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Každoročně novoveskou plesovou sezonu
otevírá ples SRPŠ a obce, který zahajuje premiéra
tanečního vystoupení žáků 9. třídy místní školy.

Po téměř půlročním snažení, dřině a potu
se dne 23. 1. 2016 mohli žáci 9. třídy konečně předvést. 



FAšank 2016
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Vážení spoluobčané,
ještě máme v živé paměti oslavu Vánoc a Nového roku a už je 

po fašanku! Pomalu tak pošilháváme po velikonočním veselí. Proto 
si myslím, že v této době plné strachu a nejistoty z budoucích věcí 
jsou právě naše kořeny a naše tradice, osvědčené staletími životů 
našich předků, jistotou, ke které se můžeme upínat. Celý rok měl 
svůj pravidelný řád a rytmus, čas práce, čas radostí a veselí, ale také 
čas pro zamyšlení a meditaci. Čas k přemýšlení, proč tu jsme a kam 
směřujeme. Škoda jen, že „postmoderní“ doba tak jednoduše máv-
ne rukou nad jakýmkoli řádem a pravidly. Asi proto nás tolik děsí 
ti, kteří sem do Evropy přicházejí, a svá, mnohdy pro nás nepo-
chopitelná a někdy i nepřijatelná pravidla, úzkostlivě dodržují. Jsem 
rád, že tady na Slovácku pořád lidé žijí a chtějí žít z odkazu svých 
předků. Hledají ty pevné a osvědčené kořeny. Asi více než kdy jindy 
platí „…dědictví otců zachovej nám, Pane!“

Jak už jsem řekl, máme po plesové sezóně. Rád bych poděkoval 
pořadatelům plesů za odvahu uspořádat je. Letošní oficiální sezóna 
byla ovšem dost krátká, takže případní další zájemci musí minimál-
ně rok počkat. :)

Velmi se mi líbilo předtančení letošních deváťáků na společném 
školním a obecním plese. Pojetí, které volí paní učitelka M. Franto-
vá, má takříkajíc šťávu a dává vždy vyniknout jak půvabu mladých 
slečen, tak počínající mužnosti mladíků. Hasiči vsadili na spojení 
tradice (dechovky) a moderního pojetí, což se jim na účasti vypla-
tilo. Vodáci svůj ples posunuli až na konec února s tradičním kva-
litním beatovým doprovodem. Každopádně ještě jednou velké díky 
pořadatelům za chuť udělat něco pro druhé a pobavit je. 

Z předchozích slov je jasné, že bez lidí organizovaných ve spol-
cích by život v obci nebyl téměř myslitelný. Uvědomuji si a naštěstí si 
to plně uvědomuje i zastupitelstvo obce, že spolkům je třeba věnovat 
maximální možnou podporu. Společenské spolky ve svých členech 
pěstují nejen zdravou soutěživost, ale především budují mezilidské 
vztahy, které se pak přenášejí do života celé Ostrožské Nové Vsi. Ne-
zanedbatelným přínosem spolků je výchova dětí a mládeže k udržo-

ÚVODNÍK

 Slovo starosty
vání všech pozitivních hodnot, které 
se uvnitř spolků budují.

Máme velké štěstí, že v obci pů-
sobí tolik spolků. Právě probíhají 
valné hromady a výroční schůze. 
Pokud nám to čas umožňuje, rádi 
se těchto shromáždění s paní mís-
tostarostkou účastníme. I tady se 
dovídáme o pestrosti jejich činnosti, 
vyslechneme jejich starosti a může-
me rozebrat problémy, které je trápí. 
V rámci možností rozpočtu obce 
rádi přispíváme na jejich činnost. 
Pokud jsou spolky aktivní a samy 
podají žádost o finanční dotaci na 
svou činnost z jiných než obecních 
zdrojů, jsme připraveni jim pomoci 
z obecního rozpočtu při kofinanco-
vání. Jen v letošním roce je takto re-
zervován celý 1 milion korun. Přes-
tože nám zákonodárci a nadřízené 
orgány v podpoře spolků spíš hází 
klacky pod nohy (např. novelou 
zákona o rozpočtových pravidlech), 
naše podpora bude pokračovat. 
Při poskytování dotací na činnost 
samozřejmě zohledňujeme řadu 
faktorů – kolik mladých členů ten 
který spolek má, jeho společenskou 
důležitost, jeho aktivitu apod. Po-
dle ohlasů ze zmiňovaných schůzí 

mám pocit, že členové spolků pomoc obce vnímají a svou činností, 
často popisovanou na stránkách Profilu, dokazují, že si ji zaslouží. 
Znovu proto vybízím všechny spolky, aby se nejen nestyděly požádat 
o dotační pomoc od obce, ale především aby pravidelně anebo ale-
spoň jednou, dvakrát do roka prostřednictvím Profilu informovali 
o svém působení. 

Ostrožská Nová Ves je velká obec, která naštěstí nevymírá. Mla-
dí lidé zde buď zůstávají, nebo sem přichází odjinud a zakládají tu 
rodinu. Když děti povyrostou, rodiče možná ani neví, kolik možnos-
tí vyžití v obci je. Dovolím si stručný výčet spolků, o jejichž působení 
víme anebo které o svém působení v obci dávají vědět. V oblasti 
sportu je to fotbalový klub, tělovýchovná jednota s oddílem rych-
lostní kanoistiky a sportovní gymnastiky, orelská jednota s oddílem 
stolního tenisu, klub aerobiku, šachový a tenisový klub. V kulturní 
oblasti je to folklorní spolek Novovešťan, který zastřešuje mužský 
a ženský pěvecký sbor, soubor Pomněnky, Včelínek a mladou chasu. 
Dále je to DH Novovešťanka a amatérské divadlo BLIC. Mezi spo-
lečenskými spolky u nás působí sbor dobrovolných hasičů, včelaři, 
myslivci, chovatelé poštovních holubů a svaz tělesně postižených. 
Mimo tato uskupení je tu i klub fotografie a schóla při Ř-K farnosti. 
Jak je vidět, paleta spolků je velmi široká. Před několika lety jsme 
také přemýšleli o otevření základní umělecké školy nebo její filiálky 
při místní ZŠ. Tento záměr však narazil na legislativní a kapacitní 
bariéry, takže talentované děti dál navštěvují ZUŠky v jiných obcích 
a městech. Přesto při základní škole dobře funguje školní klub s na-
bídkou mnoha kroužků a děti navštěvují také kroužky Domu dětí 
a mládeže Pastelka z Uherského Ostrohu.

Milí spoluobčané, děkuji vám všem, kteří svůj drahocenný volný 
čas obětujete pro druhé. Děkuji všem trenérům a vedoucím, kteří 
formují děti a mládež. Buďte jim dobrými vzory. Když děti pochopí, 
že má smysl „někam“ patřit, obětovat se pro druhé, bude to mít jen 
pozitivní dopad na život v naší krásné Ostrožské Nové Vsi.

Přeji vám krásné dny a také radostné Velikonoce, které se kva-
pem blíží. Pavel Botek, starosta 
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Zpravodajství

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 17. 12. 2015 se konalo 
8. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 rozpočtové	 opatření	 č.	 6.	 Upravený	

rozpočet	roku	2015:

	 Příjmy:  50 513 100 Kč

 Výdaje:  50 507 000 Kč

 Financování: -6 100 Kč

b)	 rozpočet	 obce	 na	 rok	 2016	 v	 těchto	
závazných	ukazatelích:

	 Příjmy celkem:  52 750 000 Kč

	 z	toho:

	 Daňové	příjmy:		 	39	365	000	Kč

	 Nedaňové	příjmy:	 	4	110	000	Kč

	 Kapitálové	příjmy:		 	3	400	000	Kč	

	 Přijaté	dotace:		 	8	875	000	Kč	

	 Výdaje celkem:  76 250 000 Kč

	 z	toho:

	 Doprava:		 7	100	000	Kč

	 Vodní	hospodářství:	 7	400	000	Kč

	 Vzdělání:		 4	300	000	Kč

	 Kultura,	církve	
a	sdělovací	prostředky:		2	678	000	Kč

	 Tělovýchova	
a	zájmová	činnost:	 1	660	000	Kč

	 Bydlení,	komunální	služby	
a	územní	rozvoj:		 5	589	000	Kč	

	 Ochrana	
životního	prostředí:		 3	679	000	Kč

	 Sociální	péče	a	pomoc:		 100	000	Kč

	 Civilní	připravenost	
na	krizové	stavy:		 10	000	Kč

	 Požární	ochrana	a	IZS:		 640	000	Kč

	 Státní	moc,	státní	správa,	samospráva	

	 a	pol.	strany:		 	42	079	000	Kč

	 Finanční	operace:		 	930	000	Kč

	 Vratky	a	ostatní	transfery:		85	000	Kč

 Financování rozpočtu 
celkem:  23 500 000 Kč

	 z	toho:

	 Krátkodobé	financování:		4	660	000	Kč

	 Dlouhodobé	
financování:		 20	000	000	Kč

	 Splátky	dlouhodobých	půjčených	pro-
středků:	 1	160	000	Kč

c)	 nové	 stanovy	 Mikroregionu	 Ostrož-
sko	–	Veselsko.

d)	 v	 souladu	 s	 ustanovením	 §	 84	 odst.	
2	 písm.	 e)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	
o	obcích,	ve	znění	pozdějších	předpi-

sů	 účast	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
v	 zapsaném	 spolku	 Místní	 akční	
skupina	 Horňácko	 a	 Ostrožsko,	 z.	
s.,	 se	 sídlem	 Zámecká	 24,	 687	 24,	
Uherský	 Ostroh,	 IČ:	 27016005,	
s	účinností	od	1.	ledna	2016.

e)	 výši	 členského	 příspěvku	 v	 zapsa-
ném	 spolku	 Místní	 akční	 skupina	
Horňácko	a	Ostrožsko,	z.	s.,	se	síd-
lem	 Zámecká	 24,	 687	 24,	 Uherský	
Ostroh,	IČ:	27016005	ve	výši	5 Kč/
občan obce/rok.

f)	 úhradu	 členského	 příspěvku	 v	 za-
psaném	spolku	Místní	akční	skupi-
na	Horňácko	a	Ostrožsko,	 z.	 s.,	 se	
sídlem	Zámecká	24,	687	24,	Uher-
ský	 Ostroh,	 IČ:	 27016005	 pro	 rok	
2016	 ve	 výši	 17	 205	 Kč	 z	 rozpočtu	
obce.

g)	 převod	 pozemků	 parc.	 č.	 3003	
(orná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	2	620	m2,	parc.	
č.	 3004	 (vodní	plocha,	 rybník)	 v	k.	
ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	vý-
měře	188	m2,	parc.	č.	3005	(ostatní	
plocha,	manipulační	plocha)	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výmě-
ře	138	m2	a	parc.	č.	3006	(vodní	plo-
cha,	rybník)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	87	m2,	 celková	
výměra	3	033	m2	paní	Ludmile	Smi-
štíkové,	Nová	771,	Ostrožská	Nová	
Ves,	 panu	 Josefu	 Šálkovi,	 Školní	
965,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 panu	
Františku	 Šálkovi,	 Dědina	 36,	 Os-
trožská	Nová	Ves,	 celkově	za	1	Kč	
jako	 historické	 narovnání	 spácha-
ného	bezpráví.	

h)	 prodej	částí	pozemků	obce	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 parc.	 č.	 2378	 (ostat-
ní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	
v	 k.	 ú.	 Chylice,	 nově	 označené-
ho	 jako	 parc.	 č.	 2378/2	 o	 výměře	
13	m2,	parc.	č.	2379	(ostatní	plocha,	
ostatní	 komunikace)	 v	 k.	 ú.	 Chy-
lice,	 nově	 označeného	 jako	 parc.	
č.	 2379/2	 o	 výměře	 12	 m2,	 parc.	 č.	
2380	(ostatní	plocha,	ostatní	komu-
nikace)	v	k.	ú.	Chylice,	nově	ozna-
čeného	 jako	 parc.	 č.	 2380/2	 o	 vý-
měře	10	m2	a	parc.	č.	2383	(ostatní	
plocha,	 ostatní	 komunikace)	 v	 k.	
ú.	 Chylice,	 nově	 označeného	 jako	
2383/2	 o	 výměře	 8	 m2,	 celková	 vý-
měra	 43	 m2	 za	 cenu	 661	 Kč/m2,	 tj.	
28	423	Kč	paní	Evě	Jordánové,	Zá-
humení	 832,	 Ostrožská	 Nový	 Ves	
a	to	dle	GP	č.	1091-220/2015	s	tím,	
že	 náklady	 spojené	 s	 převodem	
nemovitostí	 hradí	 kupující	 a	 daň	
z	převodu	prodávající.

a)	 odkoupení	 části	 pozemku	 parc.	 č.	
1038	 (zahrada),	 nově	 označené-
ho	 jako	 parc.	 č.	 1038/2	 podle	 GP	
č.	 1091-220/2015o	 celkové	 výměře	

3	m2	za	cenu	991	Kč/m2,	tj.	2	973	Kč	
od	 Evy	 Jordánové,	 Záhumení	 832,	
Ostrožská	Nová	Ves	s	tím,	že	nákla-
dy	spojené	s	převodem	nemovitostí	
hradí	kupující	a	daň	z	převodu	pro-
dávající.

i)	 prodej	 pozemku	 obce	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 parc.	 č.	 1156/2	 (zasta-
věná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	
4	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	 manželům	 do	 SJM	 Vratislavu	
a	Marii	Hřibovým,	Dědina	42,	687	
22	Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	991	
Kč/	m2,	tj.	3	964	Kč,	s	tím,	že	nákla-
dy	spojené	s	převodem	hradí	naby-
vatel	 a	 daň	 z	 převodu	 nemovitostí	
prodávající.

j)	 záměr	 prodeje	 pozemků	 parc.	 č.	
4563/2	 (zastavěná	 plocha	 a	 ná-
dvoří)	 o	 výměře	 177	 m2	 a	 parc.	 č.	
4564/2	 (zastavěná	 plocha	 a	 nádvo-
ří)	o	výměře	6	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ost-
rožská	Nová	Ves.

k)	 změnu	 kupní	 smlouvy	 s	 manžely	
Oldřichem	 a	 Petrou	 Blažkovými,	
U	Ráje	536,	687	22	Ostrožská	Nová	
Ves	 –	 dokončení	 stavby	 se	 prodlu-
žuje	do	31.	12.	2016.

