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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBHÁJILA TITUL EKOŠKOLA
Dne 2. června proběhl
na naší škole audit v rámci projektu Ekoškola. Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program,
jehož hlavním cílem je,
aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí
ve škole a jejím okolí. Dvě
auditorky celý den sledovaly provoz školy, prohlédly si všechny její prostory a hovořily se žáky i
zaměstnanci školy. Členové Ekotýmu podrobně vysvětlovali naše aktivity a
zodpovídali dotazy auditorek. Ty ocenily zapojení
projektu Ekoškola do života školy, pochválily také
vysokou úroveň znalostí
našich žáků v této oblas-

ti. Několik dní po auditu
jsme obdrželi zprávu, že
odborná komise schválila udělení titulu Ekoškola
naší škole. Naše ZŠ a MŠ
je do tohoto programu

zapojena od r. 2007 a titul jsme získali už potřetí,
tentokrát na dobu čtyř let.
Ve čtvrtek 19. června 2014
se zástupci Ekotýmu zúčastnili slavnostního pře-

Události z obřadní síně městyse
V neděli 27. dubna 2014 byli v obřadní
síni městyse slavnostně
přivítáni noví „občané“
Nového Veselí. Kulturní
program připravila paní
učitelka Mgr. Eva Nováková s dětmi ze 4. třídy
ZŠ. Po slavnostním projevu místostarosty městyse Luboše Bartůňka byla
dětem předána částka
3000,- Kč a a maminkám
kytička.

dávání titulů v Hlavním
sále budovy Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Slavnostního
ceremoniálu se zúčastnili např. ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky RNDr.
Marcel Chládek, zástupci
ze Sdružení Tereza a další
partneři. V průběhu dne
probíhala výměna zkušeností mezi Ekoškolami z
celé republiky a uskutečnilo se i krátké setkání se
senátory z Kraje Vysočina
Ing. Dagmar Zvěřinovou
a RNDr. Milošem Vystrčilem. Poděkování za práci
patří všem žákům, pedagogům i provozním pracovníkům školy a zejména členům Ekotýmu.
Mgr. Jana Maternová

Kateřina Novotná
Zahradní 374
Štěpán Smrčka
Nová 182
Jan Jelínek
Žďárská 245
Pavel Růžička
Zahradní 357
Marek Pospíchal
Dolní 55
Aneta Sochorová
Potoční 338
Julie Ruberová
Na Městečku 62
Václav Škrdla
Střední 225

Středeční odpoledne 25. 6. patřilo předškolním
dětem, které se loučily se Školičkou Kamarád. Při
slavnostním rozloučení předvedly, co všechno se

naučily a jak jsou na školu připraveny. Na závěr byly
panem místostarostou slavnostně „šerpovány“. Po
prázdninách je už čeká opravdová škola.

Naposledy zasedli do školních lavic „deváťáci“. V pátek 27. 6. 2014 jim bylo v obřadní síni městyse slavnostně
předáno poslední vysvědčení.
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Narozené děti
Jakub Křivánek
Viktorie Veselá
Rodičům dětí srdečně blahopřejeme

Jubilanti
Jiří Babáček 80 let
Milan Smolík 70 let
Petr Zeman 70 let
Jana Chlubnová 70 let
Ladislav Zita 80 let
Pavel Chlubna 75 let
Jaromír Fišar 70 let
Ludmila Dudková 70 let
Anna Kalasová 70 let
Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti

Zásahová jednotka
JSDH nemusela v
jarních měsících vyjet k
žádnému vážnějšímu požáru. Dne 23. května však
potrápila žďárský region
prudká bouřka s přívalovým deštěm. Hlavní pás
bouřky přešel právě přes
Žďár nad Sázavou, kde
množství srážek zahltilo
kanalizaci a voda z ní zatopila množství sklepů.
Naše jednotka byla povolána k události do 5té základní školy na ulici Palachova. Na místě jednotka
pomohla odčerpat vodu
ze sklepů, tělocvičny, tříd
i z laguny, která se vytvořila za budovou školy. V
souvislosti s tímto zásahem upozorňujeme, že
při parkování automobilů,
musí řidiči dodržovat povinnosti, které jim ukládá
zákon. Příjezdové komunikace a vyznačené nástupní plochy pro hasiče
musí zůstat volné. Pokud

se hasiči na místo zásahu
nedostanou, těžko mohou
potřebným pomoci.
V rámci osvětové činnosti připravili 9. června
hasiči pro žáky z místní
základní školy preventivně-výchovnou akci „Branný den ZŠ“. V hasičském
areálu si děti zopakovaly,
jak se zachovat v případě mimořádné události,
shlédly několik ukázek
práce hasičů a prohlédly si hasičskou techniku.
Výchovně také zapůsobilo
představení a ukázka práce dopravní policie, jejíž
hlídka přijela se zásahovým vozem.
Do takzvaného výjezdu zásahové jednotky byli
zařazeni tři noví členové
Jaroslav Hájek ml., Pavel
Nedělka ml. a Jan Bříza. V
současné době má jednotka 26 členů.
Z hasičů, kteří povětšinou prošli kolektivem

Sdělení

• Žádáme spoluobčany, aby neparkovali svá motorová vozidla na veřejných chodnících, komunikacích a
trávnících
• 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 bytové zástavbě
• Děkujeme všem spoluobčanům, kteří udržují a pečují
o obecní pozemky před svými rodinnými domy
• Děkujeme spoluobčanům, kteří řádně třídí své odpady a ukládají je do určených nádob
• Nově byl „pod Jednotou“ umístěn oranžový kontejner
Diakonie Broumov na sběr použitého ošacení, textilu, obuvi, kabelek a plyšových hraček. Odevzdávané
věci musí být čisté, nepoškozené a kompletní

Informace o výstavbě polních cest
Státní
pozemkový
úřad ČR zrealizuje ve
druhé polovině letošního roku výstavbu polních cest určených při
pozemkových úpravách
na katastrálním území
v Novém Veselí. Jedná
se o cestu „Pod Vortem“
vedenou od průmyslové
zóny (ﬁrmy FERA) přes
zemědělské pozemky s

napojením na místní komunikaci v prostoru za
zemědělským družstvem
a dále o cestu podél rybníka Ficků spojující silnici Nové Veselí – Žďár nad
Sázavou a polní cestu k
Matějovskému rybníku.
V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele staveb.
starosta městyse

mladých hasičů, se zformovalo soutěžní družstvo mužů. Pod velením
starosty SDH Oldřicha
Veselého, startovali na
své první hasičské soutěži, jejíž okrskové kolo
se konalo 1. června v
Novém Veselí. Zúročení
přípravy přišlo v podobě druhého místa z 11,
kdy lepšího bodového
výsledku dosáhlo pouze
družstvo hasičů z Újezda. Na okrskové soutěži startovalo i družstvo
hasiček. Hasičky z Nového Veselí porazili velice dobré družstvo žen
z Matějova a kvaliﬁko-

valo se na okresní soutěž, která proběhla 21.
června ve Věchnově. Po
loňském úspěchu, kdy
okresní kolo ve své kategorii naše hasičky vyhrály, letos stály na stupních
vítězů o příčku níž. Druhé místo je velkým úspěchem, neboť výkonnost
družstev se rok od roku
zvyšuje. Nejlepšího celkového bodového součtu
z jednotlivých disciplín
(požární útok, testové
otázky, pořadové cvičení
a štafeta 8x50m) dosáhlo
družstvo žen z Daňkovic.
V mužské kategorii zvítězili hasiči z Chroustova.
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Ze spolkové činnosti
S jarními měsíci vždy
ožije i ruch kolem hasičské
zbrojnice. Již tradičním
symbolem deﬁnitivního
konce zimy je postavení májky. Postavení máje
bylo 30. dubna opět spojeno s velkým sletem čarodějnic. Dlouho do noci
se nad městečkem neslo
kvílení čarodějnic, které
obdržely maturitní vysvědčení.
Pro mladé uspořádali
hasiči 10. května taneční
zábavu s kapelou Airbag.
Velice pěknou akci
připravili hasiči ve spolupráci s Úřadem městyse k
oslavě Dne dětí s názvem
„Hasičské radovánky“. V
neděli 8. června nám sluníčko přálo až příliš a tak

v horku přišly dětem vhod
soutěže s vodou i sprcha z
vodního děla cisternové
automobilové stříkačky.
V sobotu 14. června
dopoledne ožil hasičský
areál přípravami na „Kácení máje“. Oslava pokácení mohutného těla
májky je spojena s bujarým veselím, kterému
již několik let předchází
silácké zápolení pod májkou „O novoveselského
kabrňáka“. Titul pro rok
2014 získal Miloš Kratochvíl, nejzdatnější ženou
„Kabrňačkou“ se stala
Blanka Nedělková. Poté,
co hasičští mládenci májku pokáceli, pokračoval
večer tanečním výletem s
kapelou Tonic.

Nový sv. Florián
Na počátku letošního
roku hasiči, s podporou
starosty městyse, objednali
u sochaře Bohumila
Nováka
z
Českého
Rudolce sošku sv. Floriána,
která bude umístěná
v
nově
upraveném
průčelí budovy hasičské
zbrojnice. Svatý Florián
je považován za patrona
profesí, které souvisejí s
ohněm – hasičů, hutníků,
kominíků, hrnčířů či
pekařů. V ikonograﬁi je
představován
obvykle
v oblečení římského
důstojníka s nádobou na
hašení, případně přímo
hasící požár. Soška našeho
sv. Floriána je barevná a s
modelem novoveselského
kostela. K slavnostnímu
požehnání byla soška
přinesena
průvodem
uniformovaných hasičů
dne 18. května na Mši
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svatou do kostela sv.
Václava. Touto cestou
děkujeme Všem, kdo jste
našemu sboru s pořízením
sošky pomohli.

