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Vážení občané,
rád bych na tomto místě poděkoval všem, 

kdo se jakýmkoli způsobem zasloužili o krásný 
hodový zážitek. Ještě jednou bych chtěl podě-
kovat stárkům Barboře Vodné a Stanislavu 
Žajdlíkovi stejně jako celé chase, že se neda-
li odradit ani horším počasím, ani falešnými 
proroky. Pochopitelně nelze zapomenout na 
děti a paní učitelky z MŠ, dechovku, malý 
Včelínek, Krasavce i Denice… Stručně řeče-
no hody proběhly tradičně a každý se pobavil 
podle svého gusta. Mám naději, že ve stejném 
duchu budeme pokračovat i nadále a národní 
a zároveň obecní svátek sv. Václava vždy osla-
víme, jak se patří. On totiž svátek české stát-
nosti a následující svátek vzniku samostatné-
ho Československa přímo vybízí k prohloubení 
naší regionální a především národní hrdosti 
a našeho zdravého vlastenectví. 

Někdy se nám zdá, že čas běží rychleji, než 
bychom chtěli. Po hodech jsou tady dušičky, 
pak Mikuláš a Vánoce. Proto je nejvyšší čas 
připravit se co nejlépe na další rok. Při disku-
zi v radě i na zastupitelstvu dostávají jasnější 
kontury priority na rok 2016. Jistě velkou vý-
zvou bude zamýšlená stavba areálu obecního 
úřadu s knihovnou. Právě je v plném proudu 
výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud 
vše půjde hladce, budeme v listopadu znát ví-
těze i smluvní cenu prací. A my se pak můžeme 
soustředit na doladění financování a případné 
zahajovací práce. Pro rok 2016 bychom se ješ-
tě chtěli soustředit na místní hřbitov. Konkrét-
ně na urnový háj v jeho dolní části a opravy 
hřbitovní zdi. Určitě se zaměříme na stavbu 
inženýrských sítí pro novou rodinnou výstav-
bu v ulici Školní. Jistě bude třeba opravit další 
část kanalizace, některou z místních komuni-
kací a chodníků. Nepochybně se budeme do-
mlouvat o potřebách oprav a investic v našich 
školách a nezapomeneme ani na jednotku 
sboru hasičů. Každoroční součástí rozpočtů 
jsou i finance pro sportovní, kulturní a zájmo-
vé organizace.

Jedno pozitivní překvapení jsme připra-
vili pro příští rok pro všechny Novovešťany. Zastupitelstvo obce 
schválilo novou vyhlášku, takže od roku 2016 nebudeme platit 
místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu lidově zvaný 
„poplatek za popelnice“. Logicky každého napadne, kde najdeme 
v rozpočtu výpadek téměř 1,5 mil. Kč? V téže logice je snad všem 
jasné, že žádná služba tohoto charakteru není zadarmo. Dlouho 
jsme přemýšleli a počítali a nakonec jsme se přiklonili k názoru, 
že bude pro drtivou většinu obyvatel výhodnější navýšit koeficient 
daně z nemovitosti. Výnos daně z nemovitostí je totiž stoprocent-
ním příjmem obce. Je to daň, kterou vlastníci nemovitostí přispí-
vají na stavby a obnovy inženýrských sítí, silnic a chodníků v obci, 
kde bydlí. Máme za to, že služba svozu a likvidace komunálního 
odpadu podstatu daně z nemovitostí rovněž splňuje. Pro občany 
tato zpráva znamená zjednodušení. Nemusí každé pololetí chodit 
do pokladny úřadu hradit poplatek, navíc veškerou administrativu 
se změnou daně z nemovitostí nese finanční úřad.

Pokud mluvím o odpadech a odpadovém hospodářství obce, 
musím se také zmínit o sběrném dvoře a třídění odpadů jako ta-
kovém. Myslím si, že si občané na služby sběrného dvora rychle 
a rádi zvykli. Jsem rád, že tím pádem zmizely černé skládky kolem 
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obce, a dokonce i někteří starší (i mladší) spoluobčané pochopi-
li, že nemusí obtěžovat své sousedy spalováním odpadů a mohou 
je bezplatně odevzdat na sběrném dvoře. Rovněž nás těší fakt, že 
Ostrožská Nová Ves patří mezi obce z největší výtěžností tříděných 
odpadů, jako jsou sklo, plasty a papír v okrese Uherské Hradiště. 
Je to dobré připomenout, protože začíná podzim a spousta do-
mácností, podobně jako na jaře, provádí v domě větší úklid nebo 
prořezy a kácení zeleně v zahradách. 

V úvodu jsem se zmínil o proběhnuvších hodech. Koncem mě-
síce října se opět můžeme těšit na zajímavou kulturní akci. Bude 
jí přehlídka módní kolekce naší rodačky, návrhářky Marie Zelené. 
Tentokrát bude mít její večer i výrazný charitativní podtext. Z to-
hoto důvodu a také proto, že Marie dělá svou prací dobré jméno 
obci, jsem spolu s hejtmanem Zlínského kraje a starostou Uher-
ského Hradiště převzal záštitu nad tímto večerem. Nechci více 
prozrazovat, jistě se rádi přehlídky zúčastníte anebo si o ní přečtete 
reportáž v příštím čísle Profilu. 

Milí spoluobčané, přeji vám do těchto podzimních dnů pokud 
možno hodně klidu a pohody. Věřím, že k tomu přispěje i pročítá-
ní Profilu.  Pavel Botek 
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Zpravodajství

Z jednání rady obce
Dne 7. 7. 2015 se konalo 

17. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a)	 závěrečnou	 zprávu	 Víkend	 otevře-

ných	 památkových	 domků	 6.	 –	 7.	
2015,	zaslanou	Ing.	Stanislavem	Bla-
hou,	předsedou	správní	rady	Regionu	
Slovácko

b)	 stejnopis	 podaného	 odvolání	 a	 výzvu	
k	vyjádření	–	odvolání	proti	rozhodnutí	
č.	 j.	 MUUH-ŽP/42369/2015/TomJ	 ve	
věci	průjezdu	vozidlem	přes	ochranné	
pásmo	I.	st.	zaslanou	MěÚ	Uh.	Hradi-
ště,	odborem	životního	prostředí

Rada schválila:
a)	 podpis	 Příkazní	 smlouvy	 mezi	 Obcí	

Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 firmou	 MCI	
SERVIS,	 s.	 r.	 o.,	 ve	 věci	 provádění	
výkonu	zadavatelských	činností	na	ve-
řejné	 zakázce	 „Areál	 obecního	 úřadu	
Ostrožská	 Nová	 Ves“	 za	 cenu	 96	 800	
Kč	vč.	DPH

b)	 podpis	Smlouvy	o	dílo	mezi	Obcí	Ost-
rožská	Nová	Ves	a	firmou	STRABAG,	
a.	 s.,	ve	věci	„Rekonstrukce	ulice	Ná-
dražní	Ostrožská	Nová	Ves“	za	cenu	7	
125	327	Kč	vč.	DPH

c)	 žádost	 o	 ukončení	 nájmu	 nebytových	
prostor	dle	smlouvy	o	nájmu	na	adre-
se	Dědina	787,	Ostrožská	Nová	Ves	ke	
dni	30.	6.	2015

d)	 záměr	 pronájmu	 pozemků	 parc.	 č.	
2509,	 parc.	 č.	 2512	 a	 části	 pozemků	
parc.	č.	2510	a	parc.	č.	2513	v	k.	ú.	Os-
trožská	Nová	Ves	o	celkové	výměře	asi	
759	m2

e)	 záměr	 pronájmu	 pozemku	 parc.	 č.	
1723/18,	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	výměře	289	m2

f)	 žádost	 Mysliveckého	 sdružení	 Jezera,	
Ostrožská	Nová	Ves	o	věcný	dar	v	hod-
notě	600	Kč	na	pořádání	tradiční	kul-
turní	akce	„Myslivecká	noc“	11.	7.	2015

g)	 pronájem	 části	 pozemku	 parc.	 č.	
5083/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	o	vý-
měře	cca	18	m2	firmě	Krovel,	 s.	 r.	o.,	
Husitská	260,	Kunovice	za	cenu	10	Kč/
m2/rok

h)	 pronájem	části	pozemku	parc.	č.	2212/1	
v	k.	ú.	Chylice	o	výměře	cca	33m2	paní	
Oxaně	Solovjové,	Ostrožská	Nová	Ves	
za	cenu	4	Kč/m2/rok

Rada uložila:
a)	 předat	veškerý	spis	týkající	se	podnětu	

k	 přezkoumání	 rozhodnutí	 týkajícího	
se	 instalace	 dopravní	 značky	 č.	 B11	
„Zákaz	 vjezdu	 všech	 motorových	 vo-
zidel“	nadřízenému	orgánu,	tedy	Kraj-
skému	úřadu	Zlínského	kraje	k	vyříze-
ní

b)	 součinnost	s	ŘSD	ČR	Zlín	a	firmou	RI	
OKNA,	a.	s.,	Úkolky	1055,	Bzenec	ve	
věci	„Výměna	oken	–	silnice	I/55	v	lo-
kalitách:	Babice	–	Huštěnovice	-	Kuno-

vice	–	Ostrožská	Nová	Ves	–	Uherský	
Ostroh“	v	období	červenec	–	září	2015

c)	 připravit	 návrh	 názvů	 jednotlivých	 je-
zer	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	a	v	k.	ú.	
Chylice	

Rada doporučila:
a)	 zastupitelstvu	 obce	 k	 diskusi	 řešení	

názvu	jezer	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
a	v	k.	ú.	Chylice

Dne 28. 7. 2015 se konalo 
18. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 rozhodnutí	zaslané	MěÚ	Uh.	Ostroh,	

odborem	výstavby	a	ŽP	ve	věci	staveb-
ního	povolení	na	výměnu	zdroje	tepla	
kotelny	MŠ	v	Ostrožské	Nové	Vsi

b)	 rozhodnutí	 o	 povolení	 k	 nakládání	
s	 vodami	 –	 odběr	 podzemní	 vody	 ze	
dvou	stávajících	studní	na	parc.	č.	239	
zaslané	MěÚ	Uh.	 Hradiště,	odborem	
stavebního	úřadu	a	životního	prostředí

c)	 změnu	 stanoviska	 v	 souvislosti	 s	 vý-
stupním	 dokumentem	obcí	 při	 udělo-
vání	 souhlasu/nesouhlasu	 poskytnout	
doplatek	na	bydlení	osobám	užívajícím	
ubytovací	 zařízení	 podle	 §	 33	 odst.	 6	
zák.	č.	111/2006	Sb.,	o	pomoci	v	hmot-
né	nouzi	zaslanou	Ministerstvem	vnitra	
ČR

Rada schválila:
a)	 nájemní	smlouvu	a	smlouvu	o	budoucí	

smlouvě	o	zřízení	služebnosti	–	nájem	
části	 pozemku	 parc.	 č.	 4573/1	 v	 k.	 ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	302	m2	
s	Povodím	Moravy,	s.	p.,	za	cenu	3	986	
Kč/	rok

b)	 návrh	 smlouvy	 č.	 1030023972/001	
o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	 mezi	 Obcí	 Ostrožská	 Nová	
Ves	a	E.ON	Česká	republika	–	kabelo-
vá	přípojka	NN,	Ing.	Vlastimil	Basov-
ník,	za	cenu	8	712	Kč	vč.	DPH

c)	 smlouvu	o	zřízení	věcného	břemene	č.	
OT-014330033021/001	mezi	Obcí	Ost-
rožská	Nová	Ves	a	E.ON	Česká	repub-
lika	–	kabelová	přípojka	NN,	Jindřiška	
Pšurná,	Ostrožská	Nová	Ves,	za	cenu	3	
146	Kč	vč.	DPH

d)	 smlouvu	o	dílo	s	firmou	ALSPO	ZLÍN,	
s.	r.	o.,	na	provedení	a	předání	stavby	
„Bikepark	 a	 odpočívadlo,	 Ostrožská	
Nová	Ves,	Eurovelo	4“	za	cenu	4	134	
753	vč.	DPH	s	platností	od	13.	7.	2015

e)	 Dodatek	 č.	 1	 Smlouvy	 o	 dílo	 na	 za-
kázku	„Oprava	chodníku	ul.	Lhotská,	
oprava	mezi	ulicí	Mírová	a	Nová“,	kte-
rým	 se	 upravuje	 lhůta	 pro	 dokončení	
stavebních	prací	do	25.	 9.	 2015,	který	
zaslala	firma	RENA	NOVA	STAVEB-
NÍ,	s.	r.	o.	

f)	 žádost	Mgr.	Jany	Juráskové,	Ostrožská	
Nová	Ves,	o	poskytnutí	dotace	na	zho-
tovení	kanalizační	přípojky	v	rodinném	
domě	v	ul.	Dědina

g)	 rozpočtové	 opatření	 č.	 4	 předložené	
účtárnou

h)	 prodej	multikáry	zn.	MAGMA,	UHA	
44	 63	 zájemci	 Jakubu	 Mlýnkovi,	 Ost-
rožská	Nová	Ves,	za	cenu	7000	Kč

i)	 návrh	 dosadeb	 zeleně	 v	 obci	 Ostrož-
ská	Nová	Ves	–	plocha	v	ulici	Lhotská	
a	v	ulici	Dědina	za	cenu	44	286	Kč	vč.	
DPH	zaslaný	firmou	FLORSTYL,	s.	r.	
o.

Rada uložila:
a)	 vyvěsit	 veřejnou	 vyhlášku	 zaslanou	

MěÚ	 Uh.	 Ostroh,	 odborem	 výstavby	
a	 ŽP	 ve	 věci	 rozhodnutí	 o	 povolení	
stavby	 vodního	 díla	 –	 rekonstrukce	
kanalizace	 v	 ul.	 Záhumení	 na	 úřední	
desku	ve	stanoveném	termínu

b)	 vypovědět	 nájemní	 smlouvu	 části	 po-
zemku	parc.	č.	278	v	k.	ú.	a	obci	Ostrož-
ská	Nová	Ves	o	výměře	224	m2	s	firmou	
Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.

c)	 provést	místní	šetření	k	záměru	proná-
jmu	na	pozemcích	parc.	č.	2509,	parc.	
č.	2512	a	části	pozemků	parc.	 č.	2510	
a	parc.	č.	2513	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves

d)	 účast	 zástupců	 obce	 na	 pracovní	 po-
radě	ve	věci	Rekonstrukce	PZZ	v	km	
95,875	a	rušení	PZZ	v	km	96,563	trati	
Brno	–	Vlárský	průsmyk,	která	se	usku-
teční	29.	7.	2015	v	Olomouci

Rada neschválila:
a)	 žádost	Iryny	Daňkové,	Ostrožská	Nová	

Ves,	o	pronájem	části	pozemku	parc.	č.	
505	v	k.	ú.	Chylice

b)	 pokácení	stromu	na	parc.	č.	5233/1	na	
žádost	 Ludmily	 Basovníkové	 a	 Leo-
polda	Basovníka,	Ostrožská	Nová	Ves,	
protože	 nebyl	 shledán	 důvod	 k	 jeho	
pokácení

Dne 18. 8. 2015 se konalo 
19. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 stanovení	 dopravního	 značení	 pro	

úpravu	 provozu	 na	 silnici	 III/4991	
a	 místních	 komunikacích	 v	 obci	 Os-
trožská	 Nová	 Ves	 v	 souvislosti	 s	 pro-
váděním	 stavebních	 prací	 na	 opravě	
kanalizace	 v	 ulici	 Záhumení	 zaslané	
MěÚ	Uh.	Hradiště,	odborem	stavební-
ho	úřadu	a	životního	prostředí

b)	 oznámení	Krajského	úřadu	Zlínského	
kraje	o	termínech	provedení	přezkou-
mání	 hospodaření	 obce	 v	 roce	 2015	
a	2016

c)	 Výroční	zprávu	oblastní	charity	Uher-
ské	Hradiště	za	rok	2014

Rada schválila:
a)	 smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	

s	RWE	GasNet,	s.	r.	o.,	ve	věci	STL	ply-
novodní	přípojky	k	novostavbě	RD	č.	p.	
324,	Chylice	s	tím,	že	v	čl.	III	bude	uve-
dena	jednorázová	náhrada	dle	nového	
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Zpravodajství

usnesení	rady	obce	č.	RO19/2015/5a
b)	 smlouvu	č.	1030024614/001	o	smlouvě	

budoucí	o	zřízení	věcného	břemene	za-
slaná	firmou	E.ON	Distribuce,	a.	s.,	ve	
věci	kabelového	vedení	NN	–	Bobková

c)	 pronájem	části	pozemku	parc.	č.	5037	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	
rybaření	panu	Josefu	Kolářovi,	Ostrož-
ská	Nová	Ves

d)	 pronájem	části	pozemku	parc.	č.	5037	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	
rybaření	 panu	 Ing.	 Daliboru	 Hladké-
mu,	Uherské	Hradiště

e)	 finanční	dar	pro	sdružení	Kočičí	depo-
zitum	Flíček,	z.	s.,	ve	výši	500	Kč

f)	 záměr	 pronájmu	 části	 pozemku	 parc.	
č.	5118/1	v	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
o	celkové	výměře	cca	16	m2

g)	 nabídku	na	pořízení	automaticky	stroj-
ně	 stíraných	 česlí	 a	 jejich	 instalaci	 za	
cenu	910	750	Kč	bez	DPH

Rada uložila:
a)	 předat	podnět	k	přezkoumání	rozhod-

nutí,	který	byl	podán	Ing.	Marií	Háblo-
vou,	jednatelkou	společnosti	Dobet,	s.	
r.	o.,	a	Františkem	Háblem,	jednatelem	
společnosti	Štěrkovna,	s.	r.	o.,	silniční-
mu	správnímu	orgánu	obecního	úřadu	
k	dořešení

b)	 předložit	 zastupitelstvu	 obce	 žádost	
Ludmily	 Smištíkové,	 Josefa	 Šálka	
a	Františka	Šálka	o	navrácení	zkonfis-
kovaných	pozemků	parc.	č.	3003,	parc.	
č.	 3004,	 parc.	 č.	 3005,	 parc.	 č.	 3006	
a	projednat	s	žadateli	případnou	mož-
nost	směny	některých	pozemků

c)	 vyvěsit	 záměr	 o	 pronájmu	 pozemku	
parc.	 č.	 7884	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	o	výměře	cca	40	m2

d)	 připravit	 novou	 vyhlášku	 o	 místních	
poplatcích,	vyhlášku	o	stanovení	míst-
ního	 koeficientu	 pro	 výpočet	 daně	
z	nemovitých	věcí	a	předložit	nově	vy-
tvořené	vyhlášky	na	nejbližším	jednání	
zastupitelstva	obce

Rada neschválila:
a)	 pronájem	části	pozemku	parc.	č.	5037	

v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	
rybaření	 panu	 Radku	 Pavlasovi,	 Os-
trožská	 Nová	 Ves	 z	 důvodu	 obsazení	
všech	částí	pozemku

Dne 1. 9. 2015 se konalo 
20. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posou-

zení	a	hodnocení	nabídek	na	veřejnou	
zakázku	 na	 stavební	 práce	 „Oprava	
místní	komunikace	ul.	Záhumení,	Ost-
rožská	Nová	Ves“

b)	 informace	 o	 konání	 obhlídky	 Chylic-
kého	 potoka	 kolem	 ČOV	 a	 potoka	
Petříkovec	 od	 zaústění	 do	 Okluky	 po	
vyústění	 dešťové	 kanalizace	 u	 firmy	
Kovovýroba	Hoffmann	za	účelem	zjiš-
tění	situace	s	odtokem	vod	zaslané	Po-
vodím	Moravy,	s.	p.	–	bez	závad

Rada uložila:
a)	 doporučení	zaslané	dopravním	inspek-

torátem	 Krajského	 ředitelství	 Policie	
Zlínského	 kraje,	 územním	 odborem	
Uh.	 Hradiště	 k	 opatřením	 ve	 věci	
zabezpečení	 místa	 a	 okolí	 dopravní	
nehody,	 při	 které	 došlo	 k	 úmrtí	 dvou	
osob,	 projednat	 s	 projektantem	 do-
pravního	značení	a	návrh	předložit	na	
dalším	jednání	rady	obce

b)	 projednat	 podnět	 zaslaný	 dopravním	
inspektorátem	 Krajského	 ředitelství	
Policie	Zlínského	kraje,	územního	od-
boru	Uherské	Hradiště	ve	věci	účinněj-
ších	opatření	proti	zákazu	vjezdu	všech	
motorových	 vozidel	 do	 oblasti	 I.	 a	 II.	
vodárenského	 pásma	 v	 lokalitě	 Ost-
rožská	jezera	spočívajících	ve	stavebně	
technických	 úpravách	 s	 odborem	 ži-
votního	 prostředí	 MěÚ	 Uh.	 Hradiště	
a	Slováckými	vodárnami	a	kanalizace-
mi,	a.	s.,	Uh.	Hradiště

c)	 předložit	záměr	k	prodeji	částí	pozem-
ků	parc.	č.	2378,	parc.	č.	2379,	parc.	č.	
2380,	 parc.	 č.	 2383	 o	 celkové	 výměře	
cca	42	m2	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	obce

d)	 objednat	 výrobu	 světlopropustné	 pro-
tihlukové	zdi	do	hasičské	zbrojnice.	

