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Letošní ples SRPŠ a obce Ostrožská Nová Ves se konal  
v sobotu 19. ledna, který  jako každoročně zahájili  žáci 

nádherným tanečním vystoupením.
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Vážení a milí spoluobčané, 
zima je pomalu za námi. Ta letošní po několika letech uká-

zala svoji pravou tvář. Potrápily nás mrazivé dny, silný vítr a také 
napadlo nezvyklé množství sněhu během krátké doby. Sníh potěšil 
hlavně děti a maminky, které mohly povozit své malé ratolesti na 
saních. Děti a dospělí mohli postavit pořádné sněhuláky. Sníh také 
potěšil běžkaře, kteří naše místní komunikace využili jako závodní 
dráhu a také v kalamitní den se běžky staly nejrychlejším doprav-
ním prostředkem pro cestu do zaměstnání.  Bohužel sníh nepřiná-
šel jenom radost a některé občany neskutečně rozzlobil. Z důvodu 
přívalu sněhu nebylo možné jeho okamžité uklizení ze strany obce 
zvládnout.  Přívalový a kalamitní sníh způsobil komplikace nejen 
v naší obci, ale i na celé Moravě a v celé republice. Děkujeme všem 
občanům, kterým nebylo zatěžko pomoci a to tak, že si u svých 
domů sníh pouklízeli sami. Nespokojenost a problémy za nás brzy 
vyřešila příroda, přišla obleva 
a bylo po všem. Po sněhu a po 
křiku. Ale s odstupem času, 
když se zamyslíme nad příro-
dou a tím, jak si s námi po-
hrává, je škoda, že v průběhu 
zimy sněhu nenapadlo daleko 
více, protože celá republika se 
potýká s nedostatkem vody již 
několik let. A otázkou je, zda 
do budoucna nebude situace 
ještě horší.  

Se zimním obdobím je 
také bezpochyby spojeno ko-
nání plesů a fašanku. Máme 
za sebou celkem čtyři plesy, 
které si návštěvníci určitě 
moc užili. Téměř všechny 
byly ozdobeny nádherným 
vystoupením, které si pro nás 
připravili žáci naší školy pod 
vedením paní Bohdany Krys-
tkové a Michaly Breznické. 
Bylo skutečně pro všechny 
diváky nádherné a dojemné. 
Z děvčat se najednou staly 
mladé dámy, z chlapců mladí 
pánové a společně nám všem 
předvedli, co dokáží při troše 
dobré vůle za krátkou dobu 
nacvičit. Díky tanečnicím 
a tanečníkům dochází kaž-
doročně k nárůstu návštěv-
nosti plesu. Je tedy velmi hezké vidět, že rodiče, prarodiče a známí 
podporují svojí účastí na těchto plesech své děti. V tomto momentu 
všechny pořadatele a vedení obce mrzí, že se sportovní hala „nedá 
nafouknout“ a vyhovět všem, kteří by ples rádi navštívili. Pamatuji 
si doby, kdy na plese SRPŠ bylo asi 70 lidí, což bylo smutné pro 
organizátory, které to stálo spoustu času a úsilí. Proto jsem ráda, že 
tyto doby jsou dávno pryč. Lidé konečně pochopili, jak je důležité 
se setkávat s lidmi. V dnešní uspěchané době je úspěch zastavit se, 
zatančit si a posedět s přáteli právě při takové akci jako je ples. Ne-
zbývá než poděkovat účinkujícím za krásné vystoupení, vedoucím 
za trpělivost při nácviku, rodičům za podporu a všem návštěvní-
kům plesu za účast.  

Ani jsme se nenadáli a po letošním plesání přišlo období fašan-
ku. Naší obcí se prošla hodová chasa v čele s budoucím stárkem 
Máriem Herákem. Členové hodové chasy sice byli „oslabeni“, pro-
tože se konaly jarní prázdniny. Ale ničemu to nevadilo. Tato vese-
lá skupina prošla celou obcí a za doprovodu muzikantů pozvala 

občany na Fašankovou besedu u cimbálu. Na závěr tohoto večera 
pochovala basu.

Poděkování a velký obdiv patří všem obětavým organizátorům 
všech plesů a fašanku za jejich uspořádání. Uspořádat vydařeně 
ples a fašank, není totiž vůbec jednoduché.

Zima je také obdobím plánování a projektování akcí, které 
jsme si v rozpočtu na rok 2019 naplánovali.  V měsíci únoru za-
čaly probíhat stavební úpravy v mateřské školce v prostorách bý-
valé školní jídelny a knihovny. Zde se buduje nová 5. třída, aby 
došlo k rozšíření kapacity. Teď už naše malé děti nebudou muset 
dojíždět do školek v blízkém okolí. Pro bezpečnější příjezd a přístup 
k mateřské školce se zpracovává projekt úpravy parkovacích míst 
před mateřskou školkou. Také pracujeme na zpracování projektů 
rekonstrukce kanalizace a stavebních úprav místní komunikace 
v ulici Dolní od opravny aut po zdravotní středisko.  V neposlední 

řadě také připravujeme doplnění veřejného osvětlení v některých 
částech obce. Další prioritou pro rok 2019 a 2020 je také dokon-
čení výstavby víceúčelového hřiště, konkrétně dokončení hřiště pro 
míčové hry spolu s oplocením. Také je nutné dobudovat zázemí pro 
školáky a sportovce, šatny včetně sociálního zařízení, sklad pro ná-
řadí, vybudování inženýrských sítí a zajištění bezpečného přístupu 
k víceúčelovému hřišti. K financování obec požádala Ministerstvo 
pro místní rozvoj o poskytnutí dotace.  V rámci národního pro-
gramu podpory z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 oby-
vateli z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
má možnost obec dosáhnout na získání dotace, jejíž výše by tvořila 
maximálně 60% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu 
akce. Doufejme, že se nám všechny uvedené akce podaří zrealizo-
vat a že budeme při získání dotace úspěšní. Držte nám palce.

Vážení spoluobčané, přeji Vám optimistické dny očekávání pří-
chodu jara a krásné prožití velikonočních svátků.                                               

Jaroslava  Bedřichová

Slovo starostky 

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 6. 12. 2018 se konalo  
2. zasedání Zastupitelstva  
obce Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo obce:
Volí:
•	 finanční výbor	ve	složení:

Bc.	Monika	Jahodíková		předsedkyně;
Mgr.	Růžena	Hlůšková		 člen;
Ing.	Vlastimil	Basovník		 člen;
PhDr.	Vladimír	Teťhal		 člen;
Jan	Pavlas	 člen;
s	 tím,	 že	 odměna	 předsedkyni	 a	 čle-
nům	finančního	výboru	se	bude	vyplá-
cet	od	6.	12.	2018.

•	 kontrolní výbor	ve	složení:
Marek	Tvrdoň			 předseda;
Vlastimil	Souček		 člen;
Mgr.	Alena	Horáková		 člen;
Ludmila	Obdržálková	 člen;
Bc.	Lenka	Šlosárová	 člen;
s	tím,	že	odměna	předsedovi	a	členům	
kontrolního	 výboru	 se	 bude	 vyplácet	
od	6.	12.	2018.

Schvaluje:
•	 v	 souladu	 s	 nařízením	 vlády	 č.	

318/2017	 Sb.	 od	 1.	 1.	 2019	 odměnu	
neuvolněných	zastupitelů	v	částkách:
člen	zastupitelstva	obce	
ve	výši		 1.808,-	Kč;
člen	rady	obce	ve	výši	 7.231,-	Kč;
předseda	výboru	a	komise		
ve	výši		 3.616,-	Kč;
člen	výboru	nebo	komise		
ve	výši	 3.013,-	Kč;
neuvolněný	místostarosta	 32.541,-Kč.

•	 odměnu	 fyzickým	 osobám,	 které	 ne-
jsou	 členy	 zastupitelstva	 obce,	 za	
jedno	zasedání	výboru	zastupitelstva,	
kterého	se	zúčastní	ve	výši	600	Kč,

•	 žádost	 ředitelky	 mateřské	 školy	
o	 změnu	 účelu	 příspěvku	 obce	 pro	
mateřskou	 školu	 ve	 výši	 137	 000	 Kč.	
Uvedený	příspěvek	nebude	poskytnut	
na	 provozní	 účely,	 ale	 na	 investiční	
účely	k	úhradě	projektové	dokumen-
tace	k	výstavbě	5.	třídy	MŠ,

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 10,	 kterým	 se	
zvyšují	celkové	příjmy	o	2	025	000	Kč,	
celkové	výdaje	se	snižují	o	3	675	000	
Kč	a	celkové	financování	rozpočtu	se	
snižuje	o	5	700	000	Kč,

•	 v	souladu	s	usnesením	č.	ZO2/2018/12	
upravený	rozpočet	roku	2018	v	těchto	
závazných	ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 67 872 000 Kč

z toho:

Daňové příjmy 52 770 000 Kč

Nedaňové příjmy 13 423 000 Kč

Kapitálové příjmy 150 000 Kč

Přijaté dotace 1 529 000 Kč

Výdaje upravené celkem 57 980 000 Kč

z toho:

Doprava 11 316 000 Kč

Vodní hospodářství 11 303 000 Kč

Pošta Partner 531 000 Kč

Vzdělání 4 425 000 Kč

Kultura, církve a sdělovací 
prostředky

3 007 000 Kč

Tělovýchova a zájmová 
činnost

9 192 000 Kč

Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj

2 706 000 Kč

Ochrana životního prostředí 4 133 000 Kč

Sociální péče a pomoc 100 000 Kč

Civilní připravenost na 
krizové stavy

20 000 Kč

Požární ochrana a IZS 760 000 Kč

Státní moc, státní správa, 
územní samospráva a pol. 
strany

8 893 000 Kč

Finanční operace 1 494 000 Kč

Vratky a ostatní transfery 100 000 Kč

Financování rozpočtu 
upravené celkem

- 9 892 000 Kč

z toho:

Krátkodobé financování – 
změna stavu na bank. účtech

13 457 000 Kč

Splátky dlouhodobých 
půjčených prostředků

- 23 374 000 Kč

Operace nemající charakt. 
příjmů a výdajů – obstar. sl. 
Sazka

25 000 Kč

•	 Upravený	rozpočet	obce	bude	zpraco-
ván	pro	informační	systém	dle	platné	
legislativy.

•	 rozpočet	 obce	 na	 rok	 2019	 v	 těchto		
závazných	ukazatelích:

•	 Rozpočet	 obce	 bude	 zpracován	 pro	
informační	 systém	 dle	 platné	 legisla-
tivy.

Příjmy upravené celkem  63 310 000 Kč

z toho:

Daňové příjmy  55 305 000 Kč

Nedaňové příjmy  6 825 000 Kč

Kapitálové příjmy   100 000 Kč

Přijaté dotace   1 080 000 Kč

Výdaje upravené celkem 59 830 000 Kč

z toho:

Doprava  13 805 000 Kč

Vodní hospodářství 10 656 000 Kč

Poštovní služby   464 000 Kč

Vzdělání   6 650 000 Kč

Kultura, církve a sdělovací 
prostředky   2 650 000 Kč

Tělovýchova a zájmová 
činnost  5 822 000 Kč

Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj   3 860 000 Kč

Ochrana životního prostředí   4 297 000 Kč

Sociální péče a pomoc   80 000 Kč

Civilní připravenost na 
krizové stavy   20 000 Kč

Požární ochrana a IZS   658 000 Kč

Státní moc, státní správa, 
samosp. a pol. strany  9 531 000 Kč

Finanční operace  1 237 000 Kč

Vratky a ostatní transfery   100 000 Kč

Financování rozpočtu 
upravené celkem - 3 480 000 Kč

z toho:

Krátkodobé financování  647 000 Kč

Dlouhodobé financování   0 Kč

Splátky dlouhodobých 
půjčených prostředků  -4 167 000 Kč

Opravné položky k peněžním 
operacím Sazka  40 000 Kč

•	 návrh	střednědobého	výhledu	rozpoč-
tu	obce	Ostrožská	Nová	Ves	do	roku	
2021,

•	 v	 souladu	 s	 ustanovením	 §	 102	 odst.	
2	 písm.	 a)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.	
o	 obcích	 (obecní	 zřízení)	 a	 §	 16	 zá-
kona	 č.250/2000	 Sb.	 o	 rozpočtových	
pravidlech	 územních	 rozpočtů	 radě	
obce	provádět	(schvalovat)	rozpočto-
vá	 opatření	 ve	 stanoveném	 rozsahu:	
Změna	závazného	ukazatele	schvále-
ného	rozpočtu,	a	 to	příjmy	bez	ome-
zení	a	výdaje	účelových	prostředků	do	
výše	500	000	Kč	v	jednotlivé	položce.	
Zastupitelstvu	obce	bude	dána	taková	
změna	na	vědomí	na	nejbližším	zase-
dání	zastupitelstva,

•	 zástupce	obce	na	valných	hromadách	
společností	 s	majetkovou	účastí	obce	
pro	 roky	 2018	 -	 2022:	 buď	 Jaroslava	
Bedřichová	 (starostka	 obce),	 nebo	
Jaromír	 Lažek	 (místostarosta	 obce),	
nebo	 Marek	 Jurásek	 (místostarosta	
obce),

•	 pozemku	 parc.	 č.	 444	 (jiná	 plocha,	
ostatní	plocha)	o	výměře	106	m2	v	k.	
ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 paní	
Zuzaně	Čajkové	za	cenu	1005	Kč/m2	

bez	 DPH	 s	 tím,	 že	 náklady	 spojené	
s	 převodem	 nemovitosti	 hradí	 kupu-
jící	 a	 k	 výsledné	 ceně	 bude	 zákonná	
sazba	 DPH	 připočtena.	 Zastupitel-
stvo	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	kupní	smlouvy,

•	 koupi	pozemků	parc.	č.	313	(jiná	plo-
cha,	 ostatní	 plocha)	 o	 výměře	 96	 m2	
a	parc.	č.	314	(zastavěná	plocha	a	ná-
dvoří)	o	výměře	98	m2	a	RD	č.	p.	64	
v	k.	ú.	Chylice	a	obci	Ostrožská	Nová	
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Ves	 za	 cenu	 496	 000	 Kč	 bez	 DPH	
s	tím,	že	náklady	spojené	s	převodem	
nemovitosti	hradí	kupující	a	k	výsled-
né	ceně	bude	zákonná	sazba	DPH	při-
počtena.	Zastupitelstvo	obce	pověřu-
je	starostku	podpisem	kupní	smlouvy,

•	 v	 souladu	 s	 §	 84	 odst.	 2)	 písmeno	
p)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.	 o	 obcích	
(obecní	 zřízení)	 se	 vznikem	 pracov-
něprávního	 vztahu	 mezi	 obcí	 a	 členy	
zastupitelstva	 obce:	 PhDr.	 Vladimír	
Teťhal	a	Marek	Tvrdoň.

Bere na vědomí:
•	 rozpočtové	opatření	č.	7	schválené	ra-

dou	obce	č.	95	dne	25.	9.	2018	týkající	
se	přijaté	dotace	na	volby	do	zastupi-
telstva	a	opravy	účtování	Sazky,

•	 rozpočtové	opatření	č.	8	schválené	ra-
dou	obce	č.	96	dne	9.	10.	2018	týkající	
se	 navýšení	 příjmu	 za	 splátky	 fondu	
bydlení,	 příjem	 z	 prodeje	 hasičské-
ho	 auta,	 navýšení	 výdajů	 na	 pořízení	
pomůcek	 žákům	 1.	 třídy,	 opravy	 na	
domečku	 u	 kostela,	 opravy	 rozhlasu	
a	sloupu	veřejného	osvětlení	a	nákup	
stravenek	pro	zaměstnance	obce,

•	 rozpočtové	opatření	č.	9	schválené	ra-
dou	obce	č.	1	dne	5.	11.	2018	týkající	
se	 dotace	 z	 Ministerstva	 školství	 ČR	
určené	 pro	 ZŠ,	 navýšení	 daně	 z	 pří-
jmu	FO,	příjmu	od	společnosti	EKO-
-KOM	 za	 separaci	 odpadů,	 navýšení	
výdajů	za	spotřebu	elektrické	energie	
a	 navýšení	 finančních	 darů	 obyvate-
lům	obce,

•	 rozpočet	mateřské	školy	pro	rok	2019	
a	 návrh	 střednědobého	 výhledu	 MŠ	

do	roku	2021,
•	 rozpočet	základní	školy	pro	rok	2019	

a	návrh	střednědobého	výhledu	ZŠ	do	
roku	2021,

•	 Výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 základní	
školy	za	školní	rok	2017/2018,

•	 Výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 mateřské	
školy	za	školní	rok	2017/2018,

•	 informace	 starostky	 obce	 o	 investič-
ních	a	neinvestičních	akcích	probíha-
jících	v	roce	2018	v	obci	včetně	jejich	
finančního	plnění	k	6.	12.	2018,

•	 informace	o	dílčím	přezkoumání	hos-
podaření	obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	
první	pololetí	2018.

Dne 19. 2. 2019 se konalo  
3. zasedání Zastupitelstva obce  

Ostrožská Nová Ves
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
•	 strategický	rozvojový	dokument	Pod-

pora	obnovy	a	rozvoje	venkova	na	ob-
dobí	2019	–	2022,

•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 Minister-
stvo	pro	místní	rozvoj	na	připravenou	
akci	 „Víceúčelové	 hřiště,	 II.	 etapa“	
dle	podmínek	výzvy	a	pravidel	MMR	
ČR	pro	rok	2019,

•	 nominaci	„Tradičních	hodů	s	právem	
na	 Uherskohradišťsku“	 k	 zápisu	 na	
Seznam	nemateriálních	statků	tradič-
ní	lidové	kultury	České	republiky,

•	 záměr	 směny	 pozemku	 obce	 Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 parc.	 č.	 128/2	 (ostatní	
plocha)	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	

obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výmě-
ře	 116	 m2	 za	 pozemek	 parc.	 č.7235	
(ostatní	plocha)	o	výměře	66	m2,

•	 zamítnutí	 záměru	 prodeje	 části	 po-
zemku	 parc.	 č.	 5325	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	
asi	264,5	m2.

Bere na vědomí:
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 11	 schválené	

radou	 obce	 č.	 4	 dne	 17.	 12.	 2018	 tý-
kající	 se	 navýšení	 daňových	 příjmů,	
přijaté	vratky	členského	vkladu	Singu-
lárnímu	 družstvu,	 navýšení	 výdajů	 za	
svoz	 odpadů,	 opravy	 auta	 a	 navýšení	
výdajů	JSDH,

•	 rozpočtové	opatření	č.	1	schválené	ra-
dou	obce	č.	6	dne	21.	1.	2019	týkající	
se	upřesnění	dotace	na	školství	a	na-
výšení	výdajů	na	pojištění.

Zplnomocňuje:
•	 za	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	do	orgá-

nů	 MAS	 Horňácko	 a	 Ostrožsko	 z.	 s.	
na	období	2019	-	2022	paní	starostku	
Jaroslavu	Bedřichovou.

Navrhuje předložit:
•	 na	nejbližším	 jednání	 valné	hromady	

Sirnatých	 lázní	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
s.	r.	o.	odvolání	jednatele	společnosti	
za	 společníka	 Obec	 Ostrožská	 Nová	
Ves	pana	Stanislava	Turečka,

•	 na	nejbližším	 jednání	 valné	hromady	
Sirnatých	 lázní	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
s.	r.	o.	jmenování	jednatele	Sirnatých	
lázní	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 s.	 r.	 o.	 za	
společníka	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	
paní	Jaroslavu	Bedřichovou.

Z jednání rady obce
Dne 3. 12. 2018 se konalo  

3. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 žádost	pana	Vladimíra	Šobáně	o	pře-

pis	 smlouvy	 o	 nájmu	 části	 pozemku	
parc.	č.	5118/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	pouze	na	jeho	osobu.	Rada	obce	
ukládá	 připravit	 dodatek	 smlouvy	
o	nájmu.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	dodatku,

•	 žádost	 pana	 Martina	 Soukeníka	
o	 zrušení	 nájemní	 smlouvy	 na	 část	
pozemku	parc.	č.	5037	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 ke	 dni	 31.	 12.	
2018.	 Rada	 obce	 ukládá	 připravit	
Dohodu	 o	 ukončení	 nájmu.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	
dohody,

•	 žádost	 ředitelky	 Mateřské	 školy	 Os-
trožská	 Nová	 Ves	 o	 zaslaní	 poslední	
částky	provozní	zálohy	jako	investiční	
příspěvek,	který	bude	použit	na	úhra-
du	projektové	dokumentace	k	výstav-
bě	5.	třídy	MŠ,

•	 žádost	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	
o	snížení	nájmu	za	sportovní	halu	na	

10	 000	 Kč	 v	 den	 konání	 Hasičského	
plesu	dne	2.	2.	2019,

•	 žádost	 pana	 Josefa	 Koláře	 o	 zrušení	
nájemní	 smlouvy	 na	 část	 pozemku	
parc.	č.	5037	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	ke	dni	31.	12.	2018,

•	 žádost	 ředitelky	 Mateřské	 školy	 Ost-
rožská	Nová	Ves	o	povolení	uzavření	
MŠ	v	době	vánočních	prázdnin	od	22.	
12.	2018	do	1.	1.	2019,

•	 nepeněžitý	dar	pro	Orel	 jednotu	Os-
trožská	Nová	Ves	ve	výši	3	000	Kč	na	
pořádání	 V.	 ročníku	 turnaje	 ve	 stol-
ním	tenisu	dne	29.	12.	2018,

•	 schvaluje	 Ceník	 poplatků	 a	 služeb	
obce	Ostrožská	Nová	Ves	platný	od	1.	
1.	2019,

•	 žádost	o	poskytnutí	finanční	odměny	pro	
ředitelku	základní	školy	za	rok	2018,

•	 zvýšení	 příspěvku	 pro	 novorozence	
narozené	od	1.	1.	2019	na	3	000	Kč.

Rada ukládá:
•	 zveřejnit	 záměry	 pronájmu	 pozemku	

parc.	 č.	 5037	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 za	 účelem	 rybolovu	 s	 obvyklými	
podmínkami.

Rada neschvaluje:
•	 žádost	 o	 povolení	 úpravy	 pozemku	

parc.	č.	5114/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	 zaslanou	 paní	 Katarínou	 Rozu-
movou,

•	 poskytnutí	finančního	příspěvku	spol-
ku	 Malovaný	 kraj,	 z.	 s.	 určený	 k	 po-
krytí	části	výdajů	souvisejících	s	vydá-
váním	časopisu	Malovaný	kraj	v	roce	
2019,

•	 žádost	 paní	 Bohumily	 Hrníčkové	
o	 odprodej	 nebo	 pronájem	 části	 po-
zemku	parc.	č.	5233/1	v	k.	ú.	Ostrož-
ská	Nová	Ves.

