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Z obsahu čísla:

 Slovo starosty  jednání rady  slavnostní otevření areálu bikepark a ulice nádražní 
 vzpomínka na 28. říjen 1918  myslivost v ostrožské nové vsi  adventní zpívání  procházka po 

hřbitově aneb  dobroděj  z  kvačic    školní  rok  1967/1968    Sport    Společenská kronika  

5/2015

V neděli 6. prosince 2015 byl slavnostně otevřen 
nově vybudovaný sportovně oddychový areál 

„BIKEPARK A ODPOČIVADLO, OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, EUROVELO 4“ 
A rekonstrukce ulice Nádražní.
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Vážení občané,
čas plyne stále stejným tempem, to jenom nám se zdá, že tryskem 

uhání. Jakoby to bylo včera říkám si, když přemýšlím nad úvodníkem 
Profilu. Jakoby to bylo včera, co jsem poprvé jako starosta psal podob-
né řádky v prosinci loňského roku. Pojďme se proto ohlédnout za tímto 
uplynulým rokem. Pojďme si spolu připomenout, jaká předsevzetí jsme 
si dali, co jsme splnili, co se nám také nepovedlo a co připravujeme do 
roku příštího. 

Pokud se ohlédneme za opravami a stavbami v obci, bylo těch vět-
ších naplánováno celkem 9. Soustředili jsme se především na opravy 
chodníků, místních komunikací a inženýrských sítí. Byly dokončeny 
opravy chodníků v ulicích Dědina, Lhotská a spojovací chodník mezi 
ulicemi Mírová a Nová. Asi největší zásah do poklidného žití zažila 
ulice Záhumení v dolní části. Od srpna do prosince tady probíhala 
oprava kanalizace a na tuto navazovala i oprava silnice. Nedělám si 
iluze, že by se v očích řady obyvatel této části Záhumení vedení obce 
nestalo téměř veřejným nepřítelem číslo jedna. Věřím, že snášet prach, 
hluk, bláto a nepořádek před domem není příjemné nikomu. Ale jsem 
si zároveň jistý, že drtivá většina zdejších obyvatel přijala tuto zkoušku 
nervů s pochopením, a doufám, že výsledek je pro ně odměnou. Díky 
patří nejen prováděcím firmám, ale i těm, kteří nám pomohli buďto 
radou anebo svou trpělivostí.

Mezi nejdůležitější akce roku 2015 patřila podzimní proměna ulice 

ÚVODNÍK

 Slovo starosty
Nádražní, a to od budovy nádraží ČD přes křižovatku 
u fotbalového hřiště, prostor před Slováckým dvorem 
až po golfové hřiště a koupaliště. Obec ze dvou pro-
gramů získala asi 8,4 mil. Kč dotačních prostředků, 
přidala z obecního rozpočtu asi 3,2 mil. Kč a reali-
zovala úpravy zmiňované ulice včetně stavby nového 
cykloparku s pumptrackem a oválem pro kolečkové 
bruslaře. Myslím si, že toto dílo za více než 11,5 mil 
Kč výrazně oživilo Nádražní ulici, potěšilo nejen no-
voveskou omladinu, ale také pomohlo infrastruktuře 
cestovního ruchu Ostrožské Nové Vsi. Domnívám se, 
že právě potenciál nabídky rekreace a cestovního ru-
chu v obci je velkou příležitostí pro zviditelnění obce, 
ale především pro podnikatele (nejen) v tomto oboru. 
Prosperující a rozvíjející se sirnaté lázně, nový kemp, 
golfové hřiště s hotelem, koupaliště s novou restaurací 
a ubytováním, naše štěrková jezera, to vše je úžasná 
vizitka i příležitost pro naši obec.

Z roku 2015 nesmím zapomenout také na důle-
žitou modernizaci kotelny v mateřské škole. Proběh-
ly tam jednak rozsáhlé stavební úpravy, dále úpravy 
elektroinstalace, ale především staré a energeticky ná-
ročné kotle nahradily nové, moderní, které zaručí bez-
problémové topení a ovládání vzduchotechniky. Od 
modernizace kotelny si školka slibuje výrazné úspory 
ve spotřebě zemního plynu a tím i úsporu financí.

Těsně před Vánocemi završíme celoroční úsilí 
o dokončení příprav na stavbu nové knihovny nového 
obecního úřadu a opravu budovy bývalého kina. Bu-
dou otevřeny obálky (spíše asi krabice) s nabídkami 
uchazečů o provedení stavby. Nutno podotknout, že 
uchazečů, kteří prozatím projevili zájem o tuto zakáz-
ku, je několik desítek, takže jsme sami v napětí, jak 
soutěž dopadne. Předpokládáme, že jak hodnocení 
nabídek, tak následná soutěž bank o poskytnutí in-
vestičního úvěru nám zabere ještě následující 2 – 3 
měsíce. Rozhodně jsme připraveni tuto rozsáhlou in-
vestici v roce 2016 zahájit.

V roce 2015 nebyly jen věci příjemné a úspěšné. 
Dost mě mrzí situace kolem nedořešených stavebních 
míst v ulici Školní mezi mateřskou školou a domem 
s pečovatelskou službou. Naštěstí všichni zaintereso-

vaní do převodů pozemků obci projevili vůli co nejrychleji tuto svízel-
nou situaci dořešit. Bohužel ne všechno je v rukách majitelů pozemků, 
takže musíme ještě čekat na někdy zdlouhavou úřední mašinerii. Na-
štěstí se blížíme do finále a začátkem příštího roku budou zbylá staveb-
ní místa vyměněna nebo prodána zájemcům. Je to důležité i proto, že 
od jara chceme realizovat inženýrské sítě pro připojení nových rodin-
ných domů.

Co mě z roku 2015 mrzí je i nedořešená situace kolem novo-
veských štěrkových jezer. Nevím, zda je to zlý úmysl anebo neinformo-
vanost, ale obec v této problematice rozhodně nestojí proti vlastníkům 
pozemků a chat. Myslím, že i oni chápou, že toto území je velmi dů-
ležitou zásobárnou pitné vody a doposud ještě i dobývacím prostorem 
štěrkopísku. I když byly zahájeny postupné kroky k odblokování dosa-
vadního stavu, chataři budou muset ještě nějaký čas vydržet. V brzké 
době budou mít příležitost zapojit se do rozhodování o tomto území při 
řešení územního plánu v této lokalitě.

Vážení občané, opět máme před sebou Vánoce a nový rok. Z celého 
srdce vám přeji radostné a pokojné prožití svátečních dnů. Také vám 
přeji pevné zdraví a hodně úspěchů v nadcházejícím roce 2016. Děkuji 
všem, kdo se jakkoli zapojili do života obce a přiložili pomocnou ruku 
k dílu. Za sebe( a věřím, že i za všechny zastupitele a zaměstnance 
obce) si přeji, abychom vždycky nacházeli společnou řeč a vzájemnou 
toleranci při rozvoji naší krásné Ostrožské Nové Vsi. Pavel Botek 
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Z jednání rady obce
Dne 13. 10. 2015 se konalo 

23. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
•	 zamítnutí	 prodeje	 nemovitého	 ma-

jetku	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
Českými	drahami,	a.	s.

Rada schválila:
•	 podpis	 smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	

břemene	–	úpr.	přípojky	-	kabel	NN	
a	smyčkovací	skříň	s	E.ON	Distribu-
ce,	a.	s.,	za	cenu	6	292	Kč	vč.	DPH

•	 kupní	smlouvu	s	firmou	STRABAG,	
a.	s.,	pracoviště	Zlín,	a	Obcí	Ostrož-
ská	Nová	Ves	na	dodávku	betonové	
dlažby	 na	 akci	 „Rekonstrukce	 ul.	
Nádražní“	 za	 cenu	 233	 246	 Kč	 vč.	
DPH,	rozměry	zámkové	dlažby	19,8	
cm	x	16,2	cm	x	8	cm	(6	cm)

•	 žádost	Mgr.	A.	Řezáčové,	správkyně	
památkového	 domku	 v	 Ostr.	 Nové	
Vsi,	o	doplnění	inventáře

•	 dotaci	na	zakoupení	mužského	kro-
je	v	ceně	20	000	Kč

•	 žádost	 Diakonie	 ČCE	 –	 středisko	
CESTA,	Na	Stavidle	1266,	Uh.	Hra-
diště,	o	dotaci	ve	výši	10	000	Kč

•	 poskytnutí	 jednorázového	 finanč-
ního	 daru	 pro	 starobní	 a	 invalidní	
důchodce	s	nejnižšími	příjmy	za	rok	
2015

Rada uložila:
•	 vydat	 stanovisko	 k	 povolení	 příjez-

du	k	vlastním	nemovitostem	členům	
spolku	 Ostrožská	 jezera	 v	 souladu	
se	stanoviskem	MěÚ	Uh.	Hradiště,	
odborem	 stavebního	 úřadu	 a	 život-
ního	prostředí,	a	Slováckými	vodár-
nami	a	kanalizacemi,	a.	s.	

•	 řešit	 navýšení	 koeficientu	 daně	
z	 příjmů	 od	 roku	 2016	 kompenzací	
formou	 jednorázového	 příspěvku	
samostatně	 žijícím	 vlastníkům	 ne-
movitosti	starších	80	let

Rada neschválila:
•	 poskytnutí	úlevy	stočného	pro	maji-

tele	bazénů

Dne 28. 10. 2015 se konalo 
24. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
•	 informaci	 o	 schválení	 uzavření	

smlouvy	o	poskytnutí	dotace	z	ROP	
Střední	Morava	k	projektu	„Rekon-
strukce	 ulice	 Nádražní	 Ostrožská	
Nová	Ves“

Rada schválila:
•	 dodatek	č.	1/2015	ke	Smlouvě	o	pro-

nájmu	 sítě	 televizních	 kabelových	
rozvodů	uzavřené	s	Kabelovou	tele-
vizí	CZ,	s.	r.	o.	–	prodloužení	nájmu	
do	31.	12.	2017	

•	 smlouvu	 o	 dílo	 č.	 070/MCKW/15	
–	dodatek	č.	1	s	firmou	STRABAG,	a.	
s.,	 na	 „Rekonstrukci	 ulice	 Nádraž-

ní	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 za	 cenu	
6	794	733	Kč	vč.	DPH

•	 finanční	dar	Blance	Vaníčkové	ve	výši	
2	000	Kč

•	 nabídku	firmy	FONTANA	R,	s.	r.	o.,	
na	pořízení	česel	pro	ČOV	za	cenu	
998	492	Kč	vč.	DPH

•	 poskytnutí	dotace	ve	výši	35	000	Kč	
pro	 Oblastní	 charitu	 Uherské	 Hra-
diště,	Velehradská	tř.	247,	Uherské	
Hradiště

•	 ukončení	nájmu	prostor	na	Sportov-
ní	hale	ke	dni	31.	10.	2015	s	Marce-
lou	Kreislovou

•	 žádost	na	poskytnutí	dotace	Hospi-
ce	na	Svatém	Kopečku,	nám.	Sado-
vé	4/24,	Olomouc,	ve	výši	5	000	Kč

Rada uložila:
•	 postoupit	 žádost	 Marie	 Ščukové	

o	 vystavení	 demoličního	 výměru	
a	odstranění	stavby	RD	113	staveb-
nímu	úřadu	v	Uh.	Ostrohu	k	prove-
dení	místního	šetření

Rada neschválila:
•	 nabídku	nakladatelství	BEKR	Břec-

lav	 na	 možnost	 propagace	 obce	
v	průvodci	a	cyklo-turistické	mobil-
ní	aplikaci

•	 nabídku	 vydavatelství	 PROXIMA	
Bohemia,	s.	r.	o.,	na	prezentaci	obce	
v	 dvousvazkovém	 kompletu	 knih	
Morava	a	Slezsko

Dne 10. 11. 2015 se konalo 
25. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
•	 rozhodnutí	 ve	 věci	 odvolání	 Jiřího	

Škůrka	 zaslané	 JUDr.	 Martinem	
Hábou,	 právníkem	 odboru	 dopravy	
a	silničního	hospodářství	Krajského	
úřadu	Zlínského	kraje

Rada schválila:
•	 smlouvu	s	firmou	STRABAG,	a.	 s.,	

Praha	5	ve	věci	„Oprava	místní	ko-
munikace	 ul.	 Záhumení	 Ostrožská	
Nová	Ves“	za	cenu	3	598	565,41	Kč	
vč.	DPH

•	 žádost	 o	 poskytnutí	 dotace	 ve	 výši	
5	 000	 Kč	 pro	 Matici	 Svatoantonís-
kou,	z.	s.

•	 schvaluje	 žádost	 ředitelky	 MŠ	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves,	 p.	 o.,	 o	 vystavení	
nového	platového	výměru

•	 omezení	 provozní	 doby	 Sběrného	
dvora	Ostrožská	Nová	Ves

•	 od	1.	2.	2016	do	31.	3.	2016	takto:
•	 ÚT	8	–	12
•	 ČT	13:30	–	16:30
•	 SO	8	–	12
•	 od	1.	4.	2016	do	31.	10.	2016	takto:
•	 ÚT	8	–	12
•	 ČT	14:30	–	17:30
•	 SO	8	-	12
•	 splátkový	kalendář	pro	úhradu	fak-

tury	 č.	 350063	 za	 služby	 spojené	
s	 pronájmem	 nebytových	 prostor	
(spotřeba	zemního	plynu)

•	 výjimku	snížení	nájmu	za	sportovní	
halu	na	akci	Hasičský	ples	 2016	na	
výši	10	000	Kč

Rada uložila:
•	 informovat	 občany	 o	 programu	 na	

výměnu	kotlů	prostřednictvím	info-
kanálu,	Profilu	a	internetových	strá-
nek	obce

•	 předložit	žádost	o	znovuprojednání	
změny	 termínu	 dokončení	 stavby	
RD	na	parcele	č.	1333,	k.	ú.	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	zaslanou	Petrou	a	Ol-
dřichem	 Blažkovými	 na	 nejbližším	
jednání	zastupitelstva	obce

•	 správnímu	orgánu	obce	v	zákonném	
termínu	doplnit	a	odpovědět	na	žá-
dost	spolku	Ostrožská	jezera	ve	věci	
doplnění	stanoviska	k	povolení	pří-
jezdu	 k	 nemovitostem	 vlastníků	 na	
Rybářském	poloostrově

Rada neschválila:
•	 finanční	 příspěvek	 pro	 Malovaný	

kraj,	občanské	sdružení,	na	vydává-
ní	 Malovaného	 kraje,	 nekomerční-
ho	 národopisného	 a	 vlastivědného	
časopisu	Slovácka,	v	roce	2016

•	 žádost	 kočičího	 depozita	 Flíček,	
z.	s.,	o	materiální	či	finanční	pomoc

•	 nabídku	firmy	Zevos,	a.	s.,	Uherské	
Hradiště,	 na	 odkoupení	 pozemků	
v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 k.	 ú.	
Kunovice	 ve	 vlastnictví	 Obce	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves,	 které	 má	 společ-
nost	dle	nájemní	smlouvy	v	nájmu

•	 dopis	 zaslaný	 náměstkyní	 ministra	
vnitra	pro	řízení	sekce	veřejné	sprá-
vy	 ve	 věci	 zákona	 č.	 266/2015	 Sb.,	
kterým	 se	 mění	 zákon	 č.	 565/1990	
Sb.,	o	místních	poplatcích,	ve	znění	
pozdějších	předpisů

Dne 24. 10. 2015 se konalo 
26. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
•	 souhlas	s	pojmenováním	včelí	nauč-

né	 stezky	 jako	 „Včelí	 stezka	 Fran-
tiška	 Nešpora“	 zaslaný	 Českým	
svazem	včelařů,	o.	s.,	a	ukládá	podle	
návrhu	 připravit	 realizaci	 a	 infor-
movat	zastupitele

Rada uložila:
•	 informovat	 občany	 o	 konání	 kam-

paně	 „Road	 Tour	 s	 tématem	 kotlí-
kových	 dotací“	 k	 připravovanému	
programu	výměny	zdrojů	tepla	v	do-
mácnostech	 Zlínského	 kraje	 pořá-
dané	Zlínským	krajem

•	 řešit	 nákup	 vybavení	 Sportcentra	
z	rozpočtu	obce	ve	spolupráci	se	ZŠ

•	 připravit	 novou	 nájemní	 smlouvu	
se	 Zuzanou	 Čajkovou	 k	 využití	 po-
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zemku	parc.	č.	444	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	 Ves,	 jako	 parkovací	 místo,	
avšak	bez	dočasného	přístřešku

•	 projednat	 možnost	 pronájmu	 po-
zemku	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
s	Ostrožskem,	a.	s.,	a	dořešit	žádost	
Mysliveckého	spolku	Jezera	k	30.	9.	
2016

•	 projednat	 žádost	 Ostrožska,	 a.	 s.,	
o	 vytěžení	 topolů	 a	 rozšíření	 cesty	
vedoucí	 k	 vinohradu	 a	 sadům	 s	 p.	
Václavem	 Hélem	 a	 tento	 výsledek	
jednání	předložit	na	dalším	jednání	
rady	obce

•	 pověřit	 předsedy	 a	 členy	 jednotli-

vých	inventarizačních	komisí	k	pro-
vedení	 inventarizace	 dle	 plánu	 in-
ventur

Rada schválila:
•	 podpis	 smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	

břemene	 č.	 OT-014330033246/001	
s	 E.ON	 Česká	 republika,	 s.	 r.	 o.	 -	
příp.	NN	za	cenu	3	630	Kč	vč.	DPH

•	 Pachtovní	smlouvu	č.	5894	s	firmou	
ZEAS	Nedakonice,	a.	s.,	Nedakoni-
ce	152,	za	pozemek	v	k.	ú.	Kostelany	
nad	 Moravou	 o	 celkové	 výměře	 4	
763	m2	za	cenu	953	Kč

•	 Servisní	 smlouvu	 na	 elektrické	 za-
bezpečovací	 signalizace	 obecního	

úřadu	 s	 firmou	 Integra	 VD	 Zlín,	
Bartošova	 4341,	 Zlín,	 za	 cenu	
2	178	Kč	vč.	DPH

•	 povolení	 uzavření	 mateřské	 ško-
ly	 v	 době	 vánočních	 prázdnin	 od	
23.	12.	2015	do	3.	1.	2016

•	 provozní	 řád	 areálu	 Bikeparku	
a	odpočivadla,	Ostrožská	Nová	Ves,	
Eurovelo	4

Rada obce neschválila:
•	 nabídku	 k	 využívání	 systému	 k	 od-

stranění	elektroodpadu	a	elektroza-
řízení	zaslanou	firmou	Bren,	s.	r.	o.

-Veronika Kubíková-

Poplatek za odpad se ruší
S	 účinností	 od	 1.	 1.	 2016	 dochází	 na	 základě	 Obecně	 zá-

vazné	vyhlášky	obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	2/2015,	o	místních	
poplatcích,	 ke	 zrušení	 poplatku	 za	 provoz	 systému	 shromaž-
ďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	ko-
munálních	odpadů.	To	znamená,	že	fyzické	osoby,	na	které	se	

vztahovala	povinnost	placení	poplatku	za	odpad	(za	popelni-
ce)	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	označení	po-
pelnic.

Navýšení daně z nemovitých věcí
Od	1.	1.	2016	je	účinná	Obecně	závazná	vyhláška	obce	Os-

trožská	Nová	Ves	č.	1/2015,	o	stanovení	místního	koeficientu	
pro	 výpočet	 daně	 z	 nemovitých	 věcí.	 Touto	 vyhláškou	 se	 na	
území	obce	Ostrožská	Nová	Ves	stanovuje	místní	koeficient	ve	
výši	2,	což	znamená,	že	dochází	k	navýšení	daně	z	nemovitých	
věcí.	Finanční	úřad	automaticky	přepočte	výši	daně	z	nemo-
vitých	věcí	a	všem	vlastníkům	nemovitých	věcí	zašle	v	měsíci	
dubnu	 až	 květnu	 složenku	 s	 uvedením	 výše	 stanovené	 daně.	
Majitelům nemovitostí tudíž z důvodu stanovení místního ko-
eficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí nevzniká žádná 
povinnost podávání daňového přiznání k dani z nemovitých 
věcí.

Změna provozní doby 
na Sběrném dvoře 
v Ostrožském Nové Vsi

Od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016	dochází	k	omezení	provozní	doby	
Sběrného	dvora	Ostrožská	Nová	Ves	takto:

Úterý	8	–	12	,	Čtvrtek	13:30	–	16:30,	Sobota	8	–	12

od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016 takto:
Úterý	8	–	12,	Čtvrtek	14:30	–	17:30,	Sobota	8	–	12

Informační služba SOJKA
Všem	občanům	Ostrožské	Nové	Vsi	jsme	od	1.	1.	2016	za-

jistili	 zdarma	novou	 informační	 službu,	díky	níž	 jednoduchým	
a	 pohodlným	 způsobem	 získáte	 důležité	 informace	 o	 dění	
v	obci.	Ve	snaze	zajistit	dostatečnou	informovanost	jsme	zahá-
jili	provoz	SMS	služby	SOJKA,	která	umožňuje	zasílání	důleži-
tých	informací	na	zaregistrovaná	čísla	vašich	mobilních	telefonů	
v	krátkých	textových	zprávách	(SMS)	nebo	na	zaregistrovanou	
e-mailovou	adresu.	Pro	využití	 této	služby	se	můžete	zaregist-
rovat	na	webových	stránkách	obce	www.onves.cz/sojka	nebo	na	
registračním	formuláři,	který	je	k	dispozici	na	Obecním	úřadu	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	nebo	 jako	příloha	v	místním	zpravodaji	
PROFIL.	
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Zpravodajství

Co se nám v roce 2015 podařilo zrealizovat
Rok	2015	 je	 téměř	u	konce	a	my	můžeme	zhodnotit,	které	

investiční	akce	se	povedlo	v	Ostrožské	Nové	Vsi	v	letošním	roce	
dokončit.	

V	letních	měsících	byly	dokončeny	chodníky	v	ulici	Dědina,	
místní	komunikace	u	Kempu	a	penzionu	Slovácký	dvůr,	chodní-
ky	v	ulici	Lhotská	a	spojovací	chodník	mezi	ulicí	Mírová	a	Nová.	
Na	konci	měsíce	srpna	byla	dokončena	výměna	kotlů	v	mateřské	
školce.	V	polovině	měsíce	října	byla	dokončena	rozsáhlá	rekon-
strukce	kanalizace	v	dolní	části	ulice	Záhumení.	Na	ni	navazující	
rekonstrukce	komunikace	v	ulici	Záhumení	byla	z	převážné	části	
dokončena	položením	první	vrstvy	povrchu	v	měsíci	prosinci.	Ko-
munikace	je	v	této	podobě	bez	komplikací	průjezdná.	Druhá	po-
vrchová	vrstva	komunikace	bude	položena	až	v	jarních	měsících	
roku	 2016,	 aby	 nedošlo	 ke	 zvlnění	 povrchu	 komunikace.	 Jako	
mnohé	rekonstrukce,	tak	i	tato	se	bohužel	neobešla	bez	kompli-
kací	 a	nedorozumění,	 a	proto	děkujeme	občanům	a	majitelům	
provozoven	z	dolní	části	ulice	Záhumení	za	obrovskou	trpělivost,	

kterou	měli	po	dobu	4	měsíců,	kdy	byla	právě	ulice	Záhumení	
v	rozkopaném	stavu.

