeno, nicméně uzavírá
se v úterý před Popeleční středou, po níž nastá-

vá čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
Původ této „nejdelší veselice v roce“ sahá

až do dob pohanských a
souvisel s oslavou končícího zimního období a
nadějí na příští úrodu a
plodnost, zdraví, hojnost
a blahobyt. Veselí, tanec,
zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic, legrácek a
přemírou bujarosti – to
vše odpradávna provází
masopust. Poslední den
veselí – masopustní úterý - v letošním roce připadl na 4. března. V současné době se ve většině
míst konají masopustní
obchůzky v sobotu. Většinou se tak děje z organizačních důvodů. Ne jinak

je tomu i v našem městysi, kdy se masopustní obchůzka koná o týden dříve. Důvod je jednoduchý.
Parta muzikantů, pocházejících ze Lhotek u Velkého Meziříčí, doprovázející veselské masky,
hraje v tradičním termínu obchůzek ve své obci.
V sobotu 1. března se
konaly masopustní do-

zvuky – taneční zábava
spojená s masopustními
tanci. Jako v několika předešlých letech se pořádání ujal Sbor dobrovolných
hasičů Nové Veselí.
Letošní masopust měl
několik zvláštností. Především to byl počet masek - 42. Polovina z nich
nebyla z místních občanů. Je škoda, že u vesel-

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Narozené děti

Julie Ruberová Na Městečku 62
Václav Škrdla Střední 225
Rodičům dětí srdečně blahopřejeme

Jubilanti
Bohuslav Vencálek 70 let
Milada Cimplová 80 let
Jiřina Šperlingová 70 let
Jaroslav Dvořák 75 let
Petr Šimůnek 70 let
Jana Sedláková 70 let
Marie Zmeškalová 85 let
Miloslav Zikuška 75 let
Emilie Friebová 85 let
Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti
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ských je o tuto akci malý
zájem. Díky Mirce Klusáčkové jsme mohli přivítat i anglicky hovořící přátele.
Kromě tradičních masek spojených s dlouholetou tradicí masopustu,
jako jsou masky zvířecí,
masky představující různá řemesla, se objevují i
masky novodobé.

Děkujeme všem, kteří tuto tradici podporují a občanům za pochopení pro nadšení nás všech.
Tímto vás zveme na masopustní obchůzku v příštím roce a vzkazujeme
všem, kteří by se k nám
rádi připojili a masku nemají, rádi jim nějakou zapůjčíme.
Jitka Kalasová

Informace z evidence obyvatel
Nového Veselí za rok 2013
a ze Statistického úřadu
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RŮZNÉ INFORMACE A OZNÁMENÍ
V letošním roce budou majitelům psů v Novém
Veselí dle naší evidence doručeny složenky na
úhradu poplatku ze psů za rok 2014. Předvyplněné
složenky budou těmto občanům dodány společně
s tímto zpravodajem a žádáme o jejich úhradu do
30. 4. 2014. Úhradu lze provést bankovním převodem nebo bude možné zaplatit tyto poplatky v hotovosti na pokladně ÚM Nové Veselí. Číslo účtu:
1622452399/0800, variabilním symbolem je číslo uvedené na složence, ve zprávě pro příjemce
uveďte Vaše jméno a příjmení. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy
pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku. (ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne,
kdy nabyl psa staršího tří měsíců.) Stejným způsobem je
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: v domech od 1 až 2
bytů za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč; v domech od 3 a více bytů:
za prvního psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 300,- Kč. Od poplatku je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s
těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob aj. Od poplatku se dále
osvobozují: poplatníci žijící osaměle, pobírající starobní
důchod, invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod.









Větve z ořezu stromů lze ukládat vedle potoka za
rybníkem Hudlík
Kontejnery na zahradní odpad jsou trvale umístěny
u starého a nového hřbitova a v nové zástavbě
Upozorňujeme spoluobčany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a na povinnost odklizení psích exkrementů z veřejných ploch
Připomínáme, že platí zákaz parkování aut na chodnících a komunikacích
Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpady

Velikonoční týden v naší farnosti
 Pondělí 14. 4. 2014 – 18:00 v Bohdalově
prosebná mariánská pouť Nový Jeruzalém
 Středa 16. 4. 2014 – 18:00
 Čtvrtek 17. 4. 2014 (Zelený čtvrtek) – 18:00
 Pátek 18. 4. 2014 (Velký pátek) – 18:30
 Sobota 19. 4. 2014 (Bílá sobota) – 20:00
 Neděle 20. 4. 2014 (neděle Velikonoční) – 8:00
 Pondělí 21. 4. 2014 (Červené pondělí) – 8:00
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Informace o volbách do Evropského
parlamentu
Starosta městyse Nové Veselí dle zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve
dnech 23. 5. 2014 od 14,00 – 22,00 hod. a 24. 5. 2014
od 8,00 – 14,00 hod.
2. Místem konání voleb do EP je místnost pro hlasování v budově Úřadu městyse Nové Veselí, čp. 114,
I. patro
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
6. Každý oprávněný volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Ve dnech 11. 4. 2014 v době od 7,00 – 16,00 hod. a 12.
4. 2014 v době od 8,00 - 11,00 hod. proběhne v přízemí budovy ÚM sbírka použitého ošacení.
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
„Jestliže jsi neokusil radost z dobrého skutku,
hodně jsi zanedbal. Především sebe...“
(A. Neilen)

Milí dárci a koledníci
Tříkrálové sbírky,
úvodní motto mluví o dobrých skutcích a o radosti z
nich, kterou věřím, že v tuto chvíli zakouší každý z Vás.
Dovolte mi, abych Vám alespoň tímto způsobem poděkovala nejen za Vaše nadšení a ochotu, ale i dary, které
jste věnovali v letošní již čtrnácté Tříkrálové sbírce.
Obsahy všech 397 tříkrálových pokladniček jsou v
této chvíli sečteny. Uvnitř se skrývalo opět velké překvapení, a to v podobě vyššího výtěžku než tomu bylo v roce
loňském.
Částka, kterou zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na své pouti napříč celým okresem a kterou dárci věnovali do tříkrálových pokladniček, činí
2 522 626,60 Kč, t.j. o 147 294,60 Kč více než v roce
minulém.
V letošním roce došlo také k několika změnám. Do
sbírky se zapojily další obce, jsou to Křižánky a Odranec.
Nováčkem sbírky byla i nově nastupující koordinátorka
Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná, která přebrala
funkci po devítiletém působení Mgr. Michaely Kuchtové, která odchází plnit svoje milé mateřské povinnosti.
Finanční prostředky z letošní sbírky použije Oblastní
charita především na podporu stávajících služeb.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem Oblastní
charity Žďár nad Sázavou poděkovala za Vaši přízeň a
štědrost, díky které můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují a popřála Vám krásný a požehnaný rok 2014.
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v našem
správním obvodě

Knihovna Městyse Nové Veselí
V knižním fondu knihovny se nachází celkem 9 388
knih, z toho v oddělení pro dospělé to je 5 977 knih, v oddělení pro mládež 3 286 a v regionálním fondu 125 knih.
Snažíme se tento fond neustále každý rok doplňovat o
knižní novinky, které u nás vycházejí. V roce 2013 přibyly
do naší knihovny např. tyto knihy Levhart, Zlodějka knih,
Poslední aristokratka, Aristokratka ve varu, Inferno, Deníky malého poseroutky, Takoví nám vládli, Vyrábíme z
FIMO hmoty a mnoho dalších publikací pro děti i dospělé
čtenáře.
Navíc v rámci výměnného fondu z Knihovny V. M.
Sychry ve Žďáru nad Sázavou máme alespoň jednou za
rok k dispozici 200 knih, které také můžeme půjčovat.
Čtenáři si rovněž mohou vypůjčovat i periodika, která
naše knihovna odebírá. Patří sem: 21. století, Reflex, Týden, Vlasta, Květy, Praktická žena, Zahrádkář, Receptář,
Počítač pro každého, ABC, Bydlení, Útulný byt, Čtyřlístek
a nově i DTest. V knihovně je rovněž pro veřejnost k dispozici internet, který je zdarma.
Za rok 2013 byli nejpilnějšími čtenáři:
1. Jana Smékalová s 159 výpůjčkami
2. Marie Dvořáková s 96 výpůjčkami
3. Marie Sobotková a Marie Myčová s 93 výpůjčkami
Zájemci nás najdou v 1. patře budovy pošty každý
čtvrtek od 9-11 a od 13-17 hodin. Roční poplatek pro dospělé činí 50,- Kč a pro žáky a studenty 20,- Kč na rok.
Naše webové stránky jsou www.knihovna.noveveseli.cz,
e-mail: knihovna@noveveseli.cz.
Těšíme se, že nás přijdete navštívit. V knihovně si
určitě vyberete nějakou pěknou knihu podle svého gusta
a svých zájmů.
Ivana Bobková

Nové Veselí			
38 606,- Kč
Újezd				25 189,- Kč
Budeč				10 920,- Kč
Březí nad Oslavou		
8 325,- Kč
Matějov				
7 625,- Kč
Kotlasy				
7 620,- Kč
Celkem:				98 285,- Kč

Pozvánka na akci pro rodiče a děti
Městys Nové Veselí ve spolupráci s místní Základní
a mateřskou školou pořádají dne 26. dubna 2014 od
9:00 hod společnou akci pro rodiče a děti – Výsadba
keřů v lokalitě nové zástavby u potoka. Tato aktivita
je jedním z kroků realizace schválené koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci městyse Nové Veselí (více na www.noveveseli.cz).
Přijďte a pomozte nám pečovat o přírodu v naší obci.
Občerstvení zajištěno!
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Informace o připravovaných stavebních
akcích v letošním roce
V současné době pokračují práce na budování inženýrských sítí v nové zástavbě rodinných domů v lokalitě „Za potokem II. etapa“, a na budování kanalizací
v lokalitě „Pod lihovarem“ a v ulici Dolní. Investorem
této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. V měsíci dubnu se zahájí práce na opravě chodníků v ulici
U Kapličky a pod prodejnou Jednota, dále se začnou
provádět stavební práce na budově SDH – kulturní zázemí, kde se dokončí stavební práce v podkroví budovy.
Na všechny tyto stavební akce obdržel městys dotace.
V letních měsících se připravujeme provést opravy ně-

kterých komunikací, část komunikace v ulici Dolní (za
Stehlíkovými a Veselými) a dále komunikaci za areálem
ZDV Novoveselsko přes „Vort“ až na hranici katastrálního území. Na této opravě se bude finančně spolupodílet místní zemědělské družstvo ZDV Novoveselsko.
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení k této
akci předložila firma EUROVIA CZ, a.s. Vzhledem k
dodatečnému vyhlášení dotačních titulů SFŽP ČR ještě pro letošní rok, bylo rozhodnuto ZM podat žádost
o provedení zateplení zdravotního střediska a dále podat žádost o dotaci na provedení průzkumného vrtu na
zjištění podzemních vod. V případě úspěchu by se voda
z tohoto vrtu mohla využít pro zásobování domácností.
Výše těchto dotací je 70 – 90 %.
starosta městyse

