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Vážení občané,
rád bych se s vámi podělil o jednu 

radost. Po čtyřletém úsilí se v zastupi-
telstvu podařilo schválit nový územní 
plán obce. Tento dokument je jedním 
z nejdůležitějších pro plánování roz-
voje celé obce. Územní plán vyme-
zuje plochy pro stavební místa, pro 
podnikání, reguluje možnosti využi-
tí ploch na území obce. Zároveň je 
to bohužel v mnoha případech také 
nástroj, kterým se výrazně omezují 
například vlastnická práva k pozem-
kům. Práce na tvorbě nového územ-
ního plánu zahájilo v roce 2011 ještě 
předchozí zastupitelstvo. Prokousá-
vali jsme se návrhem zadání, potom 
vlastním zadáním a vedli jsme čas-
to velmi dlouhá a únavná jednání 
s dotčenými orgány státní správy. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
jak bývalým zastupitelům, tak pře-
devším bývalému panu starostovi 
Turečkovi, na kterém ležela největ-
ší část zodpovědnosti. Finální části 
schvalování územního plánu se zú-
častnil jako řadový zastupitel.

Byť má územní plán největší důle-
žitost pro zastavěné území obce, tvoří 
se pro celý obecní katastr. V katastru 
Ostrožské Nové Vsi máme jeden „da-
najský“ dárek. Jsou to naše krásná 
štěrková jezera - důležitý zdroj pitné 
vody pro desítky tisíc obyvatel okresu 
Uherské Hradiště a také vyhledávané 
místo ke sportu a odpočinku. Důle-
žitost významu jezer uznal i Zlínský 
kraj. Nezávisle na tvorbě našeho 
územního plánu zadal k vypracová-
ní studii pro využití území jezer po 
ukončení těžby štěrkopísku s respek-
továním ochrany zdroje pitné vody. 
O problémech kolem jezer bylo po-
psáno mnoho papíru a dodnes planou u majitelů chat vel-
ké vášně. Všechny, kdo mají v tomto „zakázaném“ území 
své zájmy, chci jménem svým i jménem celého zastupitel-
stva ubezpečit (a na to dávám své slovo), že v okamžiku, 
kdy budeme mít k dispozici studii nadřízeného orgánu, 
tedy Zlínského kraje, neprodleně zahájíme práce na do-
pracování územního plánu také v této oblasti a dáme jim 
prostor k vyjádření svých názorů, námětů a připomínek.

Nesmírně důležité v souvislosti s novým územním plá-
nem je otevření prostoru pro tvorbu a využití nových sta-
vebních míst a jejich zasíťování. Na tuto zprávu netrpělivě 
čekaly mladé rodiny, které hodlají stavět v části za DPS 
a mateřskou školou. Můžeme také začít plánovat další 
plochy pro výstavbu, podnikání a sportoviště.

Na začátku letní sezóny mám ještě jednu radost. Obec 
obstála v obou dotačních žádostech na stavby, které do-
plní infrastrukturu mezi koupalištěm, golfem, kempem 
a vlakovým nádražím. Po dostavbě cykloparku u kempu 
Slovácký dvůr a po opravách komunikací a ploch v ulici 

ÚVODNÍK

 Slovo starosty

Nádražní poblíž hřiště a přejezdu dostane tato část obce 
novou tvář. Myslím si, že právě v oblasti cestovního ruchu 
má naše obec obrovský potenciál.

K cestovnímu ruchu patří dozajista také kulturní 
a sportovní vyžití. O prázdninách má Nová Ves tu výho-
du, že se nevylidňuje, ale právě naopak. Proto je přes léto 
připraveno spousta akcí, které se vyplatí navštívit. V láz-
ních probíhá tradiční léto s nedělními koncerty dechovky. 
Slovácký dvůr má na každý víkend připravené hudební 
večery. V srpnu proběhnou v loděnici tradiční závody jak 
dračích lodí, tak rychlostních kanoistů. Jen doufám, že ne 
naposled… 

Vážení občané, přeji nám všem příjemně strávené léto. 
Oddechněme si od každodenních starostí, načerpejme no-
vých sil na letních dovolených. Školákům přeji kouzelné 
prázdniny s tím, že opatrnosti nikdy nezbývá. A pokud 
v létě zůstáváte doma, věřte, že i Nová Ves má spoustu 
krásných míst, kde se dá krásně relaxovat. 

Pavel Botek
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Zpravodajství

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 25. 6. 2015 se konalo 
6. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 způsob	hlasování	a	přijímání	usnesení
b)	 závěrečný	účet	obce	za	rok	2014	včetně	

výsledku	 zprávy	 o	 přezkoumání	 hos-
podaření	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	
rok	 2014,	 která	 je	 přílohou	 závěrečné-
ho	účtu	obce	za	rok	2014	a	nápravných	
opatření	k	této	zprávě

c)	 účetní	 závěrku	obce	 sestavenou	ke	dni	
31.	12.	2014	včetně	protokolu	o	schvále-
ní	účetní	závěrky

d)	 rozpočtové	opatření	č.	3	k	rozpočtu	obce	
na	rok	2015	v	těchto	závazných	ukazate-
lích:	

	 -	příjmy:	56	065	100	Kč
	 -	výdaje:	57	153	000	Kč
	 -	financování:	1	947	900	Kč
e)	 poskytnutí	 dotace	 pro	 Orel	 –	 Jed-

nota	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Dědina	
594,	 687	 22	 Ostrožská	 Nová	 Ves,		
IČ:	628	32	123	ve	výši	110	000	Kč	a	pod-
pis	veřejnoprávní	smlouvy	s	tímto	spol-
kem

f)	 poskytnutí	 dotace	 pro	 TJ	 Ostrožská	
Nová	Ves,	Lhotská	562,	687	22	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves,	 IČ:	 603	 69	 761	 ve	 výši	
207	 000	 Kč	 a	 podpis	 veřejnoprávní	
smlouvy	s	tímto	spolkem

g)	 poskytnutí	 dotace	 pro	 FK	 Ostrožská	
Nová	Ves,	Nádražní	842,	687	22	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	IČ:	485	06	087	ve	výši	275	
000	Kč	a	podpis	veřejnoprávní	smlouvy	
s	tímto	spolkem

h)	 poskytnutí	účelového	úvěru	z	Fondu	by-
dlení	obce	Ostrožská	Nová	Ves	ve	výši	
200	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	4%	
p.	 a.	 paní	 Janě	 Sedláčkové,	 Ostrožská	
Nová	Ves	a	podpis	smlouvy	o	půjčce

i)	 poskytnutí	účelového	úvěru	z	Fondu	by-
dlení	obce	Ostrožská	Nová	Ves	ve	výši	
240	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	4%	
p.	a.	panu	Martinu	Novákovi,	Ostrožská	
Nová	Ves	a	podpis	smlouvy	o	půjčce

j)	 poskytnutí	účelového	úvěru	z	Fondu	by-
dlení	obce	Ostrožská	Nová	Ves	ve	výši	
100	 000	 Kč	 s	 roční	 úrokovou	 sazbou	
4%	p.	a.	paní	Evě	Hlůškové,	Ostrožská	
Nová	Ves	a	podpis	smlouvy	o	půjčce

k)	 poskytnutí	účelového	úvěru	z	Fondu	by-
dlení	obce	Ostrožská	Nová	Ves	ve	výši	
60	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	4%	
p.	a.	paní	Marii	Ondračkové,	Ostrožská	
Nová	Ves	a	podpis	smlouvy	o	půjčce

l)	 podání	 žaloby	 k	 okresnímu	 soudu	
v	Uherském	Hradišti	na	určení	vlastnic-
tví	 mostů	 na	 účelových	 komunikacích	
v	 Obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 na	 parce-
lách:

	 -	Ostrožská	Nová	Ves,	parc.	č.	2704	v	k.	
ú.	Chylice	(vodní	plocha,	koryto	vodního	
toku	přirozené	nebo	upravené)	–	vlast-
nické	 právo	 Česká	 republika,	 právo	
hospodařit	 s	 majetkem	 státu	 –	 Povodí	

Moravy,	s.	p.,	Brno
	 -	Ostrožská	 Nová	 Ves,	 parc.	 č.	 1920/21	

v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	(vodní	plo-
cha,	 koryto	 vodního	 toku	 přirozené	
nebo	upravené)	–	vlastnické	právo	Čes-
ká	republika,	právo	hospodařit	s	majet-
kem	státu	–	Povodí	Moravy,	s.	p.,	Brno

	 -	Ostrožská	 Nová	 Ves,	 parc.	 č.	 4573/1	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	(vodní	plo-
cha,	 koryto	 vodního	 toku	 přirozené	
nebo	upravené)	–	vlastnické	právo	Čes-
ká	republika,	právo	hospodařit	s	majet-
kem	státu	–	Povodí	Moravy,	s.	p.,	Brno

m)	 schvaluje	 záměr	 prodeje	 části	 pozem-
ků	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 parc.	 č.	
1918/14	 (ostatní	 plocha,	 manipulační	
plocha)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves	o	výměře	asi	104	m2,	parc.	č.	1918/15	
(ostatní	 plocha,	 manipulační	 plocha)	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	vý-
měře	asi	23	m2,	parc.	č.	1918/16	(ostat-
ní	 plocha,	 manipulační	 plocha)	 v	 k.	 ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	
102	m2,	parc.	č.	1918/17	(ostatní	plocha,	
manipulační	plocha)	v	k.	ú.	a	obci	Ost-
rožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	102	m2,	
parc.	 č.	 1918/18	 (ostatní	 plocha,	 mani-
pulační	plocha)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	o	 výměře	 asi	 41	m2,	parc.	 č.	
1918/20	 (ostatní	 plocha,	 manipulační	
plocha)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves	o	výměře	asi	38	m2,	parc.	č.	1919/12	
(ostatní	plocha,	neplodná	půda)	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	
11	m2,	parc.	č.	1919/13	(ostatní	plocha,	
neplodná	 půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrož-
ská	Nová	Ves	o	výměře	asi	25	m2,	parc.	
č.	 1919/14	 (ostatní	 plocha,	 neplodná	
půda)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
o	výměře	asi	14	m2	(celková	výměra	asi	
460	m2)

n)	 záměr	prodeje	pozemku	Obce	Ostrož-
ská	Nová	Ves	parc.	č.	1345/1	(zastavěná	
plocha	a	nádvoří,	zbořeniště)	o	výměře	
96	m2	a	parc.	č.	1345/3	(zastavěná	plo-
cha	 a	 nádvoří,	 zbořeniště)	 o	 výměře	
40	m2	parc.	č.	1346	(ostatní	plocha,	jiná	
plocha)	o	výměře	118	m2	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 (celková	 výměra	
254	m2)

o)	 záměr	prodeje	části	pozemku	Obce	Ost-
rožská	Nová	Ves	parc.	č.	5093/1	(ostatní	
plocha,	neplodná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	Os-
trožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	40	m2

p)	 záměr	prodeje	pozemku	Obce	Ostrož-
ská	Nová	Ves	parc.	č.	4563/3	(zastavěná	
plocha	a	nádvoří)	o	výměře	1235	m2,	čás-
ti	pozemku	parc.	č.	4563/1	(orná	půda)	
o	výměře	asi	810	m2,	části	pozemku	parc.	
č.	4564/1	(vodní	plocha,	koryto	vodního	
toku	umělé)	o	výměře	asi	204	m2,	části	
pozemku	parc.	č.	4566	(ostatní	plocha,	
neplodná	 půda)	 o	 výměře	 asi	 1530	 m2	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	(celko-
vá	výměra	asi	3779	m2)

q)	 záměr	 prodeje	 malého	 automobilu	
AGM,	 MAGMA	 (nákladní	 automobil	
speciální,	 nosič	 výměnných	 nádstaveb),	
rok	výroby	1996,	RZ	UHA	44	63

r)	 prodej	 části	 pozemku	 Obce	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 parc.	 č.	 2448/2	 (ostatní	 plo-
cha,	ostatní	komunikace)	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 nově	 označeného	
podle	GP	č.	1073-219/2015	jako	parc.	č.	
2448/3	(ostatní	plocha,	ostatní	komuni-
kace)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
o	výměře	299	m2	za	cenu	280	Kč/m2,	tj.	
83	720	Kč	panu	Radku	Komárkovi,	R.	
Kubíčka	989,	686	05	Uherské	Hradiště	
s	 tím,	 že	 náklady	 spojené	 s	 převodem	
hradí	nabyvatel	a	daň	z	převodu	nemo-
vitostí	prodávající

Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
a)	 dle	 rozhodnutí	dotčených	orgánů	a	po	

dohodě	s	pořizovatelem	územního	plá-
nu	 o	 námitkách	 předložených	 po	 opa-
kovaném	 veřejném	 projednání	 návrhu	
územního	plánu	ze	dne	6.	4.	2015	takto:	

	 -	námitka	č.	1/1	se	vyřazuje	z	projedná-
vání	-	ZO	není	kompetentní	ve	věci	roz-
hodnout	

	 -	námitka	č.	1/2	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	2	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	3/1	 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	3/2	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	4/1	 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	4/2	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	5	 se	vyřazuje	

	 	 jako	bezpředmětná
	 -	námitka	č.	6	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	7	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	8	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	9	 se	zamítá
	 -	námitka	č.	10		 se	zamítá
	 -	námitka	č.	11		 se	zamítá
	 -	námitka	č.	12/1	 	se	zamítá	
	 -	námitka	č.	12/2		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	12/3		 se	zamítá
	 -	námitka	č.	13		 se	zamítá
	 -	námitka	č.	14/1		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	14/2		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	14/3		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	14/4		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	14/5	 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	14/6		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	14/7	 	se	zamítá	
	 -	námitka	č.	14/8	 	se	zamítá
	 -	námitka	č.	15		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	15	a)		 se	zamítá	
	 -	námitka	č.	15	b)	 	se	zamítá
	 Text	námitek,	rozhodnutí	zastupitelstva	

obce	o	podaných	námitkách	a	odůvod-
nění	tohoto	rozhodnutí	je	nedílnou	sou-
částí	opatření	obecné	povahy	č.	1/2015	
jako	jeho	příloha	č.	3	(kapitola	H)

Zastupitelstvo obce konstatovalo: 
a)	 podle	 §	 6	 odst.	 5	 písm.	 c)	 ve	 spojení	

s	 §	 54	 odst.	 2	 zákona	 č.183/2006	 Sb.,	
o	územním	plánování	a	stavebním	řádu	
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Zpravodajství

Z jednání rady obce
Dne 12. 5. 2015 se konalo 

13. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a)	 protokol	z	ústního	jednání	a	místního	

šetření	 konaného	 dne	 30.	 4.	 2015	 ve	
věci	 kontroly	 dodržování	 povinnosti	
stanovených	zákonem	č.	101/2000	Sb.,	
o	ochraně	osobních	údajů	a	změně	ně-
kterých	 zákonů	 a	 zákona	 č.	 255/2012	
Sb.,	o	kontrole	(kontrolní	řád).

b)	 oznámení	o	udělení	korekce	výše	pod-
pory	 z	 Operačního	 programu	 životní	
prostředí	 u	 akce	 „Revitalizace	 ploch	
zeleně	v	obci	Ostrožská	Nová	Ves“

c)	 usnesení	MěÚ	Uherské	Hradiště,	od-
boru	architektury,	plánování	a	 rozvo-
je,	týkající	se	námitky	o	podjatosti	Ing.	
Pavla	Šupky	ve	věci	nového	územního	
plánu	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	 (zn.	
MUUH-APR/32347/2015/MiV)

d)	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posou-
zení	a	hodnocení	nabídek	na	veřejnou	
zakázku	na	 služby	„Oprava	chodníků	
ulice	 Dědina	 –	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
2015“

e)	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posou-
zení	a	hodnocení	nabídek	na	veřejnou	
zakázku	na	služby	„Stavba	místní	ko-
munikace	u	kempu	Slovácký	dvůr“

f)	 stížnost	 pro	 porušení	 zákona,	 která	
byla	určena	Krajskému	úřadu	Zlínské-
ho	kraje	dne	4.	5.	2015	a	Obci	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	byla	zaslána	na	vědomí

g)	 schválení	návrhu	na	poskytnutí	dotace	
s	 podprogramu	 „Cestování	 dostupné	
všem“	 pro	 žádost	 o	 dotaci	 s	 názvem	
„BIKEPARK	 A	 ODPOČÍVADLO,	
OSTROŽSKÁ	 NOVÁ	 VES,	 EURO-
VELO“	 zaslané	 Ministerstvem	 pro	
místní	rozvoj,	odborem	cestovního	ru-
chu	spolu	s	přiloženými	pokyny

Rada schválila:
a)	 podpis	 smlouvy	 s	 firmou	 SVS-CO-

RRECT,	 s.	 r.	 o.,	 o	 dílo	 č.	 07/2015	 na	

„Opravu	chodníků	ul.	Dědina	–	Ostrož-
ská	Nová	Ves	2015“	za	cenu	1	529	993	Kč	
vč.	DPH	

b)	 podpis	smlouvy	s	firmou	ALSPO	ZLÍN,	
s.	r.	o.,	o	dílo	č.	S	008	2015	na	„Stavbu	
místní	 komunikace	 u	 kempu	 Slovácký	
Dvůr“	za	cenu	2	529	951	Kč	vč.	DPH	

c)	 poskytnutí	finančního	daru	výši	1	300	Kč	
paní	Blance	Vaníčkové,	Ostrožská	Nová	
Ves

d)	 žádost	p.	Radka	Vítka,	Ostrožská	Nová	
Ves	o	povolení	dočasné	stavby	-	přístřeš-
ku	pro	osobní	auto

e)	 žádost	od	MS	Jezera	o	povolení	umístění	
2	kusů	mysliveckého	zařízení	na	obecních	
pozemcích

f)	 bezplatné	zapůjčení	15	setů	stolů	a	lavic	
pro	MS	Jezera	na	Mysliveckou	noc,	která	
se	bude	konat	dne	11.	7.	2015

g)	 vyhlášení	 výběrového	 řízení	 pro	 zájem-
ce	 o	 poskytnutí	 úvěru	 z	 fondu	 bydlení	
obce	 pro	 rok	 2015	 v	 celkovém	 objemu	
600	000	Kč

h)	 rozdělení	dotací	žadatelům	podle	přílohy	
č.	1,	která	je	nedílnou	součástí	zápisu	č.	13	
z	jednání	rady	obce

i)	 novou	 redakční	 radu	 obecního	 zpravo-
daje	PROFIL	ve	složení:	Jaroslava	Bed-
řichová,	 Markéta	 Frantová,	 Miroslava	
Vajdíková,	 Anna	 Řezáčová,	 Vladimír	
Teťhal,	Petr	Hriceňák

Rada uložila:
a)	 vypracovat	 směrnici	 o	 obecním	 kame-

rovém	 dohlížecím	 systému	 v	 Ostrožské	
Nové	Vsi	a	předložit	ho	radě	k	projedná-
ní	na	dalším	jednání

b)	 předat	žádost	zaslanou	spolkem	naturis-
tů	Ostrožská	Nová	Ves	o	odprodej	části	
pozemků	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	Za-
stupitelstvu	obce	Ostrožská	Nová	Ves

c)	 žádosti	o	dotace	nad	50	000	Kč	předložit	
na	jednání	zastupitelstva	obce

d)	 u	poskytnutých	dotací	do	výše	50	000	Kč	
připravit	 veřejnoprávní	 smlouvy	 o	 po-
skytnutí	dotací	na	příští	jednání	rady	obce

Rada rozhodla o:
a)	 přidělení	zakázky	„Oprava	chodníků	uli-

ce	Dědina	–	Ostrožská	Nová	Ves	2015“	
firmě	SVS-CORRECT,	spol.	s	r.	o.,	za	
cenu	1	529	993	Kč	vč.	DPH

b)	 přidělení	zakázky	„Stavba	místní	komu-
nikace	 u	 kempu	 Slovácký	 dvůr“	 firmě	
ALSPO	ZLÍN,	s.	r.	o.,	za	cenu	2	529	951	
Kč	vč.	DPH

Rada opravila:
a)	 usnesení	RO12/2015/4a	na	znění:	„Rada	

obce	 schvaluje	 záměr	 pronájmu	 části	
obecního	 pozemku	 5118/1	 v	 k.	 ú.	 Ost-
rožská	Nová	Ves	o	výměře	cca	8x4	m“

Rada doporučila:
a)	 záměr	prodeje	pozemků	parc.	č.	1345/1,	

1345/3,	1346	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
k	 výstavbě	 rodinného	 domu	 a	 ukládá	
předložit	návrh	na	jednání	zastupitelstvu	
obce	v	měsíci	červnu	2015

Rada odložila:
a)	 schválení	návrhu	projektu	na	řešení	roz-

šíření	urnového	háje	na	místním	hřbito-
vě	po	provedení	místního	šetření

Dne 26. 5. 2015 se konalo 
14. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 protokol	 o	 kontrole	 výkonu	 přenesené	

působnosti	 na	 úseku	 silničního	 hospo-
dářství	v	období	roku	2014	–	bez	závad

b)	 informaci	Regionální	rady	regionu	sou-
držnosti	 Střední	 Morava	 o	 schválení	
projektové	žádosti	„Rekonstrukce	ulice	
Nádražní	Ostrožská	Nová	Ves“	k	dopra-
cování	 před	 uzavřením	 Smlouvy	 o	 po-
skytnutí	dotace	z	Regionálního	operač-
ního	programu	Střední	Morava

c)	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posou-
zení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 veřejnou	
zakázku	 na	 služby	 „Oprava	 chodníku	
ul.	 Lhotská,	 oprava	 mezi	 ulicí	 Mírová	
a	Nová“.

(stavební	 zákon),	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů	ověření,	že	Územní	plán	Ost-
rožská	Nová	Ves	není	v	rozporu	s:

	 -	Politikou	územního	rozvoje	České	re-
publiky	ve	znění	Aktualizace	č.	1	schvá-
lené	usnesením	vlády	č.	276/2015	dne	15.	
4.	2015

	 -	Zásadami	 územního	 rozvoje	 Zlínské-
ho	kraje,	zahrnujícími	právní	stav	ke	dni	
5.	 10.	 2012,	 vydanými	 Zastupitelstvem	
Zlínského	 kraje	 usnesením	 č.	 0749/
Z21/12	ze	dne	12.	9.	2012

	 -	Stanovisky	dotčených	orgánů	
	 -	Stanoviskem	Krajského	úřadu	

	 Zlínského	kraje	
Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
a)	 v	souladu	s	ust.	§	172	odst.	5	zákona	č.	

500/2004	Sb.	správní	řád,	ve	znění	poz-

dějších	předpisů,	o	námitkách	tak,	jak	je	
uvedeno	v	odůvodnění	opatření	obecné	
povahy	č.	1/2015

Zastupitelstvo obce vydalo: 
a)	 podle	§	6	odst.	5	písm.	c)	za	použití	§	43	

odst.	4	a	§	54	odst.	2	zákona	č.	183/2006	
Sb.,	o	územním	plánování	a	stavebním	
řádu	(stavební	zákon),	ve	znění	pozděj-
ších	předpisů,	ve	spojení	s	částí	šestou	§	
171	až	174	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správ-
ní	 řád,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
s	ust.	§	35	a	§	84	odst.	2	písm.	y)	zákona	
č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zříze-
ní)	 ve	 znění	pozdějších	předpisů	a	ust.	
§	13	a	přílohy	č.	7	vyhlášky	č.	500/2006	
Sb.,	o	územně	analytických	podkladech,	
územně	plánovací	dokumentaci	 a	 způ-
sobu	evidence	územně	plánovací	činnos-

ti	Územní	plán	Ostrožská	Nová	Ves	dle	
příloh	tohoto	usnesení:

	 -	Územní	plán	Ostrožská	Nová	Ves
	 -	Odůvodnění	Územního	plánu	

	 Ostrožská	Nová	Ves

Zastupitelstvo obce souhlasilo: 
a)	 v	souladu	s	§17	odst.	7	písm.	a)	zákona	č.	