Na	 konci	 letošního	 měsíce	 listopadu	 byly	 dokončeny	 hned	
dvě	 rozsáhlé	 investiční	 akce.	 Tou	 první	 byla	 výstavba	 nového	
sportovně	 oddychového	 areálu	 nazvaná	 „BIKEPARK	 A	 OD-
POČIVADLO,	 OSTROŽSKÁ	 NOVÁ	 VES,	 EUROVELO	 4“,	
která	byla	zrealizována	za	podpory	Ministerstva	pro	místní	roz-
voj	v	rámci	Národního	programu	cestovního	ruchu	pro	rok	2015	
podprogram	Cestování	dostupné	všem

Druhou	akcí,	která	byla	dokončena	k	30.	11.	2015,	byla	re-
konstrukce	ulice	Nádražní.	Tato	akce	byla	financována	převáž-
ně	z	prostředků	získaných	z	dotace	z	Regionálního	operačního	
programu	 Střední	 Morava.	 Kolik	 všechny	 ukončené	 akce	 stály	
a	 z	 jakých	 zdrojů	 byly	 (případně	 budou)	 tyto	 akce	 hrazeny,	 je	
uvedeno	v	tabulce.

Co	říct	na	závěr	roku?	Realizací	všech	letošních	akcí	došlo	ke	
zlepšení	prostředí	naší	obce.	

Akce Termín 
zahájení

Termín 
ukončení Stav Celková cena / z toho hrazeno 

z obecního rozpočtu / dotace 

Chodníky	Dědina Květen	2015 Červen	2015 dokončeno 1	569	992	Kč	/	1	569	992	Kč	/	0	Kč

Chodník	spojovací	ul.	
Nová	–	Mírová,	chodník	
Lhotská

Červen	2015 Červen	2015 dokončeno 1	242	357	Kč	/	1	242	357	Kč	/0	Kč

MK	u	Kempu	Slovácký	
dvůr Červen	2015 Červenec	2015 dokončeno 2	577	746	Kč	/	1	583	740	Kč	/	0	Kč	

994	006	Kč	Slovácký	dvůr

MŠ	Kotelna Červenec	2015 Srpen	2015 dokončeno 1	007	503	Kč	/	1	007	503	Kč	/	0	Kč

Kanalizace	Záhumení	 Srpen	2015 Říjen	2015 dokončeno 2	884	720	Kč	/	2	884	720	Kč	/	0	Kč

MK	Záhumení Říjen	2015 Listopad	2015 částečně	dokončeno 3	598	565Kč	*/	3	598	565	Kč/	0	Kč

BIKEPARK	a	odpočí-
vadlo Září	2015 Listopad	2015 dokončeno 4	261	804	Kč	/	2	452	872	Kč	/	1	808	932	Kč

Rekonstrukce	ul.	Ná-
dražní Září	2015 Listopad	2015 dokončeno	 7	463	129	Kč	/	1	119	470	Kč	/	6	343	659	Kč

*	 vysoutěžená	cena	
**	 částka	hrazená	z	obecního	rozpočtu	bude	známa	taktéž	po	podpisu	smlouvy	o	poskytnutí	dotace
***	 předpokládaná	částka	dotace,	skutečná	částka	dotace	bude	známa	až	po	podpisu	smlouvy	o	poskytnutí	dotace
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Slavnostní otevření sportovně oddychového areálu BIKEPARK 
a rekonstrukce ulice Nádražní 

Dne	6.	prosince	má	svátek	Mikuláš.	Pro	naši	obec	byl	 le-
tos	 tento	 den	 také	 dnem	 svátečním,	 protože	 byl	 ve	 znamení	
slavnostního	otevření	nově	vybudovaného	sportovně	oddycho-
vého	 areálu	 nazvaného	 „BIKEPARK	 A	 ODPOČIVADLO,	
OSTROŽSKÁ	 NOVÁ	 VES,	 EUROVELO	 4“	 a	 otevření	 re-
konstrukce	 ulice	 Nádražní.	 Došlo	 tedy	 k	 otevření	 obou	 akcí	
slavnostním	 přestřižením	 pásky	 a	 poděkováním	 všem	 těm,	
kteří	se	jakýmkoliv	způsobem	podíleli	na	realizaci	těchto	akcí.	
Musíme	 vzpomenout	 všechny,	 začíná	 to	 projektovými	 mana-
žery,	projektanty,	 realizačními	firmami,	pokračuje	 stavebním	
úřadem,	dalšími	dobrovolníky	a	také	zastupiteli,	díky	kterým	
byla	podpořena	myšlenka	vybudovat	obě	akce.	Slavnostní	ote-
vření	za	hojné	účasti	široké	veřejnosti	bylo	obohaceno	účastí	
pana	Josefa	Dresslera,	českého	cyklisty,	bikera,	českého	cyklis-
ty,	dvojnásobného	mistra	světa	v	biketrialu,	pětinásobného	vi-
cemistra	světa,	mistra	Evropy,	vítěze	světového	poháru	a	dva-
cetinásobného	 mistra	 České	 republiky.	 Právě	 Pepa	 Dressler	
byl	 ten,	 který	 nám	 všem	 přijel	 ukázat,	 jak	 se	 náš	 pumptrack	
může	využívat,	a	dodal	nám	všem	chuti	a	odvahy	nebát	se	na	
našem	 novoveském	 pumptracku	 jezdit	 na	 jakémkoliv	 kole.	
Známý	český	biker	a	cyklista	nejdříve	vysvětlil,	k	čemu	vlastně	
pumptrack	slouží.	Pro	nezasvěcené	je	potřeba	mimo	kolo	vyu-
žívat	své	tělo,	aby	se	jízda	všem	dařila.	Pepa	předvedl	sám	a	za	
pomoci	 dobrovolníků	 z	 řad	 dětí	 zajímavou	 show	 na	 různých	
kolech,	 které	 si	 přivezl.	 Spousta	 lidí	 má	 taková	 kola	 doma.	

Poté	také	předvedl	jízdu	na	samotné	pumptrackové	dráze.	Jíz-
du	 na	 pumptrackové	 dráze	 si	 mohli	 vyzkoušet	 na	 svých,	 ale	
i	zapůjčených	kolech	od	Pepy	Dresslera	jak	děti,	tak	dospělí.	
Bylo	 pro	 nás	 potěšením,	 že	 otevření	 BIKEPARKU	 přiláka-
lo	nejen	naše	občany,	ale	 i	příznivce	jízdy	na	kole	z	blízkého	
a	dalekého	okolí	Ostrožské	Nové	Vsi.	Mezi	těmito	účastníky,	
byl	pan	Vlastimil	Hynčica,	český	cyklista,	který	se	věnoval	25	
let	 cyklotrialu	 a	 potom	 přešel	 na	 horská	 kola.	 Pan	 Vlastimil	
Hynčica	pochází	ze	Sudoměřic	na	Moravě	je	držitelem	18	ti-
tulů,	mezi	ně	patří	například	dva	juniorské	tituly	mistra	světa	
v	cyklotrialu,	několik	juniorských	titulů	mistra	republiky	a	dal-
ší	tituly	Mistr	Evropy	a	mistra	republiky	mezi	dospělými.	Také	
pan	Hynčica	nám	všem	přihlížejícím	předvedl	krásnou	jízdu	na	
našem	novoveském	pumptracku.

Doufám,	že	se	všem	toto	sváteční	odpoledne	i	přes	chladné	
počasí	líbilo	a	věřím,	že	investice	a	veškeré	úsilí	při	vybudová-
ní	sportovně	oddychového	areálu	a	revitalizace	ulice	Nádraž-
ní	nebyly	zbytečné	a	všechny	části	BIKEPARKU	a	sportovní	
prvky	obou	areálů	budou	využity	ke	sportování	a	zpříjemnění	
volného	času.	Také	doufám,	že	vybudováním	této	atrakce	do-
jde	k	rozšíření	cestovního	ruchu	a	z	atraktivní	naší	obce.	Po-
přejme	areálům	hodně	příznivců,	které	touto	cestou	prosíme,	
aby	pupmtrackovou	dráhu	v	zimním	období	moc	nevyužívali,	
aby	nebyla	do	jarního	období	zničena,	aby	pak	mohla	být	vyu-
žívána	ke	spokojenosti	všech.	 Jaroslava Bedřichová

Co je pumptrack?
Pumptrack	 je	 asi	 slovo,	 které	 bude	 hodně	 z	 vás	 znít	 jako	

něco	až	moc	speciálního.	A	možná	i	vzbuzuje	obavy.	Přitom	je	
to	v	podstatě	vlnitá	dráha,	na	které	by	se	správně	mělo	jezdit	jen	
"pumpováním"	těla,	bez	šlapání	do	pedálů.	Ale	jde	po	ní	jezdit	
samozřejmě	i	pomocí	šlapání	do	pedálů	a	nebo	odrážením	od	
země.	Ano,	prohánět	se	na	ní	můžou	i	ti	nejmenší	na	odrážed-
lech,	teenageři,	ale	i	 jejich	rodiče,	zkušení	 jezdci	 i	začátečníci.	
A	hlavně	v	podstatě	na	jakémkoliv	kole!	Pumptrack	je	tedy	pro	
všechny.	Můžete	se	jen	tak	houpat	ve	vlnách,	trénovat	techniku,	
zkoušet	si	zajet	nejrychlejší	jízdy	proti	kamarádům	anebo	si	tady	
můžete	užít	pár	společných	rodinných	chvil.

Někdo	 se	 mě	 v	 neděli	 ptal,	 jestli	 to	 není	 nebezpečné.	 Po-
dle	mě	je	nebezpečné	jezdit	na	silnici	anebo	sedět	u	počítače.	
V	mojí	knížce	Škola	kola	je	úvod:	Kdo	nepadá,	ten	nezrychluje.	

Musíte	hledat	svoje	hranice,	a	to	někdy	přinese	pád.	Ale	hlavně	
pro	děti	jsou	ty	pády	podstatnější	než	vítězství.	Je	třeba	se	naučit	
otřepat	se	a	jít	dál.	Pro	to	všechno	je	pumptrack	ideální.

Na	svých	akcích	a	campech	učíme	cyklisty	líp	ovládat	svoje	
kolo	a	ukazujeme	jim,	jak	z	něj	mít	co	nejvetší	radost,	a	by	vás	
kolo	bavilo	a	poslouchalo.	Stejně	to	učíme	i	děti.	Kolo	pro	ně	
musí	být	hračka,	která	nabízí	něco	lepšího	než	tablet.	A	to	podle	
mě	pumptrack	umí.	Ten	váš	je	krásný	a	docela	veliký.	A	to	říkám	
nejen	kvůli	tomu,	že	ho	navrhoval	jeden	z	mých	lektorů.	

Přeji	vám,	abyste	si	váš	krásný	areál	užívali,	aby	vás	houpání	
ve	vlnách	bavilo	a	aby	na	něm	co	nejvíc	z	vás	opravdu	jezdilo.	
Nebojte	se	zkusit	nové	věci.

A	díky	moc	za	skvělý	den,	který	jsem	u	vás	zažil.
Josef Dressler
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Ohlédnutí za podzimním setkáním seniorů
Ve	čtvrtek	8.	října	2015	se	v	sále	orlovny	sešlo	více	jak	100	

našich	seniorů	starších	75	let.	Tradičního	setkání,	které	připra-
vily	členky	sboru	pro	občanské	záležitosti	ve	spolupráci	s	obec-
ním	 úřadem,	 se	 zúčastnili	 i	 hosté.	 Předsedkyně	 SOZ	 Světla	
Mitáčková	 přivítala	 všechny	 přítomné.	 Všem	 popřála	 hodně	
zdraví	a	příjemné	odpoledne.	Pan	starosta	Pavel	Botek	všech-
ny	pozdravil	a	informoval	přítomné	o	největší	akci	v	roce	2016	
-17,	tj.	o	výstavbě	budovy	obecního	úřadu,	knihovny	a	rekon-
strukci	kina.	Paní	místostarostka	 Jaroslava	Bedřichová	 se	na	
úvod	seniorům	představila,	pozdravila	je	a	seznámila	přítomné	
o	akcích,	které	probíhají	 a	proběhnou.	 Jedná	 se	o	 chodníky,	
novou	kanalizaci	a	silnici	v	ulici	Záhumení,	otevření	sportovně	
oddychového	areálu	–	„BIKEPARK	A	ODPOČIVADLO,	Os-
trožská	Nová	Ves,	EUROVELO	4“,	úprava	okolí	a	nový	chod-
ník	okolo	nádraží,	hřiště,	ke	koupališti,	ke	Slováckému	dvoru.	
Další	 velkou	 akcí	 je	 pokračování	 v	 úpravě	 a	 opravě	 hřbito-
va	 –	 vykácení	 starých	 stromů,	 opravy	 zídky,	 nové	 chodníčky	
v	urnové	části	a	další.	Mluvila	i	o	důležitých	vyhláškách	obce:	
Obecně	závazná	vyhláška	obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	1/2015,	
o	stanovení	místního	koeficientu	pro	výpočet	daně	z	nemovi-
tých	věcí,	Obecně	závazná	vyhláška	č.	2/2015	obce	Ostrožská	
Nová	 Ves,	 o	 místních	 poplatcích,	 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.	Pan	Jaromír	Mrazík	si	připra-
vil	pro	přítomné	malou	přednášku,	radu,	jak	žít	v	seniorském	
věku,	jak	si	chránit	zdraví,	užívat	si	krásný	podzim	života.	Pan	
P.	 Josef	 Kuchař	 popřál	 hlavně	 zdraví	 a	 duševní	 pohodu.	 Se-
tkání	se	zúčastnila	i	Eva	Stránská.	Všechny	přítomné	potěšily	
svým	vystoupením	děti	z	MŠ	Ostrožská	Nová	Ves,	mažoretky	
z	MŠ	Uh.	Ostroh	vedené	paní	ředitelkou	Svělou	Mitáčkovou	
a	 děti	 ze	 Včelínku	 vedené	 paní	 Lenkou	 Zachovou.	 K	 posle-
chu	a	tanci	hrál	pan	František	Koryčanský.	Pak	už	byl	čas	na	
přátelské	povídání,	vzpomínání	na	léta	minulá,	na	bohaté	ob-
čerstvení,	 zpěv	 i	 taneček.	Sólo	měla	paní	Ludmila	Kusáková	
s	panem	starostou,	protože	v	tento	den	slavila	své	narozeniny	
a	další	taneček	byl	věnován	paní	místostarostce	od	panem	Ber-
kou.	A	to	chlapci	–	senioři	vytančili	i	své	spolužačky	–	seniorky.	
Celé	odpoledne	panovala	dobrá	přátelská	nálada,	a	 tak	není	
divu,	že	spokojení	senioři	odcházeli	až	ve	večerních	hodinách.	
Všem	organizátorům,	seniorům,	hostům	i	učinkujícím	mnoho-
krát	děkuji	a	určitě	se	všichni	těšíme	na	další	setkání.

Miroslava Vajdíková
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Vzpomínka na 28. říjen 1918
Vzpomínka	 na	 nejvýznamnější	 státní	 svátek	 první	 repub-

liky	 se	 konala	 28.	 října	 2015	 u	 pomníku	 padlých	 v	 I.	 světové	
válce	a	v	parku	Hrdinů	u	busty	1.	československého	prezidenta	
T.	 G.	 Masaryka.	 Věnec	 položili	 hrdinům	 starosta	 obce	 Pavel	
Botek,	místostarostka	Jaroslava	Bedřichová,	Růžena	Hlůšková,	
Jaromír	 Lažek,	 Miroslav	 Kosík	 a	 další	 zastupitelé	 obce.	 Ško-
da,	že	se	zúčastnilo	velmi	málo	místních	občanů.	Pan	starosta	
přednesl	projev,	z	kterého	cituji:	„Scházíme	se	dnes	u	příleži-
tosti	 vzpomínky	 na	 97.	 výročí	 vzniku	 samostatného	 Českoslo-
venska.	 Je	 to	 zvláštní	 pocit,	 protože	 se	 scházíme	 k	 výročí	 již	
neexistujícího	státu.	Přesto	se	k	jeho	odkazu	neustále	hlásíme,	
cítíme	se	být	jako	Česká	republika	jeho	nástupci.	Zároveň	také	
stojíme	na	místě	válečného	hrobu	našich	předků,	kteří	položi-
li	 svůj	život	v	I.	 světové	válce.	Právě	 tato	válka	zpečetila	osud	
300leté	habsbursko-lotrinské	dynastie	a	dala	vzniknout	novým	
nástupnickým	státům.	A	právě	hrdinství	a	nesmírné	oběti	čes-
kých	a	slovenských	vojáků	na	frontách	I.	světové	války,	u	Zboro-
va,	na	italské	Pijavě,	ve	francouzských	a	ruských	legiích	postavilo	
nástupnické	Československo	do	pozice	statečných,	spolehlivých	
a	čestných	spojenců	vítězných	mocností.

Přesně	14	dnů	před	oficiálním	koncem	světové	války,	 tedy	
28.	října	propukly	v	Praze	pouliční	nepokoje,	které	nakonec	vy-
ústily	ve	vyhlášení	samostatného	československého	státu.	Byť	to	
byla	vlna	emocí	obyvatel	Prahy,	která	do	jisté	míry	překvapila	
zahraniční	odbojáře	v	čele	s	TGM,	nedala	se	už	zastavit	a	spon-
tánní	 vystoupení	 českého	obyvatelstva	28.	 října	našlo	kladnou	
odezvu	 u	 společenství	 národů	 a	 Československo	 bylo	 uznáno	
samostatným	státem.	Nesmírné	diplomatické	úsilí	vyvinula	naše	
vůbec	první	tříčlenná	revoluční	vláda	ve	složení	T.G.	Masaryk,	
E.	Beneš	a	M.	R.	Štefánik.	Bez	těchto	mužů	října,	operujících	
v	zahraničním	odboji,	by	revolta	proti	císařství	nemusela	být	tak	
úspěšná	ani	tak	poklidná.

Nová	vlast	Čechů	a	Slováků	však	nepatřila	pouze	jim.	Para-
doxem	je,	že	vznikla	jako	odraz	národnostních	sporů	německo	
–	slovanských	uvnitř	monarchie,	ale	na	stejný	problém	navázala	
i	ona.	Velké	národnostní	skupiny	Němců	a	Maďarů	de	facto	po	

dvaceti	 letech	 mladé	 a	 bouřlivě	 se	 rozvíjející	 Československo	
pohřbily.	Po	druhé	světové	válce	se	naše	republika	opět	spoji-
la	a	opět	se	projevily	i	národnostní	problémy.	Tyto	nedokázala	
utlumit	ani	federalizace	státu	koncem	šedesátých	let	minulého	
století.	 Definitivní	 konec	 Československa,	 které	 naši	 otcové	
a	dědové	tolik	milovali	a	pro	které	tolik	obětovali,	přišel	po	75	
letech	jeho	existence.	Obrovská	a	pochopitelná	touha	po	sebe-
určení	Slováků	vyvrcholila	1.	ledna	1993,	kdy	se	na	mapě	Evropy	
vedle	sebe	objevily	samostatně	jak	Česká,	tak	Slovenská	repub-
lika.	To,	že	především	českým	zemím	více	přirostlo	bývalé	Čes-
koslovensko	k	srdci,	dokazuje	převzetí	státních	symbolů	vlajky	
a	státního	znaku.	To,	že	právo	Slováků	na	samostatnost	a	sebe-
určení	bylo	opodstatněné,	zase	dokazuje	fakt,	že	naše	vzájemné	
vztahy	nebyly	nikdy	tak	dobré	a	tak	blízké	jako	dnes.	Dovolím	si	
tvrdit,	že	75letá	společná	cesta,	společné	zkušenosti	i	společné	
rodiny	v	nás	zapustily	hluboké	kořeny	sounáležitosti.	To	je	neo-
cenitelná	zásluha	Československé	republiky,	jejíž	vznik	si	dnes	
připomínáme.	

Dovolte	mi	dnes	po	97.	letech	obrátit	se	k	nejvýraznější	po-
stavě	té	doby,	k	tehdejšímu	prezidentu	T.	G.	Masarykovi.	Dovol-
te	mně	zakončit	tento	projev	jeho	slovy,	pronesenými	na	půdě	
Rudolfína	28.	října	1919	u	příležitosti	prvního	výročí	samostat-
nosti.	Myslím,	že	jeho	slova	jsou	platná	trvale:	„Budiž zdůrazně-
no se vší rozhodností, že náš nový stát, že republika a demokracie 
potřebují vedle svého administračního aparátu a armády také pev-
ný mravní základ. Bez mravních, bez charakterních jedinců, bez 
zdravých rodin, bez věrného přátelství, bez lokálnosti k různým 
společenským organizacím, jejichž jsme členy, bez solidnost ve vší 
naší činnost nemůže být silné republiky. Demokracie bez uznání 
mravní autority, autority zásad a povolaných osob, je nemožna.“

Členové	dechové	hudby	Novovešťanka	zpestřili	svými	sklad-
bami	společenskou	událost.	V	jejich	podání	zazněla	i	naše	krás-
ná	Československá	hymna.	Poté	všichni	uctili	památku	polože-
ním	kytice	našemu	prezidentu	T.	G.	Masarykovi.

Nezapomínejme	na	vznik	Československa,	kdy	 jsme	získali	
svobodu.	 Miroslava Vajdíková
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Ze života obce

Roztančená neděle na Orlovně
Krásné	 nedělní	 odpoledne	 s	 folklorem	 oživilo	 Orlovnu	

v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Zatančit	a	zazpívat	přišly	čtyři	dětské	
folklorní	soubory	z	Uherského	Ostrohu	i	okolí,	tedy	ostrožský	
Rozmarýnek,	 soubor	 Štěpnička	 z	 Veselí	 nad	 Moravou	 a	 no-
voveské	 soubory	 Včelínek	 a	 Pomněnka.	 Poslední	 jmenovaný	
soubor	doprovázeli	muzikanti	z	cimbálové	muziky	Novoveská	

banda.	Diváci	se	mohli	těšit	pohledem	nejen	na	krásné	kroje,	
ale	také	na	ladnost	pohybů	všech	tanečníků	a	tanečnic.	K	dob-
ré	náladě	velkou	měrou	přispěla	také	dětská	cimbálová	muzika	
Štěpnička	z	Veselí	nad	Moravou.	Velký	dík	patří	všem	vystu-
pujícím	i	všem	divákům,	kteří	děti	podpořili	svým	zaslouženým	
potleskem.	 Hana Maxerová

Předvánoční návštěvy v domovech pro seniory
Stalo	se	již	tradicí,	že	v	předvánočním	čase	navštěvují	zá-

stupci	obce	Ostrožská	Nová	Ves	domovy	důchodců.	Nebylo	
tomu	 jinak	ani	10.	prosince	2015.	Naše	občany	potěšili	pan	
starosta	 Pavel	 Botek,	 místostarostka	 Jaroslava	 Bedřicho-
vá,	paní	Anna	Májíčková	a	Stanislav	Tureček.	V	příjemném	
prostředí	společenských	místností	čas	příjemně	ubíhal.	Bylo	
o	 čem	 povídat.	 Naši	 spoluobčané	 se	 zajímali	 o	 dění	 v	 obci,	
ptali	se	na	své	bývalé	sousedy,	známé.	Naši	představitelé	in-
formovali	 přítomné	 o	 tom,	 co	 se	 za	 rok	 2015	 nejdůležitější	
událo.	Další	 informace	získali	 z	Profilů,	které	vychází	5x	za	
rok.	 Za	 některými	 obyvateli	 domovů	 jsme	 museli	 jako	 zá-
stupci	obce	na	pokoj,	neboť	zdravotní	stav	jim	nedovolil	vstát	
z	 lůžka.	 Představitelé	 obce	 předali	 našim	 seniorům	 balíčky	
s	 ovocem,	 kosmetické	 balíčky	 a	 výtisky	 Profilů.	 Posezení	 se	
spoluobčany	bylo	velmi	příjemné	a	dárečky	 jim	udělaly	vel-
kou	radost.	Všichni	jsme	si	navzájem	popřáli	šťastné	svátky,	
hodně	zdraví,	které	senioři	nejvíc	potřebují,	a	pohody.	Kvůli	
náročnosti	práce	v	předvánočním	čase	představitelů	obce	ob-

držely	spoluobčanky	v	Kokorech	a	Kvasicích	balíčky	poštou.	
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	na	ně	nezapomněla	a	také	jim	popřá-
la	krásné	Vánoce,	pohodu	a	zdraví.	
Naši spoluobčané od 1. 1. 2015 v domovech:
Domov důchodců Buchlovice: Frieda	Táborová,	oslavila	28.	11.	
2015	108	let,	Marie	Stužková,	Marie	Vrbová,	Ludmila	Ťoková

Domov pro seniory Uherské Hradiště: Marie	Hanáková,	Marie	
Kusáková,	Josef	Zajíc,	František	Snopek,	Vlastimil	Vrba.