Rada bere na vědomí:
•	 upozornění	 na	 povinnosti,	 které	 za-

kládá	zákon	o	střetu	zájmů	některým	
komunálním	politikům	zaslané	Sdru-
žením	místních	samospráv	ČR.	Rada	
obce	 ukládá	 radním	 doplnit	 patřičné	
údaje,

•	 informaci	 Krajského	 pozemkové-
ho	 úřadu	 pro	 Zlínský	 kraj,	 pobočka	
Uherské	 Hradiště	 o	 pozemkových	
úpravách	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves.	
Rada	obce	ukládá	oslovit	další	vlastní-
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ky	pozemků	v	daném	k.	ú.	Rada	obce	
ukládá	 průběžně	 informovat	 radu	
obce	 o	 procentuálním	 podílu	 všech	
evidovaných	žádostí,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	
posouzení	a	hodnocení	nabídek	na	
veřejnou	 zakázku	 na	 služby	 „Lik-
vidace	 odpadů	 v	 systému	 sběrných	
dvorů	 Ostrožská	 Nová	 Ves“.	 Rada	
obce	 rozhodla	 o	 přidělení	 zakázky	
„Likvidace	odpadů	v	systému	sběr-
ných	 dvorů	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	
společnosti	 Sběrné	 suroviny	 UH,	
s.	 r.	 o.	 za	 cenu	 2	 214	 362,92	 Kč	
vč.	DPH,

•	 Plán	 inventur	a	ukládá	pověřit	před-
sedy	 a	 členy	 jednotlivých	 inventari-
začních	komisí	k	provedení	dle	plánu	
inventarizace,

•	 zprávu	 od	 společnosti	 DAT,	 s.	 r.	 o.	
Uherské	 Hradiště	 o	 sloučení	 se	 spo-
lečností	Libli,	s.	r.	o.	Brno.

Dne 17. 12. 2018 se konalo  
4. zasedání rady

Rada schvaluje:
•	 Dohodu	o	narovnání	zaslanou	společ-

ností	 Energie	 Pro,	 s.	 r.	 o.	 týkající	 se	
vrácení	 přeplatků	 za	 energie	 ve	 výši	
174	830	Kč.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostku	obce	podpisem	Dohody	o	na-
rovnání,

•	 Smlouvu	o	odvozu	a	likvidaci	odpadů	
ze	 sběrných	 dvorů	 zaslanou	 společ-
ností	 Sběrné	 suroviny	 UH	 s.	 r.	 o.	 za	
cenu	2	214	362,92	Kč	vč.	DPH.	Rada	
obce	 schvaluje	 Dohodu	 o	 fakturaci	
podle	smlouvy	o	likvidaci.	Rada	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy	
a	dohody,

•	 žádost	paní	Ireny	Růžičkové	o	ukon-
čení	 Nájemní	 smlouvy	 na	 pronájem	
zasedací	 místnosti	 na	 adrese	 Dědina	
161,	Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	Dohody	
o	ukončení	nájmu,

•	 žádost	 pana	 Pavla	 Růžičky	 o	 ukon-
čení	 Nájemní	 smlouvy	 na	 pronájem	
zasedací	 místnosti	 na	 adrese	 Dědina	
161,	Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	Dohody	
o	ukončení	nájmu,

•	 žádost	 pana	 Lubomíra	 Šlosara	 o	 po-
volení	umístění	vodoměrné	šachty	na	
pozemku	 parc.	 č.	 95	 v	 k.	 ú.	 Chylice.	
Rada	 obce	 ukládá	 zaslat	 žadateli	 vy-
jádření	k	žádosti,

•	 žádost	 pana	 Lubomíra	 Šlosara	 o	 po-
volení	 využití	 cyklostezky	 v	 případě	
nutnosti	 pro	 účely	 IZS.	 Rada	 obce	
ukládá	zaslat	žadateli	vyjádření	k	žá-
dosti,

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 11	 týkající	
se	 navýšení	 daňových	 příjmů,	 přijaté	
vratky	 členského	 vkladu	 Singulární-
mu	družstvu,	navýšení	výdajů	za	svoz	
odpadů,	opravy	auta	a	navýšení	výda-
jů	JSDH.

Rada bere na vědomí:
•	 Rozhodnutí	 o	 udělení	 výjimky	

z	ochranných	podmínek	zvláště	chrá-
něných	 druhů	 živočichů	 –	 medvěd	
hnědý	zaslané	Krajským	úřadem	Zlín-
ského	kraje,	Odborem	životního	pro-
středí	a	zemědělství,

•	 oznámení	 skutečností	 zjištěných	 při	
inspekční	 činnosti	 provedené	 Čes-
kou	 školní	 inspekcí	 v	 termínu	1.	–	5.	
11.	 2018	 v	 Základní	 škole	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 zaslané	 Českou	 školní	 in-
spekcí.	Výsledek:	nebylo	zjištěno	po-
rušení	předpisů,

•	 cenové	 oznámení	 zaslané	 společnos-
tí	Slovácké	vodárny	a	kanalizace	pro	
vodné	od	1.	1.	2019.	Rada	obce	ukládá	
informovat	 občany	 způsobem	 obvyk-
lým	 o	 změně	 výše	 vodného	 od	 1.	 1.	
2019.

Rada ukládá:
•	 zaslat	 paní	 Boženě	 Peprníčkové	 od-

pověď	na	žádost	o	pomoc	s	vyzváním	
vlastníků	 RD	 v	 ulici	 Krajiny,	 Cha-
loupky	 a	 Na	 Rybníčku	 o	 odklizení	
stavebního	 materiálu	 a	 jiného	 nepo-
řádku	 z	 pozemků	 parc.	 č	 1496	 a	 891	
v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	 Nová	
Ves	sdělení,	že	vedení	obce	není	kom-
petentní	 v	 řešení	 tohoto	 soukromo-
právního	 sporu.	 Rada	 obce	 ukládá	
zaslat	tuto	žádost	přestupkové	komisi	
v	Uherském	Ostrohu.

Rada stanovuje:
•	 poplatek	 za	 stočné	 od	 1.	 1.	 2019	 ve	

výši	29,67	Kč	vč.	DPH/	m3.	Rada	obce	
ukládá	 informovat	 občany	 způsobem	
obvyklým	o	změně	výše	stočného	od	1.	
1.	2019.

Dne 8. 1. 2019 se konalo  
5. zasedání rady

Rada schvaluje:
•	 Smlouvu	 o	 výrobě	 pořadu	 „Televiz-

ní	 měsíčník	 Ostrožské	 Nové	 Vsi“	
na	 zhotovení	 11	 pořadů	 za	 cenu	
199	650	Kč	vč.	DPH	se	společností	J.	
D.	Production,

•	 Smlouvu	 o	 dílo	 –	 deratizační	 práce	
v	obci	za	cenu	do	20	570	Kč	vč.	DPH	
s	panem	Bronislavem	Borským,

•	 Dodatek	 č.	 1	 ke	 smlouvě	 o	 odvozu,	
využití	a	odstranění	odpadu	se	společ-
ností	Odpady-Třídění-Recyklace	a.	s.,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
–	 služebnosti	 pro	 vedení	 kabelu	 NN	
pod	pozemkem	parc.	č.	4551/1	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	v	rozsahu	28	m2	
za	cenu	12	100	Kč	vč.	DPH	se	společ-
ností	Správa	železniční	dopravní	ces-
ty,	státní	organizace,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břeme-
ne	„Ostr.	Nová	Ves,	kabelové	vedení	
NN,	pojistkové	skříně,	úprava	DS“	za	
cenu	52	272	Kč	vč.	DPH	se	společnos-
tí	E.	ON	Distribuce,	a.	s.,

•	 žádost	 pana	 Květoslava	 Kaňovského	

o	přidělení	dalšího	parkovacího	místa	
v	ulici	Sadová,

•	 Odpisový	plán	na	rok	2019	zaslaný	ře-
ditelkou	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	Ale-
nou	 Horákovou.	 Rada	 obce	 ukládá	
předat	Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	OÚ,

•	 Odpisový	 plán	 na	 rok	 2019	 zaslaný	
ředitelkou	 MŠ	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
Hanou	Kocábovou.	Rada	obce	ukládá	
předat	Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	OÚ,

•	 nepeněžní	dar	ve	výši	2	000	Kč	spolku	
Medovníček,	z.	s.	na	pořádání	lampi-
onového	průvodu	v	obci,

•	 na	 základě	 vyhlášky	 č.333/2018	 Sb.	
výši	 stravného	 za	 každý	 kalendářní	
den	pracovní	cesty	od	1.	1.	2019	v	ná-
sledujících	částkách:
97	 Kč,	 trvá-li	 pracovní	 cesta	 5	 až	 12	
hodin,
150	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	než	
12	až	18	hodin
233	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	než	
18	hodin.

Rada neschvaluje:
•	 Změnu	 rozpisu	 rozpočtu	 schválenou	

starostkou	obce	dne	21.	12.	2018.
•	 Rada	neschvaluje:
•	 žádost	 ředitelky	 MŠ	 Hany	 Kocábové	

o	 vyhotovení	 dodatku	 a	 ponechává	
Zřizovací	listinu	ve	stávající	podobě.

Rada ukládá:
•	 prověřit	 aktuální	 situaci	 v	 ulici	 Dol-

ní	 na	 daném	 prostranství	 určeném	
k	 parkování.	 Rada	 obce	 ukládá	 do-
řešit	 žádost	 na	 následujícím	 jednání	
rady	obce.

Dne 21. 1. 2019 se konalo  
6. zasedání rady

Rada schvaluje:
•	 rozvojový	 záměr	 poskytovatelů	 soci-

álních	služeb,	který	bude	sloužit	jako	
příloha	k	žádosti	o	poskytnutí	finanč-
ních	 prostředků	 na	 sociální	 služby	
předložené	 Krajskému	 úřadu	 Zlín-
ského	kraje,	Odboru	sociálních	věcí,

•	 rozvojový	záměr	poskytovatelů	sociál-
ních	 služeb	 PAHOP,	 z.	 ú.,	 zdravotní	
ústav	paliativní	a	hospicové	péče,	kte-
rý	bude	sloužit	jako	příloha	k	žádosti	
o	poskytnutí	finančních	prostředků	na	
sociální	služby	předložené	Krajskému	
úřadu	Zlínského	kraje,	Odboru	 soci-
álních	věcí,

•	 Přílohu	 smlouvy	 T	 na	 odstraňování	
odpadu	 skládkováním	 na	 rok	 2019,	
zaslanou	firmou	EKOR,	s.	r.	o.	Kyjov,

•	 servisní	 smlouvu	 na	 programové	 vy-
bavení	 CODEXIS	 GREEN	 se	 spo-
lečností	 ATLAS	 Consulting	 s.	 r.	 o.	
za	cenu	39	930	Kč	vč.	DPH	na	dobu	
3	 let.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy,

•	 žádost	 SK	 Dračí	 loď	 o	 snížení	 ná-
jmu	 za	 sportovní	 halu	 na	 10	 000	 Kč	
v	 den	 konání	 Vodáckého	 plesu	 dne	
16.	2.	2019,



7www.onves.cz        profil

ZPRAVODAjSTVÍ

•	 žádost	paní	Elišky	Novákové	o	přidě-
lení	 parkovacího	 místa	 v	 ulici	 Dolní.	
Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žadatelkou	
přihlášení	 k	 místnímu	 poplatku	 za	
užívání	 veřejného	 prostranství,	 v	 je-
hož	příloze	bude	znázorněno	konkrét-
ní	přidělené	parkovací	místo,

•	 pronájem	části	pozemku	parc.	č.	5037	
o	 výměře	 570	 m2	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 za	 účelem	 rybaření	
panu	Marku	Jančovi	za	cenu	2	Kč/m2/
rok,

•	 pronájem	části	pozemku	parc.	č.	5037	
o	 výměře	 542	 m2	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 za	 účelem	 rybaření	
panu	Antonínu	Jančovi	za	cenu	2	Kč/
m2/rok,

•	 pronájem	části	pozemku	parc.	č.	5037	
o	 výměře	 533	 m2	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 za	 účelem	 rybaření	
panu	Milanu	Veselému	za	cenu	2		Kč/
m2/rok,

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 1	 týkající	 se	
upřesnění	 dotace	 na	 školství	 a	 navý-
šení	 výdajů	 na	 pojištění.	 Rada	 obce	
ukládá	 informovat	 zastupitele	 o	 roz-
počtovém	 opatření	 na	 nejbližším	 za-
sedání	zastupitelstva	obce.

Rada bere na vědomí:
•	 Plán	 preventivní	 údržby	 veřejného	

osvětlení	obce	pro	rok	2019	zaslaný	spo-
lečností	ELTODO-CITELUM,	s.	r.	o.

Rada ukládá:
•	 přeposlat	žádost	člena	rady	Zlínského	

kraje	 Petra	 Gazdíka	 o	 nominaci	 na	
Ocenění	pracovníků	ve	 školství	Zlín-
ského	kraje	2019	za	významný	přínos	
pro	výchovu	a	vzdělávání	mladé	gene-
race	 ředitelce	 Základní	 školy	 a	 Ma-
teřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 zohlednit	 v	 následujícím	 zúčtovacím	
období	žádost	paní	Ludmily	Šulákové	
o	snížení	stočného	z	důvodů	poruchy	
vodovodu.	 Rada	 obce	 ukládá	 faktu-
rovat	 žadatelce	 stočné	 dle	 průměrné	
roční	spotřeby	posledních	3	let,

•	 vyvěsit	záměr	pronájmu	části	pozem-
ku	parc.	č.	5118/1	o	výměře	cca	24	m2	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.

Rada neschvaluje:
•	 žádost	 spolku	 Lungta	 o	 připojení	

se	 k	 mezinárodní	 kampani	 „Vlajka	
pro	Tibet“,

•	 nabídku	 nákupu	 nových	 webových	
stránek	 obce	 od	 společnosti	 Galileo	
Corporation	s.	r.	o..

Dne 6. 2. 2019 se konalo  
7. zasedání rady

Rada schvaluje:
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	

břemene	pro	plynárenské	zařízení	na	
pozemku	 parc.	 č.	 5118/1	 v	 k.	 ú.	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 za	 cenu	 605	 Kč	 vč.	
DPH	se	společností	GasNet,	s.	r.	o.,

•	 Smlouvu	 o	 partnerství	 a	 spolupráci	
pro	 podporu	 cyklistiky	 a	 cestovního	
ruchu	v	povodí	řeky	Moravy	se	zapsa-
ným	spolkem	Moravská	stezka	z.	s.,

•	 žádost	o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	
obce	pro	 rok	2019	ve	výši	10	000	Kč	
Sociálním	službám	Uherské	Hradiště,	
Domovu	pro	seniory	Uherský	Ostroh.	
Rada	obce	pověřuje	 starostku	 sepsá-
ním	veřejnoprávní	smlouvy,

•	 objednávku	BBB	Uherské	Hradiště	za	
regionální	služby	pro	místní	knihovnu	
v	Ostrožské	Lhotě.	Uvedenou	funkci	
bude	zastávat	zaměstnanec	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves	paní	Hana	Uherková	
za	částku	sjednanou	dle	smlouvy,

•	 nákup	CD	nosičů	DH	Novovešťanka	
dle	 nabídky	 od	 společnosti	 AKON	
jako	 propagační	 materiál	 obce	 Ost-
rožská	Nová	Ves,

•	 termín	a	program	3.	 zasedání	Zastu-
pitelstva	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	
které	 se	 bude	 konat	 dne	 19.	 2.	 2019	
od	17	hodin	v	zasedací	místnosti	obec-
ního	úřadu.	Rada	obce	ukládá	 infor-
movat	 občany	 způsobem	 obvyklým	
o	termínu	konání	zastupitelstva	obce,

•	 vyhlášení	 výběrového	 řízení	 pro	 zá-
jemce	o	poskytnutí	úvěru	z	fondu	by-
dlení	 obce	 pro	 rok	 2019.	 Rada	 obce	
schvaluje	 snížení	 fixní	 úrokové	 sazby	
na	2	%.

Rada ukládá:
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-

pitelstva	 obce	 žádost	 Mysliveckého	
spolku	 Jezera	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	směnu	pozemku	parc.	č.	7235	o	vý-
měře	66	m2	za	pozemek	parc.	č.	128/2	
o	výměře	116	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrož-
ská	Nová	Ves,

•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	obce	žádost	Slováckého	mu-
zea	v	Uherském	Hradišti	o	schválení	
nominace	„Tradičních	hodů	s	právem	
na	 Uherskohradišťsku“	 k	 zápisu	 na	
Seznam	nemateriálních	statků	tradič-
ní	lidové	kultury	České	republiky.

Dne 18. 2. 2019 se konalo  
8. zasedání rady

Rada schvaluje:
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 smlouvě	 budoucí	

o	zřízení	věcného	břemene	na	pozem-
ku	parc.	č.	5093/1	a	5096	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	 cenu	 49	 852	
Kč	vč.	DPH	se	společností	E.	ON	Dis-
tribuce,	a.	s.,

•	 žádost	 Zdeňka	 Slacha	 o	 pronájem	
části	pozemku	parc.	č.	5118/1	o	výmě-
ře	24	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	 za	 účelem	 zvelebení	 a	 užívání	
k	RD	č.p.	270	za	cenu	2	Kč/m2/rok,

•	 účast	 na	 výstavě	 „Má	 vlast	 cestami	
proměn	 2019“	 s	 projektem	 výstavby	
nového	 obecního	 úřadu.	 Rada	 obce	
ukládá	zaslat	přihlášku	na	výstavu	ve	
stanoveném	termínu.

Rada ukládá:
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-

pitelstva	obce	žádost	pana	Josefa	Ku-
čery	 o	 prodej	 části	 pozemku	 parc.	 č.	
5325	o	výměře	cca	264,5	m2	za	účelem	
přičlenění	pozemku	k	RD.	Rada	obce	
nedoporučuje	prodej	daného	pozem-
ku	z	důvodů	možného	využití	v	přípa-
dě	výstavby	nových	RD,

•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	 obce	 plán	 Podpory	 obnovy	
a	 rozvoje	 venkova	 na	 období	 2019	 -	
2022,

•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 za-
stupitelstva	 obce	 žádost	 o	 dotaci	 na	
Ministerstvo	 pro	 místní	 rozvoj	 pro	
dotační	titul	Podpora	sportovní	infra-
struktury	na	připravenou	akci	„Víceú-
čelové	hřiště,	II.	etapa“,

•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	návrh	na	odvolání	pana	Sta-
nislava	Turečka	 jako	jednatele	Sirna-
tých	lázní	Ostrožská	Nová	Ves	s.	r.	o.	
určený	 pro	 nejbližší	 jednání	 valné	
hromady	 Sirnatých	 lázní	 Ostrožská	
Nová	Ves	s.	r.	o.,

•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 za-
stupitelstva	 návrh	 na	 jmenování	
Jaroslavy	 Bedřichové	 jednatelkou	
Sirnatých	lázní	Ostrožská	Nová	Ves	
s.	r.	o.	za	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	
určený	 pro	 nejbližší	 jednání	 valné	
hromady	 Sirnatých	 lázní	 Ostrožská	
Nová	Ves	s.	r.	o.

•	
Monika Pleváková

Kulturní akce
Duben
20.	4.	Velikonoční dílničky	/	Slovácký	dvůr
27.	4.	Gulášový festival	/	Slovácký	dvůr
27.	4.	Košt slivovice	/	Památkový	domeček

Květen
		3.	5.		 Cestovatelská přednáška o Vietnamu  
 s koncertem skupiny Fleret	/	Společenský	sál
11.	5.		 Lázeňské zpívání	/	lázeňský	park
12.	5.		 Den matek	–	vystoupení	dětí	z	mateřské	školy	/	Společenský	sál	
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Co nás letos nemine
Sluníčko	už	nám	posílá	první	teplé	pozdravy,	tak	je	na	čase	

vám	 představit	 plánované	 investiční	 akce	 připravované	 na	 le-
tošní	rok.

Mateřská škola
V	měsíci	únoru	začala	v	mateřské	škole	kompletní	přestavba	

bývalé	jídelny,	potažmo	knihovny,	na	novou	5.	třídu,	která	má	
zajistit	očekávané	navýšení	kapacity	přijatých	dětí.	Na	tuto	akci	
bylo	požádáno	o	poskytnutí	dotace	prostřednictvím	MAS	Hor-
ňácko	a	Ostrožsko.	Souběžně	s	tímto	připravujeme	projekt	na	
nové	parkoviště	před	mateřskou	školou.	Toto	má	přinést	zvýše-
ní	parkovacích	míst	a	hlavně	splnění	parametrů	bezpečnosti	při	
dopravě	dětí	do	školky.

Víceúčelové hřiště
Projekt	 další	 etapy	 vybudování	 víceúčelového	 hřiště	 spočí-

vá	 v	 instalaci	 oploceného	 hřiště	 pro	 míčové	 hry	 umístněném	
uvnitř	již	zbudovaného	běžeckého	oválu.	Nedílnou	součástí	to-

hoto	sportovního	areálu	bude	technické	zázemí	(šatny,	sociálky,	
sklad	nářadí).	Co	musíme	dořešit,	je	bezpečná	přístupová	cesta	
ze	základní	školy	do	tohoto	areálu.	Realizace	této	akce	je	plá-
nována	v	průběhu	let	2019	-	2020.	I	přes	šibeniční	termín	se	nám	
podařilo	podat	žádost	o	dotaci	na	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	
z	programu	„Podpora	obnovy	sportovní	 infrastruktury.“.	Jsme	
v	očekávání	výsledků	přidělení	dotace.

Kanalizace ulice Dolní I. etapa
Ve	fázi	projektování	a	 schvalování	 jsou	přípravy	na	velkou	

investiční	akci	v	podobě	totální	„Rekonstrukce	kanalizace	a	sta-
vební	úpravy	místní	komunikace	v	ulici	Dolní	I.	etapa.“.

I.	etapa	se	týká	vybudování	kanalizačního	řádu	a	nové	komu-
nikace	v	části	ulice	Dolní	od	„mlékárenské	zatáčky“	po	zdravot-
ní	středisko.	Je	 jasné,	že	tato	akce	nebude	jednoduchá	hlavně	
pro	občany	bydlící	v	této	lokalitě	a	přilehlých	ulicích.	Přesto	vás	
prosíme	o	toleranci	a	shovívavost.	Přejeme	pevné	nervy	a	víru	
ve	zdařilé	dílo.	Na	závěr	vás	chci	všechny	pozdravit	a	těším	se	na	
spolupráci	s	vámi.

Dětem,	sportu	a	kanálům	zdar!!!
Marek Jurásek 

Zprávy z Pošty Partner a umístnění bankomatu v naší obci
Situace	s	umístněním	bankomatu	v	naší	obci	není	růžová.	Při	

několika	 jednáních	 s	 různými	 bankami	 dostáváme	 veskrze	 po-
dobná	negativní	stanoviska	k	této	problematice.	Banky	jak	velké,	
malé,	tradiční	i	méně	rozšířené	nemají	zájem	o	instalaci	tohoto	
zařízení	u	nás	v	obci.	I	přes	argumentaci	o	spádovosti	obce,	zájmu	
občanů,	 vysokému	 pohybu	 rekreantů,	 také	 dalších	 návštěvníků	
v	letních	měsících	a	v	neposlední	řadě	lázeňských	hostů.	Toto	roz-
hodnutí	zdůvodňují	vysokými	náklady	na	provoz	zařízení	a	blíz-
kostí	bankomatu	v	Uherském	Ostrohu	a	Kunovicích.

Dobrou	zprávou	 je	možnost	vybírání	hotovosti	 z	účtů	přes	
debetní	 karty	 na	 naší	 Poště	 Partner	 pro	 klienty	 banky	 ČSOB	
a	ERA.