STOPADESÁT LET ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA
Před 150. lety byly schváleny stanovy prvního českého sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech na Kladensku. Postupem času si vlastní sbory zřídila většina měst i obcí, čímž se z
dobrovolného hasičstva stal jev, který mimo jiné sehrál úlohu v emancipaci českého národa.
K myšlence nezištné pomoci bližnímu se v České republice dnes hlásí asi 365 tisíc lidí.
Český spolkový život
se začal intenzivně rozvíjet
po přijetí spolčovacího zákona 15. listopadu 1867,
ale první spolky dobrovolných hasičů se v českých
zemích zrodily v obcích s
německým obyvatelstvem.
Za nejstarší, a to dokonce
v rámci celého rakouského císařství, je označován
sbor, který vznikl mezi lety
1854-1855 v Zákupech
(Reichstadt) na Českolipsku. Podobné organizace
si Němci záhy založili také
v dalších městech. Historii
těchto jednotek ale ukončila druhá světová válka.
Přesto není žádný důvod,
proč by si současné sbory
nemohly existenci německých sborů připomenout, i
když nemají žádnou právní
kontinuitu.
První
profesionální
hasičský sbor byl založen
v Praze roku 1853. Jeho
členové začali šířit myšlenku organizování hasičů
i mimo Prahu, ale snaha
slovanského obyvatelstva o
zřízení vlastních dobrovol6

nických sborů narážela v
polovině 19. století na obavy úřadů, aby se tyto organizace nestaly zárodkem
podobných nepokojů jako
v revolučním roce 1848.
Teprve s uvolněním politických poměrů se otevřela
cesta k vytvoření prvního
českého sboru dobrovolných hasičů. U jeho zrodu
stál obchodník z Velvar na
Kladensku Karel Krohn.
Během pobytu v severoněmeckém Hamburku, kde
získával zkušenost s prací v
obchodním domě, zaujala
Krohna obratnost tamějších dobrovolných požárníků. Po návratu neváhal, a
začal pracovat na založení
obdobné organizace.
Žádost o povolení spolku dobrovolných hasičů
obdržela městská rada ve
Velvarech v listopadu 1863.
Napoprvé byly stanovy rodícího se spolku zamítnuty,
ale v březnu následujícího
roku se přeci jenom dočkaly úředního posvěcení.
Tak 22. května 1864 mohla
zasednout ustavující valná

hromada prvního českého
sboru dobrovolných hasičů, který je unikátní i tím,
že funguje dodnes.
Příklad Velvar záhy následovala další česká města.
Na Moravě vznikla první
ryze česká organizace dobrovolných hasičů v létě 1871
ve Velkém Meziříčí. A v
květnu 1884 se v Kylešovicích na Opavsku zrodil první český sbor ve Slezsku.
Skutečný
bouřlivý
rozvoj však přinesla devadesátá léta 19. století. Do
značné míry to souviselo
se vzrůstajícím národním
uvědoměním Čechů, kteří
se chtěli vyrovnat německy
mluvícím sousedům. Hnutí dobrovolných hasičů tak
v emancipačním procesu
Čechů sehrálo podobnou
roli jako třeba tělocvičná organizace Sokol nebo
Klub českých turistů.
Národnostní
otázka
komplikovala snahu o vytvoření zastřešující organizace dobrovolných hasičů.
V roce 1879 sice vznikla
Ústřední zemská hasičská

jednota Království českého, která se ale po 12 letech
rozdělila na dvě: německou
a českou. Česká měla krátce po svém vzniku skoro
86.000 registrovaných členů. K nim ale bylo možné
připočíst dalších asi 15.000
osob sdružených v České
ústřední jednotě hasičské
pro Moravu a Slezsko. V
současnosti existují v České republice tři organizace
sdružující dobrovolné hasiče.
V rámci připomenuti
existence organizovaného
hasičského hnutí se uskuteční celá řada oficiálních i
neformálních akcí, z nichž
je možno zmínit alespoň
někeré.
Na letišti v Přibyslavi se
uskuteční třetí setkání automobilů, strojníků a hasičů – PYROCAR 2014 - ve
dnech 29. - 31. srpna.
Hasičské slavnosti Litoměřice 6. - 7. července,
nebo VI. Propagační jízda
po trase Mělník – Velvary.
SDH Nové Veselí

Pozor na neověřený alkohol
Upozorňujeme občany na skutečnost, že v Kraji Vysočina se objevil první
případ otravy methylalkoholem. Kriminalisté šetří od
23. února případ otravy methylalkoholem, ke kterému
došlo v obci na Žďársku.
V souvislosti s vyšetřovaným případem tedy znovu apelujeme na širokou veřejnost, aby lidé v žádném
případě nekonzumovali podezřelý rozlévaný alkohol,
který získali z neověřených
zdrojů ani žádný alkohol,

který je opatřen etiketami
výrobce Likérka Drak. Pokud mají lidé tento neověřený alkohol i z jiných zdrojů
ještě doma, měli by ho raději zlikvidovat.
Důsledná
kontrola
správného označení a originálnosti láhve je stále aktuální. Kupujte alkohol jen z
ověřených zdrojů a jen tam,
kde si můžete původ alkoholu spolehlivě ověřit. Nekupujte alkohol rozlévaný
a nesprávně označený. Pár
minut, které věnujete právě

této kontrole, vám může zachránit život.
Z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR
vyplývá, že za nebezpečné
lahve alkoholu lze považovat:
- s obsahem ethanolu od
20 % objemu včetně a
výše, které byly vyrobeny v období od 1. ledna
do 27. listopadu 2012
- neoznačené
- které nebyly zakoupeny
v běžné obchodní síti
- u nichž je podezření, že
by se mohlo jednat o padělky lihovin

Pokud máte podezřelý alkohol doma a nechcete jej zlikvidovat, můžete si
ho nechat otestovat na přítomnost methylalkoholu
na odborných pracovištích
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. K provedení testu stačí 1 dcl alkoholu. Cena testu je 500 korun
včetně DPH. Bližší informace lze zjistit na internetových stránkách www.zuova.cz.
Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

OKÉNKO Z HISTORIE
Pokračujeme v uvádění některých událostí v
městečku, které ukončíme rokem 1989, od kdy se
píše nová historie.
1984
V tomto roce se za
účasti veřejnosti proslovem tajemníka MNV Ivo
Jonáka 2. září otevřela část
nové přístavby školy, kterou vystavěl Okresní stavební podnik Žďár n.S. za
výrazné pomoci brigádníků podle projektu podniku Stavoprojekt Jihlava.
Tím došlo ke zrušení vyučování mimo budovu školy. Tím získala velmi moderní a prostorné učebny,

kabinety a další vybavení.
Přesto nadále zůstaly dvě
třídy v Budči. Zahájila se
výstavba budovy zdravotního střediska, kde se
opět využívalo pomoci
brigádníků z řad občanů.
Rovněž začaly přípravy
na stavbu budoucí čističky odpadních vod u mostu ke Březí. Řešila se další etapa přístavby školy.
Vybudovala se nová trafostanice. Družstvo házené mužů postoupilo do
II. národní ligy. Překotné rušené a slučované řemeslné dílny v padesátých
létech chyběly, a proto
MNV zajišťoval činnost
dílen pod svoji záštitou.

Bylo jich deset. V zemědělské velkovýrobě vzaly za své mnohé polní cesty a JZD budovalo vlastní
komunikace. Mělo dojít k
takovému obchvatu obce,
aby traktory a vozidla
družstva nejezdily tolik
přes obec. Došlo k výběru
pozemků na nový hřbitov
za kapličkou, opravoval se
místní rozhlas, také došlo k tomu, že okresní orgány „přemístily“ sochu
TGM (celookresní politická akce) do depozitáře Horáckého muzea v
N. Městě na Mor. Stalo se
to 15. října bez souhlasu
místních orgánů. Ředitelem základní školy se stal

dosavadní zástupce, učitel
Josef Smékal. Škola měla
383 žáků a dvacetičlenný učitelský sbor. Do provozu byly postupně zprovozněny odborné učebny.
Knihovna byla přemístěna z budovy MNV do budovy č. 58 po bývalé prodejně textilu. Na náměstí
u parku byly pořízeny dva
stojany s osmi vývěsními
skříňkami. Po provedené anketě bylo zjištěno, že
mládeži v městečku chybí
vlastní organizace či klub.
V průběhu roku byla výstava výšivek, paličkování a kovových šperků a
o pouti výstava výpěstků zahrádkářů. Rada obce
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schválila návrh Osvětové besedy na konání oslav
425 let Nového Veselí.
1985
Další jubilejní rok,
tentokrát již 40. výročí osvobození. Opět proběhly přiměřené oslavy
dle tradic. Konala se místní spartakiáda s bohatým
programem. Poprvé projel obcí mezinárodní Závod míru cyklistů od Polné na Žďár (13. května).
Již počtvrté uvítalo městečko jednoho z osvoboditelů V. P. Sobola. Zajímavostí bylo také, že se
sešli občané narození v
roce 1945, tedy čtyřicátníci ve čtyřicátém výročí
osvobození. Úspěšně pokračovala výstavba zdravotnického střediska, pod
záštitou národního výboru probíhala svépomocí
výstavba. Sokol pokračoval v modernizaci sokolovny, především pomocí brigádníků. JZD stavělo
haly bramborárny u lihovaru a plynofikovalo své
objekty i dílny přidružené výroby. Národní výbor
prostřednictvím Sboru
pro občanské záležitosti
pokračoval ve vítání nových občánků a jiných akcích, např. oslav životních
jubileí, vítání prvňáčků a svateb. Dne 13. dubna oslavila své sté narozeniny Antonie Sochorová
z Kotlas. Obec se snažila
postupně zavést plyn do
celé obce, prioritu měla
škola, kde v tom roce bylo
přes 300 žáků z jedenácti obcí. Uvažovalo se také
o další přístavbě. Jednání
s majiteli sousedních pozemků však nebyla úspěšná. Ředitelem školy se stal
místní rodák, učitel Jan
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Landsman z č. 172, protože Josef Smékal odešel do
Žďáru na místo okresního
školního inspektora. JZD
mělo ve velkovýrobě ekonomické problémy, hodně
se vynakládalo na investiční výstavbu. Průměrná
měsíční mzda nebyla vysoká.
1986
Tento rok byl rokem
voleb. Byl zpracován poměrně široký volební program a konaly se předvolební schůze. Volby se
konaly v celém správním
středisku. Na ustavující
schůzi nového MNV byl
zvolen předsedou Ivo Jonák z č. 265, místopředsedou Josef Ficek z č. 281,
tajemnicí Marie Chlubnová z č. 157. V obcích
správního obvodu se volili předsedové občanských výborů. Dokončila
se druhá etapa stavby rozsáhlého zdravotního střediska, v sokolovně bylo
o pouti uvedeno do provozu nové přísálí a modernizovaly se chodby ve
škole. JZD začalo s výstavbou polní asfaltové cesty od silnice k Bohdalovu
do Újezda a stavěla se velká hala seníku. Dokončila se stavba velkokapacitního kravína asi pro 700
kusů dobytka s nákladem
42 miliónu korun a stavěla se porodna. Počet obyvatel městečka se zvedl
na 1 183 hlavně zásluhou
nově postavených domků.
Předpokládal se další růst
související s výstavbou za
potokem. Byl schválen
plán přístavby nové obřadní síně současné budovy MNV. Z kultury si
dobře vedli místní ochotníci s Jiráskovou Lucer-

nou, připomenuli si 85 let
spolkového divadla. Dobře prosperovala knihovna,
kterou vedla Jana Dvořáková z č. 143, uskutečnilo se několik výstav ve
spolupráci s okrskovým
pracovištěm Okresního
kulturního střediska. Vystavovali opět zahrádkáři.
Obnovila se replika dřevěné brány u aleje v Sečích,
kde v roce 1945 pobývala
jedna sovětská divize. Pořádala se recitační soutěž
dětí a jiné kulturní akce,
které koordinovala či pořádala Osvětová beseda.
Tu vedli po Jaroslavu Sýkorovi (měl v tom roce

80 let) Jaroslav Dvořák z
č. 143 a Jaroslav Bílek z č.
56. Zcela netradiční akcí
byla neckyáda, kterou pořádala organizace Svazarm na trase podél hráze
Veselského rybníka. Měla
velmi vysokou návštěvnost, konala se za pěkného počasí 17. srpna. Požární sbor na slavnostní
schůzi připomenul 95 let
trvání spolku, který měl v
té době 52 členů. Dorostenci házené postoupili
do II. národní ligy. Trénoval je Milan Holcman.
(příště poslední
pokračování)
Jaroslav Bílek

DIVADLO

Ochotnický divadelní soubor reprizoval
pohádkovou hru Kdosi brousí nad Paďousy v
obci Polnička za vedení
Jany Stehlíkové a ve třech
představeních se odehrála
současná komedie V sedmém nebi. Pod vedením
Jitky Kalasové se soubor
podílel i na zajištění programu Dětského karnevalu a maškarního průvodu,
jehož se zúčastnilo 42 různých a nápaditých masek,
které prošly městečkem v
trvání osmi hodin. Soubor si připomenul životní
jubilea svých dvou činných veteránů. Na novou
sezónu se připravují další
hry. Mimo pohádkovou

hru před Vánocemi by to
mohla být hra Gabriely
Preissové Její pastorkyňa,
jejíž děj zhudebnil Leoš
Janáček ve světoznámé
opeře.
Do Horáckého divadla
se na sezónu 2014-15 přihlásilo na roční předplatné 40 zájemců z N. Veselí
a okolí.
Plánovaný zájezd do
Národního divadla na odpolední představení (ve 14
hod) hry J. K. Tyla Strakonický dudák se uskuteční
v neděli 4. května a je plně
obsazen. Odjezd bude v 9
hodin. Přihlášení obdrží
včas bližší informace od
Jitky Kalasové.