Domov pro seniory Nezdenice:	Marie	Jelénková.

Domovinka Uherský Ostroh: Marie	Bezděková,	Marie	Zajíco-
vá,	Marie	Bočková,	Hedvika	Čápková,	Ludmila	Konečná,	Lud-
vík	Boček,	Lubomír	Jurásek

Ústav sociální péče Velehrad: Vladimír	Vítek,	Jolana	Žigová.

Ústav sociální péče pro dospělé Kokory:	Ludmila	Botková.

Ústav sociální péče Kvasice:	Milada	Botková.
Miroslava Vajdíková
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Dětský soubor Včelínek 
Nezapomenutelným	 zážitkem	 se	 stalo	 Svatokateřinské	 vy-

stoupení	 místního	 dětského	 souboru	 Včelínek	 v	 Domově	 po-
kojného	stáří	Boršice.	Díky	ochotě	rodičů	a	našeho	hudebního	
doprovodu	 slečny	 Denisky	 Andrýskové,	 jsme	 mohli	 přijmout	
pozvání	 na	 pro	 nás	 tak	 výjimečné	 odpoledne.	 Děti	 vystoupily		
s	pásmem	Pasáčci,	U	potoka	a	zazpívaly	také	koledy.	Byť	para-
doxně	nejmenší	potlesk	v	rok	a	půl	staré	„historii“	kroužku,	byl	
nevětší	odměnou,	neboť	se	děti	dostaly	mezi	lidi	hendikepova-
né,	staré,	ale	se	srdcem	otevřeným	a	s	dětskou	radostí	v	očích.	
Snad	 i	díky	 řádovým	sestrám,	které	domov	obývají,	 jsme	měli	
tu	čest	zažít	nepopsatelnou	atmosféru,	která	byla	až	dojemná.

Největší	 díky	 ale	 patří	 našim	 dětem	 -	 Včelkám,	 které	 jsou	
naší	velkou	inspirací	a	radostí!	V	březnu	2014	byl	kroužek	zalo-
žen	s	tím,	že	než	by	děti	seděly	doma,	můžeme	se	jen	tak	schá-

zet.	 Záměr	 předčil	 naše	 očekávání	 a	 k	 dnešnímu	 datu	 máme	
7	stálých	párů	ve	věku	3-6	let	a	za	sebou	12	vystoupení.	Srdečně	
děkujeme	všem,	kteří	nám	dávají	příležitost	k	tomu,	aby	se	děti	
mohly	ukázat.	Velmi	si	toho	vážíme!

V	našem	Vánočním	pásmu	máme	říkanku:

„Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavím tvář, ten dotek má něhu.

rozzáří úsměv a otupí zlost,
tak přejem všem lidem, ať vloček je dost!“

Za	celý	kroužek	přeji	všem	láskyplné	Vánoce	a	spoustu	vlo-
ček! Lenka Zachová

Šmoulové a Šmoulinky sportovali v Ostrožské Nové Vsi
Na	Orlovnu	v	Ostrožské	Nové	Vsi	přiběhli	18.	října	ze	svých	

muchomůrkových	domečků	malí	šmoulové	a	šmoulinky.	Zajímá	
vás,	proč	přišli?	Řekli	by	vám,	že	přišli	vesele	šmoulovat,	v	naší	
řeči	tím	myslí	vesele	sportovat.	Kromě	všelijakých	sportovních	

disciplín	si	procvičili	také	svoje	šmoulí	hlavičky	při	řešení	kvízů	
a	hlavolamů!	Na	každého	opravdového	šmoulu,	tedy	modrého	
šmoulu	v	bílých	kalhotách	a	s	modrým	ocáskem,	byla	přichystá-
na	krásná	sladká	odměna!	 Hana Maxerová

Ze života obce

DDM Pastelka připravuje následující akce:
23. 1. 2016 - Sobota v pohybu

DDM	Pastelka	zve	všechny	na	již	tradiční	sportovní	akci.	Na-
šim	mottem	je	„Dodržme	novoroční	předsevzetí“.	Cena	za	jed-
noho	účastníka	na	celé	odpoledne	je	100	Kč,	cena	za	jednu	lekci	
je	50	Kč.	

29. 1. 2016 - Pololetní prázdniny na Pastelce
DDM	Pastelka	pořádá	zábavný	dopolední	a	odpolední	pro-

gram	pro	děti	od	6	let	plný	her	a	soutěží.	Po	programu	je	možnost	
zúčastnit	se	nocování	na	Pastelce.	

1. – 5. 2. 2016 - Filmové prázdniny (jarní prázdniny na DDM 
Pastelka)

Pro	všechny	děti,	které	se	nechtějí	o	jarních	prázdninách	doma	
nudit,	připravil	DDM	Pastelka	na	motivy	filmů	veselá	hravá	do-
poledne.	Program	na	jednotlivé	dny	bude	upřesněn	na	plakátech.	
Na	každý	den	je	nutné	se	předem	přihlásit	(nejlépe	do	25.	1.)!	

Děti	by	si	měly	nosit	svačinu	a	láhev	s	pitím,	vhodné	oblečení	
dle	programu.	Sraz	i	rozchod	účastníků	je	vždy	na	DDM	Pastelka,	
Uh.	Ostroh,	náměstí	Sv.	Ondřeje	47.	

7. 2. 2016 - Karneval na ledě
DDM	 Pastelka	 zve	 všechny	 na	 tradiční	 Karneval na ledě,	

který	se	bude	konat	7. 2. 2016 14:30	–	16:00	hod.	na Zimním 
stadionu v Uherském Ostrohu.	 Čas	 bude	 upřesněn	 na	 pla-
kátech	 (lze	 přesně	 stanovit	 až	 podle	 rozpisu	 ledové	 plochy).	
Všechny	děti	se	mohou	těšit	na	cenu	za	splnění	úkolů,	odmě-
něny	budou	také	nejoriginálnější	masky.

Vstupné: děti	30	Kč,	doprovod	10	Kč.

13. 2. 2016 - Valentýnská diskotéka
Pro	všechny	holky	a	kluky	je	tu	párty	na	Valentýna	nabitá	

disko	hudbou,	veselými	soutěžemi	a	bohatou	tombolou.	K	za-
koupení	bude	občerstvení	a	valentýnské	míchané	nealko	nápo-
je.	U	vstupu	bude	pro	každého	připraven	malý	dáreček.	Kdy: 
od	16:00	do	18:00	hod.;	kde:	DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh;	
vstupné:	30	Kč;	tombola:	20	Kč.	

25. 2. 2016 - Okrskové kolo recitační soutěže pro základní školy
Kdy: od	9:00	hod.; Kde:	taneční	sál	DDM	Uherský	Ostroh.	

Prezence	soutěžících	od	8:30	hod.	Těšíme	se	na	všechny	malé	
recitátory	a	diváky.	

Více	 informací	na	www.ddmpastelka.cz,	 facebooku	DDM	
Pastelka	Uherský	Ostroh	a	tel.	775	582	885.
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Betlémští pastýři
O	Vánocích,	pokud	trochu	vnímáme	jejich	vlastní	smysl,	 je	

v	centru	pozornosti	děťátko	jménem	Ježíš.	A	pak	jeho	maminka	
Maria	 a	 pěstoun	 Josef.	 To	 jsou	 hlavní	 postavy	 v	 našich	 betlé-
mech.	Svatý	evangelista	Lukáš	nám	zanechal	poměrně	obsáhlou	
zprávu	o	důležité	skupině	lidí,	kterou	také	v	betlémech	nejrůz-
nějším	 způsobem	 znázorňujeme.	 Jsou	 to	 pastýři.	 Ti	 naši	 mají	
často	podobu	rolníků,	řemeslníků,	hochů,	kteří	pásali	dobytek	
na	našich	lukách.	Lidová	fantazie	přidává	i	postavy,	které	se	ko-
lem	výše	uvedených	točily	–	selky,	hospodyně,	služebné.	A	v	čes-
kém	provedení,	velmi	často	ve	starých	krojích	z	Plzeňska,	nebo	
v	moravském	provedení	s	pastýři	podle	valašských	předloh	jde	
o	velmi	milou	a	zvláště	pro	děti	působivou	dekoraci.	Jako	děti	
jsme	toužili	mít	doma	figurky	pastýřů	či	jiných	postav,	které	jim	
dělaly	společnost.	A	stačila	by	i	dřevěná	ovečka.

Proč	svatý	Lukáš	věnuje	v	evangeliu	 tolik	místa	pastýřům?	
Představují	nás,	obyčejné	lidi,	kteří	v	dějinách	často	nebudeme	
mít	jméno,	ale	přitom	hrajeme	svoji	důležitou	historickou	roli.	
Svět	 a	 jeho	 dějiny	 netvoří	 jen	 mudrci	 od	 východu,	 císař	 Au-
gustus,	kterého	Lukáš	také	zmiňuje,	či	zlý	a	potměšilý	Herodes,	
skoro	 prototyp	 politika	 našeho	 světa,	 ale	 především	 obyčejní	
lidé	se	zdánlivě,	ale	opravdu	jen	zdánlivě	obyčejnými	životy.

Pastýři	 si	 podle	 evangelia	 uvědomili	 mimořádnost	 dítěte,	
které	navštívili.	I	obyčejní	lidé	vidí	často	srdcem,	smyslem	pro	
spravedlnost,	citem	a	intuicí	více,	než	velcí	potentáti,	kteří	mají	
zástupy	poradců,	konzultantů,	kteří	 se	scházejí	na	mezinárod-
ních	 setkáních,	 kde	 kují	 pikle	 k	 prospěchu	 svých	 bankovních	
účtů	a	ke	škodě	lidí	ve	světě.	Vidí	víc,	vidí	lépe,	poznávají	to,	co	
je	podstatné.	Vidí,	pokud	mají	nezatížené,	čisté	srdce.	A	to	dítě	
z	 jeslí	 jednou	prohlásí:	„Blahoslavení	čistého	srdce,	protože	ti	
uvidí	Boha.“

Pastýři	přinesli	dítěti	dárky.	Určitě	to	nebyla	vánočka	a	naše	
moderní	dobroty,	spíše	nějaké	nezbytné	potřeby	a	nejobyčejněj-
ší	potraviny.	Roli	nehraje	velikost	a	vznešenost	daru,	ale	dobrý	
úmysl	a	potřebnost	daru.	A	to	dítě	z	jeslí	jednou	prohlásí:	„Ani	
sklenice	studené	vody	podaná	z	lásky	k	Bohu	nezůstane	bez	od-
měny.“

Pastýři	se	vrátili	od	Ježíška	domů	a	chválili	Boha.	Prožili	
radost,	viděli	mimořádné	dítě,	nejspíš	nechápali,	 jak	mimo-
řádné,	ale	to	nevadilo.	A	setkali	se	s	anděly.	Jejich	srdce	byla	
naplněna	radostí.	Sami	nic	hmotného	nedostali,	ale	dali.	Pře-

devším	dali	dary	ze	srdce,	potěšili	lidi,	rozzářili	vlastní	duši.	
Až	my	budeme	odcházet	od	jesliček,	ale	především	jak	bude-
me	opouštět	Vánoce	2015,	svátky	narození	dítěte	Ježíše,	kéž	
bychom	byli	tak	jak	pastýři	naplněni	radostí.	A	kéž	by	nám	ta	
radost,	vnitřní	čistá	radost,	dlouho	vydržela.

	 Vladimír Teťhal

Téma
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Školní rok 1967/68

Školní	 rok	začal	4.	 září	1967.	Učitelé	ve	 třídách	přivítali	
žáky	a	rozdali	jim	učebnice	a	školní	potřeby,	zároveň	zjistili	
početní	stav	žáků	pro	nový	školní	rok.	Žáci	byli	opět	rozdě-
leni	 do	 18	 tříd,	 z	 nichž	 bylo	 9	 tříd	 postupných	 a	 při	 nich	 9	
tříd	 pobočných.	 Žáci	 jsou	 opět	 děleni	 jako	 minulá	 léta:	 ze	
severní	části	obce,	tj.	od	silnice	vedoucí	do	Lhoty,	chodí	žáci	
do	A	tříd,	z	jižní	části	obce	do	B	tříd.	Ve	třídách	byl	tento	stav	
žáků	a	tito	učitelé:

Třída Počet žáků Třídní učitel
I.A	 26	 	Julie	Sovová
I.B	 29	 	Miroslava	Honcová
II.A	 32	 	Miroslava	Hastíková
II.B	 32	 	Anna	Čerešňáková	
III.A	 30	 	Marie	Bartošová
III.B	 30	 	Jarmila	Rybáčková
IV.	A	 36	 	Vladimír	Remeš
IV.B	 32	 	Jarmila	Súkupová
V.A	 34	 	Marie	Andrlová
V.B	 32	 	Drahomíra	Šálková
VI.A	 33	 	Tomáš	Mikšík
VI.B	 32	 	Josef	Botek
VII.A	 35	 	Evžen	Hajdaj
VII.B	 35	 	Marie	Habartová
VIII.A	 29	 	Milada	Ondračková
VIII.B	 26	 	Dana	Hofmannová
IX.A	 24	 	Svatopluk	Hofmann
IX.B	 24	 	Vladimír	Vaverka
Celkem	 551

Je	to	celkem	zvláštnost,	že	během	školního	roku	nedošlo	
ke	změně	počtu	žactva.	Mimo	 třídní	učitele	vyučovali	 Josef	
Balcárek,	ředitel	školy,	Milan	Jelínek,	zástupce	ředitele,	uči-
telé	 Miroslav	 Hron,	 Zdena	 Němcová,	 Věroslava	 Škárová.	
Z	 loňského	 školního	 roku	 odešli	 na	 jiné	 působiště:	 Miluše	
Marešová	odešla	na	vlastní	žádost	do	Lukov	u	Bystřice	pod	
Host.,	Jana	Výrutová	odešla	na	vlastní	žádost	(rozvázala	pra-
covní	 poměr),	 Zdena	 Jančová	 byla	 přeložena	 do	 Popovic,	
František	Gajdoš	rozvázal	služební	poměr	–	odešel	do	důcho-
du,	 Klementina	 Ryllová	 –	 Czwalingová	 rozvázala	 pracovní	

poměr	k	31.	7.	1967	a	odešla	
za	 svým	 manželem	 do	 Ma-
ďarska.	 Nově	 byli	 ustanove-
ni:	Julie	Sovová,	učitelka	pro	
1.	 –	 5.	 ročník	 v	 Popovicích,	
bydlí	 v	 Uh.	 Hradišti,	 odkud	
bude	 dojíždět,	 Marie	 Barto-
šová	nastoupila	po	mateřské	
dovolené,	Jarmila	Súkupová,	
učitelka	1.	–	5.	ročníku	v	Hor.	
Němčí	 bude	 zastupovat	
Annu	Větříškovou,	která	má	
mateřskou	dovolenou.	Marie	
Andrlová	 se	 vrátila	 ze	 ZDŠ	
v	Ostrožské	Lhotě,	kam	byla	
přeložena	 k	 1.	 dubnu	 1967,	
Marie	 Habartová,	 učitelka	
6.	 –	 9.	 ročníku	 v	 Ostrožské	
Lhotě,	 bytem	 Uh.	 Hradiště,	
bude	 denně	 dojíždět,	 Dana	
Hofmannová,	učitelka	6.	–	9.	
ročníku	na	ZDŠ	Kvasice,	má	
trvalé	bydliště	v	Brně,	v	týd-
nu	 bydlí	 se	 svým	 manželem	
v	 Ostr.	 Nové	 Vsi,	 Vladimír	
Vaverka	 dokončuje	 studium	

Ch,	F,	bydlí	ve	Starém	Městě,	odkud	dojíždí.	Ve	školní	dru-
žině	 nastoupila	 místo	 Věry	 Langrové,	 která	 odešla	 do	 Uh.	
Ostrohu	do	okresního	dětského	domova,	jako	vedoucí	vycho-
vatelka	 učitelka	 Věra	 Húsková,	 bytem	 Uh.	 Ostroh.	 Během	
školního	roku	došlo	ještě	k	těmto	změnám:	Anna	Čerešňáko-
vá	se	13.	4.	1968	provdala	a	změnila	příjmení	na	Vaculíková,	
Súkupová	Jarmila	odchází	19.	12.	1967	na	mateřskou	dovole-
nou,	místo	ní	nastupuje	Marie	Muchová,	místní	rodačka	(Po-
jezná),	 která	 doposud	 působila	 v	 Raškovicích	 okres	 Frýdek	
–	Místek,	1.	4.	1968	se	vrátil	z	vojenské	služby	Josef	Hrachov-
ský,	téhož	dne	nastoupila	Zdenka	Němcová	studijní	dovole-
nou,	 která	 potrvá	 do	 23.	 června,	 Vladimír	 Vaverka	 dokon-
čil	studium	a	23.	6.	přešel	z	naší	školy	na	výpomoc	na	odbor	
školství	v	Uh.	Hradišti,	Anna	Větříšková	ukončila	mateřskou	
dovolenou	 a	 zastupovala	 onemocnělé	 učitelky	 Drahomíru	
Šálkovou	a	pak	Marii	Habartovou.	Miroslav	Hron	nastoupil	
18.	9.	1967	studijní	volno	k	vykonání	státní	závěrečné	zkoušky	
z	hudební	výchovy	+	nástroj	–	housle	pro	3.	stupeň	a	od	13.	
11.	do	18.	11.	si	vzal	neplacenou	dovolenou.	Po	tuto	dobu	jej	
zastupoval	důchodce	Dominik	Černý	z	Hluku,	Věra	Húsková	
-	 Beranová	 nastoupila	 mateřskou	 dovolenou	 5.	 2.	 1968,	 do	
5.	 6.	 ji	 zastupovala	 Filomena	 Bachanová,	 v	 domácnosti,	
z	Ostr.	Nové	Vsi,	na	její	místo	pak	nastoupila	do	konce	škol-
ního	roku	Anna	Větříšková.

Z	551	žáků	mělo	na	konci	školního	roku	2.	stupeň	z	cho-
vání	6	žáků	–	neomluvené	hodiny,	nekázeň,	bití	se	spolužáky	
a	6	žáků	3.	stupeň	–	krádeže	v	samoobsluze,	vykrádání	peněz	
z	kapes	kabátů	spolužáků.	63	žáků	bylo	za	vzorné	chování	po-
chváleno.	S	vyznamenání	prospělo	81	žáků,	9	žáků	propadá,	
13	žákům	byly	povoleny	opravné	zkoušky	po	prázdninách,	3	
žáci	 postupují	 s	 nedostatečnou	 z	 1	 předmětu.	 Celkem	 bylo	
64	nedostatečných,	z	toho	z	jazyka	českého	24,	z	ruského	10,	
z	matematiky	13	a	další	z	vlastivědy,	dějepisu,	zeměpisu,	fy-
ziky,	chemie,	přírodopisu	a	výtvarné	výchovy.	Na	studium	šli:	
1	chlapec,	6	dívek,	do	vojenské	školy	2	chlapci,	do	učebního	
poměru	24	chlapců	a	6	dívek,	na	zapracování	do	továren	11	
dívek,	2	děvčata	zůstala	u	rodičů	doma.	Do	priorit	se	hlásili	
–	1	hoch	hornictví,	do	VŽKG	1	chlapec	a	1	dívka,	do	země-
dělství	1	chlapec	a	1	dívka,	na	zemědělské	stavby	8	chlapců	
a	4	dívky	do	kovooboru.

1967 - 1968, 1A, třídní učitelka Julie Sovová
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V	 uplynulém	 školním	 roce	
bylo	 tělesné	 výchově	 vyučová-
no	odborníky	pro	Tv	Svatoplu-
kem	a	Danou	Hofmannovými.	
Žáci	se	zúčastnili	různých	sou-
těží	 a	 přeborů.	 Nejúspěšnější-
mi	 jednotlivci	 byli:	 František	
Lorenc,	 Ladislav	 Botek,	 Josef	
Jelének,	 Jan	 Nedbal,	 Jiří	 Ne-
dbal,	 Marie	 Bočková	 a	 Marie	
Zajícová.	 Žáci	 byli	 soustav-
ně	 vedeni	 všemi	 vyučujícími	
k	 tomu,	 aby	 si	 udržovali	 po-
řádek	 ve	 svých	 učebnách	 i	 na	
chodbách,	 aby	 třídy	 byly	 vždy	
vkusně	 vyzdobeny.	 Nejlepší	
práce	 z	 výtvarné	 výchovy	 byly	
průběžně	 vystavovány	 a	 byla	
uspořena	 výstavka	 nejlepších	
prací	z	výtvarné	výchovy,	dílen-
ských	prací,	kroužků	modelář-
ského,	 historického	 a	 maňás-
kového.	 Část	 této	 výstavky	
byla	 pak	 odeslána	 na	 výstavu	
Dětského	projevu	do	Uh.	Hra-
diště.	 Žáci	 navštívili	 divadelní	
představení	 SD	 v	 Uh.	 Hradišti	 a	 recitaci	 brněnských	 uměl-
ců.	Žáci	s	vlastním	programem	se	zúčastnili	všech	kulturních	
akcí	v	obci	a	pak	uspořádali	akademii	 s	 recitacemi,	zpěvem	
a	 scénkou	 „Bílá	 paní“.	 28.	 4.	 1968	 byl	 odhalen	 Fučíkův	 po-
mník.	Žáci	druhého	 stupně	 se	 zúčastnili	 soudního	přelíčení	
u	 okresního	 soudu,	 navštívili	 muzea,	 film	 Babička,	 okresní	
archív	v	Uh.	Hradišti.	Žáci	vystupují	na	akcích	sboru	pro	ob-
čanské	záležitosti	a	pěvecký	sbor	pod	vedením	pana	učitele	
J.	Botka	zpívá	pacientům	ve	zdejších	lázních.	