Rada schválila:
a)	 dotaci	ve	výši	10	000	Kč	na	kočárek	pro	

nemocného	syna	pro	paní	Libuši	Has-
tíkovou,	Ostrožská	Nová	Ves	a	ukládá	
podepsat	s	ní	veřejnoprávní	smlouvu

b)	 převod	částky	1	000	000	Kč	do	fondu	
investic	 z	 běžného	 příspěvku	 obce	 na	
provoz	MŠ

c)	 finanční	 dar	 rodičům	 žáků	 1.	 třídy,	
kteří	nastupují	školní	docházku	v	roce	
2015/2016	ve	výši	1	000	Kč

Rada obce rozhodla o:
a)	 přidělení	 zakázky	 „Oprava	 místní	 ko-

munikace	 ul.	 Záhumení,	 Ostrožská	
Nová	Ves“	firmě	STRABAG,	a.	 s.,	 za	
cenu	3	598	565	Kč	vč.	DPH

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

Rada vzala na vědomí:
a)	 rozhodnutí	o	poskytnutí	dotace	na	 in-

vestiční	akci	„BIKEPARK	a	odpočíva-
dlo,	Ostrožská	Nová	Ves,	Eurovelo	4“	
včetně	Podmínek	čerpání	dotace	zasla-
né	MMR	ČR

b)	 vyjádření	k	řešení	bezpečnostní	situace	
na	přejezdu	P7953	v	km	94,356	trati	č.	
340	 Brno	 –	 Uherské	 Hradiště	 zaslané	
Správou	železniční	a	dopravní	cesty

Rada uložila:
a)	 předložit	 stanovisko	 ve	 věci	 opravy	

mostů	na	účelových	komunikacích	 vy-
hotovené	Společnou	advokátní	kance-
láří,	 Růžová	 1254,	 Uherské	 Hradiště	
na	 dalším	 jednání	 zastupitelstva	 obce	
v	 souvislosti	 s	 plněním	 usnesení	 č.	
ZO6/2015/25	

b)	 zaslat	 připomínky	 k	 návrhu	 opatření	

obecné	povahy	Úřadu	pro	civilní	letec-
tví	ve	věci	zřízení	ochranných	pásem	le-
tiště	Kunovice	v	požadovaném	termínu.

Rada schválila:
a)	 podpisy	 Rozhodnutí	 o	 poskytnutí	 do-

tace	 na	 investiční	 akci	 „BIKEPARK	
a	 odpočívadlo,	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	
Eurovelo	4“	včetně	Podmínek	čerpání	
dotace	zaslané	MMR	ČR

b)	 předložený	 návrh	 dopravního	 značení	
na	přejezdu	P7953	v	km	94,356	trati	č.	
340	Brno	–	Uherské	Hradiště	a	uloži-
la	zapracovat	do	pasportu	dopravního	
značení,	který	bude	předložen	k	posou-
zení	na	Polici	ČR

c)	 podpis	smlouvy	o	nájmu	pozemků	parc.	
č.	 2509,	 parc.	 č.	 2510,	 parc.	 č.	 2512,	
parc.	č.	2513	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
o	 celkové	 výměře	 761	 m2	 se	 Spolkem	
naturistů	Ostrožská	Nová	Ves,	Břestek	
1269,	Veselí	nad	Moravou

d)	 podpis	smlouvy	o	nájmu	pozemku	parc.	
č.	7884	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	o	vý-
měře	cca	40	m2	s	Pavlem	Teťhalem,	Os-
trožská	Nová	Ves	

e)	 podpis	smlouvy	o	nájmu	pozemku	parc.	
č.	 5118/1	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	 výměře	 cca	 16	 m2	 s	 Richardem	 Su-
chánkem,	Ostrožská	Nová	Ves

f)	 podpis	 smlouvy	 č.	 1030027269/002	
o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	 s	 E.ON	 Distribuce	 a.	 s.,	 za-
stoupenou	E.ON	Česká	republika

g)	 poskytnutí	finančního	daru	ZŠ	Hrozno-
vá	Lhota	ve	výši	1000	Kč

Rada obce doporučila:
a)	 projednání	žádosti	Aleny	Horákové	na	

pojmenování	 včelí	 naučné	 stezky	 jmé-
nem	 Františka	 Nešpora	 předložit	 na	
nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce

Dne 29. 9. 2015 se konalo 
22. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
b)	 rozhodnutí	o	 stanovení	 výjimky	ze	zá-

kazu	 vstupu	 a	 vjezdu	 do	 ochranného	
pásma	 I.	 stupně	 vodního	 zdroje	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 firmě	 EKODRILL,	
s.	r.	o.,	Sokolská	418,	Zlín

c)	 Výroční	zprávu	Základní	školy	Ostrož-
ská	Nová	Ves	za	rok	2014/2015

Rada uložila:
a)	 vedení	 obce	 nabídnout	 možnost	 od-

kupu	pozemků	parc.	č.	5242	o	výměře	
98	m2	a	parc.	 č.	5671	o	výměře	50	m2	
Gabriele	 Cagalové,	 Ostrožská	 Nová	
Ves

Rada schválila:
a)	 podpis	Smlouvy	o	zřízení	věcného	bře-

mene	s	RWE	GasNet,	s.	r.	o.,	a	Adélou	
Malušovou,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 jako	
investorem	za	úplatu	605	Kč	vč.	DPH

b)	 účetní	závěrku	včetně	převodu	hospo-
dářského	výsledku	do	fondu	odměn	ve	
výši	10	000	Kč	a	do	fondu	rezervního	ve	
výši	71	239,13	Kč

-Veronika Kubíková-
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Zpravodajství

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 24. 9. 2015 se konalo 
7. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 způsob	hlasování	a	přijímání	usnesení
b)	 rozpočtové	 opatření	 č.	 5.	 Upravený	

rozpočet	roku	2015:
	 Příjmy:	 56	689	100	Kč
	 Výdaje:		 56	243	000	Kč
	 Financování:	 -446	100	Kč
c)	 Obecně	závaznou	vyhlášku	obce	Ost-

rožská	Nová	Ves	č.	1/2015,	o	stanovení	
místního	koeficientu	pro	výpočet	daně	
z	nemovitých	věcí	s	nabytím	účinnosti	
dne	1.	1.	2016

d)	 Obecně	závaznou	vyhlášku	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves	č.	2/2015,	o	místních	
poplatcích	s	nabytím	účinnosti	dne	1.	
1.	2016

e)	 Obecně	závaznou	vyhlášku	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves	č.	3/2015,	o	stanovení	
systému	 shromažďování,	 sběru,	 pře-
pravy,	třídění,	využívání	a	odstraňová-
ní	 komunálních	 odpadů	 a	 nakládání	
se	stavebním	odpadem	na	území	obce	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 s	 nabytím	 účin-
nosti	dne	15.	10.	2015

f)	 odůvodnění	 významné	 veřejné	 zakáz-
ky	 s	 názvem	 „Areál	 obecního	 úřadu	
Ostrožská	Nová	Ves“,	 která	bude	 za-
dávána	 v	 souladu	 s	 příslušnými	 usta-
noveními	zákona	č.	137/2006	Sb.,	o	ve-
řejných	zakázkách	ve	znění	pozdějších	
předpisů	 v	 otevřeném	 podlimitním	
řízení

g)	 zadávací	 dokumentaci	 významné	 ve-
řejné	zakázky	s	názvem	„Areál	obecní-
ho	úřadu	Ostrožská	Nová	Ves“

h)	 pojmenování	 Včelí	 stezky	 Kunovice	
–	 Uherský	 Ostroh	 po	 Františku	 Ne-
šporovi,	 tedy	 „Včelí	 stezka	 Františka	
Nešpora“

i)	 názvy	krajinných	prvků	(Novoveských	
štěrkových	 jezer)	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 a	 k.	 ú.	 Chylice	 a	 jejich	 ná-
sledný	 zápis	 do	 katastru	 nemovitostí	
ČR:

	 1)	Souhrnný	název	 jezer	 -	Novoveská	
štěrková	jezera

	 2)	jezero	pro	čerpání	surové	vody	pro	
potřeby	SVK,	a.	s.,	Uherské	Hradiště	–	
Vodárenské	

	 3)	jezero	s	loděnicí	TJ	Ostrožská	Nová	
Ves	–	Čtverec	

	 4)	největší	jezero	po	těžbě	štěrkopísku	
–	Chylecko	

	 5)	rekreační	jezero	–	Koupaliště	
j)	 záměr	převodu	pozemků	parc.	č.	3003	

(orná	 půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 o	 výměře	 2	 620	 m2,	 parc.	
č.	 3004	 (vodní	 plocha,	 rybník)	 v	 k.	 ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	 Ves	o	 výměře	
188	m2,	parc.	 č.	 3005	 (ostatní	plocha,	
manipulační	 plocha)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	138	m2	
a	parc.	č.	3006	(vodní	plocha,	rybník)	

v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	vý-
měře	87	m2,	celková	výměra	3	033	m2

k)	 záměr	prodeje	pozemku	Obce	Ostrož-
ská	Nová	Ves	parc.	č.	5237	(orná	půda)	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	vý-
měře	343	m2

l)	 záměr	 prodeje	 částí	 pozemků	 Obce	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 parc.	 č.	 2378	
(ostatní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	vý-
měře	asi	12	m2,	parc.	č.	2379	(ostatní	
plocha,	 ostatní	 komunikace)	 v	 k.	 ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	 výměře	
asi	12	m2,	parc.	č.	2380	(ostatní	plocha,	
ostatní	komunikace)	v	k.	ú.	a	obci	Os-
trožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	10	m2,	
parc.	 č.	 2383	 (ostatní	 plocha,	 ostatní	
komunikace)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	asi	10	m2,	celková	
výměra	asi	44	m2

m)	 záměr	prodeje	pozemku	Obce	Ostrož-
ská	Nová	Ves	parc.	č.	1156/2	(zastavě-
ná	plocha	a	nádvoří)	o	výměře	4	m2	v	k.	
ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves

n)	 prodej	 pozemků	 Obce	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 parc.	 č.	 1919/14	 (ostatní	
plocha,	neplodná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 14	 m2	
a	dále	parc.	č.	1919/13	(ostatní	plocha,	
neplodná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrož-
ská	Nová	Ves	o	výměře	35	m2,	parc.	č.	
1919/22	 (ostatní	 plocha,	 manipulační	
plocha)	 o	 výměře	 173	 m2	 a	 1918/23	
(ostatní	 plocha,	 manipulační	 plocha)	
o	 výměře	 408	 m2,	 to	 vše	 podle	 GP	 č.	
1075-52/2015	o	celkové	výměře	630	m2	
za	 celkovou	 cenu	 67	 920	 Kč	 (podle	
znal.	 posudku	 č.	 1849-54/2015,	 který	
vypracoval	 Ing.	 Vítězslav	 Hlaváček,	
Dolní	 Němčí,	 dne	 23.	 8.	 2015)	 firmě	
Slovácké	 vodárny	 a	 kanalizace,	 a.	 s.,	
Za	 Olšávkou	 290,	 Uherské	 Hradiště,	
Sady	s	tím,	že	náklady	spojené	s	převo-
dem	hradí	nabyvatel	a	daň	z	převodu	
nemovitostí	prodávající

o)	 prodej	 části	 pozemku	 Obce	 Ostrož-
ská	Nová	Ves	parc.	 č.	 5093/1	 (ostatní	
plocha,	neplodná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 nově	 označené-
ho	 dle	 GP	 1072-251/2015	 jako	 parc.	
č.	5093/21	o	výměře	40	m2	za	cenu	250	
Kč/m2,	tj.	10	000	Kč	firmě	E.ON	Distri-
buce,	a.	s.,	F.	A.	Gerstnera	2151/6,	Čes-
ké	Budějovice	s	tím,	že	náklady	spoje-
né	s	převodem	hradí	nabyvatel	a	daň	
z	převodu	nemovitostí	prodávající

p)	 prodej	pozemku	parc.	č.	4563/3	(zasta-
věná	plocha	a	nádvoří)	 v	k.	ú.	 a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	1	235	m2	
za	cenu	766	Kč/m2	tj.	946	010	Kč	firmě	
GOLF-Jezera,	 s.	 r.	 o.,	 Nádražní	 982,	
Ostrožská	Nová	Ves	s	tím,	že	náklady	
spojené	 s	 převodem	 hradí	 nabyvatel	
a	daň	z	převodu	nemovitostí	prodáva-
jící

q)	 odkoupení	 pozemků	 parc.	 č.	 5606	
(zahrada),	 parc.	 č.	 5607	 (orná	 půda),	
parc.	 č.	 5608	 (orná	 půda)	 o	 celkové	
výměře	 1	 118m2	 za	 cenu	 300	 Kč/m2	
tj.	 335	 400	 Kč	 a	 parc.	 č.	 5609	 (ostat-
ní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	 Ves	
o	výměře	30	m2,	 to	vše	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 za	 cenu	 44	 Kč/m2	 tj.	
1	320	Kč,	celkem	tedy	za	336	720	Kč	
s	tím,	že	náklady	spojené	s	převodem	
nemovitostí	hradí	kupující	a	daň	z	pře-
vodu	prodávající

r)	 odkup	 pozemku	 parc.	 č.	 5402	 (orná	
půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 o	 výměře	 26	 m2	 a	 5784	 (orná	
půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 o	 výměře	 733	 m2,	 celková	 výmě-
ra	 činí	 759	 m2	 za	 cenu	 600	 Kč/m2,	 tj.	
455	400	Kč	s	 tím,	že	náklady	spojené	
s	převodem	nemovitostí	hradí	kupující	
a	daň	z	převodu	prodávající

s)	 odkup	pozemku	parc.	č.	1700	(zahra-
da)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nové	Ves	
o	výměře	783	m2	za	cenu	320	Kč/m2,	tj.	
250	560	Kč	s	tím,	že	daňové	a	poplat-
kové	povinnosti	související	s	převodem	
uhradí	nabyvatel

t)	 zrušení	 věcného	 předkupního	 práva	
Obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 k	 pozem-
kům	 parc.	 č.	 7930/6	 a	 7931/6	 v	 k.	 ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 ve	 spolu-
vlastnictví	 Lukáše	 Franty	 a	 Pavlíny	
Frantové	–	každý	podíl	1/2,	na	základě	
kupní	smlouvy	ze	dne	30.	3.	2011,	na	
LV	č.	3784	v	oddílu	C	vedené	pod	spis.	
značkou	V-1590/2011-711

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
a)	 radu	obce	vyhlášením	záměru	prodeje	

pozemků	v	lokalitě	„Díly	od	Dědiny“	
mezi	MŠ	a	DPS	k	výstavbě	nových	RD	
za	 určených	 podmínek	 souvisejících	
s	výstavbou.	Odpovídá	rada	obce.	Ter-
mín	do	30.	11.	2015

Zastupitelstvo obce uložilo: 
a)	 projednat	 pojmenování	 Včelí	 stezky	

jménem	 Františka	 Nešpora	 v	 orgá-
nech	MAS	Horňácko-Ostrožsko.	Od-
povídá	 rada	 obce.	 Termín	 do	 30.	 11.	
2015.

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
a)	 záměr	 prodeje	 pozemku	 Obce	 Ost-

rožská	Nová	Ves	parc.	č.	1699	(ostatní	
plocha,	 jiná	plocha)	o	výměře	219	m2	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves

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

ního	výboru
b)	 rozpočtové	 opatření	 č.	 4	 k	 rozpočtu	

2015,	 které	 schválila	 rada	 obce	 usne-
sením	 č.	 RO18/2015/5a	 ze	 dne	 28.	 7.	
2015

Další	jednání	zastupitelstva	je	plánováno	v	
měsíci	prosinci	2015.

 -Veronika Kubíková-
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Jak pokročily investiční akce v letním období 
Období	 letošního	 horkého	 léta	 a	 hody	 máme	 za	 sebou.	

Zbývá	 nám	 zhodnotit,	 které	 investiční	 akce	 se	 nám	 podařily	
přes	 léto	 dokončit	 a	 které	 zahájit,	 a	 informovat	 vás,	 jakým	
způsobem	pokračují	ty	započaté.	V	měsíci	srpnu	2015	byla	se	
zpožděním,	které	však	vedení	obce	nemohlo	nijak	ovlivnit,	za-
hájena	rozsáhlá	rekonstrukce	kanalizace	v	ulici	Záhumení,	jež	
v	 současné	 době	 neustále	 probíhá.	 Pokud	 nenastanou	 žádné	
nepředvídané	 události	 a	 počasí	 bude	 příznivé,	 rekonstrukce	
kanalizace	by	měla	být	ukončena	koncem	měsíce	 října	2015.	
V	 polovině	 měsíce	 října	 bude	 zahájena	 rekonstrukce	 místní	
komunikace	v	ulici	Záhumení,	 jejíž	ukončení	je	naplánováno	
nejpozději	na	konec	měsíce	listopadu	2015.	Rekonstrukce	ka-
nalizace	a	místní	komunikace	v	ulici	Záhumení	je	financována	
z	obecního	rozpočtu.

V	měsíci	září	2015	byla	ukončena	oprava	chodníku	na	ulici	
Lhotská,	která	byla	taktéž	financována	z	obecních	finančních	
prostředků.	Prosíme	a	žádáme	občany,	aby	chodníky	nejen	na	
ulici	Lhotská,	ale	v	celé	obci	nevyužívali	k	trvalému	parkování	
svých	automobilů.	Chodníky	opravujeme	a	budujeme	z	důvo-
du	bezpečné	a	pohodlné	chůze	všech	občanů	od	nejmenších	po	
nejstarší	občany.

V	blízkosti	Slováckého	dvora	byla	začátkem	září	2015	zahájena	
výstavba	 nového	 sportovně	 oddychového	 areálu	 nazvaná	 „BIKE-
PARK	A	ODPOČIVADLO,	OSTROŽSKÁ	NOVÁ	VES,	EURO-
VELO	 4“.	 V	 současné	 době	 začíná	 vyrůstat	 pumtracková	 dráha,	
která	bude	obehnána	in-linovou	dráhou,	doplněna	dětským	hřištěm	
a	2	krytými	odpočívadly.	Akce	je	financována	částečně	z	dotace	Mi-
nisterstva	pro	místní	rozvoj	v	rámci	Národního	programu	cestovního	
ruchu	pro	rok	2015,	podprogram	Cestování	dostupné	všem	a	z	obec-
ního	rozpočtu.	Celá	akce	by	měla	být	dokončena	do	konce	měsíce	
listopadu	2015.

Další	akcí,	která	byla	v	měsíci	září	2015	zahájena,	je	rekonstrukce	
ulice	Nádražní	od	budovy	nádraží	po	křižovatku	ke	hřišti	a	po	pře-
jezd	a	cesty	za	přejezdem	ke	koupališti.	Akce	je	financována	pře-
vážně	z	prostředků	získaných	z	dotace	z	Regionálního	operačního	
programu	Střední	Morava.	V	současné	době	má	provádějící	firma	
plné	ruce	práce,	aby	byla	akce	dokončena	do	konce	měsíce	listopadu	
2015.

Držme	 palce	 všem	 firmám,	 které	 provádějí	 všechny	 uvedené	
akce,	a	těšme	se	spolu	s	obyvateli	v	ulici	Záhumení	a	Nádražní,	že	po	
dlouhé	době	budou	mít	klid	od	strojů,	těžké	techniky,	aut	a	hlavně	
budou	mít	před	domy	bezprašné,	čisté	a	krásné	prostředí.

	 Jaroslava Bedřichová

Ze života obce
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Nové obecně závazné vyhlášky 
Zastupitelstvo	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 na	 svém	 zasedá-

ní,	které	se	konalo	dne	24.	9.	2015,	schválilo	mimo	jiné	hned	3	
obecně	závazné	vyhlášky	obce.	Konkrétně	se	 jedná	o	Obecně	
závaznou	vyhlášku	obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	1/2015,	o	stano-
vení	místního	koeficientu	pro	výpočet	daně	z	nemovitých	věcí,	
dále	o	Obecně	závaznou	vyhlášku	obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	
2/2015	obce	Ostrožská	Nová	Ves,	o	místních	poplatcích	a	v	po-
slední	řadě	o	Obecně	závaznou	vyhlášku	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	č.	3	/2015,	o	stanovení	systému	shromažďování,	sběru,	pře-
pravy,	 třídění,	 využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů	
a	nakládání	 se	 stavebním	odpadem	na	území	obce	Ostrožská	
Nová	 Ves.	 Všechny	 obecně	 závazné	 vyhlášky	 jsou	 zveřejněny	
na	úřední	desce	a	na	 internetových	stránkách	obce	Ostrožská	
Nová	Ves.	

První	vydanou	vyhláškou	je	Obecně	závazná	vyhláška	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	č.	1/2015,	o	stanovení	místního	koeficientu	
pro	výpočet	daně	z	nemovitých	věcí	 s	účinností	od	1.	1.	2016.	
Touto	vyhláškou	se	na	území	obce	Ostrožská	Nová	Ves	stano-
vuje	místní	koeficient	ve	výši	2,	kterým	se	násobí	daň	poplat-
níka	 za	 jednotlivé	 druhy	 pozemků,	 zdanitelných	 staveb	 nebo	
zdanitelných	 jednotek,	 popřípadě	 jejich	 souhrny,	 s	 výjimkou	

pozemků	uvedených	v	§	5,	odst.	1	zákona	o	dani	z	nemovitých	
věcí.	 Touto	 vyhláškou	 dochází	 k	 navýšení	 daně	 z	 nemovitých	
věcí.	Správcem	daně	z	nemovitých	věcí	 je	finanční	úřad,	který	
automaticky	přepočte	výši	daně	z	nemovitých	věcí	a	všem	vlast-
níkům	nemovitých	věcí	zašle	v	měsíci	dubnu	až	květnu	složenku	
s	uvedením	výše	stanovené	daně.	Majitelům nemovitostí tudíž 
stanovením místního koeficientu pro výpočet daně z nemovi-
tých věcí nevzniká žádná povinnost podávání daňového přizná-
ní k dani z nemovitých věcí. 