Ve spolupráci s Úřadem městyse připravujeme další
ročník letní akce s názvem

„Barevné PoVeselení 2014“.
Na akci zaměřenou na prezentaci šikovných
a úspěšných spoluobčanů,
Vás srdečně zveme 12. července 2014
Plán programu:
od 14:00 - do18:00
• odpolední soutěže a hry pro děti i dospělé
• ukázky zajímavých profesních i volnočasových
aktivit spoluobčanů
• koncert 105 let dechové hudby Veseláci
od 20:00 - do 02:00
• taneční výlet LIQUID FACE , AIRBACK
• ohňostroj
Program bude upřesněn na plakátech.
Máte-li nápad nebo tip na doplnění programu,
napište nám: sdhnoveveseli@email.cz

Hasič jubilant
Dovolíme si ještě jednou pogratulovat k životnímu jubileu bratru Ladislavu Zitovi
„Milý bratře Ladislave,
děkujeme za práci, kterou jsi pro hasiče odvedl, a jsme
rádi, že i v osmdesáti neztrácíš dech. Jsme hrdí, že se
můžeme zařadit mezi gratulanty a popřát ti pevného
zdraví a spokojenosti do dalších let. Ať ještě mnohokráte k májce vršek přistrojíš.“
Bratři hasiči

Den ZEMĚ 2014
Ochrana
životního
prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází
znečišťování nebo poškozování životního prostředí,
nebo se toto znečišťování
nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje
ochranu jeho jednotlivých
složek, druhů organismů
nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných
vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.
Kraj Vysočina má nejčistší
životní prostředí ze všech
krajů České republiky a má
velké přírodní bohatství v
zachovalé krajině a potenciálu pro šetrnou venkovskou
turistiku. Zároveň se snižují
kontakty zejména městské
populace dětí a mládeže s
přírodním prostředím, snižují se vlastní zkušenosti,
znalosti a oceňování života
na venkově a hospodaření
v krajině. Část obyvatelstva
se sice přiklání k používání
výrobků a technologií šetrných k přírodě, další část
o nich ovšem neví nebo o
nich nemá dostupné informace. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je
významnou činností, která
přináší prevenci ve vztahu
k poškozování životního
prostředí a je investicí do
budoucna, zejména u ekologické výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Náklady
na prevenci jsou vždy mnohem nižší a efektivnější než
následné odstraňování škod
na životním prostředí.
Enviromentální povědomí v rámci městyse zajišťuje především příspěvková
organizace ZŠ a MŠ Nové
Veselí a její obě součásti.
Obě tato zařízení pracují
již několik let podle ŠVP, ve
kterých je oblast environ-

mentálního vzdělávání dětí
rozpracována a je k ní aktivně přistupováno. Obě zařízení vzájemně spolupracují
nejen v rámci společného
subjektu, ale spolupráce je i
s místní samosprávou a dalšími organizacemi zabývajících se ochranou životního
prostředí a jeho udržitelnosti - Svaz ochránců přírody, SEV Chaloupky, SEV v
rámci ČR aj. Další možností
utváření environmentálního cítění je i oblast praktických činností souvisejících
se životem na vesnici s cílem
ukázat dětem vliv člověka
na přírodu, ať už negativní
či pozitivní – spolupráce s
Českým svazem zahrádkářským, případně se ZD
Novoveselsko (exkurze, výstavy apod.).
Městys Nové Veselí
zpracoval v loňském roce
koncepci rozvoje environmentální výchovy a vzdělávání (dále EVVO) - http://
www.noveveseli.cz/clanky/
1817-koncepce-evvo.aspx.
Koncepce EVVO je tvořena
na období pěti let. Na jejím
utváření se podílí pracovní
tým sestavený ze zástupce
místní samosprávy, zástupce
příspěvkové organizace a zá-

stupce veřejnosti. Tento tým
zároveň sestavuje každý rok
plán aktivit vycházejících z
koncepce EVVO. Jedním
z úkolů v tomto plánu bylo
osázení svahu podél potoka
v nové zástavbě rodinných
domků. Na svah navazují ploty těchto rodinných
domků a vysázením zeleně
se nejen vytvoří přirozená
přírodní clona, ale především rozšíří biodiverzita
této lokality o původní druhy dřevin vyskytujících se v
našem kraji. Výsadbě předcházel pečlivý výběr, aby se
jednalo o druhy nenáročné
na údržbu. Nakonec byly
vybrány tyto druhy: bez
černý, bez hroznatý, brslen,
hloh, javor babyka, kalina
obecná, kalina tušalaj, krušina olšová, líska, myroblán,
růže šípková, střemcha, trnka, vrba jíva. Výsadba keřů
proběhla v rámci akce „Den
Země“, a to v sobotu 26. 4.
2014, a organizačně se na ni
podílel nejen městys, ale i
obě části příspěvkové organizace, tedy základní škola
a mateřská škola. Úkoly
byly rozděleny, a tak jsme
se mohli všichni, kdo chtěli
pomoci, sejít v určené lokalitě. Počasí bylo nádherné,
od rána svítilo slunce, organizační tým řešil posled-

ní pokyny a čekal na první
dobrovolníky. Ještě připravit občerstvení a mohli jsme
vítat první rodinky…Celkem se této aktivity s cílem
zlepšit naše nejbližší životní
prostředí zúčastnilo na třicet dobrovolníků, pro které
bylo připraveno nejen pracovní nářadí a pomůcky, ale
i zdravé občerstvení a nápoje pro doplnění sil a energie,
které připravily kuchařky
mateřské školy. Rodiče se
svými dětmi, ať už malými
či velkými, vyzbrojeni dobrou náladou a spoustou sil
osadili celý pás podél potoka, čímž se podařilo naplnit
první úkol z našeho plánu rozvoje EVVO v rámci
městyse Nové Veselí. DEN
ZEMĚ 2014 byl podpořen z
programu Životní prostředí
2014 Kraje Vysočina v rámci grantové žádosti „Enviromentální aktivity v městysi
Nové Veselí“.
DĚKUJEME
VŠEM
DOBROVOLNÍKŮM ZA
POMOC PŘI ZLEPŠOVÁNÍ NAŠEHO NEJBLIŽŠÍHO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ORGANIZÁTORŮM ZA
SKVĚLOU SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ CELÉ
AKCE. Monika Kovalská
tým EVVO
městyse Nové Veselí
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Zájezd do Prahy
První květnovou neděli, 4. 5. 2014, se pro
zájemce z řad veřejnosti uskutečnil zájezd do
Prahy. Jeho cílem bylo
Národní divadlo, respektive návštěva představení Strakonický dudák od
Josefa Kajetána Tyla, které patří k české divadelní
klasice. Zájezd byl dlouho
dopředu beznadějně vyprodán.
Cesta proběhla navzdory horečné stavební
aktivitě na hlavní dopravní tepně, dálnici D1,
opravdu pohodově. Našel
se i čas na zastávku v motorestu “ U rybiček”.
V Praze bylo jako místo výstupu po dohodě s

panem řidičem a ostatními účastníky zvoleno
prostranství před Wilsonovým nádražím. Odtud
se každý podle svých sil a
svého uvážení přemístil k
Národnímu divadlu.
Samotné představení,
které začínalo ve 14 hodin, bylo přijato nejednotně. Jelikož bylo díky
režii Jana Antonína Pitínského a scéně Jána Zavarského pojato opravdu netradičně, líbit se rozhodně
každému nemuselo. Pro
dnešního diváka je určitě
nutné hledat různé nové
styly vyprávění i pro tzv.
klasické hry. Názor na to
si však musí každý vytvořit sám. To však nic ne-

HLÍDEJTE SI SVÉ JÍZDNÍ KOLO
KRAJ
VYSOČINA
– Policisté od začátku
letošního
roku
do
konce května evidují na
Vysočině 49 případů
odcizených jízdních kol v
celkové hodnotě přibližně
925.000 korun. Oproti
loňskému roku je to o
osm odcizených jízdních
kol méně. Policistům se
podařilo objasnit téměř
29 procent těchto případů,
což je o 15 procent více než
za stejné období loňského
roku.
Ke krádežím jízdních kol
dochází celoročně, ale větší
nárůst této trestné činnosti
zaznamenávají policisté
v letních měsících. Letní
prázdninové dny lákají k
celodenním výletům na
kole. V okamžiku, kdy
majitelé nechají svá kola
bez dohledu u koupališť,
památek, restaurací a
obchodních center, se
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jejich bicykly stávají
terčem zlodějů.
Ukradené jízdní kolo
se poté stává výhodným
obchodním
artiklem,
který zloděj velice rychle
zpeněží za zlomek jeho
skutečné hodnoty. Utržené
peníze
pak
použije
pro vlastní potřebu. I z
toho důvodu se krádeže
jízdních kol poměrně
obtížně objasňují. V
některých případech je
cílem pachatele použít
odcizené kolo pouze ke
Územní odbor

mění na hereckých výkonech, které byly scény ND
hodny.
Po skončení představení, které trvalo něco
málo přes dvě a půl hodiny, jsme se přemístili zpět
k Wilsonovu nádraží. Po
nastoupení do autobusu
nás čekala už jen cesta
domů.

Celkově se zájezd za
kulturou vydařil. V budoucnu se jistě dočkáme
jeho nejednoho pokračování.
Na závěr bychom chtěli vyjádřit naše díky všem,
kteří se na organizaci a
průběhu tohoto kulturního zážitku podíleli.
Ladislav Kalas

své přepravě. Když ho již
nepotřebuje, jízdní kolo
kdekoli odloží.
Ke krádežím kol
dochází na veřejných,
dobře viditelných místech
a to i v denní dobu.
Krádež pachateli značně
zjednodušuje
majitel,
který své jízdní kolo nechá
po dobu své nepřítomnosti
volně odložené např.
opřené o nějaký objekt, bez
využití jakéhokoliv prvku
zabezpečení. Pokud si
cyklista kolo nechce nebo
nemůže zajistit, měl by ho
mít stále na očích. Jedná

se zejména o případy, kdy
se při vyjížďce zastaví na
občerstvení.
Pokud majitelé kolo
zamykají, měli by zvážit,
k čemu a jak je kolo
připoutané. Při odkládání
kola je ho zapotřebí vždy
upoutat zámkem k pevné
části v okolí tak, aby bylo
připevněno přes rám.
Na místech, kde jsou
ukotvené pevné stojany
na kola, je vhodné využít
tohoto stojanu a jízdní
kolo k němu připevnit
pevným lankovým nebo
řetízkovým zámkem.

počet případů

objasněno

způsobená škoda

Jihlava

10

2

139.000

Třebíč

15

7

187.000

Žďár nad Sázavou

12

4

424.000

Havlíčkův Brod

8

0

99.000

Pelhřimov

4

1

76.000

Velice často jsou terčem
zlodějů prostory v domech,
kde mají majitelé svá kola
uložená. V panelových
domech jde zejména o
sklepní kóje, kočárkárny,
společné kolárny nebo

chodby. Ke krádežím
jízdních kol dochází
také z garáží a kůlen. Z
těchto míst pachatelé kola
kradou nejčastěji v noci.
V panelových domech je
důležité dbát na důsledné

zamykání
vchodových
dveří
a
společných
odkládacích prostor. Kolo
je nutné vždy zajistit, i
když je uložené k tomuto
účelu určené místnosti, na
chodbě nebo ve sklepě.