Metodické	 sdružení	 bylo	 rozděleno	 na	 2	 skupiny:	 pro	
1.	a	2.	ročník	–	vedoucí	Mir.	Honcová,	pro	3.	–	5.	ročník	–	ve-
doucí	D.	Šálková.	Obě	skupiny	se	scházely	podle	pociťované	
potřeby.	Velkou	závadou	bylo	směnné	vyučování.	Předměto-
vé	 komise:	 M.	 Ondračová	 –	 jazyková,	 V.	 Mikšík	 –	 přírodní	
vědy.

Na	škole	se	vyskytl	1	případ	onemocnění	infekční	žloutenkou.	
Po	provedení	zdravotnických	opatření	se	dál	nešířila.	Koncem	zimy	
trpěli	někteří	žáci	a	učitelé	chřipkovým	onemocněním.	Lékařské	
prohlídky	byly	prováděny	podle	plánu.	Na	jaře	r.	1968	jsme	vysázeli	
ovocné	stromky	na	školním	pozemku	„U	svatých“	v	hodnotě	1	571,	
80	Kč.	V	prosinci	1967	bylo	započato	s	GO	budovy	č.	1.	Opravu	
provádí	Okresní	 stavební	podnik	Staré	město	a	Uh.	Brod.	Třídy	
z	budovy	č.	2	byly	přestěhovány.	1.	třídy	směnují	v	budově	MNV,	
2.	–	5	třídy	směnují	na	Kulturním	domě	v	Chylicích.	V	budově	č.	2	
byla	o	prázdninách	jenom	opravena	malba.	9.	třídy	končily	školní	
rok	15.	června,	ostatní	třídy	29.	června.	Protože	ředitel	Balcárek	je	
od	6.	5.	ve	stavu	nemocných,	zastupuje	ho	po	dobu	nemoci	dosa-
vadní	zástupce	Milan	Jelínek	a	zástupce	mu	dělá	T.	Mikšík.

Zapsal	Milan	Jelínek,	ředitel	školy
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

1967 - 1968, 9. AB

1967 - 1968, 1B, třídní učitelka Mir. Honcová
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Procházka po hřbitově aneb Dobroděj z Kvačic
Označení	„dobroděj“	není,	jak	by	se	dnes	mohlo	leckomu	

zdát,	ironií,	ale	přesně	vystihuje	člověka,	jehož	hrob	byl	ještě	
letos	 v	 zadní	 části	 hřbitova	 a	 dnes	 se	 jeho	 fotografie	 na	 nás	
usmívá	 z	 pomníčku	 u	 cesty	 v	 urnové	 části	 hřbitova.	 Kliment	
Peprník.	Brzy	 to	bude	 šedesát	 let,	 co	Novou	Ves	opustil	 na-
vždy.

Pocházel	z	Kvačic,	kde	se	narodil	23.	listopadu	1889	na	čís-
le	24.	Tatínek	Matěj	byl	domkař	a	pocházel	ze	selského	rodu	
na	 Předměstí,	 maminka	 Anna	 byla	 dcerou	 kvačického	 dom-
kaře	Jana	Galušky.	Den	narození	dal	novorozenému	chlapci	
jméno	 Kliment.	 Ten	 den	 se	 totiž	 slaví	 památka	 svatého	 Kli-
menta,	 jednoho	z	prvních	papežů,	který	byl	umučen	na	Kry-
mu	a	jehož	ostatky	objevil	a	na	Velkou	Moravu	a	později	do	
Říma	přinesl	svatý	Cyril.	Kliment,	latinsky	Clemens,	znamená	
laskavý,	 mírný,	 příjemný.	 A	 na	 Klimentovi	 Peprníkovi	 se	 po	
celý	 život	 potvrzovala	 zásada,	 že	 jméno	 charakterizuje	 nosi-
tele,	čili	nomen	omen.	Kliment	se	vyučil	klempířem	a	našel	si	
práci	v	Nové	Vsi.	A	zde	se	seznámil	s	Annou	Šálkovou.	Vzali	
se	30.	ledna	1924,	oddával	je	farář	Mořic	Luska.	Nevěsta	byla	
ze	selské	rodu	na	čísle	133,	kde	se	narodila	29.	května	1894.	
Tatínek	Josef	byl	v	době	narození	dcery	čtvrtníkem.	Maminka	
Kateřina	byla	rozená	Jelénková.

Kliment	se	svojí	ženou	bydlel	na	čísle	505.	V	první	řadě	se	
věnoval	své	klempířské	profesi.	Byl	zdatným	řemeslníkem,	vě-
noval	se	také	odborné	přípravě	učňů.	Mezi	poslední	patřil	poz-
ději	 známý	 Novovešťan	 Ludvík	 Straka.	 Kliment	 Peprník	 byl	
však	víc	než	jen	pan	mistr.	Ke	svým	učňům	se	choval	jako	otec	
a	 vytvořila	 se	 osobní	 pouta,	 která	 zpřetrhala	 až	 smrt.	 I	 když	
mladí	klempíři	se	osamostatnili,	vždy	měli	u	svého	mistra	dve-
ře	otevřené	a	místo	u	stolu.

Pan	 mistr	 Peprník	 však	 uměl	 snad	 všechno.	 Lidé	 za	 ním	
přicházeli	s	nejrůznějšími	prosbami	a	on	byl	jakýmsi	mistrem	
devatera	řemesel.	Možná	i	více.	Často	dělal	jen	za	Pán	Bůh	za-
plať.	Stávaly	se	kuriózní	situace,	že	lidé	od	něj	čekali	nemožné.	
Když	Novovešťanka	přinesla	slepici	se	zlomenou	nohou,	aby	ji	
vyléčil,	mohl	pan	mistr	doporučit	jen	slepičí	polévku.

Doma	byl	Kliment	hodným	manželem	a	tatínkem,	maminka	
Peprníková	nereptala	a	brala	vše	tak,	že	to	tak	má	být.	Rozu-
měla	manželově	povaze,	jeho	touze	po	pokroku,	někdy	trochu	
podivné,	ale	nikdy	jej	neomezovala.	Kliment	totiž	byl	i	spole-
čensky	angažovaný.	Brzy	po	svatbě	se	stal	včelařem	a	hodně	sil	
věnoval	včeličkám	i	spolkové	práci.	Druhým	jeho	zájmem	byla	
práce	mezi	hasiči,	které	určitou	dobu	i	vedl.	A	podle	pamětní-
ků	se	angažoval	ve	všem,	v	čem	se	v	Nové	Vsi	angažovat	mohl.

Lidí,	kteří	znali	Klimenta	Peprníka,	ubývá.	Ale	všichni	na	něj	
vzpomenou	v	dobrém	jako	na	usměvavého,	příjemného	člověka,	
který	se	snažil	pomáhat	kdykoli,	kdekoliv	a	každému,	kdo	to	po-
třeboval.	Odpoledne	2.	května	1956	mu	přineslo	odchod	z	kruhu	
lidí,	které	měl	rád,	a	proto	oni	také	měli	rádi	jej.	Manželka	Anna	
jej	přežila	o	více	jak	třicet	let,	zemřela	4.	prosince	1987.	Třebaže	
hrob	už	zanikl,	z	bezejmenné	fotografie	na	jiném	místě	na	hřbito-
vě	se	na	nás	Kliment	Peprník	nadále	usmívá.	 Vladimír Teťhal

Anna Peprníková

Hedvika Jurásková

Hrob Klimenta Peprníka

Kliment Peprník

Pomník JuráskůFrantišek Jurásek

Procházka po hřbitově aneb Poslední pekař II
V	minulém	čísle	pro	nedostatek	místa	nebyly	otištěny	fotografie	pekaře	Františka	Juráska	a	jeho	manželky,	proto	se	na	ně	mů-

žeme	podívat	až	v	tomto	čísle.		 	 Vladimír Teťhal
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Drakiáda
V	pátek	23.	října	nám	konečně	začalo	přát	počasí	a	my	jsme	tak	mohli	v	mateřské	škole	uspořádat	DRAKIÁDU.	Sešli	jsme	se	na	

poli	na	Obecnicích,	kde	oblohu	poselo	spoustu	krásných	pestrobarevných	draků.	Poté	jsme	se	všichni	společně	přesunuli	na	školní	
zahradu,	kde	už	hořel	oheň	a	my	jsme	mohli	při	táboráku	a	teplém	čaji	zakončit	toto	krásné	odpoledne. Kateřina Kusáková

Podzimní výstava
Další	již	tradiční	akcí	naší	mateřské	školy	je	podzimní	výsta-

va	skřítků	„Dýňáků“.	Tak	jako	každý	rok	i	letos	rodiče	se	svými	
dětmi	předvedli	fantazii,	tvořivost	a	také	velké	nadšení	pro	tuto	
akci.	Přímo	uměleckými	díly	jsme	si	pak	vyzdobili	nádvoří	ma-
teřské	školy.	 Kateřina Kusáková

Čertovská školka spojená 
s mikulášskou nadílkou

V	pátek	4.	prosince	se	naše	mateřská	škola	proměnila	přímo	
v	čertovskou	školku.	Děti	i	paní	učitelky	převlečené	za	čertíky	
a	čertice	si	užily	dopoledne	plné	her,	tance	a	zpěvu.	Čekání	na	
Mikuláše	a	jeho	pomocníky	nám	všem	zpříjemnilo	loutkové	di-
vadlo	Šikulka.	Po	veselé	mikulášské	nadílce	 jsme	 se	 vydali	na	
obchodní	dům,	kde	nás	čekala	ještě	jedna	nadílka	a	to	od	firmy	
Jednota,	které	tímto	moc	děkujeme.	 Kateřina Kusáková
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Střípky ze školy
Adventní věnečky ve školní družině

Již	tradiční	akci	školní	družiny	–	výrobu	adventních	věnečků	
–	jsme	letos	uskutečnili	ve	středu	25.	11.	2015.	Dětem	s	výrobou	
přišli	pomáhat	tatínci,	maminky	i	babičky.	Na	výběr	bylo	ze	dvou	
druhů	-	živá	vazba	z	chvojí	nebo	proutěný	korpus.	Ozdobení	jed-
notlivých	věnečků	bylo	čistě	v	režii	dětí,	které	spolupracovaly	se	
svými	rodiči.	Odpoledne	jsme	strávili	v	příjemné	a	klidné	atmo-
sféře.	Všichni	zúčastnění	si	spokojeně	odnášeli	domů	svůj	vlastní	
adventní	věneček,	na	kterém	první	adventní	neděli	rozsvítí	první	
adventní	svíčku.	 Danuše Botková

Kouzelná lázeňská kolonáda
V	neděli	22.	11.	2015	se	vydali	mladí	turisté	společně	se	svými	

rodiči	na	sváteční	odpoledne	do	lázní	Ostrožská	Nová	Ves.	Zde	
probíhalo	již	tradiční	předvánoční	kouzelné	odpoledne.	Na	děti	
zde	čekalo	spoustu	dílniček,	ve	kterých	si	mohly	podle	chuti	vy-
robit	vánoční	dárečky	i	přáníčka.	Rodiče	si	zase	mohli	dát	něco	
dobrého	k	pití	i	snědku.	Kouzelný	byl	i	doprovodný	program,	kde	
vystupovali	i	žáci	naší	školy.	  Danuše Botková

Mladí turisté v galerii
V	sobotu	se	mladí	turisté	vydali	na	výlet	do	Galerie	v	Uh.	Hra-

dišti	na	výstavu	ilustrátorky	Heleny	Zmatlíkové.	Prohlédli	jsme	si	
její	ilustrace,	dozvěděli	se	spoustu	zajímavého	a	zkusili	si	i	kvíz.	
Knihy,	které	ilustrovala	,	byly	přeloženy	i	do	různých	cizích	jazy-
ků,	např.	čínštiny,	maďarštiny,	atd.	Celkem	ilustrovala	260	knih.	
Prohlédli	jsme	si	i	stálou	výstavu	galerie.	Poté	jsme	se	vydali	na	
cestu	 zpět.	 Původně	 jsme	 ji	 chtěli	 absolvovat	 pěšky,	 ale	 počasí	
nám	přestalo	přát,	začalo	hodně	pršet,	tak	jsme	museli	opět	vyu-
žít	vlakového	spoje.	Snad	příště	nám	již	pěší	túra	vyjde.

Danuše Botková

Drakiáda ve školní družině
V	pátek	6.	11.	2015	se	děti	spolu	s	paní	vychovatelkami	vyda-

li	pouštět	draky	na	pole.	Zpočátku	dne	to	nevypadalo	nadějně,	
že	by	sluníčko	vysvitlo,	ale	odpoledne	se	na	nás	štěstí	přece	jen	
usmálo.	Vítr	sice	moc	nefoukal,	ale	zkušeným	pouštěčům	draků	
se	povedl	drak	dostat,	i	když	jen	na	krátkou	chvíli,	do	vzduchu.	
Strávili	jsme	tak	hezké	odpoledne	na	vzduchu	a	všichni	si	to	spo-
lečně	užili.	 Danuše Botková, Irena Hlaváčková

Halloween pro I. stupeň
Na	 27.10.2015	 si	 zástupci	 žákovského	 parlamentu	 připravili	

pro	žáky	I.	stupně	„Halloween“.
Bylo	připraveno	několik	stanovišť	–	 lovení	pokladu	mezi	ží-

žalami,	chytání	sladké	odměny,	zakousnout	se	bez	pomoci	rukou	
do	zavěšeného	jablka,	trefit	se	do	malého	otvoru	a	na	závěr	po	
krátkém	výkladu	o	významu	Halloweenu	odpovědět	na	jednodu-
ché	otázky.	Kdo	měl	splněny	všechny	úkoly,	mohl	si	za	odměnu	
vykreslit	obrázek.	Na	závěr	všichni	dostali	sladkou	odměnu.

Věříme,	že	se	všem	zúčastněným	stanoviště	s	úkoly	líbila.
 Danuše Botková

Vánoční zpívání
První	akcí	pěveckého	sboru	s	vánoční	tématikou	bylo	zpívání	

na	 vánočních	 dílničkách.	 Uskutečnily	 se	 již	 tradičně	 v	 Sirnatých	
lázních	v	Ostrožské	Nové	Vsi	v	neděli	22.	listopadu.	V	přeplněné	
lázeňské	kavárně	si	malí	i	velcí	návštěvníci	mohli	vyrobit	a	zakoupit	
různé	vánoční	ozdoby,	nebo	si	jen	posedět	a	poslechnout	si	vánoční	
písně	a	koledy	a	příjemně	se	tím	naladit.

Druhá	akce	byla	také	již	tradiční,	každoročně	se	odehrává	ve	
stejnou	dobu,	a	to	na	zahájení	adventu.	U	místního	historického	
domku	se	v	sobotu	28.	listopadu	rozezněly	vánoční	písně	a	koledy	
v	podání	dětí	z	MŠ,	Včelínku,	Pomněnky	a	ZŠ	a	dospělých	(Denice	
a	Krasavci).	Úvodní	a	závěrečnou	společnou	koledu	zahrála	Novo-
vešťanka	a	poté	se	již	všichni	přesunuli	k	nazdobenému	vánočnímu	
stromu	a	pan	starosta	ho	rozsvítil.		 Jana Melichárková
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Naše	škola	letos	získala	dotaci	z	OP	VK	výzvy	č.	56	na	pod-
poru	vzdělávání	ve	výší	776	115	Kč.	Díky	této	částce	jsme	mohli	
realizovat	 tři	 tzv.	 šablony.	 První	 aktivitou	 byl	 zahraniční	 jazy-

kově-vzdělávací	pobyt	pro	 žáky,	který	 se	uskutečnil	 2.	 -	 6.	 11.	
2015,	kdy	30	žáků	a	3	vyučující	letecky	vycestovali	do	Londýna.	
Další	aktivitou,	na	kterou	jsme	využili	dotaci,	byl	zahraniční	ja-
zykový	kurz	pro	učitele.	Této	možnosti	využily	tři	paní	učitelky	
a	ve	dnech	16.	-	28.	11.	2015	absolvovaly	kurz	výuky	angličtiny	
v	Londýně.	Třetí	aktivita	se	dotýká	téměř	všech	žáků	naší	školy	
a	je	zaměřena	na	zvýšení	úrovně	čtenářských	dovedností	žáků.	
Byly	zakoupeny	knihy,	pomůcky	a	materiály,	které	paní	učitelky	
využívají	při	realizaci	tzv.	čtenářských	dílen.

Výjezd dětí do Londýna
V	týdnu	od	2.	do	6.	

listopadu	 2015	 se	 30	
žáků	 naší	 školy	 spolu	
s	 pedagogickým	 do-
provodem	 zúčastnilo	
zájezdu	 do	 Londýna.	
Doprava	 byla	 zajiště-
na	 letecky.	 Ubytováni	
jsme	 byli	 v	 hotelu	 Ibis	
Budget	 v	 Barking,	 kde	
byla	 také	 podávána	
snídaně.	 Obědy	 byly	
připraveny	 v	 podobě	
balíčků,	 večeři	 jsme	 si	
vybrali	dle	chuti	ve	fast	
foodu.	 Hlavní	 náplní	
zájezdu	byla	výuka	ang-
lického	 jazyka	 a	 rozvoj	
jazykových	 dovedností	
žáků	 při	 komunika-
ci	 s	 rodilým	 mluvčím	
v	průběhu	výuky.	Škola	
se	 nacházela	 ve	 čtvrti	
Camden.	 Výuce	 ang-
ličtiny	 se	 věnovali	 žáci	
vždy	během	dopoledne.	
Po	 třech	 dnech	 výuky	
pak	 obdrželi	 certifikát.	
Odpolední	 program	 byl	 zaměřen	 na	 poznávání	 toho	 nejza-
jímavějšího	 z	 Londýna	 a	 opomenuta	 nezůstala	 ani	 turisticky	
atraktivní	místa.	Každý	den	čekalo	na	žáky	odpoledne	nabité	
zážitky.	Průvodkyně	byly	velmi	milé	a	snažily	se,	aby	toho	žáci	
viděli	co	nejvíce.	Prošli	jsme	se	centrem	Londýna,	viděli	jsme	
budovu	 parlamentu	 i	 Big	 Ben,	 Westminsterskou	 katedrálu,	
sídlo	premiéra,	Buckinghamský	palác	i	St.	James's	Park.	Také	
krátká	 procházka	 čínskou	 čtvrtí	 měla	 své	 kouzlo.	 Zážitkem	
byla	 i	 návštěva	 Britského	 muzea,	 Národní	 galerie	 na	 Trafal-
garském	 náměstí	 a	 pevnosti	 Tower.	 Nezapomněli	 jsme	 také	
na	Muzeum	voskových	figurín	Madame	Tussaud	a	dominantu	
města	 London	 Eye.	 Nesporně	 velkým	 zážitkem	 pro	 všechny	
zúčastněné	bylo	i	každodenní	cestování	metrem.	Třídenní	kurz	
angličtiny	sice	nestačí	k	výraznému	zlepšení	žáků	v	jazyce,	ale	
každý	 si	 z	něj	odnesl	 spoustu	nových	poznatků	a	 zkušeností,	
poznal	 i	 nové	 lidi.	 K	 rozvoji	 jazykových	 dovedností	 přispěla	
také	každodenní	komunikace	s	personálem	hotelu	či	pročítání	
novin	rozdávaných	v	metru	a	vyhledávání	nových	slovíček	na	
internetu.	Bezpochyby	 i	 samotná	návštěva	významné	světové	
metropole	byla	pro	všechny	účastníky	velkým	přínosem.	Domů	
jsme	se	vrátili	plni	dojmů.	Z	pohledu	pedagogického	doprovo-
du	bych	ocenila	profesionální	přístup	průvodkyň.	Osvědčilo	se	
ubytování	 hotelového	 typu,	 protože	 jsme	 měli	 žáky	 neustále	
pod	dozorem	a	v	případě	potřeby	jsme	byli	s	nimi	stále	v	kon-
taktu.	 Renata Němcová

Z názorů dětí
Anglie	naplnila	mé	očekávání,	 i	když	památky	 trochu	zao-

stávaly,	protože	jsem	čekala	něco	víc,	ale	i	tak	to	byl	velice	pří-
jemný	zájezd.	Co	se	 týče	 školy,	od	 té	 jsem	očekávala	zlepšení	
v	konverzaci	a	že	se	naučím	nějaká	nová	slovíčka.	To	se	splnilo,	
dokonce	 jsem	 i	 trochu	 líp	pochopila	gramatiku,	která	mi	moc	
nešla.	Takže	škola	naplnila	má	očekávání.	 Tereza Vojtková

Celkově	na	mě	zájezd	působil	velmi	příjemně.	Tři	dny	jsme	
se	zúčastňovali	dopolední	výuky	v	místní	škole.	Podle	krátkého	
testu,	který	jsme	vyplňovali	v	úvodu	kurzu,	si	nás	vyučující	roz-
dělili	do	skupin.	Každá	skupina	pracovala	na	jiné	úrovni.	Moje	
skupina	 se	 věnovala	 správné	 výslovnosti	 a	 novým	 slovíčkům,	
která	jistě	v	budoucnu	využijeme.	V	odpoledních	hodinách	jsme	
se	seznamovali	se	samotným	městem	a	jeho	pamětihodnostmi.	
Navštívili	 jsme	 například	 Tower	 of	 London,	 muzeum	 Madam	
Tussaunds,	Big	Ben	a	 zpovzdálí	 jsme	viděli	Tower	Bridge,	 ale	
z	důvodu	nepříznivého	počasí	jsme	jej	nemohli	navštívit.	Se	zá-
jezdem	jsem	byla	velmi	spokojená.	Kdybych	měla	možnost,	ráda	
bych	se	zúčastnila	i	jiného	podobného	zájezdu.	Ta	zkušenost	sto-
jí	za	to.	 Barbora Pančíková

Jsem	velmi	ráda	za	to,	že	jsem	měla	tu	možnost	vycestovat	
přímo	do	Londýna.	Konečně	jsem	mohla	vidět,	jak	vypadá	pravý	

škola
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Londýn.	A	nejen	z	fotek.	A	také	jsem	se	mohla	zúčastnit	výuky	
v	 anglickém	 jazyce.	 Bylo	 to	 něco	 úžasného	 slyšet	 kolem	 sebe	
jen	samou	angličtinu.	U	nás	ve	 třídě	 jsem	si	mohla	popovídat	
s	holkami	z	Ruska,	co	tam	byly	taky	na	zájezdu,	ale	na	delší	dobu	
než	my.	Konečně	 jsem	 si	mohla	 ověřit,	 jak	 jsem	na	 tom	doo-
pravdy	s	angličtinou.	Naučila	jsem	se	tam	nějaká	nová	slovíčka,	
novou	gramatiku	a	hlavně	se	zlepšila	v	mluvení.	Seznámili	nás	
tam	i	s	historií	Londýna,	což	bylo	taky	fajn,	ale	lepší	bylo	vidět	ty	
památky	na	vlastní	oči.	 Kateřina Červenáková

Z	projektu	jsem	byl	nadšen.	Velmi	se	mi	líbila	výuka	angličti-
ny	ve	zdejší	jazykové	škole.	Hodiny	mě	moc	bavily	a	zábavu	ne-
postrádaly.	Naše	učitelka	byla	velmi	milá	a	zábavná.	Taky	se	mi	
velmi	líbily	památky,	které	jsme	každý	den	navštěvovali.	Bydleli	
jsme	v	pěkném	hotelu	na	okraji	města.	Z	tohoto	projektu	jsem	si	
odnesl	kopu	zážitků	a	zlepšení	mé	angličtiny.	V	neposlední	řadě	
bych	chtěl	vzdát	velké	díky	paním	učitelkám,	které	nám	tento	
pobyt	připravili.	 Dominik Miklíček

Když	mě	paní	ředitelka	vybrala	do	Londýna,	byla	jsem	velmi	
šťastná,	protože	to	měl	být	můj	první	výlet	do	zahraničí.	Měla	
jsem	 ale	 strach,	 neboť	 jsem	 ještě	 letadlem	 neletěla.	 Největší	
nervozita	nastala	v	den	odletu.	…	Londýn	je	velmi	velký	a	žije	
zde	obrovská	spousta	 lidí,	což	mi	nebylo	ani	 trochu	příjemné.	
Nestále	jsme	do	někoho	naráželi,	v	metru	byla	tlačenice	a	my	se	
báli	o	své	věci.	Město	je	to	nádherné,	spousty	krásných	pamá-
tek	a	atrakcí,	ale	žít	bych	tu	nechtěla.	…	Zážitků	mám	spoustu,	
trvalo	by	mi	mnoho	času,	než	bych	je	všechny	popsala.	Je	fajn	
poznávat	nová	místa,	avšak	takovou	dovolenou	s	rodinou	si	ne-
představuji,	raději	bych	vyjela	do	přírody	a	poznávala	jiné	krásy.	