Další	obecně	závaznou	vyhláškou	je	Obecně	závazná	vyhláš-
ka	obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	2/2015,	o	místních	poplatcích,	

kterou	se	zavádí	s	účinností	od	1.	1.	2016	místní	poplatky,	a	to	

poplatek	 ze	 psů,	 poplatek	 za	 lázeňský	 nebo	 rekreační	 pobyt,	
poplatek	za	užívání	veřejného	prostranství	a	poplatek	z	ubyto-
vací	 kapacity.	 Touto	 obecně	 závaznou	 vyhláškou	 č.	 2/2012	 se	
ruší	 Obecně	 závazná	 vyhláška	 č.	 01/2012,	 o	 místních	 poplat-
cích	ze	dne	18.	12.	2012	ve	znění	Obecně	závazné	vyhlášky	č.	
01/2013	ze	dne	26.	9.	2013.	S	účinností	od	1.	1.	2016	dochází	ke	
zrušení	 poplatků	 ze	 vstupného	a	 poplatku	za	 provoz	 systému	
shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňo-
vání	 komunálních	 odpadů.	 To	 znamená,	že	 fyzické	 osoby,	 na	
které	 se	 vztahovala	 povinnost	 placení	 poplatku	 za	 odpad	 (za	
popelnice)	 na	 území	 Ostrožské	 Nové	 Vsi,	 nebudou	 od	 1.	 1.	
2016	platit	na	obecním	úřadě	poplatek	za	odpad	ve	výši	500	Kč	
za	osobu	a	nebudou	si	od	1.	1.	2016	vyzvedávat	štítky	na	ozna-
čení	popelnic.	Zjednodušeně řečeno, s účinností od 1. 1. 2016 
se ruší výběr poplatku za odpad.	

Zastupitelstvo	obce	přistoupilo	k	schválení	výše	uvedených	
vyhlášek	 z	 důvodu	 složitého	 výběru	 poplatků,	 narůstajícímu	
počtu	neplatičů	a	složitosti	vymáhání	poplatků	za	odpad.	

Poslední	 vydanou	 vyhláškou	 je	 Obecně	 závazná	 vyhláška	
obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	3/2015,	o	stanovení	systému	shro-
mažďování,	sběru,	přepravy,	 třídění,	využívání	a	odstraňování	
komunálních	 odpadů	 a	 nakládání	 se	 stavebním	 odpadem	 na	
území	obce	Ostrožská	Nová	Ves.	Byla	vydána	v	souladu	s	plat-
ným	zákonem	o	odpadech.	Vyhláškou	je	stanoven	systém	shro-
mažďování,	sběru,	přepravy,	 třídění,	využívání	a	odstraňování	
komunálních	 odpadů	 vznikajících	 na	 území	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves,	včetně	nakládání	se	stavebním	odpadem.	Tato	obec-
ně	závazná	vyhláška	nabývá	účinnosti	dnem	15.	října	2015.	Na-
bytím	účinnosti	této	vyhlášky	se	ruší	Obecně	závazná	vyhláška	
obce	č.	01/2014	ze	dne	25.	9.	2014	o	stanovení	 systému	shro-
mažďování,	sběru,	přepravy,	 třídění,	využívání	a	odstraňování	
komunálních	 odpadů	 a	 nakládání	 se	 stavebním	 odpadem	 na	
území	obce	Ostrožská	Nová	Ves.		 Jaroslava Bedřichová

Není to škoda?
Není	to	škoda?	Je!	Několik	dlou-

hých	let	jsme	byli	zvyklí	na	poštovní	
novinový	stánek	–	trafiku.	Co	všech-
no	se	dalo	koupit!	Hlavně	denní	tisk,	
časopisy,	recepty,	brožury,	křížovky,	
sudoku,	 pohledy	 různého	 druhu	 –	
vánoční,	 velikonoční,	 hrací,	 blaho-
přání	 k	 narozeninám,	 jmeninám,	
k	narození	dítěte,	životnímu	výročí,	
ukončení	studia	i	kondolenci,	samo-
zřejmě	i	vystřihovánky,	omalovánky,	
hračky	 pro	 děti	 byly	 k	 mání.	 Neza-
pomínalo	se	na	kuřáky	–	velký	výběr	
tabáku,	ale	nechyběla	 i	 ranní	štam-
prlička.	Vše	 je	pryč.	Stánek	chátrá,	
nový	 majitel	 se	 nenašel	 a	 objekt	
nedělá	pěkný	dojem	uprostřed	ves-
nice.	 Je	ale	naděje,	 že	bude	 stánek	
ve	 spolupráci	 s	 obecním	 úřadem	
a	 manželkou	 pana	 bývalého	 maji-
tele	 odstraněn.	 Pokud	 zima	 dovolí,	
začne	 se	 bourat	 i	 objekt	 staré	 bu-
dovy	–	knihovny,	aby	se	v	roce	2016	
začala	stavět	nová,	moderní,	krásná,	
vyhovující.	 Snad	 se	 někdy	 oblíbený	
stánek	 s	 denním	 tiskem,	 časopisy	
a	dalšími	věcmi	na	nějakém	stanovi-
šti	 objeví	 a	bude	 zase	 sloužit	obča-
nům. Miroslava Vajdíková
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Kritická dopravní situace v Chylicích
Narodila	se	mi	dcera	a	člověk	začne	svět	kolem	sebe	vnímat	

nejen	ze	svého	pohledu,	ale	 i	z	pohledu	dětí,	kterých	je	v	mém	
okolí	mnoho.	Proto	jsem	se	připojil	do	diskuze	o	řešení	dopravní	
situace	v	Chylicích.

Úzké	ulice	v	Chylicích,	tedy	jmenovitě	Na	Rybníčku,	Chaloup-
ky,	Krajiny	a	Chříb,	které	kdysi	stačily	místnímu	„dopravnímu	ru-
chu“,	v	dnešní	době	naopak	náporu	vozidel	nepostačují.	Každá	
domácnost	má	jedno	až	dvě	auta,	úzké	ulice	některým	ani	neu-
možňují	mít	vjezd	před	domem,	popřípadě	garáž	a	to	nutí	obyva-
tele	těchto	ulic	parkovat	před	domem	na	ulici.	Parkovacích	míst	
je	málo,	snad	jen	parkoviště	u	tenisových	kurtů,	ale	to	stěží	po-
kryje	okolní	domy,	kde	ale	zrovna	problém	se	stojícími	auty	není.	
Největší	problém	je	v	ulici	Krajiny,	a	to	ihned	od	vjezdu	z	ulice	
Osvobození	a	obdobně	zase	na	začátku	Chaloupek	od	ulice	Kra-
jiny.	Pravidelně	tu	stojí	auta,	některá	i	v	protisměru.	Problém	je	
v	tom,	že	tato	relativně	nevinná	věc	porušuje	zákon	č.	361/2000	
Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunikacích:

§	25
Řidič	smí	zastavit	a	stát	jen	vpravo	ve	směru	jízdy	co	nejblíže	

k	okraji	pozemní	komunikace,	v	jedné	řadě	a	rovnoběžně	s	okra-
jem	pozemní	komunikace.

Při	 stání	 musí	 zůstat	 volný	 alespoň	 jeden	 jízdní	 pruh	 široký	
nejméně	3	m	pro	každý	směr	jízdy.

§	27
Řidič	nesmí	zastavit	a	stát	na	křižovatce	a	ve	vzdálenosti	kratší	

než	5	m	před	hranicí	křižovatky	a	5	m	za	ní.
Pokud	 si	 paragrafy	 pročtete,	 zjistíte,	 stejně	 jako	 já,	 že	 ani	

v	jedné	z	těchto	ulic	není	povoleno	stát.	Žádná	z	nich	při	zastave-
ném	vozidle	nesplňuje	podmínku	zachování	2	x	3	m.	A	jak	jsem	
psal,	někteří	navíc	ještě	stojí	do	protisměru	a	v	křižovatce,	takže	
toho	porušují	mnohem	více.

Denně	 tudy	 jezdím	 a	 nejednou	 vznikla	 nebezpečná	 situace,	
kdy	 chci	odbočit	 z	ulice	Osvobození	do	ulice	Krajiny,	 ale	proti	
mně	ve	svém	volném	pruhu	jede	auto	a	v	mém	pruhu,	tam	kde	
nesmí,	stojí	zaparkované	auto.	Popřípadě	i	dále	se	pak	řidiči	musí	
navzájem	vyhýbat	mezi	auty.	Do	toho	tam	běhají	děti	a	občas	pro-
frčí	bezhlavě	nějaký	důchodce	(tímto	je	nechci	nějak	urazit,	ale	
bohužel	se	to	často	stává).	Další	odbočka	do	ulice	Chaloupky	je	
již	sama	o	sobě	nepřehledná	a	občasně	stojící	auta	na	obou	stra-
nách	pak	umožňují	průjezd	 jen	zdatným	řidičům,	to,	že	by	tam	
stěží	projela	sanitka	a	hasiči	by	museli	jet	na	okolo,	se	ani	neba-
vím.

Druhou	 věcí	 je	 rychlost	 v	 těchto	 ulicích,	 hlavně	 v	 úzké	 ulici	
Chaloupky,	kde	je	navíc	nepřehledná	křižovatka	směrem	do	uli-
ce	 Na	 Rybníčku.	 Tu	 si	
někteří	 řidiči	 peletou	
se	 závodním	 okruhem.	
Zrovna	tudy	chodí	a	jez-
dí	nespočet	dětí,	které	na	
jednu	 stranu	 mají	 hlídat	
rodiče,	na	druhou	stranu	
to	sami	neděláme	a	věří-
me	v	ohleduplnost	řidičů.
Děti	 často	 bezhlavě	 vje-
dou	 do	 křižovatky.	 Ná-
raz	 projíždějící	 dodávky	
v	rychlosti	50km/h,	která	
zde	denně	jezdí,	(povole-
ná	 rychlost	 je	 zde	 „jen“	
40km/h),	s	dítětem	bude	
mít	 smrtelné	 následky.	
A	 stojí	 toto	 někomu	
z	nás	za	ušetřené	sekun-
dy?	 Pomačkané	 plechy	
se	opraví,	ale	lidský	život	
se	vrátit	nedá.

Z	tohoto	popudu	někteří	z	nás	začali	hledat	možná	řešení	
této	situace.	První	dřívější	nápad	byl	však	špatně	promyšlený	
a	pokulhávala	dodaná	dokumentace	a	tím	pádem	ho	doprav-
ní	dopravní	policie,	která	toto	má	na	starost,	smetla	ze	sto-
lu.	Proto	 jsme	se	nedávno	sešli	se	starostou	panem	Botkem	
a	zástupci	dopravní	policie	na	kritických	místech	a	pokoušeli	
se	najít	z	mého	pohledu	bohužel	jen	kompromisní	řešení.	Zá-
stupci	policie	o	nějakých	zásadních	změnách	vůbec	nechtěli	
slyšet,	zdůvodňovali	to,	že	tento	problém	je	všude	a	tím	pá-
dem	 by	 to	 museli	 řešit	 všude,	 když	 by	 to	 vyřešili	 u	 nás.	 Od	
expertů	 na	 danou	 věc	 jsem	 čekal	 doporučené	 řešení,	 to	 ale	
nepřišlo.	O	problémech	s	parkováním	vědí,	opět	je	to	dle	je-
jich	slov	všude,	a	 i	když	se	 to	nesmí,	 tak	 to	 tolerují	a	řidiče	
nepokutují.	 Jedinou	věcí,	 se	kterou	by	 souhlasili	při	dodání	
řádné	 dokumentace	 a	 odůvodnění,	 je	 vytvořit	 z	 části	 ulice	
Chaloupky	 jednosměrku.	To	přinese	větší	bezpečnost	v	 této	
úzké	uličce	a	zvýší	bezpečnost	na	nepřehledné	křižovatce	od	
ulice	Na	Rybníčku.	Zde	by	bylo	vhodné	ještě	instalovat	pano-
ramatické	zrcadlo.	V	širší	části	ulice	to	zlegalizuje	parkování	
pro	pár	aut.	Ale	nezmění	a	nepomůže	to	řešit	problém	s	par-
kováním	 na	 ulici	 Krajiny.	 Obec	 zde	 nemá	 kde	 udělat	 par-
koviště,	 jediným	možným	řešením	 je	parkovat	na	parkovišti	
u	kurtů,	ale	 to	nemají	občané,	 jak	 se	 říká	pod	nosem	a	ujít	
100	m	je	nejspíše	problém.

Ještě	pro	informaci	občanů	v	ulici	Chaloupky	a	okolí	by-
chom	chtěli	udělat	malou	 informační	kampaň,	potažmo	pe-
tici	k	možné	změně	provozu	v	ulici	Chaloupky,	a	by	se	každý	
mohl	vyjádřit	souhlasně	či	nesouhlasně	k	navrhovanému	ře-
šení.

Na	 závěr	 bych	 chtěl	 poprosit	 všechny	 řidiče	 a	 majitele	
vozů,	aby	v	zájmu	dodržování	zákonů,	dopravní	bezpečnosti,	
bezpečnosti	nás	občanů,	hlavně	dětí,	parkovali	svá	vozidla	ve	
svých	vjezdech	a	garážích.	A	také	bych	chtěl	poprosit	všechny	
místní	i	návštěvy,	aby	jezdili	ohleduplně,	prozíravě	a	pomalu,	
bydlí	zde	mnoho	mladých	rodin	s	dětmi	a	starších	důchodců,	
a	jak	všichni	víme,	děti	vyběhnou	pod	auto	bez	varování	a	dů-
chodci	 už	 nejsou	 tak	 rychlí,	 aby	 uskakovali	 před	 některými	
místními	 „závodníky“.	Díkybohu	 se	 zatím	nic	hrozného	ne-
stalo,	ale	 s	přibývajícím	provozem,	agresivitou	řidičů,	poru-
šováním	 pravide	 parkování,	 nepřehlednými	 uličkami	 je	 čím	
dál	 větší	pravděpodobnost	nějaké	nepříjemné	nehody,	 čímž	
to	nechci	ani	v	nejmenším	přivolávat,	ba	právě	naopak.

Děkuji	Vám	za	pomoc	a	ohleduplnost,	děláme	to	sami	pro	
sebe!	 Petr Karafiát, Chaloupky
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Ze života obce

Rozcestník sociálních dávek
Sociální	dávky	v	České	republice	jsou	financovány	ze	systé-

mu	sociálního	a	nemocenského	pojištění	nebo	ze	státního	roz-
počtu	prostřednictvím	dávek	státní	sociální	podpory	a	sociální	
pomoci.

Druhy sociálních dávek - Nepojistné dávky
Dávky státní sociální podpory

(porodné,	rodičovský	příspěvek,	přídavek	na	dítě,	příspěvek	
na	bydlení,	pohřebné)

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uher-
ském Hradišti, Oddělení státní sociální podpory, Svatováclavská 
568. Tel.: 950 170 287. Bezbariérový přístup

Dávky pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek	na	živobytí,	doplatek	na	bydlení,	mimořádná	oka-

mžitá	pomoc)
Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uher-

ském Hradišti, Oddělení hmotné nouze, Svatováclavská 568. Tel.: 
950 170 280. Bezbariérový přístup

Dávky pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby
(příspěvek	na	péči)
Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uher-

ském Hradišti, Oddělení sociálních služeb a příspěvku na péči, 
Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 295. Bezbariérový přístup

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
(příspěvek	na	mobilitu,	příspěvek	na	zvláštní	pomůcku)
Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uher-

ském Hradišti, Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postiže-
ním, Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 341. Bezbariérový přístup

Dávky pěstounské péče
(příspěvek	na	úhradu	potřeb	dítěte,	odměna	pěstouna,	pří-

spěvek	při	převzetí	dítěte,	příspěvek	na	zakoupení	motorového	
vozidla,	příspěvek	při	ukončení	pěstounské	péče)

Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce v ČR v Uher-

ském Hradišti, Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstoun-
ské péče, Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 287. Bezbariérový pří-
stup

Pojistné sociální dávky
Dávky v nezaměstnanosti

1.	Podpora	v	nezaměstnanosti
2.	Podpora	při	rekvalifikaci
Žádost	 se	 podává	 u	 krajské	 pobočky	 Úřadu	 práce	 ČR	

v	Uherském	Hradišti,	Na	Morávce	1215.	Podmínkou	je	být	evi-
dován	jako	uchazeč	o	zaměstnání.	Tel.:	950	170	211.	Bezbarié-
rový	přístup
Dávky nemocenského pojištění

1.	Nemocenské
2.	Peněžitá	pomoc	v	mateřství
3.	Ošetřovné
4.	Vyrovnávací	příspěvek	v	těhotenství	a	mateřství

Dávky důchodového pojištění
1.	Starobní	důchod
2.	Invalidní	důchod
3.	Vdovský	a	vdovecký	důchod
4.	Sirotčí	důchod
Žádost	o	dávky	nemocenského	a	důchodového	pojištění	se	

podává	 u	 Okresní	 správy	 sociálního	 zabezpečení	 v	 Uherském	
Hradišti,	Stojanova	484.	Tel.:	572	539	100.	Bezbariérový	přístup

BLIŽŠÍ	 INFORMACE	 O	 SOCIÁLNÍCH	 DÁVKÁCH,	
PODMÍNKÁCH	 JEJICH	 NÁROKU	 VČETNĚ	 TOHO,	 CO	
JE	 NUTNÉ	 K	 JEJICH	 VYŘÍZENÍ	 DOLOŽIT,	 POMOC	
S	 VYPLNĚNÍM	 FORMULÁŘŮ,	 V	 ODŮVODNĚNÝCH	
PŘÍPADECH	I	DOPROVOD	K	JEDNÁNÍ	NA	ÚŘAD	PO-
SKYTNE	ROVNĚŽ	SOCIÁLNÍ	PRACOVNICE	MĚSTSKÉ-
HO	 ÚŘADU	 V	 UHERSKÉM	 OSTROHU,	 ZÁMECKÁ	 24.	
TEL.:	572	430	527,	KANC.	č.	219.	 Michaela Miklíčková

Varhanní koncert v kostele svatého Václava
V	neděli	20.	září	jsme	mohli	v	našem	kos-

tele	 potěšit	 druhým	 varhanním	 koncertem	
v	poslední	době.	Naše	varhany	postavené	na	
míru	našemu	kostelu	nejsou	zas	 tak	veliké,	
aby	se	na	ně	dalo	pestře	koncertovat	celou	
hodinu.	Proto	jsme	minule	měli	navíc	sólo-
vou	sopranistku	a	tentokráte	i	housle.	Sólo	
varhany	 hrály	 fugy,	 improvizace	 a	 variace,	
společně	 s	 houslemi	 zahrály	 dvě	 sonáty	 od	
Archangela	 Corelliho	 a	 Georga	 Friedricha	
Händla,	barokních	mistrů.	Na	varhany	hrál	
pan	 varhaník	 z	 Valašského	 Meziříčí	 Bohu-
mír	 Kratochvíl,	 na	 housle	 jeho	 paní	 Mag-
daléna	 Kratochvílová.	 Dobrým	 nápadem	
a	velkým	obohacením	pro	posluchače	je,	že	
koncert	 snímaly	 tři	 kamery	 a	 promítaly	 jej	
na	plátno.	Těm,	kteří	nám	to	zprostředkova-
li,	jsme	za	to	vděční.	Vidět,	jak	to	hudebníci	
prožívají,	jejich	soustředění	a	jak	hudba	sluší	
jim	samotným,	je	jistě	pěkné.	Kostel	nám	zas	
posloužil	dobrou	akustikou,	housle	se	v	něm		
nesly	 jak	 z	 bezprostřední	 blízkosti.	 Těšíme	
se	na	hudební	odpověď	našich	muzikantů,	až	
nám	zase	při	nějaké	slavnosti	znovu	zahra-
jí,	neboť	i	je	rádi	posloucháme	a	taky	jim	to	
v	kostele	sluší.	Lidí	přišlo	na	varhanní	kon-
cert	celkem	dost	a	věřím,	že	byli	spokojeni.

	 P. Josef Kuchař
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DDM Pastelka Uherský Ostroh i u nás
Chcete	 svým	 dětem	 vyplnit	 vol-

ný	 čas	 smysluplnou	 zábavou?	 Chce-
te	 rozvíjet	 jejich	 zájmy?	 Pak	 pro	 vás	
máme	 nabídku	 kroužků	 a	 kurzů	
DDM	 Pastelka!	 Stačí	 si	 vybrat	 z	 na-
bídky	 kroužků	 pro	 děti	 navštěvující	
MŠ	 a	 ZŠ,	 které	 otevíráme	 v	 Ostrož-

ské	Nové	Vsi	ve	školním	roce	2015/2016.
Jednotlivé	kroužky	budou	probíhat	dle	stanovených	termínů	

již	v týdnu od 5. 10. 2015.	Do	úvodních	hodin	se	mohou	přijít	
podívat	také	nepřihlášení	zájemci,	kteří	se	například	nemohou	
rozhodnout	pro	ten	který	kroužek.	Neváhejte	ale	příliš	dlouho,	
zápis do kroužků končí 31. 10. 2015.

Přehled	všech	kroužků	a	kurzů	v	Uherském	Ostrohu	a	oko-
lí	najdete	na	našem	webu	www.ddmpastelka.cz	a	na	facebooku	
DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh.	V	nabídce	nechybí	ani	kurzy	

pro	dospělé,	můžete	si	zacvičit	zumbu,	vytvořit	své	vlastní	ori-
ginální	díla	z	keramické	hlíny	nebo	se	naučit	fotografovat	s	Pe-
trem	Karafiátem.	Nikdy není pozdě splnit si své sny!

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK ZAHÁJILO PROVOZ
Milé	maminky	a	tatínci,	
vaše	 oblíbené	 Mateřské centrum Zvoneček v Ostrožské 

Nové Vsi	zahájilo	provoz	ve	školním	roce	2015/2016!	Přijďte	si	
zazpívat,	zatančit	nebo	něco	pěkného	vyrobit	každou	středu	od	
9:00	do	11:00	hodin	do	Orlovny	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Program	
jednotlivých	hodin	najdete	každý	měsíc	na	www.ddmpastelka.
cz.	Vstupné	za	 jednu	návštěvu	MC	činí	60	Kč.	V	ceně	 je	také	
kávička	nebo	čaj.

Těšíme	se	na	všechny	milé	děti	a	rodiče.
Více	informací	na	www.ddmpastelka.cz	nebo	telefoním	čísle	

602	732	734.