Otevírací doba Pošty Partner: 
Po	-	Pá	8.00	-	12.00	12.30	-	16.30	hodin.

Další	možností	výběrů	nám	nabízí	prodejna	potravin	JED-
NOTA	 přímo	 v	 nákupním	 středisku.	 Tady	 si	 lze	 na	 pokladně	
vyžádat	 vyplacení	 hotovosti	 z	 účtu	 přes	 platební	 karty	 ve	 výši	
100,-	až	3	000,-	Kč.

Podmínkou	je	provést	nákup	za	minimální	částku	1,-Kč	pla-
cený	kartou,	po	nahlášení	pokladní	vyplatí	požadovanou	částku	
v	hotovosti.

Otevírací doba Jednota: 	 Po	-	Pá		6.30	-	17.30
	 So		6.30	-	10.30
	 Ne		7.00	-	10.00

Výběr je možný i v potravinách U Bujáků,  
to	ve	výši	do	1500,	Kč.

Podmínkou	je	nakoupit	za	minimální	částku	200,-Kč	place-
ný	 kartou,	 po	 nahlášení	 pokladní	 vyplatí	 požadovanou	 částku	
v	hotovosti.

Otevírací doba U Bujáků: 	 Po	-	Pá		7.00	-	17.00
	 So		7.00	-	10.00
	 Ne						Zavřeno

Platbu	na	pokladně	Pošty	Partner	za	dobírku	a	jiné	služby	lze	
provést	kartami	vydanými	pouze	bankou	ČSOB	a	ERA.

Česká	 pošta,	 která	 tuto	 službu	 zajišťuje,	 přislíbila	 jednání	
o	možnosti	placení	služeb	na	přepážkách	Pošty	Partner	i	karta-
mi	jiných	bank	ve	III.	-	IV.	čtvrtletí	tohoto	roku.

Už	se	těšíme.
Marek Jurásek
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Vánoční koncert
Nějak	se	nám	v	Ostrožské	Nové	Vsi	nedaří	pořádání	vánoč-

ních	 koncertů.	 Jen	 jednou	 byl	 David	 Pančík	 úspěšný.	 V	 roce	
2013	se	všechny	složky	FS	Novovešťan	sešly	a	připravily	vánoční	
koncert.	Byl	doplněn	dětmi	z	Ostrožské	Nové	Vsi,	které	se	vě-
nují	jakékoliv	hudební	činnosti,	hře	na	různé	hudební	nástroje,	
apod.	Tento	koncert	byl	moc	pěkný.	Bohužel	od	té	doby	se	nám	
nedaří	zopakování	takto	bohulibé	činnosti.	A	tak	i	na	vánoční	
koncerty	zveme	někoho	jiného.

Letos	pozval	p.	farář	Josef	Kuchař	spojený	pěvecký	sbor	No-
tabene	z	Bojkovic.	Ten	nás	přijel	potěšit	v	neděli	30.	12.	2018.

Založila	ho	při	ZUŠ	Bojkovice	před	15	lety	paní	Eva	Regná-
čová.	V	současné	době	vede	toto	pěvecké	těleso	paní	Kateřina	
Gbelcová.

Odpolední	koncert	začal	pásmem	koled	ve	sborové	úpravě	
(např.	Nesem vám noviny).	Následovalo	varhanní	preludium	–	
v	latině	zpívané	Adeste fidelis.	V	koncertě	zazněla	i	Tichá noc,	od	
jejíhož	prvního	uvedení	uplynulo	už	200	let.	Následoval	gospel	
Z Betléma se ozývá.	Překvapivě	jsme	si	mohli	poslechnout	i	ko-
ledu	vztahující	se	až	k	době	našeho	raného	středověku	–	k	době	
Přemyslovců	–	Předobrý král Václav.

Ke	40.	výročí	ZUŠ	Bojkovice	a	15.	výročí	spojeného	pěvec-
kého	 sboru	 Notabene	 zpěváci	 nastudovali	 Českou mši vánoč-
ní	od	Jakuba	Jana	Ryby.	Nám	předvedli	 jednu	 sborovou	část.	
Následovala	 koleda Veselé vánoční hody	 ve	 dvou	 variantách	 –	
nejdřív	jako	lidová	koleda,	poté	v	moderní	sborové	úpravě.	Na	
závěr	zazněla	koleda	Narodil se Kristus pán.

Bylo	 to	 pěkné	 povánoční	 a	 předsilvestrovské	 odpoledne.	
Venku	nevánočně	pršelo,	foukal	vítr	a	bylo	celkem	nevlídně.	Tak	
aspoň	něco	pěkného.	

Anna Řezáčová

Tříkrálová sbírka
Tak	 jako	 každoročně	 i	 letos	 se	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 ko-

nala	 tříkrálová	sbírka.	Tříkrálové	koledování	probíhá	v	České	
republice	 již	 od	 roku	 2001.	 Tříkrálová	 sbírka	 je	 pro	 každého	
z	nás	možností,	 jak	 se	zapojit	do	charitativního	díla	a	podílet	
se	 na	 pomoc	 lidem,	 kteří	 to	 potřebují.	 Tříkrálové	 koledování	
v	naší	obci	proběhlo	v	sobotu	5.	ledna	2019.	Počasí	bylo	příjem-
né	a	koledníkům	přálo.	Koledníci	se	sešli	v	Kostele	sv.	Václa-
va	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Sbírka	 byla	 organizována	 Charitou	
České	republiky	a	v	ní	sdruženými	oblastními	charitami,	v	na-
šem	případě	Oblastní	charitou	v	Uherském	Hradišti,	která	za-
půjčila	malým	koledníkům	oblečení.	Po	ustrojení	a	požehnání	
koledníků	panem	farářem	P.	Josefem	Kuchařem	vyšlo	do	ulic	
celkem	23	skupinek	vedené	dospělými	vedoucími.	Letos	se	se-
šlo	rekordních	65	dětí.	Koledníci	zpívali	koledy,	a	tím	přinášeli	
do	domácností	poselství	radosti,	naděje	a	spokojenosti	po	celý	

rok.	Od	lidí	přijímali	finanční	dary	do	pokladniček	označených	
logem	Charity.	Díky	všem	dárcům	se	v	letošním	roce	podařilo	
malým	koledníkům	vykoledovat	částku	88	528	Kč,	to	je	oproti	
roku	2018	o	1	917	Kč	více.	Celková	částka	byla	předána	Oblast-
ní	charitě	v	Uherském	Hradišti.	Celkově	se	na	Uherskohradišť-
sku	vybralo	2	597	569	Kč	a	celkem	na	Slovácku	4	045	433	Kč.	
Finanční	pomoc	bude	použita	na	pomoc	nemocným,	handica-
povaným,	seniorům,	matkám	s	dětmi	v	tísni	a	jiným	potřebným	
lidem	v	našem	regionu.	Desetina	výnosu	sbírky	z	celé	republiky	
je	pak	každoročně	určena	 také	na	humanitární	pomoc	do	za-
hraničí.	Obrovské	poděkování	patří	všem	koledníkům,	malým	
i	 velkým,	 kteří	 se	 obětavě	 zúčastnili	 akce.	 Zároveň	 velký	 dík	
patří	 všem	 lidem,	 kteří	 přispěli	 jakoukoliv	 částkou	 na	 pomoc	
potřebným	a	koledu	srdečně	přijali.	

Miroslava Vajdíková
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Úspěch v celosvětové soutěži slaví i student z Ostrožské Nové Vsi
Fake	news,	falešné	zprávy,	dezinformace.	Slova,	která	si	lidé	

často	spojují	s	internetem.	Jenže	není	to	jen	internet,	televize,	
média.	Dezinformacím	čelíme	dnes	a	denně,	mnohdy	stačí	vyjít	
jen	 mezi	 spoluobčany	 a	 hned	 musíme	 být	 v	 pozoru,	 abychom	
nenaletěli	nějaké	falešné	zprávě.

Někdy	 si	 ale	 pozor	 nedáme,	 neověříme	 si	 informaci,	 nebo	
toho,	 od	 koho	 informaci	 přijímáme,	 věříme	 natolik,	 že	 se	 ani	
neobtěžujeme	 si	 informaci	 ověřit.	 Nebo	 jen	 prostě	 potvrzuje	
naše	vidění	světa.	Snadno	pak	uvěříme,	že	když	nám	zavolá	jisté	
české	telefonní	číslo,	zaplatíme	nehoráznou	sumu,	uvěříme	fo-
tomontáži	z	fotografií	českého	vlaku	a	lidí	z	Indie,	které	nás	na	
jednom	obrázku	přesvědčují	o	tom,	že	uprchlíci	přijeli	do	České	
republiky.	Je	to	naše	důvěřivost	 i	 jistá	pohodlnost,	kvůli	které	
si	mnohdy	některé	informace	neověříme,	bezmezně	jim	věříme	
a	šíříme	je	dál.

Na	začátku	září	2018	jsme	si	s	dalšími	pěti	studenty	Polito-
logie	na	Masarykově	univerzitě	v	Brně	řekli,	že	je	třeba	s	tímto	
něco	udělat.	Chtěli	jsme	lidem	ukázat,	že	bez	ohledu	na	jejich	
politický	názor,	je	nutné	při	přijímání	informací	přemýšlet	a	vy-
hledávat	si	původní	zdroje.	Že	se	nedá	jen	spolehnout	na	to,	že	
to	říkal	Franta	nebo	to	někde	napsali.	Věděli	jsme,	že	klasické	
přednášky	dělá	kde	kdo,	proto	jsme	přišli	s	nápadem	a	vymysle-
tĺi	únikovou	hru,	která	by	lidem	pomohla	v	boji	s	dezinformace-
mi.	A	tak	v	listopadu	2018	byla	představena	hra	pro	středoško-
láky	s	názvem	Fakescape.

Úniková	hra	je	zasazena	do	roku	2028.	Studenti	se	v	ní	stá-
vají	novináři,	jejichž	úkolem	je	odhalit	kandidáta	na	prezidenta,	
který	 chce	 zrušit	 letní	 prázdniny.	 K	 tomu	 je	 zapotřebí	 vyřešit	
čtyři	úkoly.	Úkoly	 jsou	zaměřené	na	kritické	myšlení	a	ověřo-
vání	informací.	Studenti	postupně	analyzují	faktické	části	textu,	
ověřují	 informace,	 pracují	 s	 textem,	 ověřují	 pravdivost	 titulků	
nebo	odhalují	manipulace	s	fotografiemi.	Zároveň	pracují	s	fik-
tivními	kandidáty.	Fakta	jsou	dohledatelná	a	není	zde	žádná	po-

litická	agitace,	která	by	ukazovala,	kdo	je	dobrý	a	kdo	ne.	To	už	
je	na	každém	studentovi,	aby	si	na	to	přišel.	Pokud	možno	bez	
dezinformací.

Naše	hra	byla	zároveň	přihlášena	do	soutěže	Peer-to-Peer:	
Facebook	Global	Digital	Challenge,	do	které	 se	 zapojilo	přes	
sto	projektů	 z	 celého	 světa.	Soutěž	 se	 zaměřuje	na	boj	 s	pro-
pagandou,	 extrémismem	 a	 projevy	 násilí	 na	 sociálních	 sítích.	
Jen	 tři	 nejlepší	 týmy	 mohly	 být	 vybrány,	 aby	 prezentovaly	 ve	
Washingtonu	svůj	projekt	před	odbornou	porotou	složenou	ze	
zástupců	Facebooku	a	pořádající	agentury.	Žádný	český	projekt	
se	ještě	do	finále	soutěže	nedostal,	navíc	v	soutěži	byly	projekty,	
které	fungují	již	roky.	Bylo	pro	nás	velké	překvapení,	když	s	tu-
reckým	a	filipínským	projektem,	které	působí	oba	už	více	jak	dva	
a	půl	roku,	byl	vybrán	do	Washingtonu	i	ten	náš,	který	působil	
v	době	vyhlášení	finalistů	měsíc.

Pět	skvělých	dnů	ve	Washingtonu	nám	nezkazil	ani	fakt,	že	
jsme	nakonec	skončili	těsně	na	druhém	místě.	Podpora	organi-
zátorů,	Facebooku	nebo	amerického	i	českého	ministerstva	za-
hraničí	nám	dokazovala,	že	děláme	dobrou	věc.	Především	nás	
v	tom	ale	utvrzují	sami	studenti,	kteří	si	někdy	až	po	zahrání	naší	
hry	uvědomí,	že	i	pomocí	fotografie	mohou	být	manipulováni.	
Často	si	čtou	jen	titulky,	článkům	věří	a	už	si	je	neověřují.	V	tuto	
chvíli	Fakescape	hrálo	přes	čtyři	tisíce	středoškoláků	na	téměř	
padesáti	školách.	V	únoru	se	začalo	hrát	i	na	Slovensku.	A	jeli-
kož	o	hru	mají	zájem	už	ve	Velké	Británii,	USA,	Švédsku,	Pol-
sku,	Maďarsku	a	v	balkánských	zemích,	připravujeme	i	anglic-
kou	verzi.	Teď	už	nejezdíme	jen	po	školách,	ale	i	po	knihovnách.	
Věřím,	že	si	hru	budete	moct	brzy	vyzkoušet	i	u	nás	na	Slovácku.	
Než	ten	den	přijde,	můžete	se	podívat	alespoň	na	naše	webové	
stránky	www.fakescape.cz,	kde	najdete	krátký	návod,	jak	unik-
nout	dezinformacím.

Miroslav Hanus
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Z činnosti Sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves v roce 2018
V	roce	2018	navštívilo	Sirnaté	 lázně	v	Ostrožské	Nové	Vsi	

3	937	klientů,	kteří	zde	strávili	průměrně	11,53	pobytových	dní.
Nejvíce	jsou	naše	lázně	využívány	klienty	zdravotních	pojiš-

ťoven.	Komplexní	lázeňskou	léčbu	absolvovalo	1342	hostů,	pří-
spěvkovou	48	hostů	a	na	ambulantní	rehabilitaci	bez	ubytování	
přijelo	 878	 lázeňských	 hostů.	 Menší	 skupina	 (37	 osob)	 hostů,	
kteří	 přijeli	 na	 10denní	 nebo	 i	 delší	 rehabilitaci,	 zvolili	 pobyt	
i	s	ubytováním.	Ostatní	klienti	jsou	samoplátci,	kteří	si	svůj	po-
byt	hradí	 v	plné	výši	 ze	 svých	prostředků	 (celkový	počet	1622	
osob),	z	toho	81	hostů	přijelo	ze	zahraničí	–	především	Němec-
ko,	Rakousko,	Rusko	a	Slovensko.

Obsazenost	 pokojů	 v	 lázních	 v	 průběhu	 celého	 roku	 byla	
průměrně	97%.	Také	léčebná	kapacita	lázní	je	po	celý	rok	plně	
obsazena.

Veškerá	zdravotní	péče	v	Sirnatých	lázních	Ostrožská	Nová	
Ves	 je	 zajišťována	 vlastními	 odbornými	 pracovníky.	 Lázeňské	
sanatorium	má	vlastní	balneoprovoz,	bazén	a	oddělení	fyzikál-
ní	 terapie	 -	 tj.	 léčebný	 tělocvik,	 elektroléčba,	magnetoterapie,	
apod..

V	Sirnatých	lázních	se	léčí	nemoci	pohybového	ústrojí,	ne-
moci	 kožní	 a	 nemoci	 neurologické.	 Nabízíme	 také	 relaxační	
a	rehabilitační	pobyty,	jejichž	nabídka	se	stále	rozšiřuje.

V	rámci	léčebných	výkonů	jsou	v	Sirnatých	lázních	podává-
ny	procedury:	koupele	v	přírodní	minerální	sirné	vodě,	zábaly,	
klasické	 masáže,	 vířivé	 koupele,	 parafinové	 zábaly,	 rašelinové	
zábaly,	 kompletní	 elektroléčba,	 magnetoterapie,	 fototerapie,	
masťové	terapie,	plynové	injekce	a	rehabilitační	tělocvik.

Nabízíme	i	nadstandardní	léčebné	výkony	jako	je	lymfoven,	
akupunktura,	 masáž	 lávovými	 kameny,	 čokoládové	 a	 medové	
masáže.

Léčebné	procedury	 jsou	podávány	6	dnů	v	 týdnu,	wellness	
procedury	i	v	neděli,	bazén	je	k	dispozici	pro	klienty	lázní	denně	
po	skončení	léčebného	tělocviku.

Pro	volný	čas	klientů	jsou	v	kavárně	lázní	a	na	kolonádě	po-
řádány	taneční	večery,	dále	různé	koncerty,	přednášky,	ochut-
návky	 vína	 a	 další	 podobné	 aktivity.	 Každý	 týden	 se	 pořádají	
výlety	 do	 okolí	 s	 návštěvou	 pamětihodností	 i	 vinných	 sklípků,	
zajišťujeme	vstupenky	i	transfery	do	Slováckého	divadla	a	pravi-
delně	dopravu	našim	autem	do	Uherského	Hradiště,	v	neděli	na	
mši	do	kostela	do	Ostrožské	Nové	Vsi.

V	roce	2018	jsme	také	pokračovali	v	modernizaci	ubytová-
ní	 –	 do	 podkrovních	 rekonstruovaných	 pokojů	 byly	 začátkem	
roku	 instalovány	 klimatizační	 jednotky,	 což	 se	 setkalo	 s	 nad-
šením	 našich	 stálých	 hostů,	 kteří	 k	 nám	 jezdívají	 každoročně.	
Před	zahájením	lázeňského	provozu	v	lednu	2018	byla	provede-
na	menší	rekonstrukce	a	dispoziční	úpravy	v	prostorách,	kde	je	
poskytována	světloléčba	a	rašelinové	zábaly.	Také	prostory	pro	
úschovu	jízdních	kol	byly	rozšířeny	a	jsou	nyní	lépe	prostorově	
organizovány.

Závěrem	je	nutno	říci,	že	naprostá	většina	našich	lázeňských	
hostů	od	nás	odjíždí	spokojená	a	s	ujištěním,	že	se	k	nám	zase	
brzy	vrátí.	Je	to	důkaz,	že	naši	práci	děláme	dobře.

Jana Valešová

Pastelkové zpravodajství
LETNÍ TÁBORY

HEJBNI KOSTROU! /1. – 5. 7. 2019
Ostrožská	Nová	Ves	/pro	děti	od	6	let	/	1350	Kč
Pro	 všechny	 děti,	 které	 mají	 rádi	 sport	 a	 zábavu!	 Budeme	

sportovat,	hrát	hry	a	užívat	si	spoustu	sluníčka	a	zábavy.
DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE / 8. – 12. 7. 2019
Hroznová	Lhota	/	pro	děti	od	4	do	7	let	/	1150	Kč
Ferda	je	známý	kutil,	opravář	i	vynálezce	a	také	je	to	velký	

dobrodruh.	Přidejte	se	k	nám	a	pomozte	Ferdovi	na	jeho	cestě,	
která	bude	plná	her,	dovádění	a	poznání,	až	za	milovanou	Be-
ruškou.

PLAVECKÝ TÁBOR / 15. – 19. 7. 2019
Uherské	Hradiště	/	pro	děti	od	9	let	/	1700	Kč
Užijte	 si	 zábavné	 plavání	 v	 Aquaparku	 Uherské	 Hradiště	

s	dopolední	výukou	plaveckých	způsobů	a	odpoledním	sportov-
ním	programem.	Plavání	zdar	aneb	jak	vyhrát	olympiádu!

CESTOMÁNIE – AEROBIKOVÝ TÁBOR / 15. – 19. 7. 2019
Uherský	Ostroh	/	pro	děti	od	7	let	/	1500	Kč
Tábor	je	vhodný	pro	všechny	zapálené	sportovce.	Tento	tý-

den	bude	plný	pohybu,	cvičení,	hudby	a	aerobiku.	Chystáme	se	
nejen	sportovat,	ale	také	hodně	cestovat,	a	to	dokonce	po	celém	
světě.	Každý	den	strávíme	na	jednom	kontinentu,	kde	budeme	
objevovat	 jeho	krásu	a	různé	zajímavosti.	Na	konci	 týdne	při-
chystáme	rodičům	malé	překvapení.	A	cože	to	bude?	Nechejte	
se	překvapit!

KRTEČKOVO DOBRODRUŽSTVÍ /15. – 19. 7. 2019
Kněždub	/	pro	děti	od	4	do	7	let	/	1150	Kč
Krteček	 patří	 mezi	 nejoblíbenější	 pohádkové	 postavičky.	

Pojďte	společně	s	Krtkem	objevovat	svět,	hrát	si	a	dovádět.
KUDY Z NUDY /15. – 19. 7. 2019
Kněždub	/	pro	děti	od	7	let	/	1200	Kč
Nuda	nutně	neznamená,	že	člověk	nemá	co	dělat,	ale	spíše,	

že	nemá	motivaci.	Tak	neseďte	doma	a	pojďte	s	námi	zažít	tro-
chu	legrace,	zábavy	a	dobrodružství.

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK / 22. – 26. 7. 2019
Blatnička	/	pro	děti	od	4	do	8	let	/	1300	Kč
Každý	z	nás	má	v	sobě	ukrytých	mnoho	studánek,	o	někte-

rých	víme	a	pijeme	z	jejich	vod.	Některé	teprve	tiše	čekají	na	své	
objevení.	V	průběhu	pětidenního	příměstského	tábora	v	maleb-
né	náruči	obce	Blatnička	otevřeme	každý	den	nějakou	ze	svých	
studánek.	 Mimo	 to	 nás	 čeká	 zábava,	 hry,	 pohyb,	 zpěv,	 prostě	
vše,	co	patří	k	letnímu	táboru.

TAJUPLNÝ VESMÍR / 22. – 26. 7. 2019
Uherský	Ostroh	/	pro	děti	od	8	let	/	1350	Kč
Vesmír	je	vše,	co	bylo,	je	a	bude.	Vydejme	se	společně	od-

halovat	záhady	nekonečného	vesmíru,	objeveného	i	toho,	jež	je	
zatím	ukryt	pod	rouškou	tajemství.	To	vše	pomocí	zajímavého	
tvoření,	her	a	zábavy.

PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ /29. 7. – 2. 8. 2019
Uherský	Ostroh	/	pro	děti	od	4	let	/	1000	Kč
Děti	se	můžou	těšit	na	týden	s	hravými	čmeláčky	Čmeldou	

a	Brumdou,	ale	taky	na	Pučmelouda,	který	provádí	samé	lum-
párny.	Ale	nebojte	se,	včelí	medvídci	 si	 s	ním	vždycky	poradí.	
Pro	 děti	 budou	 připravené	 zajímavé	 aktivity,	 při	 nichž	 si	 užijí	
spoustu	zábavy.

MÁME RÁDI ČESKO /5. – 9. 8. 2019
Uherský	Ostroh	/	pro	děti	od	6	let	/	1300	Kč
Čeká	na	Vás	týmová	hra	pro	bystré	hlavy	i	rychlé	nohy!	Kdo	

získá	nejvyšší	počet	bodů	pro	svůj	tým	v	těch	nejrůznějších	dis-
ciplínách?	Budeme	se	věnovat	české	přírodě,	kultuře,	ale	také	
sportovcům	nebo	zpěvákům.	Heslo:	Máme	rádi	Česko!