250/2000	Sb,	o	rozpočtových	pravidlech	
územních	 rozpočtů	 v	 platném	 znění	
s	celoročním	hospodařením	obce	za	rok	
2014,	a	to	bez	výhrad

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
a)	 písemné	zprávy	kontrolního	a	finanční-

ho	výboru
b)	 výroční	zprávu	společnosti	Sirnaté	lázně	

Ostrožská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	za	rok	2014
Veronika Kubíková
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Rada schválila:
a)	 dodatek	ke	smlouvě	směnné	č.	07102014	

uzavřené	dne	9.	10.	2014	mezi	Obcí	Os-
trožská	 Nová	 Ves	 a	 Ředitelstvím	 silnic	
a	dálnic	ČR

b)	 smlouvu	 o	 dílo	 s	 Ing.	 arch.	 Michalem	
Hladilem,	jejímž	předmětem	je	zpraco-
vání	dokumentace	k	vydání	rozhodnutí	
o	 změně	 využití	 území,	 dokumentace	
pro	 zadávání	 a	 provádění	 stavby	 a	 au-
torský	dozor	při	výstavbě	projektu	„Bi-
kepark	 a	 odpočívadlo	 Ostrožská	 Nová	
Ves,	Eurovelo	4“	za	cenu	127	050	Kč	vč.	
DPH

c)	 Příkazní	 smlouvu	 s	 firmou	 MCI	
SERVIS,	 s.	 r.	 o.,	 na	 výkon	 zadavatel-
ských	činností	na	veřejnou	zakázku	„Re-
konstrukce	 ulice	 Nádražní	 Ostrožská	
Nová	Ves“	v	hodnotě	30	250	Kč	vč.	DPH

d)	 smlouvu	o	dílo	s	firmou	RENA	NOVA	
STAVEBNÍ,	s.	r.	o.,	na	zakázku	„Oprava	
chodníku	ul.	Lhotská,	oprava	mezi	ulicí	
Mírová	a	Nová“	za	cenu	1	193	951	Kč	vč.	
DPH

e)	 zábor	veřejného	prostranství	vyhrazené-
ho	k	parkování	osobního	auta	za	cenu	
dle	 platné	 obecně	 závazné	 vyhlášky	
s	 tím,	že	zabezpečení	proti	neoprávně-
nému	stání	jinými	vozidly	si	zajistí	žada-
tel	na	vlastní	náklady

f)	 směrnici	 č.	 01/2015	 kterou	 se	 stanoví	
pravidla	pro	zajištění	ochrany	osobních	
údajů	při	provozování	Obecního	dohlí-
žecího	kamerového	systému

g)	 smlouvu	o	pronájmu	pozemku	parc.	č.	
5233/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	o	cel-
kové	ploše	55	m2	panu	Miroslavu	Čáp-
kovi,	Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	10	Kč/
m2/rok

h)	 smlouvu	o	pronájmu	pozemku	parc.	č.	
5235/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	za	do-
mem	č.	p.	382	o	výměře	cca	54	m2	panu	
Liborovi	 Bedřichovi,	 Ostrožská	 Nová	
Ves	za	cenu	2	Kč/m2/rok	55	m2	

i)	 podpis	veřejnoprávních	smluv	o	poskyt-
nutí	investiční/neinvestiční	dotace	z	roz-
počtu	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	1	–	11	
sportovním,	 společenským,	 zájmovým	
spolkům,	fyzickým	osobám	a	římsko-ka-
tolické	farnosti	ve	výši	do	50	000	Kč

Rada uložila:
a)	 ve	 stanovených	 termínech	 předat	 po-

žadované	 doklady	 a	 dokumenty,	 které	
jsou	nezbytné	pro	úspěšné	dopracování	
předložené	projektové	žádosti	„Rekon-
strukce	ulice	Nádražní	Ostrožská	Nová	
Ves“	 výkonnému	 výboru	 Regionální	
rady	soudržnosti	Střední	Morava

b)	 předat	 záměr	 prodeje	 části	 pozemku	
parc.	 č.	 5118/1	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	zastupitelstvu	obce

c)	 předat	záměr	prodeje	pozemku	parc.	č.	
444	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	zastupi-
telstvu	obce

d)	 předat	záměr	prodeje	pozemku	parc.	č.	
1723/18	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	za-
stupitelstvu	obce

e)	 odpovědět	 Petru	 Bílkovi,	 Kunovice	
o	 nápravě	 a	 plánovaných	 opatřeních	
týkajících	 se	 vyřešení	 situace	 s	 nebez-
pečným	mostem	v	k.	ú.	Chylice	(Petříko-
vec),	na	který	upozornil	dne	22.	dubna	
2015

f)	 zjistit	další	podrobnosti	k	dříve	podané	
žádosti	 na	 prodej	 části	 pozemku	 parc.	
č.	4551/2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	ve	
vlastnictví	 Českých	 drah,	 a.	 s.,	 a	 kupní	
smlouvě	z	roku	2012	a	informovat	radu	
obce	na	dalším	jednání

g)	 prověřit	 stav	 odpočinkové	 zóny	 u	 MŠ	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 zajistit	 nutné	
opravy	a	prověřit	možnost	rozšíření	od-
počinkové	zóny	u	MŠ	Ostrožská	Nová	
Ves

Rada nedoporučila:
a)	 odprodej	části	pozemku	parc.	č.	5118/1	

v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves
b)	 záměr	prodeje	pozemku	parc.	č.	444	v	k.	

ú.	Ostrožská	Nová	Ves
Rada neschválila:
a)	 žádost	FK	Ostrožská	Nová	Ves	o	dotaci	

na	turnaj	tříd	ZŠ	v	hodnotě	3	000	Kč
Rada obce rozhodla o:
a)	 přidělení	 zakázky	 „Oprava	 chodníku	

ul.	 Lhotská,	 oprava	 mezi	 ulicí	 Mírová	
a	Nová“	firmě	RENA	NOVA	STAVEB-
NÍ,	s.	r.	o.,	za	cenu	1	193	951	Kč	vč.	DPH

Dne 9. 6. 2015 se konalo 
15. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 postoupení	žádosti	Policie	České	repub-

liky	o	provedení	opatření	ve	věci	zjiště-
ných	závad	ve	sjízdnosti	a	schůdnosti	na	
mostech	v	katastru	Ostrožská	Nová	Ves	
místně	a	věcně	příslušnému	správnímu	
orgánu,	kterým	je	Obecní	úřad	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	silniční	správní	řád,	k	vyří-
zení

b)	 rozhodnutí	o	povolení	uzavírky	(úplné)	
provozu	 části	 silnice	 II//495,	 km	 0,000	
–	3,605,	v	úseku	od	křižovatky	se	silnicí	
I/55(za	Uh.	Ostrohem)	po	křižovatku	se	
silnicí	III/4991(před	Ostr.	Lhotou)	a	km	
3,	605	–	4,161	v	prostoru	křižovatek	silni-
ce	II/495	a	III/49991	a	III/4954	a	o	naří-
zení	objížďky

c)	 oznámení	o	zahájení	vodoprávního	říze-
ní	o	stanovení	výjimky	ze	zákazu	vstupu	
a	vjezdu	do	ochranného	pásma	I.	Stup-
ně	vodního	zdroje	za	účelem	provedení	
hydrogeologického	 průzkumu	 na	 po-
zemku	parc.	č.	1918/21	v	k.	ú	Ostrožská	
Nová	Ves

d)	 nesouhlasné	 stanovisko	 k	 návrhu	 roz-
hodnutí	o	námitkách	uplatněných	v	ná-
vrhu	Územního	plánu	Ostrožská	Nová	
Ves	a	ukládá	pořizovateli	zjištěné	nedo-
statky	napravit

e)	 kladné	stanovisko	k	upravenému	návr-
hu	rozhodnutí	o	námitkách	uplatněných	
v	 návrhu	 Územního	 plánu	 Ostrožská	
Nová	Ves	zaslané	na	základě	schválení	
dokumentu	 Aktualizace	 č.	 1	 Politiky	

územního	rozvoje	České	republiky
f)	 kladné	 stanovisko	k	návrhu	Územního	

plánu	Ostrožská	Nová	Ves
g)	 informaci	zaslanou	firmou	EKO-KOM,	

a.	s.,	o	množství	odpadu,	který	obec	vy-
třídila	v	roce	2014	a	předala	k	využití

Rada schválila:
a)	 nájemní	 smlouvu	 s	 panem	 Martinem	

Soukeníkem,	Ostrožská	Nová	Ves	o	ná-
jmu	části	pozemku	parc.	č.	5037	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	rybaření	
za	stanovených	podmínek

b)	 podpis	nájemní	 smlouvy	 s	Annou	Mo-
ttlovou,	Ostrožská	Nová	Ves	na	proná-
jem	části	pozemku	parc.	č.	5118/1	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	120	m2	za	
cenu	 2	 Kč/m2/rok	 jako	 rozšíření	 dvoru	
jejího	RD

c)	 termín	a	program	6.	zasedání	zastupitel-
stva	obce,	které	se	uskuteční	25.	6.	2015	
od	15:00	hodin

Rada uložila:
a)	 zařadit	zprávu	č.	224/2014/KŘ	o	výsled-

ku	přezkoumání	hospodaření	obce	Os-
trožská	Nová	Ves,	IČ:	00291200	za	rok	
2014	závěrečného	účtu	a	předložit	zastu-
pitelstvu	obce	a	ve	stanoveném	termínu	
odeslat	 nápravná	 opatření	 k	 zjištěným	
nedostatkům

b)	 předložit	zastupitelstvu	obce	záměr	pro-
deje	pozemků	ve	vlastnictví	obce.	Jedná	
se	o	parcely	nebo	jejich	části	v	k.	ú.	Os-
trožská	 Nová	 Ves	 č.	 1918/20,	 1919/14,	
1919/13,	 1918/18,	 1918/17,	 1918/16,	
1918/15,	1918/14	a	1919/12

c)	 firmě	NVB	LINE,	s.	 r.	o.,	přepracovat	
pasport	dle	požadavků	uvedených	v	pí-
semném	vyjádření	Krajského	ředitelství	
Polici	Zlínského	kraje

d)	 vyhlásit	záměr	pronájmu	části	pozemku	
parc.	 č.	 5083/1	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves

e)	 vyhlásit	záměr	pronájmu	části	pozemku	
parc.	č.	2212/1	v	k.	ú.	Chylice

f)	 vyzvat	firmy	DOBET,	s.	r.	o.,	a	Štěrkov-
na,	s.	r.	o.,	k	doplnění	dopisu	ve	věci	pod-
nětu	k	přezkoumání	 rozhodnutí	 s	uve-
dením,	kterého	konkrétního	rozhodnutí	
se	přezkoumání	týká

Rada neschválila:
a)	 záměr	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	

505	v	k.	ú.	Chylice
Rada doporučila:
a)	 uzavřít	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 půjčky	

z	 Fondu	 bydlení	 s	 Janou	 Sedláčkovou,	
Ostrožská	Nová	Ves,	ve	výši	200	000	Kč

b)	 uzavřít	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 půjčky	
z	Fondu	bydlení	s	Martinem	Novákem,	
Ostrožská	Nová	Ves,	ve	výši	240	000	Kč

c)	 uzavřít	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 půjčky	
z	Fondu	bydlení	s	Mgr.	Bc.	Evou	Hlůš-
kovou,	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 ve	 výši	
100	000	Kč

d)	 uzavřít	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 půjčky	
z	Fondu	bydlení	s	Marií	Ondračkovou,	
Ostrožská	Nová	Ves,	ve	výši	60	000	Kč



6  profil        www.onves.cz

Zpravodajství / ze života obce

Mateřské centrum Zvoneček v Ostrožské Nové Vsi
Mateřské	centrum	v	Ostrožské	Nové	Vsi	má	letitou	tradici	

a	i	tento	rok	se	maminky	se	svými	dětmi	v	hojném	počtu	schá-
zely	každou	středu	na	orlovně,	aby	společně	trávily	dopoledne.	
Zázemí	 orlovny	 je	 velmi	 příjemné	 a	 hmotně	 vybavené	 právě	
k	 řízené	 činnosti	maminek	 s	dětmi.	Pomocí	básniček,	 říkanek	
i	hrou	na	různé	hudební	nástroje	si	děti	osvojují	a	rozvíjí	hudeb-
ní	dovednosti,	trénují	rytmus	a	obohacují	se	po	hudební	a	este-
tické	stránce.	Nezapomíná	se	také	na	různá	cvičení,	kterými	si	
děti	trénují	koordinaci,	rovnováhu	a	celkové	správné	postavení	
těla	a	motorický	vývoj	jako	takový.	V	rámci	výtvarné	chvilky	si	
maminky	s	dětmi	mohou	vytvořit	krásné	tematické	výrobky,	kte-
rými	si	mohou	vyzdobit	dům	či	byt.	Mateřské	centrum	je	otevře-
no	všem	maminkám,	jejichž	děti	ještě	nenavštěvují	MŠ.	

DDM Pastelka, Uherský Ostroh

Dne 23. 6. 2015 se konalo 
16. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 rozhodnutí	 č.	 j.	 KUZL/27669/2015	 ze	

dne	28.	5.	2015,	kterým	byl	udělen	sou-
hlas	s	uzavřením	Dodatku	č.	1	veřejno-
právní	 smlouvy	mezi	Městem	Uherské	
Hradiště	a	Obcí	Ostrožská	Nová	Ves	na	
výkon	 přenesené	 působnosti	 na	 úseku	
sociálně	právní	ochrany	dětí	dle	zák.	č.	
359/1999	Sb.,	o	sociálně	právní	ochraně	
dětí	ve	znění	pozdějších	předpisů

b)	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posou-
zení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 veřejnou	
zakázku	na	služby	„Ostrožská	Nová	Ves,	
rekonstrukce	 kanalizace	 v	 ulici	 Záhu-
mení“

Rada uložila:
a)	 předložit	 požadované	 doklady	 k	 dopl-

nění	žádosti	o	poskytnutí	dotace	na	akci	
„Bikepark	 a	 odpočívadlo,	 Ostrožská	
Nová	ves,	Eurovelo	4“

b)	 odpovědět	žadatelům	ve	věci	zbudování	
protihlukové	zdi	mezi	rodinným	domem	
a	hasičskou	zbrojnicí	v	Chylicích	a	zvážit	
technické	řešení	protihlukové	světlopro-
pustné	 zdi	 a	 v	 případě	 technické	 způ-
sobilosti	uloží	provést	úpravu	do	31.	8.	
2015

c)	 pozvat	Mgr.	Michaelu	Miklíčkovou,	so-
ciální	 pracovnici	 MěÚ	 Uh.	 Ostroh	 na	
osobní	schůzku	a	projednat	nabídku	slu-
žeb	pro	občany

Rada schválila:
a)	 příkazní	 smlouvu	mezi	Obcí	Ostrožská	

Nová	Ves	a	Pavlem	Nyklem	ve	věci	čin-
nosti	 technického	 dozoru	 investora	 na	
stavbě	 „Ostrožská	 Nová	 Ves	 –	 rekon-
strukce	kanalizace	v	ulici	Záhumení“	ve	

výši	14	000	kč	vč.	DPH
b)	 smlouvu	o	zřízení	věcného	břemene	č.:	

OT-014330033021/001	na	kabel	NN
c)	 smlouvu	o	dílo	na	akci	„Ostrožská	Nová	

Ves,	 rekonstrukce	 kanalizace	 v	 ulici	
Záhumení“	s	firmou	TUFÍR,	spol.	s	r.	
o.,	za	cenu	2	515	768,25	Kč	vč.	DPH

d)	 záměr	 prodeje	 multikáry	 ve	 vlastnictví	
obce.	Rada	obce	uložila	předat	nabídku	
na	odkup	multikáry	ve	vlastnictví	Obce	
Ostrožská	Nová	Ves	Zastupitelstvu	obce	
na	 jednání	dne	25.	6.	2015.	Rada	obce	
doporučila	prodejní	cenu	5	000	–	10	000	
Kč

Rada obce rozhodla o:
a)	 přidělení	zakázky	„Ostrožská	Nová	Ves,	

rekonstrukce	 kanalizace	 v	 ulici	 Záhu-
mení“	firmě	TUFÍR,	spol.	s	r.	o.,	za	cenu	
2	515	768,25	Kč	vč.	DPH

Veronika Kubíková

Podnikatel roku Zlínského kraje Antonín Plachý
V	měsíci	červnu	2015	získal	pan	Antonín	Plachý	ocenění	„Pod-

nikatel	roku	Zlínského	kraje	2014.“	Vyznamenání	si	generální	ře-
ditel	Sirnatých	lázní	Ostrožská	Nová	Ves,	s.	r.	o.	převzal	na	domácí	
půdě	 –	 v	 lázeňské	 kavárně.	 Blahopřání	 se	 mu	 dostalo	 nejen	 od	
zástupců	kraje	a	vyhlašovatele	ankety	(Sdružení	podnikatelů	Zlín-
ského	kraje),	ale	i	od	nejvyšších	představitelů	naší	obce	a	dalších	
hostů.	Pan	Antonín	Plachý	je	stále	velmi	podnikavý,	pracovitý	a	do	
důchodu	se	podle	svých	slov	nechystá.	Svoje	dílo	chce	pak	přene-
chat	svým	dětem.

Sirnaté	lázně	Ostrožská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	mají	dva	vlastníky:	
polovina	patří	Obci	Ostrožská	Nová	Ves	a	druhá	polovina	společ-
nosti	IBC	ROYAL,	s.	r.	o.	Lázním	se	velmi	daří.	Svědčí	o	tom	i	po-
čet	pacientů.	Ročně	je	to	asi	4	000	osob.	Léčí	se	hlavně	pohybové	
ústrojí,	pooperační	stavy,	nemoci	kožní.	Pacienti	mají	velmi	hezké	
ubytování,	dobrou	a	pestrou	stravu,	procedury,	které	si	pochvalují.	
Kulturní	vyžití	je	velké	-	zájezdy	do	sklípků,	na	památky	a	hlavně	
kulturní	večery	na	kolonádě.	Okolí	lázní	je	velmi	pěkně	upravené.	
Byl	vybudován	nový	pramen,	kolonáda,	ke	sportu	slouží	tenisový	
kurt,	bazén	i	procházky	po	okolí.

Pan	Antonín	Plachý	má	největší	radost	ze	spokojených	pacien-
tů,	návštěvníků	lázní	i	z	těch,	kteří	se	do	lázní	pravidelně	vracejí.

K	významnému	ocenění	srdečně	blahopřejeme	a	do	dalších	let	
přejeme	panu	řediteli	hlavně	hodně	a	hodně	zdraví,	síly	a		krásné	
dny	strávené	se	svou	rodinou.	 Miroslava Vajdíková
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Přírodní koupaliště Albatros
Přírodní	koupaliště	Albatros	vítá	návštěvníky	na	bezpečném	

koupališti	s	rozšířenými	gastronomickými	a	sociálními	službami.	
Koupaliště	je	vhodné	hlavně	pro	rodiny	s	dětmi,	které	tady	mají	
velké	vyžití.	Hygienická	stanice	hodnotí	vždy	vodu	na	koupání	
jako	 nejlepší.	 Koupaliště	 se	 od	 loňského	 roku	 velmi	 změnilo.	
Byl	 zde	 vybudován	 autokemp	 s	 novými	 chatkami,	 které	 jsou	
dvoulůžkové	nebo	trojlůžkové	a	s	kuchyňkou	a	sociálním	záze-
mím.	Každá	ubytovací	jednotka	má	od	silnice	parkovací	místo	
pro	 automobil.	 Byla	 vybudována	 nová	 centrální	 budova	 s	 re-
staurací.	Pro	děti	je	zde	pirátská	loď	a	další	zařízení	-	houpačky,	
prolézačky,	skluzavky	apod.	Další	vyžití	nabízí	koupaliště	zapůj-
čením	lehátka,	vodního	šlapadla,	loďky	s	vesly,	pevného	lehátka,	
badmintonové	sady,	míče	a	síťě	na	volejbal.	Návštěvníci	ocení	
čistotu	sociálního	zařízení,	poskytování	občerstvení,	upravenou	
pláž,	prostory	na	terase	i	ubytování	v	autokempu	Albatros.	So-

ciální	zařízení,	 sprchy	 i	 teplá	voda	a	kabinky	zůstávají	dále	ve	
staré	centrální	budově.	Od	jara	do	podzimu	si	zájemci	o	rybaře-
ní	mohou	na	přírodním	koupališti	ulovit	kapra	nebo	jiný	druh	
ryb.	Návštěvníci	si	mohou	koupit	povolenku	k	rybolovu	a	koupě	
není	podmíněna	členstvím	v	rybářském	svazu.	Samozřejmě	ry-
bolov	podléhá	místnímu	řádu.	A	co	vstupné?	Letos	koupaliště	
Albatros	nezdražovalo.	Dospělí	zaplatí	50	Kč,	děti	od	5	do	15	
let	30	Kč,	osoby	ZTP	+	P	30	Kč,	parkování	osobního	auta	na	
den	30	Kč	a	autobus	200	Kč.	Koupaliště	má	své	webové	stránky,	
na	kterých	najdete	všechny	 informace.	Koupaliště	Albatros	se	
otevřelo	pro	návštěvníky	10.	 června	2015.	Pracovníky	 čeká	na	
koupališti	ještě	mnoho	práce,	hlavně	úprava	okolí	a	parkoviště.	
Provozovateli	přírodního	koupaliště	Albatros	v	Ostrožské	Nové	
Vsi	přeji	jen	a	jen	krásné	počasí	a	mnoho	spokojených	návštěv-
níků.	 Miroslava Vajdíková

Víkend památkových domků
Region	 Slovácko	 -	 sdružení	 pro	 rozvoj	 cestovního	 ruchu	

připravil	 na	 6.	 -	 7.	 6.	 2015	 „Víkend	 otevřených	 památkových	
domků“	 s	 mottem:	 „Otvíráme	 vrata,	 dveře,	 dvířka,	 branky...“	
Památkové	domky	jsou	symboly	života	v	obcích,	doklady	běžné-
ho	vesnického	života,	hospodářství	s	každodenními	povinnostmi	
tak,	jak	je	čas	a	roční	období	přinášelo	-	muškáty	v	oknech,	na-
stlané	bělostné	peřiny,	vždy	čistý	stůl-	středobod	každé	domác-
nosti,	 kachlová	 kamna,	 obrázky	
a	sošky	patronů	a	svatých,	mod-
litební	knížky	a	růžence.	

To	vše	můžete	vidět	i	v	Ostr.	
Nové	Vsi.	Naše	památkové	dom-
ky	 byly	 součástí	 této	 velkolepé	
akce.	 Otevřeno	 bylo	 celkem	 30	
objektů	 na	 Uherskohradišťsku	
a	Brodsku.	Pořadatelé	připravili	
cyklotrasy,	 které	 vždy	 spojovaly	
několik	obcí	v	menší	nenáročný	
či	větší,	náročný	okruh.	Bylo	při-
praveno	celkem	6	tras.	Nová	Ves	
byla	na	trase	s	Kunovicemi,	Ost-
rožskou	Lhotou	a	Hlukem,	popř.	
i	s	Boršicemi	u	Blatnice.

Otevřeno	 bylo	 v	 sobotu	
i	v	neděli.	Návštěvníci	si	důklad-
ně	 prohlédli	 všechno,	 co	 chtěli	
vidět.	Ocenili	 naši	 kolekci	kras-
lic.	 To	 není	 k	 vidění	 hned	 tak	
někde!	Zaujala	je	i	sbírka	šicích	
strojů.	V	muzeální	části	se	mno-

zí	ve	vzpomínkách	vraceli	do	dětství.	Časté	byly	výroky:	"Jé,	to	
měla	babička	taky	a	každé	prázdniny	jsme	spávali	v	takových	pe-
řinách!"	Naši	mladí	včelaři	provázeli	návštěvníky	životem	včel.	
Odměnili	všechny	medovými	perníčky	a	ukázkou	výroby	svíček.	
Hosté	si	mohli	koupit	i	čerstvě	stočený	med.	Na	dvoře	byla	pro	
hosty	připravena	ukázka	paličkování	i	drobné	výrobky.	