„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí,
učitelkou života a poslem minulosti“
Slova, která před mnoha staletími napsal Marcus
Tullius Cicero, by mohla
být životním krédem lidí,
kteří svůj volný čas věnují
zachování památek tím, že
sbírají historický materiál
o osobách, místech či událostech a daří se jim tak
uchovávat své poznatky
pro další generace.
S takovými zajímavými
lidmi, bychom vás rádi seznámili prostřednictvím
besed a povídání, které
připravujeme ve spolupráci s Úřadem městyse.
Před časem to byl pan
Michal Dlouhý, autor námětu k seriálu Četnické
humoresky a mnoha článků a publikací pojednávajících o historii četnictva.
Letos prvním, kdo přijal naše pozvání, byl pan
Václav Flesar z Jimramova, který před zaplněnou
obřadní síní 1. února pre-

zentoval svoji knihu Kořeny věků.
Panu Flesarovi se podařilo vydat přepis rodové kroniky čítající asi 650
stran poutavého čtení, které je zajímavým zdrojem
informací o historii zdejšího kraje. Jeho předkové
žili v okolních obcích a po
staletí zaznamenávali vše,
co bylo v dané době v okolí k vidění a doslechu. Zapisovali informace nejen
o své rodině, ale i o životě
poddaných, robotách, počasí, zemědělství, nemocech, honech, rybolovu a
mnoha jiných věcech.
Další beseda, či spíše
promítání fotografií se
konalo v březnu. Pan Pavel Kocanda ze Žďáru seznámil příchozí s částí své
sbírky, která čítá několik
stovek fotografií starého
i nového Žďáru, setříděných podle ulic, či měst-

ských částí. Jeho sbírka je
mimo jiné zajímavá tím,
že se pan Kocanda snaží
ke každé fotografii, kterou
získá, pořídit nový, aktuální záběr ze stejného místa. Daří se mu, tak úžasně
mapovat město a jeho proměny v čase.
Během prázdnin, pak
bude ve spolupráci s místní farností připomenuto
letošní největší a nejtragičtější výročí – 100 let od
počátku 1. světové války.
A na některý z vhodných podzimních termínů slíbil besedu pan Vít

Koudela ze Žďáru, který
pátrá po osudech židů ze
Žďárska a několik osob z
jeho „databáze“ je spjato i
s Novým Veselím.
Přesná data konání
všech plánovaných akcí
budou ještě upřesněna a
včas oznámena.
Věříme, že svojí návštěvou podpoříte ty, kteří
rádi a s nadšením zaznamenávají běh života nejen
v našem okolí. Uvítáme i
námět, koho případně do
Nového Veselí pozvat.
Marcela Vencelidesová
a Jana Stehlíková

Další díl pátrání po osudech
novoveselských obětí
1. světové války
JOSEF A METODĚJ
ONDRÁKOVI
– vnuk a syn obecního pastýře Josefa Ondráka, který
pocházel ze Březí a někdy
kolem roku 1890 se s celou rozvětvenou rodinou
přesunul do Nového Veselí, kde obývali tzv. pastoušku.
JOSEF ONDRÁK se narodil nádeníku Josefu Ondrákovi mladšímu a jeho
manželce Antonii Dufkové ve Březí v roce 1889. Při
posledním sčítáním obyvatelstva před válkou v
roce 1910 žil v Novém Veselí a byl mlynářským tovaryšem. O jeho dalším
osudu a putování válkou
se však zatím nic zjistit nepodařilo.
METODĚJ
ONDRÁK
syn obecního pastýře Josefa Ondráka nejstaršího a

jeho druhé manželky Marie rozené Chalupové se
narodil 5. 7. 1891 v Novém
Veselí čp. 112, což tehdy
byla tzv. obecní pastouška. Než nastoupil základní vojenskou službu v roce
1912, pracoval jako čeledín, byl svobodný a bezdětný - vojenský kabát
ani nestihl odložit a začala válka. Se 14. brněnským
pěším plukem odešel na
frontu – dle seznamu ztrát
zemřel 31. 7. 1915.
Zajímavostí je, že Metoděj Ondrák (*1891) byl
strýcem o dva roky staršího
Josefa Ondráka (*1889).
ANTONÍN PELIKÁN
– syn hrnčíře Vincence Pelikána a Kateřiny rozené Šmardové se narodil
3. 6. 1886 v Novém Veselí. Rodina Pelikánových
žila v čp. 116 a do tohoto
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domu si Antonín přivedl i
svoji manželku Agátu rozenou Budíčkovou z Dolních Němčic u Volfířova,
se kterou se v lednu 1911
oženil. Ještě před odchodem do války se mu narodily 3 děti, synové Oldřich
a Ladislav a dcera, která
krátce po narození zemřela. Antonín odešel s první
vlnou povolaných v srpnu
1914 přímo na ruské bojiště, záhy však byl evidován jako nezvěstný. Když
byl v roce 1924 prohlášen
za mrtvého, vdala se vdova Agáta podruhé - za Cyrila Straku z Vatína a s tím
pak vychovávala oba syny
Antonína Pelikána. Po jejich osamostatnění pak
domek prodali a z Nového Veselí se odstěhovali.
JAN POSPÍCHAL
– se narodil 2. 2. 1878
v Budči tkalci Janu Pospíchalovi a Marii rozené Stejskalové. Krátce po
jeho narození se rodina
přestěhovala do Nového
Veselí čp. 102 (tzv. palírna), kde bydlela v nájmu.
Jan se nejprve vyučil pekařem, ale zároveň se u
svého otce přiučil i tkalcovskému řemeslu a stal
se z něj vyhlášený tkadlec,
který vyráběl velmi kvalitní plátna, jak režná tak i
bílá. Řemeslo však provozoval pouze přes zimu, na
léto odcházel za prací „do
světa“. Pracoval většinou
jako nádeník na stavbách
ve větších městech. Jestli stihl založit rodinu, nevíme a nemáme ani žádné zprávy o jeho válečné
anabázi. Pouze zmínku
kronikáře, že v době těsně po válce utichl jeden z
posledních tkalcovských
stavů v Novém Veselí, ne10

boť na následky válečných
útrap zemřel Jan Pospíchal.
JAN PUKL
– se narodil 26. 6. 1887 v
Novém Veselí čp. 81 Tomáši Puklovi a jeho manželce
Anastázii rozené Pazourové. O jeho osudu zatím nic
bližšího nevíme, pouze nápis na pomníku padlých je
záznamem o dalším zmařeném životě.
FRANTIŠEK
RONOVSKÝ
– dne 2. 12. 1885 se pekaři
Josefu Ronovskému a jeho
manželce Františce v Novém Veselí čp. 93 narodil
syn František. O jeho „civilním“ životě, se také nic
zjistit nepodařilo. Víme
pouze, že svobodník František Ronovský, z 81. pěšího pluku zemřel 18. 2.
1916 u obce Repejov na
území dnešního východního Slovenska a tam byl
i pohřben. Přímo v obci
se nachází vojenský hřbitov, který má být místem
posledního odpočinku asi
devítiset vojáků Rakousko-Uherské armády a zřejmě i Františka Ronovského.
STANISLAV RŮŽIČKA
se sice narodil ve Březí 2. 5. 1893 nádeníku
Janu Růžičkovi původem
z Budče a jeho manželce Emílii Macháčkové, ale
od roku 1902 žila rodina
v Novém Veselí - v nájmu
u krejčího Krejse v čp. 53.
Od toho zřejmě Stanislav
pochytil základy řemesla
a pak jako tovaryš působil ve velkém krejčovském
závodu ve Vídni. Když začala válka, odešel jako nováček i Stanislav – to je
zatím vše, co se o něm podařilo zjistit.

JAN A FRANTIŠEK
SALAŠOVI
Těžko si dovedeme
představit zoufalství a bezmoc rodičů Jana Salaše a
jeho manželky Petronily
rozené Doležalové z Nového Veselí čp. 21, kterým v roce 1914 rukovali
do války tři nejstarší synové (zpět přišel pouze jeden
- Cyril, který se jako legionář vrátil až koncem roku
1919).
Nejstarší JAN SALAŠ
se narodil 28. 7. 1887. Po
vykonání základní vojenské služby pomáhal v polním
hospodářství, ale
krátce na to vypukla válka a Jan - svobodný a bezdětný opět rukoval. Po
jeho odchodu na frontu o
něm nepřišla vůbec žádná
zpráva a ještě mnoho let
po válce byl v evidenci nezvěstných.
O rok mladší FRANTIŠEK SALAŠ se narodil
25. 11. 1888. O něm víme
pouze, že narukoval k 14.

střeleckému
pluku do
Brna, datum úmrtí podle seznamu ztrát je 21. 3.
1918. Kde zemřel a kde je
pochován se zatím dohledat nepodařilo.
JOSEF SOBOTKA se
narodil 9.2.1891 Tomáši
Sobotkovi a Marii rozené
Ondrákové v Novém Veselí čp. 17. Dnes v tomto
domě, kde se dříve říkalo u
Holcmánků , žijí jeho příbuzní Landsmanovi a Pohankovi. Vyučil se řezníkem a ve svém řemeslu se
zdokonaloval v Olomouci. Byl svobodný a bezdětný. V době vyhlášení mobilizace právě procházel
základní vojenskou službou a druhým rokem sloužil u brněnského 6. dragounského pluku. S tím
se hned účastnil prvních
bojů v Haliči. Zemřel ještě
v prvním měsíci války 25.
8. 1914 u městečka Lancüt
(dnes jihovýchodní Polsko), kde je i pochován.
Pokračování příště.

Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva městyse Nové Veselí
Výpis z usnesení rady městyse ze dne 23. 12. 2013
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Projednané připomínky a náměty vznesené na zasedání ZM dne 13. 12. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu ze zasedání předsednictva SVK Žďársko
ze dne 28. 11. 2013 přednesenou místostarostou
městyse a zprávu ze zasedání představenstva LDO
Přibyslav ze dne 29. 11. 2013 přednesenou starostou městyse
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o průběhu prací na stavbě inženýrských
sítí akce Městys Nové Veselí, obytný soubor RD „
Za potokem“ – II. etapa
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 29/2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou Miloslav Odvárka ODAS, Nám. Republiky 61/
20, 591 01 Žďár nad Sázavou. Cena za službu svozu SKO uloženého v popelnicích je pro rok 2014 ve
výši 224 832,- Kč/rok
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Dohodu o realizaci stavby – ptačí pozorovatelny
s investorem stavby Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR, Správou CHKO Žďárské vrchy a krajským střediskem Havlíčkův Brod, Brněnská 39,
591 01 Žďár nad Sázavou na pozemku parc. č. 2599
v majetku městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Vyhlášení výběrových řízení na stavební akce prováděné v roce 2014, a to na
„Oprava chodníků 2014 Nové Veselí“ a na „ Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí budovy
SDH, parc. č. 36“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrových řízení na stavební akce, a
to „Oprava chodníků 2014 Nové Veselí“ ve složení
Ing. Luboš Štěpánek, Marta Hronová, Luboš Bartůněk, Ing. Jiří Danihel a MVDr. Zdeněk Křivánek
a na akci „Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí budovy SDH, parc. č. 36“ ve složení Ing.
Luboš Štěpánek, Luboš Bartůněk, Ing. Oldřich Veselý, Marta Hronová, MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

6) Vybrané firmy obeslané dokumentací k výběrovému řízení na stavební akce a to: na akci „Oprava
chodníků 2014 Nové Veselí“ firmy VHS Žďár nad
Sázavou, spol. s.r.o., U Malého lesa 1784/5, 591 01
Žďár nad Sázavou, GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziřičí, COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Jih, Kosovská 10, 586
37 Jihlava, DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592 12
Nížkov, Josef Pitka – STAKO, Strojírenská 2238/
10, 591 01 Žďár nad Sázavou a na akci „Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí budovy
SDH, parc. č. 36“ firmy DP stavební s.r.o., Špinov
25, 592 12 Nížkov, GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziřičí, STAREDO s.r.o., Maršovská
1358, 592 37 Nové Město na Moravě, D+K STAVBY, Pavel Dvořák, Znetínek 30, 594 44 Radostín
nad Oslavou, Pavel Boháček STAVITELSTVÍ, U
Hřbitova 1118, 588 13 Polná,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na pronájem nebytových prostor v budově Úřadu městyse
Nové Veselí, čp. 114 (prostory prodejny květinářství) na parc. č. 17 o velikosti 82 m2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse ze dne 8. 1. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Nařízení vlády ČR č. 459/2013 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od
1. 1. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden až prosinec 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 1/2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Podání žádosti o účelovou dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na Kraj Vysočina k účelu
oprav chodníků v městysi Nové Veselí v roce 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Ukončení pronájmu nebytových prostor v budově Úřadu městyse Nové Veselí (prodejna Flóra) na
vlastní žádost k 31. 12. 2013 dohodou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Pronájem nebytových prostor v budově Úřadu
městyse Nové Veselí č.p. 114 o velikosti 82 m2 na pozemku parc. č. 17 za cenu ve výši 15 000,- Kč/rok
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
11

RM souhlasí:
1) S provedením zateplení severní stěny staré budovy ZŠ Nové Veselí firmou Fasády Kašpárek s.r.o.,
Sportovní 248, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši
146 968,- Kč vč. DPH. K posouzení byly předloženy tři nabídky na provedení této akce. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse ze dne 27. 1. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 19. 12. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové
organizace o činnosti v ZŠ a MŠ Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informaci starosty městyse o výplatě pojistného plnění z pojistné události vzniklé dopravní nehodou,
a to poškozením chodníku na ulici Bohdalovská (
křižovatka u Fialových)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu členů inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku městyse Nové Veselí provedené dne 14.1.2014, při které nebyly zjištěny nedostatky
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace z jednání o dalším postupu výstavby obslužné komunikace do průmyslové zóny (mezi firmou Plastia a ZDT)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Stanovisko Krajského pozemkového úřadu pro
Kraj Vysočina k projektové dokumentaci polní
cesty C 29 (od lihovaru směrem k rybníku Nový)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí klubu Úsměv ve
výši 5 000,- Kč. Služeb této organizace využívají i
někteří občané Nového Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Podání žádosti na Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
na zařazení do plánu investic rekonstrukci kanalizace v ulici Sportovní, Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zakoupení nového počítače na Úřad městyse Nové
Veselí za cenu ve výši max. do 27 000,- Kč
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
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4) Vyhlášení záměrů městyse Nové Veselí na směnu
pozemků v majetkovém spoluvlastnictví obcí parc.
č. 27/8, 27/9, 36/4, 467/2, 34/1, 37, 466 v k.ú. Staré Ransko o celkové výměře 3 961 m2 za pozemek
parc. č. 305/3 v k.ú. Staré Ransko o velikosti 5 615
m2 v majetku Městyse Krucemburk, Náměstí Jana
Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, a dále na směnu
pozemků v podílovém spoluvlastnictví obcí parc.
č. viz příloha záměru o celkové výměře 57 682 m2
za pozemky v majetku firmy LDO Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav parc. č. viz. příloha
záměru o celkové výměře 61 212 m2
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Oprava chodníků 2014 Nové
Veselí“ (chodníky v ulici U Kapličky a pod prodejnou Jednota) podle výše nabídkových cen:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výšic 1 481 796,- Kč vč. DPH
2. DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov za
cenu ve výši 1 718 848,80 Kč vč. DPH
3. VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o., U malého
lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 1 785 159,19 Kč vč. DPH
4. COLAS CZ a.s., Divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 za cenu ve
výši 1 835 819,14 Kč vč. DPH
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S provedením nátěru střechy na budově Úřadu městyse Nové Veselí firmou Ing. Miloslav Štěpánek, Jamborova 3/13, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši
112 155,- Kč vč. DPH. Byly hodnoceny tři cenové nabídky. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 1
3) S podáním žádosti na Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova227/1 591 01 Žďár nad
Sázavou na udělení změny Rozhodnutí na umístění stavby vydaného na stavbu „Obytný soubor 22
rodinných domů v Novém Veselí, včetně komunikace a inženýrských sítí“ ve stanovených podmínkách v bodě 7, k realizaci výstavby RD. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse ze dne 10. 2. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 24. 1. 2014

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Daňové příjmy za leden 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Smlouvu s firmou ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591
01 Žďár nad Sázavou o veřejných službách v přepravě cestujících od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.
Cena přepravního výkonu je ve výši 31,80 Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Provedení terénních úprav na části budované turistické stezky kolem Veselského rybníka za částku
ve výši 65 000,- Kč vč. DPH. Zároveň RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Program zasedání ZM Nové Veselí dne 27. 2. 2014
v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM neschvaluje:
1) Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Nové
Město na Moravě, příspěvkové organizaci na zakoupení zdravotnické techniky
Hlasování: pro 3, proti 2, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Stavební úpravy a přístavba
hyg. zázemí budovy SDH, Nové Veselí“ podle výše
nabídkových cen:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 2 384 116,- Kč vč. DPH
2. DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov za
cenu ve výši 2 428 432,- Kč vč. DPH
3. SDZprofin, s.r.o., Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava za cenu ve výši 2 502 491,- Kč vč. DPH
Tři oslovené firmy nabídky ve stanoveném termínu nedoručily. Nabídka firmy Pavel Boháček STAVITELSTVÍ, U Hřbitova 1118, 588 13 Polná byla z
hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, protože uchazeč nepředložil ve své
nabídce úplný položkový rozpočet. Nebyl oceněn
rozpočet elektroinstalací.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12.
2013. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse ze dne 3. 3. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

2) Informace vedoucí učitelky MŠ k záměru vzniku samostatné příspěvkové organizace mateřské školy
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 27. 2.
2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o pokračování prací na stavbě inženýrských sítí akce Městys Nové Veselí, obytný soubor
RD „Za potokem“ – II. etapa
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu prací na stavbě Nové Veselí
kanalizace ulice Dolní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o nabídce prodeje pozemku v k.ú. Nové
Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o konání valné hromady Svazku obcí
POOSLAVÍ dne 24. 2. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o možnostech získání finančních prostředků ze SFŽP ČR na provedení průzkumných
vrtů na zdroje vody
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Zakoupení nového nábytku (stoly a židle) do budovy SDH Nové Veselí – kulturní zázemí na vybavení nově vybudovaného zázemí pro spolkovou a
zájmovou činnost za cenu ve výši 35 890,- Kč bez
DPH
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu s firmou ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591
01 Žďár nad Sázavou o veřejných službách v přepravě cestujících od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.
Cena přepravního výkonu je ve výši 31,80 Kč
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Zahájení přípravných prací spojených s podáním
žádosti o dotaci na SFŽP ČR na zateplení budovy
zdravotního střediska
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zahájení výběrových řízení na dodavatele stavebních akcí „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH, Nové Veselí - I. etapa“ a „Oprava
místních a polních komunikací v Novém Veselí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Firmy oslovené k zaslání nabídek na stavební akce
a to: na akci „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH, Nové Veselí - I. etapa“ firmy DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov,
SDZprofin, s.r.o., Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava, Pavel Boháček STAVITELSTVÍ, U Hřbitova
1118, 588 13 Polná, Ing. Josef Pitka, Lesní 30, 591
02 Žďár nad Sázavou a na akci „Oprava místních
a polních komunikací v Novém Veselí“ firmy CO13

LAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast
Jih, Kosovská 10, Jihlava, M-SILNICE a.s., Žižkova
1619, Havlíčkův Brod a EUROVIA CZ, a.s., závod
Morava Jih, Vídeňská 104, Brno
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek výběrových řízení na stavební akce, a to
„Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy
SDH, Nové Veselí - I. etapa“ ve složení Ing. Luboš Štěpánek, Luboš Bartůněk, Ing. Oldřich Veselý, Marta Hronová, MVDr. Zdeněk Křivánek a na
akci „Oprava místních a polních komunikací v Novém Veselí“ ve složení Ing. Luboš Štěpánek, Luboš
Bartůněk, Ing. Jiří Danihel, Mgr. Jan Landsman,
MVDr. Zdeněk Křivánek
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Provedení opravy písma a pomníku padlým se sochou T. G. Masaryka v Novém Veselí panem Martinem Kovaříkem, U Mostu č. 11, 592 02 Svratka,
za cenu ve výši 36 202,- Kč vč. DPH. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S provedením stavebních úprav pro vybudování
dřevěného srubu a zastřešené pergoly dle projektové dokumentace na pozemku parc. č. 2733 v majetku městyse Nové Veselí („U kačenárny“), pronajatého Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí,
Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S uzavřením smlouvy č. NM – 014130007274/001 o
zřízení věcného břemene s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem uložení nového zemního
kabelového vedení, stavby „ N.Veselí, Žďárská: přeložka NN, dráhy“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse ze dne 24. 3. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu místostarosty městyse ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 27. 2. 2014 a starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 28. 2. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace o průběhu prací na stavbě inženýrských
sítí akce Městys Nové Veselí, obytný soubor RD
„Za potokem“ – II. etapa
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
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4) Informace o průběhu prací na stavbě Nové Veselí
kanalizace ulice Dolní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové
organizace o činnosti v ZŠ a MŠ
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o přípravě zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. 5. 2014 od 14,00 hod
do 22,00 hod a 24. 5. 2014 od 8,00 hod do 14,00
hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Finanční příspěvek poskytnutý Základní organizaci
Svazu zahrádkářů v Novém Veselí na opravu schodů v moštárně ve výši 20 000,- Kč. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení na veřejné osvětlení v ulici nad
sportovní halou v Novém Veselí paní Alexandrou
Večeřovou, Chelčického 2150/26, 591 01 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 7 500,- Kč vč. DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Provedení veřejného osvětlení v ulici nad sportovní
halou v Novém Veselí firmou E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě
za cenu ve výši 66 647,- Kč. vč. DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Zpracování rozpočtů s výkazy výměr pro výběrové
řízení na akci „Oprava místních a polních komunikací Nové Veselí“ firmou Ing. Josef Švoma, Dolní 43, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 4 800,- Kč
vč. DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení energetického auditu budovy Zdravotního střediska Nové Veselí firmou Ing. Pavel Juda,
energetický auditor, Jámy 75, 592 32 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 42 350,- Kč vč. DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Zajištění administrace žádosti o dotaci ze SFŽP
ČR na zateplení budovy Zdravotního střediska
Nové Veselí včetně organizace výběrového řízení,
firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad
Sázavou za cenu ve výši 62 920 ,- Kč vč. DPH. RM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) Zpracování rozpočtů s výkazy výměr pro výběrové řízení na akci „Zateplení budovy Zdravotního střediska Nové Veselí“ firmou Ing. Josef Švoma,