ZÁHADY S. R. O. / 12. – 16. 8. 2019
Blatnička	/	pro	děti	od	8	let	/	1300	Kč
V	obci	Blatnička	budou	táborníci	řešit	různé	záhady	a	pátrat	

po	tajemném	pokladu.	Cesta	k	němu	je	proklatě	těžká!	Čeká	na	
Vás	 spousta	dobrodružství,	napětí	 a	 řešení	mnoha	hlavolamů,	
než	dosáhnete	daného	cíle	a	naleznete	potřebné	indicie,	které	
Vám	pomohou	otevřít	poklad.
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HRY BEZ HRANIC / 12. – 16. 8. 2019
Uherský	Ostroh	/	pro	děti	od	6	let	/	1300	Kč
Co	by	to	bylo	za	prázdniny	bez	tábora,	pohybu,	výletů,	zába-

vy,	tradičních	i	netradičních	soutěží,	zpěvu,	ale	i	trochy	vědění?	
To	vše	vám	nabízí	naše	Hry	bez	hranic.

TAJEMSTVÍ ZTRACENÉHO KLÍČE /19. – 23. 8. 2019
Uherský	Ostroh	/	pro	děti	od	7	let	/	1300	Kč
Každý	den	nás	bude	čekat	pátrání	po	ztraceném	klíči.	Doká-

žete	jej	pomocí	indicií	najít?	Klíč	má	v	sobě	nápovědu,	díky	níž	
ti	nejlepší	hledači	naleznou	poklad!	Tábor	je	určen	pro	všechny,	
kteří	mají	rádi	tajemství.

APALUCHA 2019 / pobytový tábor / 8. – 13. 7. 2019
RS	Kopánky	/	pro	děti	od	7	let	/	2550	Kč
Pětidenní	pobyt	v	nádherném	prostředí	Bílých	Karpat,	kde	

nám	slunce	svítí	nad	hlavou,	kolíbá	nás	svěží	vánek	a	v	měkké	
trávě	 záda	 nebolí.	 Čeká	 vás	 zábava,	 tradiční	 i	 netradiční	 hry,	
zpěv	s	kytarou	a	také	trocha	poučení,	jak	se	chovat	a	přežít	v	pří-
rodě.	Zkrátka	s	vámi	nás	baví	svět	.

VÝPRAVA ZA DRAČÍM KAMENEM / pobytový tábor /  
16. – 25. 8. 2019

LT	Vřesovice	/	pro	děti	6	–	15	let	/	3950	Kč
Letos	se	na	táboře	vydáme	pro	dračí	kámen.	Zapojíme	vlast-

ní	fantazii	a	na	cestě	plné	dobrodružství	se	setkáme	s	elfy,	trpas-
líky	a	jinými	fantasy	bytostmi,	které	k	nám	nebudou	vždy	přátel-
ské,	ale	naopak	vyvinou	maximální	úsilí	v	kladení	překážek	na	
výpravě	za	naším	cílem.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Haló,	haló,	maminky,	máme	pro	Vás	novinky,	vezměte	své	

robátko	a	přijďte	se	protáhnout	drobátko.	V	zdravém	těle,	zdra-
vý	duch,	běhám,	skáču,	cupy,	dup.	Nemůže-li	maminka,	vezmu	
s	sebou	tatínka,	popřípadě	babičku,	strýčka	nebo	tetičku	.

Od	 března	 připravujeme	 Cvičení	 rodičů	 s	 dětmi,	 jedenkrát	
měsíčně	ve	středu	od	9.30	do	10.30	hodin	ve	sportovním	sále	v	pří-
zemí	DDM	Pastelka.	Začínáme	13.	3.	2019.	Pro	děti	od	1,5	roku.	
Bližší	informace	na	webových	stránkách	či	facebooku	DDM.	
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Fašank v mateřské škole
Letos	jsme	fašank	oslavili	v	MŠ	o	týden	dřív,	a	to	proto,	aby	

si	ho	užily	i	děti,	které	odjíždí	na	jarní	prázdniny.
Od	rána	děti	přicházely	v	nápaditých	maskách,	užily	si	bě-

hem	 celého	 dopoledne	 karnevalové	 veselí,	 soutěžily,	 tančily	
a	 hrály	 různé	 hry,	 které	 k	 pořádnému	 karnevalu	 patří.	 Když	
jsme	se	všichni	vydováděli,	následovala	tradiční	fašanková	ob-

chůzka	obcí,	která	byla	završena	na	obecním	úřadě.	Tady	jsme	
byli	mile	přivítáni	paní	starostkou	a	ostatními	zaměstnankyněmi	
obecního	úřadu.	Za	naše	veselé	fašankové	písničky	a	muzicíro-
vání	jsme	byli	sladce	odměněni.	Den	se	moc	vydařil	a	všichni	si	
to	náramně	užili.

Kateřina Kusáková

Advent ve škole
Pokud	 se	 zeptáte	 žáků,	 jak	 u	 nás	 ve	 škole	 letos	

prožívají	 adventní	 čas,	 pravděpodobně	 vám	 odpo-
ví,	stříháním	vloček,	zimních	krajin	a	další	výzdoby,	
kterou	si	mohli	vyzdobit	svoji	školu.	

Další	odpovědí	by	mohlo	být	pečení	vánočního	cuk-
roví.	 Vánoční	 cukroví	 si	 společně	 mohla	 upéct	 každá	
třída.	 Jelikož	 máme	 ve	 škole	 krásnou	 novou	 kuchyň-
ku,	 tak	 toho	 i	 všichni	 využili.	 Žáci	 tak	 kromě	 cukroví	
přispěli	i	příjemnou	vůní,	která	provoněla	celou	školu.	
Řekněte,	co	by	vás	mohlo	lépe	naladit?	Cukroví,	které	
po	poctivém	ochutnávání	žáků	zbylo,	pak	putovalo	do	
Buchtotéky,	což	je	obchůdek	s	cukrovím,	které	se	pro-
dává	každoročně	na	vánočních	dílničkách.

Další	příjemnou	aktivitou	před	Vánocemi	 je	prochá-
zení	se	po	chodbách.	A	proč?	No,	protože	z	každé	třídy	
zní	jiná	koleda,	často	i	s	doprovodem	hudebních	nástrojů.

V	posledních	dnech	už	 jsou	hodiny	volnější,	 žáci	 se	
dozvídají	 o	 tradicích	 a	 vánočních	 zvycích,	 dostanou	 se	
i	do	kina	a	poslední	den	si	u	stromečku	popřejí	krásné	
svátky.	Pak	už	se	jen	těšit,	až	se	tu	zase	potkáme	v	novém	
roce.

Jitka Šilhavá
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Mikuláš potěšil děti
Dne	 5.	 12.	 2018	 jsme	 se	 proměnili	 za	

Mikuláše,	 andílky	 a	 čerty.	 Tato	 svatá	 tro-
jice	 se	vydala	 směr	Jednota.	Postupně	nás	
navštěvovali	 žáci	 prvního	 stupně.	 Přišla	
za	 námi	 jako	 vždy	 vzorná	 mateřská	 škola	
a	další	děti.	Za	to,	že	byly	děti	hodné	a	do-
držely	 to,	co	minulý	rok	slíbily,	dostaly	od	
andělů	malou	mikulášskou	nadílku.	Ovšem	
některé	děti	svůj	slib	od	minula	nedodržely,	
a	tak	je	čerti	museli	hodit	do	pytle.	Ale	za	
písničku	či	básničku	je	andílci	vytáhli.	Dou-
fáme,	že	po	této	zkušenosti	se	hříšníci	po-
lepší	a	všichni	dodrží	to,	co	slíbili.	

Klára Lekešová

Adventní zpívání
V	 sobotu	 1.	 prosince	 se	 v	 Ostrožské	

Nové	Vsi	konala	 již	 tradiční	akce	Advent-
ní	zpívání	s	rozsvícením	vánočního	stromu,	
na	které	vystoupil	i	pěvecký	sbor	naší	školy.	
Děvčata	 se	 představila	 pásmem	 lidových	
a	 folkových	 koled.	 Na	 pódiu	 se	 vystřídala	
řada	dalších	dětských	 i	dospělých	zpěváků	
a	muzikantů.	Po	společné	závěrečné	koledě	
se	všichni	přesunuli	od	místního	historické-
ho	domku	k	nazdobenému	vánočnímu	stro-
mu,	který	na	závěr	paní	starostka	rozsvítila.

Jana Melichárková

Vybíráme si střední školu a budoucí povolání
V	 rámci	 projektu	 volba	 povolání	 pro	 9.	 třídu	

jsme	navštívili	několik	škol	a	firem,	ve	kterých	jsme	
měli	 příležitost	 seznámit	 se	 s	 jejich	 fungováním	
a	možnostmi,	které	nám	nabízí.

Dne	6.	11.	jsme	navštívili	Střední	školu	leteckou	
v	Kunovicích.	Ve	škole	jsme	byli	rozděleni	do	sku-
pin,	ve	kterých	jsme	se	prostřídali	na	3	pracovištích.	
Prvním	pracovištěm	byly	dílny,	zde	 jsme	si	vyrobi-
li	 stojan	 na	 letadélko.	 Druhým	 pracovištěm	 bylo	
“školní	letadlo”,	kde	nám	ukázali,	popsali	a	vysvět-
lili	 vše	 kolem	 	 letadla	 L-410.	 Třetím	 pracovištěm	
byla	elektrodílna,	tady	jsme	sestavovali	jednoduché	
obvody	v	elektrolaboratoři.	Na	závěr	jsme	šli	do	vý-
robní	haly	firmy	Aircraft	Industries,	kde	jsme	viděli	
celou	firmu	za	chodu.	V	úterý	18.	12.	nás	čeká	ještě	
jeden	projektový	den	na	této	škole.

Ve	 středu	 14.	 11.	 byla	 naše	 třída	 v	 Uherském	
Hradišti	na	Burze	středních	škol.	Zde	se	představi-
ly		školy	z	celého	kraje.	Kromě	samotné	prezentace	
škol	jsme	si	mohli	například	vyzkoušet	virtuální	realitu,	střelbu	
na	terč	nebo	ochutnat	cukroví.

V	pátek	16.	11.	jsme	se	společně	s	8.	třídou	zúčastnili	“Tech-
nického	 jarmarku”,	 v	 rámci	kterého	 jsme	se	podívali	do	dvou	
firem.	První	firmou	byl		Thermacut,	který	vyrábí	díly	na	svařová-
ní	a	plazmové	řezání.	Druhou	firmou	byly	Třinecké	železárny,	
které	 se	zabývají	opracováním	kovů.	V	 těchto	firmách	 jsme	si	
mohli	projít	celé	pracoviště.

V	úterý	20.	11.	se	naše	třída	podívala	na	Střední	průmyslo-
vou	školu	a	obchodní	akademii		v	Uherském	Brodě.	Jako	první	
nás	uvítal	pan	ředitel,	pak	nás	pan	zástupce	seznámil	se	školou	
formou	prezentace.	 Vzápětí	 jsme	 si	 část	 školy	 prošli,	 podívali	

jsme	se	do	odborných	učeben,	školního	kina,	tělocvičny,	budovy	
High-Tech	s	nejnovějšími	vymoženostmi.	Tato	škola	se	nám	líbi-
la,	protože	byla	moderní	a	nová.

Ve	středu	5.	12.	jsme	jeli	na	Střední	školu	průmyslovou,	ho-
telovou	a	zdravotní	do	Uherského	Hradiště.	Absolvovali	 jsme	
zde	tři	různá	stanoviště.	První	bylo	Planetárium	Morava	v	rám-
ci	průmyslové	školy.	Poté	jsme	šli	na	zdravotní	školu,	kde	nám	
ukázali	první	pomoc	a	zdravotnické	nástroje,	které	se	používají	
v	tomto	oboru.	Jako	poslední	 jsme	byli	ve	“školní	restauraci”.	
Tady	 nás	 obsluhovali	 studenti	 hotelové	 školy,	 servírovali	 nám	
míchané	nápoje	a	palačinky.	Celý	den	jsme	si	užili.

Kryštof Čech
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Sportík
Slovácká školní liga v B-ballu

Spolu	se	začátkem	školního	roku	začala	Slovácká	školní	liga	
v	B-ballu,	které	se	pravidelně	účastní	i	žáci	prvního	stupně	naší	
školy,	ZŠ	Uherský	Ostroh,	Boršice,	Hluk	a	Snails	Kunovice.

V	letošním	školním	roce	reprezentují	naši	školu	dva	týmy.
Tým	A	 tvoří	 žáci	3.	 tříd	 (Antálková,	Bartková,	Hrbáčková,	

Kašná,	 Kusáková,	 Bezděk,	 Jurásek,	 Dostál,	 Kozmík,	 Šácha,	
Žajdlík),	kteří	na	turnaji	zatím	získávají	své	herní	zkušenosti.

Tým	B	(žáci	4.	a	5.	tříd:	Tomeček,	Beníček,	Tischer,	Trávní-
ček,	 Grebeníček,	 Obal,	 Hučík,	 Hlůšek	 a	 žák	 3.	 třídy	 Kyselák)	
přijel	své	zkušenosti	zúročit.

Na	 prvním	 turnaji	 10.	 10.	 2018	 vybojovali	 krásné	 2.	 místo	
a	v	prosinci	11.	12.	2018	získali	s	pětibodovým	rozdílem	1.	místo.

Přejeme	hodně	elánu	do	dalších	turnajů.

ČEPS – cup
28.	11.	2018	se	žáci	prvního	stupně	také	zúčastnili	celostát-

ního	turnaje	ve	florbalu,	ve	kterém	se	utkalo	14	základních	škol	
okresu	Uherské	Hradiště.

Naši	 chlapci	 Tomeček,	 Beníček,	 Grebeníček,	 Obal,	 Šácha,	
Hlůšek,	Tischer,	obsadili	krásné	5.	místo.

Lenka Běhalová

Projektový den na Střední škole  
letecké v Kunovicích

Dne	 18.	 12.	 2018	 jsme	 se	 již	 tento	 rok	 podruhé	 vydali	 na	
Střední	školu	leteckou	v	Kunovicích.	Byli	jsme	rozděleni	do	tří	
skupin.	Každá	skupina	si	zkusila	tři	pracoviště.	Prvním	pracoviš-
těm	byly	dílny,	zde	jsme	si	vyráběli	stojánky	na	letadlo.	Druhým	
pracovištěm	byly	elektrodílny,	kde	jsme	jako	minule	zapojovali	
jednoduché	elektrické	obvody.	Poslední	pracoviště	bylo	u	škol-
ního	letadla,	kde	jsme	si	mohli	vyzkoušet	demontáž	podvozku	
kola,	nasazování	listu	vrtule,	vyjmutí	nádrže	na	palivo	a	připoje-
ní	hydraulických	brzd.	Tento	projektový	den	se	nám	všem	líbil.

  Kryštof Čech

Vánoční laťka
V	předvánočním	čase	jsme	v	tělesné	výchově	pilně	trénovali	

skok	vysoký.	Nejlepší	 skokani	naší	 školy	měli	možnost	 se	při-
hlásit	do	soutěže	“Vánoční	laťka“,	která	se	již	tradičně	konala	
ve	čtvrtek	před	Vánocemi.	Všichni	mohutně	povzbuzovali	 své	

kamarády	a	vytvořili	jim	skvělou	atmosféru.	Rekord	školy	nebyl	
pokořen,	ale	někteří	překonali	své	nejlepší	výkony.	Všem	vítě-
zům	gratulujeme!

Patricie Bobková



16 profil        www.onves.cz

 ŠKOLA

Vánoční dílničky v základní škole
Již	 tradičně	 pedagogové	 ze	 základní	 školy	 připravili	 nejen	

pro	 své	 žáky,	 ale	 i	 pro	 veřejnost	 výrobu	 drobných	 vánočních	
dekorací	 na„Vánočních	 dílničkách“.	 Spolu	 s	 nimi	 vypomáhali	
svým	mladším	spolužákům	na	 jednotlivých	stanovištích	žáci	8.	
a	9.	ročníku.

V	adventním	období	 -	v	pondělí	17.	prosince	přišli	žáci	do	
školy	bez	batohů	s	učebními	pomůckami,	zato	se	sváteční	nála-
dou.	Zahájení	proběhlo	ve	školní	jídelně,	kde	si	taky	všichni	za-
zpívali	koledy	se	školním	pěveckým	sborem.	Pak	se	žáci	i	hosté	
(rodiče,	prarodiče,	bývalí	žáci	naší	školy)	rozešli	do	jednotlivých	
dílniček.	Skupinky	dětí	1.	ročníku	doprovázeli	opět	jejich	starší	
kamarádi	z	8.	a	9.	ročníku.	V	každé	učebně	modrého	a	zeleného	
poschodí	se	všichni	potkávali	a	měli	možnost	si	vyrobit	krásné	
svícínky,	maličkosti	ze	včelího	vosku,	bižuterii,	zápichy	do	květi-
náčů,	rámečky	na	fotografie,	malované	perníčky,	voňavá	mýdla,	
přáníčka	či	například	stromečky	ze	šišek	a	kartonu.	A	když	si	
potřebovali	odpočinout,	šli	do	speciálně	připravených	relaxač-

ních	místností.	Kdo	měl	chuť	na	cukroví,	navštívil	„Buchtotéku“	
ve	školní	 jídelně.	Tady	se	nejen	žáci,	ale	 taky	veřejnost	občer-
stvovala	pečivem,	které	napekly	jejich	maminky	nebo	babičky.	
Tímto	děkujeme	všem	rodinám	za	příspěvky	ať	už	pečiva	nebo	
čajů	a	jiných	nápojů.	Bylo	to	pro	žáky	velmi	příjemné	zpestření	
dopoledne.

Naše	„Vánoční	dílničky“	opět	navštívily	i	děti	a	paní	učitelky	
z	mateřské	školy.	Společně	jsme	si	zazpívali	koledy	a	předškolá-
ci	si	pochutnali	na	drobném	cukroví.	Později	za	námi	přišli	i	bý-
valí	zaměstnanci	základní	školy,	kteří	jsou	již	ve	starobním	dů-
chodu.	Slavnostní	atmosféra	se	zpíváním	koled	se	jim	moc	líbila.	
Všechny	nás	potěšilo,	že	se	na	naše	dílničky	přišla	podívat	i	paní	
starostka	Jaroslava	Bedřichová	s	panem	místostarostou	Jaromí-
rem	Lažkem.	Měli	možnost	vidět,	 jaká	sváteční	nálada	vládne	
naší	školou.	Jsou	to	krásné	tradice	patřící	u	nás	k	adventu.

Jitka Šilhavá

Návštěva z VIS Bílé Karpaty
Ve	čtvrtek	10.	ledna	2019	se	v	rámci	dopoledního	vyučování	

zúčastnili	žáci	1.	stupně	výukových	programů,	které	nám	přijeli	
do	školy	realizovat	lektoři	vzdělávacího	informačního	střediska	
Bílé	Karpaty	z	Veselí	nad	Moravou.	

Nejmladší	děti	z	1.	ročníku	v	programu	s	názvem	„Půda	žije“	
prozkoumali	tuto	složku	neživé	přírody	a	přesvědčili	se,	že	půda	
je	nenahraditelný	přírodní	zdroj.	Je	domovem	mnoha	živočichů,	
rostlin	a	hub.	

Druháčci	 ve	 svém	 programu	 s	 názvem	 „Včelí	 království“	
nahlédli	do	včelího	úlu	a	 snažili	 se	 zjistit,	 jak	 to	 ve	 světě	 včel	
všechno	krásně	funguje.

Žáci	3.	ročníku	se	v	programu	s	názvem	„Smysly,	nesmysly“	
dozvěděli,	že	mnohá	zvířata	mají	lepší	smysly	než	člověk	a	ově-
řili	si,	jak	fungují	ty	naše.

Dvouhodinový	výukový	program	„Odkud	se	bere	jídlo“	byl	
určen	žákům	4.	a	5.	Třídy,	 ti	 se	 tak	vydali	na	zajímavou	cestu	
odhalování	původu	jídla,	které	máme	na	talíři.

Využívání	 nabídek	 výukových	 programů	 přírodovědných	
a	ekologických	center	z	našeho	okolí	je	jednou	z	možností,	jak	

v	naší	 škole	 realizujeme	průřezová	 témata	environmentálního	
vzdělávání	školního	vzdělávacího	programu.

Pavla Sedláčková
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Školní ples
V	sobotu	19.	 ledna	 se	konal	Společenský	ples,	který	pořá-

dá	Spolek	rodičů	a	přátel	školy	ve	spolupráci	s	obcí	Ostrožská	
Nová	Ves.	Jako	každoročně	ho	zahajovali	naši	deváťáci	s	před-
tančením.	Opět	právem	slavili	velký	úspěch.	Letos	taneční	vy-
stoupení	 s	 žáky	nacvičily	paní	Bohdana	Krystková	 	a	Michala	
Breznická.	 	Přestože	 je	v	 ročníku	pouze	6	děvčat,	podařilo	 se	
získat	chlapce	natolik,	že	oslovili	mladší	spolužačky	z	8.	roční-
ku	a	dívky	ze	školy	v	Uherském	Hradišti.	Ve	finále	se	tedy	na	
parketě	 předvedlo	 11	párů!	Publikum	 nadchla	 jak	 choreogra-
fie,	tak	romantické	šaty	děvčat	a	mladistvý	outfit	chlapců.	Pří-
jemné	 bylo	 půlnoční	 překvapení,	 které	 žáci	 předvedli	 formou	
moderního	tance.	Chtěla	bych	tímto	 ještě	 jednou	velmi	podě-
kovat	paní	Bohdaně	 i	Michale	za	skvělou	práci.	Velký	zážitek	
měli	návštěvníci	plesu	také	díky	tanečnímu	vystoupení	žákyně	9.	
ročníku	Tiny	Šáchové,	která	se	věnuje	společenskému	tanci.	Se	
svým	tanečním	partnerem	předvedli	krásné	vystoupení,	se	kte-

rým	získávají	ocenění	i	na	mezinárodních	tanečních	soutěžích.
Velký	dík	patří	i	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravě	a	reali-

zaci	 plesu.	 Především	 jsou	 to	 rodiče,	 kteří	 dlouho	 před	 zahá-
jením	 plesové	 sezony	 ve	 svém	 volném	 čase	 chystají	 tombolu,	
vstupenky,	domlouvají	hudbu,	občerstvení,	 připravují	 sál	 a	na	
plese	zajišťují	služby	pro	hosty	plesu.	Velmi	si	vážím	jejich	práce	
a	podpory.	Zvláštní	poděkování	bych	chtěla	vyjádřit	předsedky-
ni	SRPŠ	paní	Jolaně	Andrýskové,	která	celou	přípravu	plesu	ka-
ždoročně	ve	spolupráci	s	obcí	zajišťuje.	Také	díky	podpoře	obce	
je	výtěžek	z	plesu	každý	rok	vyšší.	Škola	má	tak	větší	možnost	
přispívat	na	realizaci	tradičních	akcí,	mezi	které	například	pat-
ří	bruslení,	plavání,	lyžařský	výcvik	nebo	adaptační	pobyt	žáků.	
Také	díky	tomu	můžeme	odměňovat	žáky	za	vynikající	studijní	
výsledky	a	za	reprezentaci	školy	v	různých	soutěžích.