Zastupitelstvo obce delegovalo: 
a)		zástupce	obce	Ostrožská	Nová	Ves	

Ing.	 Pavla	 Botka,	 Záhumení	 840,	
687	22	Ostrožská	Nová	Ves	na	val-
nou	 hromadu	 zapsaného	 spolku	
Místní	 akční	 skupina	 Horňácko	
a	Ostrožsko,	z.	s.,	se	sídlem	Zámec-
ká	24,	687	24,	Uherský	Ostroh,	IČ:	
27016005.	Ing.	Jaroslavu	Bedřicho-
vou,	Lhotská	245,	687	22	Ostrožská	
Nová	 Ves	 jako	 náhradnici	 zástup-
ce	 na	 valnou	 hromadu	 zapsaného	
spolku	 Místní	 akční	 skupina	 Hor-
ňácko	a	Ostrožsko,	z.	s.

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
a)	 radu	 obce	 prováděním	 rozpočto-

vých	opatření,	a	to	na	straně	příjmů	
bez	 omezení	 finančního	 limitu,	 na	
straně	výdajů	a	financování	do	výše	
500	000	Kč	v	jednotlivých	oddílech.

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

nančního	výboru.
b)	 zprávu	 o	 investičních	 akcích	 rea-

lizovaných	 v	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves	v	roce	2015.

c)	 informace	 o	 dílčím	 přezkoumání	
hospodaření	Obce	Ostrožská	Nová	
Ves	za	první	pololetí	2015.

 Další jednání zastupitelstva je pláno-
váno v měsíci březnu 2015.

Veronika Kubíková
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Zpravodajství

Z jednání rady obce
Dne 8. 12. 2015 se konalo 

27. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
•	 upozornění	 na	 změnu	 působnosti	

silničních	 správních	 úřadů	 v	 souvis-
losti	 se	 schválením	 návrhu	 zákona,	
kterým	se	mění	zákon	č.	13/1997	Sb.,	
o	pozemních	komunikacích	a	zák.	č.	
361/2000	 Sb.,	 o	 provozu	 na	 pozem-
ních	komunikacích	zaslané	Krajským	
úřadem	Zlínského	kraje.

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	a	hodnocení	nabídek	na	ve-
řejnou	zakázku	na	služby	„Likvidace	
odpadů	 v	 systému	 sběrných	 dvorů	
Ostrožská	 Nová	 Ves“	 v	 roce	 2016,	
rozhodla	 o	 přidělení	 zakázky	 služby	
„Likvidace	 odpadů	 v	 systému	 sběr-
ných	 dvorů	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	
v	roce	2016	firmě	KOVOSTEEL	Re-
cycling,	s.	r.	o.,	za	cenu	915	084	Kč	vč.	
DPH	a	uložila	sepsat	Smlouvu	o	dílo	
na	služby	„Likvidace	odpadů	v	systé-
mu	 sběrných	 dvorů	 Ostrožská	 Nová	
Ves“	s	firmou	KOVOSTEEL	Recyc-
ling,	s.	r.	o.,	za	vysoutěženou	cenu.

Rada schválila:
•	 Dodatek	č.	1	ke	Smlouvě	o	dílo	s	fir-

mou	STRABAG,	a.	s.,	ve	věci	„Opra-
va	místní	komunikace	ul.	Záhumení	
Ostrožská	 Nová	 Ves“	 –	 termín	 do-
končení	prací	do	30.	4.	2016.

•	 Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zříze-
ní	 věcného	 břemene	 s	 E.ON	 Distri-
buce,	a.	s.,	ve	věci	demontáže	sloupu	
a	stavby	nové	PRIS	skříně	v	ulici	Ko-
pánky	za	cenu	9	680	Kč	vč.	DPH.

•	 Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	
věcného	břemene	s	E.ON	Distribuce,	
a.	s.,	ve	věci	zřízení	kabelu	NN	+	po-
jistková	 skříň	 –	 Salinger,	 Dobřecká	
(novostavby	 v	 ul.	 Školní)	 za	 cenu	 1	
694	Kč	vč.	DPH.

•	 Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	
věcného	břemene	s	E.ON	Distribuce,	
a.	s.,	ve	věci	vedení	VN	+	trafostani-
ce	v	ulici	Sportovní	za	cenu	6	050	Kč	
vč.	DPH.

•	 Dodatek	č.	1/2016	ke	smlouvě	o	od-
vozu,	 využití	 a	 odstranění	 odpadu	
s	Odpady-Třídění-Recyklace,	a.	s.,	ve	
věci	 upřesnění	 počtu	 trvale	 žijících	
obyvatel,	 od	 nichž	 je	 možno	 odpad	
odvážet	v	roce	2016.

•	 Dodatek	č.	1	Smlouvy	o	dílo	s	firmou	
TUFÍR,	s.	r.	o.	–	cena	díla	2	866	313	
Kč	vč.	DPH	na	objednané	vícepráce	
v	ulici	Záhumení.

•	 žádost	 Miloše	 Húska	 o	 prodloužení	
termínu	pro	dokončení	stavby	garáží	
do	31.	7.	2016.

•	 žádost	 a	 dává	 souhlas	 s	 umístěním	
sídla	 Fotbalového	 klubu	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 na	 adrese	 Nádražní	 842,	

Ostrožská	Nová	Ves,	687	22.
•	 nákup	 investičního	 majetku	 –	 krou-

hače	 zeleniny	 do	 kuchyně	 MŠ	 za	
cenu	49	000	Kč.

Rada uložila:
•	 předložit	 Zápis	 č.	 292/2015/IAK	

z	 dílčího	 přezkoumání	 hospodaření	
obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	rok	2015	
k	 projednání	 na	 nejbližším	 jednání	
zastupitelstva	 obce	 a	 dořešit	 Zápis	
z	přezkoumání	z	let	minulých	s	Kraj-
ským	úřadem	ZK.

•	 rezervovat	 v	 rozpočtu	 obce	 150	 000	
Kč	pro	případné	kofinancování	doto-
vané	s	podporou	Ministerstva	země-
dělství	 ČR	 pro	 Český	 svaz	 včelařů,	
z.	 s.,	 základní	 organizace	 Ostrožská	
Nová	Ves.

•	 posoudit	 riziko	 možného	 nebezpečí	
hrozícího	ze	smrku	v	kostelní	zahra-
dě	 s	p.	Václavem	Hélem.	V	případě	
nutnosti	schvaluje	pokácení	stromu.

Rada neschválila:
•	 žádost	 Jany	 Miklíčkové	 a	 Zdislavy	

Hlůškové	o	finanční	dar	v	rámci	osla-
vy	30.	výročí	schóly	při	místním	kos-
tele	sv.	Václava.

•	 žádost	 Iva	 Mikošky,	 místostarosty	
Jednoty	Orla	v	Ostrožské	Nové	Vsi,	
o	poskytnutí	dotace	na	pořádání	tur-
naje	ve	stolním	tenisu.

•	 nabídku	 firmy	 Amper	 Market,	 a.	 s.,	
na	 dodávku	 elektřiny	 do	 odběrných	
míst	obce.

Rada jmenovala:
•	 kontaktní	 osobu	 pokladní	 Dagmar	

Botkovou,	která	bude	zodpovědná	za	
zapečetění	 a	 rozpečetění	 pokladni-
ček	při	Tříkrálové	sbírce	2016	a	uklá-
dá	 spolupracovat	 s	 ŘK	 farností	 při	
organizaci	sbírky.

Dne 22. 12. 2015 se konalo 
28. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
•	 informace	 o	 výzvě	 k	 zasílání	 žádostí	

o	 dotace	 v	 rámci	 dotačního	 progra-
mu	Bezpečnostní	dobrovolník	zasla-
né	 Ministerstvem	 vnitra	 ČR,	 odbo-
rem	bezpečnostní	politiky	a	prevence	
kriminality.	

Rada schválila:
•	 podpis	 smlouvy	 o	 podmínkách	 na-

pojení,	 o	 spolupráci	 a	 součinnosti	
při	 realizaci	 plynárenského	 zařízení	
a	 o	 smlouvě	 budoucí	 nájemní	 s	 fir-
mou	 RWE	 GasNet,	 s.	 r.	 o.,	 Klíšská	
940,	Ústí	nad	Labem	a	podpis	smlou-
vy	 o	 nájmu	 plynárenského	 zařízení	
–	NTL	plynovod	pro	nové	RD	v	ulici	
Školní,	 s	 firmou	 RWE	 GasNet,	 s.	 r.	
o.,	 Klíšská	 940,	 Ústí	 nad	 Labem	 za	
cenu	14	154,58	Kč	vč.	DPH.

•	 podpis	 smlouvy	 na	 výrobu	 pořadu	

„Televizní	 měsíčník	 Ostrožské	 Nové	
Vsi“	s	J.	D.	Production,	s.	r.	o.,	Palac-
kého	nám.	239,	Uh.	Hradiště	za	cenu	
199	650	Kč	vč.	DPH.	

•	 žádost	Antonína	Nedbala	o	ukončení	
nájemní	smlouvy	části	pozemku	parc.	
č.	2624	o	výměře	11	m2	k	31.	12.	2015.

•	 žádost	 Aleny	 Horákové,	 ředitelky	
ZŠ	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 o	 souhlas	
s	nákupem	nehmotného	investičního	
majetku	 (přístupový	 a	 docházkový	
systém,	objednávkový	systém	v	ŠJ).	

•	 žádost	 Sirnatých	 lázní	 Ostrožská	
Nová	Ves,	s.	r.	o.,	o	věcný	dar	do	výše	
600	Kč.	

•	 snížení	příspěvku	pro	ZŠ	v	roce	2015	
o	 1	 100	 000	 Kč	 z	 důvodu	 nerealizo-
vané	investice	ve	dvoře	ZŠ	a	úspoře	
nákladů	při	rekonstrukci	výdeje	jídel.	

Rada uložila:
•	 	na	základě	žádosti	o	finanční	příspě-

vek	 vyzvat	 Centrum	 pro	 zdravotně	
postižené	 Zlínského	 kraje,	 o.	 p.	 s.,	
Gahurova	5265,	Zlín	k	zaslání	žádos-
ti	o	poskytnutí	dotace.	

Dne 5. 1. 2016 se konalo 
29. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
•	 zápis	 z	 jednání	 ve	 věci	 ochranného	

pásma	 vodního	 zdroje	 Ostrožská	
Nová	Ves,	konaného	dne	11.	12.	2015	
zaslaný	MěÚ	Uherské	Hradiště,	od-
borem	stavebního	úřadu	a	životního	
prostředí.

Rada schválila:
•	 Dodatek	č.	1	Smlouvy	o	údržbě	soft-

ware	 ze	 dne	 11.	 11.	 2005	 s	 firmou	
Flux,	s.	r.	o.,	na	zapracování	softwa-
ru	pro	záznam	docházky	o	cenu	605	
Kč/čtvrtletně	 vč.	 DPH,	 celkem	 tedy	
8	930	Kč/rok	vč.	DPH.

•	 žádost	Centra	pro	zdravotně	postiže-
né	Zlínského	kraje,	o.	p.	s.,	Gahurova	
5265,	Zlín,	jehož	služeb	využívají	ob-
čané	obce	Ostrožská	Nová	Ves,	o	do-
taci	ve	výši	2	000	Kč	a	uložila	sepsat	
s	 Centrem	 pro	 zdravotně	 postižené	
Zlínského	 kraje,	 o.	 p.	 s.,	 Gahurova	
5265,	Zlín,	veřejnoprávní	smlouvu.

•	 žádost	 Iva	 Mikošky	 o	 věcný	 dar	 ve	
výši	3	000	Kč	na	turnaj	ve	stolním	te-
nisu.

•	 výši	 stravného	 za	 každý	 kalendářní	
den	pracovní	cesty	od	1.	1.	2016	v	ná-
sledujících	částkách:

a)	 83	Kč,	 trvá-li	pracovní	cesta	5	až	12	
hodin,

b)	 127	 Kč,	 trvá-li	 pracovní	 cesta	 déle	
než	12	hodin,	nejdéle	však	18	hodin,

c)	 198	 Kč,	 trvá-li	 pracovní	 cesta	 déle	
než	18	hodin.

•	 poskytnutí	věcného	daru	na	plesy	po-
řádané	v	Ostrožské	Nové	Vsi	do	výše	
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600	Kč	a	na	ples	obce	a	SRPŠ	do	výše	
3	000	Kč.

Rada uložila:
•	 požádat	 prostřednictvím	 firmy	 DO-

BET,	 s.	 r.	 o.,	 Nádražní	 946,	 Ostrož-
ská	 Nová	 Ves,	 autora	 Plánu	 likvida-
ce	 štěrkovny	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	osobní	jednání.

•	 vyvěsit	 záměr	k	dlouhodobému	pro-
nájmu	pozemku	parc.	č.	1723/18	v	k.	
ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výmě-
ře	289	m2.

•	 předat	 upozornění	 zaslané	 Marti-
nem	Svobodou	na	poškození	dopisní	
schránky	 petardou	 dne	 26.	 12.	 2015	
k	řešení	České	poště,	s.	p.,	a	informo-
vat	pisatele	o	řešení.

•	 předat	 nabídku	 Pavla	 Poulíčka	 na	
uspořádání	 výstavy	 kraslic	 Mgr.	
Anně	Řezáčové.

•	 předat	 farnosti	 pro	 potřeby	 kostela	
výtěžek	 z	 dobrovolného	 vstupného	
na	vánoční	koncert	ve	výši	4	450	Kč.

Rada neschválila:
•	 žádost	IV-Nakladatelství,	s.	r.	o.,	Ko-

něvova	 2660/141,	 Praha	 3,	 o	 finanč-
ní	 podporu	 na	 edici	 titulu	 pro	 děti		
„Péťa	potřebuje	pomoc!“.

Dne 19. 1. 2016 se konalo 
30. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
•	 informaci	o	vyhlášené	Výzvě	k	před-

kládání	 záměrů	 bezbariérových	 tras	
v	rámci	Národního	rozvojového	pro-
gramu	 mobility	 pro	 všechny,	 zasla-
nou	 MV	 ČR,	 sekcí	 veřejné	 správy	
a	uložila	zvážit	možnost	využití.