8)
9)

10)

11)

Dolní 43, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 8 000,Kč vč. DPH. RM schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Rozpočtová opatření č. /2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zakoupení 4 tun antuky na úpravu sportovních
hřišť od firmy Vlastimil Bělák, Cihelna Bořinov,
592 62 Nedvědice za cenu ve výši 7 541,- Kč vč.
DPH. V ceně je zahrnuta i doprava. RM schvaluje
tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Provedení deratizace v rodinných domech dodáním návnad firmou MVDr. Jaroslava Vondráčková, Hamry nad Sázavou 304, 591 01 ASANAČNÍ
SLUŽBY
Za cenu ve výši 50 000,- Kč vč. DPH. RM zároveň
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Program zasedání ZM Nové Veselí dne 4. 4. 2014
v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM souhlasí:
1) S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Stavební úpravy a přístavba
hyg. zázemí budovy SDH, Nové Veselí – I. etapa“
podle výše nabídkových cen:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve výši 862 956,- Kč vč. DPH
2. Pavel Boháček STAVITELSTVÍ, U Hřbitova 1118,
588 13 Polná za cenu ve výši 873 313,- Kč vč. DPH
3. SDZprofin, s.r.o., Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava za cenu ve výši 895 293,- Kč vč. DPH
4. DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov za
cenu ve výši 896 091,- Kč vč. DPH
a s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Oprava místních a polních komunikací v Novém Veselí“ podle výše nabídkových
cen:
1. EUROVIA CZ, a.s., závod Morava jih, Vídeňská
104, 619 00 Brno za cenu ve výši 3 615 693,- Kč vč.
DPH
2. COLAS CZ, a.s., oblast Jih, Kosovská 10, 586 37
Jihlava za cenu ve výši 3 960 032,- Kč vč. DPH
3. M-SILNICE a.s., provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod za cenu ve výši 4
787 029,- Kč vč. DPH
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) S ukončením členství městyse Nové Veselí ve Spolku pro obnovu venkova ČR. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 13. 12. 2013 č. 23
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 22 ze
dne 15. 11. 2013
Hlasování: pro 11, 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) Zprávy ze zasedání výborů finančního a kontrolního přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Přehled daňových příjmů za leden až listopad 2013
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č.27/2013 dle předloženého
materiálu, jak bylo předneseno předsedou finančního výboru
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 30. 9. 2013
v příjmech a výdajích dle jednotlivých kapitol, kdy
celkové příjmy jsou ve výši 20 713 520,12 Kč a výdaje ve výši 20 354 213,- Kč
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Rozpočet městyse Nové Veselí dle jednotlivých kapitol v příjmech a výdajích pro rok
2014. Celkové příjmy budou ve výši 21 589 600,Kč. Celkové výdaje budou ve výši 21 589 600,- Kč.
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Veselí,
podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Prodej pozemku parc.č. 817/9 o výměře 933 m2
za cenu ve výši 550,- Kč za každý m2 převáděného
pozemku, tedy celkem za cenu ve výši 513 150,- Kč,
zároveň kupující uhradí kauci ve výši 50 000,- Kč,
která bude vrácena kupujícímu na základě podmínek kupní smlouvy po předložení kolaudačního
rozhodnutí stavby nového rodinného domu
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
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Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 27. 2. 2014 č. 24
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 23 ze
dne 13. 12. 2013
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 výborů finančního a kontrolního přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Přehled daňových příjmů za leden až prosinec
2013
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o účinnosti Nařízení vlády č. 459/2013
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu
programu zasedání ZM, a to informace o účinnosti
Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1
2) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu
programu zasedání ZM, a to Smlouva o poskytnutí
finančního příspěvku na vybudování inženýrských
sítí v lokalitě Za Potokem – II. etapa
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
3) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 12.
2013 v příjmech a výdajích dle jednotlivých kapitol, kdy celkové příjmy jsou ve výši 28 230 944,97
Kč a výdaje ve výši 27 284 395,38 Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
4) Zařazení městyse Nové veselí do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o.p.s., se
sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou,
IČ 27493245, pro období 2014 - 2020
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení zateplení severní stěny staré budovy
ZŠ Nové Veselí firmou Fasády Kašpárek s.r.o.,
Sportovní 248, 592 14 Nové Veselí za cenu ve
výši 146 968,- Kč vč. DPH. K výběru dodavatele na provedení této akce byly předloženy tři cenové nabídky. Navýšení oproti schválenému rozpočtu (46.968,-Kč) schvaluje ZM jako ZMĚNU
ROZPOČTU.
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Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
6) Provedení nátěru střechy na budově Úřadu městyse
Nové Veselí firmou Ing. Miloslav Štěpánek, Jamborova 3/13, 591 01 Žďár nad Sázavou za cenu ve
výši 112 155,- Kč vč. DPH. K výběru dodavatele
na provedení této akce byly předloženy tři cenové nabídky
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1
7) Výsledek a pořadí výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Oprava chodníků
2014, Nové Veselí“ (chodníky v ulici U Kapličky
a pod prodejnou Jednota) podle výše nabídkových cen:
1. Ing. Josef Pitka, Lesní 273/30, 591 02 Žďár
nad Sázavou za cenu ve výši 1 481 796,- Kč vč.
DPH
2. DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592 12 Nížkov
za cenu ve výši 1 718 848,80 Kč vč. DPH
3. VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o., U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou za
cenu ve výši 1 785 159,19 Kč vč. DPH
4. COLAS CZ a.s., Divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 za
cenu ve výši 1 835 819,14 Kč vč. DPH
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1
8) Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH, Nové Veselí“ z důvodů řešení dalších neočekávaných investičních
záležitostí
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
9) Podání žádosti na Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, Žďár
nad Sázavou na změnu Rozhodnutí na umístění stavby vydaného na stavbu „Obytný soubor
22 rodinných domů v Novém Veselí, včetně komunikace a inženýrských sítí“ z důvodu změny
podmínek v bodě 7
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
10) Směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví
městyse Nové Veselí, parc. č. 27/8, 27/9 36/4,
467/2, 34/1, 37 a 466 v k.ú. Staré Ransko o celkové výměře 3 961 m2 za pozemek ve vlastnictví městyse Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, parc.č. 305/3 v k.ú.
Staré Ransko o výměře 5 615 m2
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
11) Směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví
městyse Nové Veselí parc.č. viz. přílohou tohoto usnesení o celkové výměře 61 863 m2 za pozemky ve vlastnictví firmy Lesního družstva
obcí se sídlem v Přibyslavi parc.č. - viz. příloha
usnesení - o celkové výměře 65 350 m2
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

12) Odepsání pohledávky městyse ve výši 24 000,- Kč
z evidence pohledávek v účetnictví městyse v souladu s §85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0
13) Smlouvu o poskytnutí investičního finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí v lokali-

tě Za Potokem – II. etapa v Novém Veselí ve výši
100 000,- Kč, uzavřenou s majitelkou pozemku v
této lokalitě. Příjem investičního příspěvku schvaluje ZM jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

ZE ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY
Další krok k ekologizaci provozu MŠ Kamarád
Mateřská škola Nové
Veselí, u dětí a rodičovské veřejnosti známá jako
Školička Kamarád, se
dlouhodobě snaží o to, jakým způsobem organizovat provoz mateřské školy z hlediska energetické
náročnosti, a jak můžeme
my sami svým chováním
a svými přístupy přispět
k tomu, aby naše Země,
v podobě jak ji známe,
mohla poskytovat domov
i budoucím generacím.
Jedná se o trvale udržitelný život.
Pojďme si říct, co
vlastně znamená pojem
„trvale udržitelný rozvoj“?
Dle zprávy Světové komise pro životní prostředí a
rozvoj Naše společná budoucnost byl v roce 1987
definován trvale udržitelný rozvoj takto: „Je to takový rozvoj, který zajistí
naplnění potřeb současné
společnosti, aniž by ohrozil možnost splnění potřeb generací příštích.“ Jinými slovy: ekonomický
rozvoj, který nezničí základnu přírodních zdrojů a životní prostředí. Termín udržitelný život klade
důraz na život jako takový - nejen na život lidský,
ale i na život ostatních organismů, k němuž je třeba
mít úctu.

Trvale udržitelný rozvoj náleží k pojmům již
obecně známým a stále častěji citovaným a používaným ve školství v
souvislosti s obecným
vzděláním a osvětou. Pedagogická veřejnost zaměřená na problematiku
životního prostředí nyní
rozšiřuje oblast znalostí
a postojů týkající se přírody, krajiny, života a životního prostředí a dovednosti v jejich ochraně,
na širší vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji. Tato slovní spojení jsou
v posledních letech skloňována čím dál tím častěji. Bohužel, i přesto široká veřejnost nemá tušení,
co trvale udržitelný rozvoj
vlastně je.
Městys Nové Veselí spolu s oběma školními
zařízeními, tedy základní i mateřskou školou, začala aktivně řešit problematiku enviromentálního
vzdělávání i osvěty nejen
mezi předškolními a školními dětmi, ale i jejich rodiči, rodinami a následně
i širší veřejností. Prvním
krokem bylo zpracování celkové koncepce, vizí
a plánů, jakým způsobem
rozšířit povědomí o trvale udržitelném rozvoji života v rámci našeho
městyse, tyto koncepční
materiály sladit s výchovně vzdělávacími záměry a

cíli ZŠ a MŠ Nové Veselí
a vytvořit konkrétní plán
činnosti a aktivit spojujících všechny místní organizace, spolky, případně
firmy spolupracujících v
této oblasti.
Mateřská škola ve své
koncepci environmentálního vzdělávání a osvěty
(dále jen EVVO - http://
www.ms.noveveseli.cz/
koncepce_EVVO.pdf )
svou pozornost soustředí na dvě hlavní oblasti
podporující principy trvale udržitelného rozvoje
– první je energetická náročnost budovy MŠ a jejího provozu, tou druhou
je utváření správných dovedností a návyků u dětí
předškolního věku s ohledem na životní prostředí
a život ve všech jeho formách. Důležitým předpokladem pro naplňování
těchto cílů je i další vzdělávání učitelek, případně
ostatních zaměstnanců,
v utváření environmentálního povědomí. Ve výchovně vzdělávací oblasti
se snažíme, aby dítě umělo vnímat a oceňovat zázraky přírody, uznávalo,
že ne všechno se dá koupit
za peníze, že je dobré citlivě vnímat potřeby i jiných
než jen vlastní, nemyslelo
jen na svůj prospěch a pohodlí, výchovou k odpovědnému jednání a chování si uvědomilo, že každý
v této společnosti si nese
svůj díl odpovědnosti.