Ještě	jednou	děkuji	všem	za	aktivní	práci	a	podporu	školy.
Alena Horáková

Kajakáři
Kajakáři	 Ondřej	 Prchlík,	 Tomáš	 Cícha	 a	 Filip	

Váverka	se	 spolu	s	dalšími	 svými	oddílovými	kole-
gy	zúčastnili	2.	února	2019	slovenského	šampionátu	
v	pádlování	na	trenažeru,	jehož	dějištěm	bylo	brati-
slavské	nákupní	centrum	Avion.	Zajímavá	sportov-
ní	podívaná,	na	níž	nechyběli	držitelé	olympijských	
medailí	 a	 světových	 titulů,	 znamenala	 pro	 jediné	
zástupce	z	České	republiky	nečekané	výsledky.	On-
dřej	 Prchlík,	 žák	 osmé	 třídy,	 vyhrál	 obě	 soutěžní	
tratě,	jak	kilometr,	tak	dvoustovku	a	stal	se	dvojná-
sobným	mistrem	Slovenska.	Těsně	pod	stupni	vítězů	
-	čtvrtý	a	také	pátý	skončil	Tomáš	Cícha,	žák	sedmé	
třídy.	 Prchlíkův	 deblový	 spolujezdec	 Filip	 Váverka	
obsadil	místa	pátá.

Miroslava Prchlíková
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Zasedání parlamentu
Jako	každý	rok	se	i	tentokrát	odehrálo	zasedání	parlamentu	

v	přítomnosti	paní	ředitelky	školy.	Na	zasedání	se	řešil	například	
úklid,	 školní	 jídelna,	 bufet,	 školní	 dvůr,	 záchody,	 školní	 akce,	
atd.	 O	 těchto	 tématech	 připravili	 žáci	 parlamentu	 prezentaci,	
kterou	si	paní	ředitelka	školy	vyslechla	a	následně	ji	zhodnoti-
la.	Na	této	prezentaci	pracovali	žáci	parlamentu	celý	prosinec.	
Dále	se	řešilo	to,	co	se	za	rok	2018	povedlo	a	co	se	naopak	ne-
povedlo.	Paní	ředitelka	školy	vyslechla	naše	požadavky,	přijala	
nové	nápady	a	poučila	se	z	toho,	co	se	podle	žáků	nepovedlo.	
Další	takové	setkání	se	odehraje	za	půl	roku.

Martin Šálek

Výuka bruslení 
I	v	 letošním	školním	roce	probíhá	v	 rámci	 tělesné	výchovy	

výuka	 bruslení	 čtvrtých	 a	 pátých	 ročníků.	 V	 listopadu	 začali	
zkušenější	páťáci,	kteří	se	už	loni	naučili	základům	a	letos	své	
dovednosti	dále	rozvíjeli.	Mnozí	čtvrťáci	vyjeli	na	bruslích	tepr-
ve	poprvé	a	dalo	jim	to	hodně	zabrat.	Nejenom	samotné	brus-

lení,	ale	také	příprava	na	něj.	Uběhlo	pár	týdnů	a	mnozí	to	válí	
na	ledě	jako	zkušení	bruslaři.	Důležité	je,	aby	svoje	dovednosti	
prohlubovali	 i	nadále,	 i	když	naše	výuka	v	Uherském	Ostrohu	
končí.	Přeji	hodně	úspěchů!

Patricie Bobková

Mladý chemik – regionální kolo
	Soutěž	Mladý	chemik	je	určena	žákům	devátých	tříd.	V	loň-

ském	školním	roce	se	této	soutěže	zúčastnilo	přes	15	tisíc	žáků	
z	celé	ČR.	Soutěž	je	finančně	podpořena	odbornou	veřejností,	
firmami	podnikajícími	v	chemickém	průmyslu	a	Svazem	chemic-
kého	průmyslu.	Regionální	kolo	této	soutěže	se	konalo	11.	pro-
since	2018	a	5.	února	2019	na	SPŠ	v	Otrokovicích.	V	prosinci	
si	žáci	ověřili	své	vědomosti	v	teoretické	části	soutěže,	v	únoru	
pak	plnili	úkoly	ve	školní	laboratoři.	Před	zahájením	druhé	čás-
ti	 regionálního	kola	navštívili	žáci	významnou	firmu	v	regionu	
Continental	Barum	s.	r.	o.	Tato	exkurze	byla	velmi	zajímavá.

Regionálního	kola	se	zúčastnili	tito	žáci:		Lučný	Patrik,	Bo-
tek	Jan	a	Hendrychová	Elen.

	Všem	gratulujeme	k	dosaženým	výsledkům.
Renata Němcová
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Olympiáda v anglickém jazyce
Stejně	jako	v	předcházejících	letech	se	i	letos	naše	škola	zú-

častnila	anglické	olympiády.	Ta	se	konala	nejprve	formou	škol-
ního	kola	na	naší	ZŠ,	okresní	kolo	poté	bylo	na	Základní	škole	
UNESCO	v	Uherském	Hradišti.	Vítězem	mladší	kategorie	ve	
školním	kole	byla	Simona	Andrýsková,	Šimon	Svoboda	se	umís-
til	na	místě	druhém	a	třetí	příčku	obsadila	Klára	Studničková.	
Simona	Andrýsková	postoupila	do	okresního	kola,	kde	získala	
8.	místo.	Starší	kategorii	ve	školním	kole	vyhrál	Kryštof	Čech,	
Magdaléna	Lukešová	byla	na	2.	místě	a	na	třetím	místě	byl	Jo-
náš	Opravil.	Kryštof	Čech	poté	v	okresním	kole	obsadil	22.	mís-
to.	 Všichni	 zúčastnění	 pracovali	 velmi	 zodpovědně	 na	 pečlivé	
přípravě	a	jejich	úspěch	byl	zasloužený.

Jacquelin Lažek

Školní kolo recitační soutěže 
V	úterý	12.	února	2019	se	konal	další	ročník	přehlídky	reci-

tátorů	1.	stupně	naší	základní	školy.	
Žáci	recitovali	ve	3	kategoriích,	jejich	výkony	hodnotila	po-

rota	 ve	 složení:	 paní	 učitelka	 Markéta	 Vávrová,	 paní	 učitelka	
Jana	Pašková	a	předseda	poroty	pan	Miloslav	Hanáček.

Ve	třech	kategoriích	celkem	soutěžilo	28	recitátorů,	v	každé	
kategorii	pak	porota	vybrala	3	nejlepší.	Stejně	jako	každý	rok,	
mohli	i	letos	podpořit	soutěžící	jejich	spolužáci,	kteří	svým	hla-
sováním	pak	rozhodli	o	vítězích	„divácké	poroty“.	

0.	kategorie	(1.	třída):	
1.	místo:	Maxim	Solovjov	z	1.	B,	který	ve	své	kategorii	získal	

i	cenu	divácké	poroty;
2.	místo:	Eliška	Potrusilová	z	1.	B;
3.	místo:	Matyáš	Boček	z	1.	A.

1.	kategorie	(2.	a	3.	třída):	
1.	místo:	Darina	Ladmanová	ze	3.	A;
2.	místo:	Eliška	Mahdalíková	ze	2.	B;	
3.	místo:	Michal	Jurásek	ze	3.B.
Diváckou	 trofej	 v	 této	 kategorii	 získala	 Kristýna	 Kolářová	

ze	3.	B.

2.	kategorie	(4.	a	5.	třída):	
1.	místo:	Kateřina	Lažková	ze	4.	třídy,	která	se	v	této	katego-

rii	také	nejvíce	líbila	divákům;
2.	místo:	Barbora	Světničková	z	5.	třídy;
3.	místo:	Jakub	Mahdalík	ze	4.	třídy.

Všichni	recitátoři	zaslouží	velkou	pochvalu	za	reprezentaci	
svých	 tříd	 ve	 školním	kole	 této	 soutěže.	Vítězům	 jednotlivých	
kategorií	gratulujeme	k	jejich	úspěchům	a	přejeme	hodně	štěs-
tí	 v	 okrskovém	 kole	 soutěže,	 které	 se	 konalo	 21.	 února	 2019	
v	Uherském	Ostrohu.

Pavla Sedláčková

Vítězové 2. kategorie - 4. a 5. třídy

Vítězové 1. kategorie - 2. a 3. třídy Vítězové 0. kategorie - 1. třídy
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Hodnocení ZŠ za 1. pololetí školního roku 2018/2019
Celkový	počet	žáků: 259
z	toho

děvčata: 117
chlapci: 142

Počet	žáků	s	vyznamenáním: 170
Počet	žáků,	kteří	prospěli: 79
Počet	žáků,	kteří	neprospěli: 8
Počet	neklasifikovaných	žáků: 0
Počet	žáků	s	odloženou	klasifikací: 2
Průměrný	prospěch: 1,44

Celková	absence: 10	326	hodin
z	toho omluvená: 10	326	hodin

neomluvená: 0	hodin

Průměrná	celková	absence: 39,87	hodin
z	toho omluvená: 39,87	hodin

neomluvená: 0	hodin

Snížené	známky	z	chování:
-	2.stupeň: 2
-	3.stupeň: 0

Napomenutí	a	důtky:
-	napomenutí: 23
-	důtka	třídního	učitele: 13
-	důtka	ředitelky	školy: 5

Pochvaly:
-	pochvala	třídního	učitele: 	2
-	pochvala	ředitelky	školy: 	17

Alena Horáková

Včelaři hodnotili rok 2018
V	sobotu	9.	2.	2019	se	konala	výroční	členská	schůze	včelařů	

ZO	Ostrožská	Nová	Ves.	Letos	jsme	opět	zvolili	prostředí	Golf	
resortu	 Jezera.	 Byli	 pozváni	 všichni	 členové	 a	 letos	 mezi	 nás	
přišli	i	starostka	Ostrožské	Nové	Vsi	Jaroslava	Bedřichová,	sta-
rosta	Ostrožské	Lhoty	Roman	Tuháček	a	člen	okresního	výboru	
ČSV	 př.	 Jaroslav	 Bartoň.	 Dále	 mezi	 nás	 přišli	 funkcionáři	 ze	
sousední	spřátelené	organizace	z	Uherského	Ostrohu.	Jako	ka-
ždý	rok	jsme	zhodnotili	naši	činnost	v	uplynulém	roce	a	nastínili	
plán	na	rok	letošní.	Jaký	byl	tedy	rok	2018	pro	místní	včelaře?

Ve	vedení	organizace	jsme	nezaznamenali	žádné	změny.	Vý-
bor	zvolený	v	roce	2015	funguje	ve	stejném	složení	dodnes.	Pří-
ští rok bude rokem volebním, tak uvidíme, zda nastanou nějaké 
změny.	Naše	organizace	má	k	dnešnímu	dni	41	členů	a	spravuje	
430	včelstev.	Průměrný	věk	včelařů	v	naší	organizaci	je	53,5	let.	
V	porovnání	s	rokem	2017	klesl	v	naší	ZO	počet	včelstev	o	30	
a	včelaři	vyprodukovali	o	1,5	t	méně	medu.	Katastr	Ostrožská	
Nová	Ves	byl	na	začátku	roku	2017	zahrnut	do	ochranného	pás-

ma	moru	včelího	plodu.	Byli	jsme	naštěstí	na	okraji	vymezeného	
pásma,	všechna	provedená	kontrolní	vyšetření	v	roce	2018	do-
padla	dobře	a	mor	včelího	plodu	se	u	nás	naštěstí	neobjevil.	Pro	
rok	2019	naše	ZO	již	nemá	žádný	katastr	v	pásmu	ochrany	moru	
včelího	plodu.

Nyní	něco	málo	k	našim	aktivitám.	V	červnu	naše	organiza-
ce	pořádala	IV.	ročník	včelařského	dne,	přijel	k	nám	přednášet	
o	vosku	a	o	výrobě	mezistěn	př.	Balaštík.	Jako	každý	rok	i	mi-
nulý	jsme	byli	na	společném	zájezdu	s	přáteli	z	Uherského	Ost-
rohu.	Loni	se	konal	zájezd	mimo	hlavní	včelařskou	sezónu	–	8.	
září.	Tentokrát	jsme	se	vydali	na	druhou	okružní	jízdu	Moravou,	
navštívili	jsme	pokusný	včelín	Kývalka	v	Rosicích	u	Brna	a	také	
provoz	na	výrobu	mezistěn	přítele	Balaštíka	v	Mutěnicích.	Na	
podzim	se	uskutečnilo	jako	každoročně	oficiální	ukončení	vče-
lařské	sezóny	-	již	12.	v	řadě!	Letos	pořádali	společenský	večer	
přátelé	z	Uherského	Ostrohu	a	konal	se	v	restauraci	Pod	Lipa-
mi.
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Ples hasičů
Sbor	dobrovolných	hasičů	Ostrožská	

Nová	 Ves	 se	 sponzorem	 Kovovýrobou	
Hoffmann	uspořádal	v	sobotu	2.	2.	2019	
ve	Sportovní	hale	v	Ostrožské	Nové	Vsi	
HASIČSKÝ	PLES.	K	 tanci	a	poslechu	
hrála	 již	 tradičně	 DH	 Novovešťanka	
a	skupina	POOL.	Program	plesu	zpest-
řili	žáci	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	se	svým	
tanečním	vystoupením.	Pro	všechny	ná-
vštěvníky	plesu	bylo	připraveno	bohaté	
občerstvení.	 Letos	 se	 v	 tombole	 sešlo	
krásných	332	cen,	které	věnovali	nejen	
členové	sboru	dobrovolných	hasičů,	ale	
také	 celá	 řada	 velkorysých	 sponzorů.	
Závěrem	 mi	 dovolte	 poděkovat	 všem,	
kdo	 se	 podíleli	 na	 přípravě	 plesu,	 na	
úklidu	 po	 plesu	 a	 samozřejmě	 všem	
sponzorům.	Mnohokrát	děkujeme.

Tereza Frýzová

Naši	mladí	včelaři	se	v	minulém	roce	opět	zúčastnili	oblastní-
ho	kola	soutěže	Zlatá	včela,	tentokrát	v	Uherském	Hradišti.	Naši	
organizaci	 reprezentovali	 3	 žáci	 včelařského	 kroužku,	 na	 první	
místa	jsme	tentokrát	nedosáhli,	ale	i	tak	bychom	chtěli	všem	na-
šim	mladým	včelaříkům	poděkovat	za	vynikající	reprezentování	
na	včelařských	soutěžích,	kterých	se	účastní.	Jen	tak	dál!

Díky	našim	sponzorům	se	nám	podařilo	v	loňském	roce	poří-
dit	zařízení	na	ošetření	včelstev	proti	roztoči	Varroa	destructor,	
nakoupit	vybavení	pro	náš	včelařský	kroužek,	atd.	Navíc	 jsme	
nakoupili	 semena	 na	 akci	 připravovanou	 ve	 spolupráci	 s	 obcí	
ONV	a	Sirnatými	lázněmi.	Jedná	se	o	projekt	„Včelí	louka	ne-
jen	pro	včely“	v	novoveských	lázních,	kde	by	měla	snad	již	letoš-
ní	rok	vyrůst	květná	(včelí)	louka.	Tato	louka	včelám	a	ostatním	

opylovačům	 nesmírně	 prospěje,	 vznikne	 tak	 místo,	 na	 kterém	
budou	postupně	vykvétat	nádherné	luční	květy,	které	nabízí	ne-
jen	včelám	pestrou	a	kvalitní	stravu.	Navíc	toto	místo	dostane	
zcela	jiný	ráz.	A	proto	bych	chtěl	všem	našim	sponzorům	podě-
kovat	za	podporu.	Děkujeme.

Činnost	naší	základní	organizace	je	dost	bohatá.	Do	budouc-
na	 samozřejmě	 chceme	 tento	 trend	 udržet.	 Již	 nyní	 bych	 Vás	
rád	pozval	na	náš	již	tradiční	včelařský	den	-	V.	ročník,	který	se	
uskuteční	22.	6.	2019	v	Sirnatých	lázních.	Máme	již	přislíbenou	
přednášku	na	téma	-	Ošetřování	včelstev	během	roku.	A	samo-
zřejmě	bude	připraven	i	další	bohatý	program.	Podrobnější	in-
formace	včas	uveřejníme.	Těší	se	na	Vás,	vaši	včelaři.

Peprník Pavel 

Novoroční beseda
16.	ledna	–	tedy	třetí	úterý	v	měsíci	–	byla	první	letošní	bese-

da	na	domku:	polévková.	Připravili	jsme	klasický	boršč,	a	paní	
Jitka	Z.	navařila	„štěrkovou	polévku“.	Tedy	tu,	kterou	vaří	při	
pobytu	na	chatě	u	vody.	Sešli	jsme	se	po	dvou	měsících,	popoví-
dali	jsme	si,	probrali,	jak	jde	život,	co	se	stalo	na	konci	minulého	
roku	a	co	nás	letos	čeká.	Bylo	nás	35	a	bylo	to	skvělé.

Anna Řezáčová 

Zbigniew Czendlik 
Už	podle	jména	je	každému	zřejmé,	že	jde	o	člověka	polské	

národnosti.	Je	to	římskokatolický	kněz,	který	–	jako	spousta	Po-
láků	-	působí	v	Čechách	(či	na	Moravě).	Tenhle	kněz	pracuje	
a	žije	v	Lanškrouně.	

Čím	je	jiný,	než	ostatní	kněží,	které	známe?	V	české	kato-
lické	církvi	není	mediálně	známější	osobnost	než	on.	Je	znám	
z	médií,	ale	neváhal	svou	práci	vydat	i	knižně.	V	roce	2016	vyšla	
úspěšná	kniha	„Postel,	hospoda,	kostel“,	která	nejen	že	získala	
Cenu	čtenářů	Magnesia	Litera,	ale	je	velmi	čtená	a	čtivá.	

Pan	 farář	 se	 umí	 vyjadřovat	 vtipně	 a	 srozumitelně	 nejen	
o	náboženských	otázkách.	Je	společenský	a	má	noblesní	smysl	
pro	 humor.	 Základem	 jeho	 mediální	 práce	 je	 televizní	 pořad	
Uchem	jehly.	Na	svou	faru	si	zve	hosty	z	různých	oblastí	našeho	
společenského,	vědeckého	i	sportovního	života.	Namátkou	uve-
du	Lucii	Bílou,	Věru	Čáslavskou,	Luďka	Galušku,	Radka	Jaro-
še,	Boženu	Jirků,	Liběnu	Rochovou,	Tomáše	Sedláčka,	Roberta	
Vana	či	Miroslava	Vernera.	

Rozhovory	s	těmito	(a	samozřejmě	dalšími	osobnostmi)	jsou	
základem	 jeho	druhé	knížky	 se	 stejným	názvem,	který	má	 te-
levizní	pořad.	Koho	napadlo,	že	pozveme	do	Ostrožské	Nové	
Vsi	takovou	známou	tvář?	No	přece	naši	paní	knihovnici.	Ta	má	
zkušenosti	se	zvaním	autorů	(spisovatelů)	do	knihovny.	

Ale	 tohle	 „sousto“	 bylo	 trochu	 větší	 a	 do	 knihovny	 by	 se	
besedníci	nevešli.	Oni	se	pomalu	nevešli	ani	do	společenského	
sálu.	Bylo	prostě	„narváno“.	Plný	dům.	

Proč	je	tenhle	člověk	tak	populární?	Znají	ho	lidé	z	různých	
oblastí	 společenského	života:	věřící	 i	 ti	nevěřící	 -	 ti	 snad	 ještě	
více	než	ti	věřící.	

Poslouchá	(a	čte)	se	velmi	dobře.	Je	vtipný	a	umí	se	na	život	
dívat	(snad	 jako	cizinec)	asi	 trochu	 jinak	než	našinec.	Moc	se	
neprožívá,	říká,	že	není	moc	chytrý	a	jeho	vzkaz	všem	čtenářům	
a	posluchačům	zní:	„Nikdy	nic	neodkládejte	na	zítra.	Žijte	rádi.	
Radujte	se	ze	života	každý	den.“		

Anna Řezáčová 

Fašanková beseda
19.	února	bylo	pěkné	slunečné	počasí	a	vypadalo	to	téměř	

jako	v	předčasném	jaru.	Konala	se	druhá	letošní	beseda:	fašan-
ková.	Mlsali	jsme	„milostě“,	trochu	dietnější	kostičky	z	listové-
ho	těsta	a	velmi	nedietní	tlačenku	s	chlebem	a	cibulí.	K	ochut-
nání	 byl	 i	 čerstvě	 vypálený	 trnkový	 drink.	 K	 zapití,	 neboť	 jak	
říkával	náš	děda:	„Něčím	se	to	zapít	musí!“,	se	podával	klasický	
čaj.	Ke	všemu	dobrá	nálada,	veselo	a	40	spokojených	lidí.

Anna Řezáčová 
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Fašank
Správný	český	výraz	je	masopust.	Už	sám	název	říká,	že	při-

chází	období	roku,	které	bude	,,masa	pusté“.		Z	italštiny	známe	
slovo	karneval,	tj.	sbohem	maso.

Světoznámé	jsou	karnevaly	v	Benátkách	(Itálie)	a	v	Riu	(Bra-
zílie).	Masopust	má	i	své	specifické	kulinářské	výtvory.	U	nás	je	
nejběžnější	masopustní	pochoutkou	kobliha	–	jediné	sladké	peči-
vo,	které	se	nepeče,	ale	smaží.	Správná	kobliha	musí	být	naplněna	
meruňkovou	marmeládou	a	připomínat	svým	tvarem	slunce.			

Fašanková	obchůzka	po	vsi	připomíná	pradávné	oslavy	slu-
novratu.	 	Už	staří	Římané	oslavovali	 slunovrat,	boha	Dionýsa	
jako	symbol	vína,	dobrého	jídla	a	plodnosti.	Dnes	byl	v	Čechách	
a	na	Moravě	nahrazen	postavou	,,Slaměného“.		Jeho	kostým	je	
tvořen	z	obilných	(dlouhých	žitných)	stébel	z	klasy.	Každá	hos-
podyňka	si	při	obchůzce	utrhla	alespoň	jedno	stéblo,	aby	zajisti-
la	své	domácnosti	plodnost	a	dobrou	úrodu	pro	příští	rok.		Ale	
výroba	této	masky	je	tak	náročná	(musí	se	každoročně	obnovo-
vat),	že	ho	téměř	nikdo	nemá.	Do	průvodu	patří	i	Turci,	což	jsou	
svobodní	chlapci,	strakatý	se	ženou	(jejich	obleky	mají	mít	tolik	
barevných	skvrn,	kolik	je	dnů	v	roce),	pán,	Žid	a	kobyla.	

Na	Moravě	patří	do	průvodu	 ještě	medvěd.	Mečové	 tance	
se	na	Moravě	změnily	na	 tanec	 ,,Pod	šable“.	V	Čechách	kon-
čí	masopustní	obchůzka	usmrcením	kobyly	(ta	skutečná	se	na-
porcovala	a	maso	se	rozdělilo	mezi	lidi).	Dnes	se	,,kobyla“	sice	
porazí,	ale	hned	se	vzkřísí	a	masopustní	veselí	pokračuje	až	do	
úterní	půlnoci.	Ráno	na	popeleční	středu	začíná	půst,	který	trvá	

40	dnů	až	do	Velikonoc.		Na	Moravě	pochováváme	večer	basu	
–	jako	symbol	muziky,	zpěvu	a	veselí.	Končí	doba	plesů,	zábav	
a	přichází	půst.