Ze života obce
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DDM Pastelka připravuje na říjen následující akce:

3. 10. 2015
Na kole vesele do Veselí

Vyjeďte	si	s	dětmi	na	cyklovýlet	do	Veselí	nad	Moravou,	čeká	
vás	 překvapení	 v	 podobě	 zábavného	 programu.	 Děti	 do	 4	 let	
s	doprovodem,	děti	nad	7	let	bez	doprovodu.	Více	informací	na	
plakátech.
24. 10. 2015 
10:00 – 12:00 hodin
PoHodový běh aneb RUN FOR FUN!

PoHodový	 běh	 je	 krásná	 akce	 běžecké	 skupiny	
K.O.B.A.L.T.	a	DDM	Pastelka	pro	všechny,	pro	děti	i	dospělé!	
Pokud	se	vám	zdá,	že	máte	po	hodech	malinko	větší	pupíčky,	
neváhejte	 přijít!	 Chcete	 najít	 své	 spoluběžce?	 Přijďte!	 Raději	
byste	 si	 trasu	 prošli	 se	 svým	 psíčkem?	 Jsme	 pro!	 Maminky	 či	
tatínci	 s	 kočárkem	 jsou	 vítáni	 jakbysmet	 a	 ani	 in-line	 bruslaři	

ještě	nemusí	 zazimovávat	 své	brusle!	PoHodově	pohybovat	 se	
s	úsměvem	na	rtech	budeme	na	cyklostezce	z	Uherského	Ost-
rohu	do	Ostrožské	Lhoty,	tedy	s	výhledem	na	Buchlovské	hory	
na	jedné	straně	a	na	panoráma	Ostrožské	Lhoty	a	Sv.	Antoníč-
ku	na	straně	druhé.	Na	každého	malého	běžce	z	řad	dětí	čeká	
také	drobná	odměna	a	medaile	na	památku.	Zájemci	si	mohou	
nechat	 změřit	 čas	a	porovnat	 tak	 svůj	 výkon	 s	ostatními	„ma-
ratonci“.	 Nejdůležitější	 informace	 nakonec:	 celková	 trasa	 čítá	
přibližně	9	km,	záleží	ale	 jen	na	vás,	kolik	si	na	svá	bedra	na-
ložíte.	Mapa	 s	 vyznačeným	místem	startu	bude	zveřejněna	na	
stránkách	 DDM	 a	 skupiny	 K.O.B.A.L.T.	 Lehké	 občerstvení	
zajištěno!	Nezapomeňte	doma	teplé	oblečení,	vnitřní	zahřívání	
pouze	pro	dospělé	a	s	mírou!
29. – 31. 10. 2015
Podzimní prázdniny: Ať žijí duchové!

Plánujete	 zábavu	 pro	 vaše	 děti	 přes	 podzimní	 prázdniny?	
Přihlaste	je	na	náš	strašidelný	program!	Děti	se	rády	bojí	a	my	
zase	umíme	skvěle	postrašit.	Ale	čestně	slibujeme,	že	se	budou	
bát	 jen	 tak	 akorát.	 Každý	 si	 může	 vybrat	 podle	 svého	 gusta,	
o	zábavu	bude	postaráno	jak	při	vytváření	strašidelných	výrob-
ků,	tak	i	na	výletě	a	diskotéce	s	krásnou	Leontýnkou	a	rytířem.	
Nezklameme	 ani	 nadšence,	 kteří	 se	 každoročně	 těší	 na	 naši	
strašidelnou	 stezku	 po	 Pastelce.	 Ti	 se	 dočkají	 31.	 10.!	 Již	 teď	
vám	můžeme	s	potěšením	oznámit,	že	se	uskuteční	i	náš	tradiční	
lampionový	průvod	a	ohnivá	show!	Více	informací	na	plakátech	
a	www.ddmpastelka.cz.
Ať žijí duchové – program podzimních prázdnin:
29.	10.	2015	 Dopoledne	na	hradě	Brtníkov

	 Diskotéka	s	Leontýnkou	a	rytířem
30.	10.	2015	 S	duchem	Casperem	do	Smajlíkova	–	výlet
31.	10.	2015	 Strašidelná	Pastelka	aneb	Putování	s	duchy

Ze života obce
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škola

V tomto školním roce nás čeká spousta nového

Nový	školní	rok	jsme	zahájili	samozřejmě	1.	září.	Největší	zá-
žitek	z	prvního	školního	dne	měli	nepochybně	naši	prváčci.	Do	
první	třídy	jich	letos	nastoupilo	26.	Tradičně	je	poprvé	do	školy	
doprovodili	 nejen	 rodiče,	 ale	 i	 naši	 deváťáci.	 Přivítala	 je	 nejen	
třídní	paní	učitelka	Mgr.	Denisa	Hanáčková,	ale	také	letos	nej-
mladší	 školáky	 pozdravil	 pan	 starosta.	 Díky	 příznivému	 počasí	
tato	slavnostní	událost	mohla	proběhnout	v	hezkém	prostředí	no-
vého	školního	dvora.	Doufám,	že	se	prváčkům	bude	dařit	celý	rok	
aspoň	tak	dobře,	jak	úspěšně	proběhl	jejich	první	den	ve	škole.

Ale	i	pro	ostatní	žáky	byly	připraveny	novinky.	Přes	prázdniny	
se	podařilo	vybavit	školní	jídelnu	zařízením	a	čipovým	systémem,	
který	umožňuje	vybírat	ze	dvou	jídel.	Věřím,	že	i	díky	této	službě	
bude	víc	spokojených	strávníků.	

Impulsem	 k	 rozšíření	 nabídky	 školní	 jídelny	 byl	 návrh	 čle-
nů	žákovského	parlamentu.	Ten	ve	škole	funguje	šestým	rokem	
a	názory	žáků	představují	nejen	výbornou	zpětnou	vazbu	pro	naši	
práci,	ale	velmi	často	právě	od	žáků	přichází	výborné	nápady,	jak	
chod	 školy	 zlepšit	nebo	vzdělávání	 zkvalitnit.	Nejen,	 že	 se	díky	
parlamentu	 daří	 žáky	 vychovávat	 ke	 komunikaci	 a	 schopnosti	
kultivovaně	prosazovat	svoje	názory,	ale	zároveň	se	daří	žáky	ak-
tivně	zapojovat	do	chodu	školy.	I	letos	bude	žákovský	parlament	
pracovat,	z	každé	třídy	byl	nominován	jeden	nebo	dva	zástupci,	
koordinátorem	bude	opět	paní	učitelka	Mgr.	Dana	Botková.

Letošní	školní	plán	práce	je	velmi	nabitý.	Jednak	se	uskuteční	
tradiční	akce,	 letos	navíc	budeme	realizovat	akce	díky	dotacím	
z	projektů.	Máme	za	 sebou	podzimní	 sběr	papíru,	 velmi	hezky	
připravený	byl	den	otevřených	dveří	u	příležitosti	Evropského	dne	
jazyků.	Mezi	tradiční	aktivity	patří	adaptační	pobyt	pro	žáky	šes-
tých	ročníků.	Tato	třídenní	akce,	která	se	letos	uskutečnila	už	po	
osmé,	představuje	jedinečnou	příležitost	pro	žáky	šestých	ročníků	
a	jejich	třídní	učitelky	se	lépe	poznat	a	zvládnout	přestup	na	dru-
hý	stupeň.	Letos	adaptační	pobyt	absolvovaly	dvě	šesté	třídy	a	je-
jich	nové	třídní	učitelky	Mgr.	Miroslava	Prchlíková	a	Mgr.	Jana	
Melichárková.	Koordinátorem	je	školní	metodička	prevence	paní	
učitelka	Mgr.	Markéta	Frantová,	která	 i	 letos	zajistila	pro	žáky	
velmi	kvalitní	program	ve	spolupráci	s	naším	partnerem	v	oblasti	
metodiky	prevence	patologických	jevů	společností	Madio.	Jsem	
velmi	ráda	za	podporu	SRPŠ,	které	výrazně	finančně	přispívá	na	
tento	výjezd	žáků.	Díky	této	pomoci	se	mohou	adaptačního	poby-
tu	zúčastnit	skutečně	všichni	žáci,	což	je	pro	budování	vztahů	ve	
třídě	velmi	důležité.	

Letos	v	únoru	čeká	na	žáky	lyžařský	výcvikový	kurz.	Paní	uči-
telka	Mgr.	Patricie	Bobková	zajišťuje	tento	kurz	pravidelně	jed-
nou	za	dva	roky,	primárně	je	určen	pro	žáky	sedmých	ročníků,	ale	
je	doplňován	žáky	osmých	a	devátých,	popřípadě	 i	šestých	tříd.	

Letos	pojedeme	opět	do	Jeseníků.	Také	letos	finančně	podpoří	
lyžařský	kurz	SRPŠ	a	zmenší	tak	finanční	zátěž	pro	rodiče.	

Naše	škola	se	stále	víc	snaží	hledat	cestu,	jak	zkvalitnit	výuku	
a	nabídnout	žákům	netradiční	nebo	moderní	způsob	vyučování,	
exkurze,	 zájezdy	 a	 přitom	 nezatěžovat	 finančně	 rodiče.	 Velkou	
příležitostí	 jsou	 projekty.	 Také	 letos	 budeme	 využívat	 partner-
ství	 se	 Střední	 průmyslovou	 školou	 v	 Uherském	 Hradišti,	 kde	
budeme	využívat	výukové	programy	pro	žáky	sedmých	a	šestých	
ročníků	pro	výuku	praktického	vyučování	 -	dílen.	Velmi	úspěš-
ní	jsme	v	získávání	dotací	na	podporu	výuky	cizích	jazyků.	Díky	
paní	učitelce	Mgr.	Adéle	Botkové	jsme	zapojeni	do	projektu	na	
podporu	výuky	německého	jazyka,	kdy	z	Fondu	budoucnosti	zís-
káváme	každoročně	finance	na	výměnné	pobyty	žáků	se	školou	
v	Drážďanech.	Spolupráce	našich	škol	funguje	už	5	let	a	tentokrát	
proběhne	návštěva	německých	partnerů	u	nás	v	červnu	a	my	vyje-
deme	do	Drážďan	v	září	2016.	Obrovským	úspěchem	bylo	získání	
dotace	z	evropských	fondů	v	projektu	Erasmus.	Na	tomto	pro-
jektu	pracujeme	druhým	rokem,	a	i	když	je	zaměřen	především	
na	výjezdy	a	získávání	zkušeností	učitelů,	pokaždé	se	podaří	do	
zahraničí	 vycestovat	 i	několika	žákům.	Výběr	 je	vždy	velmi	ná-
ročný,	je	při	něm	zohledněna	nejen	jazyková	vybavenost	žáka,	ale	
především	 jeho	komunikační	a	 sociální	dovednosti.	Při	 výjezdu	
v	 rámci	 projektu	 Erasmus	 musí	 děti	 být	 nejen	 schopny	 odpre-
zentovat	v	angličtině	odborné	znalosti	z	oboru	environmentální	
výchovy,	ale	hlavně	musí	být	samostatné,	schopné	se	obejít	bez	
podpory	učitele,	být	vstřícné	a	flexibilní,	což	není	v	tomto	věku	
úplně	jednoduché	a	často	tuto	dovednost	děti	získávají	v	pozděj-
ším	věku.	Loni	na	jaro	jsme	vycestovali	na	Menorcu	a	naši	žáci	
Denisa	Andrýsková,	Petr	Baný,	David	Pavlačka	a	Natále	Bočková	
zvládli	svoji	roli	na	výbornou	a	skvěle	reprezentovali	naši	školu.	
Letos	v	říjnu	cestujeme	do	Švédska	a	na	jaro	do	Turecka.	Věřím,	
že	i	tyto	výjezdy	budou	úspěšné.

Naše	škola	byla	letos	dodatečně	podpořena	v	rámci	Výzvy	56	
a	získali	jsme	finance	na	výjezd	žáků	do	Anglie	a	na	podporu	čte-
nářské	 gramotnosti.	 Do	 Londýna	 letecky	 vycestuje	 první	 týden	
v	 listopadu	30	žáků.	Opět	byl	velmi	těžký	výběr,	protože	zájem	
byl	 téměř	dvojnásobný.	Zájezd	není	 jen	poznávací,	ale	žáci	zde	
budou	absolvovat	i	jazykovou	výuku.	Také	proto	jsme	při	výběru	
zohlednili	především	jazykové	dovednosti	žáků,	ale	důležité	byly	
i	 další	 kriteria	 -	 schopnost	 komunikovat,	 respektovat	 pravidla.	
Jsem	 přesvědčena	 o	 tom,	 že	 všichni	 vybraní	 žáci	 si	 zájezd	 užijí	
a	získané	zkušenosti	budou	umět	předat	i	ostatním,	kteří	tento-
krát	 štěstí	neměli.	Zatímco	výjezd	do	Anglie	budou	absolvovat	
jen	 někteří	 žáci,	 podpora	 čtenářské	 gramotnosti	 se	 bude	 týkat	
všech	žáků.	Škola	nakoupí	knihy,	čtečky	a	zrealizujeme	pro	žáky	
zajímavé	programy	a	čtenářské	dílny,	které	by	měly	přivézt	žáky	
ke	čtení.

Jsem	velmi	ráda,	že	se	i	letos	podařilo	udržet	nabídku	školního	
klubu	a	nabídnout	žákům	pestrou	nabídku	kroužků.	Podporuje-
me	především	sportovní	kroužky,	stále	víc	dětí	potřebuje	logope-
dickou	pomoc,	kterou	ve	škole	poskytuje	paní	učitelka	Mgr.	Jitka	
Šilhavá,	otvíráme	kroužky	na	podporu	nadaných	dětí	-	matema-
tický,	jazykové,	biologický,	fyzikální.	Tradici	má	ve	škole	pěvecký	
kroužek	pod	vedením	paní	učitelky	Mgr.	Jany	Melichárkové,	le-
tos	opět	budou	pracovat	mladí	debrujáři,	roste	zájem	o	turistický	
kroužek.	Především	 jsem	ráda,	že	díky	vstřícnosti	paní	učitelek	
se	 podařilo	 otevřít	 kroužky	 i	 v	 ranních	 hodinách	 a	 nabídnout	
tak	 i	několika	málo	rodičům,	kteří	měli	zájem	o	ranní	družinu,	
možnost,	aby	jejich	dítě	trávilo	dobu	před	vyučováním	zajímavě	
a	smysluplně	spolu	s	ostatními	v	kroužku	školního	klubu.

Chtěla	bych	poděkovat	všem	paním	učitelkám,	které	vysokým	
pracovním	nasazením	zkvalitňují	práci	školy	a	budují	 její	dobré	
jméno,	 všem	 rodičům,	 kteří	 se	 školou	 spolupracují	 a	 pomáhají	
nám	v	naší	každodenní	často	nelehké	práci.	

Ráda	bych	popřála	nám	všem,	ať	je	i	tento	letošní	školní	rok	
úspěšný	a	bezproblémový.	 Alena Horáková
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Slavnostní přivítání prvňáčků a první den ve škole 
Přivítání	 letošních	 prvňáčků	 bylo	 opravdu	 slavnostní.	

Naše	nejmenší	přivítali	zástupci	obce	i	školy,	kteří	v	pečlivě	
připraveném	ceremoniálu	uvedli	prvňáčky	na	startovní	čáru	
jejich	 nové	 životní	 etapy.	 Z	 řečených	 slov	 a	 atmosféry	 bylo	
patrné,	jak	si	všichni	uvědomují	vážnost	i	krásu	chvíle,	která	

se	 neopakuje.	 Ať	 to	 byli	 deváťáci,	 kteří	 se	 v	 letošním	 roce	
s	naší	školou	loučí,	nebo	rodiče,	kteří	naopak	přivedli	své	děti	
do	školy	poprvé.	Prvňáčkům	přejeme,	ať	se	 jim	v	naší	škole	
dobře	daří	a	dělají	radost	svým	rodičům	i	učitelům.

	 Mgr. Denisa Hanáčková

Poděkování
Začátek	 školního	 roku	 je	 pro	 rodiče	 prvňáčků	 spojený	 jak	

se	zážitkem	nástupu	jejich	dětí	do	první	 třídy,	 tak	s	nemalými	
finančními	náklady.	Letos	byli	rodiče	velmi	příjemně	překvape-
ni	již	na	první	rodičovské	schůzce,	kde	jim	třídní	paní	učitelka	
oznámila,	 že	každý	prvňáček	obdrží	od	Obce	Ostrožská	Nová	
Ves	1	000	Kč	na	školní	pomůcky.	Za	tento	příspěvek	patří	velký	
dík	radě	obce.	Je	velmi	milé,	že	se	volební	sliby	mění	ve	skuteč-
nost.	

K	dalšímu	hezkému	zážitku	patřilo	slavnostní	zahájení	škol-
ního	 roku	 pro	 prvňáčky.	 Nový	 školní	 dvůr	 poskytl	 překvapivě	
příjemné	zázemí	pro	tento	slavnostní	den	na	rozdíl	od	let	před-
chozích,	kdy	probíhal	v	prostoru	školní	jídelny.	

Velké	poděkování	patří	tedy	všem,	kteří	se	jakýmkoliv	způ-
sobem	podíleli	na	přípravách	a	průběhu	tohoto	dopoledne.	

Za	rodiče	prvňáčků
Bohdana Lažková, Petra Mahdalíková a Monika Jahodíková 
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Jak skutečně být členem třídy aneb Adaptační pobyt 2015
Adaptační	pobyty	 v	naší	 škole	 jsou	 velmi	dobrým	krokem,	

kterým	startuje	existence	žáků	na	druhém	stupni	základní	školy.	
Každým	rokem	se	žáci	šestých	tříd	vydávají	na	adaptační	pobyt	
do	Březůvek	u	Zlína	do	areálu	Ikarie.	Cílem	třídních	učitelek	
a	metodičky	prevence	je	prožít	tři	dny	tak,	aby	děti	poznaly	samy	
sebe,	poznaly	se	v	rámci	kolektivu	třídy,	naučily	se	správně	jed-
nat	v	různých	situacích	a	odnesly	si	dobré	návody,	jak	si	poradit	
třeba	i	s	vypjatými	situacemi.	

Letos	byl	adaptační	pobyt	zaměřen	především	na	soužití	tříd	
6.	A	a	6.	B.	Tyto	třídy	se	s	největší	pravděpodobností	budou	se-

tkávat	 v	 některých	 předmětech,	 a	 je	 proto	 dobré,	 aby	 se	 děti	
co	nejlépe	poznaly,	našly	 si	 v	 této	 skupině	 svou	 sociální	pozi-
ci	 a	 ztotožnily	 se	 s	 ní.	 Třídní	 učitelky	 zase	 mají	 možnost	 děti	
uvidět	v	různých	situacích,	pochopit	jejich	motivace	k	jednání,	
rozpoznat	jejich	charaktery	a	děti	naopak	poznávají	svou	třídní	
učitelku,	nachází	k	ní	cestu	a	učí	se,	jak	s	ní	jednat.	Důležitým	cí-
lem	letošního	pobytu	bylo	pracovat	tak,	aby	nevznikala	rivalita,	
aby	se	utvářely	pozitivní	vazby	mezi	dětmi,	aby	bylo	podpořeno	
žádoucí	chování.		 Markéta Frantová

Z názorů dětí
Programy	večer	a	ráno	se	mně	moc	líbily.	Měli	to	dobře	na-

chystané,	ale	nejvíc	se	mně	líbil	ten	poslední	den,	tedy	3.	den,	
protože	v	noci	byly	dobře	přichystané	hry,	 třeba	Slepý	démon	
anebo	hra,	kde	se	zavázaly	oči	a	muselo	se	chodit	za	cinkáním	
zvonku.	Ráno	jsme	hráli	vlajky	a	ty	byly	dobré.	Sice	jsme	prohrá-
li,	ale	já	si	myslím,	že	jsme	měli	dobrý	tým.	A	byla	sranda	a	moc	
se	mi	tam	líbilo.	 Michal Ondruš

Bylo	tam	výborné	jídlo.	Byly	tam	pěkné	pokoje.	A	před	od-
jezdem	jsme	vyráběli	noviny,	to	taky	hodně	lidí	bavilo.	A	polovi-
na	lidí	si	vykřičela	hlasivky.		 Jan Jurásek

Měli	výborně	připravený	program	na	ráno,	odpoledne	nebo	
večer.	Když	jsme	u	toho	chválení,	tak	i	vedoucí	z	Mádia	byli	vý-
borní,	kuchyně	se	nedá	ani	popsat,	prostě	úplně	nejlíp	strávené	
tři	dny.	Ani	jednu	hru	jsme	si	neřekli	áčko	nebo	béčko,	byli	jsme	
dohromady	a	skvělý	tým,	prostě	jsme	jedna	třída	a	táhneme	za	
jeden	provaz,	a	jestli	někdo	říká,	že	ne,	tak	je	na	omylu.	Poznali	
jsme	se	ještě	hlouběji	a	byla	spousta	srandy.	 Michal Denkocy

Nikomu	 z	 nás	 se	 nechtělo	 jet	 domů,	 nejradši	 bychom	 tam	
ještě	pár	dnů	zůstali.	Všichni	jsme	si	to	užili.	

Elen Hendrychová

Projekt Erasmus+ - Paliva budoucnosti pokračuje 
i ve školním roce 2015/2016

Naši	nejstarší	žáci	se	vrhli	do	vzdělávání	hned	na	začátku	
září	a	společně	nahlédli	do	problému	globálních	změn	klima-
tu	Země.	Výukový	program	byl	veden	pracovníky	CENTRA	
EKOLOGICKÉ	VÝCHOVY	ŽABKA	a	byl	uveden	citátem:	
"Nedědíme	Zemi	po	svých	předcích,	půjčujeme	si	ji	od	svých	
dětí."(LAKOTA)

V	pátek	4.	9.	2015	byl	pro	nás	ve	škole	připraven	výukový	
program	týkající	se	klimatu	a	globálního	oteplování.	Pracovali	
jsme	i	ve	skupinách,	ve	kterých	jsme	plnili	různé	úkoly	formou	
pracovních	 listů.	Odpovídali	 jsme	na	otázky	nebo	 jsme	měli	
za	úkol	domalovat	obrázky.	Kroužkovali	 jsme	věci,	které	na	
obrázku	nebyly	v	pořádku	a	měli	jsme	vysvětlit	proč.	Dověděli	

jsme	se	o	tom,	jak	vzniká	globální	oteplování,	co	jej	způsobu-
je,	 jak	se	na	 tom	člověk	podílí.	Program	byl	nejen	zajímavý,	
ale	také	velmi	poučný. Lucie Lukášová, 8. Třída

Programu	 „I	 ty	 ovládáš	 klima	 Země"	 se	 zúčastnili	 žáci	
osmé	a	deváté	třídy.	Celý	program	se	zabýval	 tím,	 jak	klima	
můžeme	změnit.	Zjistili	jsme	mnoho	nových	informací,	např.:	
jak	funguje	skleníkový	efekt.	Dověděli	jsme	se,	jak	lze	zodpo-
vědně	nakupovat	a	co	znamená	značka	„Fair	trade“.	Nakonec	
jsme	se	bavili	o	recyklování	odpadů	a	co	z	nich	můžeme	vyro-
bit.	Celý	program	byl	zajímavý	a	nápaditý.