Krajské ředitelství
policie Kraje Vysočina
Oddělení mediální
komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

OKÉNKO Z HISTORIE
Uvádíme poslední pokračování některých událostí v městečku, které
mapovalo historii městečka od roku 1908. Jednalo se o výpisky z vydané
publikace To naše Nové
Veselí, kde byly utříděny
údaje získané z obecních
a školních kronik i jiných
místních dokumentů uložených na Úřadu městyse. Posledním uváděným
rokem je symbolicky rok
tzv. sametové revoluce,
rok 1989.
1987.
Rok byl bohatý na
podnebné srážky a také
průtrže mračen. Průtrž
postihla 5. června hlavně
dolní část obce s přívalem
vody z tratě „Vort“, zaplavila mnohé sklepy a bahýnkem pokryla tuto část
obce. Nánosy bahna byly
odstraňovány 2 dny. Škody byly i na hornější části městečka. Na pracovní
jednání se sešla sedmnáctičlenná komise MNV pro
přípravu oslav 425 let Nového Veselí, které byly
plánovány na příští rok.
V činnosti byl dívčí klub,
který vedla Marie Žilová,
a skupina děvčat zvítězila v okresní soutěži klubů, následně pak v krajské
soutěži a postoupila do
národní soutěže v Prostějově. Bylo připomenuto,
že již 20 let jezdí někteří
občané jako předplatite-

lé do Horáckého divadla,
organizátory byli Jaroslav
Sýkora a Jaroslav Bílek.
MNV začal zavádět svoz
domovního odpadu a nakupoval popelnice. Prováděla se karanténní opatření proti výskytu háďátek
na bramborových kulturách. Zemědělské družstvo restaurovalo zanedbanou budovu Bělíkova
kamnářství a zahájilo výrobu tradičních kamnářských výrobků, zejména
kachlí, o které byl značný zájem. V novém školním roce měla škola 410
žáků, 15 tříd a družinu, 10
provozních pracovníků, 2
vychovatelky a skupinovou vedoucí. Dvě třídy se
stále vyvážely do Budče.
Další část přístavby budovy školy byla nevyhnutelná. V Praze zemřel 9. září
ve věku 66 let akademický
sochař Vlastimil Večeřa,
náš rodák, který působil
na Akademii výtvarných
umění. Byl žákem sochaře profesora Vincence Makovského. Jeho tělo
bylo uloženo do hrobu na
místním hřbitově 18. září.
Bylo připomenuto sté výročí narození Julia Pelikána, akademického sochaře, našeho rodáka.
Profesorka Marie Káliková zemřela 1. ledna ve
věku 94 let. Byla vdovou
po Václavu Kálikovi, hudebním skladateli, tvoří-

cím i v našem městečku.
Kolaudace
budovy zdravotního střediska
proběhla 27. října. Zdravotní středisko bylo otevřeno koncem roku. Městečku a okolí se dostalo
moderního důstojného
zařízení, které bude občanům sloužit dlouhá léta.
TJ Sokol pořádala poprvé akci Půlmaratón kolem Nového Veselí na trati Březí-Kotlasy-Ostrov
n.S.-Sazomín-Vatín-Žďár
n.S v délce 21,1 km s účasti 51 mužů a pěti žen, aktivizovaly se oddíly šachu
a stolního tenisu. Opět
byla pořádána neckiáda.
Požárníci uspořádali 16.
srpna požárnické soutěže
zaměřené na mládež.
1988.
Hlavní kulturní a společenskou akcí byly oslavy připomenutí 425 let
Nového Veselí, které dříve do roku 1563 neslo název Veselí, přestože od
roku 1530 bylo městysem. Oslava byla zahájena
15. července a to přesně v
den, kdy byl datován dokument císaře Ferdinanda
I. o udělení nových práv,
nového názvu a nového
znaku městečka. Pokračovalo se další dva dny, v
sobotu a neděli výstavou
různých dokumentů, akcí
otevřených dveří ve veřejných budovách, v neděli pak následoval kultur-

ní program u sokolovny.
Podrobněji jsou oslavy
popsány v obecní kronice, také v samostatné pamětní knize a ve fotokronice. Akce měly vysokou
účast. Požárníci stavěli
svoje zázemí za budovou
pošty, také požární nádrž, která mohla být využívána jako koupaliště.
Začalo se se stavbou druhé etapy přístavby školy a
stavěla se autobusová čekárna za Královými. Dokončil se návrh na stavbu
čističky odpadních vod.
Dne 4. ledna bylo uvedeno do provozu zdravotní
středisko s ordinací praktického lékaře (MUDr.
František Dvořák), zubního lékaře (MUDr. Ondřej
Bartoš) a ordinacemi dětské lékařky (MUDr. Šemorová) a ženské lékařky
(MUDr. Jelizaveta Mašková). Došlo k pojmenování jednotlivých částí
obce a osazení tabulkami v počtu dvaceti názvů,
s přispěním Osvětové besedy, letopisecké komise a
vedení obce. Byla dokončena publikace Historie
domů a jejich obyvatel,
kterou sepsali František
Sobotka a Jaroslav Sýkora. Získané dokumenty
se přepsaly do třech knih
a byly uloženy na MNV s
možností, že do nich občané mohou nahlédnout
a pořídit si opis. Po smrti
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Františka Sobotky dopracovával tento historický
materiál Jaroslav Sýkora s
pomocí Františka Večeři.
V tomto roce se také provádělo zaměřování stavby
plynofikační sítě. Strojní a
traktorová stanice (STS)
si připomněla 40 let od
svého vzniku, 10. výročí
slavilo sloučené zemědělské družstvo (JZD). Škola organizovala akci k 60.
výročí otevření měšťanské školy slavnostní akademií, včelařský spolek
si připomenul 50. výročí svého vzniku. V městečku proběhla divadelní
přehlídka a opět se konala
neckiáda. V sokolovně se
uskutečnila přehlídka hudebních skupin. Rok 1988
byl v městečku velice bohatý na různé aktivity.

1989.
Mimořádně významný rok, v jehož závěru
došlo k politickým a společenským přeměnám,
kdy padl totalitní režim,
a pro celou společnost se
otevřely nové možnosti. V městečku pokračovaly stavební akce, jako
projekce kanalizačního
sběrače pro čističku odpadních vod, zahájila se
stavba inženýrských sítí
v novém sídlišti za potokem, pokračovala výstavba nové obřadní síně,
zahájila se druhá etapa
přístavby základní školy.
Sokol začal budovat prostor pod jevištěm na klubovou místnost, požární
sbor budoval svůj areál u
potoka včetně tanečního
parketu, myslivci přesta-

vovali svůj areál pod hrází Matějovského rybníka.
V obci byl zahájen pravidelný svoz domovního
odpadu. Na své původní
místo byla opět umístěna socha T. G. Masaryka,
kterou iniciativně dovezla skupina zaměstnanců STS a JZD z Nového
Města na Mor. jako projev svobody po 17. listopadu 1989. Socha byla
před pěti lety okresními orgány bez souhlasu
místních orgánů odstraněna. Ve věku 87 let zemřel v Brně dřívější učitel a ředitel zdejší školy,
kulturní a sokolský činovník Jaroslav Šípek.
Jeho urna byla uložena do rodinného hrobu
v Novém Veselí při pietním aktu. V prosinci ze-

mřel Jindřich Šilhan, katolický kněz z Lipůvky,
který bádal o historii našeho městečka a byl autorem tří sborníků Z historie Nového Veselí. V
tomto roce také vyšel třetí díl. Z kulturního dění
se připomínalo 80. výročí vzniku dechové hudby,
kterou založil Jan Vencelides nejstarší. Uskutečnila se přehlídka divadelních souborů, pořádaly
se výstavy a také koncertovala slovácká dechová
hudba Boršičanka. Opět
se organizovala neckiáda
s návštěvou více než tisíce diváků, pokračovala velká sportovní aktivita a za stále se snižující
návštěvnosti třikrát týdně promítalo kino.
Jaroslav Bílek

Poslední díl pátrání po osudech obětí 1. světové války
STEHLÍK CYRIL
Narodil se 2. 7. 1890
Františku a Anně Stehlíkovým v Novém Veselí čp. 61.
V době vypuknutí války byl studentem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byl svobodný
a bezdětný. Bojovat odešel
na ruskou frontu, kde jeho
život vyhasl zřejmě hned
v prvních měsících války.
Naposledy byl spatřen 10.
12. 1914 u města Buczyna
a od té doby byl evidován
coby nezvěstný.
Cyril měl dvě sestry
Františku, která se později provdala za válečného zajatce, Filipa Ryžikova, který byl v 1. světové válce do
Nového Veselí přidělen na
práci, a Julii, provdanou Budínovou, jejíž vnuk dnes v
rodném domě Cyrila Stehlíka žije.
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ŠKODA JOSEF
Byl nádeník, narodil se 1. 8. 1870 v Novém Veselí čp. 42 Jakubu
Škodovi a jeho manželce
Františce. Byl ženatý s Kateřinou Judovou z Jam, se
kterou měl jednoho syna,
také Josefa, který se narodil v roce 1903. Josef Škoda byl částečně invalidní,
ale i přesto byl povolán do
války. Sloužil v evidenčním zásobovacím skladu
ve Štýrském Hradci. Z jakého důvodu se dostal do
záložní nemocnice v Bílsku ve Slezsku (dnes Bielsko-Biala v Polsku), nevíme. Jisté je, že tam 13. 1.
1918 zemřel a následně
16. 1. 1918 byl na hřbitově
ve Starém Bílsku pochován. Jeho syn Josef se vyučil kamnářem, oženil se a
nějaký čas i s rodinou žil

Novém Veselí, pak domek
prodali a z Nového Veselí
se odstěhovali.
ŠUSTR JAN
Narodil se 24. 4. 1873
v Novém Veselí čp. 37
domkáři Františku a jeho
manželce Anně. O jeho
životě v Novém Veselí se
zatím nic dalšího zjistit
nepodařilo. Máme pouze
informace z vojenského
historického archivu, že
zemřel 24. 6. 1917 ve vojenské nemocnici ve městě Celje v jižním Štýrsku
(dnes Slovinsko) a byl 26.
6. 1917 pohřben na tamním hřbitově.
ŠUSTR LEOPOLD
Další obětí byl Leopold Šustr. Narodil se
14. 9. 1892 kováři Tomáši Šustrovi a jeho manželce Marii v čp. 69, což byla

kovárna a Leopold se také
kovářem vyučil. V době
vyhlášení mobilizace právě procházel základní vojenskou službou. Se 14.
střeleckým plukem odešel
na ruské bojiště a od roku
1915, bez bližšího určení, je nezvěstný. Po válce kovárna i obytné stavení vyhořely a roku 1929
jej matka Leopolda Šustra
prodala Bohuslavu Vencálkovi staršímu, který vše
opravil, přestavěl a kovářské řemeslo dále provozoval.
ŠVOMA FRANTIŠEK
V zápisu o jeho narození je poznámka „pohrobek“ – narodil se 23. 4.
1895, po smrti svého otce
Františka Švomy v čp. 63
Anně, rozené Blahové. K
81. pěšímu pluku rukoval
jako svobodný a bezdět-

ný. Osudným se mu staly
boje v Haliči. Tam v okolí kopce Lysonia u obce
Břežany na území dnešní
Ukrajiny přišel 9. 3. 1917
František Švoma o život a
následně byl pohřben na
vojenském hřbitově pod
číslem 293.
ŠVOMA TOMÁŠ
se narodil 7. 12. 1873 Matěji Švomovi a jeho manželce Julii v Novém Veselí
čp. 123. Vyučil se stolařem a v roce 1908 se oženil s Marií Strakovou z
Újezda. Ještě před odchodem do války se mu narodily 3 děti, ale o jeho dalších osudech a putování
válkou však nic dalšího
nevíme.
VENCELIDES JOSEF
Syn Ignáce Vencelidese a Aloisie rozené Filipenské pocházel z čp. 51,
kde se 23. 2. 1890 narodil. Při posledním sčítání
obyvatelstva před válkou
byl svobodný, bezdětný a pracoval jako kreslič v závodě stavitelském
v Malackách. Mobilizací
v roce 1914 však byl povolán k jihlavskému 81.
pěšímu pluku, se kterým
se účastnil bojů v Haliči.
Tam 4. 10. 1915 u vesničky Zlotniki zemřel a hned
tentýž den byl i pohřben.
Josef měl dvojče - sestru
Růženu, ta žádné potomky neměla. Nikdo tedy z
bližších příbuzných Josefa
Vencelidese v Novém Veselí nežije.
VESELSKÝ JOSEF
Narodil se 30. 10. 1897
do rodiny punčocháře Josefa Veselského a Marie
rozené Chlubnové v Novém Veselí čp. 39, později rodina žila v čp. 37. O