A	jak	to	bylo	letos	v	Ostrožské	Nové	Vsi?	Fašank	si	vzala	na	
starost	chasa,	hlavně	letošní	stárek	Mário	Herák.	Rozhodli	se,	
že	budou	chodit	celý	den.	Vyrazili	z	Chylic,	obešli	celou	„chy-
lickou	dědinu“.	Na	domku	si	dali	k	obědu	guláš	a	pokračovali	
dál.	 	V	průvodu	 se	ukázalo	přes	20	masek:	kominíci,	 vodníci,	
cikánky	a	hlavně	chlapci	v	krojích	s	červenými	šavlemi	 tančící	
tanec	,,Pod	šable“.		Máme	sice	i	masky	koně	a	medvěda,	ale	jsou	
tak	těžké,	že	je	nikdo	nechce	nosit.

Večerní	 beseda	 u	 cimbálu	 byla	 ve	 Vinotéce	 U	 svatého	
Vavřince.	 Hrála	 cimbálová	 muzika	 Fríkulín	 (z	 angličtiny:	
free,	cool,	in),	což	bylo	velmi	volné	sdružení	dobrých	muzi-
kantů.	Užili	jsme	si	zábavu,	zazpívali	jsme	si,	někteří	i	tanči-
li.	Chasa	je	velice	životaschopná	a	zvládla	fašank	bezvadně.	
Veliký	 problém	 je	 vždycky	 sehnat	 někoho,	 kdo	 ,,pochová	
basu“,	tedy	faráře	a	kostelníka.		Letos	se	objevil	veliký	he-
recký	 talent	 v	 roli	 faráře:	 Marián	 Pjajčík.	 Toho	 je	 pro	 IT	
škoda,	byl	by	skvělý	herec.	Zdatně	mu	sekundoval	Dominik	
Miklíček	 v	 roli	 kostelníka.	 O	 půlnoci	 jsme	 pochovali	 basu	
a	nastal	nám	půst.

Anna Řezáčová

KuLTuRA
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Místní knihovna za rok 2018 v číslech
Knihovna	má:

celkem 11	715	svazků
z	toho	naučná	literatura 3	219	svazků
krásná	literatura 8	496	svazků

V	roce	2018	jsme	zakoupili	315	nových	knih.	Odebíráme	24	
titulů	 časopisů	 a	 hodně	 dalších	 nám	 přinesou	 čtenáři,	 kteří	 si	
časopisy	kupují.	Totéž	se	týká	i	knih.	Všem	za	jejich	dary	moc	
děkujeme.

U	následujících	číselných	ukazatelů	nastal	velký	nárůst	opro-
ti	minulému	roku.	Je	poznat,	že	prostory	nové	knihovny	přilá-
kaly	nové	uživatele.

rok	2018 rok	2017
Počet	čtenářů				 476 338
z	toho	děti	do	15	let	 184 108
Počet	návštěvníků 8	120 5	260
Počet	výpůjček 14000
z	toho	výpůjčky	časopisů 3	066

Číslo	návštěvníků	zahrnuje	 jak	 čtenáře	knihovny,	 tak	 i	ná-
vštěvníky	využívající	internet.	Dále	účastníky	literárních	besed,	
přednášek,	vernisáží,	atd.

Velmi	dobře	funguje	MVS	–	meziknihovní	výpůjční	služba.	
Pokud	 čtenář	 potřebuje	 knihu,	 kterou	 nemá	 naše	 knihovna,	
objednáme	 ji	 v	 jiné	 knihovně.	 Z	 Knihovny	 B.	 B.	 Buchlovana	
v	Uherském	Hradišti	je	tato	služba	poskytována	bezplatně.	Z	ji-
ných	knihoven	ČR	za	cenu	poštovného	(asi	40	-	50	Kč).

Vloni	jsme	takto	zajistili	celkem	320	požadavků.
Také	je	ve	velké	míře	využíván	výměnný	fond	Knihovny	BBB,	

odkud	jsme	přivezli	3	soubory	s	242	knihami,	které	po	přečtení	
našimi	čtenáři	zase	vrátíme	a	půjčíme	další.

V	knihovně	se	konalo	celkem	53	kulturních	akcí	pro	veřej-
nost.	Velkému	zájmu	 se	 těší	 různé	přednášky,	které	knihovna	
pořádá.	Byly	to	například:

-	Historie	rodů	na	Slovácku	–	přednáška	o	genealogii,	
-	Trénování	paměti,	
-	Jest	jak	sa	patří,	
-	Bylinky,	
-	Jdu	Slováckem	krásným,	
-	Život	s	gamblerem,	
-	Tajuplná	Afrika,	atd.
Také	 vernisáže	 a	 výstavy	 obrazů	 v	 obecním	 výstavním	 sále	

jsou	hojně	navštěvované.
Knihovna	 se	 už	 poněkolikáté	 zapojila	 do	 celostátní	 akce	

Knížka	pro	prvňáčka,	jejím	vyvrcholením	bylo	slavnostní	paso-
vání	na	čtenáře.

Knihovna nabízí také tyto služby:
-	obalování	knih	a	učebnic,
-	kopírování	černobílé	i	barevné,
-	laminování	do	fólie,
-	donáška	knih	do	domu.

Půjčovní	doba	byla	rozšířena	a	knihovna	je	nyní	otevřena	ve	
dnech:

Pondělí	 9:00	–	12:00	 12:30	–	17:30
Úterý	 9:00	–	12:00	 12:30	–	15:00
Čtvrtek	 9:00	–	12:00	 12:30	–	17:30
Pátek		 9.00	–	12:00

Roční členský poplatek:
Dospělí	 60	Kč
Děti,	studující	 20	Kč
Důchodci	 40	Kč

Rodinné	členství:	2	dospělí	+	děti	80	Kč.
Hana Uherková

Pavla Hejcmanová a Terezka Novotná lektorovaly v divadle BLIC
Obě	herečky	zahájily	spolupráci	s	divadlem	BLIC	již	v	loň-

ském	roce	a	letos	každá	z	nich	připravila	jeden	seminář.	Terezka	
Novotná	se	věnovala	především	herecké	partneřině	a	vytváření	
postavy	na	jevišti,	Pavla	Hejcmanová	pak	s	herci	pracovala	na	
písničkách	z	pohádky	Kocourek	Modroočko,	kterou	chce	BLIC		
v	 letošním	roce	nacvičit	k	premiéře.	Oba	semináře	byly	velmi	
tvůrčí	a	inspirující.	Díky	dotacím	od	obce	Ostrožská	Nová	Ves	

si	divadlo	BLIC	může	dovolit	zvát	 lektory	z	řad	profesionálů;	
tím	nacházet	stále	nové	cesty,	jak	zlepšovat	svůj	herecký	výkon.	
Doufejme,	 že	 se	 tyto	 zkušenosti	 zúročí	 i	 v	 inscenacích	a	 že	 si	
je	 díky	 tomu	 diváci	 náležitě	 vychutnají.	 Především	 pro	 mladé	
herce	jsou	tyto	zkušenosti	k	nezaplacení.	

Sylvie Zlatá
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Školní rok 1983 – 84
Přípravný	týden	byl	zahájen	v	pátek	26.	srpna	1983.	Učite-

lé	připravili	třídy	a	výzdobu	školy.	Na	poradách	byly	vyhlášeny	
hlavní	úkoly	práce	školy,	přiděleno	třídnictví	a	jednotlivé	hodi-
ny.	Byly	stanoveny	funkce	a	úkoly	pro	jednotlivé	učitele.	
	Zahájení	školního	roku	bylo	ve	čtvrtek	1.	září.	Proběhlo	tradič-
ním	přivítáním	žáků	1.	tříd	žáky	8.	tříd	na	MNV.	Žáci	z	8.	tříd	
pak	odvedli	prvňáky	do	 tělocvičny,	kde	se	shromáždili	všichni	
žáci	školy	s	učiteli	a	rodiči.

Slavnostní	projev	za	přítomnosti	předsedy	MNV	Antonína	
Hráčka	 a	 předsedy	 SRPŠ	 Františka	 Pavlase	 přednesl	 ředitel	
školy	Svatopluk	Hofmann.	Po	slavnostním	zahájení	se	žáci	ode-
brali	do	tříd,	kde	vyslechli	projev	ministra	školství	M.	Vondruš-
ky.	Pak	jim	byly	rozdány	pomůcky,	učitelé	jim	znovu	připomněli	
školní	řád,	režim	školy	a	pravidla	bezpečnosti.

V	 10.	 hodin	 pak	 proběhla	 porada,	 na	 níž	 byli	
učitelé	 seznámeni	 s	 CPP	 školy.	 Rovněž	 proběhla	
schůze	ROH,	na	které	měla	aktualitu	J.	Krošláko-
vá	a	byla	přečtena	předsedkyní	ROH	J.	Bosákovou	
zdravice	k	1.	září	–	Dni	odborářských	akcí	za	mír.	
Zdravice	byla	schválena	odhlasováním	a	odeslána.	
Obě	 školní	 budovy	 byly	 vzorně	 připraveny	 na	 za-
hájení	 školního	 roku.	 Během	 prázdnin	 bylo	 pro-
vedeno	 obložení	 stěn	 1.	 třídy	 a	 sborovny	 národní	
školy.	Na	2.	stupni	byly	vymalovány	třídy	a	prove-
dena	oprava	dílen.	Ve	třídách	byl	zvýšen	počet	že-
ber	v	tělesech	ústředního	topení.	Školní	pozemek	je	
oplocen	a	je	u	něho	brána,	která	se	zamyká.	O	prázdninách	byl	
udržován	službami	učitelů	a	žáků.	Pro	katastrofální	sucho	(od	
května	a	strašná	vedra)	je	tam	letos	v	porovnání	s	ostatními	roky	
slabší	 úroda.	 Ovocné	 stromy	 po	 jarní	 prořezávce	 mají	 velkou	
násadu	ovoce,	které	však	nadměrným	suchem	padá.

V	tomto	školním	roce	došlo	ke	změnám	ve	školním	učitel-
ském	sboru.	Odešel	zástupce	Josef	Hrachovský	do	svého	byd-
liště,	 Uherský	 Ostroh.	 Vykonal	 za	 svého	 působení	 v	 Ostrož-
ské	Nové	Vsi	mnoho	záslužného	na	poli	tělovýchovy,	turistiky	

i	 v	 práci	 pro	 školu	 –	 např.	 vedoucí	 kabinetu	 fyziky.	 Patří	 mu	
i	 zde	v	kronice	za	 tuto	práci	poděkování.	 Jeho	 funkci	převza-
la	na	škole	působící	učitelka	Ludmila	Dvořáková	z	Uherského	
Hradiště	–	Sadů.	Má	aprobaci	M-Tv-Vv.	Za	Olgu	Šmolíkovou	
nastoupila	Marie	Doležalová,	která	dojíždí	z	Uherského	Hradi-
ště.	Působila	v	Mistřicích.	Dále	byla	přidělena	na	školu	učitel-
ka	Věra	Karafiátová	–	Juřičková.	Má	aprobaci	Jn-On	pro	vyšší	
stupeň.	Pro	nedostatek	místa	své	aprobace	přijala	místo	na	naší	
škole.	Školní	družinu	převzala	V.	Juráňová	a	vedoucí	PO	SSM	
je	Lenka	Dvorská.	Obě	dojíždí	z	Uherského	Hradiště.	Na	2.	stu-
peň	přišel	z	Polešovic	Jaroslav	Němec.	Učí	Z-Tv,	bydlí	v	Uher-
ském	 Ostrohu.	 Z	 národní	 školy	 přešla	 na	 2.	 stupeň	 Jaroslava	
Krošláková.

Dále	vyučovaly:	J.	Jančaříková,	J.	Davídková,	J.	Krošláková.
Do	6.	A	se	přistěhoval	jeden	žák.
Dva	 žáci	 ze	 7.	 B	 nevykonali	 opravnou	 zkoušku	 z	 matematiky	

a	postupují	s	nedostatečnou,	takže	počet	žáků	v	této	třídě	se	nemění.
Školu	navštívil	po	zahájení	školního	roku	inspektor	Drgáč,	

který	 se	 seznámil	 s	 vedením	 školy.	 Metodici:	 český	 jazyk	 –	 J.	
Šupler,	pracovní	výchova	-	Rondoš,	zeměpis	–	Šťastný,	metodič-
ka	I.	stupně	–	H.	Chytková.	Odborný	růst	byl	prováděn	akcemi	
OPS.	Učitelé	 I.	 stupně	navštěvovali	 studium	cyklu	A	2	a	B	2.	

A 25	žáků Marie	Doležalová 5.A 27 Marcela	Schutzová

1.B 25 Miroslava	Hastíková 5.B 25 Jaroslav	Němec

2.A 23 Drahomíra	Šálková 6.A 27 Vlasta	Hanáčková

2.B 24 Jiřina	Hladká 6.B 28 Marta	Novotná

3.A 24 Miroslava	Pavelková 7.A 23 Dana	Hofmannová

3.B 26 Marie	Muchová 7.B 23 Anna	Hašková

4.A 25 Věra	Karafiátová 8.A 22 Olga	Štochlová

4.B 25 Josef	Botek 8.B 24 Jitka	Bosáková

1983-1984 1.A
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1983-84 1.B

Všichni	 pedagogičtí	 pracovníci	 navštěvovali	 IPVU	 na	 škole.	
Vedením	 byla	 pověřena	 Jiřina	 Hladká.	 Vyučování	 a	 výchova	
byly	zaměřeny	na	profesionální	orientaci	žáků,	pracovní	a	po-
lytechnický	charakter	vyučování.	Ve	školním	roce	1983-84	škola	
využila	všechna	významná	výročí	k	výchovnému	působení.	Žáci	
7.	a	8.	tříd	navštívili	posádku	v	Uherském	Hradišti.	Byly	prove-
deny	besedy	se	žáky	vojenského	gymnázia	v	Opavě.	K	VŘSR	
a	 MČSP	 proběhla	 řada	 akcí	 –	 lampionový	 průvod,	 výstavky,	
besedy.	K	25.	únoru	byla	uspořádaná	akademie.	35.	výročí	PO	
oslavila	škola	řadou	akcí	–	slavnostní	slib	pionýrů,	přijetí	pioný-

rů	na	MNV,	kladení	věnců	k	pomníku	padlých	a	různé	soutěže.
Za	účelem	zvyšování	procesu	kvality	byla	prováděna	peda-

gogická	odpoledne.	Předvedli	je:	Marie	Muchová	–	vlastivěda,	
Vlasta	Hanáčková	–	výtvarný	výchova,	Jitka	Bosáková	–	třídnic-
ká	hodina.	Jednalo	se	o	výchovné	využití	hodin	i	o	prvky	branné	
výchovy.

Nová	koncepce	vstoupila	do	závěrečné	fáze	a	byla	zhodno-
cena	na	červnové	pedagogické	radě.	Ke	zlepšení	práce	tříd	byly	
prováděny	třídnické	hodiny.	Jejich	úroveň	se	letos	opět	zlepšila.	
Vzájemné	 hospitace	 jednotlivých	 učitelů	 přispěly	 ke	 zlepšení	

1983-1984  8.AB, učitelský sbor
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výsledků	výchovy	a	vzdělávání.	Uskutečnila	se	vzájemná	spolu-
práce	mezi	1.	třídami	a	mateřskou	školou.	

V	 letošním	 školním	 roce	 se	 projevil	 nepříznivý	 zdravotní	
stav	učitelů,	kteří	dlouhodobě	onemocněli.	Byly	to:M.	Schutz-
ová,	 M.	 Novotná,	 A.	 Hašková,	 J.	 Jančaříková,	 J.	 Krošláková.	
Protože	za	ně	nebyly	přiděleny	náhrady,	museli	učitelé	na	začát-
ku	3	měsíce	suplovat,	na	konci	školního	roku	–	2	měsíce.	Toto	
se	odrazilo	ve	velké	vyčerpanosti	učitelů	2.	stupně.	Za	J.	Kro-
šlákovou,	 která	 byla	 dlouhodobě	 nemocná	 před	 nástupem	 na	
mateřskou	dovolenou,	byla	přidělena	na	školu	od	května	Zora	
Tomečková	z	Uherského	Hradiště.	Převzala	vyučování	matema-
tiky	v	5.	a	6.	třídách.

Byly	prováděny	relace	do	rozhlasu	během	roku	k	význam-
ným	událostem.	Škola	se	zapojila	do	systému	Mládež	a	kultura.	
Na	škole	pracovalo	hodně	kroužků:	výtvarný	–	Vlasta	Hanáčko-
vá,	světonázorový	–	Jarmila	Davídková,	malování	kraslic	–	Jiři-
na	Hladká,	turisticko	–	branný	–	Antonín	Kusák,	Petr	Bělohrad,	
mladí	 obránci	 vlasti	 –	 Balajka,	 myslivecký	 –	 Otakar	 Mucha,	
požárnický	–	 Josef	Smištík,	 rybářský	–	 J.	Lenhart,	 střelecký	–	
Miroslav	Bednařík,	klub	ruského	jazyka	–	Dana	Hofmannová,	
hokejový	–	Jaroslav	Němec,	jazyk	německý	–	Věra	Karafiátová,	
odbíjená	–	Jaroslava	Krošláková.	Soutěže:	Písně	přátelství	–	3.	
místo,	Puškinův	památník	–	4.	místo,	olympiáda	JČ	–	4.	místo,	
olympiáda	JR	–	3.	místo,	olympiáda	Z	–	4.	místo,	dále	fyzika	–	
32.	místo,	Mladý	historik	–	12.	místo,	zajímavá	matematika	–	od	
5.	do	14.	místa.	Dále	byly	soutěže	ve	Vv,	Bv.	,	z	těch	také	prame-
nila	a	čestná	uznání	a	v	soutěži	„Zapalte	ohně	na	horách“	taktéž	
čestné	uznání.	V	oboru	modely	a	pomůcky	–	3.	místo	–	návrhy	
S.	Hofmanna,	O.	Štochlové	a	žáka	Bezděka.	Tradičně	proběhl	
lyžařský	kurz	7.	tříd	na	Ramzové.	V	Tv	se	mladší	žákyně	pro-
bojovaly	do	finále	Poháru	čes.	Rozhlasu	v	Jihomoravském	kraji	
a	získaly	5.	místo.	Žákyně	Petra	Hýbalová	byla	vybrána	k	celo-
státní	reprezentaci	v	soutěži	BPPOV.

Výchovné	 poradenství	 se	 opíralo	 o	 plán,	 vypracovaný	 An-
nou	 Haškovou.	 Byl	 zaměřen	 na	 profesionální	 volbu	 povolání	
v	 jednotlivých	 ročnících	 a	 plánem	 pro	 výchovu	 k	 vojenskému	
povolání.

Na	 škole	 byly	 provedeny	 tři	 inspekce:	 1x	 oši	 Kašpárek,	 2x	
Jestřabíková	a	dr.	Kulišťák	z	OPP	–	bez	připomínek.

Vojenské	gymnázium	Opava	–	1	 žák,	 gymnázium	–	3	 žáci,	
SEŠ	–	2	žáci,	SPŠ	–	3	žáci,	SZTŠ	–	1	žák,	maturitní	učební	obo-

ry	–	4	žáci,	učební	obory	–	32	žáků.	Přijímací	zkoušky	vykonali	
úspěšně	všichni	žáci.	Byli	připravováni	od	října	ve	3	skupinách,	
JČ	–	Jitka	Bosáková,	M	–	Ludmila	Dvořáková,	Anna	Hašková.

	Činnost	PO	byla	motivována	35.	výročím	založení	PO.	Pio-
nýrská	skupina	pracovala	podle	plánu.	Pracovalo	zde	22	oddílů,	
z	toho	15	všeobecně	zaměřených	a	7	zájmových.	Přetrvává	ne-
dostatek	oddílových	vedoucích	nad	18	 let.	Oddílových	vedou-
cích	je	19,	instruktorů	rovněž	19.

Akce:	sběr	odpadových	hmot	–	4	948	kg	papíru,	sběr	léčivých	
bylin	–	52,	7	kg.	Pro	místní	svaz	myslivců	–	750	kg	kaštanů.	Dále:	
turnaj	 v	 kopané,	 branný	 závod	 na	 Modré	 vodě,	 místní	 kolo	
stolního	 tenisu,	 besídky	 k	 novému	 roku,	 soutěž	 o	 nejlepšího	
šplhouna,	turnaj	v	sedací	kopané,	Partyzánský	samopal,	oslavy	
k	výročí	PO	SSM,	oslavy	MDŽ.	Na	zimní	rekreaci	byla	vyslána	
M.	Pavelková.	Zájezdů	s	Exodem	se	zúčastnili:	S.	Hofmann,	D.	
Hofmannová,	J.	Bosáková.	O	prázdninách	poznávacího	zájezdu	
severní	Čechy	s	výjezdem	do	NDR	se	zúčastnily	D.	Hofmanno-
vá	a	V.	Hanáčková.	Byl	uskutečněn	jednodenní	zájezd	do	Bra-
tislavy	na	Flóru.	Pedagogické	rady	byly	provedeny	podle	plánu	
školy	a	byly	zaměřeny	k	výchově	mravní,	branné,	volbě	povolání	
a	nová	koncepce.	Jednotlivá	MS	provedla	řadu	akcí,	které	jsou	
uvedena	v	hodnocení	školy.

SRPŠ	 –	 práce	 byla	 zaměřena	 na	 materiální	 a	 technickou	
pomoc.	Výbor	pracoval	podle	plánu.	Účast	na	schůzkách	byla	
dobrá.

Klasifikace:

pololetí pololetí

prospělo 386	žáků

neprospělo 9	žáků 4	žáci

vyznamenání 38	žáků 48	žáků

2.	stupeň	z	chování 1	žák 3	žáci

třídní	důtky 30	žáků 16	žáků

ředitelské	důtky 10	žáků 16	žáků

pochvaly 9	žáků 52	žáků

Svatopluk Hofmann, ředitel školy
Zapsala Jarmila Davídková

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková.

1983-1984 učitelský sbor
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Procházka po hřbitově aneb Kunovjané
Procházíme-li	 matriky,	 vidíme,	 že	 po	 staletí	 se	 Novovešťa-

né	a	Chyličané	při	„míchání	krve“	orientovali	v	první	 řadě	na	
domácí	mládence	a	dívky,	pak	se	navzájem	hledali	v	Nové	Vsi	
a	Chylicích	a	přes	pole	měli	nejčastěji	cestu	do	Lhoty.	Statisti-
ku	 jsem	nedělal,	ale	pak	bych	zařadil	Kvačice	a	Hluk.	Zvláště	
v	době	baroka	nebyly	výjimkou	sňatky	přes	Moravu,	ostatně	naši	
předkové	se	chodívali	do	Moravy	koupat	a	mnozí	se	dostali	na	
druhý	břeh.	Tak	se	k	nám	dostali	například	Smělíci.	Jedna	ves-
nice	však	byla	 téměř	zakázaná	–	Kunovice.	Přitom	 jsme	 leželi	
na	trase	Blatnice	–	Kunovice,	zde	se	přesouvalo	více	rodů	(Ko-
lůchovi,	Kuřimší	–	Kuřinovi).	Nakonec	i	do	Nové	Vsi	z	Kunovic	
přišli	 Jelénci	 a	 Ťokovi,	 částečně	 Machálkovi,	 ale	 v	 19.	 století	
a	v	první	polovině	století	dvacátého	jako	kdyby	platil	zákaz.	Těž-
ko	říci,	z	čeho	to	vyplývalo.