Anna Řezáčová
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Drazí přátelé,
děkuji vám všem za přízeň, které se mi dostalo, když jsem 

koncem června přicestoval do své rodné obce, abych doma 
mezi svými oslavil své 10. kněžské jubileum. Je to pro mě vzác-
ností navštívit domov, pozdravit se s přáteli, vidět zase Buch-
lov a Štěrk, pomodlit se v kostele, ve kterém jsem byl pokřtěn, 
biřmován, ve kterém jsem poprvé sloužil Bohu u oltáře mši 
svatou. Vlastně je už pro mě i vzácností slyšet a mluvit mou 
mateřštinou, protože žiji v německém Mnichově.

Velmi mě těší, že jsem jako výraz díků Bohu, Panně Marii, 

ale také i své obci a vám mohl věnovat mimořádně krásnou 
sochu. Maria, svatá Panna, s otevřenou náručí říká kolem-
jdoucímu mnoho. Ukazuje nám, jak o nás stojí, jak nám na-
bízí svou pomocnou ruku, jak nás chce obejmout a také po-
zvednout tam nahoru až k Bohu, kam ona už dospěla. Ano, 
ukazuje nám ono teplo rodinného přijetí, otevřené náruče tře-
ba i pro marnotratného syna. Ne všechno lze vypovědět slovy, 
ale zkuste se tam jen zastavit a podívat se, možná také zakusíte 
onen příjemný pocit a v srdci vám zazní: Ano, zde jsem doma!

Jan Franta

Nová ozdoba naší obce
V	neděli	 28.	 června	2015	byla	naše	obec	ozdobena	

novou	velmi	vkusnou	a	elegantní	sochou	Panny	Marie.	
Je	umístěna	v	parku,	kde	od	poloviny	18.	století	do	dob	
nedávných	stávala	škola.	Primárním	účelem	sochy	Pan-
ny	Marie	 je	výraz	poděkování	našeho	rodáka	P.	Jana	
Franty	 za	 deset	 let	 kněžství,	 ale	 můžeme	 zde	 vidět	
i	jinou	symboliku	a	jiné	významy.	Umístění	v	místech	
staré	školy	naznačuje	vazbu	na	celé	předchozí	gene-
race,	 na	 staletou	 kultivaci	 myslí	 a	 srdcí	 prostřednic-
tvím	mariánské	úcty,	ale	také	pohled	do	budoucnosti,	
když	se	Maria	zobrazená	sochou	dívá	na	novou	školu	
a	může	přicházející	a	odcházející	zdravit,	povzbuzovat	
i	učit.

Zvyk	stavět	sochy	svatých,	kříže	a	Boží	muky	se	
pojí	především	s	barokní	zbožností,	která	určova-
la	duchovní	život	v	17.	až	19.	století,	ale	některé	
její	 prvky	 zůstaly	 až	 do	 dnešní	 doby.	 Jestliže	 při	
návštěvě	okolních	„katolických“	zemí	běžně	narazí-
me	na	sochy	sv.	Jana	Nepomuckého,	případně	i	kříže	
a	jiné	sochy	svatých,	v	zemích	s	protestantskou	tradi-
cí	nic	takového	neexistuje.	V	našich	vesnicích,	Nové	
Vsi	a	Chylicích,	se	stavěly	v	barokní	době	především	
dřevěné	 kříže.	 Máme	 o	 nich	 zprávy,	 když	 byly	 na	

počátku	 19.	 století	 nahrazovány	 novými,	 a	 zachovaly	 se	
listiny,	ve	kterých	se	obce	zavazovaly	udržovat	je.	Pozdě-
ji	 i	 tyto	 byly	 nahrazeny	 kříži	 kamennými.	 Z	 kamenných	
křížů	máme	nejčastěji	před	očima	ten	na	rozhraní	Nové	
Vsi	a	Kunovic	u	Petříkovce	z	roku	1747,	na	rozcestí	uli-

ce	 Dolní	 a	 Lhotské	 z	 konce	 18.	 století	 a	 na	 hřbito-
vě	z	roku	1804.	Ale	asi	nejstarší	takovou	památkou,	
která	vyjadřovala	vděčnost	Bohu	a	svatým	nebo	při-

pomínala	mimořádné	události,	 je	Boží	muka	u	 lázní,	
která	svým	stylem	spadá	do	1.	poloviny	18.	století	a	je	

možná	nejstarší	stavební	památkou	v	obci.
Chylice	dnes	mají	sochu	Panny	Marie	v	dědině,	kam	

byla	přestěhována	od	bývalého	JZD,	i	kříž,	který	na	po-
děkování	za	kněžství	postavil	chylický	rodák	P.	Josef	
Hanáček.	Nyní	má	svou	mariánskou	 sochu	 s	 inspi-
rací	 stejnou	 jak	 Hanáčkův	 kříž	 i	 Nová	 Ves.	 Měli	
bychom	všichni	vyjádřit,	alespoň	v	duchu,	vděčnost	

P.	 Janu	 Frantovi,	 že	 na	 svůj	 náklad	 ozdobil	 naši	 obec	
dílem	s	velkým	duchovním	poselstvím.	Sochu	vytvořil	
akademický	 sochař	 Jindřich	 Martinák	 z	 Uherského	
Hradiště.	 Kéž	 toto	 umělecké	 dílo,	 které	 je	 výrazem	
osobní	zbožnosti,	dlouhá	léta	těší	oko	i	mysl	obyvatel	
naší	obce.	 Vladimír Teťhal

Boží tělo

Slavnostní týden v naší farnosti
V	prvním	červnovém	týdnu	prožila	naše	farnost	dvě	události.	

Ve	čtvrtek	4.	6.	jsme	oslavili	Slavnost	těla	a	krve	Páně.	Slavnost-
ní	 mše	 svatá	 začala	 v	kostele	 a	poté	 se	konal	 průvod	věřících	
s	krátkými	zastaveními	u	krásně	nazdobených	oltářů.	Tyto	před	
svými	 domy	 připravili	 Basovníkovi,	 Koneční	 a	 Bujákovi.	 Tra-
dičně	byli	 zapojeni	novoveští	hasiči,	kteří	nesli	baldachýn	nad	
nejsvětější	svátostí.

Druhou	 významnou	 událostí	 bylo	 První	 svaté	 přijímání	
dětí	v	neděli	7.	června.	K	této	svátosti	se	připravovalo	5	dětí	

(3	děvčata	a	2	chlapci)	po	několik	měsíců.	Vrcholem	přípra-
vy	byla	 svatá	zpověď	konaná	v	 sobotu	6.	6.	V	prosluněnou	
a	boží	milostí	naplněnou	neděli	přijaly	naše	děti	poprvé	tělo	
Kristovo.	 Velké	 poděkování	 patří	 panu	 faráři	 P.	 J.	 Kucha-
řovi,	 který	 děti	 k	 této	 slavnosti	 vedl.	 Také	 rodiče	 přispěli	
úklidem	a	výzdobou	kostela.	Díky	patří	i	malé	schole,	pro-
vázející	mši	svatou	zpěvem,	a	všem,	kteří	přispěli	svou	účastí	
a	pomocí.

	 Renata Smištíková

Svaté přijímání 2015
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Pejskařům
Nevím,	jak	vám	ostatním,	ale	mně	docela	vadí	při	procházce	

na	polní	cestě	(a	nejenom	tam)	exkrementy	psích	mazlíčků.
Spousta	 lidí	 má	 dnes	 doma	 pejska,	 chodí	 ho	 vzorně	 ven-

čit,	ale	už	málokdo	si	po	něm	venku	uklidí.	Proč	si	myslíte,	že	
ostatním	nevadí,	když	si	váš	pejsek	udělá	svou	potřebu	do	jejich	
trávníku	ať	už	před	nebo	vedle	domu?	Doma	na	trávě	si	to	také	
nenecháte	 ležet	a	posbíráte	 to,	 tak	proč	ne	venku?	Chápu,	že	

nebudete	běhat	s	pytlíkem	po	poli	a	hledat,	kde	k	tomu	došlo,	
ale	když	 je	to	hned	vedle	cesty,	 tak	snad	není	takový	problém	
to	uklidit.	I	my	ostatní	se	totiž	rádi	projdeme	v	přírodě	po	polní	
cestě	s	kočárkem,	malými	dětmi	nebo	starými	rodiči.	A	někdy	je	
opravdu	docela	problém	do	něčeho	nešlápnout.

Myslím	 si,	 že	 by	 všichni,	 kdo	 chtějí	 mít	 pejska,	 měli	 být	
schopni	si	i	venku	po	něm	uklidit.	 Marie Stolaříková

Investiční akce 2015 pokračují
V	 Profilu	 2/2015	 občané	 obce	 byli	 informováni	 o	 plánova-

ných	 investičních	akcích	na	 rok	2015.	Na	začátku	července	 se	
nám	 podařilo	 úspěšně	 dokončit	 některé	 akce.	 Občané	 v	 ulici	
Dědina	určitě	ocení	opravený	chodník,	a	to	konkrétně	od	domu	
č.	p.	184	až	k	provozovně	opravny	aut	u	Kumbárů	a	od	obchod-
ního	domu	Jednota	po	rodinný	dům	č.	p.	138.	Pouze	část	chod-
níku	před	bývalou	knihovnou	byla	vynechána	z	důvodu	plánova-
né	demolice	tohoto	objektu	v	roce	2016.	

Další	 akcí,	 která	 se	 podařila	 dokončit,	 je	 výstavba	 místní	
komunikace	u	kempu	Slovácký	dvůr,	která	slouží	jako	částečná	
příjezdová	cesta	ke	garážím,	do	kempu	a	k	nově	navrhovanému	
bikeparku	a	parkovacím	místům.	I	když	se	vám	tato	cesta	bude	
zdát	nedokončena,	tedy	tak,	že	vede	odnikud	nikam,	mýlíte	se.	
Akce	bude	pokračovat	rekonstrukcí	navazující	silnice,	chodní-
ku,	cyklostezky	v	ulici	Nádražní	a	příjezdové	cesty	ke	koupališti.	
Tato	akce	bude	převážně	financována	z	finančních	prostředků	
v	rámci	operačního	programu	ROP	NUTS	II	Střední	Morava,	
které	 obec	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 získala.	 Rekonstrukce	 silnice	
bude	probíhat	 po	 vyplacení	financí	 v	měsících	 září	 –	prosinec	
roku	2015.

Souběžně	s	touto	akcí	proběhne	výstavba	sportovně	oddycho-
vého	areálu	se	sportovními,	herními	a	oddychovými	prvky,	který	
bude	 zaměřen	 pro	 sportovní	 a	 cyklistickou	 veřejnost	 všech	 vě-
kových	 kategorií.	 Na	 tuto	 investiční	 akci	 nazvanou	 „BIKEPARK	
A	ODPOČIVADLO,	OSTROŽSKÁ	NOVÁ	VES,	EUROVELO	4“	se	
podařilo	obci	získat	dotaci	z	Ministerstva	pro	místní	rozvoj	v	rámci	
Národního	programu	podpory	cestovního	ruchu	pro	rok	2015.	

Koncem	měsíce	června	2015	se	podařilo	dokončit	opravu	chod-
níku	sloužícího	jako	spojnice	mezi	ulicí	Mírovou	a	Novou.	V	prů-
běhu	letních	prázdnin	nás	čeká	oprava	chodníku	na	ulici	Lhotská,	
která	začne	u	památkového	domku	a	skončí	u	domu	č.	p.	562.	

V	měsíci	červnu	2015	měla	být	zahájena	rozsáhlá	rekonstrukce	
kanalizace	a	místní	komunikace	v	ulici	Záhumení,	a	 to	konkrét-
ně	od	rodinného	domu	u	Bujáků	po	křižovatku	ulice	Záhumení	
a	Obecnice.	K	zahájení	této	rekonstrukce	však	ze	závažných	pro-
vozně-technických	důvodů	zatím	nedošlo.	Termín	zahájení	se	po-
souvá	na	přelom	měsíců	července	a	srpna.	

Popřejme	všem,	kteří	se	podílejí	či	budou	podílet	na	realizaci	
těchto	akcí,	hodně	zdaru,	málo	komplikací	a	spoustu	slunečných	
dnů. Jaroslava Bedřichová
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Ze života obce

Tip na výlet – ostrožský zámek
Zámek	v	Uherském	Ostrohu	své	brány	veřejnosti	otevřel	te-

prve	nedávno,	v	současnosti	však	svým	návštěvníkům	nabízí	již	3	
prohlídkové	trasy.	První	z	nich	je	multimediální	prohlídka	pod-
zemím	zámku,	která	je	unikátním	projektem	v	celém	Zlínském	
kraji.	 Zavede	 návštěvníky	 do	 fantastických	 světů	 –	 Křišťálové	
jeskyně,	Paměti	světa	–	Atlantida	a	na	tajemnou	planetu	jedno-
rožců	Lukuma.	V	Křišťálové	jeskyni,	 jejíž	hlavním	motivem	je	
voda	a	hra	se	světlem,	mohou	návštěvníci	pozorovat,	jak	se	mění	
světlo	v	průběhu	celého	dne.	Ve	druhé	místnosti	je	instalována	
interaktivní	expozice	Paměť	světa	–	Atlantida,	která	na	pozadí	
iluze	podmořského	světa	zachycuje	poselství	starých	civilizací.	
Kromě	jiného	v	ní	lze	obdivovat	krásu	obrazů	Zdeňka	Hajného	
a	nechat	se	unášet	měnící	se	kompozicí	světa	jiné	civilizace.	Po	
přesunu	na	planetu	jednorožců	Lukuma	se	všichni	kochají	nád-
hernými	jednorožci,	kteří	se	pomalu	vynořují	z	temnoty.	Odváž-
ní	si	mohou	vyzkoušet	snímač	tepové	frekvence.	Lze	bezpochy-
by	konstatovat,	 že	právě	 tato	prohlídková	 trasa	 katapultovala	
ostrožský	zámek	na	přední	příčky	z	hlediska	zájmu	turistů.	

Druhá	prohlídková	trasa	do	zámecké	věže	je	zaměřena	pře-
devším	na	milovníky	historie.	Průvodce	v	historickém	kostýmu	
zájemcům	 povypráví	 o	 dějinách	 ostrožského	 zámku	 i	 města	
a	zavede	je	do	nejstarší	zámecké	místnosti,	kde	je	umístěna	ex-

pozice	hraček,	 s	nimiž	si	hrávaly	celé	generace	dětí.	Zejména	
dámy	 se	 rozplývají	 nad	 krásou	 panenek	 a	 kočárků,	 pány	 pak	
zaujme	kolekce	autíček,	 lokomotivy	nebo	sportovní	pomůcky.	
Na	závěr	celé	prohlídky	pak	návštěvníci	vystoupají	na	vrchol	zá-
mecké	věže,	odkud	se	jim	odkrývá	nádherný	výhled	do	širokého	
okolí.	

Třetí	možností	na	zámku	v	Uherském	Ostrohu	je	návštěva	
zámecká	galerie,	kde	 se	 střídají	 různé	výstavy.	Během	 letních	
prázdnin	 zde	 bude	 umístěna	 výstava	 pohádkových	 kostýmů	
s	názvem	Zpátky	do	pohádky.	Jedná	se	o	unikátní	putovní	vý-
stavu	kostýmů	z	pohádek	z	dílen	Československé	a	České	tele-
vize.	Prostřednictvím	výstavy	se	tak	můžete	přenést	do	takových	
pohádek,	 jako	např.	Lotrando	a	Zubejda,	Anděl	Páně,	Zlato-
vláska,	 Popelka	 nebo	 do	 Krkonošské	 pohádky.	 Tato	 výstava	
nádherně	dokresluje	pohádkové	prostředí	ostrožského	zámku.

Prohlídkové	trasy	na	zámku	v	Uherském	Ostrohu	jsou	v	mě-
sících	červen	–	září	otevřeny	každý	den	s	výjimkou	pondělí	(vždy	
od	9:00	do	17:00).	Vstupenky	se	zakupují	v	ostrožském	infor-
mačním	centru,	které	se	nachází	hned	vedle	zámku.	

Přijměte	i	vy	naše	pozvání	do	Uherského	Ostrohu	a	vydejte	
se	objevit	skrytou	perlu	Slovácka.

Lukáš Maršík

Ochrana úrody před požáry
Uvedené	povinnosti	vyplývají	z	obecně	závazných	právních	

předpisů	a	požární	ochraně.	Jejich	cílem	je	zajistit	bezpečnost	
osob	a	ochranu	majetku	před	požáry.
Zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Občané jsou povinni zejména:
-	 počínat	 si	 tak,	 aby	 nedocházelo	 ke	 vzniku	 požáru,	 ze-

jména	 při	 používání	 tepelných,	 elektrických,	 plynových	
a	jiných	spotřebičů,	při	skladování	a	používání	hořlavých	
nebo	požárně	nebezpečných	látek	a	při	manipulaci	s	ote-
vřeným	ohněm,	či	jiným	zdrojem	zapálení,

-	 plnit	příkazy	a	dodržovat	zákazy	týkající	se	požární	ochra-
ny	na	označených	místech,

-	 obstarat	 a	 udržovat	 v	 použitelném	 stavu	 hasicí	 zařízení	
a	jiné	věcné	prostředky	požární	ochrany	v	rozsahu	stano-
vené	zákonem,

-	 ten,	kdo	je	povinen	vykonávat	dohled	nad	osobami,	které	
nemohou	posoudit	následky	svého	 jednání	 (i	děti	do	15	
let),	 je	povinen	dbát,	aby	 tyto	osoby	 svým	 jednáním	ne-
způsobily	požár.

Občané jsou při předcházení požárů zejmé-
na povinni:

-	 nekouřit	a	nepoužívat	otevřený	oheň	na	místech	se	zvýše-
ným	nebezpečím	vzniku	požáru,

-	 udržovat	pořádek	na	půdách,	ve	sklepích	a	na	jiných	mís-
tech,	ve	kterých	může	dojít	ke	vzniku	požáru	nebo	ke	ztí-
žení	zásahu	jednotky	požární	ochrany.	Skladovat	hořlavé	
materiály	na	půdě	 je	možno	 jen	ve	vzdálenosti	nejméně	
1	m	od	komínového	tělesa.

-	 dbát	 na	 zvýšenou	 opatrnost	 při	 skladování	 a	 používání	
hořlavých	nebo	jiných	požárně	nebezpečných	látek,	které	
mohou	způsobit	požár	nebo	jej	mohou	dále	rozšiřovat,

-	 dbát	na	zvýšenou	opatrnost	při	zacházení	s	ohněm	v	době	
sklizně,	při	skladování	úrody	a	v	době	sucha,

-	 nezakládat	oheň	v	prostorech,	kde	může	dojít	k	jeho	roz-
šíření	a	nevypalovat	porosty,

-	 neprovádět	 práce,	 které	 mohou	 vést	 ke	 vzniku	 požáru,	

pokud	nemají	odbornou	způsobilost	požadovanou	pro	vý-
kon	takových	prací	zvláštními	předpisy,

-	 nepoškozovat	nebo	nezneužívat	hasicí	přístroje	nebo	jiné	
věcné	prostředky	požární	ochrany.

Průběh sklizně 
Níže	popsané	povinnosti	platí	pro	podnikající	fyzické	osoby	

a	právnické	osoby
1.	 Přednostní	 zahájení	 sklizně	 dozrálých	 pícnin	 a	 obilovin	

podél	veřejných	komunikací	a	železničních	tratí.
2.	 Označení	stohů	a	otevřených	skladů	výstražnými	značka-

mi.
3.	 Dodržení	odstupových	vzdáleností	mezi	sklady	sena	nebo	

slámy	 a	 jinými	 objekty,	 železničních	 tratí,	 veřejných	 ko-
munikací	atd.

4.	 Provádění	preventivních	prohlídek	a	kontrol,	včetně	od-
straňování	zjištěných	závad	a	záznamů	výsledků	do	požár-
ních	knih.

5.	 Důsledné	uzavírání	seníků,	stodol	a	skladů,	v	nichž	se	ne-
pracuje	a	realizuje	opatření	k	zamezení	vstupu	nepovola-
ným	osobám,	zejména	dětí.

6.	 V	případě	zvýšeného	sucha,	skupinového	nasazení	sklíze-
cích	strojů	zabezpečit	zásobu	vody	k	hašení	na	polích,	pří-
padně	další	techniky,	které	určí	zodpovědní	osoba	a	pluh	
k	vyorání	ochranného	pruhu,	včetně	náhradního	tažného	
stroje	(traktor).

7.	 Zajištění	příjezdových	komunikací	a	zdrojů	vody.
8.	 Zajistit	měření	teplot	uskladněné	píce.
9.	 Neprovádět	plošné	spalování	stařiny	a	slámy.

Nařízení hejtmana
V	 případě	 velmi	 nepříznivých	 klimatických	 podmínkách	 -	

dlouhotrvající	velké	sucha	a	vysoké	teploty	-	může	učinit	hejt-
man	Zlínského	kraje	podle	nařízení	3/2012	příslušné	opatření,	
jako	 je	 zákaz	 rozdělávání	 otevřeného	 ohně	 ve	 volné	 přírodě	
a	v	blízkosti	polí,	stohů	a	otevřeném	prostranství.

V	této	souvislosti	vyplývá	povinnost	jednotlivých	měst	a	obcí	
zajistit	informovanost	všech	občanů	o	tomto	nařízení.

Odborná rada prevence OSH Uh. Hradiště 
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Téma - recyklace odpadů

Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat více spotřebičů
Největší	 český	 kolektivní	 systém	 pro	 sběr	 a	 recyklaci	 starého	

elektra ELEKTROWIN	funguje	už	desátým	rokem.	Za	tu	dobu	
předal	k	recyklaci	přes	13	milionů	spotřebičů	o	celkové	hmotnosti	
přes	230	000	tun,	což	představuje	váhu	176	245	automobilů	Škoda	
Octavia,	jejichž	výroba	by	trvala	zhruba	4,5	roku.

Nepodařilo	by	se	 to	bez	aktivní	spolupráce	všech	občanů	ani	
bez	nejrůznějších	projektů,	které	informují	o	možnostech	zpětného	
odběru,	upozorňují	na	význam	recyklace	a	podporují	domácnosti,	
které	se	chtějí	chovat	ekologicky.	
Začátek u dětí a mládeže

ELEKTROWIN	začíná	už	u	dětí	a	mládeže.	Do	nového	roční-
ku	vstoupil	v	září	2014	projekt	Recyklohraní	aneb	Ukliďme	si	svět,	
který	organizuje	společně	s	kolektivními	systémy	Asekol,	Ekolamp	
a	Ecobat.	Dnešní	děti	začnou	jednou	rozhodovat,	jak	se	bude	v	čes-
kých	 domácnostech	 i	 ve	 firmách	 zacházet	 s	 odpadem	 a	 kolik	 se	
ho	vyprodukuje.	Tento	projekt	si	klade	za	cíl	umožnit	jim,	aby	se	
v	budoucnu	rozhodovaly	správně.

Přímo	na	sběrných	dvorech	měst	a	obcí	se	děti	učí	třídit	odpad	
v	rámci	projektu	Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.	Mo-
hou	s	sebou	přinést	i	drobné	vysloužilé	spotřebiče,	aby	si	vyzkouše-
ly,	kam	je	správně	odložit.	
Zdarma a ještě s odměnou

ELEKTROWIN	dělá	vše	pro	to,	abychom	měli	odevzdání	spo-
třebičů	k	recyklaci	pokud	možno	pohodlné.	Proto	vytvořil	hustou	
sběrnou	síť	z	více	než	13	000	míst	zpětného	odběru,	kterou	neustále	
zkvalitňuje.	