životě Josefa Veselského
víme pouze, že byl žákem
zdejší obecné školy, pak
jeho stopa končí. Lístek z
kartotéky vojáků R-U armády uvádí, že Josef Veselský je od dubna 1917
nezvěstný s poznámkou
„ruské bojiště“.
VÍTEK OLDŘICH
se narodil 2. 8. 1898
mlynáři Leopoldu Vítkovi v čp. 104 (mlýn) a jeho
manželce Barboře. První
těžká zkouška na Oldřicha přišla, když v lednu
roku 1915 přišel o otce.
Spolu s matkou a dalšími
sourozenci se musel v těžkých válečných letech starat o provoz mlýna. Záhy
však přišel povolávací
rozkaz a do války rukoval
i Oldřich. O jeho putování válkou se nic zjistit nepodařilo, pouze to, že 22.
1. 1917 zemřel a pochován byl pravděpodobně
na místním hřbitově.
ZIKUŠKA JAN
Nejstarší syn obuvníka
Jana Zikušky a jeho manželky Anny se narodil 22.
10. 1897, ale i jeho osud
a putování válkou je obestřeno tajemstvím. Pouze
nápis na pomníku věnovaném našim padlým je
svědectvím o dalším zmařeném mladém životě.
Celkem to z Nového
Veselí bylo 44 mužů, či
chlapců, kteří ztratili život
v první světové válce a
domů ke svým rodinám se
již nevrátili. Jejich památku
chtěli naši předkové uctít
pomníkem. I když si to
jistě při budování těchto
pomníků lidé slibovali a
mnohdy na ně i psali, že
nikdy
nezapomeneme,
zpravidla nám jména či
tváře mužů z pomníku

dnes již nic neříkají. Ti,
co pamatovali, jsou mrtví
a i pro mnohé příbuzné
se jedná o vzdálenou
minulost, o které toho
moc neví. Proto byl letos,
sto let od vypuknutí první
světové války, pomník
opraven a zrestaurován
tak, aby i nadále mohl

připomínat
jednak
muže, kteří přinesli oběť
největší – vlastní život,
ale i všechny ostatní,
kteří prošli peklem války,
protože jejich utrpení
bylo stejně bolestné a
život naplněn hmotným a
psychickým strádáním.
Marcela Vencelidesová

POZVÁNKA

Při příležitosti výročí 100 let od vypuknutí první světové války bude v Novém Veselí v sobotu 2. srpna 2014
v 16:00 hodin v kostele sv. Václava sloužena mše za
její oběti. Po ní bude následovat vzpomínková akce v
parku u pomníku a zároveň ve spolupráci se žďárským
a polenským muzeem instalována výstava připomínající život našich předků ve válečných letech. Ta bude
otevřena v obřadní síni městyse Nové Veselí během
celého víkendu 2. a 3. srpna 2014, případně i víkend
následující nebo v době prázdnin na vyžádání.
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Za císaře Pána – 100 let od vypuknutí 1. světové války
Po atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu
28. 6. 1914 se v R-U rozhořela na všech úrovních
diskuse: Má jít R-U do
války k vůli Srbsku nebo
ne? V hlasu lidu mohutně ovlivňovaném tiskem
začalo převažovat: Velmoc byla ponížena. R-U
se musí zachovat jako velmoc. Omezit se na nóty,
memoranda apod. bez
rázné akce, by byla zbabělost a jen posílení všech,
kteří chtějí v zemi rozvrat.
Protiválečná strana nejen
ve vládě, ale i u přejnosti
ztrácela podporu.
Obyvatelé země, zvláště muži sledující politiku,
měli smýšlení, které už 96
let neznáme: Náš stát je
velmoc, a i když ne už prvořadá, ve světě se s námi
musí počítat. Máme svoji
váhu, svoji prestiž a tu si
musíme zachovat i za cenu
přinesení obětí. Hrdost či
pýcha na svůj stát, druhý
největší v Evropě, byla
důležitým rozhodovacím
momentem. Lidé se i u
nás identiﬁkovali se svým
státem a panovníkem.
Obraz R-U jako žaláře
národů, soustavný útlak
neněmeckých národností,
všeobecný odpor slovanů
proti monarchii a císaři,
je mýtus, který systematicky vytvářela už 1. československá
republika,
aby legitimizovala svůj
vznik a změnu poměrů.
Míra loajality byla pochopitelně v říši různá.
Nejvyšší byla v chudých
zemědělských,
katolických regionech. Moravské
Slovácko, Valašsko, i naše
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Vrchovina. Branci ze Slovenska a Chorvatska byli
vyhodnocování v rámci
rakousko-uherské armády vůbec jako nejspolehlivější. Mnozí z mobilizovaných českých vojáků
se dostali do situace, kdy
se jim naskytla možnost
dezertovat. Odmítli. Důvod? Svědomí. „Vždyť
jsem přísahal věrnost císaři. Jak bych mohl zradit?“ Tisk čs. 1. republiky
pochopitelně mlčel o této
věrnosti. Pro něj byli hrdinové jen legionáři. Každoročně se připomínalo
5500 padlých legionářů a
bitva u Zborova se stala
legendou. 300 000 padlých všech národností za
našeho území, z toho 200
00 českých vojáků bylo
zapomenuto, stejně tak i
nesčetné bitvy, ve kterých
prokázali hrdinství a obětavost. Byli to obyčejní
vojáci, kteří přijali za své
hodnoty, na kterých byla
monarchie vybudována a
udržována, a které dobře
ztělesňoval stařičký mocnář, v době vypuknutí
války už 84letý. Být poctivý, to je moje čest. Zodpovědnost. Věrnost. Místo
historického pohledu na
R-U armádu se vytvářel
obraz neschopné armády,
řízené zdegenerovaným
šlechtickým důstojnickým
sborem, podle Haškova
Dobrého vojáka Švejka.
Vzpomínám na vyprávění o otci 11 dětí,
nemajetném nádeníkovy,
který se vracel s nákupem
pro celou rodinu z nedalekého města, pochopitelně jak jinak, než pěšky.
Cesta byla 11 km dlouhá,

bylo léto a on unavený
poledním žárem i velkým
nákupem, který měl vystačit alespoň na 2 týdny,
se zastavil pod stromem,
aby si odpočinul. Usnul.
Když se probudil, nákup
byl pryč. Zodpovědnost a
zoufalství na tohoto muže
tak dolehla, že neviděl jinou možnost, než že si
odepnul opasek od kalhot
a chtěl se na onom stromě
oběsit. Jen šťastnou shodou okolností k tomu nedošlo. Mimochodem R-U
patřilo k zemím s nejvyšší
mírou suicidity. Převážnou příčinou nebyla nešťastná láska, jak se obvykle u sebevražd traduje,
ale neunesení vlastního
selhání. Ztrát cti. Přemíra
odpovědnosti. Zklamání
důvěry, kterou mně dali
jiní. Co na to všichni ti
naši úspěšní tuneláři a
zbohatlíci na úkor druhých? Tedy čest. I ten nejchudší člověk mohl mít
svou hrdost, protože žil
poctivě. Současní turisté
do skandinávských zemí
se občas podivují nad
tamní poctivostí. Nekrade
se tam, a proto se nezamyká. Co kdo kde zapomene, i když je to vzácná věc,
nalezne to i po delší době
na svém místě. Alespoň to
tak bývalo dříve. I u nich
se to už mění. Také na našem venkově bývala taková poctivost. Krádež byla
zcela vyjímečná a ten, kdo
se jí dopustil, se vyřazoval
ze slušné společnosti.
Ženy a dívky měly svoji čest. Vážily si jí. Byla pro
ně největší hodnotou.
Monarchie byla monarchií, tedy byla založe-

ná na autoritě. Rodiče byli
pro své děti takovou autoritou, jaká se už nenajde
ani v té nejlepší rodině.
Tuto autoritu měli všichni
státní zaměstnanci: učitelé, policie, úřady, armáda,
soudy, duchovenstvo. Věřilo se jim a bylo nepředstavitelné, že by se někdo
mohl svému povolání
zpronevěřovat. Pro každého to byla hrdost pracovat
ve státní službě.
V míře korupce se
naše země stále propadá
na nižší a nižší příčky. Korupce v úřadech R-U byla
bezvýznamná. V dobových tiskovinách budete
muset dlouho hledat, než
toto slovo objevíte. Pro
společnost, kde čest má
svoji váhu, korupce nemá
podmínky pro existenci.
Nejvyšší autoritou byl císař. Někdy se občas setkáme s Brity, kteří vzhlíží a
jsou oddáni své královně.
Tato úcta k panovníkovi byla přítomná i v R-U.
Děti začínali své vyučování modlitbou prosbou za
císaře. Císař byl garantem
spravedlnosti. Lidé mohli
císaři věřit, protože neslyšeli o nějakých jeho osobních skandálech. A tisk
už tehdy pásl po takových
zprávách, tak jako dnes.
Vstával ve 4 hod. ráno,
modlitba, mše sv. a úřednická práce 12-14 hodin
denně. Kromě neděle samozřejmě. To byl pracovní program Jeho Veličenstva posledních desetiletí.
Spolehlivost, oddanost,
řád a jistota. To byly hodnoty, které monarchie
podporovala a oceňovala.
Toto bylo vyhlášením ČR

28. 10. 1918 zapomenuto,
následoval obrat ve smýšlení tisku i široké veřejnost, který začal vytvářet
nános předsudků proti
monarchii a vládnoucímu
rodu.
Co především vadilo
na monarchii, byl vládnoucí rod a jeho lpění na
katolicismu. František Josef I., František Ferdinad
d´Este i Karel I. Nebyli
formální katolíci. Svoji
víru žili opravdově. To už
bylo ve světě, kde mocný
protináboženský proud
určoval vývoj celého světa,
anachronismem. I země s
katolickou většinou Francie, Itálie, Španělsko byly
vedeny protinábožensky
vládami. I v R-U probíhal
zápas o charakter státu,
zda se stane laicistickým,
s vyloučením vlivu náboženství ve školství, nemocnicích, státní správě
a jinde nebo si tento vliv
podrží. Císař byl hlavní
překážkou. Následník trůnu byl označovaný jako
bigotní katolík. Proto ani
nepřekvapí, že jeho smrt

nevyvolala v liberálních
kruzích R-U žádné rozhořčení, ale mlčenlivou
úlevu. R-U na začátku
20. stol. představovalo se
svým mnohonárodnostním složením obyvatelstva v Evropě výjimku. V
době vypjatého nacionalismu a národních států,
to byl vážný problém pro
další budoucnost tohoto
státního útvaru. Je podivuhodné, že se vůbec
udržel tak dlouho. Císař
František Josef se vyhýbal
válce od r. 1866 seč mohl.
Když podlehl naléhání ze
všech stran a v roce 1914
podepisoval Mým národům, asi si byl vědom, že
to pro R-U nemusí dopadnout dobře. Měl při nějaké příležitosti prohlásit:
Má-li R-U zaniknout, ať
zanikne alespoň důstojně.
Po jeho smrti císař bl. Karel hledal cesty jak z války
vystoupit a zachránit říši.
Obrovským problémem
pro něho byla spojenecká smlouva s Německem.
Kdyby odhodil všechny
morální závazky a byl

ochoten vzdát se území,
které požadovala Itálie a
postupoval čistě utilitaristicky, nebylo zachování R-U nemožné. Lpění
na principech v morálce,
neochota k veletočům v
politice i za cenu zániku,
přivedly R-U k rozpadu.
Dosažení cíle, za použití
jakýchkoliv způsobů, se
stalo pravidlem mezi národy i lidmi. Marasmus
naší politiky i společnosti
této doby, má kořeny také
v porážce tohoto starého
světa se svými hodnotami
a obratem k utilitaristickému pragmatismu.