•	 oznámení	 manželů	 Bartošových	
z	 Dolního	 Němčí	 o	 umístění	 marin-
gotky	s	včelstvem	na	parc.	č.	3729/17	
v	k.	ú.	Chylice.

•	 „Plán	 preventivní	 údržby	 na	 rok	
2016“	 zaslaný	 firmou	 ELTODO	 Ci-
telum	 a	 uložila	 projednat	 s	 firmou	
ELTODO	Citelum	doplnění	veřejné-
ho	osvětlení	(např.	ul.	Za	Kostelem,	
Chříb,	Sportovní,	Nivky,	…)

•	 informaci	Oblastní	charity	z	otevření	
pokladniček	Tříkrálové	sbírky	v	Ostr.	
Nové	Vsi.	Výše	vybrané	částky	činí	74	
314	Kč.

Rada uložila:
•	 předložit	 požadavky	 TJ	 Ostrožská	

Nová	 Ves,	 z.	 s.,	 oddílu	 kanoistiky,	
k	 příslibu	 podpory	 do	 výše	 300	 000	
Kč	pro	získání	dotace	MŠMT	z	pro-
gramu	 133510	 a	 výměny	 pozemků	
na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	
obce.

•	 projednat	 osobně	 žádost	 Oxany	 So-
lovjové	 o	 pronájem	 pozemku	 parc.	
č.1723/18	 o	 výměře	 289	 m2	 v	 k.	 ú.	
Ostr.	Nová	Ves	a	nabídnout	žadatel-
ce	jiný	pozemek	v	k.	ú.	Chylice	k	pro-
nájmu.

•	 odpovědět	 stavebníkům	 RD	 na	 ul.	

Polní	na	žádost	o	stavbu	místní	komu-
nikace,	že	není	možné	z	technických	
a	urbanistických	důvodů	vystavět	ko-
munikaci,	dopravnímu	projektantovi	
vypracovat	 místní	 komunikaci	 s	 na-
pojením	na	ulici	Lhotská	s	výhledem	
na	další	výstavbu	RD	v	dané	lokalitě	
a	představit	studii	místní	komunikace	
majitelům	dotčených	pozemků.	

•	 předložit	 žádost	 Fotbalového	 klubu	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 poskytnutí	
dotace	 pro	 rok	 2016	 zastupitelstvu	
obce.

Rada schválila:
•	 Smlouvu	 o	 dílo	 s	 Bronislavem	 Bor-

ským	 DERO,	 Buchlovice,	 na	 pro-
vedení	 deratizačního	 průzkumu	
a	 následných	 prací	 v	 kanalizační	 síti	
a	 zelených	 plochách	 ve	 správě	 obce	
v	 průběhu	 měsíců	 dubna	 –	 června	
roku	 2016	 za	 cenu	 dle	 rozsahu	 pro-
vedené	 práce	 do	 výše	 20	 570	 Kč	 vč.	
DPH.

•	 Smlouvu	o	právu	provést	stavbu	„Re-
konstrukce	PZZ	v	km	95,875	a	zruše-
ní	PZZ	v	km	96,563	trati	Brno-Vlár-
ský	průsmyk“,	kterou	zaslala	Správa	
železniční	 dopravní	 cesty,	 státní	 or-
ganizace,	Dlážděná	1003/7,	Praha	1.

•	 Dodatek	k	nájemní	 smlouvě	č.	 1016	
ze	dne	1.	1.	2009	s	firmou	Nový	dvůr	
Kunovice	ve	věci	zvýšení	pachtovné-
ho	-	nájemného	na	částku	1	294	Kč/
ha.

•	 přílohu	 smlouvy	 T	 na	 odstraňování	
odpadu	 skládkováním	 na	 rok	 2016,	
zaslanou	firmou	EKOR,	s.	 r.	o.,	Ky-
jov.

•	 žádost	Farnosti	Uh.	Ostroh	o	poskyt-
nutí	 věcného	 daru	 na	 Farní	 ples	 ve	
výši	600	Kč.

•	 záměr	 výstavby	 RD	 kontejnerového	
typu	v	ulici	U	Ráje	žadatelům	Simo-
ně	Mertlové	a	Vítu	Kozelkovi	 a	do-
poručila	 stavebníkům	 provést	 povr-
chovou	úpravu,	která	bude	v	souladu	
s	okolními	domy	v	blízkosti	stavby.

•	 bezplatný	nájem	na	Dětský	karneval,	
který	se	uskuteční	21.	2.	2016	od	15	–	
18	hodin.

•	 žádost	Blanky	Vaníčkové	o	příspěvek	
na	Dětský	karneval	ve	výši	2	000	Kč.

•	 žádost	NADĚJE	Otrokovice	o	dotaci	
z	rozpočtu	obce	pro	rok	2016	ve	výši	
5	000	Kč	a	uložila	sepsat	s	NADĚJÍ	
Otrokovice	veřejnoprávní	smlouvu.

•	 žádost	 Jiřího	 Galušky	 o	 ukončení	
nájemní	 smlouvy	 pozemku	 parc.	 č.	
1929/5	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	ke	dni	31.	12.	2015

•	 odpisový	 plán	 ZŠ	 Ostrožská	 Nová	
Ves.	

•	 odpisový	 plán	 MŠ	 Ostrožská	 Nová	
Ves.

•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 MŠMT	
z	Programu	1335100	Státní	podpora	
sportu	pro	rok	2016	–	subtitul	133512	

Podpora	 materiálně	 technické	 zá-
kladny	 sportovních	 organizací,	 na	
připravenou	akci	„Víceúčelové	hřiště	
Ostrožská	Nová	Ves“,	dle	podmínek	
výzvy	a	pravidel	MŠMT	pro	rok	2016.

•	 odpisový	plán	Obce	Ostrožská	Nová	
Ves.

Rada doporučila:
•	 podat	žádost	o	dotaci	na	obnovu	kap-

ličky	u	hotelu	U	Lázní	v	rámci	dotač-
ního	programu	16	na	udržování	a	ob-
novu	kulturního	dědictví	venkova	pro	
rok	2016.

•	 zastupitelstvu	 obce	 schválit	 kofinan-
cování	 případné	 dotace	 poskytnuté	
TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	oddílu	rych-
lostní	 kanoistiky	 z	 MŠMT	 ve	 výši	
15%	-	30%	uznatelných	nákladů.

Dne 9. 2. 2016 se konalo 
31. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
•	 záznam	 z	 jednání	 pracovní	 skupiny	

k	 problematice	 vjezdů	 do	 ochran-
ných	 pásem	 vodního	 zdroje	 Ostrož-
ská	 Nová	 Ves,	 konaného	 dne	 26.	 1.	
2016,	 zaslaný	 MěÚ	 Uherské	 Hradi-
ště,	odborem	stavebního	úřadu	a	ži-
votního	prostředí.

•	 oznámení	 o	 zahájení	 vodoprávního	
řízení	ve	věci	výjimky	ze	zákazu	vstu-
pu	 a	 vjezdu	 do	 ochranného	 pásma	
I.	 stupně	 vodního	 zdroje	 Ostrožská	
Nová	Ves	–	žadatel	Moravský	rybář-
ský	 svaz,	 místní	 organizace,	 Na	 Bě-
lince	 1459,	 Kunovice,	 zaslané	 MěÚ	
Uherské	Hradiště	odborem	stavební-
ho	úřadu	a	životního	prostředí.

•	 oznámení	 o	 zahájení	 vodoprávního	
řízení	o	stanovení	výjimky	ze	zákazu	
vstupu	a	vjezdu	do	ochranného	pás-
ma	I.	stupně	vodního	zdroje	Ostrož-
ská	Nová	Ves	–	žadatel	EKODRILL,	
s.	 r.	 o.,	 Sokolská	 148,	 Zlín,	 zaslané	
MěÚ	 Uherské	 Hradiště	 odborem	
stavebního	 úřadu	 a	 životního	 pro-
středí.

•	 informaci	 o	 dotačních	 programech,	
které	jsou	k	dispozici	na	Ministerstvu	
zemědělství	zaslanou	Ing.	Marianem	
Jurečkou,	ministrem	zemědělství	ČR.

•	 protokol	z	jednání	ve	věci	vodopráv-
ního	řízení	ve	věci	žádosti	MRS	MO	
schválení	 Manipulačního	 a	 provoz-
ního	 řádu	 pro	 rybochovné	 zaříze-
ní	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 a	 sdělení	
o	 možnosti	 vyjádřit	 se	 k	 podkladům	
rozhodnutí	 zaslaným	 MěÚ	 Uherské	
Hradiště	odborem	stavebního	úřadu	
a	životního	prostředí	–	bez	vyjádření.

Rada uložila:
•	 předložit	informaci	o	vyhlášení	výzvy	

k	 předkládání	 návrhů	 na	 Ocenění	
pracovníků	ve	školství	Zlínského	kra-
je	2016	ředitelkám	MŠ	a	ZŠ	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 k	 navržení	 kandidátů	
do	17.	února	2016.	
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•	 zvážit	 spolupráci	 při	 zveřejnění	 při-
hlášek	do	soutěže	„Stavba	roku	2015	
Zlínského	kraje“	do	příštího	 jednání	
rady	obce.	

•	 odeslat	 MěÚ	 Uherské	 Hradiště,	 od-
boru	 stavebního	 úřadu	 a	 životního	
prostředí	 vysvětlení	 a	 zprávu	 o	 při-
jatých	 opatřeních	 ve	 věci	 vypouštění	
odpadních	 vod	 z	 odlehčovací	 stoky	
kanalizace	pro	veřejnou	potřebu	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	do	povrchových	
vod	vodního	toku	Petříkovec.

•	 vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 pozemku	
parc.	č.	4043/2	a	4043/4	v	k.	ú.	Chylice	
o	výměře	754	m2	za	účelem	rybolovu.

•	 vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 pozemku	
parc.	č.	1149/2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	o	výměře	cca	130	m2.

•	 vyvěsit	 záměr	 na	 pronájem	 částí	 po-
zemků	 parc.	 č.	 2305,	 parc.	 č.	 2310,	
parc.	č.	2312	a	755/1	vše	v	k.	ú.	Chylice	
o	výměře	cca	312	m2.

•	 požádat	 o	 spolupráci	 při	 zabezpeče-
ní	vjezdů	v	oblasti	novoveských	štěr-
kových	 jezer	 a	 udržování	 veřejného	
pořádku	 MP	 Uh.	 Ostroh	 a	 MP	 Uh.	
Hradiště.

Rada schválila:
•	 Provozní	 řád	 Sběrného	 dvora	 Ost-

rožská	Nová	Ves.	
•	 uzavření	 licenční	 smlouvy	 o	 veřej-

ném	 provozování	 hudebních	 děl	
s	Ochranným	svazem	autorským	pro	
práva	k	dílům	hudebním,	z.	s.,	na	pro-
vozování	místního	rozhlasu	v	obci.

•	 podpis	 čistopisu	 Smlouvy	 o	 budoucí	
smlouvě	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
s	firmou	RWE	Distribuční	 služby,	 s.	
r.	o.,	Plynárenská	466/1,	Brno.

•	 podpis	 smlouvy	 č.	 1030028921/002	
o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	věcného	
břemene	s	E.ON	Distribuce,	a.	s.,	F.	
A.	Gerstnera	2151/6,	České	Budějo-
vice	–	kabel.	smyč.	NN,	Miklíček.

•	 poskytnutí	dotace	Centru	služeb	po-
stiženým	Zlín,	o.	p.	 s.,	 ve	 výši	 3	000	
Kč	 a	 uložila	 sepsat	 s	 Centrem	 slu-
žeb	postiženým	Zlín,	o.	p.	s.,	Mostní	
4058,	Zlín,	veřejnoprávní	smlouvu.

•	 pronájem	 pozemku	 parc.	 č.	 1723/18	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	panu	Mi-
roslavu	 Hlůškovi	 za	 cenu	 2	 Kč/m2/
rok.

•	 žádost	Radovana	Klimenta	o	souhlas	

s	vjezdem	k	RD	č.	p.	299	z	ulice	Na	
Láni	a	žádost	o	zábor	veřejného	pro-
stranství	v	ul.	Krátká	v	rozmezí	1	–	2	
dnů	pro	umístění	kontejneru	na	od-
voz	materiálu	z	rekonstrukce.

•	 žádost	 o	 snížení	 nájmu	 za	 sportovní	
halu	 na	 akci	 Vodácký	 ples	 2016	 na	
výši	10	000	Kč.

•	 spoluúčast	 na	 financování	 přípravy	
a	případné	realizace	generální	opra-
vy	cyklostezky	Ostrožská	Nová	Ves	–	
Uherský	Ostroh	s	využitím	dotačních	
prostředků.

Rada neschválila:
•	 žádost	 Spolku	 Lungta,	 Dlouhá	 2,	

Praha	1,	o	připojení	se	k	mezinárodní	
kampani	„Vlajka	pro	Tibet“.

•	 připojení	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
k	účasti	na	akci	Hodina	Země	zhas-
nutím	 veřejného	 osvětlení	 dne	 19.	
března	2016	od	20:30	do	21:30	hodin	
z	důvodu	bezpečnosti	provozu	na	sil-
nici	I.	a	III.	tř.

•	 nabídku	 na	 hudební	 vystoupení	 DH	
Bludověnky.

Veronika Kubíková

Co nás čeká v letošním roce
Stojíme	na	začátku	roku,	v	období	plánování	výstavby,	re-

konstrukcí	a	oprav,	které	hodláme	v	naší	obci	v	letošním	roce	
uskutečnit.	

Největší	 akcí,	 která	 by	 měla	 být	 v	 letošním	 roce	 uskuteč-
něna,	 je	výstavba	knihovny,	nového	obecního	úřadu	a	rekon-
strukce	 budovy	 bývalého	 kina.	 Od	 roku	 2012	 byly	 postupně	
tvořeny	plány	a	dokumenty,	které	by	tyto	stavby	propojily	do	
jednoho	funkčního	celku.	Studii	a	projekt	začali	zpracovávat	
pan	 Lapčík	 a	 pan	 Pešák	 spojeni	 pod	 jménem	 FUSIONAR-
CHITECTS.	Postupně	se	zrodila	konečná	koncepce	podle	po-
žadavků	vedení	obce	a	české	pošty.