Naším úsilím je, aby
se dítě naučilo utvářet si
své vlastní postoje a názory na určité věci, aby byla
vyváženost a soulad mezi
vědomostmi a prožitky
vedoucí k lásce ke všemu
živému. Děti se učí nejen
pozorovat přírodu, ale i
chránit ji:
 spolu se svými rodiči sbírají papír, aby šetřili stromy (loni jsme nasbírali celkem 6770 kg)
 sbírají použité monočlánky v projektu Recyklohraní - nově se MŠ
stala sběrným místem pro
použité cartridge a tonery
(box je v přízemí směrem
ke třídě berušek)
 sbírají hliník
 odpadky třídí v mateřské škole nejen děti, ale
i zaměstnanci
 zapojujeme se do projektů, které hlásají návrat
k přírodě a k našim tradicím – projekt Malý zahradník, Přírodní zahrady (pěstování zeleniny,
ovoce, péče o zahrádky
apod.)
 projekty zabývající se
zdravou životosprávou a
zdravým životním stylem
(letos „Zdravé zoubky“) –
utváříme v dětech vědomí, že o své zdraví se musíme aktivně starat
 oslavujeme přírodní
svátky – spolu se ZŠ si letos připomeneme v projektovém dni význam
Slunce (do MŠ zamíří mobilní planetárium)
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 myslíme také na druhé a potřebné a snažíme se v dětech probouzet
cit pro potřebu pomáhat
druhým – děti sbírají víčka pro Matěje a Maximka
( info na školním webu)
 šetříme do školičkového prasátka pro konkrétní pomoc (nyní pro
záchrannou stanici zvířat
Pasíčka - http://www.pasicka.cz/)
 budeme rádi, když
nám pomůžou rodinky
šetřit na představení pro
děti Azylového domu Ječmínek (http://www.ops- j e c m i n e k . c z / d om ov.
html), které plánujeme v
červnu u příležitosti Mezinárodního dne dětí. I vy
se můžete zamyslet nebo
se přidat k jakékoliv formě podpory.
Vrátíme-li se k první oblasti týkající se provozu budovy MŠ, tak
díky úspěšnému projektu městyse řešící zateplení budovy MŠ, výměny
oken a instalování nového tepelného zdroje, kterým je tepelné čerpadlo,
tak bylo úspěšně završeno
snažení městyse i vedení školy snížit neúnosné
náklady na otop budovy,
a tím i zmírnit ekologické dopady na její vytápění. Náklady na otop klesly
zhruba o 50 %, a uspořené
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prostředky se tak mohly
investovat do rekultivace
zahrady MŠ, dané městysem do výpůjčky (zahrada u moštárny). Nyní došlo k dalšímu ekologicky
šetrnému počinu, a to výměně podlahové krytiny v
jedné třídě za materiál přírodní, kterým je tzv. marmoleum. S ohledem na to,
že původní PVC, u kterého je zmiňován negativní
zdravotní dopad (odkaz
na studii sdružení Arnika
- http://arnika.org/), bylo
vyměněno po více než 30
letech, je dobře, že v prostorách, kde děti pobývají
2/3 dne, je použit zdravotně nezávadný materiál. V
této oblasti údržby budovy mateřské školy oceňujeme podporu svého zřizovatele. Výměna krytiny
proběhla z větší části z výhry v soutěži „S chutí pomáhejme školám i dětem
růst“, jednou třetinou se
podílel náš zřizovatel. Závěrem chceme pozvat rodiče i veřejnost, které se
chtějí podívat na nové položené přírodní linoleum či koho zajímá fungování tepelného čerpadla,
na prohlídku v MŠ (dotazy ohledně provozu
tepelného čerpadla však
může zodpovědět pouze
jeho dodavatel). Tyto návštěvy si domlouvejte in-

dividuálně na telefonu
566667123.
Zodpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme, je
plně v našich rukách. Spojíme-li se všichni v tomto snažení a zamyslíme-li
se nad tím, co každý může

změnit nyní a hned, je to ten
správný krok, jak začít myslet na život i budoucnost.
Zdroje:
http://trvala-udrzitelnost.sweb.cz/,
http://www.enviwiki.cz/
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Strážce pokladů
Během jarních prázdnin proběhla ve Školičce
Kamarád montáž nového
zahradního prvku s názvem „Strážce pokladů“.
Tento multifunkční prvek bude v budoucnu nejen obohacovat práci učitelek, které budou moci
vzdělávací záměry realizované v přírodní zahradě doplnit o pohybové
aktivity, ale hlavně rozvíjet fyzickou zdatnost dětí,
které mohou překážkami
prolézat, přelézat je, budou moci chodit po provazovém „chodníku“ a
také se klouzat. Strážce pokladů jsme si mohli na naši zahradu koupit
díky výhře v soutěži „S
chutí pomáhejme školám
i dětem růst“, a také díky
sponzorským
příspěvkům firem i jednotlivců,
které jsme oslovili s naším projektem „Zahrada
snů“. Tento multifunkční
prvek je vyroben z akátového dřeva, jehož garance jsou 10 let, ale je ověřeno praxí, že trvanlivost
je i mnohem delší, a to
40 – 50 let bez jakéhokoli ošetření. Trnovník bílý,
lidmi zvaný prostě akát,
je strom známý hlavně
svými trny. Roste velmi
rychle. Často jako plevel
pod vedením vysokého
napětí. Široká rozložitá
koruna stromu poskytuje v létě příjemný stínek,

okrasné druhy krášlí parky a zahrady, barevné květy lákají hmyz svou vůní,
je oblíbený především
mezi včelami. Akát patří
mezi medonosné stromy
a med z akátu je považován za nejlepší med, díky
vůni, chuti, ale především léčivým účinkům.
Akátové dřevo je hodně
těžké (díky vysoké hustotě letokruhů), velmi pevné a tvrdé. Je také značně houževnaté, a proto
se špatně soustruží a řeže
dláty. Dřevo dobře odolává vodě a povětrnosti,
stejně jako výborně snáší velké zatížení. Dřevo
akátu, jako jedno z mála,
obsahuje silice odpuzující škůdce a silice. Pro tuto
vlastnost se používá všude tam, kde přichází do
styku s vodou (sudy, pilíře mostů, vodní stavby...) V poslední době se
akátové dřevo stále více
prosazuje při výrobě zahradního nábytku a v zahradní architektuře. Naši
předkové používali akátového dřeva na výrobu
loukoťových kol. Využití
akátového dřeva je vhodné i pro umělecké obory.
Akátové kořeny a pařezy tvoří velmi často krásné samorosty, ze kterých
sochaři řežou osobité sochy. Akát je optimální řešení na exteriérové stavby, protože vlastnostmi

a životností se vyrovná exotickým dřevinám.
Doufáme, že Strážce pokladů v naší zahradě vydrží hodně dlouho a děti
v něm naleznou zdroj zábavy, dobrodružství a relaxace. Veřejnosti připomínáme skutečnost, že
zahrada MŠ není veřejné hřiště, proto je vstup
na zahradu MŠ v době
provozu i mimo něj zakázán. Děkujeme za pochopení i respekt tohoto
omezení.
Monika Kovalská
Školička Kamarád

Prosba Školičky Kamarád

Školička
Kamarád
Nové Veselí prosí veřejnost o různé vycpaniny zvířat či ptáků, anebo jiný přírodní materiál
(např. různé druhy kame-

nů, dřeva, odřezky či různé dřevěné kousky apod.)
k rozšíření názorných pomůcek sloužících pro výuku dětí předškolního
věku. Máte-li nějaké exponáty navíc či měníte-li Vás
interiér, a nevíte co s vycpanými zvířátky, můžou
najít své místo v MŠ. Při
seznamování s přírodou a
jejími krásami je vhodné
vidět (i když jen v neživé

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Exkurze - Terezín
Žáci deváté a sedmé
třídy se 25. února 2014
zúčastnili jednodenního
vzdělávacího semináře,
který se konal v Terezíně. Pro žáky byl připra-

ven
několikahodinový
program, který je blíže
seznámil s tématikou
holokaustu, koncentračních táborů apod. Kromě
přednášek byly pro žáky

Hokejové utkání se ZŠ Velká Losenice
Letošní teplá zima nedovolila mnoho sportovního vyžití, nekonal se
proto kurz běžeckého lyžování pro 7. třídu a ani na
ledě jsme toho mnoho nenabruslili. Proto jsme uvítali, že se nám podařilo
domluvit se Základní ško-

lou Velká Losenice sehrání
přátelského utkání na zimním stadioně ve Žďáře nad
Sázavou.
K utkání jsme nominovali 11 hráčů z deváté a
osmé třídy – Š. Chlubna, J.
Škorpík, A. Zvolánek, M.
Zabloudil, M. Šikl, M. Ví-

podobě) velikost zvířete,
zabarvení a jiné charakteristické znaky. Dále prosíme veřejnost o možnost
zásobení MŠ papírem na
kreslení (může být z jedné strany potištěn), různý
kartónový papír, zbytky
vlny, knoflíky, staré nádobí, plecháčky, hrnce (využijeme na spontánní aktivity venku na zahradě),
časopisy o zahradě, květinách či zvířatech, ale i
sportovní časopisy, kte-

ré budeme moci využít v
naší práci. Kdo by taktéž
mohl ušít pro potřeby MŠ
různé sukýnky, závojíčky,
hmatové pytlíky či čelenky na hmatové vnímání
a čepičky zvířátek, budeme velmi rádi. V naší nabité práci nám na toto již
nezbývá čas. I tohle může
být Vaše forma podpory
mateřské školy. Děkujeme
Vám za Váš zájem pomoci. Kolektiv MŠ Nové Veselí

připraveny workshopy
Školákem v protektorátu a Efekt přihlížejícího.
Exkurze byla zakončena
prohlídkou bývalé věznice gestapa a Muzea Malé
pevnosti. Celá akce se
velmi zdařila a měla i velký ohlas u žáků.

PROSBA

tek, P. Špatka, M. Pavlík, D.
Hofmann, K. Leština a V.
Kasal. Celé utkání se hrálo s velkým nasazením, ale
v přátelském duchu a věříme, že jsme tímto počinem založili pěknou tradici ve vzájemném střetávání
venkovských základních
škol.

ZŠ Nové Veselí prosí občany, jestli by pokojové květiny, které doma již
nechtějí nebo nepotřebují, nemohli
věnovat škole. Vaše
dary budou použity
na výzdobu školních
prostor. Předem děkujeme všem, kteří
nám květiny darují.
V případě zájmu
květináče – obaly
vrátíme.
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HOLETÍNSKÝ LES

LES V SEČÍCH

Při návštěvě lesa jsme se učili vnímat les všemi
smysly. Nejdříve jsme jej vnímali zrakem – děti se
snažili pojmenovat, co jejich oko vidí při poloze v
leže na zádech. Děti si všimly větví, plujících oblaků
na obloze, větrem pohybujících se větví, problikajících se slunečních paprsků. Poté jsme vnímali les
sluchem. Děti zavřely oči a rozlišovaly zvuky. Slyšely zpívající ptáky, kapky padající na pláštěnky, zvuk
auta v dálce, vnímaly smíšené přeháňky dopadající
na jejich tvář. Nakonec vyjadřovaly slovy, jaký les je:
pěkný, krásný, zajímavý, průzkumný, hluboký, voňavý, malý, tajemný, divoký.
A co nám les nabízí, co v něm můžeme dělat?
Slovy dětí sbírat houby, různé lesní plody, procházet
se, hrát si, poznávat, pomáhat les čistit, starat se o
zvířátka..