Teprve dnes máme
možnost připomenout si
muže, kteří před sto lety
odcházeli do války, aby
oddaně plnili svou povinnost až k oběti nejvyšší.
Z naší země vč. německy
mluvících, narukovalo cca
1,4 miliónu mužů. Pětina
z nich se domů nevrátila.
V Rakousku i v Německu
mají zpracované o těchto
padlých všechny dostupné
dokumenty. Měli bychom
i my těmto našim zapomenutým padlým věnovat
alespoň svoji pozornost a
tichou vzpomínku.
P. Miroslav Kazík

PROSBA

V souvislosti s připravovanou výstavou k připomenutí
1. světové války prosíme, zda byste nahlédli do svých
rodinných archivů, jestli nemáte nějaké staré fotograﬁe svých pradědů ve vojenské uniformě, případně
jejich dopisy, pohlednice, deníky, ale uvítáme i jiné
památky, které tuto nelehkou dobu připomínají, a
mohli je zapůjčit. Materiály, které byste nám zapůjčili, přineste prosím na Úřad městyse a po zkopírování
nebo naskenování vám je vrátíme a na výstavě použijeme pouze jejich kopie. Případně je s vaším svolením
v uzamykatelné vitríně vystavíme. Děkujeme za vaši
ochotu a zároveň pomoc při přípravě výstavy.

Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva městyse Nové Veselí
Výpis z usnesení rady městyse ze dne 14. 4. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Připomínky a náměty ze zasedání ZM dne 4. 4. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Informace ze zasedání Školské rady dne 14. 4. 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Informace o žádostech občanů o prodej částí pozemku v lokalitě „ Za Kapličkou“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Sdělení Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, odboru stavebního ve věci stavby Novostavba obslužné
komunikace u průmyslové zóny v Novém Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6 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
7) Informace o průběhu prací na stavbě Nové Veselí kanalizace ulice Dolní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o zahájení prací na akci Oprava chodníků
2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
9) 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) Uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Na
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2)

3)

4)

5)

Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 z
důvodu pověření plnění některých svých určených
povinností firmou Miloslav Odvárka – ODAS, Nám.
Republiky 61, 591 01 Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na prodej
částí pozemku parc. č. 2760 o velikosti cca 160 m2,
180 m2, 140 m2 a 110 m2 v lokalitě „ Za Kapličkou“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zajištění instalace jednoho kontejneru na sběr použitého textilu v městysi Nové Veselí v lokalitě pod prodejnou Jednota od firmy Diakonie Broumov s.r.o., V
Důlni 913, 542 32 Úpice
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení akce Realizace energetických úspor –Zdravotní středisko Nové Veselí od firmy Ing. Tomáš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí za cenu ve výši 72
000,- Kč vč. DPH. Pro výběr dodavatele byly osloveny tři projekční firmy. RM zároveň schvaluje tento
výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

RM nesouhlasí:
1) S rozdělením současného subjektu ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace na dva samostatné subjekty, na základě žádosti podané MŠ Kamarád Nové
Veselí
Hlasování: pro 3, proti 2, zdrž. 0
RM doporučuje:
1) Majitelům nemovitostí a pozemků umístěných v části
lokality „Za Kapličkou“ řešit protipovodňová opatření zvýšením podezdívky u svých plotových základů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse ze dne 5. 5. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání
RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Informace z konání valné hromady SVK Žďársko dne
26. 3. 2014 a z členské schůze LDO Přibyslav dne 29.
4. 2014
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nové Veselí za rok 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
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4) Čerpání rozpočtu Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí,, příspěvkové organizace k 31.3.2014
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu prací na stavbě inženýrských
sítí akce Městys Nové Veselí, obytný soubor RD „ Za
potokem“ – II. etapa
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o průběhu prací na stavbě Nové Veselí kanalizace ulice Dolní
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
7) Informace o průběhu prací na akci Oprava chodníků 2014
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
8) Informace o zahájení prací na stavebních akcích „
Zateplení stěny staré budovy ZŠ Nové Veselí“ a „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH,
Nové Veselí – I. etapa“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
9) 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 4, proti 0, zdrž. 0
10) Zprávu starosty městyse o průběhu jednání dotčených orgánů k návrhům studie silnice „II/353 – Obchvat Nové Veselí“, které se uskutečnilo dne 17. 4.
2014 v 9,30 hod v zasedací místnosti městyse Nové
Veselí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM schvaluje:
1) Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové Veselí za rok 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace, Na Městečku 1, Nové
Veselí za rok 2013 v předloženém znění
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) Převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní
školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace za rok 2013 ve výši 15 876,58 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Nové
Veselí, příspěvkové organizace
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) Přijetí neinvestiční dotace z Kraje Vysočina ve výši
28 000,- Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů. RM schvaluje tento příjem
finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou se stavebníky za účelem provést stavbu vodovodní a elektro přípojky přes pozemek parc.
č. 941 v majetku městyse Nové Veselí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

6) Vyhlášení záměru městyse Nové Veselí na směnu
pozemku parc.č. 1041/54 o výměře 4 450 m2 (lesní
pozemek) v k.ú. Světnov v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemek parc.
č. 448/1 o výměře 4 035 m2 (lesní pozemek) a parc.
č.448/2 o výměře 2 453 m2 (lesní pozemek) v k.ú.
Sklené nad Oslavou
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) Se závěrečným účtem městyse Nové Veselí za rok
2013 vč. zprávy nezávislého auditora s výrokem bez
výhrad. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
2) S účetní závěrkou městyse Nové Veselí za rok 2013.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
3) S přijetím věcného daru Základní školy a Mateřské
školy Nové Veselí, příspěvkové organizace v celkové
výši 200 000,- Kč vč. DPH od společnosti Garp Integrated s.r.o., Praha 8 za výhru MŠ Nové Veselí v soutěži „ S chutí pomáhejme školám i dětem růst“ a k
převodu finančních prostředků Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace ve
výši 41 624,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
4) S čerpáním rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3.
2014 v příjmech a výdajích. RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0
5) S prodejem částí pozemku parc. č. 2760 v majetku
městyse Nové Veselí o velikosti cca 180 m2, 160 m2,
140 m2 a 110 m2 za cenu 110 Kč za 1 m2. Skutečné
výměry jednotlivých pozemků budou upřesněny po
geometrickém zaměření. Náklady spojené s geometrickým zaměřením, kupními smlouvami a s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující. V souladu s doporučením Rady městyse Nové Veselí ze
dne 14. 4. 2014 kupující využijí těchto pozemků k řešení protipovodňových opatření v této lokalitě. RM
doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení rady městyse ze dne 19. 5. 2014
Rada městyse bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení a zápisu z posledního zasedání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Zprávu ředitele ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizace o činnosti v ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

3) Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 19.5.2014
přednesené jejich předsedy
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
4) Informace o průběhu prací na stavbě Nové Veselí kanalizace ulice Dolní
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Informace o průběhu prací na akci Oprava chodníků 2014
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Informace o průběhu stavebních prací na akci „Stavební úpravy a přístavba hyg. zázemí budovy SDH,
Nové Veselí – I. etapa“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
7) 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) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
uzavřenou s firmou EFKO-karton, s.r.o., Dolní 347,
592 14 Nové Veselí za účelem provést stavbu kanalizační přípojky přes pozemek parc.č.2300 v majetku
městyse Nové Veselí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
2) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
uzavřenou s panem Miloslavem Poulem, Dolní 165,
592 14 Nové Veselí za účelem provést stavbu kanalizační přípojky přes pozemek parc.č.2300 v majetku
městyse Nové Veselí
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
3) Přijetí finančního daru z Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava městysem Nové Veselí ve výši 15 000,Kč na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávající žáky se speciálními potřebami.
RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
4) Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na zajištění voleb do Evropského parlamentu ve výši 18 200,- Kč.
RM zároveň schvaluje přijetí těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
5) Provedení opravy a výstavby částí chodníků ve sportovním areálu u sportovní haly firmou Michal Studený, Zahradní 370, 592 14 Nové Veselí za cenu ve
výši 21 345,- Kč vč. DPH, dále opravu chodníku před
ZŠ Nové Veselí včetně instalace čistící zóny za cenu
ve výši 21 810,- Kč vč. DPH a opravu chodníku podél
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potoka Oslava za cenu ve výši 37 238,- Kč vč. DPH
firmou Ing. Josef Pitka – STAKO, Lesní 30, 591 01
Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
6) Program zasedání ZM dne 9. 6. 2014 v 18,00 hod
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0
RM souhlasí:
1) S uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou dle platných Stanov a Zásad investiční politiky SVK Žďársko ve výši
324 558,- Kč na realizaci stavby „Nové Veselí-kanalizace ul. Dolní“. Celková hodnota stavby je 2 501 969,Kč, ze které je odečtena dotace z Kraje Vysočina ve
výši 1 626 280,- Kč a uhrazená PD ve výši 79 750,- Kč.
RM doporučuje zasedání ZM ke schválení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 4. 4. 2014 č. 25
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 24 ze
dne 27. 2. 2014
Hlasování: pro 13, 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 13, proti 0, zdrž. 0
3) Přehled daňových příjmů za leden až únor 2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Rozpočtová opatření č. 6/2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
2) Ukončení členství městyse Nové Veselí ve Spolku pro
obnovu venkova ČR k 31. 5. 2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
3) Výsledek a pořadí 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
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
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4) Výsledek a pořadí 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
Na základě doporučení Stavebního odboru Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou se nebude v této zakázce realizovat oprava komunikace „ V průmyslové zóně“
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
5) Uzavření smlouvy o dílo s firmou EUROVIA CZ,
a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
za cenu 3 463 352 vč. DPH. Tato cena je snížena o
částku 152 341,- Kč vč. DPH oproti výsledku výběrového řízení, s tím, že nedošlo ke změně pořadí firem.
Důvodem je nerealizace komunikace „V průmyslové zóně“ na základě doporučení Stavebního odboru
Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou. Tento výdaj
ZM schvaluje jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
6) Uzavření 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“. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1000,-Kč bez DPH.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
7) Podání žádostí o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na provedení průzkumných vrtů ke zjištění zdrojů podzemních vod a na
snížení energetické náročnosti budovy Zdravotního
střediska v Novém Veselí
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nové Veselí konaného
dne 9. 6. 2014 č. 26
ZM bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZM č. 25 ze
dne 4. 4. 2014
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) Zprávy ze zasedání finančního výboru a kontrolního výboru ze dne 19.5.2014 přednesené jejich předsedy
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Přehled daňových příjmů za leden až duben 2014
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nové Veselí za rok 2013
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
ZM schvaluje:
1) Návrh starosty městyse na zařazení dalšího bodu
programu zasedání ZM, a to:
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2014/00117
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
2) Čerpání rozpočtu městyse Nové Veselí k 31. 3. 2014
v příjmech a výdajích
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
3) Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
městyse za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2013 s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/
2004 Sb.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
4) Účetní závěrku za rok 2013 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky ani na opravy nesprávností, které
jsou v rozporu s věrným a poctivým obrazem účetní
závěrky
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
5) Směnu pozemku v podílovém spoluvlastnictví
městyse Nové Veselí parc.č. 1041/54 o výměře 4450
m2 (lesní pozemek) v k.ú. Světnov za pozemek parc.
č. 448/1 o výměře 4035 m2 (lesní pozemek) a parc.
č. 448/2 o výměře 2453 m2 (lesní pozemek) v k.ú.
Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
6) Prodej částí pozemku parc. č. 2760 v majetku městyse Nové Veselí rozděleného geometrickým plánem
č. 895 – 22/2014
Náklady spojené s geometrickým zaměřením, náklady řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitých věcí uhradí kupující
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
7) Poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad
Sázavou ve výši 324 558,- Kč, dle platných Stanov
a Zásad investiční politiky SVK Žďársko na realizaci stavby „Nové Veselí-kanalizace ul. Dolní“. Celková