Zde	vám	představím,	jak	by	měl	nový	funkční	celek	vypa-
dat.	V	ulici	Dědina,	na	místě,	kde	dříve	sídlila	mateřská	škola	
a	knihovna	(č.	p.	151),	vyroste	po	demolici	nová	přízemní	bu-
dova	knihovny.	V	zadní	části,	směrem	do	zahrady,	bude	ještě	
přistaven	nový	víceúčelový	sál	pro	pořádání	výstav,	malých	re-
citálů	nebo	autorského	čtení.	Přes	zahradu	bude	stavba	spo-
jena	do	ulice	Záhumení	novostavbou	úřadu.	Nová	třípodlažní	
budova	 s	 rovnou	 střechou	 vyroste	 v	 dnešní	 proluce	 na	 místě	
výkupny	odpadů.	Nový	úřad	bude	částečně	využívat	kancelá-
ře	 v	 „přepážkové	 hale“	 rekonstruované	 pošty.	 Nové	 podoby	
se	dočká	i	sál	se	stupňovitým	jevištěm,	kde	by	se	měl	celkově	
obnovit	interiér,	ale	zachovají	se	jeho	akustické	jedinečnosti.

Po	dvouletém	úsilí	bylo	v	září	2014	vydáno	na	stavbu	sta-
vební	povolení.	Od	března	do	září	2015	probíhaly	schůzky	s	ar-
chitekty	a	projektanty	jednotlivých	řemesel,	a	to	proto,	aby	byl	
dokončen	 realizační	 projekt	 a	 mohlo	 být	 zahájeno	 výběrové	
řízení.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	jedná	o	zakázku	významného	
rozsahu,	výběrové	řízení	probíhalo	delší	dobu.	Dnes	už	je	však	
výběrové	řízení	u	konce.	Do	výběrového	řízení	se	přihlásilo	15	
uchazečů,	 z	nichž	vyšel	 zhotovitel	 stavby	dle	zákona	o	veřej-
ných	zakázkách	s	nejnižší	nabídkovou	cenou.	Víme	všichni,	že	
ne	vždy	to,	co	je	levné,	je	dobré,	ale	obec	zde	musí	bohužel	ctít	
literu	zákona.	Takže	musíme	věřit	a	doufat,	že	v	našem	případě	
to	levné	bude	dobré	a	my	budeme	řádně	dohlížet	spolu	se	sta-
vebním	dozorem	na	to,	aby	všechno	dobře	dopadlo.

Celý	projekt	zahrnující	demolici	současných	staveb	na	adrese	
Dědina	151	(dvě	novostavby,	úpravu	zahrady	a	rekonstrukci	budo-
vy	bývalého	kina)	je	vyčíslen	na	cenu	62	milionů	Kč	včetně	DPH.	
Jelikož	 nedosáhneme	 na	 získání	 finančních	 prostředků	 z	 národ-
ních	nebo	evropských	dotací,	zajišťujeme	financování	stavby	s	ban-
kami	prostřednictvím	úvěru	 za	 výhodných	úrokových	podmínek.	
Obec	v	dnešní	době	disponuje	téměř	nulovou	zadlužeností	a	dob-
rými	 výsledky	 hospodaření	 za	 předchozí	 roky.	 Právě	 proto	 jsme	
nyní	zcela	připraveni	uskutečnit	další	významnou	stavební	investici	
v	Ostrožské	Nové	Vsi,	aniž	bychom	ohrozili	 jiné	důležité	opravy	
a	investice	nebo	finančně	ohrozili	chod	obce	jako	takové.	Věřím,	
že	nikdo	z	účastníků	výběrového	řízení	nepodá	žádné	připomínky	
k	průběhu	a	výsledku	výběrového	řízení	a	že	budeme	moci	v	průbě-
hu	měsíce	března	2016	začít	s	demolicí	stávajících	budov	a	výstav-
bou	této	rozsáhlé	akce.

Dalšími	plánovanými	akcemi	jsou	opravy	místních	komunikací	
v	ulici	Nádražní,	části	ulice	Padělky,	dokončení	finálního	povrchu	
místní	komunikace	v	ulici	Záhumení	a	místní	komunikace	na	Ko-
panicích	(Dufkáč).	Dále	plánujeme	opravy	chodníků	v	ulici	Osvo-
bození	-	pravá	strana	směrem	do	Chylic,	vybudování	chodníků	ke	
koupališti	a	vybudování	nových	parkovacích	míst	v	ulici	Nádražní	
a	v	ulici	Nivky.	Další	plánovanou	investicí	je	vybudování	inženýr-
ských	sítí	pro	výstavbu	nových	rodinných	domů	v	ulici	Školní.	

V	neposlední	řadě	je	naplánována	na	místním	hřbitově	výstav-
ba	nových	urnových	míst,	oprava	části	hřbitovní	zdi	a	chodníčků	na	
„starém	urnovém	háji“.

Dalšími	akcemi,	 jejichž	 realizace	 je	plánována	na	území	naší	
obce,	jsou	výstavba	školního	hřiště	a	oprava	kapličky	u	lázní.	Tyto	
akce	jsou	ale	podmíněny	získáním	finančních	prostředků	z	národ-
ních	či	evropských	dotací.	

Co	říct	na	závěr?	Držte	nám	palce,	abychom	byli	úspěšní	při	
výběru	zhotovitelů	všech	plánovaných	akcí	a	při	získání	finančních	
prostředků.	 Všechny	 občany	 prosím	 o	 velkou	 trpělivost	 a	 pevné	
nervy,	které	budou	potřebovat	hlavně	v	místech	prováděných	sta-
veb,	rekonstrukcí	a	oprav.	Věřím	tomu,	že	výsledek	pak	bude	
stát	za	to. Jaroslava Bedřichová
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Veterinární ordinace se ruší
MVDr.	 Lubomír	 Hájek	 oznamuje,	 že	 v	 důsledku	 výstavby	

nového	obecního	úřadu	bude	v	průběhu	r.	2016	zrušena	veteri-
nární	ordinace	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Náhradní	veterinární	péče	
bude	poskytována	ve	veterinární	ordinaci	v	Uh.	Ostrohu,	která	
je	umístněna	vedle	pošty.	Ordinace	 je	otevřena	3	dny	v	 týdnu	
a	má	následující	ordinační	hodiny.

Pondělí - 17.30 - 18.30
Středa - 10.00 - 11.00
Pátek - 17.30 - 18.30

Individuální	návštěvu	veterinárního	lékaře	je	případně	mož-
né	domluvit	na	telefonu	723	387	146	nebo	572	578	534.

Změna provozní doby na Sběrném 
dvoře v Ostrožské Nové Vsi

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

Úterý 8.00 – 12.00,
Čtvrtek 13:30 – 16:30
Sobota 8.00 – 12.00

od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016 takto:
Úterý 8.00 – 12.00

Čtvrtek 14:30 – 17:30 
Sobota 8.00 – 12.00

Informační služba SOJKA – registrace dále pokračují
Všem	občanům	Ostrožské	Nové	Vsi	 jsme	od	1.	 1.	 2016	

zajistili	zdarma	novou	informační	službu,	díky	níž	jednodu-
chým	 a	 pohodlným	 způsobem	 získávají	 důležité	 informace	
o	dění	v	obci.	Ve	snaze	zajistit	dostatečnou	 informovanost	
jsme	 zahájili	 provoz	 SMS	 služby	 SOJKA,	 která	 umožňuje	
zasílání	důležitých	informací	na	zaregistrovaná	čísla	vašich	

mobilních	 telefonů	 v	 krátkých	 textových	 zprávách	 (SMS)	
nebo	 na	 zaregistrovanou	 e-mailovou	 adresu.	 Pro	 využití	
této	 služby	 se	 můžete	 i	 nadále	 zaregistrovat	 na	 webových	
stránkách	 obce	 www.onves.cz/sojka	 nebo	 na	 registračním	
formuláři,	který	je	k	dispozici	na	Obecním	úřadu	v	Ostrož-
ské	Nové	Vsi.	

Vánoční koncert
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	a	Řím-

skokatolická	 farnost	 Ostrožská	 Nová	
Ves	uspořádaly	vánoční	koncert	v	kos-
tele	sv.	Václava	v	neděli	27.	12.	2015.

Účinkoval	 smíšený	 pěvecký	 sbor	
Svatopluk	 Uh.	 Hradiště,	 jehož	 sbor-
mistrem	je	Mgr.	Filip	Macek	a	na	var-
hany	zahrála	Lucie	Adamcová.

Smíšený	 pěvecký	 sbor	 Svatopluk	
patří	 k	 nejstarším	 pěveckým	 sborům	
v	 České	 republice	 Byl	 založen	 již	
v	 roce	 1894.	 Prvním	 dirigentem	 byl	
profesor	 Antonín	 Kollmann,	 50	 let	
jej	 vedl	 Oldřich	 Halma.	 Po	 něm	 se	
ujal	na	17	let	Karel	Dýnka	a	v	součas-
né	 době	 je	 dirigentem	 Filip	 Macek,	
který	 působí	 na	 Stojanově	 gymnáziu	
na	 Velehradě	 a	 v	 Katedrálním	 vzdě-
lávacím	 středisku	 liturgické	 hudby	
a	zpěvu	v	Olomouci.	Filip	Macek	dále	
působí	 jako	 sbormistr	 Vyškovského	
pěveckého	 sboru,	 taktéž	 pěveckého	
sboru	 Stojanova	 gymnázia	 na	 Vele-
hradě,	varhaník	a	sbormistr	v	bazilice	
sv.	 Cyrila	 a	 Metoděje	 na	 Velehradě.	
Mimořádným	úspěchem	sbormistra	je	získání	ceny	Dr.	Antonína	
Tučapského	v	roce	2013	za	dirigentský	výkon.	Za	120	let	provedl	
Svatopluk	stovky	vystoupení	na	koncertech	nejen	v	Uh.	Hradišti	
a	 ve	 vzdálenějším	okolí,	 ale	 také	 v	 cizině.	Zpíval	 snad	ve	 všech	
státech	Evropy.	Repertoár	sboru	tvoří	mše	a	kantáty	pro	sóla,	sbor	
a	orchestr,	jejímiž	autory	jsou	G.	Frauré,	A.	Dvořák,	W.	A.	Mozart	
a	další,	duchovní	hudba	a	capella	světových	i	českých	autorů	a	sa-
mozřejmě	úpravy	lidových	písní	moravských	a	českých.

Jejich	vystoupení	přilákalo	hodně	našich	i	přespolních	návštěv-

níků.	Nebylo	se	co	divit	–	překrásný	repertoár,	bezvadná	akustika	
v	našem	kostele,	famózní	hra	na	varhany	a	vynikající	zpěv	členů	
sboru	se	moc	líbil.

A	 ještě	 jednu	 novinu	 přinesl	 tento	 koncert.	 Tentokráte	 bylo	
na	 koncert	 dobrovolné	 vstupné,	 které	 nakonec	 dosáhlo	 výše	
4	450	Kč.	A	na	co	poslouží?	Na	slavnostní	akce	pořádané	v	našem	
kostele.	

Všem	účinkujícím	mnohokrát	děkujeme	a	přejeme	 jim	 ještě	
hodně	krásných	vystoupení.	 Miroslava Vajdíková

Vánoční koncert v kostele
Hned	první	neděli	po	Vánocích	27.	prosince	2015	jsme	měli	

mít	koncert	místních	muzikantů	a	zpěváků	v	kostele.	Život	chtěl	
vše	jinak,	a	tak	se	vedení	obce	rozhodlo	pozvat	pěvecký	soubor	
Svatopluk	z	Uherského	Hradiště.	Toto	renomované	pěvecké	těle-

so,	působící	už	120	let,	předvedlo	v	Nové	Vsi	zase	jiný	druh	zpěvu,	
než	na	jaký	jsme	si	poslední	roky	zvykli.	Ale	muzika	je	jen	jedna	–	
buď	dobrá	či	špatná.	Tak	tahle	muzika	byla	moc	dobrá.	Zaplněný	
kostel	byl	toho	nejlepším	důkazem.		 Anna Řezáčová
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Tříkrálová sbírka 
Letošní	Tříkrálová	sbírka	se	konala	v	sobotu	9.	ledna	2016,	kdy	

se	koledníci	sešli	v	kostele	sv.	Václava	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Sbír-
ka	byla	 jako	každoročně	i	 letos	organizována	Českou	katolickou	
charitou	a	v	ní	 sdruženými	oblastními	charitami,	v	našem	přípa-
dě	Oblastní	charitou	v	Uherském	Hradišti,	která	zapůjčila	malým	
koledníkům	oblečení.	Po	ustrojení	a	požehnání	koledníků	panem	
farářem	vyšlo	do	ulic	celkem	21	skupinek,	v	celkovém	počtu	80	dětí	
a	dospělých.	Letošní	sbírka	dopadla	velmi	dobře,	nikdo	se	na	kluz-
kých	chodnících	nezranil.	Koledníci	vykoledovali	celkem	74	394Kč,	
což	je	oproti	roku	2015	(73	322	Kč)	o	1	072	Kč	více.	Celková	částka	

byla	předána	Oblastní	charitě	v	Uherském	Hradišti,	která	použije	
finanční	pomoc	na	přímou	pomoc	lidem	v	nouzi	v	našem	regionu,	
podporu	 pečovatelské	 služby	 pro	 seniory	 na	 Uherskohradišťsku	
a	opravu	objektu	denního	centra	sv.	Ludmily,	zajišťující	služby	pro	
osoby	se	zdravotním	a	mentálním	postižením.

Poděkování	patří	všem	koledníkům	jak	malým,	tak	dospělým,	
za	ochotu	a	obětavost,	že	letos	vyšli	koledovat	a	přinesli	tak	našim	
občanům	svým	zpěvem	a	úsměvem	radost.	A	poděkování	také	pa-
tří	všem	občanům,	kteří	jakoukoliv	částkou	přispěli	na	dobrou	věc	
a	pomohli	tak	potřebným	lidem.		 Jaroslava Bedřichová

Ples SRPŠ a obce
V	sobotu	23.1.	2016	se	

uskutečnil	už	devátý	spo-
lečný	ples	Sdružení	 rodi-
čů	 a	 přátel	 školy	 při	 ZŠ	
a	 obce	 Ostrožská	 Nová	
Ves.	 Ples	 zahájil	 úvod-
ním	slovem	starosta	obce	
s	předsedkyní	SRPŠ.	Poté	
následovala	asi	nejočeká-
vanější	 událost	 slavnost-
ního	večera,	a	to	předtan-
čení	žáků	9.	třídy	ZŠ	pod	
taktovkou	 paní	 učitelky	
Mgr.	 Markéty	 Frantové.	
Za	krásné	a	dojemné	vy-
stoupení	 patří	 velký	 dík	
žákům,	 jejich	 rodičům	
i	paní	učitelce.