	 Tereza Vojtková, 9.tř
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Evropský den jazyků
Dne	25.	9.	se	na	naší	škole	uskutečnil	Evropský	den	jazy-

ků.	Zahájení	proběhlo	ve	školní	jídelně,	kde	nás	jedna	skupina	
žáků	 4.	 třídy	pozdravila	 různými	 jazyky	 zemí	Evropské	unie.	
Druhá	 skupina	 čtvrťáků	 nám	 zazpívala	 anglickou	 písničku.	
Žáci	6.	třídy	měli	připravenou	písničku	Bratře	Kubo	v	češtině,	
sedmáci	ji	zpívali	v	angličtině,	osmáci	ve	francouzštině	a	devá-
ťáci	v	němčině.	Potom	jsme	to	zkusili	jako	kánon	všech	jazyků	
a	podařilo	se.	Po	ukončení	této	společné	zahajovací	části	jsme	
se	rozešli	do	tříd	na	jednotlivé	prezentace.	Byly	o	Anglii,	Ně-
mecku	a	Menorce.	Každá	prezentace	trvala	75	minut.	Prezen-
taci	o	Anglii	 si	připravila	 jedna	 skupina	deváťáků.	Žáci	nám	
povídali	o	reáliích	Londýna,	o	historicky	významných	místech,	
o	dopravě,	poučili	 jsme	 se	o	 šíření	anglického	 jazyka,	hádali	
jsme	osobnosti	 ...	Každý,	kdo	uhodl,	dostal	sladkou	odměnu.	
Také	 jsme	 mohli	 ochutnat	 anglický	 koláč.	 Na	 konci	 hodiny	
jsme	si	získané	informace	ověřili	v	malém	kvízu	a	ty	děti,	které	
to	napsaly	nejlíp,	získaly	opět	odměnu.	Druhá	skupina	deváťá-
ků	měla	připravenou	prezentaci	o	Německu.	Prezentace	byla	

nejen	 velmi	 poučná,	 ale	 i	 zábavná.	 Naučili	 jsme	 se	 zde	 nový	
tanec.	Také	hádání	německých	osobností	bylo	zajímavé.	Zpří-
jemnili	nám	to	tím,	že	se	za	ty	osobnosti	převlekli	a	my	museli	
hádat,	kdo	jsou.	Dozvěděli	jsme	se	spoustu	zajímavostí,	které	
jsme	 pak	 mohli	 použít	 v	 ústním	 kvízu,	 který	 byl	 zase	 za	 od-
měny.	Třetí	prezentace	byla	nejen	o	Menorce,	ale	také	o	sou-
sedních	ostrovech	Ibize,	Mallorce	a	 taky	o	celém	Španělsku.	
Tuto	prezentaci	si	pro	nás	připravili	tři	žáci,	kteří	na	Menorce	
s	naší	školou	byli.	Na	této	prezentaci	jsme	se	mohli	například	
naučit	některá	španělská	slovíčka	anebo	si	zatancovat	španěl-
ský	 tanec	 flamenco.	 Prezentaci	 žáků	 doplňovaly	 dokumenty	
o	Menorce	a	typická	španělská	hudba.	Prezentace	byla	rovněž	
doplněna	o	ukázku	suvenýrů,	kamenů,	typických	bot	a	jiných	
předmětů	přímo	z	Menorcy.	Nakonec	jsme	si	napsali	opět	test,	
nejen	 z	 informací,	 ale	 také	 z	 již	 zmiňovaných	 slovíček.	 I	 zde	
jsme	za	správně	vypracovaný	test	mohli	získat	odměny.	Děku-
jeme	žákům,	kteří	prezentace	připravili,	a	těšíme	se	zase	příští	
rok.	 Michaela Hrušková a Eliška Hanáková



17www.onves.cz        profil

spolky

Soutěž o putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje 
V	neděli	 20.	 9.	 jsme	odjeli	 s	dětmi	 z	kategorie	mladších	

žáků	do	Jarcové	(okres	Vsetín),	kde	se	 letos	konala	Soutěž	
o	putovní	pohár	ředitele	HZS	Zlínského	kraje.	Na	tuto	sou-
těž	postupují	tři	nejlepší	družstva	z	každé	kategorie	a	každé-
ho	okresu	v	našem	kraji.

Naši	 mladší	 žáci	 se	 na	 tuto	 prestižní	 soutěž	 probojovali	
díky	 3.	 místu	 na	 okresním	 kole	 Hry	 Plamen	 a	 	 umístění	 na	
Velké	 ceně	 okresu	 Uherské	 Hradiště,	 kde	 letos	 vybojovali	
celkově	2.	místo,	když	na	10	zařazených	soutěží	3x	zvítězili,	
2x	vybojovali	druhé	místo	a	1x	třetí	místo.

S	poučením	z	loňské	velké	konkurence	a	velké	náročnos-
ti	 na	 soutěžící	 jsme	 ihned	 po	 skončení	 prázdnin	 a	 složení	
družstva	 začali	 s	 pravidelnými	 a	 náročnými	 tréninky.	 Naše	
úsilí	 se	 vyplatilo	 a	 v	 krajské	 konkurenci	 se	 naši	 mladší	 žáci	
rozhodně	neztratili.	Po	první	disciplíně	 sice	obsadili	až	 šes-
té	místo	i	přes	dosažení	jejich	standartního	čas	a	bezchybné	
provedení,	 ale	 druhá,	 královská	 disciplína,	 požární	 útok	 se	
jim	podařila	nejlépe	z	celé	sezóny	s	dosaženým	časem	18,80	
sekund.	 V	 celkovém	 součtu	 dosažených	 bodů	 z	 obou	 disci-
plín	nám	připadlo	místo	těsně	pod	stupni	vítězů,	tedy	čtvrté	
místo.	Nadšení	z	letošního	nejlepšího	času	v	požárním	útoku	
vystřídalo	zklamání,	které	však	dlouho	netrvalo,	jelikož	děti	
zjistili,	že	i	za	čtvrté	místo	povezou	z	této	soutěže	další	pohár	
do	své	sbírky.

Gratulujeme	k	velkému	úspěchu	a	děkujeme	za	vzornou	
reprezentaci	na	této	vysoce	ceněné	soutěži.	 Petr Kostrůnek

Letní hasičský tábor SDH Ostrožská Nová Ves
Již	tradiční	náplní	letních	měsíců	se	v	kolektivu	mladých	

hasičů	 stal	 tábor.	 Letos	 šlo	 již	 o	 jubilejní	 10.	 letní	 hasičský	
tábor.

Tento	 rok	 jsme	 využili	 stanové	 základny	 skautského	 od-
dílu	Psohlavci	ve	Starých	Hutích.	Po	loňské	zkušenosti	jsme	
opět	tábor	organizovali	se	Sborem	dobrovolných	hasičů	Mo-
ravská	Nová	Ves	a	v	termínu	15.-25.	8.	na	stanovou	základnu	
odjelo	celkem	30	dětí	ve	věku	od	6	do	18	let	a	10	dospělých.	

První	tři	dny	jsme	kvůli	deštivému	počasí	hráli	hry	v	klu-

bovně.	 Jakmile	 se	 počasí	 zlepšilo,	 hry	 se	 odehrávaly	 v	 lese,	
na	prostranství	 tábora	a	 také	u	 táborového	ohně,	který	ho-
řel	celou	noc	a	udržovali	jej	pravidelné	hlídky.	Nezapomněli	
jsme	ani	na	kulturu	a	pro	děti	jsme	připravili	návštěvu	hradu	
Buchlova	a	nebo	procházka	ke	skalnímu	útvaru	Buchlov	ká-
men.

Jedenáct	 dní	 uteklo	 jako	 voda	 a	 my	 jsme	 se	 v	 pořádku,	
zdraví,	plní	dojmů	a	s	mnoha	novými	kamarády	vrátili	domů.

Petr Kostrůnek
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Setkání členů MO SZP
V	pěkném	prostředí	restaurace	Slovácký	dvůr	se	ve	čtvrtek	10.	září	2015	uskutečnilo	tradiční	setkání	členů	místní	organizace	

Svazu	zdravotně	postižených.	Pro	dobrou	náladu	zahrála	hudební	skupina	ze	Zlína	Duo	Aramis.	 Marie Bezděková

DEN VČELAŘŮ v Ostrožské Nové Vsi 2015
Dne	13.	6.	2015	 se	uskutečnil	 I.	 ročník	včelařského	dne,	

který	 zorganizovali	 členové	 Základní	 organizace	 Českého	
svazu	včelařů	Ostrožská	Nová	Ves,	jež	sdružuje	včelaře	z	Os-
trožské	 Nové	 Vsi	 a	 Ostrožské	 Lhoty.	 Den	 včelařů	 se	 konal	
na	historickém	domku	u	kostela.	Byli	pozváni	prodejci	vče-
lích	produktů	a	včelařských	potřeb.	Jeden	ze	stánků	zde	měl	
i	 nový	 novoveský	 obchod	 Včelařství	 Slovácko,	 který	 má	 vý-
dejní	místo	u	přítele	Štětiny.	Dále	se	akce	zúčastnili	prodejci	
úlů,	výrobků	ze	včelích	produktů,	a	byla	zde	dokonce	i	mož-
nost	objednání	včelích	matek,	což	ocenili	hlavně	včelaři.	Za-
pojili	se	 i	mladí	včelaři	z	našeho	včelařského	kroužku,	kteří	
nabízeli	své	výrobky	(svíčky,	svůj	med,	rámky	atd.).	

Akce	byla	určena	hlavně	pro	širokou	veřejnost,	ale	i	pro	
včelaře,	kteří	zde	měli	možnost	nákupu	včelařského	vybavení	
a	setkat	se	se	svými	přáteli.	Začínající	včelaři	měli	možnost	
získat	 od	 starších	 a	 zkušenějších	 včelařů	 cenné	 informace	
a	 rady,	 jak	 správně	 pečovat	 o	 včely.	 Pro	
veřejnost	 byl	 připraven	 program	 v	 podo-
bě	promítání	krátkých	filmů	se	včelařskou	
tématikou,	 byl	 zde	 vystaven	 i	 ukázkový	
úl	 s	 živými	 včelami,	 kde	 bylo	 možné	 po-
zorovat	pilné	včely	v	akci.	Byla	připrave-
na	 i	ochutnávka	medů	od	našich	včelařů,	
sešlo	 se	zde	na	20	vzorků	 různých	medů.	
Při	 ochutnávce	 byla	 i	 možnost	 nákupu	
prvních	 letošních	 medů	 -	 datum	 konání	
dne	včelařů	byl	zvolen	právě	s	ohledem	na	
to,	 aby	 bylo	 možné	 veřejnosti	 nabídnout	
první	 letošní	med.	U	každého	medu	bylo	
uvedeno	 jméno	 včelaře,	 který	 vzorek	 po-
skytl,	a	návštěvníci	si	tedy	mohli	najít	své-
ho	favorita	a	poté	si	zajít	ke	včelařovi	svůj	
oblíbený	med	zakoupit.	

Akce	měla	dobrou	účast	 jak	z	 řad	ve-
řejnosti,	 tak	 i	 přátel	 včelařů	 z	 okolních	
obcí.	 Občerstvení	 bylo	 samozřejmě	 zajiš-
těno,	počasí	bylo	velmi	teplé,	a	proto	jsme	
v	rámci	prvního	ročníku	udělali	akci	„Pro	
každého	návštěvníka	první	pivo	zdarma“,	

a	tak	příjemné	atmosféře	nemohlo	nic	zabránit.	:-)	Je	možné,	
že	tato	pivní	akce	nám	zvedla	účast,	ale	věříme,	že	jsme	uká-
zali	i	laické	veřejnosti,	že	včelařství	je	velmi	důležitá	činnost	
a	život	včel	je	fascinující	a	může	nás	hodně	naučit.	Doufáme,	
že	se	nám	podařilo	všem	účastníkům	akce	změnit	pohled	na	
tento	„hmyz“	a	mnozí	si	i	uvědomili,	že	včela	je	v	naší	příro-
dě	 nepostradatelná	 a	 z	 její	 opylovací	 činnosti	 máme	 užitek	
všichni.	I	ti	co	nemají	rádi	bodavý	hmyz.	

Myslíme	 si	 tedy,	 že	 se	 první	 ročník	 dne	 včelařů	 vydařil,	
a	 proto	 v	 příštím	 roce	 na	 tuto	 událost	 navážeme	 a	 do	 bu-
doucna	počítáme	s	tím,	že	se	z	této	akce	stane	tradice.	Další	
ročník	už	pomalu	připravujeme	a	chystáme	 ještě	zajímavěj-
ší	program	než	byl	 ten	 letošní.	Proto	vás	už	předem	zvu	na	
II.	ročník	dne	včelařů	v	Ostrožské	Nové	Vsi!	Na	vaši	účast	se	
těší	včelaři	z	Ostrožské	Nové	Vsi	a	z	Ostrožské	Lhoty.

Pavel Peprník, předseda ZO Ostrožská Nová Ves
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50 let zahrádkářského svazu
Letos	 je	 to	 50	 let	 roků	 od	

založení	 Československého	
ovocnářského	 a	 zahrádkář-
ského	svazu	v	Ostrožské	Nové	
Vsi.	V	roce	svého	založení	měl	
svaz	92	členů.	Úkolem	prvního	
výboru	 svazu	 bylo	 zajišťovat	
členům	 zahrádkářské	 potře-
by.	 Pro	 nové	 a	 nadšené	 členy	
v	 oblasti	 zahrádkaření	 byly	
organizovány	 různé	 přednáš-
ky	a	zájezdy	se	zahrádkářským	
zaměřením.	 V	 roce	 1966	 byla	
založena	 zahrádkářská	 osada	
Šotorec.	Byl	oplocen	pozemek	
o	rozloze	1,5	ha	a	členům	bylo	
předáno	 26	 zahrádek	 a	 ploše	
550	m2.	Pro	členy	bylo	zajiště-
no	více	než	600	kusů	ovocných	
stromků	 a	 keřů.	 V	 roce	 1980	
byl	 původní	 název	 svazu	 změ-
něn	 na	 Český	 zahrádkářský	
svaz.	 Byla	 navázána	 družba	
se	zahrádkáři	 z	Dolního	Srnie	
okres	 Trenčín.	 V	 roce	 1982	
byla	založena	druhá	zahrádkářská	osada	Dolní	louky	o	rozloze	
1,6	ha.	Vzniklo	40	zahrádek	–	400	m2,	o	které	projevilo	zájem	
63	občanů.	Organizace	měla	124	členů	s	průměrným	věkem	54	
let.	Zahrádkáři	obětovali	svůj	volný	čas	pro	mnoho	společen-
ských	akcí.	Bylo	uspořádáno	10	koštů	vína	a	20	zahrádkářských	
plesů.	První	ples	byl	10.	 ledna	1969	na	Lidovém	domě,	hrála	
místní	dechová	hudba,	vstupné	bylo	20	Kč.	Dne	17.	února	1990	
se	 konal	 20.	 ples	 na	 kulturním	 domě,	 hrála	 místní	 dechová	
hudba,	 vstupné	 bylo	 15	 Kč.	 Byly	 uspořádány	 zájezdy	 do	 Vě-
žek,	na	Flóru	Olomouc,	do	sadů	v	Buchlovicích,	na	hrad	Buch-
lov,	 zámek	 v	 Milotice,	 zámek	 Lednice,	 zámek	 Nový	 Světlov	
a	jiné.	Skoro	každoročně	se	pořádala	výstava	ovoce	a	zeleniny.	
V	roce	1990	se	koupil	traktor	s	vlečkou.	Jeho	využití	se	nepo-
dařilo	uskutečnit.	Tak	se	s	menším	ziskem	prodal.	Každý	rok	
se	pro	občany	 lisovalo	ovoce	a	 vařila	 se	povidla.	Při	největší	
úrodě	švestek	v	roce	1996	se	uvařilo	42	kotlů	povidel.	Prováděl	
se	výkup	ovoce	a	okurek.	Každoročně	hospodář	svazu	zajistil	
prodej	 sadbových	brambor	v	množství	70	–	90	q.	Zahrádkáři	
se	také	velkou	měrou	podíleli	na	ozelenění	naší	obce.	Výboro-
vé	schůze	se	konaly	v	klubovně	na	Lidovém	domě,	na	kultur-
ním	domě,	U	Racka,	na	MNV,	ve	sklepě	u	Ludvíka	Pijáčka,	ve	
sklepě	Antonína	Jelénka	aj.	Vaření	povidel	a	lisování	ovoce	se	
provádělo	na	domečku	u	kostela	do	roku	2011.	O	rok	později	

byl	 zahrádkářský	 domeček	 renovován	 na	 nynější	 Památkový	
domeček,	kde	mají	zahrádkáři	klubovnu.	Při	založení	zahrád-
kářského	svazu	před	50	lety	byli:	Pavlačka	Josef	st.,	Pijáček	Jo-
sef,	Marek	Martin,	Píštěk	Martin,	Balaštík	Jaroslav,	Matuštík	
Josef,	Hůsek	Jan,	Zajíc	Josef,	Chmelař	Antonín,	Pavlas	Josef,	
Botek	Josef,	Kunovjánek	František,	Šaňák	Ludvík…..	V	roce	
1970	byli	členové	výboru	ČZS:	Mléčka	Josef,	Trávníček	Josef,	
Kovařík	František,	Hůsek	Jan,	Píštěk	Martin,	Matuštík	Josef,	
Vařecha	Josef,	Botek	Josef,	Botek	Antonín,	Nešpor	František,	
Pijáček	 Ludvík,	 Bartys	 Josef,	 Marek	 Martin,	 Chmelař	 Anto-
nín,	Pavlas	Josef,	Pavlačka	Josef	st.	Mikulec	Josef.	V	roce	2015	
jsou	 členové	 výboru:	 Botek	 Vlastimil,	 Mléčka	 Josef,	 Jelének	
Petr,	Hůsek	Jan,	Bělohrad	Václav,	Botek	František,	Nožička	
Josef,	Botek	Stanislav.	Základní	organizace	měla	vloni	–	2014	
46	členů,	10	zasloužilých	členů	(nad	80	let).	V	dnešní	době	se	
zahrádkáři	už	tak	nepodílí	na	společenských	akcích,	protože	se	
změnily	zájmy	občanů.	Už	není	takový	zájem	o	půdu	a	zahrád-
ky.	Mladí	občané	mají	jiné	zájmy	a	starosti,	přesto	si	myslíme,	
že	 stále	 se	 budou	 sadit	 nové	 stromky	 na	 našich	 zahrádkách,	
protože	pobyt	na	zahradě	přináší	nejen	práci,	ale	i	radost	a	po-
hodu	z	dobré	úrody.	A	tu	radost	a	pohodu	našim	občanům	ze	
srdce	přejí	do	dalších	let	novoveští	zahrádkáři.	

 Za výbor Josef Mléčka
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Slavnostní odpoledne a večer Marie Zelené
24.	října	2015	pořádá	v	odpoledních	a	večerních	hodinách	

Marie	Zelená	módní	přehlídku	ve	sportovní	hale.	Každoroč-
ně	vystoupí	ve	své	obci	s	autorským	a	kulturním	programem,	
ve	 kterých	 podporuje	 určité	 hodnoty.	 Protože	 rok	 2015	 je	
pro	Marii	významným	životním	jubileem,	prožitým	ve	zdraví,	
chce	část	vystoupení	věnovat	lidem,	kteří	dar	zdraví	nedosta-
li,	 a	 to	 hlavně	 malým	 dětem	 z	 různých	 nemocnic	 a	 onkolo-
gicky	nemocným	dětem	ve	věku	2	–	6	let.	Zde	poprvé	před-
staví	 dva	 nové	 projekty	 pro	 podporu	 velmi	 nemocných	 dětí	
a	 to	 dokáže	 pouze	 společně	 s	 finanční	 podporou	 partnerů.	
Spolupracuje	s	Masarykovým	onkologickým	ústavem	v	Brně,	
tak	 s	Mateřskou	 školou	při	Fakultní	nemocnici	 v	Brně,	kde	
jsou	 po	 dobu	 léčby	 hospitalizovány	 děti	 z	 celé	 ČR.	 Projekt	
má	název	„Modely	zdobené	příběhy	a	pocity	dětských	duší“.	
Do	Ostrožské	Nové	Vsi	přijedou	významní	zástupci	a	lékaři	
těchto	oddělení.	Druhým	projektem	je	její	tvorba	speciálních	

lékařských	zástěr	s	dětskými	obrázky	pro	ošetřující	dětské	lé-
kaře	v	nemocnicích.	24.	10.	2015	chce	předat	primářům	nebo	
lékařům	nemocnic	ze	Zlína,	Uh.	Hradiště,	Kyjova	a	FN	Brno,	
kteří	se	osobně	zúčastní	–	různé	druhy	takových	zástěr,	které	
nejdříve	představí	krásné	modelky	na	molu.	Mezi	modelkami	
bude	i	Jana	Kratochvílová,	Česká	miss	2013.	Přehlídky	budou	
také	módním,	hudebním,	kulturním	zážitkem.	Vystoupí	zpě-
vák	Bohuš	Matuš,	 své	kolekce	 šatů	představí	Marie	Zelená	
a	 její	 hosté	 návrháři	 Luděk	 Hanák	 a	 Martin	 Čapek.	 Návr-
hářka	Marie	připravuje	i	novou	tematickou	kolekci	„K	úctě	
hodnot	 našich	 předků“,	 protože	 si	 myslí,	 že	 je	 v	 této	 době	
nezbytné	 chránit	 naše	 kulturní	 dědictví	 postavené	 na	 křes-
ťanských	základech.