Kromě	sběrných	dvorů	měst	a	obcí	nebo	kontejnerů	v	ulicích,	
u	prodejců	a	na	dalších	místech	ji	doplňují	také	možnosti	odevzdá-
vat	spotřebiče	při	vytipovaných	akcích.	Obvykle	to	bývá	navíc	spo-
jeno	také	s	odměnou.

Tradičně	úspěšné	jsou	například	akce	pořádané	společně	s	nej-
většími	zoologickými	zahradami	pod	společným	názvem	S vyslou-
žilci do ZOO.	Návštěvníci	zoologických	zahrad	v	určeném	termínu	
mohou	za	přinesený	spotřebič	získat	slevu	na	vstupném.

Premiéru	měl	v	roce	2013	projekt	s	názvem	Vlak do stanice 
Recyklace,	realizovaný	ve	spolupráci	se	Zlínským	krajem.	Recy-
klační	 vlak	 jezdil	 na	 trase	 Otrokovice-Zlín-Vizovice	 ve	 čtyřech	
pravidelných	spojích	denně.	Cestující,	kteří	tohoto	vlaku	využili,	
v	něm	mohli	do	sběrných	košů	odložit	nepotřebný	spotřebič,	pří-
ležitost	k	tomu	měli	také	přímo	ve	vybraných	stanicích.	Za	ode-
vzdané	elektro	navíc	každý	získal	slosovatelný	kupon	s	možností	
vyhrát	 nový	 spotřebič.	 V	 roce	 2014	 projekt	 pokračoval	 v	 Kraji	
Vysočina	a	Libereckém,	Středočeském	i	Karlovarském	kraji.

Jedinečnou	 možnost	 nabídnout	 své	 letité	 domácí	 pomocní-
ky	jako	exponát	do	sbírek	Národního	technického	muzea	v	Pra-
ze	nebo	Východočeského	muzea	v	Hradci	Králové	dostali	 loni	
účastníci	 zářijových	 Železných	 týdnů.	 Z	 přinesených	 spotřebi-
čů,	které	 fungovaly	 také	 jako	poukázka	na	slevu	ze	vstupného,	
si	odborníci	těchto	muzeí	vybrali	ty	nejzajímavější,	které	budou	
postupně	vystaveny.	Celkem	se	do	akce	zapojilo	12	regionálních	
muzeí	různého	zaměření.	V	liberecké	IQLandii	například	přine-
sené	 spotřebiče	 využili	 jako	názorné	 pomůcky	 při	 recyklačních	
workshopech.

Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden	z	nejúspěšnějších	projektů	ELEKTROWINu	nese	ná-

zev	Recyklujte s hasiči.	Zapojilo	 se	do	něj	už	přes	1000	 sborů	
dobrovolných	hasičů	z	celé	ČR.	Jubilejní	tisící	byl	loni	na	podzim	
sbor	z	Nové	Vsi	na	Liberecku.	Hasiči	pomáhají	svým	sousedům	
dopravit	 staré	 spotřebiče	 k	 recyklaci	 i	 tam,	 kde	 je	 na	 nejbližší	
sběrné	 místo	 stále	 ještě	 daleko.	 A	 to	 včetně	 velkých	 a	 těžkých	
kusů,	které	kvůli	obtížné	manipulaci	dosud	ležely	někde	v	garáži	
nebo	kůlně,	ve	sklepě	či	na	půdě.	

Princip	projektu	je	jednoduchý,	zúčastněná	SDH	ve	svých	ob-
cích	organizují	sběrové	dny,	během	nichž	občany	buď	sami	navští-
ví,	nebo	určí	místo,	kam	lidé	mohou	svůj	elektroodpad	přinést.

Hasiči	za	svou	záslužnou	práci	v	tomto	projektu	sbírají	finanč-
ní	odměny,	které	jim	pomáhají	například	získat	chybějící	části	vy-
bavení.	 ELEKTROWIN
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Červen v mateřské školce
Jako	každý	rok	i	letos	děti	z	mateřské	školy	oslavily	1.	červ-

na	 svůj	 svátek	 pestrobarevným	 karnevalovým	 průvodem	 obcí.	
Počasí	nám	přálo,	 škoda,	že	kvůli	 stížnosti	 jedné	z	obyvatelek	
dětem	nemohla	do	kroku	vyhrávat	veselá	hudba.	Přesto	pestro-
barevné	masky	dětí	a	jejich	zpěv	rozveselily	přihlížející	kolem-
jdoucí.

Chceme	touto	cestou	moc	poděkovat	paní	magistře	Vyskoči-
lové,	obecnímu	úřadu,	obchodnímu	středisku	Jednota	a	manže-
lům	Bujákovým	za	sladké	dárečky	pro	děti	k	jejich	svátku.

Další	již	tradiční	červnovou	akcí	byl	cyklovýlet	do	Aeroklu-
bu	v	Kunovicích	pro	předškoláky.	Děti	při	něm	projevují	vždy	
výborné	 jezdecké	schopnosti,	ukázněnost	a	vytrvalost.	Za	svůj	
sportovní	výkon	byly	odměněny	osvěžujícím	nanukem	a	diplo-
mem.

V	pátek	12.	června	nastala	odvážnými	předškoláčky	dlouho	
očekávaná	„Indiánská	noc	v	MŠ“.	Paní	učitelky	pro	děti	připra-
vily	pestrý	program	završený	hledáním	pokladu	a	 stezkou	od-

vahy	 uvnitř	 školky	 i	 na	 noční	 zahradě.	 Všechny	 děti	 projevily	
velkou	odvahu	a	nocování	ve	školce	bez	rodičů	zvládly	bez	je-
diné	slzičky.

Poslední	větší	červnovou	akcí	bylo	slavnostní	pasování	před-
školáků	na	školáky	opravdovým	rytířem	p.	Zajícem	za	přítom-
nosti	paní	ředitelky	ZŠ	Aleně	Horákové	a	rodičů	dětí.	Naši	MŠ	
opouští	24	dětí,	které	1.	září	zasednou	do	školních	lavic.	Přeje-
me	jim	hodně	štěstí	a	úspěchů	a	jejich	rodičům	hodně	trpělivosti	
a	radosti	ze	svých	šikovných	žáčků.

Po	pasování	školáků	následovala	„Zahradní	slavnost“	s	opé-
káním	 špekáčků,	 kterou	 zpestřila	 country	 kapela	 Countrio	
a	skákací	hrad.	Děkujeme	rodičům,	kteří	svým	příspěvkem	obo-
hatili	raut	pro	děti.

Kolektiv	Mateřské	školy	v	Ostrožské	Nové	Vsi	děkuje	všem	
rodičům,	 prarodičům,	 sponzorům	 a	 vedení	 obce	 za	 celoroční	
podporu	a	spolupráci	a	přejeme	všem	krásné,	slunné	léto	a	pří-
jemnou	dovolenou.	 Kateřina Kusáková
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Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku
Letošní	deváťáci	si	tuto	slavnost,	stejně	jako	ti	loňští,	prožili	ve	

vyzdobených	prostorách	školního	dvora	v	úterý	30.	června	2015.	
Bývalá	paní	ředitelka	Miroslava	Vajdíková	přivedla	26	žáků	devá-
té	třídy,	paní	místostarostku	obce,	paní	ředitelku	a	třídní	učitelku	
a	slavnost	mohla	začít.	

V	úvodu	paní	místostarostka	Jaroslava	Bedřichová	promluvi-
la	o	potřebě	mladých	lidí	vracet	se	do	rodné	obce	a	popřála	jim	
úspěšnou	cestu	životem.	Poté	zavzpomínala	na	hodiny	strávené	
s	deváťáky	paní	ředitelka	Alena	Horáková	a	se	žáky	se	rozloučila.	
To	se	již	všem	leskly	oči	slzami	dojetí.	S	deváťáky	se	přišli	rozloučit	
i	žáci	1.	třídy,	které	na	začátku	školního	roku	vedli	do	školy.	Při-
pravili	si	pro	ty	„své“	deváťáky	písničku	a	drobný	dárek.	Slavnost-
ní	 akt	 vyvrcholil	 předáváním	 vysvědčení	 třídní	 učitelkou	 Janou	
Melichárkovou.	Kromě	vysvědčení	si	převzali	věcnou	odměnu	za	
výborné	studijní	výsledky	tito	žáci:	Natálie	Bočková,	Tereza	Fran-

tová,	Simona	Machálková,	Šimon	Mareček,	Robert	Křemeček,	
Kristýna	 Pjajčíková	 a	 Denisa	 Šlosárová.	 Natálie	 Bočková	 byla	
odměněna	ještě	knihou	za	3.	místo	v	krajském	kolo	konverzační	
soutěže	v	jazyce	německém	a	řada	dalších	žáků	obdržela	pochvaly	
za	sportovní	aktivity	a	účasti	v	různých	soutěžích.	Poté	se	s	devá-
ťáky	se	slzami	v	očích	rozloučila	 třídní	učitelka	a	slova	se	ujala	
Barbora	Miklíčková	a	Radek	Peprníček.	Ti	poděkovali	všem	uči-
telům	 za	 vědomosti,	 které	 získali	 za	 devět	 let	 školní	 docházky,	
a	předali	krásné	růže	a	dárky.

Slavnost	 ukončila	 paní	 Miroslava	 Vajdíková	 přáním,	 aby	 se	
všem	dařilo	na	středních	a	učňovských	školách	a	aby	rádi	vzpomí-
nali	na	krásná	léta	prožitá	v	základní	škole.	

Jana Melichárková
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Drážďanští studenti u nás aneb „Ne na začátku …“

V	týdnu	od	4.	6.	do	13.	6.	pokračoval	projekt	„Ne	na	začátku	
může	znamenat	výhru	na	celý	život“,	tentokrát	na	naší	straně.	
V	e	čtvrtek	4.	6.	k	nám	na	výměnný	pobyt,	podporující	česko-ně-
mecké	vztahy	a	německý	jazyk,	dorazilo	24	studentů	z	Drážďan.	
S	našimi	dětmi	se	potkali	staří	známí,	protože	už	všichni	společ-
ně	prožili	9	dnů	v	Drážďanech.	Téma,	věnující	se	problematice	
drog,	pokračovalo	od	pátku	workshopem	pod	vedením	Madia,	
z.	s.,	v	jehož	první	části	jsme	získali	povědomí	o	legálních	a	ile-
gálních	drogách.	V	tento	den	zazněla	také	drsná	pravda,	že	kaž-
dý	den	umírá	přes	60	lidí	na	následky	užívání	těch	nejběžnějších	
návykových	látek,	a	to	alkoholu	a	cigaret,	a	že	alkohol	dostanou	
děti	poprvé	z	rukou	někoho	z	rodiny.	Páteční	odpoledne	jsme	se	
věnovali	sportu,	konkrétně	dračím	lodím,	jež	se	měly	stát	náplní	
také	posledního	dne	projektu.	V	areálu	loděnice	jsme	zůstali	až	
do	pozdního	večera,	protože	nám	počasí	přálo	a	bylo	příjemné	
se	společně	i	s	rodiči	setkat	a	nezávazně	si	popovídat.	V	sobotu	
nás	čekalo	 lanové	centrum	v	Amfíku	Bukovinka	a	 sportoviště	
na	Slováckém	dvoře.	V	celém	projektu	bylo	téma	drog	prolíná-
no	 vždy	 nějakou	 aktivitou,	 která	 byla	 smysluplnou	 náhražkou	
života	s	drogou.	V	neděli	prožily	děti	den	s	rodinami.	Pondělí	
a	úterý	jsme	znovu	pokračovali	workshopem,	kde	jsme	se	učili	
procesu	odmítání	a	také	jsme	si	ujasňovali,	jak	jsme	na	tom	se	
závislostmi	my.	V	 tyto	dny	 jsme	 také	navštívili	kontaktní	 cen-
tra	 v	 Uherském	 Hradišti	 a	 ve	 Zlíně	 jako	 další	 krok,	 který	 na	
své	cestě	potká	člověk,	jemuž	se	NE	říct	nepodaří.	Poznali	jsme	
prostředí,	kde	si	závislí	vyměňují	jehly,	kde	hledají	pomoc,	když	
se	 rozhodnou	 abstinovat.	 Tam	 navazují	 kontakty	 s	 terapeuty,	
již	jim	pomohou	na	cestě	ze	závislosti.	Tam	jsou	však	pořád	na	
počátku.	Neskutečně	silné	byla	středeční	návštěva	terapeutické-
ho	centra	Krok	v	Kyjově,	kde	podstupují	narkomani	skutečnou	
léčbu,	což	znamená	zkoušku	skutečného	života	bez	drog.	Jejich	
pobyt	tam	trvá	rok,	musí	tam	nastoupit	po	detoxikaci	a	opravdu	
rozhodnutí	vyléčit	 se.	Učí	 se	dennímu	režimu,	který	 se	dětem	
zdál	opravdu	tvrdý,	práci,	běžným	návykům,	socializaci,	narov-
návají	se	vztahy	s	rodinami.	Za	jakékoliv	porušení	režimu	násle-
dovala	tzv.	platba,	vlastně	trest.	Pobyt	tam	však	byl	pro	všechny	
dobrovolný	a	prostředí	velmi	důsledné,	promyšlené,	ale	laska-

vé	a	vstřícné.	Ve	čtvrtek	 jsme	ještě	navštívili	Olomouc,	kde	se	
setkávají	v	centru	Kudykam	děti	do	patnácti	let.	Bohužel	dnes	
už	 i	desetiletí	mají	své	zkušenosti	se	závislostmi.	Čtvrtek	 jsme	
zakončili	v	hradišťském	aquaparku.	V	pátek	nás	čekaly	závody	
v	dračích	lodích.	Postavili	jsme	dvě	českoněmecké	posádky	–	Air	
dragon	a	Dragon	max	–	a	zúčastnili	se	závodu	spolu	s	dalšími	4	
školami.	Všichni	si	zakusili	pocit	výhry	i	prohry.	Její	zpracová-
ní	je	pro	život	velmi	důležité.	Bylo	dobré,	že	si	oba	pocity	děti	
vyzkoušely	za	podpory	přátel	a	bez	čehokoli	návykového.	Večer	
jsme	celý	náš	projekt	zakončili	prezentací	pro	rodiče	a	venkovní	
party.	 I	 ta	 se	obešla	bez	návykových	 látek.	Čas	 loučení	nastal	
v	sobotu	ráno.	Za	intenzivního	objímání	a	slz	jsme	se	s	němec-
kými	přáteli	rozloučili	a	děti	se	ujistily,	že	se	o	prázdninách	roz-
hodně	navštíví.		 Markéta Frantová

Druhý	výměnný	pobyt	ukončil	naši	práci	na	projektu,	který	
podpořil	Česko-německý	fond	budoucnosti	a	který	byl	zaměřen	
na	drogovou	prevenci.	
Hodnocení výměnného pobytu německými žáky:

Nikdy nezapomenu na milé lidi z výměnného pobytu, na život 
ve vesnici. Ráda budu vzpomínat na všechny zážitky. Byla jsem 
mile překvapena tím, jak mne hostitelská rodina přivítala a přijala. 
Nudné byly všechny ty návštěvy K-center. Nejlepší ze všeho je ale 
naše přátelství.	 Trinh

Nikdy nezapomenu na pěknou přírodu a města v České repub-
lice. Měla jsem pocit, jako bych už byla na prázdninách, bylo to 
i počasím, které bylo překrásné. Taky nikdy nezapomenu na lidi, 
kteří se projektu zúčastnili. Mám taky pár negativních zkušeností, 
ale nechci si stěžovat.	 Lea

Nikdy nezapomenu na čas strávený v České republice. Bylo to 
fakt moc pěkné. Rodina byla tak milá a dům byl COOL. Všichni 
lidi, které jsem potkala, byli milí a dost mne překvapilo, jak byla 
vesnice malá! Rodina byla velmi přátelská a starala se o mne skvě-
le. V Česku jsem prožila nejskvělejší dny. Díky za všechno, co jsem 
zažila a co jsem dostala.	 Lena-Marie

Společné foto všech účastníků projektu
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Nikdy nezapomenu na tento výměnný pobyt, protože to byl můj 
první. Moje partnerka byla moc milá, u ní doma se mi opravdu moc 
líbilo. Nejvíc se mi líbily party u vody. Ty byly obzvlášť skvělé! Ráda 
budu vzpomínat na českou školu. Byla plná světla a zdi byly vyzdo-
beny panely s informacemi, co všechno žáci dělají a taky o nás a na-
šem projektu. Jídlo bylo taky vynikající. Aquapark byl skvělý, závody 
dračích lodí byly skvělé … my už jsme tak dobří nebyli, ale byla to 
zábava. Ostrožská Nová Ves je krásná vesnice a já vím, že já 
i moje výměnná partnerka zůstaneme v kontaktu. Náš projekt byl 
úspěšný a myslím si, že jsem se zlepšila v angličtině.	 Valerie

Ráda vzpomínám na jezera, na západ slunce, na mého vý-
měnného partnera a na jeho rodinu, skutečně se o mne dobře 
starali. Pobyt byl velmi vyčerpávající, ale stejně jako prázdniny. 
Většina českých lidí byla laskavá. Budu si pamatovat, že hodně 
jí. A docela dost sladkostí. Moc se mi líbila vesnice. Nudné byly 
návštěvy kontaktních center, říkali nám pořád to samé. Nelle

Nikdy nezapomenu na krásnou přírodu, nádherná jezera 
a jejich studenou a čistou vodu, Výměnný pobyt byl COOL, lidi 
tu byli milí a moje hostitelská rodina byla moc přátelská a po-
hostinná. Navštívili jsme hodně pěkných měst, nejvíc se mi líbil 

aquapark v Uherském Hradišti. Moc se mi líbily i závody dračích 
lodí, protože jsme skoro všechny jízdy vyhráli. Bylo to úžasné!

	 Fabian

Touto	cestou	bych	chtěla	poděkovat	všem	hostitelským	rodinám	
za	podporu	a	ochotu	přijmout	do	rodin	německé	žáky.	Speciální	dík	
patří	dvojici	Marian	a	Marek	Pjajčíkovi	za	zajištění	party	v	areálu	
loděnice,	za	grilování	a	DJ	služby.	Velké	poděkování	posílám	oddí-
lu	kanoistiky	a	dračích	lodí	za	možnost	účastnit	se	závodů	a	strávit	
krásné	dva	večery	v	areálu	loděnice.	Dovolte	mi	i	osobní	poděkování	
paní	učitelce	Markétě	Frantové	za	spolupráci.	Každý	projekt	vyža-
duje	vysoké	psychické,	ale	i	fyzické	nasazení	a	stojí	také	na	dobrých	
organizačních	schopnostech.	Děkuji,	 že	 sdílí	 stejné	nadšení,	a	 tím	
umožňuje	novoveským	žákům,	aby	se	těchto	projektů	mohli	účast-
nit.	V	letošním	školním	roce	to	bylo	26	našich	žáků.	A	to	už	je	pěkné	
číslo,	nemyslíte?	

Jeden	projekt	končí	a	už	se	nám	v	hlavě	začíná	rýsovat	druhý.	
S	drážďanským	gymnáziem	se	nám	podařilo	navázat	partnerství,	kte-
ré	má	naději	na	dlouhé	trvání.	Děkujeme	vedení	obou	škol	za	pod-
poru	a	těšíme	se,	že	naše	žádost	o	podporu	příštího	projektu	bude	
snad	také	úspěšná	a	že	ve	vzájemném	poznávání	obou	zemí	budeme	
moci	pokračovat	i	ve	školním	roce	2015/2016.	 Adéla Botková

škola

Radost z třetího místa v závodě dračích lodíGoodbye party na loděnici

Poznávací zájezd Osvětim – Dlouhé Stráně – Vělička
V	téměř	posledních	červnových	dnech	se	osmáci	a	deváťá-

ci	 vydali	 v	 rámci	 školního	 výletu	 za	 poznáním	 na	 Šumpersko	
a	 do	 Polska.	 Cílovou	 destinací	 prvního	 dne	 (24.	 6.	 2015)	 byly	
ruční	papírny	ve	Velkých	Losinách.	Mohli	jsme	sledovat,	jak	se	
vyrábí	papír	například	pro	prezidentskou	kancelář	nebo	na	vy-
sokoškolské	diplomy.	Papírna	ve	Velkých	Losinách	je	naprosto	
ojedinělým	 evropským	 unikátem.	 Než	 jsme	 znovu	 nasedli	 do	
autobusu,	 navštívili	 jsme	 panství	 ve	 Velkých	 Losinách,	 které	
neblaze	proslulo	velkými	čarodějnickými	procesy,	během	nichž	
bylo	 upáleno	 přes	 130	 lidí.	 Pak	 už	 jsme	 se	 autobusem	 vydali	
k	 dalšímu	 cíli,	 a	 to	 na	 přečerpávací	 elektrárnu	 Dlouhé	 Strá-
ně.	 I	 toto	místo	 je	navštěvováno	pro	 svou	ojedinělost	 v	 rámci	
vodních	elektráren.	Podívali	jsme	se	do	podzemí	elektrárny,	na	
dolní	i	horní	nádrž,	kterou	jsme	celou	obešli.	V	podvečer	jsme	
se	přesunuli	blíž	k	Polsku,	a	to	do	Ostravy,	abychom	brzy	ráno	
mohli	vyrazit	k	dalšímu	cíli.	V	Ostravě	jsme	přespali	na	vysoko-
školských	kolejích.	Součástí	výjezdu	byla	i	samostatná	příprava	
večeře	v	kuchyňce,	která	byla	na	každém	pokoji.	

25.	6.	 ráno	v	 sedm	 jsme	vyjeli	 směrem	k	Osvětimi.	Čekala	
nás	nejnáročnější	část	výletu.	Nebylo	jednoduché	vidět	na	vlast-
ní	oči,	 čeho	 se	dokáže	dopustit	 člověk	na	člověku.	Mnozí	od-
cházeli	zasaženi	velkými	emocemi.	Proto	každý	rád	směřoval	do	
Věličky,	kde	se	nachází	solné	doly,	aby	v	 	podzemním	solném	
městečku	 zklidnil	 rozjitřené	 nervy.	 Podzemní	 cestou	 dlouhou	
2,5	km	nás	provázel	duch	dolu,	který	nám	připravil	úkoly,	jako	

bylo	válení	solného	vytěženého	válce,	práce	na	kole,	které	vy-
tahovalo	vytěženou	sůl,	a	stavění	výdřevy.	Každý	z	žáků	si	pak	
odnesl	hrudku	vytěžené	soli	a	certifikát	o	prvním	kroku	k	práci	
horníka.	Vělička	byla	příjemným	kontrastem	k	muzeu	v	Osvěti-
mi.	Při	dlouhé	cestě	domů	děti	přemohl	spánek.	Přece	jen	to	byl	
výlet	bohatý	na	emoce.	A	ty	stojí	člověka	spoustu	energie.	

Markéta Frantová
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Školní rok jsme ukončili, náš projekt Erasmus+ s názvem Paliva bu-
doucnosti ale nekončí! Jedeme dál, tentokrát za bioplynem do Švédska.