Karla Smištíková

Od	kurzu	v	Londýně	 jsem	čekala	své	zlepšení	v	angličtině,	
ale	také	podívat	se	na	nejznámější	 londýnské	památky.	Našim	
hlavním	účelem	bylo	navštěvovat	anglické	kurzy	 ve	 škole,	 což	
také	bylo	úspěšně	splněno.	Byli	jsme	ze	začátku	rozděleni	do	
tří	skupin.	Já	jsem	byla	ve	skupině	nejen	s	lidmi	z	naší	školy,	
ale	 také	se	čtyřmi	studenty	z	Ruska.	Hodiny	byly	v	celku	zá-
bavné,	hráli	jsme	hry,	dělali	cvičení	a	další	podobné	věci.	Díky	
tomuto	kurzu	jsem	lépe	pochopila	minulý	čas,	naučila	jsem	se	
nová	 slovíčka,	 ale	 hlavně	 jsem	 slyšela	 angličtinu	 v	 praxi,	 tím	
myslím	přirozenou	angličtinu.	Mimo	školu	 jsme	 také	navště-
vovali	památky.	Jsem	velmi	ráda	za	možnost	se	účastnit	pobytu	
v	Londýně.	Je	to	dobrá	zkušenost	do	života.	

	  Michaela Kasardová

Jsem	strašně	ráda,	že	 jsem	se	mohla	účastnit	zájezdu	do	
Anglie.	Taky	jsem	ráda,	že	jsem	se	mohla	účastnit	výuky,	kte-
rá	byla	celá	v	angličtině,	protože	jsem	si	mohla	ověřit	své	zku-
šenosti.	Aspoň	teď	vím,	jak	jsem	na	tom	s	angličtinou.	Něco	
nového	jsem	se	také	naučila,		angličtinu	si	zlepšila.	Také	jsem	
ve	výuce	zjistila	něco	nového	o	historii	Londýna,	a	nejen	ve	
výuce,	ale	i	při	prohlídce	památek.	 Petra Pijáčková

Můj	 názor	 na	 naši	 cestu	 do	 Londýna	 je	 velice	 kladný.	
Líbílo	 se	 mi	 snad	 vše,	 od	 historických	 památek	 přes	 různé	
turistické	„atrakce“,	jako	je	London	Eye,	nebo	Madame	Tu-
ssauds,	až	po	město	samotné.	Jediné	dvě	věci,	co	mi	trochu	
vadily,	jsou	ty,	že	jsme	dvakrát	večeřeli	jídlo	z	fast	foodu	(ale	
to	 je	 zanedbatelné	 mínus),	 a	 věčně	 přecpané	 metro	 (ale	 to	
se	 nedá	 nijak	 ovlivnit,	 tudíž	 není	 co	 vytknout).	 Také	 se	 mi	
zde	líbilo	navštěvovat	školu,	ve	které	jsme	se	učili	angličtinu.	
Jedna	z	věcí,	které	 se	mi	ve	 škole	 líbily,	byla	 ta,	 že	 jsme	ve	
třídách	nebyli	vždy	jen	my	Češi.	Například	já	jsem	byl	ve	třídě	
se	čtyřmi	Ruskami,	se	kterými	 jsem	se	o	přestávce	nebo	při	
skupinové	práci	v	hodině	 také	občas	bavil.	Co	se	 týká	času,	
který	jsme	v	Londýně	strávili,	bylo	pět	dnů	naprosto	ideální	
počet,	abychom	vůbec	něco	viděli,	ale	taky	abychom	ke	konci	
nebyli	 příliš	 unavení	 a	 nic	 tak	 z	 programu	 neměli.	 Celkově	
se	mi	náš	výjezd	do	Londýna	líbil	a	doufám,	že	se	tam	ještě	
někdy	vrátím.	 David Pavlačka

Učitelský jazykový kurz v Londýně
V	rámci	projektu	ŽIJEME	V	EVROPĚ,	který	 je	 v	ope-

račním	programu	Vzdělávání	pro	konkurenceschopnost	pod-
pořen	 ESF	 a	 státním	 rozpočtem	 ČR,	 vycestovaly	 2	 učitelky	
z	I.	stupně	a	 jedna	z	II.	stupně	ve	druhé	polovině	 listopadu	
do	 Anglie.	 Přímo	 v	 britské	 metropoli	 jsme	 absolvovaly	 čtr-
náctidenní	vzdělávací	pobyt,	jehož	cílem	bylo	rozvinout	pro-
fesní	dovednosti	a	znalosti	učitelů.	Během	této	doby	jsme	se	
zúčastnily	40	výukových	 lekcí	v	Twin	English	Centre	v	nové	
moderní	škole	situované	v	londýnské	části	Greenwich.	Cílem	
bylo	 absolvovat	 výuku	 v	 anglickém	 jazyce	 pod	 vedením	 ro-
dilých	 mluvčích,	 setkat	 se	 s	 běžnou	 podobou	 hovorové	 an-
gličtiny,	 reagovat	 operativně	 na	 situace	 v	 anglickém	 jazyce.	
Součástí	pobytu	byl	jak	úvodní	test,	tak	test	výstupní.	Druhou	
částí	bylo	poznání	reálií	Londýna,	protože	reálie	jsou	součás-
tí	výuky	angličtiny	na	základních	školách.	Škola	se	nacháze-
la	v	blízkosti	slavné	Královské	observatoře,	kterou	prochází	
nultý	poledník.	Kromě	této	jsme	ale	navštívily	i	další	památky	
a	turisticky	atraktivní	místa	v	Londýně.	Procházely	jsme	se	po	

slavných	londýnských	náměstích,	ulicích	a	mostech.	Nezapo-
menutelným	zážitkem	byl	pohled	na	večerně	osvětlený	bývalý	
královský	 palác	Tower	a	blízký	Tower	Bridge	nebo	vánočně	
zářící	večerní	Oxford	Street.	Pohled	na	Londýn	jako	na	dlani	
se	nám	naskytl	v	nedělním	slunném	odpoledni	z	London	Eye.	
Obdivovaly	 jsme	 gotickou	 vznešenost	 Westminster	 Abbey	
a	The	Houses	of	Parliament	se	slavným	Bigbenem.	Nenecha-
ly	 jsme	si	ujít	ani	návštěvu	Buckinghamského	paláce,	prošly	
jsme	 se	 po	 Millennium	 Bridge,	 na	 jehož	 druhém	 konci	 se	
pyšnila	 monumentální	 St.	 Paul´s	 Cathedral.	 Jedno	 chladné	
anglické	odpoledne	jsme	strávily	v	Muzeu	Madame	Tussauds,	
známém	věrohodnými	voskovými	napodobeninami	známých	
světových	osobností.

Aktivní	účast	ve	školní	výuce	a	do	určité	míry	i	ubytování	
v	hostitelské	rodině	nám	alespoň	částečně	napomohly	v	roz-
voji	našich	schopností	komunikovat	v	cizím	jazyce	a	zároveň	
jsme	za	dobu	svého	pobytu	získaly	řadu	nových	životních	zku-
šeností.	 Pavla Sedláčková
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Švédsko – třetí mezinárodní setkání
V	 loňském	 školním	

roce	 se	 uskutečnila	 dvě	
mezinárodní	 projekto-
vá	 setkání.	 První	 hostila	
naše	 škola,	 to	 druhé	 se	
uskutečnilo	 na	 Menor-
ce.	V	pořadí	 třetí	 setkání	
proběhlo	 v	 říjnu	 2015	 na	
půdě	 partnerské	 školy	
Edvardslundsskolan	 ve	
švédském	 městě	 Tor-
shälla,	a	to	s	tímto	týmem:	
Hynek	 Helmich	 a	 Tereza	
Vojtková	z	9.	 třídy,	Lucie	

Lukášová	z	8.	třídy	a	Jakub	Botek	ze	7.	třídy.	Z	řad	zaměstnanců	
školy	se	tohoto	setkání	účastnily	Adéla	Botková	jako	koordiná-
torka	projektu,	paní	ředitelka	Alena	Horáková	a	paní	učitelka	
Pavla	 Sedláčková.	 Tým	 doplnila	 Jitka	 Lukášová,	 která	 má	 na	
starost	finanční	a	organizační	stránku	projektu.	

Žáci	se	na	setkání	poctivě	připravovali.	Jejich	úkolem	byla	
nejen	 prezentace	 a	 reprezentace	 školy,	 ale	 i	 naší	 obce	 a	 celé	
země.	Na	jejich	ramenou	ležel	nelehký	úkol,	byla	to	velká	výzva,	
ale	 i	příležitost.	Hlavním	tématem	tohoto	setkání	byl	bioplyn,	
a	proto	jsme	se	na	biomasu	jako	obnovitelný	zdroj	energie	za-
měřili	i	při	školní	projektové	aktivitě.	Skupinu	těchto	žáků	do-
plnili	žáci	5.	třídy	a	společně	jsme	se	vydali	na	exkurzi	do	bio-
plynové	stanice	v	Kozojídkách.	Na	začátku	nás	všechny	trochu	
překvapila	vůně	prasečích	exkrementů,	samotný	bioplyn	je	ale	
bez	zápachu.	Celým	procesem	výroby	bioplynu	nás	provedl	Ing.	
Pavel	Solařík,	který	 je	předsedou	představenstva.	 Jeho	výklad	
byl	opravdu	moc	zajímavý	a	pro	žáky	srozumitelný.	

Kromě	 této	 exkurze	 si	 tým	 žáků,	 cestujících	 do	 Švédska,	
připravil	pro	deváťáky	několik	zajímavých	informací	o	této	se-
verské	 zemi.	Samotné	prezentace	 se	Hynek	 z	důvodu	nemoci	

nakonec	nezúčastnil.	Geografie,	zemědělství,	průmysl,	kultura,	
sport	jsou	oblasti,	kam	společně	nahlédli.	Mluvili	o	svých	oče-
káváních,	 o	 věcech,	 které	 je	 při	 tvorbě	 prezentací	 překvapily,	
na	které	by	se	chtěli	při	návštěvě	zaměřit	a	ověřit,	zda	tomu	tak	
skutečně	je.

Vyrážíme do Švédska 

Den první – neděle 18. 10. 2015
První	den	byl	 ve	znamení	cestování.	Okolo	9.	hodiny	 ráno	

jsme	zamávali	Ostrožské	Nové	Vsi	a	vyrazili	společně	směr	le-
tiště	Vídeň.	

Rozvoj čtenářství u nás ve škole
Součástí	 projektu	 Žijeme	 v	 Evropě	 je	 podpora	 čtenářské	

gramotnosti	mezi	českými	dětmi.	Metodou,	která	by	měla	vést	
ke	zkvalitnění	čtenářství	a	zájmu	o	něj,	je	zavedení	tzv.	čtenář-
ských	 dílen.	 Z	 financí	 projektu	 bylo	 do	 školy	 zakoupeno	 100	
knih,	 které	 pokrývají	 různé	 úrovně	 čtenářů.	 Čtenářské	 dílny	
jsme	realizovali	v	druhém,	třetím,	čtvrtém,	pátém,	osmém	a	de-
vátém	 ročníku	 a	 hlavním	 principem	 bylo	 soustředěné	 a	 dlou-
hé	čtení.	Právě	soustředěné	a	nepřerušované	čtení	 je	v	dnešní	
rychlé	a	tzv.	klipové	době	téměř	neřešitelným	problémem.	Děti	
nedokáží	v	klidu	dočíst	souvislý	text,	neumí	analyzovat	získané	
informace.,	 tiché	 čtení	 v	 klidové	 poloze	 je	 nedosažitelným	 cí-
lem.	Dílny	proto	byly	koncipovány	do	bloků,	aby	byl	poskytnut	

dostatečný	prostor	na	souvislé	čtení.	Menší	část	dílny	pak	byla	
věnována	úkolům	vycházejícím	z	textu.	Žáci	se	věnovali	jednot-
livým	postavám	a	jejich	charakteristikám,	diskutovaly	o	pravdi-
vých	a	nepravdivých	výrocích,	sledovali	motivy	jednání	postav,	
seznamovali	se	s	životními	osudy	postav.	Starší	děti	jednoznačně	
nejvíc	emočně	zasáhla	kniha	Hvězdy	nám	nepřály.	Někteří	znali	
film	a	s	podivem	konstatovali,	jak	málo	filmový	scénář	odpoví-
dá	literární	předloze.	Problémy	svých	vrstevníků	či	jiných	zemí	
a	lidí	v	nich	sledovali	v	titulu	Život	k	sežrání	či	knize	Odpad.	Pro	
děti	z	prvního	stupně	byly	mj.	pořízeny	knihy	Detektiv	Klubko,	
Tatínku,	ta	se	ti	povedla,	Bílý	tesák,	Pax:	Grim	přízrak.

Markéta Frantová
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Z	naší	osmičlenné	výpravy	měli	tři	z	nás	leteckou	premiéru.	
Navzdory	 všem	 obavám	 jsme	 se	 vznesli	 bez	 problémů	 vysoko	
nad	 oblaka	 a	 za	 okamžik	 přistáli	 ve	 Stockholmu,	 kde	 jsme	 se	
potkali	s	našimi	projektovými	partnery	ze	Španělska.	Společně	
jsme	se	rychlovlakem	přepravili	do	města	Eskilstuna,	což	byl	cíl	
naší	 cesty.	Tady	 jsme	 se	 setkali	 s	ostatními	partnery	 z	Anglie,	
Turecka	a	Švédska.	Děti	si	vyzvedly	hostitelské	rodiny	a	 jejich	
jazykové	dobrodružství	mohlo	začít.
Den třetí – úterý 20. 10. 2015

Úterní	dopoledne	jsme	strávili	ve	škole.	Důležitou	součástí	
projektových	setkání	 je	 i	 výuka.	Náš	 tým	připravil	hodinu	pro	
žáky	6.	 třídy	na	 téma	solární	energie.	Výuka	probíhala	v	ang-
lickém	 jazyce	 a	 moc	 se	 povedla.	 Po	 úvodní	 prezentaci	 si	 žáci	
vyzkoušeli	v	praxi	hračky	na	solární	pohon.	V	závěrečném	sou-
těžním	kvízu	se	ukázalo,	že	se	děti	nejen	pobavily,	ale	že	si	za-
pamatovaly	hodně	nových	informací.	Měli	jsme	příležitost	vidět	
vyučování	našich	partnerů,	zajímavá	byla	výuka	španělských	uči-
telů	na	téma	větrná	energie.	Před	polední	přestávkou	proběh-
la	ještě	beseda	se	švédskými	žáky,	při	které	jsme	odpovídali	na	
jejich	připravené	otázky,	mnohé	z	nich	byly	doslova	„na	tělo“.

Odpoledne	se	vyučující	zúčastnili	exkurze	v	bio-stanici	v	Eskil-
stuně.	Bioplyn,	který	se	tady	vyrábí,	pohání	většinu	švédských	au-
tobusů.	Pro	děti	si	připravily	odpolední	program	jejich	hostitelské	
rodiny,	všichni	si	pochvalovali	společné	odpoledne	na	bowlingu.
Den čtvrtý – středa 21. 10. 2015

Ve	středu	 jsme	strávili	 celý	den	ve	Stockholmu.	Tato	 švédská	
metropole	 se	 rozkládá	na	14	ostrovech	u	ústí	 jezera	Mälaren,	 je	
tak	právem	nazývána	Benátkami	severu.	Dopoledne	pro	nás	byla	
připravena	 na	 stockholmské	 univerzitě	 přednáška	 společnosti	
EXEGER	 o	 výzkumu	 a	 nejnovějších	 technologiích	 v	 oblasti	 so-
lární	energetiky.	Součástí	byla	i	prohlídka	linky	na	výrobu	výkon-
ných	solárních	panelů.	Po	výborném	obědě	jsme	začali	prohlídku	
historického	centra	Stockholmu.	Během	ní	jsme	mohli	obdivovat	
ta	nejzajímavější	místa,	mezi	která	rozhodně	patří	královský	palác,	
u	kterého	jsme	se	nezapomněli	vyfotit	s	vojákem	hradní	stráže.	Úz-
kými	romantickými	uličkami	Starého	Města	neboli	Gamla	Stanu	
jsme	se	dostali	k	Muzeu	Alfreda	Nobela.	Odtud	jsme	pokračovali	
dál	až	do	přístavu,	kde	nás	zaujaly	kotvící	lodě	obřích	rozměrů.	Naši	
procházku	jsme	zakončili	vyhlídkou	z	městských	hradeb,	odkud	se	
nám	otevřel	pohled	na	celou	metropoli.	Cestou	zpět	k	autobusu	
jsme	neodolali	nabídce	nesčetného	množství	obchůdků	s	typický-
mi	švédskými	suvenýry.	Při	jejich	nakupování	jsme	si	užili	spoustu	
legrace.	Učarovaní	krásami	Stockholmu	nás	po	necelých	dvou	ho-
dinách	jízdy	opět	přivítala	večerní	Eskilstuna.
Den pátý – čtvrtek 22. 10. 2015

Čtvrteční	dopoledne	jsme	byli	opět	ve	škole.	Tentokrát	jsme	vy-
učovali	švédské	čtvrťáky,	tématem	této	hodiny	byla	paliva.	Přestože	
nás	zradila	technika	a	nemohli	jsme	využít	připravenou	prezentaci,	
hodina	se	povedla	a	děti	výuka	bavila.	Pozorně	si	vyslechly	výklad	
paní	učitelky,	při	kterém	aktivně	spolupracovaly,	ve	skupinách	pak	

přiřazovaly	a	třídily	karty	s	názvy	zdrojů	energie	a	v	závěrečném	kví-
zu	si	zopakovaly	všechny	získané	poznatky.	Tentokrát	naši	hodinu	
sledoval	tým	z	Anglie	v	čele	s	koordinátorkou	projektu	Pauline.	Po	
přestávce	jsme	se	vystřídali	a	byli	jsme	i	s	našimi	žáky	přítomni	jejich	
vyučovací	hodině	na	téma	větrná	energie.	Dopoledne	jsme	zakon-
čili	besedou	se	švédskými	žáky,	při	které	jsme	odpovídali	na	jejich	
otázky.	Po	obědě	pokračovaly	naše	děti	ve	vyučování	a	společně	se	
španělskými	a	švédskými	žáky	dokončovaly	práci	na	animovaném	
filmu.	Zatímco	koordinátoři	projektu	měli	své	další	pracovní	setká-
ní,	ostatní	vyučující	využili	pěkné	podzimní	odpoledne	k	prohlídce	
historické	části	města	Eskilstuna.	Čtvrteční	večer,	stejně	jako	ty	pře-
dešlé,	strávily	děti	ve	svých	hostitelských	rodinách.	Nás	učitele	čekal	
zajímavý	večer.	Při	společné	večeři	v	restauraci,	kam	chodí	Švédové	
mimo	jiné	fandit	různým	sportovním	utkáním,	jsme	sledovali	zápas	
švédských	ligových	hokejistů.	Fandili	 jsme	týmu	Färjestad	BK,	za	
který	hraje	i	český	hokejista	Milan	Gulaš.	Přestože	nakonec	„náš“	
tým	nevyhrál,	večer	jsme	si	všichni	skvěle	užili.
Den šestý – pátek 23. 10. 2015

Pátek	 byl	 posledním	 dnem,	 který	 jsme	 strávili	 na	 půdě	 školy	
v	Torshälle.	Navštívili	jsme	běžné	vyučovací	hodiny	a	měli	jsme	tak	
možnost	porovnat	naše	a	švédské	školství.	Zajímavé	pro	nás	bylo,	
že	se	ve	Švédsku	velmi	často	učí	ve	dvouhodinových	blocích.	My	
jsme	měli	příležitost	navštívit	přírodovědný	blok	v	6.	 ročníku,	 ve	
kterém	se	prolínaly	předměty	fyzika	a	biologie.	Byli	 jsme	se	také	
podívat,	jak	pracují	děti	mladšího	školního	věku.	Tady	se	v	dvouho-
dinovém	bloku	střídaly	činnosti	matematiky,	švédštiny,	angličtiny,	
dokonce	došlo	i	na	hudební	chvilku,	kdy	jsme	si	s	dětmi	společně	
zatančili	 a	 zazpívali.	 Velmi	 jsme	 oceňovali,	 jak	 jsou	 švédské	 děti	
ukázněné	a	jak	je	pro	ně	přirozené	respektovat	vyučujícího	a	dodr-
žovat	pravidla.	Na	závěr	dopoledního	programu	ve	škole	proběh-
la	komunikace	prostřednictvím	Skypu	s	našimi	dětmi	v	Ostrožské	
Nové	Vsi.	Žáky	naší	školy	jsme	pozdravili	nejen	my,	ale	i	zahraniční	
partneři.	Navíc	jsme	mohli	díky	vymoženostem	techniky	zprostřed-
kovat	virtuální	prohlídku	švédské	školy,	což	bylo	skutečně	skvělé!	
Během	oběda	jsme	zhlédli	jeden	z	animovaných	filmů,	na	kterém	
pracovaly	 během	 celého	 pobytu	 české,	 španělské	 a	 švédské	 děti.	
Slunečného	 podzimního	 odpoledne	 jsme	 využili	 k	 procházce	 po	
Torshälle,	 obdivovali	 jsme	 typickou	 švédskou	 architekturu	 rodin-
ných	domků,	kterou	umocnila	okolní	příroda	v	podzimích	barvách.	
Během	této	procházky	jsme	se	zastavili	v	místní	továrně	na	výrobu	
čokolády	a	ostatních	cukrovinek,	kde	jsme	v	jejich	prodejně	nakou-
pili	sladké	dárky,	které	jsme	přivezli	na	ochutnávku	do	školy.	Po	ná-
vratu	do	Eskilstuny	jsme	se	připravili	na	závěrečný	slavnostní	večer.	
Tady	jsme	se	naposledy	setkali	nejen	s	partnerskými	školami,	ale	
i	se	švédskými	učiteli	a	rodiči,	kteří	ubytovávali	naše	děti.	Měli	jsme	
tak	příležitost	poděkovat	za	jejich	pohostinnost,	všechny	děti	byly	
ve	svých	dočasných	domovech	velmi	spokojené.	Hostitelské	rodiny	
nešetřily	chválou	na	naše	děti,	na	jejich	bezprostřednost,	slušnost	
a	 jazykovou	 vybavenost,	 díky	 které	 byla	 jejich	 komunikace	 skvě-
lá.	Tento	večer	byl	krásnou	tečkou	za	úžasně	prožitým	týdnem	ve	
Švédsku.	 Adéla Botková
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Mladí hasiči zahájili nový ročník celorepublikové Hry Plamen
Členové	kolektivu	mladých	hasičů	SDH	Ostrožská	Nová	Ves	

odjeli	10.	října	na	1.	kolo	Hry	Plamen	ročníku	2015/2016	do	Vések.
	Zde	se	pětičlenné	hlídky	mladších	a	starších	žáků	utkaly	v	Zá-

vodu	 požárnické	 všestrannosti	 (dříve	 závod	 znám	 jako	 branný	
závod,	ale	upraven	na	hasičskou	 tématiku).	Naši	mladí	hasiči	 se	
utkali	ve	zdravovědě,	znalosti	topografických	značek	a	hasebních	
prostředků	a	ve	střelbě	ze	vzduchovky.	Neméně	důležitý	je	samo-
zřejmě	čas,	za	který	hlídka	uběhne	vytyčenou	trať.	Odpoledne	se	
ve	Véskách	konala	ještě	disciplína	s	mezinárodními	pravidly	pod	
názvem	Požární	útok	CTIF,	který	je	určen	pro	devět	členů	katego-
rie	starších	žáků.	