Vážení	občané,	přijďte	podpořit	projekty	naší	módní	návr-
hářky	Marušky,	prožít	krásné	odpoledne	nebo	večer	s	neza-
pomenutelným	zážitkem.	 Miroslava Vajdíková

Slavnosti vína
Je	čas	podzimní	a	doba	sklizně,	proto	se	o	víkendu	11.	–	13.	

září	po	celém	Dolnomoravském	úvalu	i	v	Podyjí	konaly	slavnosti	
vína	a	oslavy	vinobraní.	Vinaři	tvrdí,	že	letošní	úroda	bude	dobrá,	
a	malou	ochutnávku	už	o	krásném	slunném	víkendu	zažili	v	Mi-
kulově,	ve	Strážnici,	ve	Znojmě	a	také	v	Uherském	Hradišti.

Město	Uherské	Hradiště	ve	spolupráci	s	firmou	Synot	už	po-
třinácté	uspořádalo	Slovácké	slavnosti	vína	a	otevřených	pamá-
tek.	Průvodu	z	Vinohradské	ulice	na	náměstí	TGM	se	účastnil	
Folklorní	soubor	Novovešťan	již	tradičně	v	hojném	počtu	–	chasa,	
ženský	pěvecký	sbor	Denica,	mužský	pěvecký	sbor	Krasavci,	cim-
bálová	muzika	Banda	–	více	než	50	účastníků.	Pro	Novovešťany	
byl	vypraven	speciální	autobus,	který	byl	úplně	plný,	a	ve	kterém	
se	ještě	v	zavazadlovém	prostoru	vezly	dva	vozíky	s	vínem	a	basa,	

jež	čekala	na	svou	příležitost	ukázat	v	průvodě,	co	umí,	když	se	to	
s	ní	umí.	Kromě	členů	FS	Novovešťan	se	Slavností	vína	účastnila	
i	dechová	hudba	Novovešťanka	v	plném	počtu	i	se	třemi	zpěváky.	
Novovešťanka	 se	 představila	 ve	 více	 než	 hodinovém	 programu	
v	odpoledním	programu	v	Redutě.	

Ač	v	letošním	programu	na	Redutě	nikdo	z	folkloristů	Novo-
vešťanu	nevystupoval,	přece	jsme	si	tento	sváteční	den	nenechali	
ujít.	Krásné	počasí	babího	 léta	přilákalo	do	královského	města	
opět	tisíce	návštěvníků	nejen	ze	všech	koutů	naší	země,	ale	i	z	ci-
ziny.	Dokladem	je	společná	fotografie	s	pánem	ve	skotském	kiltu.	
Cestu	do	Hradiště	už	našli	i	japonští	turisté,	Holanďané,	Němci…
Letošní	Slavnosti	vína	si	lidé,	kteří	neváhali	cestovat	do	přeplně-
ného	města,	opravdu	užili.	 Anna Řezáčová

Mariánská beseda
V	úterý	15.	září	2015	se	poprvé	po	letních	prázdninách	ko-

nala	 tradiční	 beseda	 na	 památkových	 domcích.	 Sešli	 se	 staří	
známí,	kteří	 se	besed	účastní	pravidelně.	Přišlo	 i	pár	nových	
tváří,	aby	se	známými	probrali	zážitky	z	prázdnin	a	dovolených	
i	novinky	domácí.	Počasí	bylo	ještě	příjemně	teplé,	tak	se	mi-
mořádně	místo	horkého	čaje	podávala	minerálka.	K	ochutnání	
byl	připraveno	několik	druhů	domácích	paštik,	k	tomu	čerstvý	
chleba	a	kyselé	okurky	a	něco	sladkého	k	zakousnutí.	

V	průběhu	prázdnin	se	k	nám	přijel	podívat	nový	progra-
mový	ředitel	TV	Slovácko.

Ta	připravuje	nový	seriál	podle	knihy	,,Kuchařka	tradičních	
pokrmů	na	Slovácku“	a	hledá	prostory,	ve	kterých	by	se	natá-
čení	uskutečnilo.	Naše	historické	domky	mu	učarovaly.	Ještě	
před	koncem	tohoto	kalendářního	roku	by	 se	mělo	začít	na-
táčet…

	 Anna Řezáčová
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Novoveské hody s právem
„PROŽÍVÁME	NEJVĚTŠÍ	SUCHO	ZA	500	LET!“
Tak	tento	výrok	 jsme	za	celé	 léto	slyšeli	či	četli	několikrát.	

A	 ještě	 i	 týden	před	hodama.	V	pátek	po	obědě	začalo	pršet.	
Pršelo	odpoledne,	pršelo	večer,	pršelo	v	noci,	pršelo	ráno	i	v	po-
ledne.	

Přesto	se	v	pátek	okolo	16.00	hodiny	sešli	místní	i	hosté	u	or-
lovny,	aby	se	pokochali	pohledem	na	postavenou	májku	–	sym-
bol,	že	ve	vesnici	jsou	hody.	Než	k	tomu	došlo,	udály	se	věci	…

Před	orlovnou	byl	narychlo	postaven	velký	bílý	stan.	Jara	Šu-
ránek	zavolal,	že	s	koňmi	do	tohoto	počasí	nevyjede.	Tak	kdo	
přiveze	májku?	Přijel	 traktor	a	nádherná	májka	 se	mohla	po-
stavit.	Hudební	doprovod	při	 jejím	stavění	obstarali	Zuzanka,	
Michal	a	Michal,	zpívala	naše	děvčata.	Pod	postavenou	májkou	
pak	novoveské	děvčice	–	v	pláštěnkách	–	i	zatančily.	

	Méně	nadšení	už	byli	řidiči,	kteří	museli	kvůli	uzavření	sil-
nice	čekat	v	kolonách	ve	všech	směrech.	Oproti	jiným	rokům	se	
letos	dlouho	nedařilo	májku	vztyčit.	Víte,	co	to	je	držet	mokrý	
kmen	a	tahat	mokrá	lana,	která	kloužou?	A	pořád	z	nebe	padá	
kapka	 za	 kapkou.	 Nakonec	 se	 vše	 povedlo	 a	 nádherná	 májka	
ozdobila	 prostor	 před	 orlovnou.	 A	 mladí	 ji	 hlídali	 celou	 noc	
a	dobře,	ráno	ještě	stála.

V	sobotu	v	poledne	přestalo	pršet	a	naplánované	hody	pro-
běhly	přesně	podle	plánu.	Letos	jsme	měli	i	hosty	ze	severního	
úbočí	Jeseníků,	z	Vrbna	pod	Pradědem.	Na	otázku,	kde	na	nás	
přišli,	 mi	 mladý	 třicetiletý	 náčelník	 odpověděl,	 že	 chtěl	 svým	
kamarádům	 ukázat,	 odkud	 pochází	 jeho	 mamka	 a	 jak	 se	 lidé	
z	Nové	Vsi	umí	bavit	na	hodové	zábavě.	Snad	se	jim	u	nás	líbilo.	

Neděle	už	se	k	nám	zachovala	mnohem	přívětivěji.	Sluníč-
ko	ozařovalo	průvod,	který	přicházel	od	orlovny	ke	kostelu.	To	
byla	podívaná!	Za	doprovodu	dechové	hudby	se	blížilo	víc	jak	
50	krojovaných.	„Kosárky	či	voničky	za	klobůkama	chlapců,	na-
žehlené	košele,	děvčice	v	 různých	úvazech	 tureckých	 šátků	či	
s	čepením	na	hlavách,	nádherné	fjertůšky	–	brokáty	či	ornáty.	
No,	to	je	nádhera!“	To	byl	jeden	z	komentářů,	které	jsme	mohli	
zaslechnout	v	davu	přihlížejících,	kterých	je	rok	od	roku	víc.	

Na	 historických	 domcích	 bylo	 odpoledne	 hodové	 zpívání.	
Naši	 Krasavci	 pozvali	 soubory	 z	 okolí,	 ale	 v	 podstatě	 jsme	 si	
sami	sobě	udělali	radost.	Jaromírovy	vtipné	komentáře	proklá-
daly	zpěv	Old	star	Hradišťanu,	Lhoťanů,	Krasavců	i	Denice.	Na	
domečku	bylo	příjemné	zázemí,	diváci	seděli	na	dvorku	a	zpí-
valo	se	přímo	„z	očí	do	očí“.	

A	večerní	dozvuky?	Klasická	beseda	u	cimbálu	až	do	chví-
le,	kdy	nastoupilo	25	děvčat	na	„karičky“.	To	bylo	něco!	Aby	
chlapi	nezůstali	pozadu,	tak	„na	plac“	přišla	skupina	těch	dříve	
narozených	 a	 jejich	 taneční	 kreace	 asi	 překvapila	 i	 je	 samot-
né.	Na	dotaz:	„Jak	sa	možů	takové	kraviny	naléhnút	člověkovi	
v	hlavě?“,	jeden	odpověděl:	„	Já	to	tam	mám	pořád,	ale	može	
to	jít	ven	enom	po	litře-dvoch	vína!“	U	vedlejšího	stolu	seděly	
dámy	z	Nivnice,	a	protože	„pod	horama	sa	pije	tvrdé“,	uléva-
ly	 sobě	 i	 ostatním	 u	 stolu	 štamprličky.	 „Štamprla	 je	 poselství	
předků.	Néni	to	ani	málo,	ani	moc.	Daj	si.“	Takto	motivovaly	
sebe	 i	ostatní	přísedící.	Ti,	 co	přišli,	určitě	nelitovali.	Všichni	
jsme	se	báječně	bavili	a	už	se	těšíme	na	příští	rok.

Anna Řezáčová



23www.onves.cz        profil

kultura

Hody 2015
Letos	našemu	hodování	počasí	ze	začátku	moc	nepřálo.	

Páteční	stavění	máje	doprovázel	vydatný	déšť,	kvůli	kterému	
nám	máj	místo	koní	převezl	od	hasičárny	traktor.	Aby	klu-
kům	nezmokly	kroje,	vypůjčili	si	od	hasičů	pláštěnky,	takže	
místo	šohajů	doprovázeli	jedoucí	máj	šikovní	"hasiči".	I	přes	
nepřízeň	počasí	se	podařilo	máj	postavit	a	holky	nevynecha-
ly	 ani	 tradiční	 karičky,	 i	 když	 tentokrát	 odtančené	 v	 pláš-
těnkách.	Večer	hody	výborně	zahájila	skupina	Artemis,	díky	
které	se	zaplnil	téměř	celý	sál.	Svatý	Václav	v	sobotu	vyslyšel	
naše	prosby.	Přestalo	pršet	a	průvod	se	mohl	po	obědě	vydat	
naplánovanou	 trasou	 na	 domeček	 pro	 stárka	 a	 do	 Příčné	
ulice	pro	 stárku.	U	základní	 školy	 starosta	předal	 stárkům	
hodové	 právo	 a	 průvod	 zakončila	 chasa	 ve	 sportovní	 hale	
hodovým	 vystoupením.	 Zatancovaly	 také	 děti	 z	 mateřské	

školky	a	dětský	soubor	Včelínek.	Večerní	hodovou	zábavou	
provázely	DH	Novovešťanka	a	CM	Radošov.	Za	doprovodu	
CM	Radošov	vystoupilo	6	párů	z	chasy	s	tanečním	pásmem	
z	 regionu	 Kopanice	 ve	 vypůjčených	 kopaničářských	 kro-
jích.	Vystoupení	se	velmi	líbilo	a	diváci	si	vyžádali	přídavek.	
O	půlnoci	chasa	za	zpěvu	přenesla	hodové	právo	do	úschovy	
ke	stárce	a	potom	pokračovala	hodová	zábava	až	do	brzkých	
ranních	hodin.	I	přes	veselé	a	náročné	sobotní	hodování	se	
v	neděli	dopoledne	na	hodovou	mši	svatou	sešel	hojný	po-
čet	 krojovaných	 párů.	 Večer	 proběhly	 na	 Orlovně	 hodové	
dozvuky	 s	 CM	 Novoveská	 banda,	 která	 vytvořila	 báječnou	
atmosféru.	Na	 tanečním	parketu	bylo	pořád	plno.	Myslím,	
že	 za	 chasu	můžu	 říct,	 že	 jsme	 si	hody	 skvěle	užili	 a	už	 se	
těšíme	na	další!	 Barbora Vodná
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Novinky z knihovny
Nyní	máte	možnost	si	v	knihovně	bezplatně	procvičit	mo-

zek.	Místní	knihovna	zakoupila	licenci	k	přístupu	na	stránky	
firmy	Mentem.	Najdete	tam	25	skvělých	her,	které	příjemně	
pobaví	 a	 navíc	 zlepší	 vaši	 paměť,	 pozornost	 či	 prostorovou	
orientaci
Proč trénovat?

Každý	 ví,	 že	 výkon	 mozku	 v	 dospělosti	 klesá.	 Ale	 jen	
málokdo	 ví,	 jak	 se	 tomu	 účinně	 bránit.	 Mozek	 je	 skutečně	
možné	 podporovat	 a	 zlepšovat.	 Navíc	 pomáhá	 proti	 stresu	
a	podporuje	relaxaci.
Jak to funguje? 

Stimulace	 mozkových	 buňek	 vede	 k	 pozitivním	 změnám	
a	rozvoji	neuronové	sítě	mozku.
Komu je určen? 

Každému,	kdo	se	rád	zlepšuje.	Ideální	je	pro	děti,	studen-

ty,	ale	i	aktivní	seniory.	Vyzkoušejte	ho	i	vy!	Zvýší	se	výkon	
vašeho	mozku.	Dozvíte	se	řadu	zajímavostí	o	mozku.	Probudí	
se	ve	vás	soutěživý	duch.

Mentem je unikátní projekt, určený všem, 
bez rozdílu věku.

Interaktivní	hry	projektu	Mentem	jsou	nejen	zábavné,	je-
jich	hlavní	úlohou	je	procvičování	poznávacích	funkcí,	jako	je	
paměť,	pozornost,	prostorová	orientace	a	dalších,	které	vyu-
žíváme	každý	den.	Jejich	procvičovaním	se	náš	výkon	nejen	
aktuálně	zlepšuje,	ale	předcházíme	tak	úpadku	těchto	funkcí	
v	době	stárnutí.

Procvičovaním	 paměti	 či	 pozornosti	 hrami	 Mentem	 ak-
tivně	 přispíváte	 k	 udržení	 své	 kognitivní	 kapacity	 na	 dobré	
úrovni.

Přijďte	do	místní	knihovny	a	vyzkoušejte!
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Sestra Aniceta, zapomenutá Novovešťanka 
Z	Nové	Vsi	a	z	Chylic	po-

cházela	řada	řeholních	sester,	
které	v	mládí	odešly	z	rodiště	
a	působily	ve	školách,	nemoc-
nicích	a	ústavech	po	celé	zemi	
i	v	zahraničí,	například	v	Ra-
kousku.	O	některých	Profil	už	
psal.	Nyní	si	vzpomeneme	na	
Anicetu	 Kateřinu	 Vlkovou,	
členku	 Kongregace	 III.	 řádu	
sv.	 Dominika,	 jejíž	 medailon	
se	 mi	 nedávno	 dostal	 do	 ru-
kou.

„Narodila	se	26.	listopadu	
1913	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	
na	 moravském	 Slovácku.	 Po	
ukončení	 měšťanské	 školy	
zatoužila	 v	 prvním	 rozkvětu	
mládí	dát	celé	své	srdce	jedi-

ně	Pánu.	Jako	čekatelka	naší	kongregace	navštěvovala	ústav	pro	
učitelky	mateřských	škol	v	Napajedlích.

V	 osmnácti	 letech	 obdržela	 řeholní	 roucho	 dne	 27.	 srpna	
1931,	po	roce,	28.	srpna,	složila	dočasné	sliby	a	po	třech	letech	
téhož	dne	sliby	doživotní.

Pro	působení	na	mateřské	škole	měla	dobré	povahové	vlast-
nosti.	Byla	veselá,	srdečně	sdílná,	měla	smysl	pro	zdravý	humor	
a	porozumění	pro	dětskou	duši.	Jako	učitelka	působila	na	mateř-
ských	školách	jen	sedm	roků,	a	to	v	Liptále,	v	Bojkovicích	a	Ko-
korách.

Největší	úsek	života	věnovala	s	obětavou	láskou	duševně	po-
stiženým	dívkám,	a	to	devět	roků	ve	Viceměřicích	a	22	roků	v	Ko-

korách.	Byla	to	plodná	léta	každodenních	skrytých	obětí.	S	 lás-
kou	se	chápala	i	těch	nejnižších	služeb.	Trpký	úděl	svých	svěřenek	
ráda	zpestřovala	svým	divadelním	uměním.	Ve	Viceměřicích	kaž-
dou	zimní	neděli	hrála	loutkové	divadlo	k	nemalé	radosti	diváků	
a	při	něm	zastávala	i	několik	rolí.

Svým	 krásným	 altovým	 hlasem	 přispívala	 ke	 kráse	 sváteční	
bohoslužby,	hlavně	o	Vánocích,	kdy	sólovým	zpěvem	ráda	oslavo-
vala	vtělenou	Boží	Lásku.

Dlouholetá	 vyčerpávající	 služba	 podlomila	 její	 fyzické	 síly	
a	způsobila	nervové	ochabnutí.	Byla	proto	v	roce	1973	poslána	na	
odpočinek	do	Kadaně.	Pokud	jí	síly	stačily,	ochotně	vypomáhala	
v	prádelně	a	při	úklidu.	Prodělaný	zápal	plic	a	několikrát	opa-
kovaná	 mozková	 příhoda	 zavinily	 ponenáhlu	 možnost	 pohybu.	
Při	trhané	chůzi	si	pomáhala	holemi,	později	se	opírala	o	vozík.	
Nakonec	byla	odkázána	na	pobyt	v	nemocničce.	Stav	úplné	bez-
mocnosti	byl	její	poslední	těžkou	a	bolestnou	obětí.

Posilována	denně	svátostným	Pokrmem	prošla	nocí	21.	srpna	
1985	k	jasu	věčného	dne,	kde	se	na	ní,	jak	doufáme,	naplnil	příslib	
věčné	 Pravdy:	 „Cokoli	 jste	 učinili	 jednomu	 z	 mých	 nejmenších	
bratří,	mně	jste	učinili.“

Po	zádušní	mši	svaté,	kterou	26.	srpna	koncelebrovali	tři	kně-
ží,	ji	na	místní	hřbitov	doprovodili	kromě	kněží	a	spolusester	i	tři	
příbuzní.

Drahá	sestro	Aniceto,	přejeme	vám,	aby	Ten,	který	svou	mi-
lostí	vás	uschopnil	zde	na	zemi	k	prokazování	služeb	 lásky,	dal	
vám	svou	nekonečnou	odměnu.	Odpočiňte	v	pokoji.“

Tak	 pominutelná	 schránka	 sestry	 Anicety	 odpočívá	 dale-
ko	pod	Krušnými	horami.	V	naší	obci	jsme	ani	nevěděli	o	práci	
a	oběti	této	ženy,	která	byla	naší	rodačkou.	Na	hrdinství	a	oběť	
takových	lidí,	jak	byla	sestra	Aniceta,	nemusíme	a	nemáme	zapo-
mínat.	 Vladimír Teťhal

Procházka po hřbitově aneb Poslední pekař
Nová	 Ves	 a	 Chylice	 byly	 zemědělské	

vesnice,	 ale	 vždy	 zde	 žilo	 několik	 řemesl-
níků,	 kteří	 poskytovali	 služby	 vesničanům.	
Především	stěží	se	vesnice	mohla	obejít	bez	
kováře.	 Když	 někdy	 před	 sto	 lety	 se	 měnil	
profesní	charakter	obce	a	životní	styl,	přibý-
valo	pekařů,	kteří	byli	zařízeni	především	na	
pečení	chleba,	protože	staré	pece	v	domech	
mizely	a	nahrazovaly	je	sporáky.	Posledním	
tradičním	pekařem	byl	František	Jurásek.

Nepocházel	z	naší	obce,	ale	byl	rodákem	
z	Kunovic,	kde	se	vyskytovala	jedna	větev	to-
hoto	starého,	vlastně	chylického	rodu.	Z	ku-
novických	Jurásků	se	kdysi	proslavil	Kašpar	
Jurásek	 (1844	 –	 1926),	 člen	 kapucínského	
řádu,	který	působil	 v	Linci	 a	nakonec	 jako	
jeden	ze	strážců	proslulé	kapucínské	hrobky	
ve	Vídni,	kde	jsou	pohřbeni	příslušníci	rodu	
Habsburků.	Páter	Kašpar,	křestním	jménem	
František,	měl	ostatně	také	maminku	z	Chylic,	rozenou	Slováč-
kovou.