Druhá návštěva lesa se tentokrát odehrávala v lese
v Sečích směrem na Újezd. Cesta vedla po hrázi, kde
jsme pozorovali labutě velké, potápky, kachnu divokou,
poté jsme sledovali auto, které přivezlo do rybníka rybí
násadu. Cesta pokračovala ulicí kolem domečku našich kamarádů Šarlotky a Tobiáška a na dětském hřišti
směrem na Újezd jsme si udělali přestávku. Děti si vypily čaj a chvíli dováděly na prolézačkách.
Cestou k lesu jsme pak viděli pár srnce obecného a
děti opět pozorovaly tuto dvojici dalekohledy.
Louka i kraj lesa byl docela vlhký, takže ten, kdo
měl holiny, to vyhrál.
V lese jsme si našli pěkné místo, kde jsme mohli
vidět vyvrácený strom. Na něj jsme se usadili a děti
zhlédly scénku o nevhodném chování jednoho neukázněného turisty. Poté jsme si ukázali, jak se v lese
správně chováme, jak se semínka a plody rozmnožují v
lese (může i zvířátko – veverka, nebo ptáček – sojka aj.)
Nakonec děti hledaly listnatý strom v lese a našly jedli
bělokorou. Sice jsme všichni byli jak čuníci, ale v Sečích
to stálo za to.

DĚTI CHARAKTERIZOVALY LES
JAKO DOMOV ZVÍŘÁTEK.

Cestou do Holetínského lesa jsme viděli straky,
vrabce, kosi, po poli běžícího zajíce polního,
v lese úl pro lesní včely.
Dětem se nejvíce líbilo:
• jak jsme leželi a seděli na pláštěnce
• jak jsme pozorovali dalekohledy
• jak jsme poznávali zvířátka na obrázcích dalekohledem
• jak jsme sledovali zajíce na poli
• jak jsme poslouchali ptáky
• jak jsme sledovali straku
• jak jsme počítali ukryté kolíčky
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Cestou do Sečů jsme viděli kačeny a kačery,
osm labutí, potápky, srnu a srnce, břízu bělokorou,
borovici lesní a smrk ztepilý.
Taktéž ptáčka jménem zvonek.
Dětem se jejich slovy líbilo:
   • jak jsme seděli na vyvráceném stromě
      • jak jsme byli na prolézačkách
         • ak jsme pozorovali srnky
            • někomu se líbilo úplně všechno
               • jak jsme se dívali na divadlo
o neukázněném turistovi

LES SMĚREM
K MATĚJOVSKÉMU RYBNÍKU
Třetí výprava k lesu vedla směrem k Matějovskému rybníku, podél Novoveselského rybníka. Cesta
po stezce byla celkem náročná díky kamenitému povrchu, ale děti se s tím vyrovnaly velmi dobře. Cestou jsme pozorovali život na rybníku, sbírali jsme
jarní květiny vyskytující se na louce či podél silnice
– sasanku hajní, rozrazil rezekvítek, podběl lékařský, fialku vonnou, také jsme objevili houbu zvanou
choroš, žlutý lišejník, škebli říční a nad polem jsme
viděli létat káně lesní.
Cestou jsme přenášeli „polámaného mravenečka“ (mladší kamarád) na židličce z rukou, hráli jsme
hru „Škatulata, hejbejte se“ kolem smrčků, poznávali
jsme hmatem živočichy (ještěrku, pavouka, slunéčko sedmitečné, mravence lesního a včelu medonosnou). Také jsme se učili házet „žabky“, což šlo jenom
Kubíkovi a paní učitelkám. Máme tedy úkol pro tatínky: naučte děti házet žabky. No a dalekohledem
jsme poznávali živočichy, ptáky a zvířata žijící na
listnatém stromě.
Na stezce bylo moc prima a zase jsme načerpali
mnoho zážitků.

Až na konec stezky se nám nepodařilo dojít díky
tomu, že jsme táhli tři vozíky s věcmi. Příště se zkusíme vypravit dále. Největší potěšení měly
děti z toho, že mohly v holinách prolézat kalužemi.
A co zpětná vazba:
• nejvíce se líbilo pozorování dalekohledy
• kreslení do písčitého břehu rybníka
• úplně všechno
• pozorování labutí
• házení žabek na ostůvku

Podběl lékařský
je účinný lék na kašel

Podběl lékařský je velice známou bylinou v našich
krajích a jeho použití pro léčebné účely má u nás dlouhou tradici. Je to nenáročná rostlina, která se vyskytuje
nejen v Evropě, ale i v některých částech Afriky a Asie.
U nás ho najdeme jak v nížinách, tak v podhůří a na
horách, rád osidluje stráně, příkopy, navážky, železniční náspy, louky a pod., kde ho často najdeme v celých
velkých skupinách.
Jaké části podbělu používáme pro léčení?
Podběl vykvétá v březnu a dubnu, nyní tedy nastává ten pravý čas sběru jeho žlutých květů pro sušení.
Květy podbělu se sklízejí velice jednoduše odštípnutím
dvěma prsty ze stonku. Sušíme je v dobře větrané místnosti rozložené na sítech nebo papíře a uskladňujeme v
uzavíratelné nádobě pro pozdější použití.
Méně známý je sběr listů podbělu. Ty se objevují
až po odkvětu rostliny, vhodná doba pro jejich sběr je v
květnu až červenci. Po usušení by se měly ihned uskladnit ve vhodné nádobě, často se totiž doslova rozpadají
na drobné části.
Jaké jsou léčivé účinky podbělu?
Ze sušených květů se připravuje čaj pro léčbu kašle a dalších respiračních potíží, především zánětlivých
onemocnění horních cest dýchacích. Pomáhá rozpouštět a uvolňovat usazený sekret a potlačuje zánět, tím
usnadňuje odkašlávání a urychluje léčení. Sušená droga
se užívá ve formě čaje buď samotná, nebo ve směsi např. s
květem černého bezu a divizny, listem jitrocele a dalších.
V lékárně můžeme zakoupit také takzvaný průduškový
čaj nebo jiné, porcované či sypané bylinné směsi na léčbu kašle, kde je podběl často zastoupen.
Protizánětlivých účinků podbělu lze využít také
při bolesti v krku nebo při zánětech dásní. V takovém případě nálev nebo odvar používáme jako
kloktadlo.
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Listy podbělu mají velice podobné účinky
jako květy, své uplatnění však nacházejí spíše při
vnějším užití. Dříve se z podrcených listů dělaly
obklady na prsa pro podporu léčby plicních a
průduškových onemocnění. Také při revmatických bolestech se aplikoval zábal z listů na postižené klouby. Dále se z odvaru z listů připravovaly
koupele a zábaly na kůži při ekzémech, zánětech a
vyrážkách nebo při zánětech žil.
Jaké jsou možné vedlejší účinky podbělu?
Čaj z listů a květů smějí vnitřně užívat jak
dospělí, tak děti, neměl by se však aplikovat
dlouhodobě, některé látky v něm obsažené mohou mít škodlivý účinek na játra. V těhotenství
se k vnitřnímu užití nedoporučuje vůbec.

Kdo by neznal podběl.. jeho žluté květy jsou jedni z prvních poslů jara, kteří zdobí naše stráně a louky. Od pradávna se užívá pro léčbu kašle, je však důležité se ho naučit
používat.
Zajímavostí je, že v minulosti se podběl používal při léčení kašle a umírnění záchvatů astmatu také ve formě kouře - sušená droga se balila do cigaret a kouřila, což zaručovalo okamžitý efekt a působení v dýchacích cestách. Tato
praktika má však svá úskalí a už se téměř nepoužívá, laické
užití rozhodně není vhodné.

Recept na čaj / nálev:

1 vrchovatá lžička sušených květů na
0,2 l vroucí vody (květ lze popřípadě
smíchat se sušenými listy
v poměru 50:50)

Akce Ekotýmu : Zeleninový týden
V naší škole proběhl
24. – 28. 2. 2014 Zeleninový týden, na který jsme
byli upozorněni živou reklamou. Děti z prvního
stupně se převlékly za zeleninu (např. lilek, brokolice, mrkev, …) a chodily
po naší škole s připravenými básničkami. Dále nás
na tuto akci upozorňovaly četné plakáty pověšené
na chodbách školy.
Před
Zeleninovým
týdnem jsme dostali modrou kartičku, kterou jsme
pravidelně nosili na každý oběd. Pravidla byla jasná – každý jsme museli
sníst předem zaznačenou
zeleninu ve školním jídelníčku. Ten, kdo splnil tato
jednoduchá pravidla, dostal po každém jídle razítko na svoji kartičku. Na ty,
co vyplnili všech pět polí22

ček své karty razítky, čekala sladká odměna v podobě ovocného poháru. Ani
ti, co kartičku nezaplnili, nepřišli zkrátka, dosta-

li krásný malý odznáček
s roztomilou vysmátou
mrkvičkou. Celkem se
akce zúčastnilo 136 žáků.
Z pohledu žáků byl tento

týden příjemným zpestřením školního jídelníčku.
Uvítali bychom další podobnou akci.

ZE SPORTU
Z oddílu stolního tenisu
V této sezóně 2013/
14 probíhaly boje na
třech frontách. Družstvo „ A“ hrající OP 2 se
po rozpačitém úvodu rozehrálo a s větším bodovým náskokem se umístilo na 8. místě a uhájilo
svoji třídu. Za zmínku
stojí, že s prvními dvěma družstvy prohrálo
těsně 8:10 a 7:11. Sestava byla obvyklá a doplněná o hráče z „B“ družstva. Do OP 5 nastoupilo
družstvo „B“, hrající v
sestavě Jan Sedlák, Josef Pohanka mladší , Josef Pohanka starší, Libor
Vencálek st. a Karel Kasal, příležitost dostali i
hráči z „C“. Umístilo se
na postupovém 1. mís-

tě. Skóre mělo v okresním přeboru neobvyklé,
18 výher, žádnou remízu
ani prohru. Příští ročník
nastupuje do OP 4. Nové
družstvo „C“ odehrálo
sezónu v Okresní soutěži (OP 6). Vedlo si nad
očekávání dobře. Obsadilo 4. místo z 12, pouze o jeden bod za třetím, má šanci postoupit
v závislosti na Krajských
soutěžích. Nastupovalo
v sestavě Vencálek Petr,
Kudílek Otakar, sourozenci Vencálkovi (st. žákyně Monika a nejmladší
žák Libor), a v nejtěžších zápasech povolalo
Karla Kasala na pomoc.
Úspěšnost naší mládeže se pohybuje mezi 55-