Mladší	 žáci	 se	v	disciplíně	Závod	požárnické	všestrannosti	
umístili	na	5.	místě	v	konkurenci	11	hlídek.	Požární	útok	CTIF	
tato	kategorie	neplní.

Starší	žáci	v	konkurenci	21	hlídek	v	Závodu	požárnické	vše-
strannosti	obsadili	osmou	pozici.	V	požárním	útoku	CTIF	pak	
vybojovali	pěkné	5.	místo,	a	tím	se	posunuli	v	prvním	kole	Hry	
Plamen	na	výsledné	5.	místo.

Děkujeme	 mladým	 hasičům	 za	 nasazení	 a	 pěkné	 výkony	
a	doufáme,	že	dobré	výsledky	přivezou	i	z	jarního	-	2.	kola	Hry	
Plamen.	 Petr Kostrůnek

Omluva
Omlouvám	 se	 výboru	 zahrádkářského	 svazu	 –	 jmenovitě	

panu	Josefu	Mléčkovi	–	za	tiskovou	chybu	v	článku	„50	let	za-
hrádkářského	 svazu“,	 která	 se	 stala	 překlepem	 při	 opisování	

článku.	Správně	mělo	být	uvedeno:	První	ples	byl	10.	ledna	1969	
na	 Lidovém	 domě,	 hrála	 místní	 dechová	 hudba,	 vstupné	 bylo	
6	KORUN.	Děkuji	za	pochopení.	 Miroslava Vajdíková
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Holubářská sezona 2015
Radost	i	smutek	z	letošních	výsledků	máme	za	sebou,	a	nyní	

tedy	můžeme	s	klidnou	hlavou	zhodnotit	letošní	rok	z	pohledu	
holubářského.	Kdo	má	na	dvoře	či	zahradě	cokoliv	živého,	ur-
čitě	potvrdí,	 že	 letošní	 rok	byl	 velmi	náročný.	Největší	měrou	
k	 tomu	 přispěla	 úmorná	 tropická	 vedra,	 která	 nás	 provázela	
v	 letních	měsících.	Mnoho	z	nás	si	kladlo	otázky,	zda	závodit,	
nezávodit,	zkracovat	závody,	ponechat	původní	délku	-	prostě	
nebylo	to	jednoduché.	Nakonec	se	sezóna	„nějak“	odzávodila,	
někdo	měl	ztráty	holubů	větší,	někdo	menší,	ale	takový	je	náš	
sport.

Když	přejdeme	ke	konkrétnějším	údajům,	na	pomyslné	star-
tovní	čáře	sezóny	starších	holubů	stálo	1.	5.	2015	osazenstvo	šesti	
závodních	holubníků	z	Ostrožské	Nové	Vsi.	Nejlépe	si	vedli	zá-

vodníci	TEAMu	Chmelař-Jurásek,	kteří	obhájili	loňský	mistrov-
ský	 titul,	a	 to	s	celkovým	ziskem	4320	bodů.	Na	stříbrné	pozici	
skončil	Antonín	Jurásek	s	3629	body	a	bronz	získal	Antonín	Kauc	
s	2446	body.	Určitě	je	potěšující,	že	první	dva	jmenované	holubní-
ky	se	propracovaly	také	do	TOP	20	v	Oblastním	sdružení	CHPH	
Uherské	 Hradiště,	 což	 je	 nepochybně	 krásný	 úspěch.	 TEAM	
Chmelař-Jurásek	měl	dokonce	šanci	prorazit	do	absolutní	špičky	
hradišťské	oblasti,	nakonec	z	toho	však	bylo	12.	místo.	Jak	by	řekl	
nebožtík	Ludvík	Straka:	„Až	příště!“	Jeden	primát	přesto	TEAM	
Chmelař-Jurásek	v	rámci	oblasti	Uherské	Hradiště	získal.	Jejich	
holoubě	číslo	2732	se	pyšní	titulem	1.	ESO	holoubě	Oblastního	
sdružení	CHPH	Uherské	Hradiště.	Ze	tří	závodů	získalo	nejlepší	
celkový	koeficient,	a	letos	tedy	v	naší	oblasti	není	lepšího!

spolky

Myslivost v Ostrožské Nové Vsi
Myslivost	má	v	naší	obci	dlouholetou	tradici.	V	roce	1978	

bylo	myslivecké	 sdružení	na	příkaz	okresu	 sloučeno	 s	mys-
liveckým	 sdružením	 z	 Ostrožské	 Lhoty.	 V	 roce	 1990	 došlo	
k	opětovnému	rozdělení	sdružení	na	dvě	samostatná.	Vznik	
nového	mysliveckého	sdružení	se	datuje	k	17.	červenci	1992.	
Nové	 myslivecké	 sdružení	 Jezera	 se	 zapojilo	 do	 založení	
honebního	společenstva	Ostrožská	Nová	Ves,	od	kterého	si	
v	roce	1993	pronajalo	honitbu.	

Myslivci	až	do	povodní	v	roce	1997	každoročně	pořádali	
Mysliveckou	noc	a	na	 jaře	vyřezávali	proutí,	které	dodáva-
li	košíkářům	v	Morkovicích.	S	velkou	oblibou	u	žáků	školy	
probíhal	odchyt	zajíce	polního,	který	se	po	roce	1997	na	dva	
roky	zastavil	 stejně	 jako	 jeho	odlov	v	oblastech	zasažených	
povodní.	 Do	 oblasti	 bylo	 vypuštěno	 asi	 40	 kusů	 zajíce	 pol-
ního	na	zazvěření	honitby.	V	této	době	se	přestala	pořádat	
i	 oblíbená	 myslivecká	 noc,	 která	 se	 opět	 začala	 pořádat	 až	
po	roce	2000.

Pronájem	 honitby	 se	 v	 desetiletých	 cyklech	 pravidelně	
obnovuje.	V	současné	době	hospodaříme	na	1481	ha	pozem-
ků,	přičemž	1079	ha	 je	zemědělská	půda,	62	ha	 lesní	půda,	
335	 ha	 voda	 a	 5	 ha	 ostatní	 plochy	 a	 zaznamenáváme	 tyto	
normované	stavy	zvěře:	srnčí	zvěř	-	35	kusů,	zajíc	polní	240	
kusů,	bažant	obecný	-	170	kusů,	na	tahu	se	loví	kachny	a	husy

V	honitbě	byla	ulovena	i	divoká	prasata,	která	honitbou	
jen	prochází.	Ročně	se	uloví	jeden	až	tři	kusy.	V	posledních	
letech	 bylo	 uloveno	 několik	 kusů	 srnce	 obecného	 s	 trofejí	
oceněnou	 zlatou,	 stříbrnou	 a	 bronzovou	 medailí	 a	 několik	
trofejí,	které	se	blíží	bronzové	medaili.	Můžeme	se	pochlubit	
koroptví	polní,	které	se	zde	stále	daří	i	přes	obrovský	predač-

ní	 tlak	a	nepříznivé	obdělávání	půdy.	V	minulých	 letech	se	
lovilo	kolem	dvaceti	kusů	lišek.	V	loňském	roce	se	ulovilo	44	
kusů	a	v	letošním	roce	je	ke	14.	11.	2015	uloveno	již	42	kusů	
lišky	obecné.

V	letošním	roce	se	všechna	sdružení	podle	nového	občan-
ského	zákoníku	musela	transformovat	na	spolky.	Myslivecké	
sdružení	 Jezera	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 o.	 s.,	 bylo	 vymazáno	
a	zapsáno	u	Krajského	rejstříkového	soudu	jako	Myslivecký	
spolek	 Jezera	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	 Bylo	 také	 nutné	 zvolit	
nový	výbor	spolku.	Myslivecký	spolek	má	21	členů.	
Složení nového výboru je:

předseda	 -	 Petr	 Galuška,	 místopředseda	 -	 Leopold	 Ba-
sovník,	hospodář	-	František	Botek,	finanční	hospodář	-	Jo-
sef	Machala,	jednatel	-	Zbyněk	Píštěk

V	 minulých	 letech	 se	 nám	 podařilo	 zrekonstruovat	
a	 opravit	 náš	 areál,	 kde	 se	 nachází	 sklad	 krmiva	 a	 voliéra	
na	odchov	kachen	a	bažantů,	dále	společenská	místnost,	kde	
se	scházíme	při	schůzích,	oslavách	a	po	honech	na	poslední	
leči.	 Každoročně	 každý	 člen	 spolku	 odpracuje	 více	 než	 40	
hodin	pro	myslivost.	Dále	má	každý	za	povinnost	přikrmo-
vání	zvěře	v	přiděleném	krmném	zařízení	v	době	strádání.

Od	 občanů	 a	 obecního	 úřadu	 jsme	 v	 posledních	 letech	
odkoupili	pozemky	ve	výměře	přibližně	šesti	hektarů	v	oko-
lí	 rybníku	 Gramanec	 včetně	 půdy	 pod	 rybníkem.	 Pozemky	
využíváme	k	zakládání	zvěřních	políček	ke	zlepšení	potrav-
ní	nabídky	a	krytiny	pro	zvěř.	V	tomto	trendu	bychom	rádi	
pokračovali,	protože	při	dnešním	velkoplošném	hospodaření	
a	střídání	ekonomicky	výhodných	plodin	se	drobné	zvěři	pří-
liš	nedaří.		 Zbyněk Píštěk
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spolky

Tak,	a	teď	bohužel	smutnější	záležitost.	Vzhledem	k	ustanove-
ním	závodního	řádu	a	zcela	hraničnímu	počtu	závodících	chovatelů	
musíme	od	roku	2016	přistoupit	k	ukončení	nasazování	na	závo-
dy	v	holubářském	středisku	v	Ostrožské	Nové	Vsi	u	nádraží	a	po	
mnoha	letech	bohužel	naši	obec	opouštíme.	Od	1.	ledna	2016	tedy	
oficiálně	zaniká	Základní	organizace	chovatelů	poštovních	holubů	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 zbylí	 členové	 budou	 nově	 členy	 holubář-
ského	spolku	Uherský	Ostroh.	Noví	členové	nejsou,	takže	udržet	
naši	tradiční	organizaci	není	možné.	Své	v	tomto	odehrála	i	změ-
na	Občanského	zákoníku,	z	našeho	pohledu	nešťastná,	ale	nejsme	
zákonodárci,	 takže	nezbývá	než	zákon	 respektovat,	 i	 když	 s	ním	
nesouhlasíme.

Ale	 ať	 tento	 článek	 nekončím	 negativně,	 zkusím	 některé	
z	vás	možná	mírně	navnadit	na	nové	možnosti,	které	se	v	na-
šem	sportu	otevírají.	I	do	holubaření	proniká	z	různých	směrů	
komerce,	někdy	to	je	méně	šťastné,	někdy	zase	naopak.	Vez-
meme	tu	„lepší“	komerci.	Člověk	může	dnes	závodit	s	holuby	
a	nemusí	mít	vlastní	holubník	a	ani	se	o	holuby	starat.	Jak	je	
to	možné?	Rozmáhají	se	tzv.	testovací	stanice	poštovních	ho-
lubů,	kam	 lidé	dodávají	mladá	holoubata,	 zaplatí	 za	ně	 star-
tovné	a	pak	už	se	jen	baví	u	internetového	sledování	závodů.	
A	co	je	atraktivní,	dají	se	vyhrát	i	poměrně	zajímavé	finanční	
částky,	 tedy	 pokud	 se	 vámi	 dodaný	 borec	 v	 závodech	 prosa-
dí.	 Provozovatel	 takové	 testovací	 stanice	 obstarává	 veškerou	
péči	o	holuby,	 tzn.	krmení,	povinná	očkování,	 trénování	atd.	
Za	to	si	také	účtuje	zmiňované	startovné.	Sezóna	v	takové	tes-
tovací	 stanici	 se	 skládá	 zpravidla	 ze	4	 závodů	a	1	finálového	
závodu,	který	je	také	nejvíce	oceněn.	Po	ukončení	 je	veškeré	
osazenstvo	holubníku	prodáno	v	aukcích	a	další	rok	se	začíná	
znovu.	 Již	 mnoho	 neholubářů	 tohoto	 využilo,	 ať	 už	 pro	 sou-
těživost,	 adrenalin,	 vidinu	 možné	 výhry…	 Stačí	 si	 jen	 vyhle-
dat	vhodného	chovatele	poštovních	holubů,	domluvit	si	s	ním	
podmínky	poskytnutí	holoubat	a	získaná	holoubata	poslat	do	
testovací	 stanice.	 Pro	 ilustraci	 uvádím	 internetový	 odkaz	 na	
naši	 nejznámější	 testovací	 stanici	 ve	 Šternberku:	 http://2015.
talent-quatro.cz/	 .	Pokud	někoho	z	vás	 tato	možnost	zaujala,	
nebojte	se	obrátit	na	kteréhokoliv	z	nás	a	můžeme	věc	podrob-
něji	probrat.

Chovatelé	poštovních	holubů	ZO	Ostrožská	Nová	Ves	přejí	
všem	krásné	a	klidné	prožití	vánočních	svátků,	veselého	Silves-
tra	a	hodně	zdraví	a	štěstí	v	roce	2016!

Letu	zdar!	 Martin Jurásek

TEAM Chmelař-Jurásek s vítězným holubem

Ukončení včelařské sezóny 2015
Dne	24.	října	se	uskutečnilo	oficiální	ukončení	včelařské	se-

zóny.	 Tato	 společenská	 událost	 se	koná	 jednou	 za	 rok	a	 je	 to	
akce	pořádaná	Základní	organizací	včelařů	Ostrožská	Nová	Ves	
a	 Uherský	 Ostroh.	 Letos	 byla	 akce	 o	 něco	 výjimečnější.	 Bylo	
tomu	skoro	přesně	rok,	co	nás	náhle	opustil	náš	přítel	a	dlou-
holetý	 jednatel	 naší	 organizace	 František	 Nešpor.	 Proto	 jsme	
se	před	společenským	večerem,	kterého	se	náš	přítel	už	nemohl	
bohužel	zúčastnit,	vydali	na	hřbitov	uctít	jeho	památku.	Z	Prahy	
přijel	bývalý	předseda	Českého	svazu	včelařů	Mgr.	Sojka	s	man-
želkou,	 dále	 se	 zúčastnil	 předseda	 okresní	 organizace	 s	 man-
želkou,	 delegáti	 z	 okresu	 a	 nemohli	 zde	 chybět	 i	 naši	 přátelé	
z	Uherského	Ostrohu.	S	hlubokým	zármutkem	jsme	zavzpomí-
nali	na	našeho	přítele	a	položili	na	jeho	hrob	kytice.	Už	teď	vám	
můžu	prozradit,	že	ve	spolupráci	s	obcí	Ostrožská	Nová	Ves	při-
pravujeme	uctění	jeho	památky	za	to,	co	vše	pro	včelařství,	naši	
organizaci	 a	 obec	 udělal.	 V	 příštím	 roce	 chceme	 pojmenovat	
včelí	naučnou	stezku	vedoucí	z	Uherského	Ostrohu	do	Kunovic	
jako	Včelí	stezka	Františka	Nešpora.	

Letos	se	ukončení	sezóny	konalo	v	Ostrožské	Nové	Vsi,	kon-
krétně	v	hotelu	U	Lázní.	Je	to	jediná	akce	v	roce,	kdy	se	sejdeme	
se	svými	přáteli	včelaři	a	jejich	partnerkami	z	Uherského	Ost-
rohu.	 Přijdou	 také	 noví	 členové	 našeho	 spolku,	 se	 kterými	 se	
máme	možnost	více	poznat.	Na	našich	schůzích	většinou	řešíme	
organizační	záležitosti	a	aktuální	problémy	včel,	a	tak	není	moc	
času	si	popovídat	o	jiných	věcech	než	o	včelaření.	A	proto	orga-
nizujeme	každoročně	tuto	společenskou	akci.	V	letošním	roce	
se	včelaři	zúčastnili	v	hojném	počtu	a	doufám,	že	tomu	tak	bude	
i	v	příštím	roce	v	Uherském	Ostrohu.	Myslím	si,	že	se	 letošní	
rok	vydařil	a	že	jsme	strávili	hezké	společné	chvíle.	Včely	jsou	
již	připraveny	na	zimu.	Teď	už	nás	čeká	jen	zimní	léčení	našich	
včelstev,	doufat	v	příznivé	počasí	pro	zdárné	přezimování	našich	
včeliček	a	těšit	se	opět	na	první	jarní	prolety.	

Přeji	vám	za	všechny	včelaře	radostné	prožití	vánočních	svát-
ků	 provoněných	 medovým	 pečivem	 a	 do	 nového	 roku	 hodně	
úspěchů	a	hlavně	pevné	zdraví.

 Pavel Peprník 
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kultura

Rozloučení s budovou divadla BLIC
Naposledy	jsme	vám	vyprávěli	o	probíhajících	zkouškách	na-

šeho	mládežnického	divadelního	souboru,	ve	kterém	připravuje-
me	pohádku	Honza	a	kouzelná	flétna.	Máme	už	připravené	kos-
týmy,	které	můžete	vidět	na	přiložených	fotografiích,	ale	všichni	
také	pilně	zkoušíme,	abychom	vám	nejpozději	v	únoru	pohádku	
předvedli.	To	ale	nejsou	všechny	novinky	z	našeho	divadla.	Jak	se	
vám	už	možná	doneslo,	má	od	příštího	roku	probíhat	velká	re-
konstrukce	budovy	bývalého	kina,	tedy	našeho	dosavadního	sídla.	
Během	stavebních	úprav	nám	snad	nabídne	azyl	místní	organiza-
ce	Orla,	a	tak	nebudeme	muset	svou	činnost	přerušit.	Ale	než	za-
čne	velké	stěhování,	rozhodli	jsme	se	uspořádat	rozlučku	a	oslavu	
zároveň.	V	pátek	18.	prosince	v	18.00	hod.	zveme	všechny	příz-

nivce	našeho	divadla,	přátele,	známé	i	bývalé	členy,	aby	s	námi	
zavzpomínali	 na	 to,	 co	 jsme	 za	 15	 let,	 které	 jsme	 na	 těch	 prk-
nech,	které	pro	nás	znamenají	svět,	všechno	zažili.	Na	programu	
bude	sestřih	z	našich	dosavadních	představení.	Mláďata	chystají	
divadelní	upoutávky	na	představení,	která	pro	vás	v	následujícím	
roce	chceme	nazkoušet,	a	nakonec	bude	malá	diskotéka.	Zkrátka	
něco	se	končí,	ale	my	doufáme,	že	něco	ještě	úžasnějšího	začíná.	
Za	divadlo	BLIC	chceme	všem	popřát	krásné	Vánoce,	pohodový	
zbytek	roku	a	hlavně	šťastné	vykročení	do	toho	dalšího.	A	pokud	
nám	zachováte	přízeň	a	přijdete	se	občas	na	nás	podívat	a	místo	
shnilých	rajčat	nás	obdaříte	potleskem,	co	více	bychom	si	mohli	
přát!	 Andrea Helmichová

Muzikál Černá je dobrá stále hrajeme, naposledy ve Veselí, 
v lednu se chystáme do Bojkovic

Na divadelním soustředění bylo veselo a hravo

Kostýmy do pohádky Honza a kouzelná flétna.
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Na Štěpána není pána…
Na	Štěpána	není	pána	aneb	Večer	U	Vavřinca	s	cimbálem	

–	 to	 je	 název	 kulturního	 večera,	 který	 pořádá	 Vinotéka	 U	 sv.	
Vavřinca	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Hraje	Novoveská	banda.	Koná	

se	26.	prosince	2015.	Začátek	je	ve	20	hodin	a	vstupenky	jsou	již	
v	prodeji.	Přijďte	se	pobavit,	zazpívat,	zatancovat	a	popít	dobré	
vínečko.	 Miroslava Vajdíková

kultura

Vánoční dílničky
Nedělní	odpoledne	22.	listopadu	

si	 řada	našich	spoluobčanů	vyšla	na	
vycházku	 do	 lázní.	 Paní	 Jarka	 Bur-
dová	 zde	 už	 poněkolikáté	 pořádala	
předvánoční	dílničky.	Celé	odpoled-
ne	si	děti,	ale	i	dospělí	mohli	koupit	
některou	 z	 vystavených	 adventních	
dekorací	či	 si	něco	vlastnoručně	vy-
robit.	A	že	tam	bylo	lidí!	Jiní	si	přišli	
trochu	 posedět	 v	 lázeňské	 kavárně,	
pobesedovat	 s	 přáteli	 u	 sklenič-
ky	 vína,	 kávy	 či	 něčeho	 ostřejšího.	
V	průběhu	odpoledne	byla	i	kulturní	
vystoupení.	 Zazpívaly	 děti	 ze	 Vče-
línku,	 ukázaly	 se	 Pomněnky,	 přišla	
i	 Denica,	 která	 na	 závěr	 vystoupení	
přidala	 i	 	 vánoční	píseň	pro	pamět-
níky.	 Několikrát	 zatančili	 členové	
tanečního	 klubu	 Rokaso.	 A	 moc	
pěkně!	 Určitě	 to	 bylo	 zajímavější	
a	kvalitnější	než	některé	výkony	v	te-
levizní	Star	dance.	