O	dobrou	náladu	a	at-
mosféru	plesu	se	postara-
la	 hudební	 skupina	 SW	
Band	Brno.

Za	dary	do	bohaté	tomboly,	která	potěšila	nejednoho	výher-
ce,	patří	velký	dík	všem	sponzorům	a	dárcům.	Zároveň	děku-
jeme	všem	obětavým	pořadatelům	a	ochotným	spoluobčanům,	
kteří	se	podíleli	na	hladkém	průběhu	plesu.	Děkujeme	i	více	než	

čtyřem	stovkám	návštěvníků	a	těšíme	se	na	shledanou	za	rok	na	
příštím,	jubilejním	plese.

Výtěžek	z	plesu	bude	již	tradičně	věnován	pro	potřeby	žáků	
Základní	školy	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	 Jolana Andrýsková
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Vzpomínka na naši občanku
Paní	 Bedřiška	 (Frieda)	 Táborová	 se	 narodila	 28.	 11.	 1907	

v	Německu.	Do	Ostrožské	Nové	Vsi	se	přihlásila	3.	4.	1997,	kde	
si	se	synem	koupili	rodinný	dům	v	Chylicích,	ul.	Krajiny.	Vzpo-
mínám	 si,	 jak	 jsme	 byli	 s	 panem	 starostou	 paní	 Táborové	 po-
gratulovat	k	jim	90	letům.	Byla	velmi	usměvavá,	milá,	skromná	
paní,	která	vzpomínala	na	staré	časy,	na	jejich	časté	stěhování	
s	manželem,	lesním	inženýrem.	Roky	přibývaly,	zdravíčko	již	tak	
nesloužilo,	a	proto	se	23.	4.	2004	přestěhovala	do	Domova	pro	
seniory	v	Buchlovicích,	kde	získala	trvalé	bydliště.	Paní	Táboro-
vá	byla	velmi	společenská,	zúčastňovala	se	různých	akcí,	které	
domov	pro	seniory	pořádal.	Naši	představitelé	obce,	kteří	vždy	
v	předvánoční	době	navštěvují	naše	občany	v	domovech	pro	se-
niory,	nikdy	nezapomněli	na	naši	bývalou	občanku.	Roky	rychle	
utíkaly	a	paní	Bedřiška	již	ve	svém	vysokém	věku	raději	pobýva-
la	sama,	odpočívala	a	vzpomínala	ve	svém	pokojíčku.	Ještě	28.	
11.	2015	oslavila	své	narozeniny	–	108	let.

Paní	Táborová	zemřela	v	klidu	ve	věku	108	let	dne	23.	prosin-
ce	2015.	Všichni	vzpomínáme	na	její	krásná	slova:
„Štěstí znamená být skromný a nežádat víc, než je možné.
Pokud si myslíte, že Vám patří celý svět, je to chyba.
Dbejte, aby stáří nedělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.“
 Miroslava Vajdíková

Bezpříspěvkoví dárci krve
Občané	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 získali	 za	 rok	 2015	 uvedená	

ocenění	dle	počtu	odběrů	krve:

Zlatý kříž 3.třídy
Pavlas	Zbyněk	 Ostrožská	Nová	Ves,	Obecnice	644

Zlatá medaile
Kusák	Miroslav	 Ostrožská	Nová	Ves,	Za	Kostelem	803

Stříbrná medaile
Dědeček	Kamil	 Ostrožská	Nová	Ves,	Na	Rybníčku	280
Malárová	Romana	 Ostrožská	Nová	Ves,	Květná	864

Slezák	Vlastimil	 Ostrožská	Nová	Ves,	Na	Rolách	931
Žaludek	Daniel		 Ostrožská	Nová	Ves,	Dědina	128

Bronzová medaile
Beneš	Richard	 Ostrožská	Nová	Ves,	Záhumeni	576
Jurásek	Martin	 	Ostrožská	Nová	Ves,	Krajiny	259
Pleváková	Monika	 Ostrožská	Nová	Ves,	Krajiny	313	

Dárců	 krve	 přibývá.	 Jejich	 spolehlivost,	 ochota,	 obětavost,	
vzorný	přístup	darovat	krev	potřebným	lidem	si	zaslouží	velké	
poděkování.	 Miroslav Pavlas

Zveme všechny rodiče do Mateřského centra Zvoneček
Milé	maminky	a	tatínci,	mateřské	centrum	Zvoneček	je	zde	

pro	vás	i	v	roce	2016!	
Přijďte	 navázat	 nová	 přátelství	 v	 našem	 mateřském	 centru	

a	 aktivně	 využít	 čas	 na	 mateřské	 dovolené.	 Vaše	 ratolesti	 zde	
navážou	první	kontakty	se	svými	vrstevníky,	rozvinou	komuni-
kaci	 díky	 novým	 říkadlům,	 písničkám,	 tanečkům	 a	 zajímavým	
aktivitám.	

Budeme	se	na	vás	těšit	vždy	ve	středu	od	9:00	do	11:00	hod.	
na	orlovně.	Vstupné	60	Kč.	Káva	a	čaj	jsou	v	ceně.	Více	infor-
mací	na	www.ddmpastelka.cz,	tel.	775	582	885.	Těším	se	na	vás.

Petra	Dvouletá,	vedoucí	Mateřského	centra	Zvoneček
Zasněžená Neděle v pohybu

Neděle	je	sice	den	odpočinku,	to	však	ani	náhodou	nezna-
mená,	že	musíme	všechny	neděle	prolenošit	na	gauči!	V	neděli	
24.	ledna	jsme	pro	všechny	milovníky	pohybu	uspořádali	čtyřho-
dinový	maraton	cvičení,	tentokrát	s	piloxingem,	zumbou,	aero-
bikem	a	tabatou.	Nebylo	snadné	vydržet	až	do	konce,	někteří	to	
však	zvládli,	dokonce	odešli	po	svých!	Nebylo	ale	třeba	odcvičit	
všechny	lekce,	každý	si	mohl	vybrat	podle	svého	gusta	libovol-
ný	počet	hodin.	Maminkám	i	tatínkům	jsme	tentokrát	poskytli	
i	program	pro	jejich	děti.	Kromě	různých	her	a	soutěží	si	děti	
vyzkoušely	 zumbu,	 cvičení	 na	 trampolínkách	 i	 aerobik.	 Asi	 si	
dokážete	představit,	že	jim	na	rozdíl	od	dospělých	čtyři	hodiny	
pohybu	nestačily	a	odcházely	 jakoby	nic.	Jsme	rádi,	že	všichni	
zúčastnění	 odolali	 pokušení	 lyžovačky	 na	 čerstvě	 napadeném	
sněhu	a	přišli	na	naši	Neděli	v	pohybu.	Děkujeme!	

Pololetní prázdniny s Olafem
„Ahoj,	 já	 jsem	 Olaf	 a	 mám	 rád	 vřelá	 objetí."	 Kdo	 zná	

sněhuláka	Olafa	z	Ledového	království,	ten	ho	má	jistě	rád.	
Stejně	jako	my	i	děti,	které	u	nás	prožily	pololetní	prázdniny.	
Kamarád	 Olaf	 nás	 provázel	 dopoledne	 při	 hrách	 a	 tvoření	
a	 hlídal	 nás	 také	 při	 večerním	 programu	 s	 nocováním.	 Po-
mohl	nám	se	záchranou	princezny	Anny	před	 jejím	nešťast-
ným	osudem	a	se	slzami	dojetí	se	s	námi	podíval	na	pohádku	
o	něm	a	jeho	nejmilejších	princeznách.	Ráno	se	s	ale	dětmi	
musel	rozloučit,	protože	by	to	s	ním	na	sobotním	sluníčku	ne-
dopadlo	zrovna	nejlíp.	„Ahoj	Olafe,	budeme	se	na	tebe	těšit	
zase	příště!"
Filmové prázdniny nejen na Pastelce

Pokud	 byly	 vaše	 děti	 přihlášeny	 na	 naše	 filmové	 prázd-
niny,	 jistě	vás	 zajímá,	 co	zajímavého	dělaly.	 Jako	vždy	 jsme	
se	 v	 pěti	 dnech	 nechali	 volně	 inspirovat	 různými	 pohádka-
mi,	 tentokrát	 nejnovějšími	 animovanými	 filmy.	 Pondělním	
programem	 nás	 provázela	 Houba	 na	 suchu.	 Ano,	 nemůže	
jít	i	o	nic	jiného	než	o	slavného	SpongeBoba.	Stejně	jako	ve	
filmu	měly	děti	důležitý	úkol,	a	to	najít	tajný	recept	na	obdi-
vovaný	hamburger.	Všechny	úkoly	se	v	ostrožských	uličkách	
dětem	podařily	splnit	(dokonce	děti	zvládly	i	jeden	speciální	
úkol,	 tedy	 vyzvědět	 potřebné	 informace	 na	 místní	 policejní	
stanici),	 takže	 si	podle	 receptu	mohly	 samy	 tuto	pochoutku	
ukuchtit.	Nikoho	by	však	asi	ani	ve	snu	nenapadlo,	že	banán-
ky	v	čokoládě	jsou	taky	tak	trochu	hamburger.
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Jeden	den	filmových	prázdnin	byl	na	míru	ušitý	všem	malým	
snílkům	a	hvězdářům,	protože	jsme	se	vydali	na	výlet	do	blízké	
hvězdárny	ve	Veselí	nad	Moravou.	Chtěli	jsme	totiž	na	vlastní	
oči	vidět,	odkud	že	pochází	Malý	princ.	Ve	hvězdárně	jsme	se	
dozvěděli	spoustu	zajímavých	informací	ze	světa	hvězd,	o	jakých	
se	v	bulvárních	plátcích	rozhodně	nedočtete,	prohlédli	si	vyba-
vení	hvězdárny,	dokonce	se	i	podívali	na	pohádku	o	malém	kos-
monautovi.	Doslova	sladkou	tečkou	výletu	byla	zastávka	v	míst-
ní	cukrárně,	kde	jsme	udělali	docela	průvan	v	zásobách	zákusků	
a	jiných	dobrot.	Děti	se	po	celý	náš	výlet	chovaly	naprosto	slušně	
a	krásně,	takže	jsme	na	ně	náležitě	hrdí.	

Všechny	co	mají	rádi	film	V	hlavě	a	hračky,	jistě	potěšil	výlet	
do	Zlína	na	výstavu	Chytrá	hračka.	Děti	ani	netušily,	že	se	při	
hraní	vlastně	i	učí,	Jan	Amos	Komenský	by	z	toho	měl	dozajista	
úplně	stejnou	radost	jako	oni.	Každé	z	dětí	si	mohlo	vyzkoušet	
všechny	možné	dřevěné	 i	elektronické,	hračky	obří	 stavebnice	
i	 logické	hry.	Pokud	vaše	děti	 vyžadují	další	návštěvu	 této	vý-
stavy,	nebojte	se	a	jeďte	na	výlet.	Dospělí	si	zde	totiž	určitě	taky	
vyhrají	a	pro	malé	dětičky	mají	i	koutek	pro	nejmenší.	Výstava	
potrvá	do	28.	února,	tak	ji	nezmeškejte.

Pokud	jste	nikdy	neslyšeli	o	mimoních,	pak	buď	nejste	dítě,	
nebo	jste	fakt	divní.	Pro	nezasvěcené	je	mimoň	takový	zvláštní	
žlutý	tvor	s	jedním	okem,	co	má	hodně	rád	banány.	Ale	oprav-
du	hodně.	A	taky	má	takovou	speciální	potřebu,	prostě	musí	za	
každou	cenu	sloužit	co	největšímu	padouchovi.	Kromě	promí-
tání	filmu	o	mimoních	byl	pro	děti	připraven	zajímavý	program.	
Vyrobily	si	svého	vlastního	mimoně	a	mimoňské	brýle,	hledaly	
poklad	nebo	pojídaly	oblíbenou	pochoutku	mimoňů.	Dnes	nás	
ale	 velice	překvapila	 jedna	věc,	 a	 to	 že	děti	 chtěly	u	Černova	
válet	sudy	z	kopce.	Kdo	by	tušil,	že	děti	pořád	ještě	baví	tako-
vá	jednoduchá	zábava.	Všem	rodičům	se	tímto	omlouváme,	že	
jsme	děti	vrátili	v	méně	či	více	zabahněném	stavu.

Na	 filmových	 prázdninách	 by	 neměl	 chybět	 alespoň	 jeden	
trošku	strašidelný	filmový	den,	a	taky	že	nechyběl.	Strašidelný	
pátek	s	domácím	mazlíčkem	zombie	psíčkem	Frankenweeniem	
byl	proto	určen	všem,	kteří	mají	pro	strach	uděláno.	Den	pro-

běhl	v	duchu	„zmalujeme	vás,	že	vás	doma	ani	nepoznají“,	na-
štěstí	si	rodiče	děti	i	s	nalíčeným	obličejem	na	konci	programu	
rozebrali	a	odvedli	domů,	jinak	by	děti	strašily	na	Pastelce	až	do	
Velikonoc.	
Karneval na ledě v Zemi Nezemi

Pokud	vás	zajímá,	jak	to	vypadá	v	Zemi	Nezemi,	podívejte	
se	očima	našeho	fotografa	Dušana	Dufky	na	fotografie	ze	vče-
rejšího	Karnevalu	na	ledě.	Všechny	děti	se	včera	snažily	přelstít	
vychytralého	kapitána	Hooka	splněním	několika	úkolů,	za	které	
dostaly	vždy	část	ukradeného	pokladu.	Přestože	piráti	všeobec-
ně	moc	dobrou	pověst	nemají,	 ti	v	Zemi	Nezemi	se	zachovali	
pěkně	podle	dohody	a	všem	dětem	bez	výjimky	jejich	odměnu	
dali.	 Děti	 se	 jako	 obvykle	 na	 karnevalu	 předvedly	 v	 krásných	
kostýmech,	vybrat	ty	nejoriginálnější	bylo	tedy	opravdu	nároč-
né.	První	 tři	místa	obsadily	masky	sněhová	vločka,	dinosaurus	
a	slečna	hippie.	Několika	dalším	dětem	jsme	za	 jejich	převlek	
věnovali	alespoň	lístky	do	Smajlíkova.	 Hana Maxerová
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DDM Pastelka Uherský Ostroh připravuje 
na měsíc březen následující akce
14. 3. – 23. 3. Velikonoční zvyky
-	výukový	program	pro	třídní	kolektivy	1.	stupně	ZŠ	a	mateřské	
školy.	Děti	se	zábavnou	formou	seznámí	se	svátky	jara	a	se	zvyky	
s	nimi	spojenými.	Součástí	programu	jsou	i	tvořivé	dílničky,	kde	
si	děti	budou	moci	vyrobit	krásné	 tematicky	 laděné	dekorace.	
V	případě	zájmu	nás	kontaktujte	na	tel.:	602	732	734.	