hodnota stavby je 2 501 969,- Kč, je odečtena dotace z Kraje Vysočina ve výši 1 626 280,- Kč a již uhrazená PD ve výši 79 750,- Kč. ZM schvaluje příspěvek
jako ZMĚNU ROZPOČTU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Městys Nové
Veselí, obytný soubor RD „ Za potokem“ – II. etapa“
s firmou SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, kterým se mění nejvyšší
přípustná cena za dílo na částku ve výši 5 141 981,Kč bez DPH. Důvodem je navýšení ceny za dílo o
částku 123 547,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
9) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku – dotace se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
na realizaci stavby „Městys Nové Veselí, obytný soubor RD „ Za potokem“ – II. etapa“ podle Stanov a
Zásad investiční politiky SVK Žďársko z důvodů navýšení příspěvku – dotace o částku 55 719,- Kč. Celková výše příspěvku je 1 307 054,- Kč. ZM schvaluje toto navýšení příspěvku – dotace jako ZMĚNU
ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
10) Darovací smlouvu na poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 500 000,- Kč pro obdarovaného Městys
Nové Veselí, Na Městečku č.p.114, 592 14 Nové Veselí od dárce Zemědělského družstva vlastníků Novoveselsko, Dolní 180, 592 14 Nové Veselí. Finanční
prostředky budou obdarovaným použity výhradně
za účelem opravy komunikace za areálem ZDV Novoveselsko. ZM zároveň schvaluje příjem těchto finančních prostředků jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
11) Rozdělení příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace se sídlem Nové Veselí, Na Městečku 1, 592 14,
IČO: 70 88 11 38, dnem 1. 1. 2015. ZM tento bod
NEBYL SCHVÁLEN.
Hlasování: pro 6, proti 4, zdrž. 2
12) Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2014/00117 s firmou Telefónica
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4,
pod označením stavby „Polní cesta C10“ za cenu ve
výši 417 614,- Kč bez DPH. V ceně nejsou zahrnuty výkopové práce pro umístění nové sítě elektronických komunikací. Překládka je vynucena vybudováním nové polní cesty v lokalitě „Pod Vortem“. ZM
schvaluje tento výdaj jako ZMĚNU ROZPOČTU
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
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ZE ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY
DĚTSKÁ POUŤ S PODTEXTEM POMÁHÁME
ZVÍŘÁTKŮM NA PASÍČKÁCH
Letošní oslavy Dne vého prasátka – celkem
dětí připadly na závěr jsme pro Pasíčka vybrali
května. Tradiční školič- 3.452 Kč.
kovou pouť jsme uspořáNa dětskou pouť dodali v sobotu 31. 5. 2014 razilo na 120 dětí se svýna obou zahradách ma- mi rodinkami. Čekalo je
teřské školy. Jednalo se 16 soutěží, skákací hrad,
o společnou akci Městy- trampolína, aktivity v dose Nové Veselí a Školičky mečku sovičky Jůly, čaKamarád. Městys zajistil jovna v týpí a vystoupení
finanční podporu a ko- kejklíře a klauna Čabíka
lektiv naší školičky se ujal v jedné osobě.
organizačního zajištění.
Toto sobotní dopoMimo jiné se na organi- ledne bylo příznivé pozace podíleli také zaměst- časí a děti si tak mohly
nanci drogerie dm markt, „zařádit“ v celém areáa dále mnoho dobrovol- lu školky, který tvoří příníků z řad podporovate- rodní a dobrodružná zalů naší školičky.
hrada mateřské školy. Pro
Letošní dětská pouť hladová bříška paní kuměla i charitativní pod- chařky připravily párek v
text – z výtěžku ze vstup- rohlíku a na uhašení žízného podpoříme Zá- ně různé druhy limonád.
chrannou stanici zvířat
Děkujeme všem, kdo
Pasíčka. Dnes již známe pomáhal připravit děčástku, která se vybra- tem pěknou oslavu jejich
la nejen na vstupném, ale svátku!
Kolektiv
i šetřením do školičkoŠkoličky Kamarád

Poděkování
Školička
Kamarád
děkuje oddílu házené TJ
Sokol Nové Veselí za bezvadně připravené sportovní dopoledne. Děti
Školičky Kamarád se sešly
na pozvání trenérů házené ve sportovní hale ve
čtvrtek 12. 6., kde plnily
jednoduché překážkové
úkoly v družstvech po cca
5 dětech. Děti se s úkoly
popasovaly velmi dobře
a soutěžní atmosféra je
úplně pohltila. Nakonec
na ně čekala překážková dráha zahrnující běh
okolo překážky, přele-

zení překážky, chůze po
lavičce, proskákat kruhy,
podlézt překážku a další
jednoduché úkoly. Děti si
celé dopoledne užily a my
také. Bylo krásné pozorovat sportovního ducha a
nasazení u dětí předškolního věku, od těch tříletých až po šestileté. Budeme rádi, a z úst trenérů to
i zaznělo, když bude tato
sportovní aktivita podporující zdravý fyzický rozvoj dítěte pokračovat i v
budoucnu a doplňovat tak
naše vzdělávací cíle.
Monika Kovalská

TOULAVÝ AUTOBUS ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Zkušenost je pro člověka tím největším poznáním. V životě se naučíme
mnoho pouček, vzorců,
způsobů, co a jak, ale dokud si „to nevyzkoušíme
na vlastní kůži“, není to
ono. Pro učitelky MŠ je
možnost získávat zkušenosti, ať už na interaktivních seminářích, kde do
Vás „nehustí“ jen samou
teorii, ale i v rámci příkladů dobré praxe, velmi užitečnou záležitostí. Proto se
rády těchto aktivit účastníme, ale zároveň rády i naše
zkušenosti předáváme dál.
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Toulavý autobus je
aktivitou středisek ekologické výchovy (dále SEV),
kterých je po naší republice několik, vždy určitě v
každém kraji. Pro Kraj Vysočina funguje SEV Chaloupky s pracovišti Krátká,
Kněžice, Horní Krupá a
Ostrůvek. Tato střediska
svými programy a aktivitami pro děti i pedagogy
doplňují rozvoj environmentálního cítění dětí i
dospělých.
My jsme se v květnu
rozjeli do Horní Krupé
s celou školičkou na dva

programy – o bylinkách s
názvem Babka kořenářka
a o životě mravenečků s
názvem Ferda mravenec.
Horní Krupá je malebná
vesnička na Havlíčkobrodsku, obklopená poli, lesy a
loukami. SEV je umístěno
v budově bývalé školy a je
postupně obohacováno o
přírodní prvky typické pro
přírodní zahrady. Dýchlo tam na nás kouzlo staré doby, věcí, které i dnes
se dají využít, příjemná
atmosféra a pohoda lidí,
kteří se nás tam ujali. Oba
programy nebyli pro nás

zásadně ničím novým, tato
témata s dětmi běžně realizujeme, ale v kombinaci s
prostředím, novými lidmi
a přece jenom trochu jinak
realizovanými aktivitami
nám předaly mnoho pozitivního. Naše děti nejvíce
zaujalo vaření čajíčku z
vlastnoručně namíchané
bylinné směsi, kdy použily meduňku, yzop, mátu,
mateřídoušku a jiné známe byliny. Pak už jen louhovaly bylinky v hrnečku,
přecedily a lžičkou míchaly, aby jim čaj vychladl.
Seděly v altánku, sluníčko

nám svítilo do tváří a všude se nesl dopolední klid
vesnice, kdy většina obyvatel zřejmě byla v práci
- foto na http://mskama-

radnoveveseli.rajce.idnes.
cz/Bylinkovy_a_mravenci_den_v_Horni_Krupe_
13.kvetna_2014/

Projekt „ČTEME DĚTEM“
V letošním roce opět
probíhal ve spolupráci se
základní školou projekt
Čteme dětem 2014. Školička Kamarád se totiž zapojila do celorepublikové
kampaně s názvem „Celé
Česko čte dětem“ a zvolila tuto formu zapojení do
projektu. Loni čtení deváťáků školičkovým kamarádům probíhalo poprvé, a i letos našla výzva
učitelek mateřské školy
podporu u paní učitelky
Pavly Humlíčkové, která
celý projekt organizovala
za základní školu. Letos
se v rámci čtení dětem,
které probíhalo během
měsíce června, vystřídalo ve školce cca 15 žáků
deváté třídy, kteří měli
o tento projekt zájem.
Naše dětičky byly z návštěv „velkých“ kamarádů
nadšené a vždy se na ně
moc těšily. Zároveň probíhala malá soutěž mezi

deváťáky, komu se podaří
čtením pohádek uspat co
nejvíce dětí.
Celý projekt má význam v podpoře emočního zdraví dítěte, ať už
dětem čtou rodiče, prarodiče, či učitelky nebo kamarádi ze školy. Myšlenka
o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví
dítěte pochází z knihy
Američana Jima Trelease.
Rodičovské předčítání je
jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte. Na
začátku nového tisíciletí,
kdy dětské zábavě kraluje
odosobněný svět počítačů, internetu a televize,
musíme začít pracovat na
záchraně lidského prvku
v komunikaci mezi rodiči
a dětmi. Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy.
Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a

přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad
do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče,
kamarády, učitelky, dítě

se cítí v bezpečí, důležité
a milované. Rozšiřuje se
jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně
získává pozitivní závislost na knize. Malá časová investice může pro
dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé
účinky se projeví ihned,
některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale
všechny budou veskrze
pozitivní. Doufáme, že
čtení starších kamarádů
zároveň vzbudí v malých
předškoláčcích důvěru
v základní školu a může
být i krokem k usnadnění
jejich přechodu na vyšší
stupeň vzdělávání. Zároveň oslovením rodičů
a jejich informováním o
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celorepublikové kampani
věříme, že si rodiče uvědomují nenahraditelnost
řeči a komunikace.
Citát: „Bez ohledu
na to, kolik máš práce,
ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte,
je kromě projevů lásky
a objímání také každodenní hlasité předčítání a
radikální omezení televize.“
zdroje: http://www.
celeceskoctedetem.cz/cz/
menu/7/o-nas/)
Monika Kovalská
Školička Kamarád
Nové Veselí