V	posledním	vydání	Profilu	jsme	psali,	že	se	náš	osmičlenný	tým	
chystá	za	poznáním	a	sluncem	na	Menorku.	Navštívili	jsme	našeho	
projektového	partnera	školu	Col-legi	Salesia	Sant	Francesc	de	Sales	
ve	městě	Ciutadella	de	Menorca.	Chtěli	bychom	informovat,	že	naše	
mise	za	poznáním	byla	úspěšná,	se	sluncem	to	bylo	trochu	horší.	Žá-
kovský	tým	ve	složení	Natálie	Bočková,	David	Pavlačka,	Petr	Baný	
a	Denisa	Andrýsková	zvládl	účast	na	druhém	projektovém	setkání	
na	jedničku.	Svůj	úkol	představit	na	Menorce	naši	zemi,	region,	obec	
a	školu	brali	všichni	žáci	velmi	zodpovědně.	Po	prezentaci	si	zaslou-
ženě	vyslechli	od	ostatních	účastníků	projektového	setkání	velkou	
pochvalu	za	bezprostřednost,	 jazykovou	znalost	a	pohotovost.	Na	
Menorku	jsme	s	sebou	vezli	novoveské	koláčky,	které	daly	prezen-
tacím	další	rozměr.	Všichni	žáci	byli	ubytováni	v	rodinách,	kde	byli	
odkázáni	na	samostatnost	a	umění	komunikace.	Prokázali	jsme,	že	
naše	škola	má	schopné	žáky,	kteří	dokáží	reprezentovat	nejen	školu,	
ale	i	obec	a	celou	zemi.	Taktéž	pedagogický	tým	ve	složení	Adéla	
Botková,	Denisa	Hanáčková	a	Markéta	Frantová	 se	 svého	úkolu	
odučit	dvě	hodiny	na	téma	obnovitelné	zdroje	energie	zhostil	velmi	

odhodlaně.	Náš	tým	doplnila	Jitka	Lukášová,	která	má	na	starosti	
finanční	a	organizační	zajištění	projektu,	tým	ale	podpořila	i	svými	
jazykovými	znalostmi.	Výuky	se	zúčastnili	i	naši	žáci.	Vodu	jsme	si	
zvolili,	protože	k	ní	máme	velmi	blízko.	Naše	prezentace	okouzlila	
fotografiemi	novoveských	jezer	i	vodáků	a	závodníků	dračích	lodí,	
kteří	jezera	ke	sportu	využívají.	S	mladšími	žáky	jsme	pak	vyrábě-
li	vodní	mlýny	a	ty	starší	 jsme	pak	podrobili	vědomostnímu	kvízu	
na	téma	Voda	jako	zdroj	energie.	Při	těchto	hodinách	byli	přítomni	
i	naši	projektoví	partneři.	My	jsme	zhlédli	výuku	tureckých	a	švéd-
ských	partnerů.	Tato	výměna	zkušeností	a	možnost	srovnání	a	zís-
kání	nových	nápadů	a	podnětů	k	výuce	je	důležitou	součástí	těchto	
setkání.	Součástí	jsou	i	exkurze,	související	s	tématem	projektu,	ale	
i	exkurze,	při	kterých	jsme	měli	možnost	poznat	Menorku	jako	ta-
kovou.	Je	to	překrásný	ostrov,	který	nás	okouzlil	svojí	přírodou,	kli-
dem	a	přívětivostí	obyvatel.	Vrátit	se	sem	třeba	jako	turisté	je	určitě	
přáním	mnohých	z	nás.

Důležitou	 součástí	 setkání	 jsou	 i	 setkání	 koordinátorů	 všech	
partnerských	zemí.	Při	prvním	setkání	proběhlo	hodnocení	úkolů,	

Náš tým a Paella - typický španělský pokrm

Menorka, pláž MacarellaJeepsafari Menorka
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Hry a klamy
21.	4.	2015	jeli	žáci	2.	a	3.	ročníku	základní	školy	do	starého	

Města,	kde	probíhala	v	areálu	Kovosteelu	výstava	interaktivních	
exponátů,	experimentů,	hlavolamů,	hádanek	a	kvízů	s	podtitu-

lem	„Dotýkat	 se	exponátů	přikázáno“.	Děti	byly	 z	 této	 formy	
prezentace	logických	her	přímo	nadšené.

	 Jitka Šilhavá

které	byly	stanoveny	na	období	od	února	do	května	2015.	Naše	škola	
byla	v	plnění	úkolů	aktivní	a	úspěšně	se	jí	podařilo	splnit	stanovené	
cíle	projektu,	což	dokazuje	i	fakt,	že	naše	první	průběžná	zpráva	pro-
jektu	byla	bez	výhrad	schválena.	Při	druhém	setkání	byly	stanoveny	
úkoly	na	období	červen	–	říjen	2015	a	také	termín	třetího	projekto-
vého	setkání.	Toto	setkání	proběhne	ve	Švédsku	ve	škole	Edvard-
slundsskolan	ve	městě	Torshälla	v	termínu	od	19.	-	23.	října	2015.	

Z	 Menorky	 jsme	 si	 přivezli	 nové	 vědomosti	 o	 tom,	 že	 zdroje	
energie	je	třeba	šetřit	a	že	jednou	z	možností,	jak	toho	dosáhnout,	
je	využívat	obnovitelné	zdroje	energie.	Na	Menorce	to	je	především	
energie	sluneční	a	větrná.	Z	Menorky	jsme	si	odvezli	ale	také	spous-
tu	nezapomenutelných	zážitků	a	snad	budu	mluvit	za	všechny	účast-
níky	naší	výpravy,	když	závěrem	napíši,	že	jsme	si	odvezli	hlavně	po-
znatek,	že	znalost	cizích	jazyků	je	opravdu	velmi	důležitá.	

Poděkování	patří	vedení	školy,	všem	učitelům	a	zaměstnancům	
a	v	neposlední	řadě	také	žákům	školy	za	podporu	projektu.	Velké	
poděkování	manželům	Hrachovským	za	koláčky	a	panu	Vlastimilu	
Basovníkovi	a	jeho	fimě	RENA	NOVA	za	sponzorský	dar,	díky	kte-
rému	jsme	zrealizovali	dopravu	na	vídeňské	letiště	a	zpět.

	 Adéla BotkováMenorka, maják Faro de Favaritx 

Plavání 
V	tomto	školním	roce	ukončili	třeťáci	výuku	plavání,	která	probíhala	pravidelně	jednou	týdně	ve	druhém	pololetí	tohoto	školní-

ho	roku	v	plavecké	škole	v	Uherském	Hradišti.	Děti	získaly	sebedůvěru	ve	vztahu	k	vodě.	Těší	se	na	prázdniny	a	koupání.
Jitka Šilhavá

Vlastivědná exkurze
V	 závěru	 letošního	 školního	 roku	 se	 vypravili	 žáci	 3.	 a	 4.	

ročníku	naší	základní	školy	na	školní	výlet	zaměřený	na	historii	
naší	země.	První	zastávka	byla	ve	Starém	Městě	v	muzeu	Velké	
Moravy.	 Děti	 tady	 zhlédly	 dokument	 o	 objevování	 minulosti	
Velké	 Moravy	 pomocí	 archeologické	 práce,	 pak	 se	 zaujetím	
sledovaly	 vystavené	 exponáty	 doprovázené	 odborným	 výkla-

dem	a	na	závěr	(při	zpáteční	cestě)	využily	 ještě	 i	počítačový	
program	na	toto	téma.	Dále	jejich	cesta	pokračovala	na	hrad	
Buchlov.	 Zde	 pozorně	 sledovaly	 výklad	 o	 obyvatelích	 staré-
ho	šlechtického	sídla	a	taky	příběh	lípy	zasazené	korunou	do	
země.	I	přes	deštivé	počasí	se	dětem	výlet	líbil.

	 Jitka Šilhavá

škola
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ŠKOLA

Ohlédnutí nejen za letošním školním rokem 
Konec	 školního	 roku	 je	 vždy	 důvodem	 k	 radosti,	 vždyť	 začínají	

dlouho	očekávané	prázdniny.	Zároveň	přichází	čas	hodnocení	a	bilan-
cování.	Co	se	nám	povedlo?	Co	se	naopak	nedaří?	Jak	můžeme	naši	
práci	zlepšit?

Hlavním	úkolem	školy	je	vzdělávání.	V	naší	škole	se	pochopitelně	
snažíme	o	co	nejvyšší	kvalitu	vzdělávání,	aby	žáci	po	ukončení	škol-
ní	docházky	byli	dobře	připraveni	pro	studium	na	středních	školách.	
K	dosažení	tohoto	cíle	používáme	několik	nástrojů.	Jednak	se	snažíme	
vytvářet	dobré	podmínky	pro	vzdělávání,	tzn.	vybavujeme	školu	tech-
nikou	a	pomůckami,	a	jednak	využíváme	všech	příležitostí,	jak	školu	
propojit	s	reálným	světem,	aby	si	žáci	mohli	získané	vědomosti	ověřit	
v	praxi.	Co	se	týká	moderní	techniky	a	pomůcek,	má	naše	škola	velmi	
vysokou	úroveň.	Dnešní	děti	jsou	velmi	zdatné	ve	využívání	počítačů,	
téměř	každé	dítě	dnes	používá	mobil	připojený	na	internet.	Je	proto	
žádoucí,	aby	škola	uměla	držet	krok	s	tímto	trendem.	Chceme	pomocí	
moderních	technologií	žákům	učení	usnadnit,	zpřístupnit	a	udělat	ho	
zábavnější.	Všechny	učebny	jsou	dnes	vybaveny	počítačem	připojeným	
na	 internet,	aby	měli	žáci	během	výuky	přístupné	zdroje	 informací.	
Učebny	2.	stupně	jsou	vybaveny	dataprojektory,	které	umožňují	ná-
zornější	výuku.	Ve	škole	využíváme	především	na	1.	stupni	a	pro	výuku	
cizích	jazyků	interaktivní	tabule,	díky	kterým	je	výuka	pro	děti	zábav-
ná.	Máme	velmi	moderně	vybavenou	počítačovou	učebnu.	Letos	jsme	
pořídili	tablety,	které	jsou	mobilní	a	může	tak	výuka	pomocí	nich	pro-
bíhat	v	každé	učebně.	Abychom	děti	znovu	přivedli	ke	čtení	a	zlepšili	
jejich	čtenářské	dovednosti,	pořídili	jsme	čtečky.	

Technika	však	není	jediný	prostředek,	jak	děti	zajímavě	a	moderně	
vzdělávat.	Škola	se	zapojuje	do	projektů,	které	zdarma	nabízí	výuko-
vé	programy,	exkurze,	které	žákům	umožní	propojit	znalosti	získané	
ve	škole	s	praxí.	Letos	jsme	pokračovali	v	partnerském	projektu	na	
podporu	přírodovědného	a	technického	vzdělávání,	kdy	žáci	7.	roční-
ku	absolvovali	pravidelné	dílny	na	střední	průmyslové	škole,	kde	pod	
vedením	zkušených	mistrů	získali	praktické	dovednosti	s	opracováním	
materiálů	moderními	i	klasickými	metodami.	V	rámci	exkurzí	do	růz-
ných	firem	žáci	získali	představu,	jaké	jsou	požadavky	na	dnešním	trhu	
práce.	

Za	obrovský	úspěch	považuji	získání	dotací	na	podporu	výuky	ci-
zích	jazyků.	Škola	v	současnosti	realizuje	dva	projekty,	koordinátorem	
obou	je	paní	učitelka	Mgr.	Adéla	Botková.	Díky	projektu	z	Česko-
německého	fondu	budoucnosti	mohly	proběhnout	výměnné	pobyty	
našich	žáků	do	Drážďan.	Tyto	výměnné	pobyty	probíhají	už	čtvrtým	ro-
kem	a	pro	žáky	jsou	jedinečnou	možností,	jak	si	procvičit	komunikaci	
v	cizím	jazyce,	ale	taky	si	vyzkoušet	svoji	samostatnost.	Během	pobytu	
jsou	děti	ubytované	v	rodinách	a	musí	být	schopné	si	poradit	bez	po-
moci	rodičů	i	paní	učitelky.	Druhým	jazykovým	projektem,	který	jsme	
letos	zahájili,	je	projekt	Paliva	budoucnosti	v	rámci	ERASMU+,	který	
umožní	nejen	výjezdy	do	zahraničí,	ale	prací	na	projektu	všichni	získají	
informace	o	partnerských	zemích.	

Všechny	tyto	aktivity	by	měly	pomáhat	zlepšit	výsledky	vzdělává-
ní.	Ke	zjištění	úrovně	vzdělání	slouží	například	testování	žáků.	Pravi-
delně	využíváme	celostátní	testování	SCIO	pro	žáky	5.	a	9.	ročníků,	
letos	žáci	9.	ročníků	absolvovali	kontrolní	 testování	Českou	školní	
inspekcí.	Testy	vždy	umožní	žákům	získat	informaci	o	úrovni	jejich	
individuálních	znalostí,	pro	školu	 je	důležitá	 informace	o	srovnání	
s	jinými	školami.	Velmi	důležité	je,	že	i	letos	škola	v	žádné	testova-
ných	oblastí	nedopadla	podprůměrně,	potěšující	je,	že	velmi	dobrých	
výsledků	 dosahujeme	 v	 oblasti	 výuky	 jazyků.	 O	 tom,	 že	 je	 kvalita	
vzdělávání	na	velmi	dobré	úrovni,	svědčí	i	výsledky	přijímacího	řízení	
na	střední	školy,	letos	byli	všichni	žáci	přijati	na	studijní	obor,	který	
si	vybrali.	

Jsem	velmi	ráda,	že	se	ve	škole	zlepšila	práce	s	nadanými	dět-
mi.	Každoročně	roste	počet	žáků,	kteří	se	zapojí	do	různých	soutěží	
a	olympiád,	každý	rok	získáváme	ocenění	a	umístění	v	okresních	ko-
lech.	Letos	naše	škola	uspěla	díky	Natálce	Bočkové	dokonce	v	kraj-
ském	kole	olympiády	z	německého	jazyka.	Snažíme	se	podporovat	
žáky	ve	sportování	a	zlepšování	jejich	fyzické	zdatnosti.	Naši	škola	
získává	úspěchy	v	softbale,	ve	volejbalovém	turnaji,	školní	klub	pod-
poruje	kanoistiku	a	aerobik,	 funguje	 turistický	kroužek.	Ale	chce-
me	„rozhýbat“	co	nejvíce	dětí.	Snad	pomůže	nové	sportovní	hřiště	
a	školní	dvůr	her,	který	byl	v	areálu	školy	loni	vybudován	a	slavnostně	
otevřen	u	příležitosti	oslav	110.	výročí	založení	školy.

Cílem	naší	školy	ale	není	jen	vzdělaný	žák.	Snažíme	se	děti	vy-
chovávat	ke	slušnosti,	toleranci,	aby	uměly	komunikovat	a	spolupra-
covat,	aby	uměly	získávat	důvěru	a	nebály	se,	ale	zároveň	aby	uměly	
poznat	nebezpečí	a	dokázaly	se	mu	ubránit.	Zkrátka	chceme	děti	při-
pravit	pro	skutečný	život.	Naše	škola	klade	důraz	na	tuto	oblast	a	má	
velmi	podrobně	zpracovaný	preventivní	program,	který	je	zaměřen	
na	příznivé	klima	ve	škole	v	duchu	„aby	bylo	dítěti	ve	škole	dobře,	ale	
zároveň	ostatním	bylo	dobře	s	ním“.	Jako	velký	úspěch	vnímám	fakt,	
že	každý	rok	řešíme	méně	vážných	problémů	a	ve	srovnání	s	jinými	
školami	se	nám	daří	problémům	předcházet.	Letos	náš	školní	pre-
ventivní	program	získal	ocenění	Zlínského	krajského	úřadu	a	naše	
školní	metodička	Mgr.	Markéta	Frantová	byla	vyhlášena	mezi	nej-
lepšími	metodiky	Zlínského	kraje.

Vedle	úspěchů	má	škola	pořád	i	nedostatky	a	slabé	stránky.	Stále	
se	 snažíme	 získat	 dotaci	 na	 vybudování	 školního	 atletického	 hřiš-
tě,	které	má	vzniknout	za	domem	s	pečovatelkou	službou.	Bylo	by	
dobré,	abychom	uměli	lépe	využívat	příležitosti	v	podobě	projektů.	
Musíme	umět	naslouchat	potřebám	dětí,	rodičů	a	snažit	se	dobře	ko-
munikovat,	abychom	nabízeli	dobré	služby.

Nic	z	toho	by	se	nepodařilo	bez	podpory	zřizovatele,	bez	spolu-
práce	s	rodiči,	bez	podpory	firem	a	veřejnosti.	Chtěla	bych	poděkovat	
všem,	kteří	jsou	ke	škole	vstřícní,	ochotně	pomáhají	a	kteří	se	školou	
spolupracují.	Moc	si	této	podpory	vážím.	Těším	se,	že	i	do	budoucna	
bude	přibývat	těch,	kteří	škole	fandí.	  Alena Horáková

Celkový	počet	žáků: 255

z	toho	děvčata: 115

chlapci: 140

Počet	žáků	s	vyznamenáním: 155

počet	žáků,	kteří	prospěli: 95

počet	žáků,	kteří	neprospěli: 1

počet	neklasifikovaných	žáků: 4

počet	žáků	s	odloženou	klasifikací: 0

průměrný	prospěch: 1,45

Celková	absence: 13	178	hodin

z	toho	omluvená: 13	178	hodin

neomluvená: 0	hodin

průměrná	celková	absence: 51,68	hodin

z	toho	omluvená: 51,66	hodin

neomluvená: 0,02	hodin

Snížené	známky	z	chování:

2.stupeň: 2

3.stupeň: 0

Napomenutí	a	důtky:

napomenutí: 13

důtka	třídního	učitele: 7

důtka	ředitelky	školy: 5

pochvala	třídního	učitele: 45

pochvala	ředitelky	školy: 10

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí školního roku 2014/2015

 Alena Horáková



19www.onves.cz        profil

spolky

Velká cena Okresního sdružení hasičů Uherské Hradiště 2015 skončila
Dva	měsíce	uběhly	jako	voda	a	soutěžní	sezóna	je	za	námi.	

Za	tuto	dobu	jsme	se	s	mladými	hasiči	zúčastnili	celkem	deseti	
pohárových	soutěží,	které	byly	do	Velké	ceny	zařazeny.

Nejdříve výsledky z jednotlivých soutěží:
 25. 4. soutěž v Bojkovicích - mladší	žáci	8.	místo,	starší	žáci	6.	místo
 2. 5. soutěž v Bílovicích - mladší	žáci	1.	místo,	starší	žáci	6.	místo
 9. 5. soutěž v Jalubí - mladší	žáci	2.	místo
 16. 5. soutěž Hry Plamen - mladší	žáci	3.	místo,	starší	žáci	10.	místo
 23. 5. soutěž v Šumicích - mladší	žáci	1.	místo,	starší	žáci	7.	místo
 30. 5. soutěž v Ost. Nové Vsi - mladší	žáci	1.	místo,	starší	žáci	4.	místo
 31. 5. soutěž v Košíkách - mladší	žáci	3.	místo,	starší	žáci	9.	místo
 6. 6. soutěž v Nezdenicích - mladší	žáci	2.	místo,	starší	žáci	7.	místo
 21. 6. soutěž na Salaši - mladší	žáci	7.	místo,	starší	žáci	2.	místo
 27. 6. soutěž v Mistřicích - mladší	žáci	11.	místo,	starší	žáci	5.	místo

Celkově	ve	Velké	ceně	Okresního	sdružení	hasičů	Uherské	
Hradiště	 mladí	 hasiči	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	 Ostrožská	
Nová	Ves	získali	v	mladší	kategorii	krásné	2.	místo	a	starší	žáci	
6.	místo.

Nesmíme	také	zapomenout	na	naše	dorostence,	kteří	se	7.	
května	 zúčastnili	 Okresního	 kola	 dorostu	 ve	 Vlčnově.	 Jejich	
umístění:
• mladší dorostenky Denisa	Peprníčková	2.	místo
• starší dorostenky	 Klára	Zmeškalová	1.	místo	
	 a	postup	na	krajské	kolo
• střední dorostenci	 Radek	Peprníček	2.	místo	
	 Radim	Křivák	6.	místo	
	 Patrik	Kolařík	7.	místo
• starší dorostenci	 Vojtěch	Jurásek	4.	místo	
	 Ondřej	Konečný	5.	místo	
	 Karel	Denkocy	6.	místo	
	 Ondřej	Smištík	7.	místo

Dále	se	většina	dorostenců	a	dorostenek	zapojila	do	soutě-
že	 v	 kategorii	 dorost	 na	 domácí	 soutěži	 30.	 5.	 s	 následujícími	
výsledky:

• mladší dorostenky	 Iveta	Tvrdoňová	2.	místo
	 Denisa	Peprníčková	3.	místo
• střední dorostenky	 Erika	Čáslavová	3.	místo
• starší dorostenky	 Klára	Zmeškalová	1.	místo
• střední dorostenci	 Radek	Peprníček	1.	místo
	 Radim	Křivák	5.	místo
	 Patrik	Kolařík	6.	místo
• starší dorostenci	 Karel	Denkocy	2.	místo
	 Vojtěch	Jurásek	3.	místo

Klára	Zmeškalová,	která	vybojovala	postup	na	krajské	kolo	
dorostu	konajícího	se	12.	a	13.	6.	v	Uherském	Brodě	zde	v	kon-
kurenci	vítězek	z	ostatních	 tří	okresů	našeho	kraje	vybojovala	
skvělé	2.	místo.

Děkujeme	všem	mladým	hasičům	SDH	Ostrožská	Nová	Ves	
za	vzornou	reprezentaci	jak	našeho	Sboru	dobrovolných	hasičů,	
tak	 i	 naší	 obce	 a	 gratulujeme	 jim	 ke	 všem	 dosaženým	 výsled-
kům.	Přejeme	jim	krásné	prožití	prázdnin	a	v	září	na	viděnou.	
Zároveň	bychom	rádi	poděkovali	všem,	kteří	se	podíleli	na	tré-
ninku	mladých	hasičů,	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	velkou	pod-
poru	Kolektivu	mladých	hasičů	a	Fotbalovému	klubu	Ostrožská	
Nová	Ves	za	skvělou	spolupráci,	neboť	právě	na	fotbalovém	hři-
šti	se	konají	pravidelné	tréninky	a	také	soutěže	mladých	hasičů.	
Děkujeme.	 Petr Kostrůnek
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Návštěva včelařského kroužku ve škole
V	pátek	12.	6.	2015	jsme	navštívili	své	spolužáky	ze	4.	roční-

ku	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves,	abychom	jim	představili	svou	čin-
nost	v	kroužku	a	ve	včelách.	Na	začátku	hodiny	jsme	jim	pomocí	
prezentace	představili,	co	je	vlastně	včela,	jaké	nám	dává	pro-
dukty	a	co	dělá	ve	včelstvu,	 jakou	úlohu	mají	 jednotlivé	včely	
(matka,	 trubec,	 dělnice).	 Po	 prezentaci	 jsme	 děti	 rozdělili	 do	
tří	 skupin.	 První	 skupina	 si	 udělala	 malý	 kvíz,	 druhá	 skupina	
stloukala	rámky	a	třetí	si	zdobila	medové	perníčky.	Skupiny	se	
během	hodiny	a	několika	minut	prostřídali.	Kvíz	jsme	poté	vy-
hodnotili	a	v	pondělí	rozdali	ceny	třem	nejlepším	žákům.	Při	té	

příležitosti	jsme	rozdali	i	pár	přihlášek	do	kroužku	na	příští	rok.	
Těšíme	se	na	shledání	po	prázdninách	s	novými	včelaříky.	

Jelikož	máme	i	své	kroužkové	včely,	tak	pro	nás	prázdniny	
jsou	samozřejmě	trochu	pracovní.	Budeme	vytáčet	med	a	zakr-
movat	na	zimu.

Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci s vedením ZŠ 
a paním učitelkám. Hezké prázdniny vám i vašim dětem.