24. 3. Velikonoční prázdniny –	výlet	do	Smajlíkova
Sraz	dětí:	8:30	hod.	na	DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh,	odjezd	
autobusu:	 8:48	hod.	 ze	 zastávky	náměstí	Svatého	Ondřeje	47,	
Uherský	Ostroh,	ukončení	akce:	14:00	hod.	na	DDM	Pastelka;	
cena	výletu	100	Kč.	S	sebou:	láhev	na	pitný	režim,	svačinu,	ka-
pesné	dle	uvážení	rodičů	a	sportovní	oblečení.

18. 3. Neonový mejdan s	nocováním	a	trampolínkami
nocování	pro	všechny	správné	holky	od	10	do	15	let.
Kdy:	17:00	–	10:00	hod.	(19.	3.)
Kde:	DDM	Pastelka
Cena:	80	Kč.	Přihlášky	odevzdejte	nejpozději	do	14.	3.	2016	na	
DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh.
S sebou:	barevné	sportovní	oblečení,	sportovní	obuv,	ručník,	lá-
hev	na	pití,	Více	informací	na	plakátku.

19. 3. TANČÍRNA – brazilský Zouk 
Kdy:	14:00	hod.	–	18:00	hod.
Pro:	jednotlivce	nebo	páry;	kde:	DDM	Pastelka;	cena:	300	Kč.	
Na	akci	je	nutné	se	přihlásit	do	14.	3.	2016.	Přihlášky	odevzdejte	
na	DDM	Pastelka.

16. 4. Den Země
DDM	 Pastelka	 připravuje	 pro	 všechny	 děti	 i	 dospělé	 akci	 na	
oslavu	Dne	Země.	Akce	bude	zahájena	vycházkou	do	ostrož-
ské	přírody	vedenou	Ing.	Petrem	Šimčíkem.	Vycházka	se	bude	
jistě	 líbit	všem,	které	zajímá,	co	roste	a	žije	v	Uherském	Ost-
rohu	a	 jak	můžeme	aktivně	chránit	naši	přírodu.	Po	 skončení	
vycházky	bude	následovat	program	Stanice	ochrany	fauny	Hluk	
s	ukázkou	dravců	a	sov.	Kromě	povídání	o	dravcích	a	záchran-
né	stanici	v	Hluku	a	 jejich	činnosti	se	můžete	podívat	také	na	
ukázky	letu	některých	dravců	nebo	se	nechat	vyfotit	s	dravcem	
či	sovou.	Děti	se	mohou	na	jeden	den	nechat	proměnit	ve	své	
oblíbené	zvířátko	malováním	na	obličej	nebo	se	nechat	povozit	
na	poníkovi.	Pro	děti	budou	připraveny	také	zajímavé	hry	a	kví-
zy,	na	akci	bude	možné	zakoupit	fairtradové	výrobky	a	podpořit	
tak	spravedlivý	obchod	s	rozvojovými	zeměmi.	Bližší	informace	
budou	zveřejněny	na	plakátku,	facebooku	DDM	Pastelka,	www.
ddmpastelka.cz.

Více informací na plakátech, www.ddmpastelka.cz, face-
booku DDM Pastelka Uherský Ostroh a tel. 775 582 885.
JIŽ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME LETNÍ TÁBORY!

Předběžné termíny letních táborů:
červenec
		4.	–			8.	7.	 příměstský	sportovní	tábor	-	Simpsonovi
		8.	–	17.	7.	 pobytový	tábor	Ranč	Rovná	

-	Doba	kamenná	
11.	–	15.	7.	 příměstský	sportovní	tábor	v	Ostrožské	Nové	Vsi	

-	Mimoni
18.	–	22.	7.	 příměstský	plavecký	tábor
18.	–	22.	7.	 příměstský	tábor	pro	předškoláky	

-	Napříč	pohádkovou	zemí
25.	–	29.	7.	 příměstský	tábor	v	Blatničce	-	Tom	a	Jerry	

(zaměřený	na	hry	a	aktivity	v	přírodě)
25.	–	29.	7.	 výtvarně	dramatický	tábor	-	Tři	bratři

srpen
		1.	–		5.	8.	 příměstský	tábor	pro	předškoláky	

-	Cesta	kolem	světa
		8.	–	12.	8.	 výtvarný	tábor	-	Hurá	do	pravěku
15.	–	19.	8.	 příměstský	tábor	v	Blatničce	-	Ferda	mravenec	

(zaměřený	na	hry	a	aktivity	v	přírodě)
15.	–	19.	8.	 příměstský	kytarový	tábor
Nejnovější informace k pobytovému táboru Doba kamenná

Termín:	8.	–	17.	7.	2016
Místo:	Ranč	Rovná	Jankovice
Tábor je určen	dětem	od	7	do	15	let
Cena:	3900	Kč/dítě/11	dní
V ceně zahrnuto:	strava	5x	denně,	pitný	režim,	doprava,	ubyto-
vání	v	chatkách	s	vlastním	spacím	pytlem,	zdravotní	a	pedago-
gický	dozor
Program:	jízda	na	koních,	sportovní	i	výtvarné	aktivity,	soutěže,	
hry,	překvapení
Termín dodání přihlášky:	do	30.	4.	2016
Informační schůzka	 proběhne	 12.	 5.	 2016	 v	 17:00	 hodin	 na	
DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh

Přihlášky	můžete	odevzdávat	od	15.	2.	2016	na	DDM	Pas-
telka	Uherský	Ostroh,	náměstí	Svatého	Ondřeje	47	nebo	elek-
tronicky	na	reditelka@ddmpastelka.cz.	Přihlašování	na	tábory	
bude	probíhat	do	31.	5.	2016.	Nenechávejte	podávání	přihlášek	
na	poslední	chvíli,	počet	míst	na	každý	z	táborů	je	omezen.	Více	
informací	na	www.ddmpastelka.cz,	tel.	č.:	775	582	885.
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Téma - odpady

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová	konstrukce	rozhledny	na	pražském	Petříně	váží	asi	

175	tun.	Jen	ze	železa	získaného	z	vyřazených	elektrospotřebi-
čů,	které	u	nás	lidé	za	posledních	10	let	předali	k	recyklaci,	by	se	
takových	rozhleden	dalo	postavit	700.	

Zároveň	se	 takto	podařilo	„vytěžit“	množství	dalších	 suro-
vin,	 aniž	 by	 se	 tím	 dále	 ztenčilo	 ubývající	 nerostné	 bohatství.	
Díky	 stále	 vyspělejším	 recyklačním	 technologiím	 se	 totiž	 daří	
získat	zpět	a	znovu	využít	kolem	90	procent	materiálů,	z	nichž	
jsou	 elektrozařízení	 vyrobena.	 Například	 běžná	 mikrovlnná	
trouba	je	z	více	než	poloviny	vyrobena	ze	železa,	přibližně	16	%	
její	hmotnosti	tvoří	sklo	a	12	%	plasty.

Co	z	domácností	mizí	a	v	jakém	množství,	to	je	dobře	vidět	
zejména	posledních	10	let,	kdy	se	v	České	republice	vysloužilé	
elektro	 systematicky	 sbírá	 a	 recykluje.	 ELEKTROWIN,	 který	
je	 největším	 českým	 kolektivním	 systémem	 a	 zajištuje	 zhruba	
polovinu	tuzemského	sběru	a	recyklace,	se	za	tu	dobu	postaral	
o	sběr	a	následnou	recyklaci	více	než	15	milionů	spotřebičů.	

Sesbírané	spotřebiče	položené	jeden	za	druhým	by	vytvořily	
řadu	měřící	přes	6000	kilometrů,	takže	by	se	daly	hned	dva	a	půl	
krát	vyskládat	po	obvodu	státní	hranice	České	republiky.
Století vytrvalci i jepičí život

Některé	spotřebiče,	které	dnes	běžně	používáme,	se	v	čes-
kých	domácnostech	začaly	 zabydlovat	už	 začátkem	20.	 století.	

Patří	mezi	ně	třeba	lednice,	pračky	nebo	vysavače.	Souviselo	to	
s	vlnou	masového	připojování	ke	vznikající	elektrické	rozvodné	
síti.	

Od	 té	 doby	 jim	 přibyly	 nové	 funkce,	 změnil	 se	 design,	 zá-
kladní	technologické	principy	ale	zůstaly	stejné.	A	nedokážeme	
si	bez	nich	představit	každodenní	život.	Potvrdil	to	i	průzkum,	
který	ELEKTROWIN	letos	uskutečnil.	Více	než	polovina	dotá-
zaných	by	si	vzala	lednici	dokonce	na	pustý	ostrov	–	tak	je	pro	ně	
nepostradatelná.	Pětina	by	ocenila,	kdyby	jim	život	Robinsonů	
zpříjemňovala	pračka.

Jepičí	život	mají	naopak	přístroje	s	paměťovým	nosičem.	Ty-
pickým	příkladem	byl	hit	90.	let	videorekordéry	systému	VHS.	
Ty	velmi	rychle	vystřídaly	CD	přehrávače,	které	jsou	v	posled-
ních	letech	nahrazovány	paměťovými	médii.	

Některá	elektrická	zařízení,	která	jsme	ještě	nedávno	mohli	
vidět	 jen	v	muzejních	sbírkách,	se	naopak	do	domácností	vra-
cejí.	Jsou	to	hlavně	kuchyňské	roboty	s	bohatým	příslušenstvím	
pro	domácí	výrobu	nejrůznějších	pochutin,	které	se	naposledy	
masově	vyráběly	ve	30.	a	40.	 letech	20.	 století.	Některé	nesou	
dokonce	stejnou	značku,	je	pravděpodobné,	že	se	jejich	výrobci	
inspirovali	i	ve	vlastních	firemních	muzeích.
Novinka Made in EU

I	když	tedy	není	většina	běžně	používaných	spotřebičů	v	čes-
kých	domácnostech	žádnou	novinkou,	stále	ještě	poměrně	nový	
je	 způsob,	 jak	 s	 nimi	 nakládáme	 po	 skončení	 jejich	 životnos-
ti.	Když	 totiž	našim	předkům	dosloužila	 lednice	nebo	vysavač	

a	skutečně	již	nešly	opravit,	zůstávaly	dál	–	-	„na	památku“.	Je-
jich	pořízení	totiž	představovalo	tak	velkou	investici,	že	vyhodit	
je	bylo	nepředstavitelné.	Kam	také?

K	 větší	 obměně	 domácích	 spotřebičů	 začalo	 v	 českých	 ze-
mích	docházet	až	v	60.	letech	minulého	století.	

Ucelený	systém	jejich	sběru	a	recyklace	se	ale	začal	rodit	te-
prve	 na	 počátku	 nového	 tisíciletí,	 přesněji	 po	 roce	 2005,	 tedy	
právě	před	deseti	roky,	kdy	se	do	české	legislativy	promítla	teh-
dy	nová	evropská	směrnice.

Díky	 tomu	 se	 staré	 spotřebiče	 postupně	 přestaly	 házet	 do	
popelnic,	a	když	se	nevešly,	vozit	na	černé	skládky.	Jinde	v	Ev-
ropě	systém	fungoval	dříve,	u	nás	byly	vytvořeny	základy	pouze	
pro	televize,	chladničky	a	zářivky,	což	byla	nová	povinnost	vy-
plývající	z	členství	v	Evropské	unii.

Na	rozdíl	od	některých	jiných	direktiv	má	ta	odpadová	jed-
noduchou	 logiku.	 Vychází	 z	 toho,	 že	 nejlepší	 je	 odpad,	 který	
vůbec	nevznikne.	Většina	toho,	čeho	se	zbavujeme,	se	totiž	sku-
tečně	dá	úspěšně	recyklovat	a	získané	suroviny	znovu	použít.	
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Zápis do základní školy
9.	února	proběhl	zápis	předškolních	dětí	do	ZŠ.	Již	tradičně	

děti	přišly	v	tento	slavnostní	den	se	svými	rodiči	do	školy,	kde	
pod	vedením	paní	učitelek	předvedly	svou	školní	zralost,	splnily	
několik	pohádkových	úkolů	a	od	paní	ředitelky	si	odnesly	roz-
hodnutí	o	přijetí	do	základní	školy. Kateřina Kusáková

Fašank v MŠ
Ve	středu	10.	února	se	konal	v	mateřské	škole	fašank.	Po	ve-

selém	dopoledni,	kdy	se	děti	seznámily	s	historií	této	tradice	a	vy-
robily	si	 jednoduché	masky,	 jsme	se	všichni	vydali	za	doprovodu	

různých	hudebních	nástrojů	a	ozembuchů	na	fašankovou	obchůz-
ku	obcí.	Již	tradičně	náš	průvod	končil	na	obecním	úřadě,	kde	nás	
mile	přivítali,	a	dokonce	sladce	odměnili.	 Kateřina Kusáková
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Celkový	počet	žáků: 255

z	toho	děvčata: 115

chlapci: 140

Počet	žáků	s	vyznamenáním: 144

počet	žáků,	kteří	prospěli: 102

počet	žáků,	kteří	neprospěli: 3

počet	neklasifikovaných	žáků: 4

počet	žáků	s	odloženou	klasifikací: 2

průměrný	prospěch: 1,48

Celková	absence: 8	550	hodin

z	toho	omluvená: 8	475	hodin

neomluvená: 75	hodin

průměrná	celková	absence: 33,53	hodin

z	toho	omluvená: 33,24	hodin

neomluvená: 0,29	hodin

Snížené	známky	z	chování:

2.stupeň: 3

3.stupeň: 1

Napomenutí	a	důtky:

napomenutí: 21

důtka	třídního	učitele: 13

důtka	ředitelky	školy: 2

pochvala	třídního	učitele: 0

pochvala	ředitelky	školy: 0

Hodnocení ZŠ za 1. pololetí školního roku 2015/2016

 Alena Horáková,	ředitelka ZŠ

Co se děje ve škole
Volejbalový turnaj

Naše	volejbalové	turnaje	pokračovaly	ve	sportovní	hale	v	Os-
trožské	Nové	Vsi.	Pololetní	známky	už	byly	uzavřeny,	a	tak	se	
žáci	mohli	plně	věnovat	hře.	Sešlo	se	pět	týmů	z	Uherského	Os-
trohu,	Ostrožské	Lhoty	a	naši	zástupci.	Ve	vzájemných	utkáních	
se	bodové	skóre	nejlépe	vyvíjelo	pro	náš	tým,	který	ztratil	pouze	
jeden	set	a	s	celkovým	počtem	sedmi	bodů	dosáhl	tentokrát	na	
vítězství.	Dobře	si	vedlo	i	naše	druhé	družstvo,	které	při	shodě	
bodů	mělo	lepší	skóre	a	obsadilo	krásné	třetí	místo.	Všem	hrá-
čům	gratulujeme	a	přejeme	hodně	dalších	sportovních	úspěchů!