Vážení a milí příznivci Školičky Kamarád

Začátkem
června
se
událo
významné
rozhodnutí pro činnost
naší školičky. Chtěli jsme se
jako školka osamostatnit od
základní školy a realizovat si
své vize, plány a záměry bez
nutného centrálního řízení
základní školy. Připravili
jsme spoustu argumentů i
odůvodnění, proč chceme
jít svou cestou. Bohužel,
současné rozložení názorů
v zastupitelstvu, radě
školy i radě městyse není
nakloněné
změnám,
novým pohledům na celou
problematiku, převládá
názor, proč něco měnit,
když to funguje. Je to boj
s větrnými mlýny, a pokud
se nezmění myšlení lidí,

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané,
je to již téměř rok
od mého jmenování do
funkce ředitele školy. Sluší
se tedy ohlédnout zpět a
podělit se s vámi alespoň
o část toho, co se ve škole
událo v tomto školním
roce.
Naši žáci si pravidelně mají možnost porovnávat své znalosti a dovednosti ve vědomostních
soutěžích. V letošním roce
jsme se účastnili mimo
jiné matematické olympiády, matematického klokana, fyzikální, biologické a zeměpisné olympiády,
olympiády z českého a anglického jazyka a soutěže
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Mladý zahrádkář. Pokaždé
naši žáci dosáhli dobrých
výsledků, nejlepším z nich
bylo první místo Kamily Ženaté v okresním kole
matematické olympiády.
Neméně aktivní jsme
byli i ve sportovních soutěžích, účastnili jsme se seriálu pěti turnajů v miniházené, organizovali jsme
tradiční turnaj vybíjené
dívek O novoveselský míč,
ve škole proběhly ukázkové hodiny házené, které vedli trenéři TJ Sokol
Nové Veselí, a juda pod
vedením cvičitelů TJ Sokol
Žďár nad Sázavou. Dívky nás reprezentovaly ve
volejbalových soutěžích,

neposuneme se vpřed.
Naše argumentace, ať má
každá škola svého ředitele,
který se bude moci plně
věnovat rozvoji svého
zařízení a vzájemně spolu
mohou tato zařízení nejen
spolupracovat, ale být si i
zdravou konkurencí, byla
utopena argumenty, které
ani žádnými argumenty
nejsou. Co říct na názor,
že si neumíme představit,
co obnáší spravování
budovy,
rozpočtu,
legislativní změny apod.
Cožpak
nejsme
ve
školce dost inteligentní a
ochotné se novým věcem
naučit a vést tak školku
samy? Vždyť mateřská
škola fungovala jako
samostatná od padesátých
let, vystřídalo se v ní
mnoho ředitelek a každá
se ve své době „poprala“
s nutnými změnami a
provozními problémy. Na
otázky – proč právě teď

– odpovídáme – právě
proto. Proto, že nastal čas
pro změnu, posunout se
dál, protože jsme silný
tým a chceme si jít svou
cestou. Tato naše snaha
sice byla odmítnuta, ale
věříme, že čas vyzraje a i
lidé v místní samosprávě
pochopí,
že
změny
mohou přinést mnoho
dobrého a kvalitního. A
hlavně – že snaha a chuť
dělat něco pro druhé
se musí podpořit, a ne
zašlápnout. Tak třeba
příští rok – s novým
zastupitelstvem… Je to,
milí občané, i příznivci
naší školičky, na Vás
všech!
Děkuji za celý kolektiv panu starostovi Křivánkovi, místostarostovi
Bartůňkovi a všem zastupitelům, kteří nás svým
hlasem „pro změnu“ podpořili. Velmi si jejich podpory vážíme.

první stupeň ve vybíjené,
druhý stupeň odehrál hokejový zápas s Velkou Losenicí. Ve školní družině se
pravidelně utkávají děti ve
stolním hokeji, ve spolupráci se TJ Sokol probíhají turnaje v šachu. Účastnili jsme se prestižního
přespolního běhu a dalších soutěží, například tanečních. Největším sportovním úspěchem je 4.
místo v ČR, které vybojovalo družstvo házenkářů.
Na tomto turnaji exceloval
Jan Kupa, žák 8. třídy, který se stal nejlepším střelcem turnaje.
K těmto úspěchům patří pogratulovat všem zúčastněným žákům a jejich
vyučujícím, kteří je skvě-

le připravují. V souvislosti
s úspěchy žáků nelze opomenout fakt, že se členové
pedagogického sboru neustále rozvíjí, během roku
se každý zúčastní několika vzdělávacích seminářů.
K rozvoji nadaných žáků
přispívá i pestrá nabídka
zájmových kroužků, které
jim ve škole zdarma nabízíme.
Pro veřejnost jsme v letošním roce připravili oblíbené vánoční dílny, kterých bohatě využily rodiče
s dětmi.
Dbáme i o děti,
které potřebují zvláštní
péči
a
umožňujeme
jejich integraci. Učí se
podle
individuálního
vzdělávacího plánu, naši

školu navštěvuje i žákyně
s downovým syndromem,
která
díky
pomoci
asistentky pedagoga může
chodit do školy společně s
ostatními dětmi.
Ve škole pečlivě zajišťujeme prevenci sociálně-patologických jevů. Programy primární prevence
pro nás zajišťuje KC Spektrum a Diecézní charita ze
Žďáru nad Sázavou. Během roku vždy proběhnou 1-2 tříhodinové bloky. Letos se nám podařilo
zajistit také program (Ne)bezpečný Facebook realizovaný pracovnicí Národní knihovny.
Pro děti organizujeme
mnoho exkurzí a výukových programů, kde si mohou rozšířit znalosti načerpané ve výuce. Kromě
tradičních akcí proběhl ve
škole program zaměřený
na správné čištění zubů.
Velkou chloubou školy jsou aktivity v oblasti
environmentální (ekologické) výchovy. I v tomto
roce žáci 5. třídy abolvo-

vali týdenní kurz ve Středisku ekologické výchovy
(SEV) Chaloupky. Kromě
toho další ročníky využily nabídky jednodenních
kurzů SEV. Stále podporujeme indického studenta v rámci projektu Adopce na dálku. Účastnili jsme
se Mezinárodního dne Tibetu, během kterého na
naší škole zavlála tibetská
vlajka. Zemědělské družstvo Přibyslav nám nabídlo možnost zúčastnit se
programu Lesní pedagogika, díky kterému jsme se
dostali i do zpravodaství
České televize.
Již po druhé jsme obhájili prestižní titul Ekoškola, který 19. června
přebrali zástupci školního
ekotýmu v Senátu ČR.
Jsme
zapojeni
do
několika dalších projektů, z
prostředkůEUpenízeškolám
jsme v letošním roce pořídili
počítačovou techniku a
dokončili zasíťování budovy
internetovými
rozvody.
Z grantu Ministerstva
životního prostředí se nám

Úspěchy v anglickém jazyce

V tomto školním roce
jsme byli v anglickém
jazyce velmi aktivní a
úspěšní.
Svou činnost jsme
zahájili
konverzační
soutěží v anglickém jazyce
v obou kategoriích. V
kategorii I A vybojoval
1. místo L. Nováček
ze 7. třídy a druhou
kategorii reprezentovala
M. Kluchová z 9. třídy a
získala krásné 5. místo.
Dále jsme se zúčastnili
soutěže, kterou vyhlašuje
časopis R+R pro žáky
3. - 9. třídy. Téma bylo
The Animal World (Svět

zvířat). Tentokrát jsme
odeslali 7 prací žákyň K.
Štandlové, P. Koukalové,
D. Vackové, A. Křehlíkové,
M. Maternové, K. Valešové
a
T.
Kratochvílové.
Vylosovány byly právě
jejich práce, které porota
odměnila knížkou Six
Sketches a malým ´thankyou´dárkem
English
through Songs. I přesto, že
měli žáci se zpracováním
projektů dost práce, myslím
si, že pro ně byla tato práce
zábavná a poučná.
Novinkounanašíškoleve
výuce Aj jsou mezinárodní
cambridgeské zkoušky, na

podařilo investovat do školní
zahrady.
Zapojili jsme se do
evropského
Dne bez
aut a ke Dni Slunce jsme
uspořádali projektový den,
kdy žáci ve skupinkách
plnily zajímavé úkoly
v přírodním prostředí.
Novoveselští hasiči pro nás
připravili den zaměřený
na
bezpečnost
při
mimořádných situacích.
Ze stavebních úprav
většina prací navazovala na rekonstrukci kuchyně a jídelny. Pedagogický
sbor školy se snaží ve škole
utvářet pro děti příjemné
prostředí, i proto byl upraven školní dvorek a vstup
do budovy. Pro minimalizaci energetických nákladů byl zateplen strop v celé
budově a stěna od školního dvora, čímž došlo k dokončení kompletního zateplení budovy.
Z organizačních důvodů jsme přistoupili ke změně ve školní jídelně. Od 1.
1. 2014 jsme dvě samostatné organizační jednotky

MŠ a ZŠ sloučili v jeden celek. Pod kvalitním vedením
paní Vostálové funguje výborně ekonomika provozu
jídelny, došlo ke zlevnění
obědů a z ohlasů veřejnosti je zřejmé, že i kvalita jídel
se v ZŠ zlepšila.
Během letních prázdnin, kdy žáci budou odpočívat, bude ve škole stále
živo. Kromě generálního
úklidu a výmalby v prostoru šaten, dojde ve školní družině k výměně podlahové krytiny. Krytina z
PVC bude nahrazena přírodním materiálem marmoleem a vyměněn bude i
nábytek, vyrobený na míru
panem Veselým. Téměř
po celou dobu prázdnin
se budou ve škole stravovat sportovci během svých
turnajů a soustředění.
Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům školy a ostatním, kteří s námi spolupracují, ať
jsou to místní spolky, rodiče žáků, sponzoři, a popřál
příjemně strávené léto.
Mgr. Tomáš Augustýn

Barevný minivolejbal
Ve středu 21. 5. 2014
se ve Žďáru nad Sázavou
konalo krajského kolo v
Barevném minivolejbalu pro základní školy.
Tato soutěž je určena
pro žáky a žákyně z 1.

- 6. třídy. Nejlépe si vedlo družstvo ve složení J.
Lacinová, E. Skálová a S.
Štandlová a obsadilo 2.
místo. Všem děvčatům
gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.

které se přihlásilo 7 žáků
– S. Štandlová – 5. tř., K.
Ženatá, T. Štikarová, A.
Schallnnerová – 8. tř., M.
Štefáček, M. Kluchová, K.
Průdková z 9. tř.. Zkoušky
se konaly 5. 6. 2014 na
Biskupském
gymnáziu
ve Žďáře nad Sázavou a
žáci je skládali ze všech
dovedností
–
čtení,

psaní, mluvení a poslech.
Zkoušející byl rodilý
mluvčí z Cambridge.
Všem žákům, kteří se
zúčastnilisoutěžíazkoušek,
bych chtěla poděkovat,
jsem na ně pyšná a těším se
na spolupráci s nimi opět v
novém školním roce.
Mgr. Alena Kántorová
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Lesní pedagogika
Žáci třetích a čtvrtých tříd se zúčastnili
programu Lesní pedagogika, který pro nás
připravilo Lesní družstvo obcí Přibyslav. Program se konal v okolí
Starého Ranska v krásném a druhově pestrém
lese. Na sedmi stanovištích si žáci rozšířili
a doplnili vědomosti o
lese. Děti si zkusily sázet stromky, řezat pilou,
poznávat hlasy a stopy

zvěře, mohly pozorovat
koně při práci v lese,
připomněly si znalosti
o stromech a keřích a
dozvěděly se mnoho zajímavého o myslivosti.
Všechny aktivity výborně doplnily školní výuku tohoto tématu a děti
si tak názorně propojily
teorii s praxí. Lesníci si
při práci s dětmi poradili jako opravdoví pedagogové a patří jim naše
poděkování.