A	přece	se	stalo.	Zamilovali	se	František	Blažek,	narozený	
v	Kunovicích	na	starém	čísle	138	dne	14.	července	1872,	a	Ma-

riana	 Galušková	 z	 Nové	 Vsi	 číslo	
44,	 narozená	 31.	 května	 1879.	 Nešlo	
všechno	po	másle,	ale	vzájemná	láska	
všechno	překonala	a	15.	června	1897	
je	farář	František	Korhoň	v	novoves-
kém	kostele	oddal.	Františkův	tatínek	
Matouš	 Blažek	 (1839-1919),	 který	
měl	 jinak	 dcery,	 si	 moc	 přál,	 aby	 se	
syn	usadil	u	nich	doma	v	Kunovicích,	
Galuškovi	 je	chtěli	v	Nové	Vsi.	Mla-
dí	manželé	měli	štěstí,	že	byli	z	rodin	
relativně	 majetných,	 a	 tak	 si	 koupili	
svůj	dům	v	Nové	Vsi	číslo	123	od	Bot-
ků	zvaných	Súsedští.	Manželství	bylo	
šťastné,	požehnané	pěti	dětmi	-	podle	
abecedy	Anna,	Antonie,	Antonín,	František	a	Martin.	František	
byl	dobrý	hospodář,	manžel	a	otec,	Mariana	byla	veselá	taneč-
nice,	měla	 ráda	kostel	a	 čítala	 si	 životy	 svatých.	Později	k	 lás-
kám	přidala	i	trubičky.	Přišla	velká	válka	a	František	narukoval.	
Byl	s	dalšími	Novovešťany	na	italské	frontě,	dostal	se	do	zajetí.	
Válka	skončila	a	on	jako	zajatec	někde	zmokl,	dostal	zápal	plic	
a	zemřel	v	daleké	Itálii.	Mariana	zůstala	s	malými	dětmi	sama.	
Vyrůstala	další	generace.

Z	té	se	stal	v	Nové	Vsi	asi	nejznámější	Martin	(22.	května	
1903	-	15.	března	1997).	Ve	třinácti	letech	musel	orat,	naučil	se	
všechno,	co	hospodář	musel	umět.	Nežil	ale	 jenom	prací,	měl	
řadu	zájmů,	které	jej	posouvaly	do	popředí	v	obci.	Byl	členem	
lidové	 strany	 a	 horlivě	 se	 zapojil	 do	 práce	 novoveského	 Orla.	
Kaplan	Alois	Kobliha	zavedl	orelské	ochotnické	divadlo	a	Mar-
tin	patřil	mezi	hvězdy	jeviště.	Chodil	cvičit	i	mimo	Novou	Ves,	
později	vzpomínal,	jak	se	v	osmnácti	vypravil	na	orelské	cvičení	
do	 Blatnice.	 S	 kamarády	 se	 najedl	 třešní	 a	 bylo	 zle.	 Ale	 žád-
ná	tragédie.	Dne	5.	června	1929	se	oženil	s	Marií	Nedbalovou	

Martin Blažek

Hrob Blažků

František Blažek se svojí rodinou
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Výročí velkého požáru
Požáry	 procházejí	 celými	 dějinami	 lidského	 společenství,	

a	 tedy	 i	 dějinami	 Nové	 Vsi	 a	 Chylic.	 Představíme-li	 si	 staré	
domy	z	hlíny	a	dřeva	s	otevřeným	ohništěm,	kdysi	bez	komínů,	
kdy	dým	procházel	půdou	a	doškovou	střechou,	nebyl	problém,	
aby	někde	něco	od	ohně	chytlo	a	hořelo.	V	době	válek	pak	byly	
požáry	zakládány	úmyslně.	Na	počátku	15.	století	probíhala	na	
Moravě	občanská	válka,	při	které	došlo	k	zániku,	zřejmě	i	z	dů-
vodu	požáru,	vsi	zvané	Dlouhý	řádek.	Tato	ves	byla	záhy	obno-
vena	a	dostala	jméno	Nová	Ves.	Z	historických	zápisů	víme,	že	
30.	května	1605	Novou	Ves	zapálili	uherští	povstalci	vedení	Ště-
pánem	Bočkajem.	Když	po	bitvě	na	Bílé	hoře	císařští	vytlačovali	
povstalecká	vojska,	byla	23.	ledna	1621	opět	Nová	Ves	vypále-
na.	V	obou	případech	je	zvlášť	řeč	o	vypálení	novokřtěneckého	
Haushaben	v	místě	pozdějšího	panského	dvora	(dnes	Kusákovo	
řeznictví	a	vinotéka).	V	roce	1643	náš	kraj	plenili	Švédové	a	dě-
kanská	matrika	v	roce	1644	uvádí,	že	novoveský	kostel	byl	vypá-
len.	Zřejmě	hořelo	při	nájezdu	krymských	Tatarů	a	Turků	v	září	
1663,	kdy	na	ostrožském	panství	bylo	na	800	lidí	zabito	a	stov-
ky	byly	odvlečeny	do	zajetí.	Dne	22.	srpna	1704	plenili	a	pálili	
Novou	Ves	uherští	kuruci,	stejně	zde	loupili	i	8.	listopadu	toho	
roku.	O	malých	Chylicích	se	v	době	válek	a	nájezdů	ani	nepsalo,	
ale	je	pravděpodobné,	že	zde	hořelo	stejně	jako	v	Nové	Vsi.

V	novějších	dějinách	stojí	za	zmínku	obrovský	oheň	před	165	
lety	v	Nové	Vsi	na	dolním	konci.	Je	to	nejvíce	zdokumentovaný	
požár	 ve	 starších	 dějinách	 obce.	 Jak	 Nová	 Ves	 tehdy	 vypada-
la?	Fotografii	ještě	nemáme.	Domy	v	dědině	měly	většinou	tři	
místnosti	do	ulice,	vstupovalo	se	z	ulice	do	prostřední	místnosti,	
kterou	se	procházelo	do	dvora.	Zde	bylo	v	koutě	otevřené	oh-
niště,	na	kterém	se	vařilo.	Odsud	se	také	vstupovalo	do	komory	
a	obytné	místnosti.	Do	dvora	se	táhly	chlévy.	Na	dvoře	byly	čas-
to	kůlny,	vzadu	stodoly	(mlatevně),	které	dvůr	uzavíraly.	Ještě	
na	mapě	stabilního	katastru	z	konce	20.	let	19.	století	je	vidět,	

že	domy	stavebně	nesouvisely,	byly	mezi	nimi	průjezdy.	Návratí	
se	stavěla	až	ve	druhé	polovině	19.	století.	I	přes	mezery	mezi	
domy	 nebyl	 problém,	 aby	 se	 případný	 oheň,	 zvláště	 při	 sebe-
menším	větru,	přenášel	z	jedné	doškové	střechy	na	druhou.

Byla	neděle	29.	ledna	1854.	V	podvečerních	hodinách	začalo	
hořet	a	oheň	se	rychle	šířil	po	sousedních	domech.	Hořelo	na	
čísle	5	u	Ondřeje	Janíka,	na	č.	6	u	Matěje	Botka,	na	č.	7	u	Ma-
touše	Hlaváče,	na	č.	8	u	Jiřího	Bartyse,	na	č.	9	u	Martina	Kryšto-
fa,	nač.	10	u	Františka	Juráska,	na	č.	11	u	Jiřího	Nošky,	na	č.	12	
u	Matěje	Bočka,	na	č.	13	u	Josefa	Kunovjánka,	na	č.	14	u	Jana	
Smělíka,	na	č.	15	u	Františka	Nedbala,	na	č.	16	u	Jana	Sojáka,	na	
č.	17	u	Václava	Štěrby,	na	č.	18	u	Jiřího	Štěrby,	na	č.	19	u	Matěje	
Machálka,	na	č.	20	u	Cyrila	Vařechy,	na	č.	21	u	Fabiána	Zalubi-
la,	na	č.	22	u	Matouše	Hlúška,	na	č.	23	u	Šimona	Šálka,	na	č.	24	
u	Františka	Smělíka,	na	č.	25	u	Fabiána	Húska,	na	č.	26	u	Jana	
Hlúška,	na	č.	27	u	Jana	Šálka,	na	č.	28	u	Antonína	Botka,	na	č.	
29	u	Josefa	Zajíce,	na	č.	30	u	Jana	Botka,	na	č.	31	u	Antonína	
Húska,	na	č.	32	u	Františka	Jelénka,	na	č.	33	u	Tomáše	Štěrby,	
na	č.	34	u	Pavla	Kunovjánka,	na	č.	35	u	Pavla	Pijáčka,	na	č.	36	
u	 Tomáše	 Kusáka,	 na	 č.	 37	 u	 Jana	 Křiváka	 a	 na	 č.	 38	 u	 Jana	
Ondračky.	Pak	byla	panská	myslivna	(Jegerhaus)	a	panský	dvůr,	
které	byly	už	před	ohněm	zachráněny.	Z	protější	strany	dědiny	
to	musel	být	děsivý	pohled,	ovšem	děsivé	zážitky	měli	pohořelí.	
Vyhořel	 i	 starosta	Jiří	Bartys	z	č.	8,	který	měl	navíc	plné	ruce	
práce	s	řešením	následků	požáru.

Do	Nové	Vsi	přijely	různé	komise,	které	prošetřovaly	a	po-
čítaly	škody.	Někteří	pohořelí	byli	pojištěni,	jiní	potřebovali	vět-
ší	 pomoc.	 Finančně	 pomohli	 někteří	 Novovešťané,	 Chyličané,	
obyvatelé	Kvačic,	Kunovic	i	Předměstí.	Dne	16.	února	se	staveb-
ní	úřad	knížat	Lichtenštejnů	ve	Vídni	rozhodl	pomoci	prodejem	
dříví	za	levnou	cenu.	Situace	byla	zvlášť	těžká	i	pro	zimní	čas,	
takže	mnohé	práce	se	protáhly	nebo	odložily.

Mnohé	 domy,	 které	 byly	
opraveny	 nebo	 nově	 vysta-
věny,	 sloužily	 ještě	 dlouho.	
Podle	 pamětníků	 dům	 č.	 22	
zůstal	 v	 téměř	 původní	 po-
době	až	do	zbourání	na	pře-
lomu	60.	a	70.	let	20.	století.	
Po	roce	1854	byla	v	Nové	Vsi	
a	 Chylicích	 ještě	 řada	 požá-
rů,	 ale	 už	 nikdy	 nevyhořelo	
tolik	domů,	jako	v	roce	1854,	
kdy	vzala	za	své	celá	západní	
strana	dolního	konce.

Vladimír Teťhal

Podpis starosty Jiřího Bartyse

(10.	února	1906	-	27.července1979)	z	čísla	159	a	vychovali	spolu	
dvě	dcery.	O	pár	měsíců	později	se	ženil	i	bratr	František	s	Ma-
rií	 Hálovou.	 Rodina	 procházela	 vším,	 co	 nesl	 čas.	 Republika,	
válka,	 nástup	 socialismu.	 Martin	 stál	 se	 svojí	 manželkou	 před	
problémem	–	vstup	do	JZD.	Logicky	uvažoval,	jestli	bude	třeba	
vstoupit.	U	manželky	nepochodil.	Přišel	rok	1959	a	likvidace	je-
jich	hospodářství.	Nedalo	se	jinak,	oba	v	JZD	skončili.	A	tu	se	
situace	obrátila.	Martin	měl	neobyčejně	těžkou	práci,	vstával	ve	
tři	ráno,	pracoval	v	nezdravých	podmínkách,	nyní	žádné	nadše-
ní	neprojevoval.	Jeho	manželka,	která	milovala	zvířata,	si	práci	
v	družstvu	zamilovala	a	nedala	na	ni	dopustit.

Padesát	 let	trvající	manželství	rozdělila	smrt.	Martin	zůstal	
doma	 sám.	 Nakonec	 se	 nastěhoval	 k	 dceři,	 která	 si	 postavila	
v	humně.	Prožíval	šťastné	stáří.	Vždy	veselý	a	špásovný	vypravěč.	
Léta	letoucí	hrával	s	kamarády	taroky,	miloval	práci	se	dřevem,	
vyrobil	si	udírnu	a	udil	pro	„celou	dědinu“.	Těšil	se	úctě	i	ob-

libě.	V	plné	síle	ducha	vítal	v	roce	1993	vznik	České	republiky	
a	poskytl	rozhovor	novoveskému	Profilu.	Říkal,	že	je	nejstarším	
novoveským	lidovcem	a	orlem.

Zůstávalo	mu	jedno	přání.	Nikdy	nebyl	v	Praze.	Myslel,	že	se	
tam	už	nedostane.	Jedno	předjarní	nedělní	odpoledne	jej	už	ne-
bavil	film	pro	pamětníky.	Šel	něco	dělat.	Pálil	větvičky	z	ostříha-
ných	stromků	a	způsobil	si	popáleniny.	V	hradišťské	nemocnici	
byl	sice	zaopatřen	jedním	františkánem,	ale	byl	pln	optimismu.	
A	tu	se	rozhodlo	pro	léčení	v	Praze.	Tak	nechtěným	způsobem	
se	mu	přání	splnilo,	 jel	do	Prahy.	Ale	starý	organismus	už	ne-
mohl	utáhnout	námahu	léčení,	a	tak	15.	března	1997	v	pražské	
vinohradské	nemocnici	Martin	Blažek	zemřel.	Odešel	v	něm	rá-
zovitý	a	nepřehlédnutelný	Novovešťan	s	kunovickou	krví,	který	
překlenul	20.	století.

Vladimír Teťhal
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Zda	se	naše	domněnky	zakládají	na	skutečnosti,	to	nevím.	Ale	ti,	kteří	si	zlaté	časy	novoveského	hokeje	pamatují,	určitě	nasmě-
rují	naše	nejisté	závěry	do	správných	kolejí.	Doplní,	či	upřesní	jména	osob	na	fotografiích	a	určí	i	dobu	vzniku	fotek.	Pokud	existuje	
něco	jako	jejich	kronika,	ráda	jim	fotografie	i	razítko	předám.	Je	to	pěkná	vzpomínka	na	časy,	kdy	se	i	dospělí	více	věnovali	spor-
tovním	aktivitám	než	dnes.	Neseděli	u	„chytrých	mašinek“a	když	mrzlo,	tak	několikrát	v	noci	chodili	„udělat	led“,	bruslili,	trénovali,	
hráli,	soutěžili	a	věnovali	tomu	hodně	času.	Hráli	pro	sebe,	pro	radost	ze	sportu	a	pro	potěšení	svoje	i	fanoušků.			

Anna Řezáčová

učitel Jaroslav Novák, 
Josef  Kučera, František 
Lůčný, Josef Hráček,  
Antonín  Červenák, Josef 
Hábl, Josef Marek, Petr 
Botek, Josef Ludvík

Dolní řada zleva: Petr 
Korbel, Miroslav Hrbáč, 
Jaroslav Boček

Stojící: František Jurásek, Josef 
Botek, Antonín Botek,František 
Slezák, František Jurásek, Laďa 
Boček, Jan Šálek, Josef Kučera, 
Josef Kusák, Jan Nedbal

Klečící: Antonín Kunovjánek, 
Antonín Beneš, Josef Bedřich, 
František Šanák, František Štěr-
ba, František Zalubil

Historie hokeje v Nové Vsi a Chylicích
15.	listopadu	2016	zemřel	ve	věku	93	let	pan	Josef	Kučera	(kameník).	Znala	jsem	ho	dlouho,	protože	byl	otcem	našeho	souseda	

Josefa	mladšího.	V	pozůstalosti	se	našla	řada	zajímavých	věcí.	O	ty	„památeční“	se	podělily	rodiny	jeho	tří	synů.
Tak	se	mi	dostaly	do	rukou	zajímavé	věci	z	doby	jeho	aktivního	života.	Neměla	jsem	ani	tušení,	že	se	v	Ostrožské	Nové	Vsi	kdysi	

hrával	hokej.	Hráči	byli	dokonce	registrovaní	a	hráli	v	nějakém	druhu	soutěže	–	přeboru.	Po	této	bohulibé	činnosti	zbylo	dokonce	
úřední	razítko:																																																																			T. J. DRUŽSTEVNÍK

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
oddíl ledního hokeje

A	nakonec	dvě	fotografie.	Ta	starší	(tmavší)	není	datována,	ale	časem	jsem	zjistila,	kdo	na	ní	„září	v	plné	zbroji“.	Jsou	na	ní	
zleva:

Na	fotce	chybí	Ludvík	Potrousil,	Josef	Nedbal,	Antonín	Nedbal,	Karel	Ondračka,	brankáři	Ludvík	Kovařík,	František	Kusák,	
Tonda	Rybníkář,	Jara	Řezáč.	Občas	hrával	i	Bohuš	Kunovjánek.	Hospodářem	a	tím,	kdo	dělal	led,	byl	Josef	Obdržálek.

Druhá	(světlejší)	fotografie	je	mladšího	data.	Popisek	praví:	„9.	ledna	1962	–	3.	místo“,	ale	kde	a	o	co	se	hrálo,	foto	neříká.	Snad	
to	bylo	v	Uherském	Ostrohu	(v	pozadí	zámek	či	pivovar?).

Určit	aktéry	také	nebylo	snadné.	Po	dlouhých	konzultacích	jsme	se	dopídili,	že	v	horní	řadě	zleva	jsou:



30 profil        www.onves.cz

SPORT

Zimní příprava v plném proudu
O	tom,	že	se	fotbal	nehraje	jen	v	letním	období,	se	popsalo	

už	spoustu	papíru.	Důkazem	toho	je	fakt,	že	nyní,	na	přelomu	
února	a	března,	má	naše	nejvyšší	fotbalová	soutěž	odehrána	již	
tři	kola.	Stejně	tak	jsou	již	otřepaná	slova	o	tom,	že	co	se	v	zimě	
natrénuje,	z	toho	se	těží	po	celý	rok.	Tato	nejen	fotbalová	pravda	
platí	od	nejvyšší	ligy	až	po	ty	nejnižší	regionální	soutěže.	Výjim-
ku	tedy	netvoří	ani	„novočeští“	fotbalisté	ve	všech	svých	věko-
vých	kategoriích.

Družstva	 našich	 nadějí,	 tedy	 přípravky,	 se	 pilně	 připravují	
pod	vedením	trenérského	dua	Rudolf	Obal	-	Ivo	Bedřich	v	pro-
storách	Sportovního	centra.	Stejně	jako	každý	rok	mají	v	plánu	
účast	v	řadě	halových	turnajů.	Podobně	jsou	na	tom	i	žáci,	kteří	
pod	vedením	tria	Matěj	Hůsek	-	Martin	Daněk	-	Dalimil	Hyka	
trénují	rovněž	ve	sportovní	hale.	Ti	starší,	jmenovitě	Radek	Je-
lének,	Matěj	Pšurný,	David	Daněk	a	Adam	Grebeníček,	se	taky	
zapojují	do	přípravy	s	dorostem.	Díky	těmto	zodpovědným	mla-
dým	klukům	se	vlastně	 tréninky	dorostů	konají,	neboť	přístup	
našich	teenagerů	k	tréninkovému	procesu	je	velmi	nezodpověd-
ný.	Ano,	jsou	kluci	zranění,	nemocní,	ale	jsou	i	hráči,	kterým	buď	
nestojí	za	to	se	objevit,	nebo	omluvit	z	účasti.	Po	několika	letech	
máme	dostatek	dorostenců,	ale	už	podzim	poukázal	na	nezod-
povědný	 přístup	 některých	 jedinců.	 Naopak	 zájem	 hrát	 fotbal	
projevili	 cizí	 hráči	 z	 jiných	 oddílů,	 které	 nemají	 dorostenecká	

družstva,	čehož	ochotně	využijeme.	Družstvo	pod	vedením	a	tria	
Marek	Tvrdoň	-	Radomír	Nikl	-	Milan	Bouchal	st.	však	disponu-
je	i	hráči,	kteří	to	s	fotbalem	myslí	vážně.	Důkazem	jsou	Daniel	
Kreisl,	který	již	na	podzim	pravidelně	nastupoval	v	mužské	jede-
náctce	a	Marek	Opluštil,	který	rovněž	absolvuje	zimní	přípravu	
s	družstvem	mužů	pod	stabilním	vedením	Martin	Voráč	–	Rosti-
slav	Kreisl	–	Radek	Zálešák	st.	V	těchto	dnech	mají	nejtěžší	část	
zimní	přípravy	za	sebou	a	čeká	je	závěrečná	herní	příprava	před	
startem	jarní	části	sezóny,	který	je	datován	na	23.	března.	Tento	
den	přivítají	doma	soupeře	z	Jarošova.	Družstvo	mužů	se	bude	
muset	vypořádat	se	ztrátou	kapitána	Radka	Zálešáka	ml.,	který	
přestoupil	do	Hluku,	kde	bude	brázdit	vody	krajského	přeboru.	
Zaplnit	mezeru	se	budou	snažit	vlastními	zdroji,	ale	taky	budou	
zkoušet	mladé	hráče	z	Uherského	Brodu,	kteří	se	nevešli	do	šir-
šího	 kádru	 divizního	 celku.	 V	 plánu	 jsou	 přípravná	 utkání	 na	
hřišti	s	umělou	trávou	v	Kunovicích.

Ještě	než	vypuknou	klání	jarní	části	soutěží,	sejdou	se	členo-
vé	fotbalového	klubu	na	valné	hromadě,	konané	8.	března	v	pro-
storách	klubovny	na	hřišti.	Věříme,	že	hráči	na	jaře	navážou	na	
svá	účinkování	z	podzimní	části	a	že	si	místní	fotbaloví	fanoušci	
přijdou	na	své.	

Marek Tvrdoň

Novoveský čtyřboj
Jarní	část	závodů	a	přeborů	začal	pro	náš	oddíl	závody	v	do-

mácím	prostředí,	neboť	šlo	o	Novoveský	čtyřboj,	který	se	konal	
16.	2.	2019	v	tělocvičně	ZŠ.

Za	 přispění	 podpory	 a	 pomoci	 Obecního	 úřadu,	 který	
zastoupila	 paní	 starostka	 Jaroslava	 Bedřichová,	 TJ,	 kterou	
zastoupil	Vít	Pjajčík,	všech	sponzorů	a	 rodičů,	 se	závodů	zú-
častnily	 závodnice	 z	 Bučovic,	 Sokola	 Zlín,	 Gymnastiky	 Zlín	
a	našeho	oddílu.

Jako	první	se	se	svými	sestavami	na	prostných	a	lavičce	před-
stavily	naše	nejmenší	gymnastky	-	1.	místo	obsadila	Nikola	Ka-
dlčková,	mezi	staršími	1.	Lucie	Šáchorková,	2.	Vivien	Straková,	
3.	Kateřina	Bartáková,	4.	Karolína	Uhříčková.

Pak	se	začalo	závodit	v	pěti	kategoriích	a	na	čtyřech	nářadích	
-	prostná,	kladina,	přeskok,	bradla,	menší	–	hrazda.