60 %. Ze žáků zastupoval
náš oddíl na krajských
a republikových turnajích nejmladší žák Libor Vencálek. Dařilo se
mu výborně, vyhrál dva
krajské turnaje nejmladších a jednou byl druhý, účastnil se Ždárské
ligy žactva ve vyšší kategorii mladší žáci, jedno
kolo vyhrál a celkově se
umístil na druhém místě. Ještě bude turnaj nejmladších ve Světlé nad
Sázavou, Krajský přebor
ml. žáků a poslední kolo
ZR ligy. Do Světlé n. Sáz.
Libor nepojede, zamíří na šachový turnaj ve
Žďáru n. Sáz., hrající se
ve stejný den.
Na republikovém turnaji jsme byli pouze jed-

nou, a to v Praze. Přínos
je diskutabilní, vzhledem
ke 3 - 4 odehraným zápasům a časové i finanční náročnosti. Hlavní sezóna sice skončila, ale
nadále budeme trénovat, máme obrovské rezervy. Rádi bychom ještě
odehráli nějaké přátelské
utkání. Doufáme, že se
nám bude dařit nadále.
Po delší době má náš oddíl zástupce v sedmičlenném výboru Okresního
svazu ST. Podrobnosti o
dění v našem oddíle jsou
průběžně zveřejňovány
na internetových stránkách Sokola Nové Veselí.
za oddíl
stolního tenisu
Libor Vencálek
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5.ročník Memoriálu Milana Holcmana
Jubilejní, již 5. ročník Memoriálu Milana Holcmana v bleskové
hře v šachu se uskutečnil mezi vánočními svátky 28. 12. 2013 tradičně
v místním sokolíku. Oddíl si tímto turnajem nejenom připomněl tradici
šachu a jeho 60 let založení v Novém Veselí, ale
uctil i památku jednoho z nejlepších šachistů v Novém Veselí Milana Holcmana minutou
ticha.
Poté za účasti 14ti
hráčů se rozehrály par-

tie prvního kola hracím tempem 2 x 5 minut.
Byly to zajímavé partie,
které určily pořadí prvních čtyř hráčů, kteří si
to rozdali na dvě vítězné
partie v semifinále. Vítězem prvního kola a tedy
základní části se stal Roman Bílek se ztrátou
pouhých 0,5 bodů, druhý byl František Nedělka s 11ti body, třetí Milan Zimpl se ziskem 9,5
bodů, čtvrtý potom velké
překvapení turnaje Martin Dvořák s 9ti body.
Tato čtyřka tedy po-

BIKETRIAL

Začíná nová sezona
biketrialu pro rok 2014 a
naši jezdci se připravují i
přes zimu. V přísálí sokolovny letos trénovali zřídka, protože mírná zima
dovolovala jezdit většinou
venku. Skutečné jaro přišlo brzy a náš bikepark je
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vlastně využívám tentokrát nepřetržitě po celou
dobu.
Letošní první závod
zahájí sezonu jako tradičně Brno-Kníničky 3. 5.
2014, potom budou následovat Ouběnice (okres
Příbram), Karlov (Jesení-

stupovala do semifinále hrané na dvě vítězné
partie, vítězové těchto
dvou semifinálových duelů postupovali do finále, také na dvě vítězné
partie, poražení potom
hráli o 3. a 4. místo.
První
semifinále
mezi Romanem Bílkem
a Martinem Dvořákem
vyhrál Roman v poměru 2 : 0. Druhé semifinále
vyhrál František Nedělka, také velké překvapení
základní části nad Milanem Zimplem poměrem
1,5 : 0,5.
Následoval boj o 3. a 4.
místo mezi Milanem Zim-

ky), Velká Bystřice a Blansko. Lokality v Ouběnicích a Karlově jsou pro
závody zcela nové, proto
komise Biketrialu ČR tuto
možnost ráda přivítala a
jezdci i jejich doprovody budou mít příjemnou
změnu.

plem a Martinem Dvořákem, ve kterém se potvrdily zkušenosti Milana a
vyhrál tento napínavý souboj 1,5 : 0,5. Duel o celkové 1. a 2. místo svedl dva
nejlepší po základní části
Romana Bílka a Františka
Nedělku, který vyhrál Roman 2 : 0 a potvrdil roli favorita. Milanu Zimplovi
po loňském vítězství nezbylo než pogratulovat a
předat putovní pohár pro
vítěze jubilejního pátého
ročníku Memoriálu Milana Holcmana, který vyzvedl nad hlavu již zmiňovaný Roman Bílek.

Protože nám počasí v tomto směru opravdu přeje, věnujeme se stále údržbě celého areálu
kačenárny. Plánujeme vytvořit tam potřebné zázemí a budovat a přetvářet
tratě tak, aby jezdci mohli
jezdit na nových sekcích.
Za Biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Oslava přeborníka Nového Veselí

Po zimní přestávce,
kterou všechna družstva
využila k intenzivní tréninkové přípravě, pokračují mistrovské soutěže
svojí jarní částí.
Muži si po velice slibném začátku prvoligové
soutěže poněkud zkomplikovali situaci, když se několika jednobrankovými
prohrami v závěru podzimní části, posunuli do
druhé poloviny tabulky.
Smolnou řadu proher se
podařilo zlomit v zápase
s Jičínem a pečetit cennou
výhrou na pražské Dukle.
V následujících utkáních
se mužům dařilo střídavě,
mladičký tým oslabila série zranění. Přesto si „A“
tým po 18ti kolech drží
solidní 7. místo.
Starší dorostenci po
18. kole nejvyšší dorostenecké soutěže zaujímají
krásné 4. místo. Především jarní část jim vyšla
na výbornou, když doma
prohráli pouze s vedoucím
celkem Kopřivnice a z pa-

lubovek soupeřů dovezli
plný počet bodů. Soutěž
mají starší dorostenci rozehranou velice dobře, po
předchozích bojích o záchranu v nejvyšší soutěži
si letos mohou užívat vrchol tabulky. Za starší dorost pravidelně nastupují
mladší hráči, kteří tak sbírají cenné zkušenosti.
Také mladší dorost
hraje nejvyšší republikovou soutěž a i on si vede
velice dobře. Mladším dorostencům patří aktuálně
4. příčka ligové tabulky a
nebýt smolné prohry ve
Strakonicích, mohli se posunout na třetí místo. Nyní
mají shodný počet bodů
jako třetí Lovosice, ale
horší skóre. Také mladší
dorostenci mají našlápnuto na historický výsledek,
jejich herní projev se lepší
každým zápasem, v jarní
části si mladší dorostenci
drží domácí neporazitelnost. Snad tomu tak bude
i po 19. kole, dorost doma
hostí druhý tým tabulky
Zubří.
Starší žáci bezkonkurenčně ovládli ligu Vysočiny, „A“ tým v soutěži
nepoznal hořkost poráž-

V pátek 21. 3. 2014
pravidelný trénink novoveselských šachistů proběhl ve znamení oslavy 75.
narozenin našeho dlouholetého člena a kapitána pana Miloslava Zikušky. Příležitost mu osobně
popřát si nenechal ujít téměř žádný člen oddílu, a
tak byla šachová klubovna zcela zaplněna. Oslavu zahájil předseda oddílu pan Michal Skála, který
přítomné přivítal a předal
jménem oddílu jubilanto-

vi dar. Následovaly gratulace od všech přítomných,
mezi nimiž nechyběla ani
nově zvolená předsedkyně Krajského šachového
svazu Vysočina paní Eva
Kořínková, která předala
panu Zikuškovi plaketu a
pamětní list za zásluhy o
šach. Od svých spoluhráčů obdržel pan Zikuška i
putovní pohár přeborníka oddílu, který vyhrál již
podevatenácté.
Za oddíl šachu
Michal Skála

ky, „Béčko“ je sice poslední, ale pro mladší hráče,
kteří za tento tým hrají, je
to zkušenost, kterou zúročí v příští sezóně. Starší
žáci se také kvalifikovali
do Žákovské ligy a po nepovedeném prvním kole,
kdy bojovali o udržení v
soutěži, se jim výbornými
výkony dařilo pokračovat
do dalších kol. Nyní už
jsou mezi deseti nejlepšími týmy republiky. Další
kolo, o postup mezi nejlepších osm týmů, se odehraje 12. 4. 2014 v Novém
Veselí.
Liga Vysočiny mladších žáků také patří Novoveselským. „Áčko“ vede
tabulku a jejich mladší
kolegové z „Béčka“ si drží
pěkné třetí místo. Žákovské týmy pro doplnění
objemu zápasů absolvují
každoročně několik mezinárodních turnajů, na
kterých se trenéři snaží
zapojit všechny hráče a
dopřát i těm nejmladším
dostatek minut na hřišti.
Mladší žáci se probojovali
mezi nejlepší týmy ČR a
zúčastní se Mistrovství republiky v házenkářském
desetiboji, jehož pořádá-

ním byl Komisí mládeže
ČSH pověřen náš oddíl
házené.
Házenkářský
potěr
absolvuje dvakrát týdně
tréninky zaměřené především na rozvoj pohybu, ale
i naši nejmenší házenkáři
už mají za sebou účast na
mezinárodních turnajích,
spolu se staršími kolegy se
účastní projektu M.H.I.L.,
hrají na menším hřišti házenou 4+1 s měkkým míčem, ale s vervou, kterou
by jim leckterý dospělý
házenkář mohl závidět.
Výsledky novoveselského klubu házené oceňují také reprezentační
trenéři, do širší nominace
týmu mužů se zařadil David Šůstek, tento tým již
dříve posílil náš další odchovanec Michal Kasal.
Michal je zároveň pilířem
juniorské reprezentace, ve
které si zahraje se svým
dlouholetým spoluhráčem
z Nového Veselí, Davidem
Melicharem. Dorostenecké reprezentační výběry
oslovily Jirku Dolejšího,
Míru Štohanzla, Luboše
Bartůňka a Dana Zourka.
Oporou slovenské reprezentace je náš gólman Ad25

rián Šimovček. Na kempu
házenkářských nadějí byli
do nejlepší dvacítky hráčů ročníku 1998 vybrání
hned čtyři veselští hráči.
První velký krok směrem
k házenkářské reprezenta-

ci tak udělali Vojta Krčál,
Denis Mach, Martin Přibyl a Matouš Valoušek.
Jménem hráčů a výboru házené bych ráda
pozvala všechny příznivce tohoto dynamického

ODBÍJENÁ

V pořadí již jedenáctá
sezona novoveselské dívčí
odbíjené se pomalu, ale
jistě blíží ke svému konci. Dohrány jsou všechny
krajské soutěže mládeže
a v meziokresním přeboru v minivolejbale zbývá
odehrát už jen jeden finálový turnaj.
Mladší žákyně byly
přihlášeny do krajského
přeboru I. třídy. V základní skupině děvčata obsadila první příčku tabulky
a ve finálových utkáních
o konečné umístění nakonec vybojovala druhé místo a zajistila si tak
účast na I. republikovém
finále mladšího žactva v
Praze. Současně bylo toto
družstvo přihlášeno v meziokresním přeboru v minivolejbale. Před posledním finálovým turnajem
se družstvo „A“ drží na 4 a
družstvo „B“ na 22 místě z
celkových 30 družstev.
Starší žákyně, které byly přihlášeny do
krajského přeboru I třídy, absolvovaly základní
část podobně jako jejich
mladší kolegyně a do závěrečných bojů o konečné umístění postupovaly
z druhého místa. Jejich
protihráčky z Jihlavy,
Bedřichova a Světlé nad
Sázavou jim však nedaly větší možnost, než aby
se umístily na lepším jak
čtvrtém místě.
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Družstvo
kadetek,
spojené s KCTM Vysočina, prošlo základní částí
bez větších problémů a
ve finálových utkání jen
potvrdilo místo favorita
a obsadilo první místo.

sportu na utkání všech
týmů. Děkujeme našim
fanouškům za podporu a
věříme, že si společně užijeme úspěchy novoveselských družstev.
Podrobné informace

o jednotlivých utkáních
a turnajích najdete na našich internetových stránkách www.hazena.noveveseli.cz.
Michaela Valoušková

Ve kvalifikaci o extraligu
kadetek však již děvčata
svého přemožitele našla, a
tak jim brána do vrcholové soutěže kadetek zůstala
bohužel zavřená.
Družstvo juniorek za
celou sezonu neponecha-

lo nic náhodě a své soupeřky nechalo s 45 bodovým rozdílem daleko za
sebou. Koncem dubna je
čeká poslední avšak zásadní utkání o postup do
I. ligy juniorek.
Roman Křivánek

Nejbližší domácí turnaje – jaro 2014

Ordinační hodiny našich lékařů
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