Bylo	 to	 moc	 příjemně	 strávené	
listopadové	odpoledne.	Jaruško,	dě-
kujeme.		 Anna Řezáčová
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Adventní zpívání s rozsvícením vánočního stromu
Jako	každým	rokem	se	před	začátkem	adventu	–	letos	28.	

listopadu-	konala	důstojná	tečka	za	kulturním	rokem	v	Nové	
Vsi.	 Již	 tradičně	 se	 konal	 u	 památkových	 domků	 malý	 jar-
mark	s	ukázkou	řemesel,	výrobou	zdobených	vánočních	per-
níčků,	 prodejem	 drobných	 dárků	 a	 v	 neposlední	 řadě	 také	
s	ochutnávkou	 teplých	nápojů.	Odpolední	program	zahájila	
dechová	hudba	Novovešťanka,	vystoupily	soubory	Včelínek,	
Pomněnka,	 školní	pěvecký	 sbor,	Denica,	Krasavci	 i	 členové	
CM	 Banda.	 Svými	 výrobky	 se	 pochlubily	 dámy	 Jana	 Barty-
sová,	 Jana	 Mikulcová,	 Marie	 Škrabalová,	 Magdalena	 Šta-
chová	 a	 za	 chráněnou	 dílnu	 Lidumila	 z	 Uherského	 Hradiš-
tě	paní	Marie	Halamíčková.	O	teplou	medovinu	se	postaral	
Pavel	 Peprník	 a	 svařák	 nám	 nalévali	 Žaludkovi.	 Osvětlení	
nám	 poskytli	 hasiči	 a	 ozvučení	 zabezpečil	 pan	 Grebeníček.	
Všem	zúčastněným	i	pořádajícím	Denicám	patří	poděkování.	
Po	pěveckých	vystoupeních	si	děti	rozsvítily	 lucerničky	a	po	
krátkém	 proslovu	 pana	 starosty	 Pavla	 Botka	 se	 vydaly	 prů-
vodem	k	hlavní	silnici	naproti	kapličce,	kde	sledovaly	rozsví-

cení	vánočního	stromu.	Ač	nebyla	 ještě	úplná	 tma,	 rozsvítil	
se	 náš	 krásný,	 živý,	 modrostříbrný	 smrk	 a	 všem	 se	 zdál	 být	
ještě	krásnější,	než	jindy.	Celou	akci	zakončila	Novovešťanka	
několika	koledami. Anna Řezáčová
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Informace z knihovny
Chcete	udělat	něco	pro	své	zdraví	a	duševní	svěžest?	Hrajte	

v	místní	knihovně	počítačové	hry!	Jsou	to	speciálně	připravené	
hry	na	trénink	mozku	od	firmy	Mentem.

Každý	ví,	že	výkon	mozku	v	dospělosti	klesá.	Ale	jen	málo-
kdo	ví,	jak	se	tomu	účinně	bránit.	Přijďte	do	knihovny	a	vyzkou-
šejte	si	testy,	není	to	nic	náročného	a	hry	vás	budou	určitě	bavit.	
Zároveň	 si	 procvičíte	 mozek	 a	 při	 pravidelném	 hraní	 zjistíte,	
o	kolik	jste	se	zlepšili.

Dále	máte	možnost	si	domů	zapůjčit	stolní	deskové	hry	a	za	
dlouhých	 zimních	 večerů	 se	 s	 celou	 rodinou	 zabavit	 při	 jejich	
hraní.

Máme v nabídce tyto hry:
Párty	alias	Velká	sázka	 Osadníci	z	Katanu
Ubongo	 Svět	v	kostce
Dominion	 Pirátské	kostky
Zlaté	Česko	 Quixo
Umí	prase	létat?	 Osadníci	z	Katanu	–	karty

Seznam nových knih:
Beletrie	pro	dospělé	–	
Brycz,	P.	 Muž	bez	ženy	není	člověk
Březina,	J.	 Promlčení
Cimický,,J.	 Noční	pacient
Coelho,	P.	 Alchymista
Dickens,	Ch.	 Oliver	Twist
Diderot,	D.	 Jeptiška
Fey,	D.	 Deník	bulimičky
Hakl,	E.	 Hovězí	kostky
Harasimová,	M.	 Vražedná	vášeň
Hnízdil,	J.	 Mým	marodům
Hnízdil,	J.	 Zaříkávač	nemocí
Javořická,	V.	 Tři	sestry
Lagercrantz,	D.	 Dívka	v	pavoučí	síti
Moriarty,	L.	 Sedmilhářky
Nesbo,	J.	 Krev	na	sněhu
Nesbo,	J.	 Syn
Pitre,	M.	 Pravidlo	pěti	a	pětadvaceti	metrů
Urbaníková,	E.	 Ztracené
Wein,	E.	 Krycí	jméno	Verity

Naučná literatura
Baarová,	L.	 Útěky
Černá,	O.	 Čtení	není	žádná	věda
Hruška,	L.	 Láďa	Hruška	se	vrací
Jeier,	T.	 Divoký	západ
Pavelka,	R.	 Sebeobrana
Peremská,	L.	 Vaše	rodinná	kronika	krok	za	krokem
Šebek,	T.	 Mise	Afghánistán
Šimánek,	L.	 Austrálie	křížem	krážem
Šimánek,	L.	 Cesty	za	dobrodružstvím
Šimánek,	L.	 Severskou	divočinou
Šimánek,	L.	 V	kanadské	divočině
Taylor,	R.	 Život	s	alzheimerem
Tew,	J.E.	 Nepostradatelný	rádce	včelaře
Žantovský,	M.	 Havel

Knihy pro děti 
Brezina,	T.	 Hřbitov	dinosaurů
Brezina,	T.	 Zmizení	v	hlubinách
Březinová,	I.	 Chobotem	sem,	chobotem	tam
Eislerová,	J.	 Dějiny	českých	zemí	pro	děti
Havlíčková,	J.	 Logopedické	hádanky
Hawkins,	S.	 Uzdravený	poník
Kratochvíl,	M.	 Kouká	roura	na	kocoura
Patterson,	J.	 Superhrdina	ze	základky
Primusová,	H.	 Pozor,	červená
Prusseová,	D.	 Bagry,	traktory	a	popelářské	vozy
Reiderová,	K.	 Klára,	zloděj	bonbónů	a	já
Žáček,	j.	 Aprílová	škola

Poslední	půjčovní	den	v	 tomto	 roce	bude	pondělí	 21.	pro-
since	2015.

Přejeme	 všem	 příjemné	 a	 radostné	 prožití	 vánočních	 svát-
ků	 a	 v	 novém	 roce	 hlavně	 zdraví,	 pohodu	 a	 pozitivní	 přístup	
k	tomu,	co	nám	rok	2016	přinese.

Místní	knihovna	Ostrožská	Nová	Ves
Hana Uherková
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Módní projekty pomáhají – slavnostní odpoledne a večer Marie Zelené
Již	posedmé	se	konala	odpoledne	a	večer	módní	přehlídka	

návrhářky	Marie	Zelené	v	 rámci	projektu	Návraty	k	hodno-
tám,	která	se	uskutečnila	na	sportovní	hale	v	Ostrožské	Nové	
Vsi	 v	 sobotu	24.	 října	2015.	Pro	naši	 rodačku	Marušku	bylo	
společenské	 vystoupení	 zvláště	 výjimečné,	 protože	 oslavi-
la	 své	 životní	 jubileum.	 Každá	 z	 přehlídek	 trvala	 tři	 hodiny	
a	bylo	se	na	co	dívat.	Překrásné!	Na	odpoledním	představení	
pozvala	Marie	Zelená	lidi	z	pečovatelských	domů	a	postižené	
spoluobčany.	Vystoupili	i	klienti	z	Domova	pro	osoby	se	zdra-
votním	postižením	Kunovice,	Na	Bělince.	Pro	ty	je	tato	akce	
velkým	zážitkem.	Letošním	moderátorem	byla	sama	jubilant-
ka,	 která	 svoji	 roli	 zvládla	 výborně.	 Svým	 zpěvem	 obohatil	
přehlídky	 zpěvák	 Bohuš	 Matuš,	 jenž	 svým	 krásným	 hlasem	
pohladil	nejedno	srdíčko.	Jeho	výkon	byl	bravurní.	Na	mole	
se	 předvedly	 krásné	 modelky,	 tento	 rok	 v	 čele	 s	 Gabrielou	
Kratochvílovou,	 vítězkou	 České	 Miss	 2013,	 Eliškou	 Bučko-
vou,	Českou	Miss	2008,	dcerou	Marie	Martinou	Hrnčířovou,	
neteří	Veronikou	Bujákovou	a	dalšími	krásnými	modelkami.	
Nechyběl	ani	vnouček	Tomášek,	který	s	babičkou	na	projek-
tech	 spolupracuje	a	 svého	vystoupení	 se	ujal	 výborně	a	bez	
ostychu.	Přítomní	se	těšili	i	z	modelů	návrhářů	Luďka	Haná-
ka	a	Martina	Čapka.	Marie	Zelená	věnovala	část	vystoupení	
lidem,	 kteří	 dar	 zdraví	 nedostali,	 a	 to	 hlavně	 malým	 dětem	
z	různých	nemocnic	a	onkologicky	nemocným	dětem	ve	věku	
2	–	6	let.	Zde	poprvé	představila	dva	nové	projekty	pro	pod-
poru	 velmi	 nemocných	 dětí,	 a	 to	 dokázala	 pouze	 společně	
s	finanční	podporou	partnerů.	Spolupracuje	s	Masarykovým	
onkologickým	ústavem	v	Brně,	s Klinikou dětské onkologie 
v Dětské nemocnici v Brně	tak	i	s	Mateřskou	školou	při	Fa-
kultní	 nemocnici	 v	 Brně,	 kde	 jsou	 po	 dobu	 léčby	 hospitali-
zovány	 děti	 z	 celé	 ČR.	 Projekt	 má	 název	 „Modely	 zdobené	
příběhy	 a	 pocity	 dětských	 duší.“	 Záštitu	 nad	 akcí	 převzali	
hejtman	Zlínského	kraje	Stanislav	Mišák,	starosta	Uherské-
ho	 Hradiště	 Stanislav	 Blaha	 a	 starosta	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	
Pavel	Botek.	Jmenovaní	zahájili	přehlídku,	ale	pana	hejtma-
na,	který	se	omluvil,	zastoupil	radní	ZK	pan	Kryštof.	Za	pří-
tomnosti	krásného	maskota	večerníčku	zavzpomínali	na	své	
pohádky	z	dětských	let.	Při	svém	vystoupení	byli	velmi	vtipní,	
hlavně	 náš	 pan	 starosta.	 Poděkovali	 Marušce	 za	 její	 práci,	
popřáli	hodně	a	hodně	zdraví	a	úspěchu	v	další	její	náročné	
práci.	Modelky	předvedly	barevné	zástěry	pro dětské lékaře	
,	které	návrhářka	s	Tomáškem	vyrobili,	a	postupně	byly	pře-
dány	primářům,	lékařům	nemocnic,	kteří	se	osobně	zúčastnili	
a	 prezentovali	 svá	 oddělení.	 Byli	 to	 představitelé	 ze	 Zlína,	
Uh.	Hradiště,	Kyjova	a	FN	Brno.	Byl	to	krásný	zážitek,	hlav-
ně	 nám	 ženám	 ukápla	 i	 nějaká	 slzička.	 Na	 mole	 vystoupila	
i	malá	Adélka,	která	po	sobotní	přehlídce	v	pondělí	nastupo-

vala	do	nemocnice	bojovat	se	zákeřnou	nemocí.	Druhý	projekt	
Marie	 Zelené	 byl	 „K	 úctě	 hodnot	 našich	 předků“,	 protože	 si	
myslí,	že	je	v	této	době	nezbytné	chránit	naše	kulturní	dědictví	
postavené	na	křesťanských	základech.	Maruška	dále	přestavila	
kolem třiceti nových	večerních	a	svátečních	šatů.	Bylo	se	oprav-
du	na	co	se	dívat.	Krásným	vystoupením	byl	i	zpěv	naší	rodačky,	
její	spolužačky	a	kamarádky	Marie	Mitáčkové,	rozené	Jurásko-
vé.	Na	závěr	předvedla	Martina	Hrnčířová	skvost	vytvořený	Ma-
ruškou	–	šaty	k	poctě	Panny	Marie, kterým dal své požehnání 
papež František.	 Modelku	 doprovodil	 zpěvem	 Bohuš	 Matuš.	
Závěrem	Marie	Zelená	poděkovala	svým	rodičům	za	dar	jejího	
života	a	 zástup	gratulantů	 z	 rodiny,	hostů,	 známých	a	potlesk	
nebral	konce.	Všem	sponzorům,	hostům,	divákům	patří	 velký	
dík.	Večer	předčil	všechna	očekávání.	Za	krásné	zážitky,	za	pře-
krásnou	kolekci	večerních	a	společenských	šatů	patří	Marušce	
velký	dík.	Přejeme	hodně	a	hodně	zdraví,	úspěchů,	aby	se	Marie	
Zelené	dařilo	a	opět	nás	zase	překvapila	novou	kolekcí.

	 Miroslava Vajdíková

Martina Hrnčířová, Veronika Bujáková, obrázek nese 
Tomášek Hrnčíř, obrázek namaloval nemocný Honzík 2,5 roku
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Krasavci reprezentují svoji obec
Mužský	pěvecký	sbor	Krasavci	a	novoveská	cimbálová	mu-

zika	 Banda	 zastupovali	 naši	 obec	 30.	 5.	 2015	 na	 letošní	 vlč-
novské	Jízdě	králů.	V	dopoledních	hodinách	to	bylo	v	pořadu	
Zpívání	po	dědině,	odpoledne	také	ve	slavnostním	průvodu	se	
závěrečným	vystoupením	v	hlavním	programu	na	novém	am-
fiteátru.	

Za	velmi	vydařené	vystoupení	po	celý	den	jsme	byli	oceněni	
pamětním	listem	Jízdy	králů	2015.	

Další	vystoupení	spojené	s	mezinárodním	folklórním	festi-
valem	proběhlo	22.	8.	2015	na	Euroozvěnách	Horňácka	ve	Vel-
ké	nad	Veličkou.	Sled	vystoupení	začal	v	už	odpoledních	ho-
dinách	u	obecního	úřadu,	kde	každý	soubor	předvedl	ukázku	

svých	schopností	v	krátké	upoutávce.	Následovalo	podvečerní	
zpívání	 v	 pořadu	 U	 kostelních	 hradeb	 a	 večer	 jsme	 vystupo-
vali	 v	 hlavním	 programu	 na	 horňáckém	 stadionu	 „Na	 Stráž-
néj	 húrce“.	 Náš	 sbor	 byl	 jediný,	 kdo	 reprezentoval	 dolňácký	
region	a	publikum	zaplněného	 stadionu	 aplaudovalo	 výkonu	
Krasavců.

Pro	 rok	 2016	 máme	 pozvání	 na	 57.	 ročník	 MFF	 Myjava,	
kde	 budeme	 vystupovat	 19.	 6.	 2016	 v	 pořadu	 „De	 je	 pjesen,	
tam	 je	 radost“.	 V	 nastávajícím	 roce	 nás	 čeká	 spousta	 práce,	
protože	se	blíží	10.	výročí	založení	našeho	pěveckého	sboru.

Všem	občanům	a	našim	příznivcům	přejí	Krasavci	požeh-
nané	Vánoce	a	hodně	zdraví	do	roku	2016.	 Jaromír Lažek
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Malá schóla
Děkujeme	 obecnímu	 úřadu	 za	 finanční	 podporu,	 díky	

které	 jsme	 se	 mohli	 zúčastnit	 soutěže	 schól	 pod	 názvem	
„SENICKÁ	NOTA	2015“.	Letos	se	nám	podařilo	získat	pu-
tovní	pohár	za	1.	místo	ve	skupině	dětí.

Děkujeme	rovněž	rodičům	za	podporu	a	dětem	za	oběta-
vou	přípravu	na	nedělní	zpívání	při	mších	a	při	jiných	příleži-
tostech	k	reprezentování	naší	farnosti	a	obce.

Při	této	příležitosti	zveme	nové	členy	–	děti,	aby	se	zapo-
jily	do	našeho	společenství	ke	společným	hrám,	zajímavému	
tvoření	a	aby	nám	pomohly	se	zpěvem.

Tereza Frýzová

Gulášová beseda
Letošní	 sezonu	 besed	 na	 historickém	 domku	

jsme	ukončili	v	úterý	17.	listopadu	již	–pro	listopad	
tradiční-	gulášovou	besedou.	Účast	byla	uspokojivá,	
přišlo	přes	30	návštěvníků.	K	ochutnání	byly	tři	dru-
hy	gulášů	–	hovězí,	vepřový	a	segedínský.	K	tomu	se	
podával	 knedlík	 a	 chleba	 jak	 kupovaný,	 tak	 domá-
cí.	 K	 podtržení	 chuti	 se	 servírovala	 čerstvá	 cibulka	
a	okurky	a	na	závěr	se	degustoval	ještě	chleba	s	do-
mácím	sádlem.	Příchozí	si	nad	hrnkem	čaje	povyklá-
dali	o	tom,	co	je	nového	a	co	je	do	konce	roku	ještě	
čeká.	A	my	už	máme	připravený	plán	besed	na	příští	
rok.	Nabídka	bude	jako	obvykle	pestrá,	tradiční	i	ne-
obvyklá.	 V	 lednu	 uvítáme	 návštěvníky	 už	 stálé,	 ale	
rádi	uvidíme	i	nové	tváře.	Plán	besed	spolu	s	aktu-
ální	 besedou	 pro	 ten	 který	 měsíc	 bude	 vyvěšen	 na	
nástěnce	FS	Novovešťan	u	obchodního	domu.	

A	 závěrem	 bychom	 chtěli	 popřát	 všem	 přízniv-
cům	 FS	 Novovešťan	 i	 ostatním	 občanům	 hodně	
zdraví,	pohody	a	úspěchů	v	novém	roce.

	 Anna Řezáčová
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Aerobik klub Stonožka v akci

Každou	středu	v	tělocvičně	základní	školy	se	to	hemží	děvča-
ty,	která	se	ráda	hýbou,	tančí	a	cvičí	pro	radost.	Mladší	děvčata	
ve	věku	od	6-10	let	1x	týdně	cvičí	kondičně	pro	radost	a	starší	

děvčata	 od	 11	 let	 trénují	 každý	 pátek	 a	 připravují	 se	 na	 jarní	
soutěž	skupinových	choreografií	pod	vedením	Denisy	Látové.

AK	stonožka	má	za	sebou	podzimní	sezónu	soutěže	v	aerobi-
ku	jednotlivců	Aerobic	Tour,	kde	se	do	velkého	finále	v	TOP	10	
probojovala	naše	nejmladší	závodnice	Adéla	Húsková.	V	lednu	
2016	 ji	čeká	finálové	kolo.	V	základních	kolech	si	vedla	velmi	
dobře	a	ze	semifinále	za	účasti	40	děvčat	se	vždy	probojovala	do	
první	desítky.

Tímto	bych	chtěla	poděkovat	nejen	Adélce	a	rodičům,	kteří	
ji	na	soutěže	doprovázeli,	ale	také	všem	děvčatům,	která	se	zá-
kladních	kol	zúčastnila.

Účast	na	základních	kolech:	Barbora	Světničková,	Magda-
léna	Kusáková,	Ema	Dostálová,	Kateřina	Červenáková,	Natálie	
Andrýsková,	Karolína	Hadašová,	Denisa	Látová.

Je	vidět,	že	o	aerobik	pro	děti	v	Ostrožské	Nové	Vsi	je	pořád	
zájem,	a	věřím,	že	talentovaných	dětí	je	spousty,	jen	o	nich	neví-
me.	Proto	vás	zveme	mezi	nás!

Bohdana Poláchová

Úspěchy Nicol Hlůškové
Inline	bruslařka	Nicol	Hlůšková	zažila	dvě	nejlepší	sezony	ve	

své	kariéře.	Splnil	se	jí	sen	a	bojovala	o	nominaci	do	reprezenta-
ce	 České	 republiky	 v	 kolečkovém	 bruslení.	 Bohužel	 po	 ne	 moc	
vydařeném	závodě	v	Ostravě,	který	byl	součástí	světového	poháru	
a	nominačních	kritérií,	byla	naděje	malá.	Nicol	se	ale	nevzdávala,	
věděla,	že	má	ještě	šanci	si	nominaci	vyjet	na	3	závodech	německé-
ho	poháru.	Jak	řekl	reprezentační	trenér	Martin	Kuchař:	„Šance	
využila,	zajela	parádně	časovku	družstev	a	jednotlivců,	maraton	na	
Lužických	jezerech	vyhrála	a	stala	se	další	členkou	české	výpravy.“	
Mistrovství	Evropy	se	konalo	v	německém	městě	Geisingen.	Spo-
lečně	se	svými	kolegy	z	pražského	oddílu	RTS	Praha	se	účastnila	
závodu	na	42	km,	kde	obsadila	krásné	22.	místo	z	celkového	počtu	
35	závodnic.	Neskrývala	spokojenost.	Po	návratu	završila	sezonu	
celkovým	vítězstvím	v	Moravské	inline	tour.	V	Českém	poháru	se	
umístila	 na	 2.	 místě	 za	 reprezentantkou	 v	 shortracku	 Kateřinou	
Novotnou.	Po	krátké	pauze,	která	ji	teď	čeká,	věří,	že	naváže	na	
poslední	úspěchy	a	podívá	se	znovu	na	ME.	 Nicol Hlůšková

Z gymnastického dění

Gymnastky	 našeho	 oddílu	 se	 po	 dvouměsíční	 prázdninové	
přestávce	 opět	 vrhly	 do	 trénování	 a	 přípravy	 na	 další	 závody,	
které	je	čekají	v	podzimní	části	roku.

Prvními	závody	byl	Pohár	studentstva,	který	se	konal	již	po-
několikáté	v	Bučovicích.

Družstvo	ve	složení	Lucie	Kadlčková,	Radka	Šálková	a	Ni-
kol	Brauerová	obsadilo	celkově	11.	místo,	mezi	 jednotlivci	18.	
místo	Lucie	Kadlčková,	26.	Radka	Šálková	a	36.	Nikol	Braue-
rová.

Dalšími	 závody	byly	 závody	 v	Uh.	Ostrohu,	naše	gymnast-
ky	závodily	v	5	kategoriích.	Představily	se	naše	nejmenší	a	nej-
mladší,	r.	2009,	a	to	Kateřina	Ludvíková	na	11.	místě,	12.	Anna	
Kročová,	 ve	 2.	 kategorii	 r.	 2008	 se	 na	 8.	 místě	 umístila	 Ivana	
Crhová,	za	ní	se	představily	a	umístily	další	–	Brauerová	Nikol,	
Pavlíčková	Karolína	a	Jančová	Tereza.

Ve	 třetí	kategorii	 6.	místo	obsadila	Lucie	Kadlčková,	na	
7.	místě	 Jasmína	Grebeníčková,	Lucie	Grančajová	a	Radka	
Šálková	ve	své	kategorii	na	stejných	místech.

Mikulášský	 závod	 v	 Hulíně	 je	 dalším	 připravovaným	 zá-
vodem	a	 i	 tady	se	naše	gymnastky	představí	a	svými	výkony	
a	zabojují	o	dobré	umístění,	a	dokonce	i	o	medaile.