Jan Štětina

Tradiční besedy na Památkových domcích
Závinová beseda

Jako	každé	třetí	úterý	v	měsíci	se	i	19.	května	konala	na	Pa-
mátkových	 domcích	 beseda.	 Tentokrát	 jsme	 k	 májové	 besedě	
připravili	 k	 ochutnání	 záviny	 ořechové,	 jablkové,	 čokoládové	
a	makové	záviny	upekla	paní	Májíčková.	Šunkoví	šneci	byli	pro	
ty,	co	nemají	rádi	sladké.	Paní	Matušková	přinesla	i	slaný	štrú-
dl	 s	 kukuřicí,	 sýrem	 a	 šunkou.	 Tradiční	 beseda	 byla	 doplněna	
přednáškou	pana	inženýra	Julia	Kodríka	na	téma	Praktický	by-
linář.	Možná	i	proto	byla	účast	o	něco	vyšší	než	obvykle	-	asi	35	
návštěvníků.	 A	 v	 čem	 byla	 tahle	 přednáška	 přínosem?	 Každý	
zájemce	obdržel	seznam	léčivých	rostlin,	které	rostou	ve	volné	
přírodě	či	se	pěstují	na	zahradách	v	okolí	Uh.	Ostrohu,	kam	spa-
dá	i	naše	obec.	Vzpomeňte	na	slova	klasika,	že	jíst	a	pít	se	má	to,	
co	roste	v	okolí	našeho	bydliště.	Byl	to	úvod	do	stavu	bylinkář-
ského.	Být	znalcem	bylin	je	přece	práce	na	celý	život.	

Antonínská beseda
Jako	každé	třetí	úterý	v	měsíci	se	i	v	červnu	konala	na	Pa-

mátkových	domcích	již	tradiční	beseda.	Poslední	před	prázd-
ninami.

U	příležitosti	svátku	sv.	Antonína	dostala	název	Antonín-
ská	a	byla	věnována	letnímu	ovoci.	K	ochutnání	jsme	tentokrát	
připravili	bublaninu	rybízovou,	třešňovou,	z	aronie	a	také	ro-
lády	-	kakaovou	s	citronovou	marmeládou	a	kokosovým	kré-
mem,	vanilkovou	s	jahodovou	marmeládou,	šlehačkou	a	čers-
tvými	jahodami	a	černobíle	kostkovanou	s	máslovým	krémem.	
Účastníci	si	jako	obvykle	přišli	kromě	ochutnávky	také	poklá-
bosit	se	známými	nad	hrnkem	čaje.	Doufáme,	že	po	prázdni-
nách	se	sejdeme	v	plném	počtu.	Přejeme	krásné	léto	a	těšíme	
se!

Anna Řezáčová

Statistické údaje z místní knihovny za rok 2014
Knihovna má celkem	 12	306	svazků
Z toho: naučná literatura 	 3	667	svazků
 krásná literatura	 8	639	svazků

Za	rok	2014	bylo	nakoupeno	354	nových	knih.	Odebíráme	
19	titulů	časopisů	a	několik	dalších	nám	věnují	čtenáři,	kteří	si	
časopisy	kupují.	Po	přečtení	je	přinesou	do	knihovny	a	věnují	je	
pro	další	využití.	Totéž	se	týká	i	knižních	darů,	některé	si	nechá-
me	v	naší	knihovně,	jiné	dáváme	třeba	do	lázní	nebo	na	penzion,	
kde	jsou	ještě	užitečné.

Počet čtenářů 	 340
toho děti do 15 let	 114
Počet návštěvníků 	 5	172

Toto	číslo	zahrnuje	 jak	čtenáře	knihovny,	 tak	 i	návštěvníky	
využívající	internet	nebo	účastníky	literárních	besed.

Počet	výpůjček	 16	312
Z toho: naučná pro dospělé	 970
 beletrie pro dospělé	 8	627
 naučná pro děti	 303
 beletrie pro děti	 1	691
 výpůjčky časopisů	 4	721

V	knihovně	se	konalo	celkem	45	literárních	besed	pro	ma-
teřskou	a	základní	školu	a	přednáška	o	reiki	pro	dospělé.

Knihovna	 se	 také	 už	 poněkolikáté	 zapojila	 do	 celostátní	
akce	Knížka	pro	prvňáčka,	 jejím	vyvrcholením	bylo	slavnostní	
pasování	na	čtenáře.	 Hana Uherková
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Lázeňské zpívání 2015

V	sobotu	dne	16.května	2015	odpoledne	proběhl	za	překrás-
ného	počasí	8.	ročník	tradičního	Lázeňského	zpívání	.

Pořadatelem	 akce	 byly	 Sirnaté	 lázně	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	
Obec	O.	N.	Ves	a	místní	mužský	pěvecký	sbor	Krasavci.	Akce	se	
zúčastnilo	více	jak	100	krojovaných	zpěváků	ze	Slovácka	i	zahra-
ničí.	Vystoupily	mužské	pěvecké	sbory	Kostice	-	Tvrdonice,	Vlč-
nov,	Čejkovice,	Kunovice,	Louka,	místní	Krasavci	a	novoveský	
ženský	sbor	Denica.	Ze	Slovenska	přijeli	zahrát	a	zazpívat	Hlo-
hovečtí	fujaristé	.	Dále	zatančily	děti	z	mateřské	školky.	Pěvec-
ká	vystoupení	doprovodila	novoveská	cimbálová	muzika	Banda.	

Pro	návštěvníky	byla	také	možnost	prohlídky	lázeňských	prostor	
v	 rámci	dne	otevřených	dveří	a	proběhla	 také	ochutnávka	vín	
místních	i	okolních	vinařů.	

Stovky	lidí	podpořily	svou	účastí	příjemný	sobotní	podvečer	
strávený	v	prostorách	lázeňské	kolonády.	I	v	neděli,	v	průběhu	
úklidu,	 zazněla	 sirnatými	 lázněmi	 slovácká	 pisnička,	 která	 už	
několik	let	zahajuje	letní	lázeňskou	sezónu.

Všem	 příznivcům	 a	 spolupořadatelům	 srdečně	 děkujeme	
a	těšíme	se	na	další	ročník.	

MS Krasavci
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Novoveská chasa na poutní cestě v Praze
	Začátkem	jara	letošního	roku	se	nám	naskytla	možnost	zú-

častnit	 se	 výletu	 do	 Prahy	 spolu	 s	 hojným	 počtem	 krajanů	 ze	
Slovácka	v	rámci	slavností	Navalis,	jejichž	součástí	byla	i	Jízda	
králů.	Aby	pořadatelé	z	Hluku	a	Kunovic	zajistili	pro	jedineč-
nou	prezentaci	 této	 folklorní	 tradice	 co	nejpočetnější	průvod,	
přizvali	do	něj	i	krojované	z	okolí	pořádajících	obcí	a	my	jsme	
s	radostí	a	vidinou	neobvyklého	zážitku	s	nadšením	ono	pozvání	
přijali.

Postupem	času	se	počet	členů	naší	výpravy	dostal	až	na	úcty-
hodných	dvacet	lidí,	a	to	i	se	zahraničním	zastoupením	z	Fran-
cie.	Nyní	se	pokusím	na	následujících	řádcích	vylíčit	dojem	naší	
cesty	 tak,	 jak	 jsem	 ji	 vnímal	 já	 (jde	 tedy	o	můj	osobní	náhled	
a	jiní	by	to	jistě	všechno	viděli	jinak).	Tak	tedy...	Cesta	započala	
odjezdem	v	brzkých	pět	hodin	ráno.	V	autobuse	jsme	vyfasova-
li	řízek	k	snídani,	poukazy	na	občerstvení	a	vstupy	do	různých	
pražských	památek,	načež	většina	cestujících	záhy	zalehla	–	jak	
jen	to	sedačky	autobusu	dovolovaly	–	ke	spánku.	Spánek	ovšem	
netrval	dlouho	a	mezi	sedadly	brzy	začalo	kolovat	víno	a	slivovi-
ca,	což	nenechalo	většinu	výpravy,	kterou	kromě	nás	doplňovali	
ještě	poutníci	z	Hluku	a	Lhoty,	nadále	ospalou.	Jak	cesta	ubíha-
la,	nálada	posádky	již	pomalu	dávala	tušit	velmi	vydařenou	akci.

Po	příjezdu	do	Prahy	jsme	se	vesele	ubytovali	do	pokojů	na	
ubytovně	a	všichni	tamní,	do	České	Republiky	přistěhovalí	oby-
vatelé,	za	krátko	pochopili,	že	ten	večer	se	příliš	nevyspí,	proto-
že	do	Prahy	dojela	Morava.	Na	cestu	do	centra	hlavního	města,	
k	místu	zahájení	průvodu,	už	v	autobuse	nebylo	zapotřebí	rádia,	
protože	naše	skupina	se	dala	ladit	hlasy,	čímž	nepochybně	ob-
veselovala	zbytek	autobusu,	který	i	přes	četné	vybízení,	nejevil	
touhu	přidat	se	k	veselí.	

I	když	nálada	v	autobuse	byla	skvělá,	popojíždění	po	Praze	
rychlostí	menší	než	malou	přestalo	už	většinu	bavit	a	zbytek	ces-
ty	jsme	se	rozhodli	absolvovat	pěšky.	Po	krátkém	bloudění	jsme	
nabrali	správný	směr,	ale	i	přes	veškerou	snahu	jsme	na	místo	
určení	nedorazili	 všichni	a	už	vůbec	ne	na	čas.	To	 se	nám	ale	
nedá	dát	za	vinu,	protože	průvod	neplánovaně	a	nám	neohláše-
ně	vyrazil	dřív,	než	měl.	Nás	to	ale	nikterak	nezarmoutilo	a	ve-
sele	jsme	si	pochodovali	Prahou	dál	směrem	k	dalšímu	místu	na	
trase,	kde	jsme	měli	rozšířit	řady	pěveckých	sborů	vystupujících	
u	Karlova	mostu.	Nicméně	stav	naší	výpravy	se	poněkud	zúžil	
co	do	počtu	přítomných,	o	to	víc	se	ale	rozšířil	co	do	stavu	jejich	 Navalis 2015 - Veronika v šatech pro Prahu

V senátu 2015 - venku s novoveskou chasou
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Omluva redakce
Členové	redakce	se	omlouvají	slečně	Veronice	Bujákové	za	nesprávné	uvedení	jména	ve	článku	Svatojanské	slavnosti	NAVALIS	

v	Profilu	č.	2/2015.	Šaty	pro	Prahu	od	návrhářky	Marie	Zelené	představila	Veronika	Bujáková,	která	nahradila	paní	Martinu	Hrn-
čířovou	pro	její	mateřské	povinnosti.	Děkujeme	za	pochopení.	 	 Miroslava Vajdíková

nálady,	čemuž	zajisté	přispělo	i	to,	jak	nonšalantně	se	nám	po-
dařilo	vyhnout	se	jedinému	oficiálnímu	vystoupení	našeho	„sou-
boru“,	 a	 naše	 vystoupení	 se	 tedy	 nekonalo.	 Tato	 naše	 zúžená	
skupina	se	ovšem	nechtěla	vzdát	možnosti	ukázat	své	folklorní	
dovednosti	před	tolika	lidmi	a	při	přechodu	Karlova	mostu	smě-
rem	 k	 Hradčanům,	 kde	 jsme	 někde	 v	 dáli	 tušili	 průvod	 Jízdy	
králů,	jsme	se	nejprve	připojili	k	hrajícímu	country	bandu	a	v	je-
jich	doprovodu	zatančili	v	rámci	možností	polku,	nebo	tak	něco.	
Holky	daly	muzikantům	okoštovat	slivovice	a	za	potlesku	jsme	
pokračovali	 dál.	 Než	 jsme	 ale	 z	 mostu	 sešli,	 rozhodli	 jsme	 se	
ještě	zablokovat	půl	jeho	šíře	částí	našeho	hodového	vystoupení	
následovaného	 karyčkama,	 čímž	 jsme	 alespoň	 částečně	 Praze	
vynahradili	naši	neúčast	na	folklorním	programu	celé	akce.	Do-
konce	jsme	vybrali	i	nějaký	ten	drobák	od	nadšených	přihlížejí-
cích,	většinou	turistů.	

Sotva	jsme	vyrazili	zpět	na	cestu	hledání	průvodu,	celé	proce-
sí	se	zjevilo	přímo	pod	námi	v	úzkých	uličkách	tvořících	zástavbu	
kolem	Karlova	mostu.	S	radostí	nám	v	tu	chvíli	vlastní	jsme	se	
většina	začlenili	(složení	naší	skupinky	se	neustále	měnilo,	ně-
kteří	se	ztráceli	a	jiní	zase	nacházeli)	a	spolu	se	zbytkem	Jízdy	
králů	jsme	za	zpěvu	a	juchání	došli	až	do	budovy	parlamentu	či	
jiné	podobné	vládní	instituce.	Zastávka	tam	byla	ovšem	natolik	
dlouhá,	že	jsme	se	stihli	poztrácet	ještě	víc	a	řekl	bych,	že	klo-
básu	s	vínem,	která	tam	pro	nás	byla	nachystaná,	ochutnalo	jen	
málo	z	nás.	To	ovšem	neznamená,	že	ostatní	byli	o	hladu	–	jídla	
bylo	všude	dost	a	někteří	se	dostali	i	tam,	kam	neměli,	zatímco	
další	se	nedostali	ani	tam,	kde	bychom	je	rádi	viděli.	Celý	ten-
to	zmatek	byl	natolik	vyčerpávající,	že	 jsme	se	nakonec	téměř	
všichni	 sešli	u	piva	a	odpočinku	k	 radosti	 jejího	personálu	na	
zahrádce	jistého	podniku	na	Malostranském	náměstí.	Když	už	
některým	otrnulo,	začali	se	zase	ztrácet,	naproti	tomu	jiní	se	vy-

tratili	z	důvodu	zcela	opačného.	Když	se	skupina,	které	jsem	byl	
i	já	součástí,	rozhodla	místo	také	opustit,	ten	den	již	podruhé,	
z	čista	jasna	objevil	se	v	té	ulici	průvod	přicházející	z	bohoslužby	
ve	svatovítské	katedrále,	a	tak	jsme	ho	opět	kousek	doprovodili	
na	jeho	závěrečné	etapě	zpět	přes	Karlův	most.	Tam	už	nás	ale	
přepadla	únava	a	vyčerpání,	a	 jen	co	parašutista	podletěl	pod	
mostem,	jsme	se	rozhodli	nechat	se	přemístit	do	ubytovny,	aby-
chom	si	převlékli	upocené	kroje	a	na	noční	program	se	vrátili	
krásní	a	 svěží,	 stejně	 jako	 to	 již	před	námi	někteří	učinili.	Na	
tomto	místě	bych	rád	poděkoval	panu	šoférovi,	který,	ač	vinu	
nenesl	zcela	sám,	nás	svým	počínáním	dopravil	na	místo	určení	
natolik	pozdě,	že	jsme	nejenom	zmeškali	večerní	program,	ale	
byli	jsme	již	natolik	unavení	a	znechucení,	že	jsme	šli	radši	spát.	

Ti	z	naší	výpravy,	kteří	na	tom	byli	lépe	a	měli	víc	štěstí,	večer	
viděli	krásný	ohňostroj,	koncert	na	Vltavě,	možná	se	i	svezli	na	
gondole	nebo	zažili	alespoň	pěkný	večer	v	nočním	životu	Prahy,	
avšak	to	si	já	můžu	jen	domýšlet	a	hádat.	Rozhodně	to	ale	stálo	
za	to,	protože	ti	nejúspěšnější	se	vraceli	až	za	světla,	tak	jak	se	
na	podobnou	akci	patří.	

Nálada	 druhého	 dne	 ráno	 tomu	 dávala	 zapravdu.	 Potěšila	
nás	snídaně	a	hned,	co	se	všem	podařilo	dát	se	dohromady,	jsme	
vyrazili	–	 tentokrát	 jako	 jedna	velká	banda	–	směrem	k	Sazka	
aréně	nasát	něco...	vína?	Už	ne!	Atmosféry	v	tu	dobu	probíha-
jícího	mistrovství	světa	v	ledním	hokeji.	U	stadionu	bylo	ovšem	
mrtvo,	 a	 tak	 se	 soudržnost	 skupiny	 dala	 opět	 slábnout	 a	 sešli	
jsme	se	zase	skoro	všichni	až	na	Staroměstském	náměstí	fandit	
našim	hokejistům.	Mezitím	jsme	někteří	stihli	navštívit	alespoň	
jedno	 muzeum	 a	 vůbec	 si	 ještě	 užít	 Prahy,	 než	 jsme	 později	
sprintem	 dorazili	 ke	 stanovišti	 autobusů,	 odkud	 jsme	 zničení,	
ale	–	alespoň	tedy	za	mě	–	spokojení	vyjeli	zpět	směr	Ostrožská	
Nová	Ves.	 Jiří Buják

V senátu 2015
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Vitaj, léto, s pěsničků
Hned	na	začátku	prázdnin	jsme	svolaly	na	neděli	5.	července	

zpívání	na	Slováckém	dvoře.
ŽS	Denica	jezdí	zpívat	na	různá	místa	Moravy	a	tak	chtěl	opla-

tit	pohostinnost	těm,	které	nás	zvou.
Pozvaly	 jsme	 ženské	 sbory	 z	 Dolních	 Dunajovic,	 Levandulu	

z	Čejkovic,	bývalé	členky	Kunovjanu	a	pro	zpestření	i	chlapy	z	Der-
fle.	Samozřejmostí	byly	domácí	sbory:	Včelínek,	Krasavci	a	pořá-
dající	Denica,	v	neposlední	řadě	i	CM	Banda.

Slovácký	 dvůr	 nám	 připravil	 důstojné	 zázemí	 pro	 účinkující	
i	pro	návštěvníky.

Odpoledne	zahájila	Denica,	po	nich	se	ukázal	Včelínek.	Násle-
dovaly	písně	z	Podluží	v	podání	ŽS	Dolní	Dunajovice	(ved.	Zdena	
Karlíková).	Ač	nevystoupily	v	parádních	krojích,	i	jejich	letní	oble-
čení	působí	vznešeně	a	písničky	„nejsú tak divoké, jak ty naše“.	Pro-
stě	lyrika.	Spolu	s	MS	V	Dolních	Dunajovicích	natočily	CD	A	když	
dojde	sobotěnka.

Po	nich	zazpívaly	,,Kunovjanky“.	Většina	z	nich	zpívala	a	tan-
čila	v	Kunovjanu,	dnes	se	patnáct	žen	schází	pod	vedením	Zdeňky	
Hráčkové	ve	Slovácké	búdě	v	Kunovicích.	Už	si	několikrát	zazpíva-
ly	i	s	BROLNem.	A	že	umějí	zpívat,	to	ukázaly	na	místě.

Jediní	 cizí	 chlapi	 byli	 z	 Derfle.	 Už	 u	 nás	 zpívali	 několikrát.	
Vždycky	 přijedou	 ,,kolmo“	 -	 tedy	 na	 kolech.	 Jejich	 název	 JMF	

Derfla	 je	 zavádějící.	 Dá	 se	 vyložit	 jako	 Jinoši	 místního	 folklóru	
nebo	Jablečno-	mléčné	fermentace	či	dokonce	Jíme,	milujeme,	flá-
mujeme.	Můžete	si	vybrat.	A	co	zpívají?	Pěkné	pěsničky.	Vedoucí	
Jaroslav	Zatloukal,	primáš	Kunovjanu,	ví	co	se	dobře	poslouchá.	

ŽS	Levandula	z	Čejkovic	 (ved.	Zdenka	Trávníčková)	byl	pro	
nás	novinkou.	Zpívají	 teprve	dva	roky,	ale	písničky	z	hanáckého	
Slovácka	se	dobře	poslouchají.	Zněly	lyrické	i	žertovné.

Ženské	vystřídali	naši	Krasavci.	Nejen	že	jsou	krásní,	ale	umějí	
i	zpívat!	Na	závěr	se	blýskli	i	verbuňkem.	Kdo	umí,	ten	umí.

Po	nich	Denica	zazpívala	letní	písničky.
Bývá	zvykem,	že	na	závěr	si	všichni	přítomní	zazpívají	společ-

nou	píseň.	Tentokrát	to	byla	lyrická	Okolo	Hradišťa.
To	víte,	že	s	pořádáním	takové	akce	je	i	kupa	starostí.	Všech-

no	zvládnout	nemůžeme.	Pomocnice	se	našly	a	ochotně	zaskočily	
tam,	kde	bylo	třeba.	Celé	odpoledne	vtipně	provázeli	slovem	Iva	
Bedřichová	a	Jeník	Lažek.	Děkujeme	všem	pomocníkům	i	všem	
sponzorům,	doufám,	že	jsme	je	nezklamaly.

Zněly	písně	z	Dolňácka,	hanáckého	Slovácka	i	z	Podluží.	A	kte-
ré	jsou	nejhezčí?	„Ale dyť na Moravě sú ty najpěknější pěsničky. To, 
co nám zanechali naši dědáčci mosíme nést dál a toto bohatství pře-
dat našim děťom. Myslíte, že sa to podaří?“ 

Myslím,	že	ano. Anna Řezáčová

Pohádkový nářez

Jak	už	jsme	vás	v	minulém	čísle	Profilu	informovali,	rozrostl	
se	náš	soubor	o	deset	náctiletých,	kteří,	ačkoliv	ještě	školou	
povinní,	už	chtějí	hrát	divadlo	s	dospěláky.	No,	není	to	úplně	
jednoduché,	takže	jsme	v	posledních	dvou	měsících	absolvo-
vali	 intenzivní	 herecký	 kurz	 pro	 začátečníky.	 Učili	 jsme	 se	
správnou	 výslovnost,	 jak	 zacházet	 s	 tělem	 jako	 uměleckým	
nástrojem,	zkoušeli	etudy	na	různá	témata	a	mimo	jiné	také	

začali	 zkoušet	 pohádku	 O	 Honzovi	 a	 kouzelné	 flétně.	 Kaž-
dou	roli	jsme	pro	jistotu	obsadili	dvěma	herci,	abychom	moh-
li	 zkoušet	 za	 všech	 okolností.	 Pohádka	 je	 to	 hravá	 a	 vtipná	
a	zkoušení	si	zatím	opravdu	užíváme.	Je	parádní,	že	si	na	ně-
čem	vyzkoušíme	své	první	herecké	krůčky	a	při	tom	budeme	
moct	udělat	radost	i	o	pár	let	mladším	ratolestem.	Ale	ani	do-
spěláci	nezahálí,	už	se	pro	ně	připravuje	nový	text	a	světe	div	
se,	bude	 to	opět	pohádka.	No,	pohádka,	 četli	 jsme	 si	 zatím	
jen	 první	 dějství,	 víc	 nám	 autorka	 nepůjčila,	 ale	 smáli	 jsme	
se	 a	 říkali	 si,	 jestli	 to	 nebude	 víc	 pro	 dospělé	 než	 pro	 děti.	
Ovšem	paní	režisérka	nás	přesvědčila,	že	to	bude	pro	celou	
rodinu.	Takže	se	můžete	těšit,	že	se	za	nějaký	čas	vypravíte	za	
námi	do	divadla	a	že	můžete	vzít	celou	rodinku.	Přes	prázd-
niny	jsme	si	dali	trochu	volnější	režim,	ale	úplně	samozřejmě	
nezahálíme.	Zatímco	režisérka	Andrea	Helmichová	s	výtvar-
nicemi	Evou	Koukolskou	a	Klárkou	Hrachovskou	připravují	
návrhy	 scény	 a	 kostýmů,	 nás	 čeká	 nejintenzivnější	 práce	 na	
soustředění,	které	se	bude	konat	na	Smraďavce	předposlední	
srpnový	 víkend.	 Těšíme	 se	 na	 zkoušení	 obou	 pohádek,	 ale	
taky	další	 zábavné	hry	a	etudy	a	 večery	při	 kytaře.	Zkrátka	
bude	to	prima	a	my	si	to	hodláme	patřičně	užít.	Za	všechny	
divadelníky	vám	přejeme	krásné	prázdniny,	slunné	léto	a	bá-
ječnou	dovolenou!	 Hynek Helmich

kultura
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Procházka po hřbitově aneb Dohlížecí výbor

Jak	zůstala	v	paměti?	Vyšší,	důstojná,	 s	mírným	úsměvem,	
vždy	po	selsky	a	jako	kdyby	všechno	na	sobě	měla	právě	vypra-
né,	nažehlené,	naškrobené.	Když	šla,	šel	někdo.	A	lidé	prohodili	
přezdívku	–	Dohlížecí	výbor.	Taková	byla	Marie	Bočková	(14.	2.	
1911	–	4.	8.	1991)	z	čp.	292	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Její	tatínek	Tomáš	Slezák	(1884)	se	v	roce	1909	oženil	s	Ka-
teřinou	Těšinovou	(1889)	a	dostal	se	na	dům	číslo	popisné	292	
postavený	někdy	kolem	roku	1870	na	Láni.	Dům	zbudoval	nevěs-
tin	dědeček	Jan	Těšina,	převzal	jej	syn,	opět	Jan	(1848	–	1919),	
a	pak	jeho	dcera	jej	převedla	na	Slezáky.	Tomáš	Slezák	byl	ze	sta-
rého	novoveského	rodu	a	byl	spřízněn	s	kdekým.	Maminka	Marie	
Slezáková,	rozená	Machálková,	byla	velmi	výraznou	novoveskou	
postavou,	 jako	dobrá	 znalkyně	 rodin,	 rodů	a	 životních	příběhů	
pomáhala	radou	mladým	i	starým	k	uzavření	manželství.	Dobrá	
genová	výbava	pak	přinesla	v	 rodině	Tomáše	a	Kateřiny	Slezá-
kových	pozoruhodné	ovoce.	Rodinné	prostředí	bylo	proniknuto	
pracovitostí,	zbožností,	živým	zájmem	o	lidi	a	ochotou	pomáhat	
druhým.	 Mladý	 Jan	 Slezák	 vstoupil	 do	 františkánského	 řádu,	
Ludmila	se	stala	řádovou	sestrou	a	Hedvika	(1916	–	1929)	byla	
velmi	nadaná	školačka,	která	stejně	vynikala	zbožností	a	už	jako	
dítě	se	těšila	mimořádné	úctě.	Když	jako	třináctiletá	zemřela,	po-
važovali	ji	Novovešťané	za	svatou	a	modlívali	se	na	jejím	hrobě.	