Náš	 pekař	 František	 Jurásek	 přišel	 na	 svět	 4.	 dubna	 1908.	
Vyučil	se	pekařem	u	Jahody	v	Uherském	Hradišti	a	prošel	více	
pekáren,	kde	získával	zkušenosti	i	certifikáty	o	svých	dovednos-
tech.	V	roce	1930	se	přiženil	do	Ostrožské	Nové	Vsi,	vzal	si	za	
ženu	Hedviku	Zalubilovou	(15.	10.	1905	–	25.	3.	1979),	sestru	
varhaníka	Zalubila,	kteý	byl	později	kmotrem	jejich	dětí.	Mladý	
pekař	 Jurásek	 koupil	 dům	 č.	 278,	 kde	 měl	 Jahodík	 z	 Buchlo-
vic	pekárnu,	 zbořil	 staré	pekařské	zařízení	a	postavil	pekárnu	
novou.	Měl	 se	 co	ohánět,	protože	práce	bylo	víc	 jak	dost,	 ale	
byla	zde	 i	konkurence,	celkem	měla	Ostrožská	Nová	Ves	osm	

pekařů.	Vedle	 Juráska	dva	Botci,	dva	Ku-
sáci,	Höss,	Hruška	a	Zalubil.	To	vše	od	něj	
vyžadovalo	mimořádné	pracovní	nasazení.	
V	pekárně	s	ním	pracovala	vlastně	jen	ro-
dina	 a	 nápaditost.	 Mouku	 brával	 od	 lhot-
ského	mlynáře	Krchňáčka.	Denně	se	peklo	
dvanáct	metráků	chleba,	krom	toho	koláč-
ky	a	další	drobnější	 sortiment.	Chleba	byl	
kvalitní	a	jezdilo	se	pro	něj	až	ze	Zlína.

Pekař	 František	 Jurásek	 byl	 i	 mecená-
šem.	 V	 roce	 1949,	 když	 se	 předělával	 no-
voveský	kostel,	zaplatil	reliéf	Panny	Marie	
Hostýnské	na	bočním	oltáři.	Nechtěl	však,	
aby	 se	 o	 tom	 mluvilo.	 Administrátor	 Ota-
kar	Holub	to	prozradil,	až	když	10.	červen-
ce	1976	František	Jurásek	zemřel.

Když	v	roce	1948	docházelo	k	socializa-
ci,	byly	všechny	pekárny	znárodněny,	pouze	
Jurásek	zůstal	doma	a	pekárna	byla	zacho-

vána,	ale	už	nikoli	jako	soukromý	podnik.	Tak	byl	František	Ju-
rásek	posledním	pekařem,	pekl	až	do	konce	života	a	pekárna	
byla	v	provozu	až	do	poměrně	nedávné	doby.	Pečení	nezaniklo,	
ani	 když	 v	 roce	 1962	 pekárna	 vyhořela.	 Postavení	 živnostníka	
zatížilo	 rodinu,	 která	 byla	 v	 nemilosti	 režimu,	 a	 dvě	 děti,	 syn	
František	a	dcera	Marie	(některé	děti	zemřely	záhy)	měly	různé	
komplikace.

Hrob	Františka	Juráska	je	v	levé	zadní	části	hřbitova.	Jeho	
jméno	zde	už	nenajdeme,	ale	na	hrobě	syna	Františka	 je	dole	
připsáno,	že	se	věnuje	rodičům	Juráskovým	vzpomínka.	A	tak	
i	my	vzpomínáme	na	posledního	novoveského	pekaře.

Vladimír Teťhal
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Školní rok 1966/67
Školní	 rok	 začal	 1.	 září	 1966	 slav-

nostním	shromážděním	žactva	v	Lido-
vém	domě	za	účasti	učitelského	sboru,	
předsedy	 MNV	 J.	 Hanáka,	 předsedy	
školské	 a	 kulturní	 komise	 Fr.	 Šálka,	
předsedy	MV	KSČ	V.	Rutha,	zástupců	
JZD	 a	 Jihomoravského	 průmyslu	 ka-
mene	 a	 místních	 organizací.	 Slavnost	
zahájil	pěvecký	sbor	školy	básní	a	něko-
lika	písněmi.	Potom	přivítal	žáky,	učite-
le	a	hosty	ředitel	školy	J.	Balcárek,	kte-
rý	 po	 svém	 projevu	 zdůraznil	 význam	
školy	a	popřál	všem	žákům	a	učitelům	
hodně	úspěchů	v	novém	školním	roce.	
Předseda	 MNV	 vyzval	 žáky	 k	 plnění	
školních	úkolů,	přivítal	 za	obec	všech-
ny,	 zejména	 nově	 ustanovené	 učitele,	
a	popřál	 všem	radostnou	práci	během	
školního	roku.	Po	té	se	učitelé	odebrali	
se	žáky	do	školních	budov,	kde	již	byly	
pro	 žáky	 připraveny	 učebnice	 a	 školní	
potřeby	 a	 kde	 byl	 zjištěn	 stav	 žactva,	
přijatého	pro	nový	školní	rok.	Podle	výsledku	zápisu	bylo	žac-
tvo	 rozděleno	do	18	 tříd,	 z	nichž	9	 tříd	bylo	postupných	a	při	
nich	9	tříd	pobočných.	Žáci	od	prvých	tříd	jsou	děleni	na	třídy	
A	a	B	myšlenou	čarou,	dělící	naši	obec	na	dvě	části	(silnice	do	
Ostrožské	Lhoty).	Žáci	ze	severní	části	jsou	zařazeni	do	A	tříd,	
z	 jižní	 části	 do	 B	 tříd	 (podle	 doporučení	 okresního	 hygienika	
k	zamezení	rozšiřování	nakažlivých	nemocí).
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Třídní	učitel

I.A 30 2 1 31 Miroslava	Hastíková

I.B 31 - - 31 Anna	Čerešňáková

II.A 29 2 - 31 Miluše	Marešová

II.B 31 - 1 30 Jaroslava	Rybáčková

III.A 36 - - 36 Vladimír	Remeš

III.B 34 - 2 32 Jana	Výrutová

IV.A 33 - - 33 Marie	Andrlová

IV.B 32 1 1 32 Drahomíra	Šálková

V.A 33 - - 33 Zdena	Jurčová

V.B 32 - - 32 Miroslava	Honcová

Celkem 1.-5. 321 5 5 321

VI.A 35 1 - 36 Nikolaj	Hajdaj

VI.B 32 1 - 33 František	Gajdoš

VII.A 29 1 - 30 Milada	Ondračková

VII.B 30 - - 30 Zdena	Němcová

VIII.A 25 1 - 26 Svatopluk	Hofmann

VIII.B 25 - - 25 Josef	Hrachovský

IX.A 27 - - 27 Tomáš	Mikšík

IX.B 27 - - 27 Klementýna	Ryllová

Celkem 6.-9. 230 4 - 234

Celkem 1.-9. 555 9 5 555

Mimo	 třídní	 učitele	 vyučovali	 v	 6.	 –	 9.	 ročníku:	 Josef	 Balcá-
rek,	 ředitel	 školy,	 Milan	 Jelínek,	 zástupce	 ředitele,	 Josef	 Bo-
tek,	učitel,	Miroslav	Hron,	učitel,	Věroslava	Škárová,	učitelka.	
Z	loňského	školního	roku	odešli	na	jiná	působiště:	1.	František	
Gajdoš,	zástupce	ředitele,	který	měl	odejít	do	důchodu,	ale	na	
vlastní	žádost	byl	ponechán	dále	ve	školní	službě	jako	učitel,	2.	
Marie	Bartošová	požádala	o	bezplatnou	mateřskou	dovolenou	
po	celý	školní	rok,	3.	Danuše	Šenkyříková	odešla	na	vlastní	žá-
dost	do	Brna,	4.	Bohumil	Otáhal	byl	přeložen	na	ZDŠ	v	Trapli-
cích,	5.	Anna	Větříšková	měla	mateřskou	dovolenou	do	27.	12.	
Místo	uvedených	byli	nově	ustanoveni:	1.	Milan	Jelínek,	učitel	
na	ZDŠ	v	Ostrohu,	byl	jmenován	zástupcem	ředitele	školy.	Jme-
novaný	 již	 na	 zdejší	 škole	 působil	 v	 letech	 1950	 –	 1957.	 Bydlí	
v	Ostrohu	a	dojíždí	denně	do	Ostr.	N.	Vsi.	2.	Marie	Andrlová,	
učitelka	na	řízené	praxi,	která	koncem	školního	roku	studium	
dokončila.	Pochází	z	Ostrohu,	odkud	 také	dojíždí	do	školy.	3.	
Věroslava	Škárová,	učitelka	na	odborném	učilišti	v	Kunovicích,	
která	pochází	 z	Mikulčic,	bydlí	 však	v	Uh.	Hradišti.	 4.	Zdena	
Němcová,	 abiturientka	 SVVŠ	 v	 Uh.	 Hradišti,	 která	 působila	
jako	vychovatelka	v	Družině	mládeže	na	ZDŠ	v	Babicích	a	dál-
kově	již	4.	rok	studuje	na	Pedagogickém	institutu	v	Gottwaldo-
vě	 matematiku	 a	 výtvarnou	 výchovu.	 Dojíždí	 z	 Uh.	 Hradiště.	
Během	 školního	 roku	 nastaly	 tyto	 změny:	 Dne	 5.	 10.	 nastou-
pila	 mateřskou	 dovolenou	 uč.	 Jana	 Výrutová,	 kterou	 do	 3.	 1.	
zastupovala	Ludmila	Oherová,	uč.	 v.	 v.	 z	Uh.	Ostrohu.	Od	4.	
1.	nastoupila	po	mateřské	dovolené	uč.	Anna	Větříšková,	která	
vyučovala	v	III.	B	třídě.	Dne	1.	dubna	1967	nastoupil	vojenskou	

1. A, škol.r. 1966-67, tř. uč. Mir. Hastíková

1.B, 1966-1967
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základní	službu	uč.	Josef	Hrachovský,	kterého	do	konce	školní-
ho	roku	zastupoval	Jaroslav	Vaněk,	učitel	v.	v.	z	Uh.	Brodu.	Dne	
1.	dubna	se	vrátila	z	mateřské	dovolené	Jana	Výrutová	a	převza-
la	třídu	po	M.	Andrlové,	která	byla	přeložena	na	ZDŠ	v	Ostrož-
ské	Lhotě.	Od	13.	října	do	19.	listopadu	byla	pro	nemoc	mimo	
službu	Miluše	Marešová,	kterou	zastupovala	Marie	Pražáková,	
uč.	v.	v.	z	Uh.	Hradiště.	Od	31.	10.	do	19.	11.	byl	nemocen	Josef	
Hrachovský,	kterého	zastupoval	J.	Jančařík,	uč.	v.	v.	z	Uh.	Bro-
du.	Od	19.	10.	do	9.	11.	se	 léčila	v	nemocnici	Věra	Langrová,	
vedoucí	vychovatelka	ŠD.	Zastupovala	ji	Filoména	Bachanová	
z	Ostr.	N.	Vsi.	Ředitel	školy	Josef	Balcárek	byl	na	léčení	v	Be-
chyni	od	15.	11.	do	5.	12.	Zástupce	ředitele	Milan	Jelínek	se	léčil	
od	21.	2.	do	20.	3.	v	lázních	Trenčianské	Teplice.	Během	školní-
ho	roku	jsou	všichni	žáci	pod	lékařskou	kontrolou,	prováděnou	
podle	plánu	 lékařkou	Dětské	poradny	v	Ostrohu.	Určité	 třídy	
jsou	každoročně	očkovány	proti	různým	nakažlivým	chorobám.	
Přesto	v	měsíci	prosinci	proběhla	všemi	třídami	nakažlivá	chřip-
ka.	Protože	onemocnění	probíhalo	střídavě	u	žáků	ve	 třídách,	
vyučování	nebylo	přerušeno.	Z	553	žáků	mělo	z	chování	20	žáků	
2.	stupeň	za	různé	větší	přestupky	školního	řádu,	naproti	tomu	
bylo	65	 žáků	pochváleno	za	pečlivost	při	práci,	 vzorné	chová-
ní,	 účast	 na	 různých	 akcích	 školy	 a	 příkladnou	 ochotu.	 Marie	
Pavlasová,	 žákyně	 7.	 A	 třídy	 byla	 ve-
řejně	pochválena	za	 svůj	odvážný	čin	
a	samostatné	jednání.	O	prázdninách	
1967	 zachránila	 tonoucího	 mladšího	
spolužáka.	Odvážně	za	ním	skočila	do	
vody,	dopravila	 jej	na	břeh	a	zavedla	
umělé	dýchání.	S	vyznamenáním	pro-
spělo	celkem	93	žáků	(od	5.	třídy).	Na	
konci	prázdnin	bylo	vykonáno	celkem	
23	 opravných	 zkoušek	 z	 matematiky,	
jazyka	 českého	 a	 z	 ruského	 jazyka.	
Konečná	 klasifikace	 se	 projevila	 tak-
to:	celkem	28	žáků	neprospělo,	z	nichž	
však	ale	15	postupuje	do	vyššího	roč-
níku	 s	 jednou	 nedostatečnou.	 Třídu	
bude	 tudíž	 opakovat	 13	 žáků,	 což	 je	
2,35	 %.	 Z	 žáků,	 kteří	 ukončili	 škol-
ní	 docházku,	 celkem	 11	 se	 přihlásilo	
na	další	 studium	a	všichni	byli	přijati	
s	velmi	dobrým	prospěchem	při	přijí-
macích	 zkouškách.	 Do	 učebního	 po-
měru	 se	 přihlásilo	 32	 žáků,	 ostatních	

15,	vesměs	děvčat,	se	přihlásilo	do	
pracovního	poměru	přímo.	V	těles-
né	 výchově	 bylo	 dosaženo	 celkem	
dobrých	 výsledků,	 hlavně	 pokud	
se	jedná	o	chlapce.	Jak	mladší,	tak	
i	 starší	 žáci	 se	 zúčastnili	 různých	
tělovýchovných	 akcí	 pořádaných	
v	 rámci	okresu.	Nutno	uvésti	 jmé-
na:	 Jaroslav	 Balaštík,	 Jaroslav	 Po-
lehňák,	František	Lorenc,	Miroslav	
Červenák,	 Jiří	Nedbal,	 kteří	něko-
likrát	získali	1.	místo	v	různých	zá-
vodech.	Nejlepší	práce	ve	výtvarné	
výchově	byly	vystavovány	průběžně	
po	 celý	 rok	 na	 panelu	 na	 chodbě.	
Žáci	 školy	 se	 zúčastnili	 divadel-
ních	her	pro	mládež	ve	Slováckém	
divadle	 v	 Uh.	 Hradišti,	 divadel-
ních	 představení	 v	 Uh.	 Ostrohu,	
výchovných	 koncertů,	 recitačních	
pásem,	 kouzelnických	 představení.	
Úspěšně	si	vedl	pěvecký	sbor,	který	
měl	49	členů.	Účastnili	se	veřejných	
oslav,	spolupracovali	se	SPOZ,	vy-

stoupení	v	místních	lázních.	Vyvrcholením	činnosti	souboru	byla	
účast	na	festivalu	sborového	zpěvu	v	Uh.	Hradišti.	Vedoucím	byl	
učitel	J.	Botek.	Ředitelství	školy	v	pedagogické	práci	pomáhala	
i	letos	metodická	sdružení	a	předmětové	komise	na	škole.	Ve-
doucí	v	tomto	školním	roce	byli:	MS	pro	1.	stupeň	–	D.	Šálková,	
předmětová	komise	pro	M,	F,	Ch	–	N.	Hajdaj,	Č,	R,	N,	Ov	–	M.	
Ondračková,	Z,	D,	Př,	Pv	–	T.	Mikšík,	Vv,	Hv,	Tv	–	M.	Hron.	
Předsedou	SRPŠ	byl	i	v	tomto	školním	roce	Antonín	Ondračka,	
pokladní	Božena	Červenáková,	zapisovatelkou	Miroslava	Hon-
cová.	Pomoc	SRPŠ	škole	projevalo	hlavně	v	třídních	schůzkách.	
Po	finanční	stránce	zaplatila	instalaci	televizní	antény	na	střeše	
1.	stupně,	zakoupilo	pro	kroužek	stolního	tenisu	jeden	stůl,	do-
plácelo	 žákům	 na	 představení	 ve	 Slováckém	 divadle.	 Přispělo	
i	na	výlety.	Příjmy	SRPŠ	získalo	z	výtěžku	plesu	a	z	příspěvků	
rodičů.	Poněvadž	v	budově	číslo	1	je	plánovaná	od	15.	11.	1967	
generální	oprava	s	vybudováním	šaten,	splachovacích	záchodů	
a	ústředního	 topení,	nebyly	učebny	 letos	malovány.	V	budově	
číslo	 2	 byly	 malba	 chodeb	 a	 tříd	 opravena	 malířem	 místního	
JZD	a	vyžádala	si	náklady	celkem	5	400	Kč.

Školní	rol	byl	ukončen	30.	září	1967.
Zapsal	Josef	Balcárek,	ředitel	školy.

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková.

9. B vycházející v roce 1966-67

9. A vycházející v roce 1966-67
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Jak si vedeme po hodech ? 
V	 tomto	 čase,	 krátce	 po	

hodech	se	již	každoročně	ohlí-
žíme	 nad	 rozjezdem	 našich	
družstev	v	 jednotlivých	soutě-
žích.	Asi	nejočekávanější	bylo	
účinkování	 družstva	 mužů,	
které	 po	 sestupu	 z	 1.	 A	 třídy	
do	1.	B	třídy	prošlo	generační	
obměnou.	 Vstup	 do	 soutěže	
byl	 trochu	 rozpačitý,	na	první	
tříbodové	vítězství	jsme	čekali	
až	 do	 šestého	 kola.	 Odneslo	
to	 družstvo	 Zlechova,	 které-
mu	 nepomohli	 ani	 dva	 bývalí	
ligoví	 hráči	 1.	 FC	 Slovácka	
–	 brankář	 Drobisz	 a	 útočník	
Kowalík.	 Tříbodové	 výhře	
však	 předcházely	 dvě	 domá-
cí	 remízy	 s	 favority	 soutěže	
z	Koryčan	a	Kunovic.	Obě	tyto	
remízy	 však	 byly	 dvoubodové	
za	vítězství	v	doplňkových	pe-
naltových	 rozstřelech.	 Ke	 cti	
družstva	 mužů	 patří	 udržení	
si	domácí	neporazitelnosti.	Po	
osmi	 odehraných	 kolech	 soutěžního	 ročníku	 2015–16	 zaují-
mají	6.	místo	v	tabulce	soutěže	se	ziskem	13	bodů	stejně	jako	
páté	Kunovice.	Za	zmínku	stojí	 ještě	 jedna	věc,	 tou	je	změ-
na	hracího	dne.	Po	dlouhých	letech,	kdy	se	hrávalo	v	sobotu,	
bylo	vyslyšeno	volání	po	nedělních	zápasech	s	příslibem	vět-
ších	návštěv	novoveských	fanoušků	fotbalu.	Prozatím	žádnou	
pozitivní	změnu	klub	nevnímá	a	tak	již	teď	probíhají	diskuze,	
vedoucí	k	návratu	k	sobotě.

Dorostenci	mají	touto	dobou	odehrány	pouhá	tři	utkání	–	
po	jedné	výhře,	remíze	i	prohře,	se	4	body	obsazují	5.	místo	
osmičlenné	tabulky	okresního	přeboru.	V	této	věkové	kate-
gorii	 se	ukazují	největší	problémy	s	počty	hráčů,	a	 to	nejen	
v	 naší	 obci,	 ale	 i	 celkově.	 Důsledkem	 jsou	 již	 dvě	 družstva	
(Korytné	 a	 Podolí),	 která	 se	 v	 průběhu	 soutěží	 odhlásila.	
U	nás	 tento	problém	řešíme	zařazováním	5	–	6	hráčů	z	ka-
tegorie	žáků,	kteří	dosahují	dobrých	výkonů	ve	své	kategorii.	
Dokonce	se	stává,	že	tito	mladíci	vytlačí	díky	svému	přístupu	
na	 lavičku	náhradníků	 i	 starší	hráče	dorostu,	kteří	díky	po-
vědomí	 o	 úzkém	 kádru	 nepřistupují	 odpovědně	 k	 účasti	 na	
trénincích.

Žáci	potvrzují	vzestupnou	tendenci	posledních	let	a	po	zá-
sluze	sklízejí	ovoce	za	své	výkony	v	podobě	dobrých	výsledků.	
Po	odehraných	šesti	kolech	ještě	nepoznali	hořkost	porážky	
–	za	4	výhry	a	2	remízy	hájí	se	14	body	2.	místo	tabulky	okres-

ního	přeboru	se	ztrátou	4	bodů	na	vedoucí	celek	Prakšic.	Po-
chvalu	zaslouží	každý	z	devatenáctičlenného	kádru	družstva	
za	svůj	přístup	ke	hře	a	tréninkovou	píli.	Věříme	že,	pokud	
klukům	tyto	vlastnosti	vydrží,	bude	na	nich	stát	budoucnost	
novoveského	fotbalu.

U	družstva	starší	přípravky	dochází	k	očekávanému	ústu-
pu	ze	slávy,	na	kterou	jsme	byli	v	minulosti	zvyklí.	Příčinou	je	
úzký	kádr	a	hlavně	širší	angažovanost	hráčů	v	jiným	sportech	
a	 zájmových	 kroužcích.	 V	 pěti	 odehraných	 utkáních	 získali	
za	dvě	výhry	a	 tři	prohry	6	bodů	do	 tabulky	okresního	pře-
boru,	 což	 znamená	umístění	na	6.	místě	 se	 stejným	počtem	
bodů	jako	čtvrtý	Hluk	a	páté	Dolní	Němčí.	Naopak	vzestup	
zaznamenáváme	u	nejmladšího	potěru.	Pod	vedením	nového	
trenérského	dua	Beníček	–	Obal	dosahují	dobrých	výsledků,	
i	když	o	ně	v	této	věkové	kategorii	vůbec	nejde.	Každé	vítěz-
ství	 je	 tak	 pro	 ně	 zaslouženou	 odměnou.	 Zatím	 získali	 tři,	
dvakrát	byli	poraženi	a	zaujímají	s	devíti	body	5.	místo	v	ta-
bulce	okresního	přeboru	stejně	jako	čtvrté	Strání.	

Jaké	 bude	 celkové	 hodnocení	 účinkování	 našich	 týmů	
v	soutěžích,	nám	však	napoví	už	jejich	samotný	poločas,	který	
uplyne	koncem	října.	Věříme,	že	převládnou	ty	lepší	pocity.	
Přejeme	všem	hráčům	do	dalších	bojů	hodně	zdaru	a	elánu,	
který	jejich	účinkování	v	soutěžích	zatím	zdobí!