K	tomu	všemu	přejeme	hodně	štěstí,	sil	a	výkony	bez	zby-
tečných	pádů.	K	dosavadnímu	umístění	blahopřejeme	všem	
závodnicím.

Protože	 se	 blíží	 čas	 vánoční,	 dovolte,	 abychom	 popřáli	
všem	 klidné	 prožití	 svátků	 vánočních	 a	 v	 roce	 2016	 hlavně	
hodně	zdraví,	štěstí	a	spokojenosti.

	 Ivana Frantová
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Fotbalové adventní ohlédnutí 
V	době	adventu	se	vždy	ohlížíme	za	výsledky	naší	práce	v	polo-

čase	soutěží	a	připravujeme	se	na	jejich	druhou	polovinu.	
Na	dobré	výsledky	mužů	jsme	si	museli	chvíli	počkat,	přišly,	ale	

záhy	 je	utnulo	zranění	několika	hráčů,	hlavně	pak	to	nejvážnější	
a	dlouhodobé	Radka	Zálešáka	mladšího,	našeho	klíčového	hráče.	
Deváté	místo	v	tabulce	krajské	1.	B	třídy	je	tak	reálným	odrazem	
výkonů	a	stavu	současného	kádru.	Věříme,	že	se	přes	zimní	pře-
stávku	většina	šrámů	a	zranění	doléčí.	Uvědomujeme	si	však	i	nut-
nost	doplnění	hráčského	kádru	o	další	hráče,	kteří	mají	zájem	za	
náš	tým	hrát,	přestože	v	naší	obci	nebydlí.	

Družstvo	dorostu	se	jako	obvykle	potýká	s	šíří	vlastního	kádru.	
Před	startem	podzimní	části	soutěže	jej	tvořilo	13	hráčů	a	v	zálo-
ze	bylo	ještě	5	z	kategorie	žáků,	kteří	již	střídavě	v	minulé	sezóně	
v	dorostu	nastupovali.	Bohužel	i	dorostencům	se	nevyhýbala	zraně-
ní.	Smutná	však	je	ta	skutečnost,	že	se	stále	potýkáme	se	špatným	
přístupem,	smyslem	pro	zodpovědnost	při	kolektivním	pojetí	hry	
a	neochotou	pracovat	na	sobě	samém.	Z	těchto	důvodů	se	původní	
kádr	zúžil	na	polovinu.	Naštěstí	tu	máme	zálohy	v	družstvu	žáků,	
kteří	se	již	sami	hlásí	o	starty	se	staršími	kolegy.	Důkazem	toho	je	
poslední	utkání	dorostu	s	družstvem	z	Bílovic,	ke	kterému	se	do	
kabiny	hlásilo	13	žáků	k	5	dorostencům.	Páté	místo	v	tabulce	okres-
ního	přeboru	je	tak	vlastně	spíše	úspěchem.	Skutečnost,	že	je	tato	
soutěž	v	dané	věkové	kategorii	jediná,	nám	tak	dává	prostor	k	bu-
dování	nového	mladého	týmu	pro	nadcházející	sezónu.	

Jak	již	bylo	dříve	zmiňováno,	radost	nám	působí	družstvo	
žáků.	 Jeho	 jednadvacetičlenný	kádr	 je	 v	 soutěži	 asi	 raritou.	
O	to	více	si	této	skutečnosti	musíme	cenit	a	pracovat	na	jeho	
dalším	fotbalovém	růstu.	Družstvo	během	podzimní	části	na-
šlo	pouze	jednoho	přemožitele	v	lídru	soutěže	z	Prakšic.	Tři	
remízy	jim	taky	sebraly	body,	a	tak	přezimuje	na	třetím	místě	
tabulky	okresního	přeboru.	Žáci	se	ještě	zapojili	do	soutěže	
o	Pohár	OFS.	Po	dramatickém	čtvrtfinálovém	klání	v	Topol-
né,	ve	kterém	zvítězili	až	po	penaltovém	rozstřelu,	si	zajistili	
účast	v	jarním	semifinále,	v	němž	se	utkají	na	půdě	soupeře	
z	Břestku.	

Zástupci	 našich	 nejmladších	 nadějí	 procházejí	 obnovou	
kolektivů.	Trochu	na	ústupu	z	dlouhodobé	slávy	je	starší	pří-
pravka,	ta	přezimuje	na	4.	místě	v	tabulce	okresního	přebo-
ru.	 Naopak	 ti	 nejmladší	 borci	 z	 přípravky	 na	 sobě	 neustále	
pracují,	což	se	odráží	 i	v	 jejich	výkonech.	Přes	převážné	za-
stoupení	mladších	ročníků	se	kluci	dostali	na	5.	místo	tabulky	
okresního	přeboru.	Jejich	elán	a	nadšení	pro	fotbal	při	utká-
ních	i	samotných	trénincích	spolu	s	dobrou	prací	trenérů	nám	
dává	 naděje	 na	 další	 pokračovatele	 hry	 zvané	 fotbal	 v	 naší	
obci.

Vedení	fotbalového	klubu	přeje	všem	občanům	klidný	ad-
vent,	pokojné	vánoční	svátky	a	hodně	radostí	v	novém	roce.

Marek Tvrdoň

Radost žáků po vítězném penaltovém rozstřelu 
v Topolné ve čtvrtfinále Poháru OFS

Družstvo žáků. V podřepu zleva: David DANĚK, brankáři Radek JELÉNEK, David MARŤÁN a Michal DENKOCY, 
Martin ŠČUKA, Marek ONDRAČKA, Adam SVĚTNIČKA a Štěpán LAŽEK

Vestoje zleva: Marek KYSELÁK, Matěj PŠURNÝ, Daniel KREISL, Martin SEDLÁČEK, Michael HENDRYCH, Marian TVRDOŇ, 
Adam GREBENÍČEK, Adam KRYSTEK, Pavel ŽIGA, Zdeněk HERÁK a Miroslav KROŠČEN
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Soutěže uplynulé sezóny s účastí závodníků Ostrožské Nové Vsi
únor
•	 anketa	Sportovec	města	Uherské	Hradiště	(oceněn	Jiří	Za-

lubil)
březen
•	 běh	na	lyžích	Krkonošská	70,	1	startující
•	 XXXVIII.	novoveský	přespolák,	26	startujících,	25	medailí
duben
•	 anketa	Sportovec	okresu	(zvítězila	Kateřina	Pjajčíková)
•	 Dlouhé	 tratě	 na	 Moravě,	 Kojetín,	 závod	 Velkomoravské	

ligy,	23	startujících,	14	medailí
•	 I.	nominační	závod	Račice,	6	startující+2	rozhodčí
•	 Anketa	 sportovec	 Zlínského	 kraje	 (Kateřina	 Pjajčíková	

Cena	hejtmana)
•	 Mistrovství	 ČR	 dlouhé	 tratě,	 I.	 závod	 Českého	 poháru	

Most,	18	startujících,	5	medailí
květen
•	 Mistrovství	 Evropy	 Račice,	 Monika	 Machová	 semifinále	

(12.	místo),	14	příznivců+2	rozhodčí
•	 Nymburská	500	,	7	startujících,	3	medaile
•	 Dlouhé	tratě	na	Pastvinské	přehradě,	8	startujících,	11	me-

dailí
•	 Český	pohár	Račice,	18	startujících+2	rozhodčí,	7	medailí
•	 2.	 závod	 Světového	 poháru	 Duisburg,	 Německo,	 Monika	

Machová	6.	místo	a	semifinále
•	 Mezinárodní	 regata	Piešťany,	Slovensko,	David	Janík,	 Jiří	

Zalubil	-	3	medaile
•	 Moravský	 pohár,	 závod	 Velkomoravské	 ligy,	 Kojetín,	 20	

startujících,	27	medailí,	celkově	5.	místo
červen
•	 II.	nominační	závod	Račice,	21	startujících,	21	medailí
•	 VC	Komárna,	Slovensko,	4	startující,	4	medaile
•	 Evropské	hry	Baku,	Ázerbájdžán,	Monika	Machová	semifi-

nále	(12.	místo)
•	 Běh	o	pohár	starosty	Kunovic,	1	startující
•	 Trenčianská	regata,	Slovensko,	13	startujících,	2	medaile
červenec
•	 K4	Valladolid,	Španělsko,	Martin	Mach
•	 Mistrovství	světa	juniorů	Montemor	o´Velho,	Portugalsko,	

David	Janík	semifinále	(11.	místo)
srpen
•	 Mistrovství	ČR,	IV.	závod	ČP,	22	startujících+rozhodčí,	21	

medailí
•	 Slapy	-	Praha,	2	startující,	1	medaile
•	 Mistrovství	 světa	 -	 olympijská	 kvalifikace	 Milano,	 Itálie,	

Monika	Machová	semifinále	(19.	místo)
•	 XXIII.	mezinárodní	mistrovství	Moravy	„Slovácká	500“,	zá-

vod	Velkomoravské	 ligy,	ONV,	30	 startujících,	36	medailí,	
celkově	2.	místo

září
•	 Černožický	kilometr/Labsko-Orlický	pohár,	Černožice/La-

bem,	22	startujících,	16	medailí,	celkově	5.	místo
•	 Pohár	 Sezemic/	 Labsko-Orlický	 pohár,	 Kunětice	 nad	 La-

bem,	22	startujících+rozhodčí,	14	medailí,	celkově	4.	místo
•	 Mistrovství	světa	maratón	Györ,	Maďarsko,	David	Janík	4.	

místo
•	 Mistrovství	Evropy	do	23	let	Bascov,	Rumunsko,	Kateřina	

Pjajčíková	9.	místo,	Jakub	Mlčoch	semifinále	(14.	místo)
•	 Kojetínský	maratón,	Kojetín,	18	startujících,	11	medailí
•	 Velkomoravský	půlmaraton,	1	startující
•	 Olympijské	 naděje	 Bydgoszcz,	 Polsko,	 Jiří	 Zalubil	 zla-

to+stříbro+bronz
říjen
•	 Mistrovství	ČR	v	maratonu	a	5.	 závod	ČP	mládeže	na	dl.	

tratích,	Týn/Vltavou,	12	startujících,	5	medailí

•	 Mistrovství	ČR	družstev,	16.	místo	a	Český	pohár	3.	místa	
David	Janík,	Jiří	Zalubil

•	 Kovářská	5,	Zlín,	1	startující
•	 Kouty	Spartan	Beast,	1	startující
•	 Mecz	 kajakowy,	 Kaniów,	 Polsko,	 3	 startující	 náhradníci-

+rozhodčí,	celkově	2.	místo
•	 Puchar	Polski	Południowej,	Polsko,	3	startující	náhradníci-

+rozhodčí,	2	medaile,	celkově	1.	místo
•	 Slovácký	běh,	Uh.	Hradiště,	6	účastníků
•	 Běh	Zlínem,	9	účastníků

Členové	oddílu	se	rovněž	účastnili	řady	soutěží	se	svými	ško-
lami	(Novoveský	šplhoun,	Okresní	kolo	Odznaku	všestrannosti	
olympijských	 vítězů	 v	 Uherském	 Brodě,	 Okresní	 kolo	 v	 přes-
polním	běhu	základních	a	středních	škol	v	Uherském	Ostrohu,	
finále	Corny	 středoškolského	 poháru	 v	Břeclavi,	Pohár	Emila	
Zátopka	v	Hroznové	Lhotě,	O	partyzánský	samopal	v	Ostrož-
ské	Lhotě,	Sazka	olympijský	víceboj)	nebo	závodů	na	dračích	
lodích.	

Kanoisté, kanoistky, kajakáři a kajakářky 
startující v uplynulé sezóně
1.	 Marek	Pjajčík	 (44	let)
2.	 Zbyněk	Ondračka	 (43	let)
3.	 Lubomír	Pojezný	 (41	let,	Míkovice)
4.	 Martin	Minařík	 (32	let)
5.	 Monika	Machová	 (24	let,	nyní	Dukla	Praha)
6.	 Martin	Mach	 (22	let,	nyní	Dukla	Praha)
7.	 Klára	Silnicová	 (21	let)
8.	 Filip	Hatlák	 (20	let)
9.	 Kateřina	Pjajčíková	 (19	let)
10.	Karla	Zalubilová	 (19	let,	Mařatice)
11.	Jakub	Mlčoch	 (19	let,	Kunovice)
12.	Michal	Girašek	 (18	let)
13.	Jakub	Mazur	 (18	let)
14.	David	Janík	 (17	let,	Sady)
15.	Adéla	Janošková	 (17	let,	Veselí/Moravou)
16.	Jiří	Zalubil	 (15	let,	Mařatice)
17.	Filip	Krušina	 (15	let,	Zlechov)
18.	Michal	Pjajčík	 (14	let)
19.	Jan	Pojezný	 (14	let,	Míkovice)
20.	Veronika	Húsková	 (14	let)
21.	Vendula	Kyselá	 (14	let,	Kunovice)
22.	Ondřej	Váverka	 (13	let)
23.	David	Hatlák	 (13	let)
24.	Kamila	Hastíková	 (13	let)
25.	Michal	Pavlíček	 (12	let)
26.	Josef	Húsek	 (12	let)
27.	Jiří	Kusák	 (12	let,	Ostrožská	Lhota)
28.	Jindřich	Daněk	 (11	let)
29.	Jan	Pavlíček	 (11	let,	Ostrožská	Lhota)
30.	Anna	Pavlíčková	 (11	let,	Ostrožská	Lhota)
31.	Vojtěch	Pojezný	 (11	let,	Míkovice)
32.	Filip	Váverka	 (10	let)
33.	Ondřej	Prchlík	 (10	let)
34.	Nikola	Gavalová	 (10	let)
35.	Richard	Podráský	 (9	let,	Tučapy)
36.	Denisa	Krušinová	 (9	let,	Zlechov)
37.	Viktor	Kolář	 (8	let)
38.	Štěpán	Janoška	 (8	let,	Veselí/Moravou)
39.	Daniel	Knotek	 (8	let,	Uherský	Ostroh)
40.	Dalimil	Knotek	 (8	let,	Uherský	Ostroh)
41.	Vojtěch	Tisher	 (8	let)
42.	Adam	Kusák	 (7	let,	Uherské	Hradiště)
43.	Jiří	Uvíra	Jiří	 (6	let,	Kudlovice)

více	včetně	fotografií:	www.onv-canoe.cz
Vít Pjajčík
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Nejstarší občan Ostrožské Nové Vsi
Pan	Karel	Ondrovčík	se	narodil	26.	června	

1919	ve	Vnorovech.	Pochází	ze	6	sourozenců.	
Po	ukončení	základní	školy	se	šel	vyučit	malí-
řem	–	natěračem.	V	roce	1939	–	45	byl	nasazen	
do	Říše.	Po	návratu	v	roce	1945	se	oženil.	Jeho	
manželkou	se	stala	Anna	Postřimovská	z	Ost-
rožské	 Nové	 Vsi.	 Společně	 vychovali	 tři	 děti:	
dva	syny	a	dceru.	V	roce	1992	po	těžké	nemoci	
mu	manželka	paní	Anna	zemřela.	Jak	šel	čas,	
je	pan	Ondrovčík	obklopen	7	vnuky	a	11	pra-
vnoučaty.	V	mladších	letech	se	zajímal	o	příro-
du,	houbaření,	navštěvoval	hrady	a	zámky.	Jeho	
největší	vášní	byl	motorismus,	který	miloval	až	
do	 svých	 93	 let.	 Jeho	 život	 je	 velmi	 skromný,	
poctivý.	Miluje	švandu	a	svou	rodinu.	Našel	si	
i	 životní	 družku	 -	 paní	 Marii	 Speierlovu,	 kte-
rá	 má	 již	 taky	 krásný	 věk	 –	 v	 březnu	 oslavila	
90	 let	 a	 tak	 společně	prožívají	 krásný	podzim	
života.	Celý	svůj	aktivní	život	prožil	u	ČSD	až	
do	odchodu	do	důchodu.	Za	jeho	života	prošel	
mnohým	režimem,	ale	dnes	má	obavy	z	celého	
světového	dění	–	neúcta	mezi	 lidmi,	 atentáty,	
migrace,	obohacování,	nejistota	aj.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nejstarší občané naší vesnice
Je	až	neuvěřitelné,	ale	 je	 to	 tak.	Naše	obec	má	24	ob-

čanů,	kteří	oslavili	90	a	více	let.	Spoluobčané	jsou	uvedeni	
podle	měsíce,	ve	kterém	se	narodili:

Antonín Hubíček – 93 let, Marie Červenáková – 91, 
Paulína Kupcová – 90, Anna Bräuerová – 92 let, Matěj 
Jurásek – 94, Růžena Jurásková – 94, Josef Kučera – 92, 
Marie Speierlová – 90, Květoslava Polehňová -90, Růžena 

Raisiglová – 91, Hedvika Verbíková – 90, Josef Stužka – 
90, Hedvika Hrušková – 90, Marie Minaříková – 93, Vlasta 
Galušková – 91, Anna Predková – 90, Anna Verbíková – 93, 
Karel Ondrovčík – 96, Marie Červenáková – 94, Božena 
Lučná – 95, Vlasta Ondračková – 90, Ludmila Vavřincová 
– 92, Marie Bezděková (Domovinka) – 95, Helena Hůsko-
vá – 90.

Nejstarší občanka paní Božena Lučná
Paní	 Božena	 Lučná,	 rozená	 Vodárková,	 se	 narodila	 1.	 října	
1920	v	Chylicích	Na	Hrázi	Kateřině	Vodárkové	(1892	–	1968)	
a	Josefu	Vodárkovi	(1885	–	1960).	Měla	tři	sourozence	–	Lud-
víka,	Josefa	a	Ladislava.	Po	opuštění	základní	školy	absolvovala	
Rodinnou	 školu	 ve	 Veselí	 nad	 Moravou.	 Jako	 svobodná	 cho-
dila	ráda	na	taneční	zábavy	a	na	tyto	mladé	časy	ráda	vzpomí-
ná.	Tam	se	též	seznámila	se	svým	manželem	Josefem	Lučným	
(1916-1973)	po	té,	co	ji	trefil	při	tanci	křížalou	do	čela.	Pak	jako	
manželé	měli	tři	děti	–	Miroslava	(1942),	Boženu	(1944),	Lud-
milu	(1947).	Většinu	svých	mladých	let	byla	v	domácnosti,	kde	
se	 starala	 o	 výchovu	 dětí	 a	 též	 o	 dobytek	 a	 polnosti.	 V	 době,	
když	děti	trochu	odrostly,	polnosti	a	dobytek	si	přivlastnilo	JZD,	
začala	chodit	na	brigády	do	Cukrovaru	ve	Starém	Městě,	Fruty	
v	Mařaticích	a	do	JZD	odpracovávat	Jednotky.	Jak	šel	čas,	tak	
přibývala	vnoučata	(4),	pravnoučata	(5),	které	jsou	její	radostí.	
S	přibývajícími	léty	přišlo	i	několik	nemocí,	ze	kterých	se	vždy	
vyléčila.	 Přežila	 všechny	 své	 zdravější	 sousedky	 i	 kamarádky,	
takže	 již	 nemá	 s	 kým	 vzpomínat	 na	 mladší	 ani	 starší	 časy.	 Již	
nejméně	10	let	je	v	péči	svých	tří	potomků.	V	poslední	době	si	
nejraději	zpívá	písničku:	

Vdávala bych sa, chuť mám,
kúska galána nemám,

proste, mamičko, proste,
ať mně nejaký roste.

Všem	 našim	 občanům	 přejeme	 jen	 a	 jen	 zdraví,	 pohodu	
a	krásný	podzim	života.	 Miroslava Vajdíková
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70 let 
	3.	10.	 Božena	Zajíčková	 Dědina	125
	7.	10.	 Jaromír	Blažek	 Dědina	126
19.	10.	 Anna	Vlková	 Chříb	235
23.	11.	 Daniela	Václavíčková	 Obecnice	542
28.	11.	 Václav	Trčka	 Polní	828
16.	12.	 František	Botek	 Dědina	636
30.	12.	 Karel	Hrachovský	 Lhotská	451

75 let
	2.	10.	 Ludmila	Botková	 Nová	750
13.	10.		 František	Kotačka	 Chříb	217
16.	10.	 Jiřina	Machálková	 Za	Kostelem	792
21.	10.	 Hedvika	Kunovjánková	 Dědina	177
26.	10.	 Hedvika	Havlíčková	 Nová	781
	3.	11.	 Antonín	Vlk	 Obecnice	549
	4.	11.	 Stanislav	Macháň	 Dědina	386
	8.	11.	 Stanislav	Botek	 Družstevní	821
	8.	12.	 Miroslava	Kodrla	 Nová	701

80 let
10.	10.	 Ludmila	Kusáková	 U	Ráje	497
	8.	11.	 Libuše	Červenáková	 Obecnice	585
11.	12.	 Emil	Janík	 Nová	748
18.	12.	 Josef	Chalupa	 Dědina	46
18.	12.	 Apolena	Peprníčková	 Školní	571
25.	12.	 Marie	Kovaříková	 Nová	726

85 let
	8.	11.		 Marie	Botková	 Záhumení	605

86 let
26.	10.	 Marie	Mičolová	 Osvobození	192
	9.	12.	 František	Kopeček	 Na	Láni	211

87 let
	3.	10.	 Marie	Niklová	 Nivky	707
21.	10.	 Jarmila	Kusáková	 Za	Kostelem	639
28.	10.	 Květoslava	Lagová	 Sadová	857
21.	12.	 Božena	Sovová	 Kopanice	104

89 let
12.	11.	 Marie	Křápková	 Školní	463

	

Úmrtí:
12.	10.	 Marie	Konečná		 (1939)	 Osvobození	73
16.	10.	 Marie	Kolářová	 (1927)	 Dědina	4
25.	10.	 Ludmila	Nešporová	 (1931)	 Nová	671
		8.	11.	 Václav	Hlúšek	 (1940)	 Dolní	446
13.	11.		Josef		Zajíček	 (1940)	 Dědina	125
		1.	12.	 Aleš	Bahula	 (1967)	 Obecnice	589
		6.	12.	 Marie	Minaříková	 (1922)	 Lhotská	418

90 let
29.	10.	 Vlasta	Ondračková	 Nivky	426
16.	11.	 Helena	Hůsková	 Dědina	141

92 let 
	3.	11.	 Ludmila	Vavřincová	 U	Ráje	338

95 let 
	1.	10.	 Božena	Lučná	 Osvobození	193
10.	11.	 Marie	Bezděková	 Chylická	11,	
	 		 tč.	DD	Uh.Ostroh

Zlatá svatba
	9.	10.	 František	a	Marie	Matuškovi	 Drahy	678
	6.	11.		 Pavel	a	Božena	Vrágovi	 Zahradní	884

Diamantová svatba
19.	11.	 Josef	a	Hedvika	Glacovi	 Chříb	234

Sňatky 
17.	10.	 Silvie	Hřibová	 Dědina	42
	 Vladimír	Fiala	 Záhumení	839	

Narození:
		9.	10.	 Oliver	Štefaník	 Dědina	143
		9.	10.	 Filip	Heinz	 Kopanice	1008
18.	10.	 Odeta	Novotná	 Kopanice	317
28.	10.	 Filip	Kusenda	 Chříb	196
29.	11.	 Valentýna	Zalubilová	 Chylická	41
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