Patricie Bobková

Soutěž v anglickém jazyce
Ve	středu	27.1.	se	sešli	žáci	7.	 -	9.	 tříd	k	soutěži	v	anglické	

konverzaci.	Součástí	 soutěže	 je	poslech,	popis	obrázku	a	kon-
verzace	na	vylosované	téma.	Celkem	soutěžilo	8	žáků.	

Do okresního kola postupují:
v	kategorii	7.	tříd	–	Eliška	Hanáková
v	kategorii	8.	-	9.	tříd	–	Jakub	Lukeš
Blahopřejeme	vítězům	a	ostatním	děkujeme	za	účast	a	odva-

hu	soutěžit.	 Marcela Křiváková

Školní kolo biologické olympiády
V	lednu	proběhlo	na	naší	škole	školní	kolo	biologické	olym-

piády.	 Nejlepší	 řešitelé	 postupují	 do	 okresního	 kola,	 které	 se	
bude	konat	v	dubnu.

Do okresního kola postupují :
Kategorie	C:	Herák	Mário,	9.	třída,	Ryšavá	Adéla,	8.	třída	

Kategorie	 D:	 Hrušková	 Michaela,	 7.	 třída,	 Hendrychová	
Elen,	6.	třída		  Renata Němcová

Obdivovatelé motorek
V	sobotu	16.	1.	2016	se	mladí	turisté	vydali	na	výlet	do	neda-

lekých	Otrokovic.	Je	zde	nově	zřízena	výstava	Harley	Davidson.	
Mohli	jsme	zde	vidět	jak	motorky,	tak	sněžné	skútry,	sajdkáry,	
náklaďáky,	kola,	tankovací	stojany,	oblečení,	opravny,	ale	i	loď.	
Navíc	zde	byly	k	vidění	 i	náklaďáky	z	Ameriky.	Pan	majitel	se	
svou	ženou	nám	udělali	i	krátký	výklad	a	zájemcům	obsáhlejší.	
Na	závěr	jsme	si	ve	zdejší	restauraci	dali	něco	málo	k	snědku	či	
teplý	čaj.	Byla	to	velmi	zajímavá	výstava	a	všichni	jsme	spokojení	
odjížděli	domů.	 Danuše Botková, Eva Križanová
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Ples SRPŠ a obce

Leden	přišel	a	s	ním	i	plesová	sezona.	Každoročně	novoveskou	
plesovou	sezonu	otevírá	ples	SRPŠ	a	obce,	který	zahajuje	premi-
éra	tanečního	vystoupení	žáků	9.	třídy	místní	školy.	Po	téměř	půl-
ročním	snažení,	dřině	a	potu	se	dne	23.	1.	2016	mohli	žáci	9.	třídy	
konečně	předvést.	

Právě	vystoupení	žáků	je	základ	celého	plesu.	Vystoupení	žáci	
trénovali	od	října	každý	čtvrtek	po	dvou	hodinách.	Jak	probíhaly	
tréninky,	jak	moc	byly	náročné,	to	jsou	otázky,	na	které	nám	odpo-
věděla	Markéta	Ryšavá,	jedna	z	tanečnic.
Jak probíhaly tréninky a jaká na nich byla atmosféra?

Tréninky	probíhaly	 jednou	 týdně.	Užili	 jsme	 si	 je,	bavily	nás,	
byly	zábavné,	byla	na	nich	sranda.
Byly tréninky pro tebe náročné, popř. v čem?

Tréninky	pro	mě	nebyly	náročné.
Jsi spokojena s výběrem šatů, jejich barvy? Kdo vám šaty šil?

Ano,	šaty	nám	navrhovala	paní	učitelka	Frantová,	nám	se	líbily	
a	šaty	nám	šila	paní	Kostrůnková.
My známe paní učitelku Frantovou ze školních lavic jako přísnou 
kantorku. Jaké je to být s učitelem mimo školní lavice?

Paní	učitelka	byla	moc	příjemná,	moc	milá,	ale	zkrátka,	když	to	
bylo	nutné,	musela	přitvrdit.
Měli jste možnost se od paní učitelky naučit i jiné tance než ty, 
které jste měli jen v choreografii?

Ano,	naučili	jsme	se	polku,	valčík	a	myslím	čaču.

Nacházíme	se	v	okamžiku,	kdy	zbývá	do	začátku	vystoupení	pár	
minut.	Žáci	se	zdržovali	v	horním	patře,	aby	nebyli	ve	stresu	z	toho,	
kolik	uvidí	 lidí,	a	také	aby	byli	pro	příchozí	opravdovým	překva-
pením.	Jak	se	těsně	před	vystoupení	cítí	Markéta	Ryšavá	a	Kája	
Smištíková,	jsme	se	dozvěděli	také.
Jak se cítíte těsně před vystoupením?

Jsme	nervózní.
Čeho se nejvíc obáváte?

Obáváme	se,	že	zapomeneme	choreografii.

Z jaké části choreografie máte největší strach?
U	prvku,	u	kterého	se	nám	mohou	zaháknout	šaty.

Na co se naopak nejvíc těšíte?
Moc	se	 těšíme	na	půlnoční	překvapení,	které	máme	přichys-

tané.
Oběma vám moc děkuji za rozhovor a doufám, že se vám vystoupe-
ní povede více než jen na sto procent.

Žáci	nastupovali	na	taneční	parket	s	 trémou	a	také	očekává-
ním,	ale	během	pár	okamžiků	z	nich	balvan	obav	spadl	a	předvedli	
úctyhodný	výkon.	I	když	se	objevily	nějaké	chybičky	v	choreografii,	
žáci	to	zamaskovali	tím,	že	měli	opravdu	nádherné	šaty	a	dívky	byly	
krásně	 učesány	 a	 namalovány.	 Pro	 ty,	 kteří	 vystoupení	 neviděli,	
podotýkáme,	že	celá	choreografie	byla	ve	stylu	20.	let,	ve	stylu	bur-
lesky.	Tomu	odpovídal	střih	šatů,	doplněných	krajkami	a	třásněmi.	
První	část	choreografie	patřila	děvčatům,	která	měla	za	úkol	se	di-
vákům	předvést	v	celé	kráse,	jelikož	ve	20.	letech	byl	tanec	výhra-
dou	dívek	a	pánové	tvořili	pouze	jakousi	kulisu.	V	druhé	části	se	
však	předvedli	i	pánové,	napodobovali	styl	tance	90.	let,	která	dala	
vzniknout	 mnoha	 pěveckým	 a	 tanečním	 chlapeckým	 skupinám.	
Třetí	část	byla	párová.	Tancem,	který	žáci	měli	nacvičený	v	choreo-
grafii,	byly	jive	a	waltz.

Celé	vystoupení	bylo	odměněno	dlouhým	potleskem,	kterým	
diváci	vyjadřovali	své	nadšení.	U	rodičů	nezůstalo	oko	suché.	Jak	
je	již	zvykem,	vždy	dva	žáci	z	ročníku	pronesou	řeč,	která	nám	pro-
zradila,	čím	si	během	devíti	let	prošli,	jaké	je	doprovázely	radosti	
i	problémy.	Tohoto	úkolu	se	letos	zhostili	Karla	Smištíková	a	Do-
minik	Miklíček.	Žáci	si	spolu	s	paní	učitelkou	připravili	půlnoční	
překvapení,	řecký	tanec	na	ústřední	melodii	filmu	Řek	Zorba,	do	
kterého	se	mohli	přidat	i	diváci.	

Je	zvykem,	že	na	vystoupení	žáků	se	nechodí	dívat	pouze	ro-
diče,	prarodiče,	strýcové	a	tety,	ale	i	široká	veřejnost	z	obce.	Jak	
se	 líbilo	vystoupení	žáků	na	plese,	 jsme	se	zeptali	divačky	Adély	
Čápkové.
Jak se Vám líbilo vystoupení žáků?

Bylo	to	velmi	pěkné,	ostatně	jako	každý	rok.	Stojí	za	to	přijít	na	
ples.	Každý	rok	má	vystoupení	jinou	tematiku.
Jak se Vám líbil výběr písní a šatů?

Výběr	šatů	i	písní	se	mi	líbil.	Bylo	to	vše	navzájem	propojeno.	
Mělo	to	jiskru.	Paní	učitelka	Frantová	má	velmi	dobrý	vkus.
Který taneční pár se Vám líbil nejvíc?

Bezkonkurenční	 byl	 rozhodně	 pár	 Dominik	 Miklíček	 a	 Kája	
Smištíková	a	také	se	mně	líbil	pár	Marin	Kusák	a	Barča	Pančíková.

Děkuji za rozhovor.

Paní	učitelka	Frantová,	to	je	člověk,	který	si	zaslouží	OBROV-
SKÝ	dík	a	uznání	za	to,	že	s	žáky	odvedla	výbornou	práci	a	měla	
s	nimi	trpělivost,	když	jí	byla	potřeba.	Ani	ona	neodmítla	a	poskytla	
nám	rozhovor.
Jak se Vám celkově líbilo dnešní vystoupení?

Byla	tam	znát	trošku	nervozita,	ale	vše	to	vyvážilo	nadšení	ta-
nečníků	a	to,	jak	byli	velmi	pěkně	upraveni,	dívky	načesané.	Mělo	
to	lepší	atmosféru	než	včera	na	generálce.
Paní učitelko, vy jste volila choreografii ve stylu 20. let. Byla zde 
i pasáž, kde kluci měli skákat ze židlí. Mně i spoustě jiných lidí se 
to jevilo těžké a z té nervozity by kluci mohli špatně doskočit. Měli 
jste hodně práce toto nacvičit?

Ne,	kluci	 jsou	pohybliví,	 šikovní.	Toto	byl	nejmenší	problém.	
Bylo	tam	daleko	víc	horších	úskalí,	u	kterých	se	to	třeba	nezdá.
Co bylo tedy nejtěžší?

Nejtěžší	bylo	zvládnout	rytmus	a	pohybovat	se	stejně	a	ve	for-
maci,	aby	to	působilo	dobře	jako	celek.
Jaká byla atmosféra na zkouškách?

Tréninky	byly	v	pohodě,	ale	byly	náročné.	Bylo	to	o	tom,	že	se	
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museli	 rozcvičit,	 rozehřát,	museli	posilovat.	Byly	náročné	na	ko-
ordinaci	pohybu.	Někomu	to	nejde	hned,	to	je	jasné,	a	proto	bylo	
nutné	přistoupit	k	individuálnímu	tréninku.
Podíleli se žáci na výběru šatů nebo choreografie?

Ne,	já	choreografie	mám	zvolené.	Přemýšlím	o	tom	půl	roku	
dopředu.	Mám	namyšlené	i	šaty.	To,	co	jsem	jim	navrhla,	s	tím	sou-
hlasili,	barva	se	jim	líbila.	Taky	ve	20.	letech	moc	na	výběr	není.
Celé jste to tedy naplánovala půl roku dopředu. Každý měl mož-
nost se přihlásit na konci roku, ale vím, že na začátku září si to 
rozmysleli. Určitě to pro vás byla komplikace navíc. Jak moc jste 
musela měnit celou choreografii?

Měnila	jsem	druhou	polovinu,	která	už	byla	párová.	Skutečně	

jsem	namýšlela	choreografii	pro	10	děvčat	a	dvojnásobek	kluků	(ta-
ková	je	celá	moje	třída),	ale	protože	to	dopadlo	tímto	způsobem,	
první	polovina	byla	zůstatek	původního	úmyslu	a	zbytek	byl	pře-
pracovaný,	aby	to	skončilo	párovým	tancem.

Děkuji za rozhovor.

Komu	patří	také	dík,	jsou	rodiče,	kteří	dětem	zaplatili	šaty	a	tím	
jim	umožnili	vystupovat.	Také	SRPŠ	si	zaslouží	dík	a	pochvalu,	že	
skvěle	připravilo	ples.	Právě	díky	nim	se	ples	vydařil,	byla	boha-
tá	tombola,	a	tak	bude	moct	škola	pořídit	nové	vybavení	do	tříd,	
přispět	žákům	na	adaptační	pobyt	nebo	přispět	žákům	na	lyžařský	
kurz,	neboť	ze	zisku	plesu	těží	především	škola.	