U	každého	nářadí	rozhodovala	čtveřice	rozhodčích	z	hostují-
cích	i	našeho	oddílu,	tyto	rozhodčí	mají	III.	i	II.	třídu.

Ziskem	medailí	jsme	začaly	v	první	kategorii,	ročník	naroze-
ní	2012	a	mladší.	1.	místo	a	svou	první	zlatou	vybojovala	Anna	

Mikošková,	3.	místo	a	bronz	získala	Sabina	Prchlíková,	5.	místo	
Rozárie	Ondrová	a	6.	místo	Ester	Hanzová.

Další	medaile	se	přidaly	ve	druhé	kategorii,	ročník	2011	-	2010,	
2.	místo	a	stříbrnou	medaili	získala	do	své	sbírky	Tereza	Holáňo-
vá,	3.	místo	a	bronz	Tereza	Janoštíková,	6.	místo	Van	Minn	Lilien,	
7.	místo	Rozárie	Kordulová	a	8.	místo	Eva	Zajíčková.

V	kategorii	ročník	narození	2007	-	2006	medaile	nepřibyla,	
ale	7.	místo	získala	Tereza	Vidrmanová.

Kategorie	 5	 =	 nejstarší	 závodnice,	 ročník	 narození	 2005	
a	 starší,	 a	 další	 medaile.	 1.	 místo	 zásluhou	 Anny	 Pavlíčkové	
a	2.	místo	Radky	Šálkové.

Zisk	medailí	v	domácím	prostředí	velmi	potěšilo	jak	samotné	
závodnice,	tak	i	trenérky,	které	stojí	za	úspěchy	svých	svěřenkyň.	
Dále	samozřejmě	také	rodiče,	kteří	svým	přístupem	a	podporou	
přispívají	k	dobrým	výsledkům.

Do	dalších	bojů	a	závodů	přejeme	hodně	štěstí,	málo	pádů	
a	co	nejvíce	medailí.

Ivana Frantová
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Vodácký ples s formací Eminence si návštěvníci i pořadatelé užili
Hosty	 ze	 Sezemic,	 Žamberka,	

Poděbrad,	 Litovle,	 slovenského	
Trenčína,	 ba	 dokonce	 brazilské-
ho	Ria,	 tedy	vskutku	mezinárodní	
účast,	zaznamenal	v	pořadí	sedma-
dvacátý	Vodácký	ples	organizovaný	
SK	dračí	lodě	a	oddílem	kanoistiky.	
Rocková	 kapela	 Eminence	 z	 Bla-
nenska	byla	překvapivou	novinkou.	
Potěšilo	 vystoupení	 sportovních	
gymnastek	 a	 taneční	 vsuvka	 ško-
láků.	 Nechyběla	 tradičně	 parádní	
soutěž	 o	 ceny	 s	 lodí,	 předplatným	
magazínu	 Pádler,	 víkendovým	 po-
bytem	v	Jeseníkách	a	celou	 řadou	
dalších	 lahůdek.	 Prostě	 vodácký	
bál	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 se	 díky	
organizátorům,	 podporovatelům	
a	návštěvníkům	povedl.	Děkujeme.

Ocenění města Uherské Hradi-
ště a prvenství ve čtenářské anketě

Po	roce	se	opět	dostalo	ocenění	
Jiřímu	Zalubilovi	městem	Uherské	Hradiště.	A	nejen	to.	Čte-
nářská	a	divácká	anketa	mu	tentokráte	přiřkla	prvenství!	Kvůli	
cestě	na	soustředění	do	Kalifornie	se	však	slavnostního	večera	
ve	Slováckém	divadle	nemohl	zúčastnit,	a	tak	jej	na	pódiu	za-
stoupil	otec	Jaroslav.

Mistra	Evropy	a	bronzového	závodníka	ze	světového	šampi-
onátu	můžete	podpořit	také	v	anketě	týdeníku	Dobrý	den	s	Ku-
rýrem	nebo	v	anketě	o	nejlepší	sportovce	Zlínského	kraje.

Hodnocení a plánování za účasti osmi desítek členů a hostů
Do	 posledního	 místa	 zaplněný	 sklep	 u	 Kusáků	 naslouchal	

v	neděli	3.	února	vedení	oddílu	kanoistiky,	jež	hodnotilo	uplynu-
lou	sezónu	a	představovalo	plány	na	tu	nadcházející.	Závodní-
kům	roku	předával	ocenění	místostarosta	obce	Marek	Jurásek.	
Oddíl	složený	ze	125	členů,	dvanáctý	v	žebříčku	Mistrovství	ČR	
družstev,	který	je	součástí	zapsaného	spolku	TJ	Ostrožská	Nová	
Ves,	reprezentovalo	minulý	rok	v	25	soutěžích	na	vodě	přes	pa-
desát	pádlujících.

Po	přivítání	přítomných	a	hostů	Markem	Mazurem	se	ujal	
slova	předseda	oddílu	a	TJ	ONV	Vít	Pjajčík,	který	obeznámil	
členy	a	hosty	s	fungováním	spolku,	poděkoval	podporovatelům	
v	čele	s	obcí	ONV,	Českým	svazem	kanoistů	a	Českým	olympij-
ským	výborem,	Zlínským	krajem,	Ministerstvem	školství,	tělo-
výchovy	a	mládeže,	Českou	unií	sportu	s	nemalým	přispěním	
soukromých	subjektů.	Následně	tlumočil	poděkování	oddílům	
a	 klubům	 předsedy	 svazu	 rychlostní	 kanoistiky	 a	 sekretáře	
ČUS	 Jana	 Boháče	 z	 prosincové	 valné	 hromady	 v	 Nymburce	
za	 skvělou	 práci.	 Nastínil	 i	 složitou	 budoucnost	 sportovního	

odvětví	v	programu	olympijských	her.	Závěrem	se	zmínil	o	slo-
žité	problematice	územního	plánu	spojenou	s	ochrannými	pás-
my	vodního	zdroje,	kterou	doplnil	místostarosta	obce	Marek	
Jurásek.

Závodní	sezónu	2018	komentovala	trenérka	přípravky	Mar-
tina	Kyselá.	Vyzvedla	úspěchy	na	všech	úrovních,	jimž	domino-
val	zisk	evropského	titulu	a	světové	bronzové	medaile	juniorem	
Jiřím	Zalubilem,	jenž	převzal	nejen	ocenění	z	rukou	místosta-
rosty	 obce,	 ale	 i	 gratulaci	 ke	 svým	 čerstvým	 devatenáctinám.	
Dále	byli	oceněni	čtrnáctiletý	Ondřej	Prchlík	z	Ostrožské	Nové	
Vsi	(kajakář	roku),	jedenáctiletá	Karolína	Pavlíčková	z	Kunovic	
(kajakářka	roku),	desetiletý	Jiří	Uvíra	z	Kudlovic	(benjamínek	
roku)	 a	 třináctiletí	 kajakáři	 Richard	 Podráský	 (Tučapy)	 spolu	
s	Tomášem	Cíchou	(posádka	roku).	Kanoistkou	roku	byla	zvo-
lena	osmnáctiletá	Veronika	Húsková.

Ekonomické	 hospodaření	 komentoval	 nestor	 rychlostní	
kanoistiky	Ludvík	Ondračka.	Vzápětí	 jej	doplnil	předseda	Vít	
Pjajčík	s	tím,	že	díky	plánované	kanalizaci	by	se	rozpočet	na	rok	
2019	mohl	přehoupnout	přes	dvoumilionovou	hranici.

Ludvík	Ondračka	zastávající	pozici	správce	areálu	loděnice	
také	nastínil	nejpalčivější	potřeby	týkající	se	údržby	desetimilio-
nového	majetku	spolku.

Aktuální	termínovou	listinu	na	rok	2019	představila	trenér-
ka	Pavla	Martinková.	Rovněž	seznámila	osazenstvo	s	výsledky	
tréninkové	docházky	za	poslední	tři	měsíce.

Před	 následnou	 diskuzí	 předseda	 oddílu	 zveřejnil	 delegaci	
na	plánovanou	valnou	hromadu	TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	z.	s.

Termínová listina v rychlostní kanoistice na úvod roku:
23.	2.	-	2.	3.	Běžkařské	soustředění	(Krkonoše)
Březen	-	Jarní	pádlování	v	jižnějších	krajích
6.	 4.	 -	 Novoveský	 přespolák	 aneb	 Sportuj	 s	 námi,	 úvodní		

																		závod	Velkomoravské	ligy
12.	4.	-	20.	4.	-	První	soustředění	SCM	a	RDJ	(Slapy	–	Oboz)
13.	4.	-	Dlouhé	tratě	na	Moravě,	závod	Velkomoravské	ligy		

																		v	Kojetíně
20.	4.	-	Brněnská	pětka,	závod	Velkomoravské	ligy	v	Brně
27.	4.	-	28.	4.	-	Mistrovství	České	republiky	mládeže	a	veteránů		

																															na	5	km,	úvodní	závod	Českého	poháru	v	Týně		
																													nad	Vltavou

28.	4.	-	5.	5.	-	Druhé	soustředění	SCM	a	RDJ	(Slapy	–	Oboz)
11.	5.	-	13.	5.	-	I.	nominační	závod	dospělých	a	druhý	závod		

																															Českého	poháru	mládeže	v	Račicích
Vít Pjajčík

Snímek z jednoho z běžkařských tréninků oddílu kanoistiky nad nedalekou Novou Lhotou
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Josef Mahdalíček ml. a Ivo Mikoška okresními přeborníky
Týden	 po	 našem	 místním	 turnaji	 jsme	 hostili	 ve	 sportovní	

hale	registrované	hráče	stolního	tenisu	z	celého	okresu,	kteří	se	
přijeli	utkat	o	tituly	okresních	přeborníků	ve	dvouhře	a	čtyřhře	
jednotlivců.	Ve	dvouhrách	se	novoveským	hráčům	moc	nedařilo	
a	většina	z	nich	do	vyřazovacích	bojů	již	nepostoupila.	Všechno	
jsme	 si	 ale	 vynahradili	 v	 soutěži	 čtyřher.	 Po	 loňském	 druhém	
místě	naší	čtyřhry	Mahdalíček	–	Mikoška	jsme	patřili	mezi	užší	
okruh	favoritů	a	byli	jsme	nasazeni	jako	čtvrtý	pár	v	pořadí.

V	 prvním	 kole	 jsme	 měli	 volný	 los.	 Na	 rozehrání	 jsme	 si	
hladce	poradili	s	dvojicí	Vlk	-	Jurásek.	Ve	čtvrtfinále	to	byl	již	
boj	o	každý	míček.	Postoupili	jsme	přes	debl	z	Dolního	Němčí	
Uher	-	Kolísek.	V	semifinále	jsme	již	ale	favority	nebyli.	Narazili	
jsme	na	první	nasazený	pár	 -	otec	a	 syn	Žmolíkovi	 z	Nivnice,	
kteří	 spolu	 odehráli	 úspěšně	 desítky	 zápasů	 v	 divizní	 soutěži.	
V	prvním	setu	jsme	prohrávali	již	3:8,	ale	tento	set	jsme	zdra-
matizovali	a	prohráli	jej	až	13:15.	Přestože	jsme	první	set	pro-
hráli,	tak	jsme	si	ověřili,	že	dokážeme	potrápit	i	tohoto	papírově	
lepšího	soupeře,	což	nás	trochu	uvolnilo	a	míček	po	míčku	jsme	

dokázali	následující	3	vyrovnané	sety	vyhrát.	Zvítězili	jsme	3:1	
a	postoupili	do	finále.

Ve	 finále	 nás	 čekali	 naši	 možná	 nejméně	 oblíbení	 soupeři	
(samozřejmě	myšleno	herně,	ne	osobně).	Sehraný	pár	Polášek	–	
Šiller	z	Bílovic	nás	porazil	i	v	loňském	finále	a	v	krajských	soutě-
žích	družstev	s	nimi	máme	dlouhodobě	negativní	bilanci.	Stejně	
jako	v	semifinále	se	jednalo	o	velmi	vyrovnané	utkání,	kde	byl	
každý	míček	nesmírně	důležitý	a	mohl	 rozhodnout	 celý	 zápas	
v	podobě	působení	na	psychiku	hráčů.	S	vědomím,	že	nemáme	
co	ztratit,	 jsme	byli	aktivnějším	párem	a	nakonec	 jsme	možná	
trochu	nečekaně,	ale	zaslouženě	zvítězili	3:1	a	stali	se	okresními	
přeborníky!

Ve	 finále	 dvouhry	 se	 utkali	 Žmolík	 st.	 s	 Poláškem,	 který	
obhajoval	 dvě	 okresní	 vítězství	 v	 řadě.	 Nakonec	 zvítězil	 Pavel	
Žmolík.	S	ohledem	na	to,	že	jsme	oba	dva	finalisty	postupně	vy-
řadili	ve	čtyřhře,	je	naše	vítězství	o	to	cennější.	Soutěž	jednotliv-
ců	je	vždy	vnímána	jako	prestižnější,	ale	čtyřhra	má	svá	specifika	
a	kouzlo.	Spoluhráči	si	musí	typově	vyhovovat	a	musí	se	navzá-

jem	znát,	aby	dokázali	předpoklá-
dat,	jak	bude	výměna	pokračovat.	
Rovněž	musí	volit	umístění	a	 typ	
svých	 úderů	 tak,	 aby	 po	 návratu	
míčku	 na	 jejich	 polovinu	 nedo-
stali	 do	 úzkých	 svého	 spoluhrá-
če.	 Nesmíme	 zapomínat	 také	 na	
to,	že	je	čtyřhra	ve	stolním	tenisu	
disciplínou,	 za	 kterou	 se	 udělují	
olympijské	medaile.

V	historii	stolního	tenisu	v	Os-
trožské	 Nové	 Vsi	 se	 nepodařilo	
nikomu	 vybojovat	 titul	 okresní-
ho	přeborníka	ve	dvouhře	ani	ve	
čtyřhře.	 Dočkali	 jsme	 se	 tedy	 až	
letos,	po	57	 letech	soutěžení	nad	
zelenými	a	dneska	spíše	modrými	
stoly.

Ivo Mikoška

Novoveský turnaj O pohár starosty obce
V	sobotu	29.	12.	2018	proběhl	již	pátý	ročník	našeho	turnaje	

ve	stolním	tenisu.	Na	začátek	musím	ještě	jednou	vysvětlit	název	
turnaje.	Ano	vím,	že	máme	paní	starostku.	Dlouho	jsem	váhal,	
zda	 měnit	 název	 turnaje.	 Nakonec	 jsem	 se	 rozhodl	 ponechat	
původní	název,	protože	 se	 jedná	o	páté	pokračování	události,	
která	má	své	kouzlo,	příznivce	 i	 svůj	název.	Dle	zákona	o	ob-
cích	je	v	každé	obci	zřízen	úřad	starosty	obce.	Teprve	svobodné	
volby	a	většina	v	zastupitelstvu	obce	rozhodne,	zda	tento	úřad	

bude	zastávat	starosta	nebo	starostka.	Název	je	tedy	odvozen	od	
titulu	funkce.

Jednota	 Orla	 za	 obecní	 podpory	 již	 popáté	 připravila	 na	
sportovní	hale	11	stolů,	ceny,	medaile	pro	nejlepší	hráče	a	sa-
mozřejmě	 i	 poháry	 pro	 vítěze	 každé	 z	 kategorií.	 Na	 zelené	
a	modré	stoly	si	našlo	cestu	celkem	62	hráčů	a	hráček.

Turnaj	byl	opět	vypsán	ve	čtyřech	kategoriích	–	 žáci,	 ženy,	
muži	neregistrovaní	a	muži	 registrovaní.	Pro	základní	 skupiny	

Vítězové - žáci Vítězové - muži registrovaní Vítězky - ženy

Přeborníci okresu
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jsme	použili	 osvědčený	model	 z	předchozích	 let,	 kdy	 se	hraje	
v	pěti	až	šesti	členných	skupinách,	aby	si	všichni	dostatečně	za-
hráli.	Nejlepší	čtyři	z	každé	skupiny	postoupili	do	závěrečných	
vyřazovacích	bojů	o	pohár.	K	půlkulatému	výročí	jsme	pro	star-
tující	připravili	překvapení	v	podobě	losovaných	čtyřher,	které	
se	uskutečnily	prozatím	pouze	v	prvním	ročníku	turnaje.	Jedná	
se	o	náhodný	los	hráčů,	kdy	k	registrovanému	hráči	byl	„naloso-
ván“	hráč	neregistrovaný.

K	 vynikající	 atmosféře	 turnaje	 kromě	 soutěžících	 přispěla	
i	spousta	diváků,	kteří	přišli	podpořit	své	známé	či	rodinné	pří-
slušníky.	Před	přehledem	vítězů	ještě	dovolte	poděkování	obci	
za	podporu	nejen	pro	tento	obecní	turnaj,	ale	za	podporu	stol-

nímu	tenisu	celkově.	Také	děkujeme	Řeznictví	u	Kusáků	za	pří-
pravu	cen	a	sponzorský	dar.

Umístění:
Žáci	–	9	chlapců,	1	dívka:
1.	Matyáš	Kolečkář	-	ONV
2.	David	Holák	-	Uherské	Hradiště
3.	David	Jurásek	-	ONV
Ženy – 7 hráček:
1.	Dana	Straková	-	Hustopeče
2.	Miroslava	Příhodová	-	Těšov
3.	Nikola	Kučeráková	-	ONV
Muži neregistrovaní – 19 hráčů:
1.	Antonín	Horák	-	ONV
2.	David	Chovanec	-	Blatnička
3.	Petr	Galuška	-	Kunovice
Muži registrovaní – 26 hráčů:
1.	Roman	Jakubčík	-	Šakvice
2.	Pavel	Juras	-	Bzenec
3.	Marek	Kolečkář	-	ONV
Losovaná čtyřhra:
1.	Juras	Martin,	Bzenec	+	Antonín	Horák,	ONV
2.	Kodrla	Tomáš,	UH-ONV	+	Kandrnál	Ladislav,	Kunovice
3.	Jakubčík	Roman,	Šakvice	+	Janečka	Karel,	Blatnice
3.	Konečný	Martin,	ONV	+	Radek	Kvapil,	ONV

Ivo Mikoška

SPORT / INZERCE

Vítězové - muži neregistrovaní

LM net
www.LMNET.cz

Kamerové systémy

Chytrá TV od 99Kè/mìs.

VoIP - telefon

/INTERNET 30Mbit s

m295Kè/ ìs.

Panská 25 , Kunovice

Instalace ZDARMA a pøi pøechodu od jiného 

poskytovatele internet 2mìs. ZDARMA

Akce v termínu od 15.3. do 30.4.2019

777 725 100

internet@LMNET.cz

s DPH

WiFi router pro prvních dvacet zákazníkù

ZDARMA

Jednota Orel a místní organizace KDU-ČSL děkují všem 
organizacím, podnikatelům a příznivcům za krásné dary do 
tomboly  na Ples v Orlovně, který se uskutečnil v sobotu 
9. 2. 2019.

Adéla Botková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
leden - únor 2019

70 let 
	 4.	1.	 Miroslava	Vajdíková	 Dědina	138
	 23.	1.	 Josef	Vajdík	 Dolní	696
	 29.	1.	 Božena	Kulichová	 Polní	829
	 10.	2.	 Božena	Holubová	 Chylická	21
	 14.	2.	 Jarmila	Vaculová	 Dědina	162
	 20.	2.		 Jiřina	Koníčková	 Sadová	859
	 25.	2.	 Vladislav	Stloukal	 Dědina	182

75 let 
	 2.	1.	 Ludmila	Slezáková	 Nová	666
	 18.	1.		 Božena	Jelénková	 Krajiny	251
	 18.	1.	 Josef	Galuška	 Dědina	52
	 30.	1.	 Ludvík	Kunovjánek	 Dědina	163
	 4.	2.		 Jiřina	Hasmandová	 Obecnice	643

80 let 
	 11.	1.	 Marie	Ondračková	 Záhumení	502
	 21.	1.		 Anna	Tomanová	 Záhumení	404
	 15.	2.		 František	Šálek	 Dědina	36

85 let
	 1.	1.	 Jan	Zajíc	 Krajiny	253
	 13.	1.	 Zdeněk	Botek	 Záhumení	719
	 28.	2.		 Marie	Konečná	 Záhumení	488

86 let
	 3.	1.	 Antonie	Kovaříková	 Nová	718
	 26.	1.	 Ludmila	Pavlasová	 Družstevní	818
	 1.	2.	 Marie	Vařechová	 Dědina	493
	 16.	2.		 Ludmila	Štětinová	 Obecnice	563

87 let 
	 27.	1.		 Josef	Mikulec	 Nivky	713
	 21.	2.		 Josef	Glac	 Chříb	234
	 23.	2.	 Anna	Ratajská	 Za	kostelem	711

88 let 
	 14.	2.		 Vlasta	Křiváková	 Dolní	782
	 22.	2.		 Ludmila	Dufková	 Nivky	654

91 let 
	 15.	2.	 Anna	Botková	 Obecnice	725

92 let 
	 4.	2.	 Ludmila	Grigová	 Kopanice	104

93 let
	 3.	2.		 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180

94 let 
	 11.	2.	 Paulína	Kupcová	 Mírová	913

95 let 
	 3.	2.		 Marie	Červenáková	 Dědina	13

Zlatá svatba:
	 15.	2.	 František	a	Marie	Pavlasovi	
	 		 Kunovice	dříve	Za	kostelem	709

Svatba
	 19.	1.		 Pavla	Sladká	 Brno
	 	 Jiří	Mlýnek	 Krajiny	244

Narození 
	21.	12.	 Dominik	Silnica	 Na	Lapači	58
	26.	12.		 Kateřina	Hyclová	 Obecnice	564
	 11.	1.	 Olívie	Mičanová	 Chaloupky	267
	 16.	1.	 Jonáš	Peprník	 Mírová	909
	 11.	2.	 Maxim	Slovák	 Dědina	21

Úmrtí
	14.	12.	 Vlastimil	Ruman	 (1956)	 Záhumení	271
	 17.	1.	 Marie	Mléčková		 (1931)	 Lhotská	303
	 22.	1.	 Marie	Teťhlaová	 (1930)	 Záhumení	384
	 23.	1.		 Ludmila	Silnicová	 (1938)	 Dolní	477
	 26.	1.	 Jiřina	Zalubilová	 (1946)	 Záhumení	638
	 29.	1.		 Apolena	Peprníčková	 (1935)	 Školní	571
	 31.	1.		 Ludmila	Denkocyová	 (1940)	 Nivky	528
	 21.	2.	 Marie	Halamíčková	 (1954)	 Chylická	30
	 24.	2.	 Ludmila	Pijáčková	 (1931)	 Za	Kostelem	741
	 27.	2.		 František	Potrusil	 (1926)	 Záhumení	561
	 1.	3.	 Božena	Sovová	 (1928)	 Kopanice	104

Počet obyvatel k 31. 12. 2018  
- celkem 3.488 osob
narozeno 42	dětí		
z	toho	
16	děvčat			a		26	chlapců	

zemřelo	33	spoluobčanů	
z	toho			
13		žen	a		20		mužů

přihlášeno			72	občanů

odhlášeno		 	54	občanů
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