	 Marek Tvrdoň

 Vlastik Slezák, č.11Marek Kreisl 

Radek Zálešák a Denis Petratur
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Ostrožská Nová Ves na evropských a světových soutěžích 2015
Mistrovství Evropy, Račice, 1. - 3. května
	 Monika	Machová	(24	let,	nyní	Dukla	Praha)
•	 semifinále	K2	500m	spolu	se	sezemickou	Andreou	Havlo-

vou	(rozenou	Doktorovou),	celkově	12.	místo

Světový pohár, 2. závod, Duisburg, Německo, 21. - 24. května
	 Monika	Machová	(24	let,	nyní	Dukla	Praha)
•	 6.	místo	K1	1000m
•	 semifinále	K1	500m

Evropské hry, Baku, Ázerbájdžán, 14. - 16. června
	 Monika	Machová	(24	let,	nyní	Dukla	Praha)
•	 semifinále	 K4	 500m	 spolu	 s	 královéhradeckou	 Lucií	 Ma-

touškovou,	jabloneckou	Annou	Kožíškovou	(rozenou	Ada-
movou)	a	pražskou	Michaelou	Mlezivovou,	celkově	12.	mís-
to

Mistrovství světa juniorů a do 23 let, Montemor o´Velho, Por-
tugalsko, 23. - 26. července
	 David	Janík	(17	let,	Uherské	Hradiště-Sady)
•	 semifinále	C4	500m	spolu	s	nymburskými	Petrem	Fuksou,	

Filipem	Černým,	Danielem	Kořínkem,	celkově	11.	místo

Mistrovství světa, olympijská kvalifikace, Milán, Itálie, 
19. - 23. srpna
	 Monika	Machová	(24	let,	nyní	Dukla	Praha)
•	 semifinále	 K2	 500m	 spolu	 s	 královéhradeckou	 Lucií	 Ma-

touškovou,	celkově	19.	místo

Mistrovství světa v maratónu, Györ, Maďarsko, 
11. - 13. července
	 David	Janík	(17	let,	Uherské	Hradiště-Sady)
•	 4.	místo

Mistrovství Evropy juniorů a do 23ti let, Bascov, Rumunsko, 
17. - 20. září
	 Kateřina	Pjajčíková	(19	let)
•	 9.	 místo	 K4	 500m	 spolu	 s	 pražskou	 Klárou	 Voženílkovou	

a	Lucií	Krpatovou,	poděbradskou	Kateřinou	Slivanskou

	 Jakub	Mlčoch	(19	let,	Kunovice)
•	 semifinále	K2	200m	spolu	 s	 chomutovským	Danielem	Po-

korným,	celkově	14.	místo

Regata olympijských nadějí, Bydgoszcz, Polsko, 25. - 27. září
	 Jiří	Zalubil	(15	let,	Uherské	Hradiště-Mařatice)
•	 1.	místo	C2	200m	spolu	s	kojetínským	Antonínem	Hrabalem
•	 2.	místo	C1	500m
•	 3.	místo	C1	1000m

•	 4.	místo	C1	200m
•	 5.	místo	C4	200m	spolu	s	nymburským	Petrem	Fuksou,	Ja-

kubem	Černým	a	Filipem	Vohradským
•	 semifinále	C2	500	a	1000m	spolu	s	kojetínským	Antonínem	

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

David Janík

Monika Machová

sport
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Mistrovství světa vrcholem sezony novoveských dragonů
Letošní	dračí	sezona	byla	skutečnou	medailovou	žní.	Ustá-

lená	základna	lidí,	kteří	nepodceňují	společné	tréninky	ani	in-
dividuální	 přípravu,	 prokázala	 své	 kvality,	 a	 i	 když	 si	 mnohdy	
všichni	sáhli	až	na	samou	hranici	svých	možností	(zvlášť	v	letoš-
ním	parném	létě),	ve	svém	úsilí	vytrvali	a	vyjeli	si	nominaci	na	
Mistrovství	světa	klubových	posádek	v	Račicích.	Tomuto	závodu	
předcházel	jubilejní	10.	ročník	Mistrovství	ČR	v	druhý	srpnový	
víkend	u	nás	na	Moravě.	Všechny	tratě	byly	pro	naši	posádku	
šancí	na	medaili.	A	také	jsme	všechny	tratě	v	medaili	proměnili.	
Muži	si	vyjeli	dvě	stříbra	a	bronz	(tratě	200/2000/500	m),	ženy	se	
staly	mistryněmi	ČR	na	trati	500	m	a	získaly	k	tomu	ještě	stříbro	
a	bronz	(2000/200	m),	mixová	posádka	se	na	všech	tratích	umís-
tila	na	stříbrné	pozici.	

Tyto	výsledky	potvrdily	naši	formu	na	mistrovství	světa,	kte-
ré	se	konalo	10.	-	13.	9.	v	Račicích.	Muži	i	mixová	posádka	zde	
uspěli	na	trati	2000	m	a	přivezli	z	obou	disciplín	bronzovou	me-
daili.	 V	 konkurenci	 světových	 klubových	 posádek	 je	 to	 skvělý	
úspěch.	

Sezonu	jsme	končili	na	Mistrovství	ČR	v	Nymburce	na	ex-
kluzivní	trati	5000	m.	Ani	tato	obtížná	trať	nás	v	úspěšné	sezoně	
nezastavila	a	stala	se	pro	nás	posledním	krokem	k	získání	me-
daile	v	celkovém	hodnocení	Českého	poháru	dračích	 lodí.	Na	
trati	5000	m	získali	muži	stříbrnou	medaili	a	v	celkovém	pořadí	
ČP	 skončili	 rovněž	druzí.	Ženy	dojely	 třetí	 a	bronz	 jim	zůstal	
i	v	celkovém	hodnocení.	Totéž	místo	si	na	dlouhé	trati	i	celkově	
vyjel	náš	mix.	

Dragonboating	 si	 v	 řadě	 sportů	 získává	 stále	 větší	 oblibu,	
a	proto	by	 snad	ani	nebylo	možné,	aby	 se	mu	nedařilo	v	baš-
tě	vodních	sportů	Ostrožské	Nové	Vsi.	Vždyť	trvalou	základnu	
ještě	pořád	tvoří	bývalí	kanoisté,	kteří	jsou	jak	tvůrci	tréninko-
vých	plánů,	tak	také	lidmi,	jimž	žádná	práce	kolem	lodí	není	cizí.	
A	že	jí	není	málo!	V	neposlední	řadě	nelze	nezmínit	mladistvý	
elán	 těmických	 boxerů,	 kteří	 jsou	 správným	 hnacím	 motorem	
pro	zdolávání	nových	sportovních	met.	 Markéta Frantová

sport
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Orelský turnaj ve stolním tenisu
V	sobotu	19.	9.	2015	jsme	se	poprvé	stali	pořadateli	celorepubli-

kového	orelského	turnaje	jednotlivců	ve	stolním	tenisu.	Očekávání	
bylo	velké,	protože	v	předchozích	letech	se	tohoto	turnaje	účastnilo	
až	80	hráčů/hráček.	V	 loňském	roce	se	zúčastnilo	50	soutěžících	
a	tento	počet	jsme	předpokládali	i	pro	letošní	rok.	Aby	se	všechno	
stihlo	odehrát,	vypůjčili	jsme	si	ještě	z	hradišťské	jednoty	5	stolů.	
Celkem	jsme	měli	připravených	11	stolů	ve	sportovní	hale	a	3	na	
orlovně.	 Přes	 veškerou	 přípravu	 si	 na	 letošní	 turnaj	 našlo	 cestu	
pouze	33	hráčů/hráček.	Výhodou	 tak	malého	počtu	byla	 skuteč-
nost,	že	si	každý	startující	zahrál	do	sytosti.	Jmenovitě	přicestovaly	
orelské	 jednoty	Únanov	(4	hráči),	Turnov	(1	hráč),	Bohunice	 (4	
hráči),	Koryčany	(1	hráčka),	Zlín	(7	hráčů,	2	hráčky)	a	domácí	Os-
trožská	Nová	Ves	(12	hráčů,	2	hráčky).	

O	úvodní	slovo	se	postarali	starosta	obce	Ing.	Pavel	Botek,	sta-
rostka	jednoty	Mgr.	Adéla	Botková	a	duchovní	slovo	přidal	P.	Jo-
sef	Kuchař.	Po	losování	se	boje	v	jednotlivých	kategoriích	rozběhly	
naplno.	Celkem	se	hrálo	o	12	 sad	pohárů	a	diplomů,	které	byly	
dodány	orelským	ústředím.	Zhruba	tedy	od	9:30	jsme	nad	zelenými	
stoly	začali	hledat	vítěze	v	kategoriích	žáci,	žákyně,	junioři,	junior-
ky,	muži	a	ženy.	Každá	z	uvedených	kategorií	se	ještě	dělila	na	re-
gistrované	hráče	v	ČAST	(Česká	asociace	stolního	tenisu)	a	hráče	
neregistrované.

V	 hlavní	 mužské	 kategorii	 registrovaných	 byli	 divizní	 hráči	
z	Únanova	a	Zlína	nad	síly	domácích	hráčů.	Josef	Mahdalíček	ml.	
a	Ivo	Mikoška	zakončili	své	putování	turnajem	ve	čtvrtfinále.	Díky	
ženám	a	žákům	jsme	se	ale	dokázali	prosadit	v	ostatních	kategori-
ích	a	můžeme	říct,	že	byl	pro	nás	turnaj	úspěšný:

1.	místo	ženy	neregistrované	–	Mgr.	Růžena	Hlůšková
2.	místo	ženy	registrované	–	Ivana	Pálková
2.	místo	žáci	registrovaní	–	Milan	Basovník
2.	místo	junioři	registrovaní	–	Milan	Basovník
Pro	příští	ročník	turnaje,	který	budeme	opět	pořádat,	si	již	teď	

přejeme	větší	počet	účastníků.		 Ivo Mikoška

Ivana Pálková - vpravo

Milan Basovnik - vlevoRůžena Hlůšková
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Gymnastky po prázdninách opět trénují
Gymnastky	našeho	oddílu	se	po	dvouměsíční	prázdninové	pře-

stávce	opět	vrhly	do	trénování	a	přípravě	na	další	závody,	které	je	
čekají	v	podzimní	části.

Své	sestavy	procvičily	a	promakaly	jako	každým	rokem	na	let-
ním	výcvikovém	táboře	na	Soboňkách.	Uprostřed	lesů	je	postave-
no	velké	cvičiště,	kde	jsou	instalovány	gymnastické	pásy,	kladiny,	
bradla,	přeskokový	stůl	a	po	dobu	14	dnů	se	zde	nejen	cvičí,	ale	i	re-
laxuje	a	odpočívá.	Tábor	má	dlouholetou	tradici	a	zúčastní	se	jej	jak	
kluci,	tak	i	holky	z	oddílů	gymnastiky	z	celé	republiky	i	zahraničí.

Osada	Soboňky	patřila	dříve	Vracovu,	nyní	již	přes	50	let	Ro-
hatci.	 Při	 víkendovém	 koupání	 se	 rozhodli	 zakladatelé	 tábora	
František	Novotný	a	olympionik	Vladimír	Kejř	 založit	na	břehu	
rybníků	letní	gymnastický	tábor.	A	tak	vyměnili	prostor	za	vracov-
ským	fotbalovým	stadionem	za	tuto	romantickou	lokalitu.

V	roce	1963	měl	tábor	přibližně	40	účastníků	z	Vracova	a	teh-
dejšího	Gottwaldova.	První	účastníci	tábora	měli	spartánské	pod-
mínky	(jednoduché	stany,	kamna,	nářadí	v	písku,	koupání	a	veške-
rá	hygiena	v	rybníce).	

Tábor	 se	 stále	 modernizuje.	 Největší	 účast	 v	 historii	 čítá	 240	
účastníků.	Oddíly	byly	zastoupeny	od	Plzně	až	po	Košice.	Hlavní	
devízou	 je	 skvělý	 trenérský	 kolektiv,	 který	 si	 předává	 zkušenosti	
a	dokáže	si	navzájem	nezištně	pomáhat.	Přidávají	se	další	oddíly	

z	celé	republiky.	I	reprezentační	výběry,	které	jsou	zásluhou	F.	No-
votného	ve	Vracově	na	soustředění,	sem	rádi	přijíždějí.	Jde	totiž	
o	ideální	kompenzaci	jednostranného	zatížení	v	zaprášených	tělo-
cvičnách.

Soboňky,	to	je	slunce,	voda,	vzduch,	les,	písek	a	parta	táhnou-
cí	za	jeden	provaz,	spousta	nádherných	prožitků	a	příběhů.	Dříve	
se	voda	dovážela	z	nádražního	strážního	domku	v	konvích,	nářadí	
bylo	složeno	v	hospodářské	usedlosti	u	tetičky	Snopkové.	Dnes	je	
to	moderní,	funkčně	optimálně	vybavený	tábor.	Občanské	sdružení	
LVT	zakoupilo	pozemek,	na	kterém	se	tábor	koná.	V	táboře	byla	
zavedena	elektřina,	pitná	voda,	bylo	vybudováno	sociální	zařízení,	
hřiště,	bazén,	postaveno	hospodářské	jádro,	kuchyně,	sklad,	atd.

Tábor	má	vydán	 svůj	 speciální	 zpěvník,	 své	písně	zpívané	při	
ohýnku	a	má	svou	vlastní	hymnu	"Stojí	jedla	na	polaně".	LVT	So-
boňky	je	prostě	republika	v	republice.	Každoročním	vrcholem	je	
uspořádání	memoriálu	zakladatelů	tábora	V.	Kejře,	F.	Novotného	
a	M.	Bortela	pod	širým	nebem.	Nosnými	oddíly	jsou	Sokol	Zlín,	
Slovan	Hodonín,	Sokol	Bučovice,	TJ	Valašské	Meziříčí,	TJ	Ostrož-
ská	Nová	Ves	a	Sokol	Vracov.	Hezké	táborové	kroniky,	táborové	
ohně,	kopaná	v	Ratíškovicích,	nohejbal	v	Rohatci,	atletická	olym-
piáda,	podnětná	výměna	zkušeností	a	především	kamarádský	duch,	
to	jsou	gymnastické	Soboňky.	 Ivana Frantová 

sport
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70 let
29.	7.		 František	Směšný	 Chylická	135
14.	8.		 Marie	Raticová	 Nivky	816
23.	8.		 Marie	Hrušková	 Dolní	396
12.	9.		 Břetislav	Blažek	 Kunovská	403
14.	9.	 Josef	Lůčný	 Za	Kostelem	689
20.	9.		 Věra	Macháňová	 Dědina	386

75 let
		5.	7.		 Ludmila	Horáková	 Záhumení	394
10.	7.	 Ludmila	Botková	 Chylická	14
11.	7.	 Anna	Galušková	 Záhumení	291
21.	7.		 Ludmila	Šemberová	 Obecnice	694
22.	7.		 Ludmila	Trojková	 Lhotská	684
10.	8.		 Jan	Kusák	 Za	Kostelem	803
21.	8.		 Otilie	Hrabincová	 Lhotská	290
22.	8.	 Anna	Húsková	 Kunovská	75
29.	8.	 František	Bartošík	 Mírová	911
		5.	9.	 Marie	Červenáková	 Záhumení	354
14.	9.		 Anna	Ťoková	 Nová	767
21.	9.		 Václav	Hlúšek	 Dolní	446
29.	9.	 Ludmila	Kusáková	 Krajiny	249

80 let
12.	7.	 Marta	Trávníčková	 Obecnice	593
		8.	8.		 Eduard	Šafář	 Školní	965
18.	9.		 Marie	Doležalová	 Obecnice	552
20.	9.		 Ludmila	Miklíčková	 Obecnice	693

85 let
12.	7.		 Ludmila	Turečková	 Kunovská	244
26.	7.		 Anna	Majíčková	 Záhumení	505
		7.	9.	 Marie	Teťhalová	 Záhumení	384
11.	9.		 Ludmila	Zalubilová	 Školní	723
18.	9.		 Božena	Bařinová	 Chaloupky	100

86 let
	9.	7.		 Josef		Zajíc	 Dědina	484
25.	9.	 Václav	Zajíc	 Záhumení	400

87 let
		5.	7.	 Marie	Vařechová	 Nová	762
18.	7.		 Ludmila	Motyčková	 Nádražní	77
14.	8.		 Ludvík	Bednařík	 Dědina	51

	

Úmrtí:
11.	7.	 Ing.	Josef	Šálek	 (1931)	 Záhumení	662
15.	7.	 Josef	Denner	 (1954)	 Chylická	17
27.	7.		 Josef	Botek	 (1929	 Záhumení	605
		5.	8.	 Oldřich	Florián	 (1944)	 Drahy	472
13.	8.	 František	Kovařík	 (1931)	 Nová	726
22.	8.	 Otakar	Hrabinec	 (1936)	 Lhotská	290
29.	8.		 Anna	Šohajková	 (1940)	 Školní	616
		2.	9.	 Josef	Slezák	 (1941)	 Nová	666
		4.	9.	 Ivan	Tesař	 (1947)	 Dolní	361
		5.	9.	 Anna	Hochmajerová	 (1954)	 Dědina	184

88 let
		8.	9.		 Marie	Nedbalová	 Krajiny	163
27.	9.	 Václav	Mičola	 Osvobození	192

89 let
10.	9.		 František	Potrusil	 Záhumení	561

90 let
12.	7.		 Anna	Predková	 Krátká	368

91 let
12.	7.		 Vlasta	Galušková	 Chylická	2

93 let
23.	7.		 Anna	Verbíková	 Kunovská	74

94 let
30.	8.		 Marie	Červenáková	 Dědina	126

96 let
26.	7.		 Karel	Ondrovčík	 Dolní	525

Zlatá svatba:
25.	7.	 Jan	a	Jiřina	Kusákovi	 Za	Kostelem	803
		7.	8.	 Stanislav	a	Věra	Macháňovi	 Dědina	386
21.	8.		 Josef	a	Ludmila	Klabačkovi	 Padělky	435
11.	9.	 Jaroslav	a	Anna	Snopkovi	 Na	Láni	292

Sňatky 
25.	7.		 Andrea	Knedlíková	 Sadová	856
	 Petr	Jančář	 Polichno
22.	8.	 Michaela	Veselá	 Uherský	Ostroh
	 David	Jurásek	 Mírová	919
19.	9.	 Iva	Těthalová	 Lhotská	540
	 Miroslav	Kunovjánek	 Blatnice	pod	Sv.	An.
19.	9.	 Martina	Mazurová	 Kunovice
	 Josef		Hlůšek	 Sadová	854
	3.	10.	 Lucie	Matuchová	 Bystřice	pod	Lop.
	 Vlastimil	Slezák	 Na	Rolách	931

Narození:
		8.	6.		 Liliana	Zapletalová	 Dědina	161
		9.	6.	 Patrik	Žiga	 Padělky	431
14.	6.	 Lucie	Leskovanová	 Školní	642
		4.	7.	 Matěj	Stolařík	 Zahradní	896
13.	7.	 Samuel	Skovajsa	 Za	Kostelem	930
27.	7.	 Josef	Zajíc	 Luční	995
31.	7.	 Karolína	Kusáková	 Dědina	2
21.	8.	 Antonín	Čápek	 Dědina	57
24.	8.	 Lucie	Chalupová	 Zahradní	888
		8.	9.	 Antonín	Rosůlek	 Záhumení	674
16.	9.	 Ondřej	Vojtek	 Mírová	899
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Sraz šedesátníků

Zlatá svatba, MacháňoviZlatá svatba, Kusákovi

Báseň o Ostrožské Nové Vsi
Dlouhá, dlouhá je novoveská dědina. 
Od Chylic až do lázní pomalu se rozpíná.

Na Hrázi po povodních nových domků 
řada, 
ke kapličce do kopečka je ulice jak nová.

Uličkou Martinovou, když projdeš, 
továrnu velkou novou na auta najdeš.

Nádraží sic zůstalo staré i hřiště je dál 
zachovalé. 
Štěrk se stále, stále těží, před ním přírodní 
koupaliště leží.

Před koupalištěm do lázní pěšinka vedla, 
lemovaná lipami starými, mohutnými.

Časem, jak lípy stárly a s nimi pěšina, 
nahradily je stromy jiné. 
A tak dál zůstala do lázní cestička prastará.

Vedle pěšiny na louce, kde tráva rostla, 

plná kopretin a hřebíčků bývala, 
teď prohání se golfisté, je tam hřiště nové, 
zelené, golfové.

Kousek malý přes koleje, dědinka slovácká 
tam vznikla malovaná. 
Vyrostla jak houby po dešti, krásou svou 
zláká turisty do lázní, na koupání do Ost-
rožské Nové Vsi.

Místo mlýna starého penzion nový stojí, 
do dědinky na rybníček na rybičky a pak 
hajdy do lázní. 
K pěkné hudbě pivní mok, pro turisty je 
to šok.

Lázně novoveské, toť chlouba sama, 
krásný park s pěšinkami, lázeňský bazén, 
pivo jako křen.  
Je libo pivo nebo taneček? Cyklisté jen 
sjedou kopeček. 

Změny velké u nás doma, do polí rozrůstá 
se naše dědina. 
Všimněte si rodáci, přespolní i domácí! Je 
to důvod k radosti.

I když někteří bohužel se nedožili, poklonit 
k jejich hrobům vždycky jdem. 
Určitě na Novou Ves by pyšní byli, a tak 
my, kteří jsme se zase sešli na 70 i za ně 
připijem. 

Jak dědina naše roste do krásy, a to 70 let 
v míru, bez války, 
to štěstí ať si vychutnáme, díky za každé 
ráno nové.

Velký důvod připít si na zdraví, milí spolu-
žáci a rodáci!

Báseň	složila	paní	Anna	Hradilová,	
která	bydlí	ve	Veselí	nad	Moravou	a	byla	
účastnicí	srazu	spolužáků	ročníku	1945.

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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