Poděkování
Velmi
děkujeme
panu Bobkovi za údržbu
solárního čerpadla, které dodává vodu do jezírka na školní zahradě.
Letos nás čerpadlo obzvlášť zlobí a pan Bobek
s ním má mnoho prá-

ce, kterou navíc odvádí
zdarma. Ještě jednou
děkujeme, jistě se připojují i skokani ostronosí a
další vodní živáčkové z
našeho jezírka.
Pedagogický
kolektiv ZŠ

ZE SPORTU
Volejbal
Soutěže
skončily
a pro oddíl volejbalu
nastal vrchol sezóny.
Naše mladší žákyně se v
termínu 31. 5. -1. 6. 2014
zúčastnila republikového
ﬁnále mladších žákyň,
které se konalo v Praze.
Svěřenkyně
Josefa
Pohanky
vybojovaly
v konkurenci velkých
měst krásné 19. místo z
celkových 24 družstev. Na
prvním místě se umístilo
družstvo Olympu Praha.
Družstvo
juniorek
pod vedením Kateřiny
Vítové
a
Miroslava
Štourače se v termínu 26.
4. - 27. 4. 2014 vydalo do
Benešova, aby se utkalo o
vysněnou 1. ligu. Děvčata
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odehrála tři zápasy,
nenašla přemožitele a
všechny soupeře porazila
3:0. Tímto krásným
výsledkem si pro příští
sezónu zajistila 1. ligu
juniorek. Rozlosování do
soutěže už proběhlo a již
víme, že juniorky budou
v prvních kolech zajíždět
do Jablonce nad Nisou,
Turnova,
Náchoda,
Pardubic a do Hradce
Králové. První domácí
zápas se odehraje 20. 9.
2014 od 10:00. Domácí
budou hostit družstvo z
Turnova.
Na závěr sezóny náš
oddíl čekaly tradiční
turnaje. Prvním z nich
byl Velikonoční turnaj,

který se konal 20. 4. 2014.
Turnaje se zúčastnilo 12
družstev. Po celodenním
úsilí 1. místo vybojovalo
družstvo „Žabaři“ z
Brna, na druhém místě
skončilo domácí Nové
Veselí „A“ a třetí místo
obsadili
„Šufani“
z
Velkého Meziříčí. Další
akcí byl mezinárodní
turnaj O Křišťálový míč.
Uskutečnil se 10. 5. 2014.
Na turnaj si přijelo zahrát
mnoho
talentovaných
volejbalistek. Nechyběly
ani 3 družstva z Polska.
Mladší kategorii ovládlo
Nové Veselí a zaslouženě
skončilo na 1. místě. Ve
starších žákyních však
našly novoveselské holky
přemožitele a skončily

na krásném 5. místě.
Starší kategorii vyhrály
volejbalistky ze Světlé
nad Sázavou.
S
nadcházejícím
létem nás čeká náročná
letní příprava. Holky už
pilně začínají trénovat na
další sezónu. Tréninky
absolvují dvakrát týdně
– v úterý a v pátek na
antukových kurtech. Na
konci srpna mladší a
starší žákyně odjedou na
soustředění do Nasavrk.
Juniorky a kadetky budou
mít soustředění až na
začátku září a to v Bystřici
nad Pernštějnem.
Za oddíl volejbalu
Marie Nováčková

Oddíl házené TJ Sokol
Nové Veselí má za sebou
velmi úspěšnou sezónu.
Družstvu mužů se podařilo přerušit řadu smolných proher a s dvaceti
body obsadit deváté místo
prvoligové tabulky, přičemž jim na šestou příčku
jim chyběl jediný bod. Na
závěr sezóny si mladičké družstvo mužů spravilo chuť, když doma po
skvělém výkonu porazilo
Duklu „B“ (33:32) a v posledním zápase jarní části
v Karviné potrápilo domácí natolik, že se museli
bát do poslední vteřiny o
výsledek (26:27). Tým má
velký potenciál, zkušené
hráče postupně doplňují
starší dorostenci, kteří také
dokázali vypomoct, když
tým oslabila série zranění
klíčových hráčů. „A“ tým
má všechny předpoklady
a také ambice pro to, aby
svůj letošní výsledek v
příští sezóně ještě vylepšil.
Starší dorostenci obsadili vynikající čtvrté
místo v nejvyšší republikové soutěži. Výbornými
výkony především v jarní části se jim podařilo
dosáhnout
jednatřiceti
bodů, shodně s třetím celkem tabulky Zubřím. O
celkovém čtvrtém místě
tak rozhodlo pouze horší
vzájemné skóre. Poslední
zápas odehrál tým na karvinské palubovce, kde po
skvělém výkonu uzavřel
úspěšnou sezónu vítězstvím 24:22.
Mladší dorost, další novoveselský zástupce

v nejvyšší republikové
soutěži, obsadil celkové
páté místo, se shodným
počtem bodů jako čtvrté Lovosice. Také mladší dorostenci si v letošní
sezóně vedli velmi dobře,
ještě na jaře mohli pomýšlet na medaili. Potom bohužel přišly dvě zbytečné
prohry, kterými se tým o
stupně vítězů připravil.
Reputaci si ale mladší dorostenci napravili skvělým
výkonem v posledním zápase sezóny, když zdolali
kandidáta na zlato – Karvinou (25:21) a předvedli,
že mají na to hrát republikovou špičku.
Starší žáci se stali vítězi ligy Vysočiny, „A“ tým
vyhrál šestatřicet z devětatřiceti utkání. „Béčko“
skončilo se šesti body na
posledním místě, ale tento
tým se skládá z mladších
hráčů, kteří v utkáních
proti starším soupeřům
teprve sbírají zkušenosti.
Starší žáci se zúčastnili také
celorepublikové Žákovské
ligy, kde svoje účinkování
ukončili v předposledním
kole. Dostali se tak mezi
deset nejlepších týmů v
ČR. Starší žáci jsou účastníky mezinárodního projektu v mládežnické házené I.H.T.
Vítězství v lize Vysočiny mladších žáků vybojovali také naši házenkáři.
Mladší záloha obsadila
nakonec v lize čtvrté místo. Také mladší žáci jsou
účastníky projektu I.H.T.,
kde úspěšně reprezentují
veselské barvy. Mladší žáci
se probojovali mezi nejlepší týmy ČR a zúčastnili
se Mistrovství republiky v
házenkářském desetiboji.
Turnaj pořádal náš oddíl a

mladší žáci oddílu házené
Nové Veselí na něm obsadili krásné čtvrté místo.
Nejvíce se našim hráčům
dařilo v osobní obraně a
hře.
Nejmladší kategorie
házenkářů
dvakrát
týdně trénuje a jezdí na
turnaje projektu M.H.I.L.,
který má mezinárodní
obsazení. Projekt má
celkem pětatřicet týmů, z
toho šestnáct v kategorii
přípravky. I v této
kategorii si naši nejmenší
hráči, přezdívaní „blešáci“
vedou
velice
dobře.
Turnaje nemladších hráčů
jsou tradičně přehlídkou
velice srdnatých výkonů.
Dlouholetá práce s
mládeží nese svoje ovoce,
hráči a odchovanci oddílu
házené z Nového Veselí
jsou nominováni do
reprezentačních
týmů.
V kategorii mužů se do
širšího kádru nominoval
David Šůstek, za mužskou
reprezentaci pravidelně
nastupuje Michal Kasal.
Michal Kasal a David
Melichar
jsou
členy
juniorské reprezentace.
Účast na mistrovství
Evropy pomohli vybojovat
naši dorostenci Jirka

Dolejší a Míra Štohanzl,
v dorosteneckém výběru
jsou dále Luboš Bartůněk,
Dan Zourek a Slovensko
reprezentuje náš brankář
Adrián Šimovček. Na
kempu
házenkářských
nadějí se do nejmladší
reprezentační kategorie
dostali Vojta Krčál, Denis
Mach, Martin Přibyl a
Matouš Valoušek.
Oddíl házené v Novém Veselí zároveň funguje jako centrum pro
talentované házenkáře z
celého kraje Vysočina.
Házená v Novém Veselí podporuje i ty úplně
nejmladší sportovce, spolupracuje s místní mateřskou školkou, která aktivně vede svoje svěřence ke
zdravému pohybu.
Jménem hráčů a výboru bych ráda poděkovala
všem našim fanouškům,
moc si vážíme vaší podpory a těšíme se na viděnou
na dalších házenkářských
kláních pod červenomodrou vlajkou.
Podrobné informace o jednotlivých týmech
najdete na našich internetových stránkách www.
hazena.noveveseli.cz.
Michaela Valoušková

POZVÁNKA

Ve dnech 15. až 17. srpna 2014 se uskuteční již 5.
ročník Memoriálu Dr. Josefa Smékala. I letos se ho
zúčastní špičkové extraligové týmy z České republiky a Slovenska. Ozdobou turnaje bude bezpochyby
účast týmu HC Sporta Hlohovec. Tento tým se v právě uplynulé sezóně probojoval až do skupinové fáze
Poháru EHF, tedy mezi šestnáctku nejlepších v druhé
nejvýznamnější klubové soutěži. Vítězství z loňského
ročníku pak bude obhajovat nejslavnější český klub
HC Dukla Praha.
turnajové stránky: http://hazena.noveveseli.cz/484//
clanky/485-memorial-josefa-smekala.aspx
přihlášené týmy: http://hazena.noveveseli.cz/484//
clanky/1777-rozlosovani.aspx
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BIKETRIAL
Půl závodní sezony mají naši biketrialisté
úspěšně za sebou. Michal
Pavlík se průběžně umístil v kategorii Minime na
3. místě a Vladimír Pavlík
v kategorii Benjamin, do
které nově přestoupil, na
5. místě. Závodníky čekají prázdniny, během kterých se budou připravovat
na podzimní sezonu, která začne hned začátkem
září v Kutné Hoře. Mezitím bude ještě Michal tré-

novat na závod Mistrovství světa, který se jede v
srpnu.
Během prázdnin plánujeme celý areál bikeparku udržovat a nadále
rozvíjet. Tréninky budou
probíhat i v létě. Do našeho klubu vstoupili noví
jezdci, kteří mají zájem
i elán se tomuto sportu
věnovat. Přejeme tímto
všem pěkně prožité léto.
Za biketrial Nové Veselí
Jaroslava Pavlíková

Družstvo hasiček – 2. místo v okresní soutěži

Vyhlášení ankety O nejlepšího sportovce Žďárska za rok 2013

Foto: Deník/Libor Plíhal

1. místo - družstvo starších žáků v házené

Foto: Deník/Libor Plíhal

1. místo - družstvo mužů v házené
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