Doma	zůstala	dcera	Marie.	Provdala	se	za	Františka	Boč-
ka	(1903	–	1982)	a	vychovala	dvě	děti.	Pracovala	v	zeměděl-
ství,	později	 v	 JZD.	Zděděné	 talenty	 ji	 vedly	ke	 společenské	
angažovanosti.	 Po	 2.	 světové	 válce	 v	 podmínkách	 socialismu	
se	 vytvořily	 možnosti	 pro	 vstup	 žen	 do	 společenského	 živo-
ta	 a	 Marie	 Bočková	 patřila	 do	 celého	 okruhu	 Novovešťanek	
a	 Chyličanek,	 které	 netrávily	 čas	 jen	 prací	 v	 domácnosti,	 na	
poli	 a	 v	 družstvu,	 ale	 angažovaly	 se.	 Marie	 Bočková	 byla	 na	
prvním	místě.	Aktivně	pracovala	v	Červeném	kříži,	Svazu	žen	
a	Jednotě,	kde	měla	na	starosti	dohlížecí	výbor	a	odtud	byla	
ona	přezdívka.	Krom	zděděného	zájmu	o	lidi	ji	zřejmě	motivo-
val	vlastní	duchovní	křesťanský	světový	názor,	že	je	třeba	rozví-
jet	hřivny	a	pomáhat	druhým	lidem.	A	to	bez	ohledu	na	režim	
a	dobové	poměry.	Ukázala	se	na	všech	místech	jako	vyrovna-
ná,	laskavá	a	ochotná	žena,	měla	značný	přehled	a	snažila	se	
pomáhat	všude,	kde	to	šlo.	Sháněla	materiál,	zboží,	přimlouva-
la	se,	řešila	spory	a	to	vše	bez	touhy	po	kariéře	nebo	vlastním	
prospěchu.	Teprve	s	odstupem	času,	když	se	zastavíme	u	jejího	
hrobu	v	zadní	části	novoveského	hřbitova,	 si	uvědomíme	 její	
lidskou	velikost	a	stále	je	mnoho	lidí,	kteří	na	ni	vzpomenou	
s	úctou,	respektem	nebo	vděčností.

Vladimír Teťhal

Marie Bočková s družstevnicemi, druhá zprava

Hedvika Slezáková 1916 - 1929Marie Bočková
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Školní rok 1965/66

Školní	rok	byl	zahájen	slavnostním	shromážděním	žactva	1.	září.	
Ředitel	a	zástupce	ředitele	pozdravili	a	přivítali	žáky	prvních	tříd.	
Ostatní	žáci	kromě	prvních	tříd	odešli	do	sálu	Lidového	domu,	kde	
za	účasti	zástupců	místního	národního	výboru,	předsedy	SRPŠ,	vý-
boru	žen,	patronátního	závodu	JMPK	a	ostatních	závodů	v	obci	ře-
ditel	školy	přivítal	učitele	a	žáky	a	promluvil	o	úkolech	školy	v	nastá-
vajícím	školním	roce.	Předseda	školské	a	kulturní	komise	při	MNV	
pozdravil	učitele	a	žáky	a	jménem	celého	MNV	přál	jak	žákům	,	tak	
i	učitelům	mnoho	zdaru	v	novém	roce.	Ostatní	zástupci	veřejnosti	
se	k	oběma	projevům	připojili	přáním	úspěchů	v	nastávající	školní	
práci.	Po	společném	shromáždění	odešlo	žactvo	s	učiteli	do	školy,	vy-
slechlo	další	pokyny	od	třídních	učitelů,	přijalo	přichystané	učebnice	
a	školní	potřeby	a	po	kontrole	stavu	žactva	poslouchalo	projev	mini-
stra	školství.	Po	poslechu	rozhlasového	projevu	odešli	žáci	domů	a	2.	
září	začalo	pravidelné	vyučování	podle	rozvrhu	hodin.

Třídními učiteli v tomto školním roce byli ustanoveni:
Třída	 Počet	žáků	 Třídní	učitel/ka
1.	A	 31	 	Miluše	Marešová
1.B	 32	 	Anna	Čerešňáková
2.A	 34	 	Jarmila	Rybáčková
2.B	 32	 	Jana	Výrutová
3.A	 32	 	Miroslava	Hastíková
3.B	 31	 	Vladimír	Remeš
4.A	 36	 	Zdena	Jurčová
4.B	 32	 	Miroslava	Honcová
5.A	 31	 	Marie	Bartošová
5.B	 30	 	Drahomíra	Šálková
VI.A	 30	 	Nikolaj	E.	Hajdaj
VI.B	 32	 	Danuše	Šenkyříková
VII.A	 24	 	Svatopluk	Hofmann
VII.B	 25	 	Anna	Jochová
VIII.A	 28	 	Tomáš	Mikšík
VIII.B	 27	 	Klementina	Rybová
IX.A	 30	 	Bohumil	Otáhal
IX.B	 30	 	Milada	Ondračková
Celkem 547 žáků.

Mimo	třídní	učitele	vyučovali	na	škole:	Josef	Botek,	Josef	Hrachov-
ský	a	Miroslav	Hron.	Od	1.	září	letošního	roku	byla	povolena	družina	
a	vedla	ji	Věra	Langeová	z	Uh.	Ostrohu.	Během	prázdnin	byli	na	
vlastní	žádost	přeloženi	tito	učitelé:	Helena	Gajdacsová	do	Karviné,	
Marie	Kožinová	do	Brna,	Eva	Stavělová	do	Uh.	Brodu,	Marie	Hola-

sová	do	Kunovic,	J.	Hryštáková	do	Uh.	Hradiště,	Marie	Habartová	
do	Ostrožské	Lhoty,	Jitka	Studničková	odešla	od	1.	září	na	mateřskou	
dovolenou,	kterou	si	prodloužila	o	bezplatnou	dovolenou	do	konce	
školního	 roku.	 Na	 uprázdněná	 místa	 nastoupili:	 Miroslava	 Hastí-
ková	 po	 jednoroční	 mateřské	 dovolené,	 Zdena	 Jurčová	 z	 Baňské	
Bystrice,	Tomáš	Mikšík	z	Březové,	který	se	přistěhoval	do	Ostrohu	
a	odtud	do	naší	školy	dojíždí.	Nikolaj	E.	Hajdaj	z	Uh.	Hradiště,	který	
posledně	působil	ve	Vlčnově,	Danuše	Šenkyříková	z	Brna,	Svatopluk	
Hofmann	z	Brna	a	Josef	Hrachovský	z	Ostrohu.	I	během	školního	
roku	nastaly	v	učitelském	sboru	změny.	Danuše	Šenkyříková	dnem	
1.	11.	1965	mateřskou	dovolenou,	po	ní	bezplatnou	dovolenou,	pro-
tože	nebylo	vyhověno	její	žádosti	o	přeložení	do	Brna,	požádala	od	1.	
8.	1966	o	rozvázání	pracovního	poměru.	Marie	Bartošová	od	26.	10.	
1966	měla	rovněž	mateřskou	dovolenou	a	potom	další	bezplatnou	
dovolenou,	povolenou	až	do	31.	ledna	1967.	Místo	ní	vyučovala	v	V.	
A	tř.	do	31.	1.	1966	Františka	Vrbíčková,	učitelka	v.	v.	Anna	Jochová	
se	dne	22.	1.	1966	provdala	a	převzala	příjmení	Větříšková.	Od	7.	
února	1966	byla	přeložena	na	1.	–	5.	post.	ročník	a	vyučovala	v	V.	
A	třídě	do	22.	května,	kdy	nastoupila	mateřskou	dovolenou.	Za	ni	
opět	vyučovala	Fr.	Vrbíčková	až	do	30.	6.	1966.	Za	Větříškovou	–	Jo-
chovou	byla	na	6.	–	9.	post.	ročníku	ustanovena	Vlasta	Šupáková	jen	
na	dobu	od	7.	2.	do	31.	8.	1966,	kdy	se	vrátila	na	okres	Gottwaldov.	
Šupáková	dojížděla	z	Ostrohu,	kde	bydlela	u	svých	rodičů.	Poněvadž	
jmenovaná	 byla	 delší	 dobu	 nemocná,	 vypomáhala	 za	 ni	 vyučovat	
Věroslava	Škárová,	učitelka	na	zemědělském	učilišti	v	Kunovicích,	
která	od	1.	8.	1966	byla	s	definitivní	platností	ustanovena	učitelkou	
6.	–	9.	ročníku	na	zdejší	škole.	Dojíždí	z	Uh.	Hradiště.	Hedvika	Ma-
tušková	uzavřela	dne	19.	března	1966	sňatek	a	převzala	příjmení	Ko-
nečná.	Od	1.	srpna	1966	nastoupila	mateřskou	dovolenou	a	po	dobu	
její	nepřítomnosti	ji	zastupuje	Marie	Bláhová,	abiturientka	SVVŠ	ve	
St.	Městě,	dojíždí	z	Babic	u	Uh.	Hradiště.	Na	konci	roku	měla	škola	
562	žáků.	Školní	docházku	ukončilo	v	letošním	školním	roce	celkem	
65	žáků,	z	toho	32	děvčat.	Na	studium	bylo	přijato	celkem	10	žáků,	
z	toho	7	dívek	–	na	SVVŠ	5	žáků,	na	ekonomickou	školu	2	žákyně,	
na	konzervárenskou	školu	1	žákyně	a	na	vojenskou	střední	školu	2	
žáci.	Do	zemědělství	 se	přihlásilo	celkem	8	žáků,	 toho	2	děvčata.	
Do	stavebnictví	se	přihlásilo	celkem	6	chlapců.	Do	konce	školního	
roku	nebyli	všichni	žáci	umístěni,	protože	13	děvčat	žádalo	o	přije-
tí	přímo	do	pracovního	poměru,	kdežto	chlapci	byli	všichni	přijati	
do	učebního	poměru.	Od	pololetí	byl	rozvrh	hodin	upraven	tak,	aby	
učitelky	–	matky	měly	1	feriální	den	v	týdnu.	Dělení	žáků	na	skupiny	
se	provádělo	jen	v	předmětu	pracovní	vyučování,	poněvadž	ve	tří-
dách	6.	–	9.	p.r.	bylo	všude	více	než	24	žáci.	Na	škole	bylo	vyučováno	

9. třída, 1965-1966
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těmto	nepovinným	předmětům:	 jazyk	německý	–	3	skupiny	(7.,	8.	
a	9.	p.	r.),	sportovní	hry	2	skupiny,	sborový	zpěv,	praktikum	z	příro-
dopisu	a	chemie.	Kromě	ředitele	a	zástupce	ředitele	školy	vyučovalo	
na	škole	celkem	21	učitelů,	skupinová	vedoucí	PO	a	vychovatelka	
družiny	mládeže.	Po	stránce	chování	nejvíce	nedostatků	se	projevo-
valo	u	chlapců	6.	B	třídy.	Kolektiv	hochů	zde	ovlivňoval	jeden	žák.	
V	průběhu	školního	roku	bylo	o	něm	jednáno	–	za	krádeže	v	obcho-
dech,	lhaní	a	neukázněnost	při	vyučování	měl	jako	jediný	žák	školy	
3.	stupeň	z	chování.	Pro	různé	přestupky	kázeňského	řádu	mělo	cel-
kem	19	žáků	2.	stupeň	z	chování.	V	8.	B	třídě	neměl	ani	jeden	žák	
nižší	známku	z	chování.	Diagnóza	pedagogické	práce	na	naší	škole	
zdůrazňuje	nutnost	stálého	sebevzdělávání	učitelů.	Proto	17	učitelů	
studovalo	v	kurzech,	pořádaných	OPS.	Snaha	zlepšit	pedagogickou	
práci	vedla	k	tomu,	že	počet	žáků	s	nedostatečným	prospěchem	ve	
větším	počtu	vyučovacích	předmětů	klesl	na	minimum.	Z	328	žáků	
I.	stupně	opakuje	třídu	pouze	7	žáků,	5	žáků	postoupilo	s	nedosta-
tečnou	známkou	z	jednoho	předmětu.	V	6.	–	9.	p.	r.	po	opravných	
zkouškách	před	a	po	prázdninách	opakuje	jen	6	žáků,	když	9	žáků	
postoupilo	do	vyšší	ročníku	s	jednou	nedostatečnou.	Všichni	opaku-
jící	žáci	měli	nedostatečný	prospěch	z	jazyka	českého	–	13,	z	jazyka	
ruského	–	6,	z	dějepisu	–	3,	ze	zeměpisu	–	2,	z	matematiky	–	8,	z	fyziky	
2,	z	chemie	12	a	z	výtvarné	výchovy	3	nedostatečné.	Aby	žáci	z	vlast-
ního	názoru	poznali	různá	pracovi-
ště	a	seznámili	se	s	výrobou,	konali	
učitelé	se	žáky	početné	exkurze	do	
závodů	 průmyslových	 i	 zeměděl-
ských,	 zúčastnili	 se	 výstav	 ovoce,	
fotografií,	drobného	hospodářské-
ho	 zvířectva,	 poštovních	 holubů.	
Všichni	žáci	školy	se	zúčastnili	vý-
stavy	prací	žáků	ZDŠ	v	Ostrožské	
Lhotě.	Nižší	stupeň	i	vyšší	stupeň	
se	 dvakrát	 zúčastnili	 divadelního	
představení	 Slováckého	 divadla	
v	 Uh.	 Hradišti.	 Skupina	 26	 žáků	
byla	11x	na	operním	nebo	činoher-
ním	představení	v	Brně.	K	rozvoji	
myšlení	 a	 znalostí	 mateřského	
jazyka	 přispívá	 značnou	 měrou	
i	 četba	 knih,	 které	 si	 žáci	 půjčují	
ze	školní	i	místní	lidové	knihovny,	
mnoho	žáků	se	stalo	členy	Klubu	
mladých	 čtenářů.	 Při	 hospitacích	
jsme	zjistili,	že	i	na	naší	škole	ně-
kteří	 občas,	 jiní	 častěji	 diferen-

cují	 žactvo	 třídy,	 kladou	 rozlišné	
požadavky	 na	 jednotlivé	 skupiny	
žáků	a	snaží	se	dosáhnout	lepších	
výsledky.	 Dále	 škola	 pokračuje	
v	družbě	se	školou	v	Brezové	pod	
Bradlom.	V	letošním	školním	roce	
navázali	žáci	naší	školy	přátelskou	
družbu	se	žáky	Oberschule	v	Go-
seck	 v	 Německu.	 Ředitel	 školy	
Egon	Karius	nás	informoval	o	po-
měrech	 na	 jejich	 škole,	 my	 jsme	
poslali	 informace	 o	 naší	 škole.	
Žáci	z	Gosecku	si	vyměnili	s	naši-
mi	žáky	již	přes	100	dopisů,	dáreč-
ků,	pohlednic,	poštovních	známek.	
Korespondence	je	vedena	v	jazyce	
německém,	 občas	 si	 vypomohou	
žáci	i	ruštinou.	SRPŠ	–	podle	po-
třeb	 školy	 jsou	 svolávané	 pracov-
ní	 schůzky	 výboru	 i	 plenárního	
shromáždění.	 Značně	 přispěly	
k	 řešení	 závažnějších	 problémů	
školy,	 velmi	 pomáhá	 součinnost	

třídních	důvěrníků	s	vyučujícími	učiteli.	Předsedou	SRPŠ	je	Antonín	
Ondračka.	O	zdraví	dětí	školou	povinných	pečuje	lékařka	z	dětské-
ho	střediska	v	Uh.	Ostrohu,	lékař	z	místního	zdravotního	střediska,	
pracovníci	okresního	ústavu	národního	zdraví	a	zubní	ambulatorium	
v	Uh.	Hradišti.	Okresní	školní	inspektorka	Anna	Kraváčková	pro-
vedla	v	měsíci	březnu	tématickou	inspekci.	Podle	závěrů	 inspekce	
a	ředitelství	školy	 jsou	v	práci	učitelů	rozdíly.	Někteří	učitelé	mají	
ve	 třídách	velmi	dobré	výsledky,	ostatní	musí	práci	zlepšit.	Již	bě-
hem	školního	 roku	bylo	provedeno	nové	oplocení	 školního	hřiště	
a	v	budově	č.	1	zaveden	vodovod	do	zbývajících	4	učeben.	O	hlavních	
prázdninách	byly	v	budově	č.	2	vyměněny	nové	zárubně	s	novými	
dveřmi	do	všech	učeben	a	ostatních	místností.	Před	touto	budovou	
bylo	vybudováno	nové	zábradlí	podél	celé	délky	budovy.	Bylo	upra-
veno	prostranství	po	zbourání	domku	V.	Rutta.	Na	chodbách	byly	
položeny	terasové	dlaždice.	Rovněž	zde	byl	do	všech	učeben	zaveden	
vodovod.	Do	školní	kuchyně	byl	získán	velký	sporák	se	zařízením	na	
teplou	vodu.	Přesto	je	však	pro	příští	rok	žádati	o	dokončení	úpravy	
omítky	a	výměny	starých	oken	v	zadní	části	budovy	č.	1	a	dále	při-
kročiti	ke	stavbě	splachovacích	záchodů	a	šaten,	které	v	této	budově	
vůbec	nejsou.	Školní	rok	byl	ukončen	30.	června	1966.	

Zapsal	Josef	Balcárek,	ředitel	školy.	
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

historie

1.B, 1965-1966

1.A, 1965-1966
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Moniku Machovou čeká po evropských soutěžích olympijská kvalifikace
Květnové	 mistrovství	 Evropy	 v	 Rači-

cích	a	červnové	premiérové	Evropské	hry	
v	ázerbájdžánském	Baku	má	za	sebou	čty-
řiadvacetiletá	kajakářka	Monika	Machové	
aktuálně	oblékající	dres	pražské	Dukly.

Na	 račickém	 kanále	 se	 novoveská	
odchovankyně	 představila	 v	 deblkajaku	
spolu	 se	 sezemickou	 Andreou	 Havlovou	
na	olympijské	pětistovce.	Po	pátém	místě	
v	rozjížďce	se	děvčata	pokoušela	postoupit	
mezi	 elitní	 devítku	 ze	 semifinálové	 jízdy,	
to	se	jim	ale	nepodařilo.	Ze	šestého	místa	
Havlové	s	Machovou	chyběly	necelé	tři	vte-

řiny	k	postupové	pozici.
Dvanáctou	příčku	v	závodě	čtyřkajaků	na	olympijské	pětistov-

ce	si	připsala	čtyřiadvacetiletá	kajakářka	Ostrožské	Nové	Vsi	na	
prvních	Evropských	hrách	v	Ázerbajdžánu.	Česká	sestava	Matouš-
ková-Machová-Kožíšková-Mlezivová	tento	výsledek	zaznamenala	
po	semifinálové	jízdě,	poněvadž	mezi	nejlepších	devět	evropských	
posádek	se	jí	nepodařilo	nominovat.

Nyní	čeká	Machovou	náročná	příprava	před	srpnovým	mistrov-
stvím	světa	v	Miláně,	odkud	vede	jediná	cesta	na	olympijské	hry	
v	brazilském	Riu.	Bohužel,	kvóta	pro	rychlostní	kanoisty	je	velmi	
nízká,	takže	uspět	bude	nesmírně	složité.	 Vít Pjajčík

23. mezinárodní mistrovství Moravy „Slovácká 500“ 
Pomalu,	 ale	 jistě	 se	 blíží	 další	 ročník	 uznávané	 sportovní	

soutěže	Mezinárodní	mistrovství	Moravy	v	rychlostní	kanoisti-
ce	 „Slovácká	 500“.	 Bohužel,	 problémy	 s	 vjezdem	 k	 areálu	 lo-
děnice	enormně	zatíží	dobrovolné	organizátory,	rozpočet	akce	

a	patrně	budou	i	příčinou	poklesu	počtu	startujících.	Vzhledem	
k	tomu	pořadatelé	nerozesílají	pozvánky	do	zahraničí	tak	jako	
v	letech	předcházejících	a	lámou	si	hlavu,	co	dál.	I	přesto	zájem	
o	účast	projevili	u	Perského	zálivu,	v	Kuvajtu!

Monika Machová
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Další zprávy z rychlostní kanoistiky

Mistrovství ČR na dlouhých tratích v evropském městě sportu
Úvodní	závod	Českého	poháru	 -	 republikového	šampioná-

tu	na	dlouhých	tratích	přinesl	Ostrožské	Nové	Vsi	pět	medailí.	
V	Mostě	na	jezeře	Matylda,	kde	se	soutěž	v	rychlostní	kanoisti-
ce	konala	vůbec	poprvé	v	historii,	si	dvakrát	pro	stříbro	dopád-
loval	dorostenec	Jiří	Zalubil	na	C1	i	C2.	Mezi	juniory	získal	stej-
ný	kov	na	deblkanoi	spolu	s	přerovským	Havlíkem	David	Janík,	
který	si	v	individuálním	závodě	dojel	pro	bronz.	Třetí	skončila	
na	deblkajaku	mezi	ženami	Kateřina	Pjajčíková,	jedoucí	spolu	
s	jabloneckou	Tegzovou.	O	medaile	a	body	bojovalo	ze	Slovácka	
celkem	osmnáct	pádlujících	od	8	do	19	let.
Čtrnáct medailí ze závodů Labsko-orlického poháru

Druhý	 prodloužený	 májový	 víkend	 využili	 trenéři	 oddílu	
k	tréninku	na	Pastvinské	přehradě	a	k	účasti	ve	dvou	závodech	
Labsko-orlického	 poháru.	 Ze	 sobotního	 62.	 ročníku	 Nymbur-
ské	 pětistovky	 si	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 přivezla	 tři	 cenné	 kovy,	
z	nedělního	sprintu	a	dlouhých	tratí	na	Pastvinách	pak	dalších	
jedenáct	kousků.	V	neděli	doplnil	sedmičlenný	výběr	oddílu	ka-
noista	Jiří	Zalubil,	vracející	se	ze	soustředění	reprezentačního	
družstva	juniorů	a	sportovního	centra	mládeže	na	Oboze.
Česko-slovenský závod mládeže na račickém kanále a nominace

19	pádlujících	ze	Slovácka	se	zúčastnilo	druhého	dílu	Čes-
kého	 poháru	 v	 Račicích.	 Českým	 a	 moravských	 závodníkům	
byli	vítanou	konkurencí	slovenští	rychlostní	kanoisté.	Juniorské	
i	dorostenecké	kategorie	svedli	soubo-
je	o	nominaci	na	mezinárodní	 regatu	
ve	 slovenských	 Piešťanech.	 Svými	 vý-
kony	si	o	reprezentační	dres	řekli	ka-
noisté	David	Janík	a	Jiří	Zalubil.
Závod světového poháru s Monikou 
Machovou ve finále

Čeští	 reprezentanti	 včetně	 čtyři-
advacetileté	 kajakářky	 z	 Ostrožské	
Nové	Vsi	Moniky	Machové	startovali	
v	 druhém	 závodě	 světového	 poháru,	
který	hostila	německá	mekka	rychlost-
ní	kanoistiky	Düisburg.	Úvodní	závod	
v	 portugalském	 dějišti	 červencového	
MS	juniorů	a	do	23	 let	Montemor-o-
-Velho	 národní	 tým	 vynechal,	 stejně	
jako	nepojede	ani	do	dánské	Kodaně.
20 pádlujících na Moravském poháru 
v Kojetíně

Sobotní	 závody	 singlů,	 deblových	
posádek	 a	 čtyřkajaků	 na	 pětistovce	
a	 nedělní	 na	 dvoustovce,	 takový	 byl	

dvoudenní	program	třetího	dílu	Velkomoravské	ligy.	Vzhledem	
k	tomu,	že	ve	stejném	termínu	se	konala	také	mezinárodní	re-
gata	v	Piešťanech,	na	řece	Moravě	chyběli	mladí	čeští	reprezen-
tanti.
Zalubil v českém dresu nakonec zlatý a dvakrát stříbrný, Ja-
ník ve finále

Kadet	 Jiří	Zalubil,	 junior	David	 Janík	a	 třiadvacítka	 Ja-
kub	 Mlčoch	 reprezentovali	 Českou	 republiku	 na	 tradiční	
mezinárodní	 regatě	na	piešťanské	Sľňavě	vzdálené	pouhých	
osmdesát	kilometrů	od	domovské	loděnice.	V	pátek	se	rado-
val	ze	stříbrné	medaile	Jiří	Zalubil	spolu	s	kojetínským	An-
tonínem	Hrabalem	po	finále	deblkanoí	na	kilometru,	stejná	
radost	u	něj	panovala	i	po	sobotní	pětistovce	a	ještě	větší	po	
nedělním	zlatu	ve	sprintu.	Do	Piešťan	se	přihlásilo	366	pád-
lující	ze	dvou	desítek	zemí	Evropy	a	Asie.
Kanoista ze Sadů šokoval soupeře i národního trenéra

Sedmnáctiletý	 David	 Janík,	 závodník	 oddílu	 kanoistiky	
TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	zaskočil	na	nedávném	nominačním	
závodě	v	Račicích	nejen	své	soupeře,	ale	i	reprezentační	tre-
néry.	Ve	finálovém	závodě	na	olympijském	kilometru	se	totiž	
v	posledních	metrech	dostal	před	dvojici	favoritů	z	Nymbur-
ka	a	vyhrál.	Poněvadž	česká	jednička	pražský	Kryštof	Hájek	
si	 svoji	 výkonnost	 testoval	 mezi	 dospělými,	 Janík	 tak	 splnil	
nominační	 kritérium	 pro	 účast	 na	 červencovém	 mistrovství	
světa	juniorů	v	portugalském	Montemor-o-Velho	a	trenérům	
tak	řádně	zamotal	hlavu.
Úspěchy na Váhu, kde olympionici výrůstají jako na běžícím pásu

Zrušení	závodů	Velkomoravské	ligy	v	Olomouci	a	Hrani-
cích	umožnilo	výběru	Ostrožské	Nové	Vsi	startovat	na	již	57.	
velké	ceně	Komárna	u	slovensko-maďarské	hranice.	Čtveřice	
novoveských	doplněná	dvěma	závodníky	z	Kojetína	tak	měla	
možnost	zažít	atmosféru	místa,	kde	vyrůstá	jeden	olympijský	
medailista	 či	 mistr	 světa	 za	 druhým	 a	 zájem	 o	 toto	 krásné	
sportovní	odvětví	 je	neskutečný.	Výprava	dokonce	pobývala	
v	penzionu	Olymp	patřícímu	rodině	bratrů	Riszdorferových,	
olympijských	medailistů	na	čtyřkajaku	v	Aténách	a	Pekingu.	
Účast	v	konkurenci	celého	Slovenska	i	maďarských	a	slovin-
ských	kajakářů	se	z	pozice	mladých	borců	ze	Slovácka	nesla	
ve	 stříbrném	 duchu.	 Kanoista	 Jiří	 Zalubil	 i	 kajakář	 Ondřej	
Prchlík	totiž	vybojovali	po	dvou	druhých	místech...

více	včetně	fotografií:	www.onv-canoe.cz	
Vít Pjajčík 

sPORT
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Famózní úspěch novoveských dragonů
V	poslední	červnový	víkend	odjeli	novoveští	dragoni	na	Sla-

py,	 aby	 se	 zúčastnili	 Slapské	 regaty,	 třetího	 letošního	 závodu	
v	rámci	Českého	poháru	dračích	lodí.	V	tomto	závodu	zasedli	
dragoni	do	lodě	v	nových	dresech,	jež	předesílaly	novou	energii	
posádky.	Přinesly	jí	štěstí.	Nejprve	startovala	svůj	závod	mixová	
posádka	(12	mužů	a	8	žen)	na	trati	
200	 m.	 Už	 první	 rozjížďka	 nazna-
čovala,	že	ONV	Box	může	výrazně	
zasáhnout	do	pořadí	závodu.	A	sku-
tečně!	V	této	trati	si	ONV	Box	mix	
zajel	pro	2.	místo.	Po	mixu	nastou-
pily	ženy	ONV	Box,	a	i	když	pro	ně	
bylo	obtížné	sestavit	plnou	20	člen-
nou	posádku,	prokázaly	ženy	touhu	
závodit	a	skončily	rovněž	na	2.	mís-
tě.	 Jako	 poslední	 absolvovali	 trať	
muži.	Rozjížďky	prokázaly	vynikají-
cí	formu	novoveské	mužské	posád-
ky.	Muži	si	dojeli	pro	zlato.	V	odpo-
ledních	 hodinách	 nás	 čekal	 závod	
na	2000	m.	ONV	Box	mix	nezvolil	
nejšikovnější	 taktiku	 v	 otáčkách,	
kterých	bylo	 celkem	sedm,	a	 skon-
čil	 těsně	za	medailovými	pozicemi,	
tedy	 na	 čtvrtém	 místě.	 Do	 dalších	
bojů	 se	 však	 posádka	 poučila,	 tak-
tika	byla	změněna	a	ženy	si	vyjely	3.	
místo,	muži	opět	zlato.	V	neděli	nás	
čekal	závod	na	500	m.	Ženy	vylovily	
pádlem	ze	slapských	vod	opět	druhé	
místo,	mix	3.	místo	a	muži	zakončili	
hattrickem	 a	 skončili	 opět	 nepora-

ženi.	Naše	malá	bubenice	Nela	byla	nejčastější	návštěvnicí	při	
přebírání	cen.	Tréninky	však	pokračují,	protože	nás	čeká	obha-
joba	v	novoveských	vodách,	a	to	už	v	srpnu.	Nezapomeňte	přijít	
a	povzbudit	novoveské	dragony.

 Markéta Frantová
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Trojice gymnastek na Mistrovství České republiky

Náš	oddíl	sportovní	gymnastiky	reprezentovaly	na	červnovém	
mistrovství,	konané	ve	Vysokém	Mýtě,	hned	tři	naše	gymnastky.

	 Nejmladší	 Anička	 Pavlíčková,	 r.	 2004,	 závodila	 v	 kategorii	
žákyně	B,	kde	obsadila	celkově	36.	místo	z	celkového	počtu	60	
závodnic	z	celé	České	republiky,	pro	Aničku	to	bylo	již	druhé	mis-
trovství	republiky.

Další	 gymnastka	 Markéta	 Ryšavá	 soutěžící	 v	 kategorii	 juni-
orky	 B,	 obsadila	 13.	 místo	 z	 celkového	 počtu	 30	 závodnic.	 Její	
jméno	dokonce	jednu	dobu	figurovalo	na	třetím	místě,	byl	to	po-
hled	opravdu	nečekaný	a	krásný,	ale	jen	do	doby,	než	se	ostatním	

závodnicím	přičetly	body	za	všechna	nářadí.
Třetí	naše	gymnastka,	která	svými	výkony	a	výsledky	vybojo-

vala	účast	na	mistrovství,	je	Veronika	Šálková,	závodící	v	katego-
rii	žen,	skončila	na	12.	místě.	

Medaile	to	nakonec	nebyly,	ale	pěkná	umístění	ano,	stačí	už	
jen	 postup	 na	 celkové	 mistrovství	 republiky,	 vždyť	 takový	 malý	
oddíl	a	závodí	s	předními	kluby	.

Všem	patří	poděkování	za	reprezentaci,	přání	všeho	dobrého	
do	dalších	bojů	jak	ve	sportovním,	tak	i	v	osobním	životě.

Ivana Frantová

Veronika Šálková Kamila Hastíková Anna Pavlíčková

SPORT
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Mládež předčila dospělé

Při	ohlédnutí	se	nad	uplynulým	ročníkem	fotbalových	soutěží	
převládají	tentokráte	pocity	zmaru	nad	ztrátou	I.	A	třídy	u	družstva	
mužů	nad	všemi	povětšinou	dobrými	umístěními	družstev	mláde-
že.	Slovo	zmar	je	zde	namístě,	neboť	výkony	družstva	mužů	v	jarní	
části	soutěže	byly	velmi	ovlivněny	dlouhodobými	absencemi	hráčů,	
které	 historie	 novoveského	 fotbalu	 snad	 ani	 nepamatuje.	 Vždyť	
v	jedenácti	 jarních	utkáních	ze	dvanácti	scházelo	na	hřišti	5	až	9	
hráčů	sestavy,	která	minulou	sezónu	skončila	na	3.	místě	soutěže.	
Do	jarních	bojů	zasáhlo	celkem	22	hráčů	včetně	dorostenců	a	rea-
lizačního	týmu.	Výsledkem	bylo	13.	(předposlední)	místo	v	tabulce	
soutěže,	které	náš	tým	odsoudilo	k	sestupu	do	I.	B	třídy.

Podobný	příběh	zažívalo	i	družstvo	dorostenců.	Mužstvo	mělo	
před	 jarní	částí	ambice	útočit	na	první	 tři	místa	v	 tabulce	okres-
ního	přeboru.	Na	jeho	výsledcích	se	však	podepsala	dlouhodobá	
absence	 vlivem	 zranění	 u	 čtveřice	 hráčů	 základní	 sestavy	 a	 stej-
ně	 tak	 i	 absence	 klíčového	 hráče	 z	 důvodu	 potřeb	 pro	 družstvo	
mužů.	 Střídavé	 úspěchy	 v	 soutěži	 znamenaly	 „pouze“	 umístění	
na	5.	příčce	tabulky.	Kladem	bylo	zapojení	čtveřice	hráčů	do	herní-
ho	procesu	družstva	mužů.

Pochvalu,	 zejména	 za	 jarní	 část	 sezóny,	 si	 zaslouží	 družstvo	
žáků.	 To	 bylo	 vlivem	 nestability	 sestavy	 po	 podzimu	 odsouzeno	
k	bojům	o	setrvání	v	okresním	přeboru.	Jarní	část	soutěže	byla	pra-
vým	opakem,	klukům	se	dařilo,	a	tak	3	kola	před	koncem	bojovali	
o	3.	příčku	soutěže.	K	té	jí	nakonec	chyběly	3	body,	což	znamenalo	
6.	příčku	v	závěrečné	tabulce.	Pozitivem	bylo	pravidelné	zapojová-
ní	čtveřice	hráčů	do	družstva	dorostu.

Poslední	roky	jsme	si	už	zvykli	na	úspěchy	družstva	přípravky.	
Mladší	zažívá	období,	kdy	získává	základy	fotbalu.	Mladý	tým,	ve	
kterém	schází	zástupci	starších	ročníků,	bodoval	jen	třikrát	za	ví-
tězství	 a	 jednou	 remizoval	 a	 skončil	 na	 samém	 chvostu	 soutěže.	
Starší	přípravka	obhájila	loňský	triumf	v	okresním	přeboru,	v	celé	
sezóně	jen	jednou	zaváhala	a	získala	75	bodů!	Po	skončení	soutěže	
se	družstvo	starší	přípravky	účastnilo	turnaje	v	Uherském	Ostrohu,	
uspořádaném	v	rámci	oslav	95.	výročí	vzniku	fotbalového	klubu.	
Tam	navázalo	na	letošní	úspěchy	a	turnaj	bez	ztráty	bodu	vyhrálo,	

navíc	bralo	i	cenu	za	nejlepšího	střel-
ce	turnaje	Tadeáše	Jurčeku.

	Fotbalových	oslav	u	našich	souse-
dů	se	zúčastnil	celý	náš	klub.	Nejpr-
ve	vedení	klubu	na	slavnostní	schůzi	
a	poté	změřili	své	síly	družstva	žáků,	
dorostu	a	mužů.	Žáci	zdolali	domácí	
tým	 2	 :	 0,	 stejným	 poměrem	 branek	
podlehli	 dorostenci	 a	 muži	 podlehli	
sebevědomému	 celku	 Ostrožanů,ví-
tězům	okresní	soutěže,	1	:	2.	

Ve	 stejné	 době	 odjelo	 mužstvo	
starých	 pánů	 do	 Dolního	 Němčí	 na	
memoriál	 Josefa	 Přikryla	 obhajovat	
loňské	 vítězství.	 Bohužel	 i	 vlivem	
absence	některých	hráčů,	kteří	se	zú-
častnili	 oslav	 v	 Uherském	 Ostrohu,	
titul	 neobhájilo,	 obsadilo	 třetí	 příč-
ku.	Po	prohrách	s	Ekisem	Praha	1:2	
a	Dolním	Němčím	(vítězem	turnaje)	
1:3	si	v	souboji	o	bronz	poradilo	s	loň-
ským	finálovým	soupeřem	z	Horního	
Němčí	2:1.	

Po	kratičké	letní	přestávce	se	roz-
jedou	soutěže	nové	fotbalové	sezóny	
2015-2016	.	Co	můžeme	očekávat	od	
našich	týmů?	Jistě	budeme	zvědaví	na	
počínání	naší	vlajkové	lodi	–	družstva	
mužů	v	I.	B	třídě.	Určitě	to	mužstvo	
nebude	mít	jednoduché,	neboť	u	něj	
dochází	ke	generační	obměně.	Ústup	

ze	 slávy	 očekáváme	 u	 družstva	 starší	 přípravky	 vlivem	 odchodu	
silného	ročníku	do	kategorie	žáků.	U	ostatních	mládežníků	(žáků	
a	dorostu)	by	měla	být	zachována	kontinuita	s	předchozím	obdo-
bím. Marek Tvrdoň

PŘEBORNÍCI OKRESU – STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
spodní řada: Michal Denkocy a David Daněk. Prostřední řada: Vojtěch Kalný, Štěpán Lažek, 
Tadeáš Jurčeka, Michal Kavka. Horní řada : trenér Vít Jurčeka, Ondřej Prchlík, Matěj Pšurný, 
Ondřej Sucháň, Adam Grebeníček, Dominik Grebeň a trenér Martin Daněk. Schází : Radek 
Jelének, Filip Janečka a Lukáš Škrabal

Snímek z posledního domácího utkání mužů v I. A třídě 
s Nedachlebicemi. S míčem hrajícímu trenérvi Martinu Voráčovi 

přihlíží Radim Straka a v zákrytu brankář Aleš Boček

Staří páni jako zamlada v souboji o míč se soupeři 
z Horního Němčí brankář Miroslav Bravenec a Marek Tvrdoň, 

vše jistí Milan Hruška
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Stonožková soutěžní sezóna 2015
V	měsíci	dubnu,	květnu	a	červnu,	víkend	co	víkend	odjížděla	

děvčata	z	AK	Stonožka	soutěžit	v	týmovém,	skupinovém	aero-
biku	do	různých	měst	Zlínského	a	Jihomoravského	kraje.	Kate-
gorie	Kids,	děti	ve	věku	8-10	let,	soutěžila	se	skladbou	Barbíny	
a	kategorie	Children, děti	ve	věku	11-13	let,	se	skladbou	Fam-
frpálový turnaj	(trenérka	Denisa	Látová	a	Barbora	Podhorná).	
Každá	soutěžní	skladba	musela	splňovat	určitá	kritéria,	napří-
klad	téma	skladby	muselo	korespondovat	s	hudbou	a	aerobní-
mi	prvky.	Různé	tvary,	prostorové	změny,	techniku,	originalitu	
sestavy	a	choreografii	hodnotila	odborná	porota	a	podle	 toho	
určovala	pořadí	na	závodech.	Letošních	soutěží	se	zúčastňovalo	
v	průměru	10	týmů	z	každé	kategorie	z	jižní	a	severní	Moravy.	

Naše účast a úspěchy:
	28.	4.	 proběhlo	první	základní	kolo	Aerobic	tour	v	Uh.Ostrohu
	 4.	4.	 soutěž	v	aerobiku	skupin	v	Kyjově
	 7.	4.	 proběhlo	druhé	základní	kolo	Aerobic	tour	v	Tlumačově
	17.	4.	 regionální	kolo	pódiových	skladeb	v	Uh.Brodě	-	2.	místo	
	 	 III.	kategorie
	18.	4.	 třetí	základní	kolo	Aerobic	tour	v	Otrokovicích	v	rámci	
	 	 Děti	fitness

	25.	4.	 čtvrté	kolo	Aerobic	tour	Veselí	nad	Moravou
	 2.	5.	 páté	základní	kolo	Aerobic	tour	Bystřice	pod	Hostýnem
	 3.	5.	 šesté	základní	kolo	Aerobic	tour	Uherské	Hradiště
	 9.	5.	 sedmé	základní	kolo	Aerobic	tour	v	Hodoníně
Dne 6. 6. 2015 finále Aerobic tour Otrokovice

III. kategorie –	2.	místo	v	TOP	20
II. kategorie –	4.	místo	v	TOP	30	

Na podzim děvčata čeká soutěž v aerobiku jednotlivců!
Děkuji	všem	děvčatům,	která	poctivě	trénovala	a	připravo-

vala	se	na	soutěžní	sezónu.	Konkurence	oddílů,	sportovních	klu-
bů	a	jiných	organizací	se	rok	od	roku	zvyšuje,	a	proto	děvčatům	
utekla	vítězství	jen	o	malé	setiny	bodů.	Sladkou	tečku	za	soutěž-
ní	 sezónou	nám	udělal	pan	Ondřej	Hábl,	který	děvčatům	při-
pravil	v	restauraci	U	Racka	zmrzlinové	poháry.	Děkuji	také	ro-
dičům,	kteří	dětem	obětovali	svůj	čas	a	peníze.	Poděkování	patří	
také	paní	ředitelce	školy	Aleně	Horákové	a	obci	ONV,	kteří	náš	
oddíl	velmi	podporují	a	umožňují	nám	podmínky	k	trénování.

Fotogalerii ze soutěží najdete na stránkách: http://akstonozka.
rajce.idnes.cz/	 Bohdana Poláchová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
květen - červen 2015

70 let
		5.	5.		 Josef	Franta	 Osvobození	148
24.	5.	 Františka	Štěrbová	 Dědina	33
31.	5.	 Jan	Gorčík	 Padělky	240
31.	5.		 Marie	Kozumplíková	 Na	Láni	201
21.	6.		 Zdenka	Benešová	 Záhumení	576

75 let
		1.	5.	 Marie	Jurásková	 Nová	682
		8.	5.	 Anna	Straková	 Za	Kostelem	785
27.	5.	 Ludmila	Knedlíková	 Záhumení	534
28.	5.	 Josef	Mléčka	 Obecnice	579
14.	6.	 Ludmila	Denkocyová	 Nivky	528

80 let
27.	5.	 Ludmila	Čápková	 Krátká	299
28.	5.	 Hedvika	Pijáčková	 Chylická	15

85 let
15.	6.	 Božena	Zajícová	 Záhumení	400

86 let
		5.	6.	 Anna	Zalubilová	 Chylická	36
		6.	6.		 Anton	Dufek	 Za	Kostelem	661

87 let
		2.	6.	 Josef	Vajčner	 Nivky	398
21.	6.		 Marie	Bartošková	 Družstevní	820

88 let
		3.	5.	 Marie	Galušková	 Dědina	182
29.	6.	 Ladislav	Křápek	 Školní	463

Narození:
15.	4.	 David	Záboj	 Zahradní	887
29.	5.	 Amálie	Jelénková	 Za	Kostelem	687
		9.	6.	 Martin	Mahdalík	 Na	Rybníčku	317
10.	6.	 Eduard	Salinger	 Chylická	260

	

Úmrtí:
		1.	5.	 Romana	Bobková	 (1969)	 Dědina	648
		8.	5.	 Marie	Miklíčková	 (1933)	 Osvobození	190
10.	5.	 Karel	Botek	 (1945)	 t.č.	Na	Rolách	419	
	 	 	 -	Nový	Bor
		3.	6.	 Antonín	Knedlík	 (1935)	 Záhumení	534
		4.	6.	 Mária	Frolová	 (1933)	 Kopanice	325
		9.	6.	 Hedvika	Verbíková	 (1925)	 Dědina	277

90 let
		8.	5.		 Josef	Stužka	 Dědina	170
19.	5.	 Hedvika	Hrušková	 Dědina	185

93 let
30.	5.	 Marie	Minaříková	 Lhotská	418

Zlatá svatba:
15.	5.	 Václav	a	Ludmila	Filípkovi	 U	Ráje	338
15.	5.	 Rostislav	a	Anna	Píšťkovi	 Za	Kostelem	793

Sňatky :
		2.	5.	 Hana	Vaněčková	 Ostrožská	Lhota
	 Michal	Galuška	 Dědina	336

23.	5.	 Helena	Navrátilová	 Zlín
	 René	Vávra	 Záhumení	837

23.	5.		 Iveta	Kusáková	 Dědina	924
	 Lukáš	Korytar	 Břidličná

30.	5	 Pavlína	Mičulková	 Za	Kostelem	841
	 Lukáš	Franta	 Za	Kostelem	841

	6.	6.	 Šárka	Dobřecká	 Záhumení	391
	 Lukáš	Knotek	 Zlín

	6.	6.	 Hana	Tuháčková	 Obecnice	608
	 Vít	Hráček	 Kunovice

20.	6.	 Kristýna	Kačícová	 Dolní	388
	 Adam	Franěk	 Uherský	Ostroh

27.	6.		 Romana	Vávrová	 Kunovská	73
	 Adam	Váňa	 Kunovská	73
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setkání spolužáků

Nová SOCHA PANNY MARIE

Setkání spolužáků ročníku 1939 a 1940

Setkání spolužáků ročníku 1965

Setkání spolužáků ročníku 1935

Setkání spolužáků ročníku 1945