Mário Herák, Jakub Botek

Zápis budoucích prvňáčků
Zápis	dětí	do	školy	se	letos	konal	v	úterý	9.	2.	2016.	Ke	své	

první	„zkoušce“	přišlo	42	dětí.	Děti	mohly	prokázat	své	doved-
nosti	v	zavazování	 tkaniček,	kresbě	a	počtech.	Na	 interaktivní	
tabuli	bylo	také	připraveno	pár	úkolů,	které	prověřily	dovednost	
znalosti	pojmů	pod,	nad,	vlevo,	vpravo	atd.	Většina	dětí	se	svých	

úkolů	 zhostila	 velmi	 dobře.	 Je	 vidět,	 že	 rodiče	 ve	 spolupráci	
s	mateřskou	školou	poctivě	připravují	své	děti	na	změnu,	která	
je	od	září	čeká.	Na	budoucí	prvňáčky	se	těšíme	a	přejeme	jim	
hodně	hezkých	dní	a	zážitků	v	mateřské	škole	i	s	rodiči.	

 Denisa Hanáčková
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Síň slávy vítězů olympiády německého jazyka 
se rozrostla o další členy

V	pondělí	25.	ledna	2016	se	konalo	školní	kolo	Konverzační	
soutěže	v	německém	jazyce.	V	letošním	školním	roce	poměři-
li	 své	 znalosti	 německého	 jazyka	 pouze	 dva	 žáci	 deváté	 třídy.	
Mário	Herák	a	Jakub	Lukeš	absolvovali	tradiční	disciplíny	jako	
je	poslech,	popis	obrázku	a	konverzace	na	vylosované	téma.	Je-
jich	výkony	byly	velmi	vyrovnané,	bodový	náskok,	který	získal	
Jakub	za	poslech,	nakonec	rozhodl	o	jeho	vítězství	ve	školním	
kole.

Do	okresního	kola,	které	se	konalo	ve	středu	10.	února	2016	
v	Uherském	Brodě,	postoupili	oba	dva	chlapci.	Oběma	se	po-
dařilo	 svými	výkony	navázat	na	úspěchy,	kterých	 jsme	dosáhli	
v	této	soutěži	v	minulých	třech	letech.

Jakub	Lukeš	se	umístil	na	3.	místě	a	Mário	Herák	vybojoval	
prvenství	a	s	ním	i	postup	do	krajského	kola.	V	pomyslné	síni	

slávy	se	zařadil	k	Anně	Botkové	a	Natálii	Bočkové	(obě	vítězky	
okresního	kola	a	stříbrné	z	krajského	kola)	a	k	Veronice	Šálkové	
(stříbrná	z	okresního	kola	a	účastnice	krajského	kola).

Oběma	chlapcům	gratulujeme,	oběma	přejeme	do	budouc-
na	VIEL	SPAß	mit	DEUTSCH	a	Máriovi	do	dalšího	kola	VIEL	
GLÜCK.	 Adéla Botková

Jakub Lukeš a Mário Herák

Jakub - konverzace

Ocenění ve všech kategoriích
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Hasičský ples se vydařil
Milí	čtenáři,
pokud	 jste	 30.	 ledna	 2016	 přišli	 na	 sportovní	 halu,	 určitě	

budete	 souhlasit,	 že	 jste	 neprohloupili.	 Proč?	 Protože	 se	 tam	
konal	tradiční	hasičský	ples	známý	skvělou	hudbou,	výborným	
pohoštěním,	 perfektním	 vínem,	 rekordně	 bohatou	 tombolou	
a	samozřejmě	šikovnými	hasiči	a	hasičkami	v	uniformách.	Tyto	
všechny	superlativy	samozřejmě	musí	podpořit	i	dobrá	muzika.	
O	tu	se	bravurně	postaraly	skupina	POOL	a	DH	Novovešťanka.	

Žáci	základní	školy	nám	zase	předvedli	krásné	předtančení	a	my	
jsme	mohli	zavzpomínat	na	naše	mladá	léta.	Ale	takový	ples	by	
se	nemohl	uskutečnit	bez	našich	milých	sponzorů	v	čele	s	hlav-
ním	sponzorem	Kovovýrobou	Hoffmann,	proto	musím,	jménem	
sboru	dobrovolných	hasičů,	poděkovat	za	jejich	štědrost.	O	pří-
pravu	i	úklid	plesu	se	postarali	hasiči	s	vydatnou	pomocí	našich	
mladých	hasičů.	Jen	tak	dál,	ať	se	příští	ples	zase	tak	skvěle	vy-
daří!!!	 Jana Jurásková

Včelaři hodnotili rok 2015
V	pátek	29.	1.	2016	se	konala	výroční	členská	schůze	včela-

řů	ZO	Ostrožská	Nová	Ves.	Byli	pozváni	všichni	členové	a	letos	
mezi	nás	přišli	 i	 starosta	Ostrožské	Nové	Vsi	Ing.	Pavel	Botek,	
starosta	 Ostrožské	 Lhoty	 p.	 Antonín	 Jelének	 a	 člen	 okresního	
výboru	ČSV	př.	Jaroslav	Bartoň.	Jako	každý	rok	jsme	zhodnotili	
naši	činnost	v	uplynulém	roce	a	nastínili	plán	na	letošní	rok.	Jaký	
byl	tedy	rok	2015	pro	místní	včelaře?

Minulý	rok	byl	pro	naši	organizaci	rokem	změn.	Rok	2015	byl	
v	ČSV	rokem	volebním	a	naše	základní	organizace	si	volila	své	
funkcionáře	do	výboru.	Oproti	minulým	rokům	došlo	k	obměně	
výboru	a	věřím,	že	nový	funkcionáři	budou	svědomitě	plnit	své	
povinnosti.	Naše	organizace	má	k	dnešnímu	dni	39	členů	a	spra-
vuje	415	včelstev.	Průměrný	věk	včelařů	v	naší	organizaci	je	50,5	
let.	Hned	na	začátku	minulého	roku	nás	vystrašily	zprávy	o	vel-
kých	ztrátách	včelstev,	které	mluvily	až	o	30	%	úhynech.	Tyto	ztrá-
ty	se	později	na	jaro	v	rámci	celé	ČR	potvrdily,	naší	organizaci	se	
naštěstí	velké	úhyny	vyhnuly	(my	jsme	měli	ztráty	jen	4	%),	i	když	
některé	včelstva	byla	po	zimě	dosti	oslabená.	I	přesto	se	našim	
včelařů	podařilo	minulý	rok	vyprodukovat	přes	4,5	t	medu.

Nyní	něco	málo	k	našim	aktivitám…	V	minulém	roce	 jsme	
uspořádali	přednášku	na	téma	Racionalizace	chovu	včel,	včelař-

ství	v	ČR	a	ošetřování	včelstev.	Jako	každý	rok	i	minulý	jsme	byli	
na	společném	zájezdu	s	přáteli	z	Uherského	Ostrohu.	Tentokrát	
jsme	se	vydali	na	Slovensko,	konkrétně	do	Smolenice.	V	červnu	
naše	organizace	pořádala	I.	 ročník	včelařského	dne,	v	 letošním	
roce	na	tuto	událost	navážeme.	Na	podzim	se	uskutečnilo	 jako	
každoročně	oficiální	ukončení	včelařské	sezóny	s	přáteli	z	Uher-
ského	Ostrohu	–	již	deváté	v	řadě!	Daří	se	i	našemu	včelařskému	
kroužku.	Naši	mladí	včelaři	se	v	minulém	roce	opět	zúčastnili	ob-
lastního	kola	Zlatá	včela.	Ve	starší	kategorii	se	umístil	na	druhém	
místě	 Mário	 Herák.	 V	 celostátním	 kole	 soutěže	 v	 Nasavrkách	
skončil	 na	 hezkém	 devátém	 místě.	 Letos	 plánujeme	 realizovat	
velký	projekt	s	podporou	obcí	Ostrožská	Nová	Ves	a	Ostrožská	
Lhota	-	projekt	“Včelařská	vzdělávací	základna	Hájek“.	

Činnost	naší	základní	organizace	je	dosti	bohatá,	do	budouc-
na	 samozřejmě	 chceme	 tento	 trend	 udržet	 a	 budeme	 se	 snažit	
naši	aktivitu	snad	i	zvýšit.	Již	nyní	bych	vás	rád	pozval	na	II.	ročník	
včelařského	dne,	který	se	uskuteční	25.	6.	2016.	Máme	již	přislí-
benou	přednášku	od	paní	doktorky	Hajduškové	na	téma	využití	
včelích	produktů	pro	lidské	zdraví	a	samozřejmě	bude	připraven	
i	další	bohatý	program.	Podrobnější	informace	včas	uveřejníme.	
Těší	se	na	vás	vaši	včelaři.	 Peprník Pavel, předseda ZO
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Zabijačková beseda
Letošní	besednickou	sezonu	jsme	na	Domečku	zahájili	tra-

diční	lednovou	zabijačkou.	K	ochutnání	byl	připraven	tradiční	
ovar:	vařené	maso	–	srdce,	jazyky,	podbradek	a	játra	–	tlačen-
ka,	jitrnice,	škvarky	a	sádlo.	K	tomu	domácí	i	kupovaný	chleba,	
okurky,	hořčice	a	křen.	Účast	byla	hojná	a		pro	organizátorky	
potěšující.	 Cestu	 si	 našli	 i	 noví	 návštěvníci	 a	 dokonce	 se	 za-
stavili	 i	 hosté	 z	 lázní,	 kteří	 byli	 naším	 historickým	 domkem	
nadšeni.	 Na	 historickém	 domku	 máme	 od	 ledna	 nové	 stoly	
a	židle,	které	jsou	pro	návštěvníky	pohodlnější	než	lavice	bez	
opěradel.	Snažíme	se	stále	prostředí	vylepšovat,	aby	se	u	nás	
příchozí	a	příznivci	starých	tradic	a	hodnot	cítili	dobře.	Jako	
pořadatelé	 jsme	rádi,	pokud	naše	úsilí	na	přípravě	a	prezen-
taci	akcí	na	historických	domcích	 je	alespoň	 trochu	oceněno	
kulturní	veřejností.	 Anna Řezáčová

Fašank a fašanková zábava

Teplota	byla	na	únor	nebývale	příznivá,	vítr	foukal	jen	mír-
ně	a	slunko	i	trochu	hřálo.	Proto	se	přes	50	dobře	naladěných	
a	někdy	i	k	nepoznání	zamaskovaných	účastníků	fašankového	
průvodu	potkalo	6.	února	ve	13	hodin	v	Chylicích	u	kapličky.	
Po	úvodních	uvítacích	výkřicích	a	řádném	tekutém	i	smaženém	
uvítání	u	Píšťků	se	shluk	nesourodých	postav	v	čele	s	Novoves-
kou	bandou	vydal	na	okružní	pochod	po	dědině.	Letos	 jsme	
nezvonili	u	každých	dveří,	ale	návštěvou	jsme	obdařili	„skalní“	
příznivce	folkloru.	Kasičku	jsme	s	sebou	měli,	kdo	chtěl,	mohl	
přispět	na	večerní	cimbálovku.	V	každém	navštíveném	domě	
měli	připraveno	něco	na	zub	-	koblihy,	boží	milosti,	jednohub-
ky,	 tlačenku,	 chleba	 se	 sádlem	 nebo	 slaninou	 a	 samozřejmě	
něco	na	spláchnutí	a	pro	zahřátí.	Ve	skupině	se	objevil	tradiční	
kůň,	medvěd,	tlupa	cikánek	i	malý	oddíl	vojáků,	myslivec,	býk,	
dvě	 ruské	 báryšně,	 baletka,	 klaun,	 elegantní	 dámy	 i	 postavy	
v	tradičních	slováckých	krojích	a	nechyběl	ani	farář	Otík.	

S	milým	nápadem	přišla	parta	mladých,	kteří	nejen	 sebe,	
ale	 i	 svou	 drobotinu	 ve	 třech	 kočárcích	 převlékli	 za	 ovečky	
(a	jednoho	vlka).	Letos	se	zúčastnilo	9	chlapů	ze	souboru	Kra-
savci	a	3	dámy	z	Denice.	Mladých	z	chasy	bylo	nejvíc.	Chlapci	
z	chasy	předvedli	i	tanec	„pod	šable“,	občas	za	vytrvalého	do-
provodu	 kapely	 vystřihli	 se	 svými	 kolegyněmi	 taneček	 a	 vše-
obecně	 dobrou	 náladu	 doplňovali	 zpěvem.	 Nechyběla	 ani	
kamera	TVS,	takže	se	můžeme	těšit	i	na	pár	obrázků	v	maga-

zínu.	Dokonce	se	k	nám	cestou	
přidávaly	 nové	 postavy	 a	 fotili	
si	 nás	 turisté,	 kteří	 za	 účelem	
zhlédnutí	 tradičního	 maso-
pustního	 průvodu	 speciálně	
dorazili	 zblízka	 i	 zdaleka.	 Při	
našem	 putování	 jsme	 nezapo-
mněli	 navštívit	 dům	 paní	 mís-
tostarostky,	faru,	kde	cikánská	
tlupa	věštila	velebnému	pánovi	
z	 ruky,	 	 a	 obchůzka	 skončila	
až	 za	 tmy	 u	 pana	 starosty.	 Je	
potěšující,	 že	 v	 dnešní	 neklid-
né	 a	 hektické	 době	 se	 najdou	
lidé,	 kteří	 si	 vyšetří	 čas	 nejen	
na	účast	 v	průvodu	 (pro	potě-
šení	své	i	přihlížejících),	ale	náš	
dík	patří	i	hospodyňkám,	které	
si	dají	práci	s	přípravou	občer-
stvení	pro	několik	desítek	lidí.

Večer	 zakončilo	 posezení	
na	 Slováckém	 dvoře,	 kde	 se	
letos	basa	pochovávala	poprvé.	
V	příjemném	prostředí	u	vyni-

kajícího	vystoupení	Novoveské	bandy	sedělo	kromě	účastníků	
průvodu	bohužel	už	jen	několik	přespolních	a	lázeňských	hos-
tů.	Kde	jste	byli,	Novovešťané,	když	tolik	lpíte	na	dodržování	
tradic?	 Anna Řezáčová
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Divadlo Blic

Chystáme premiéru pohádky Honza a kouzelná flétna
Už	v	sobotu	5.	března	nás	čeká	v	divadle	BLIC	v	16.00	hod.	

nová	premiéra.	Jak	jsme	se	již	několikrát	zmínili,	obohatila	náš	
soubor	parta	náctiletých,	kteří	 se	 s	vervou	pustili	do	zkoušení	
vtipné	a	hravé	pohádky	Honza	a	kouzelná	flétna.	Zkoušení	ne-
bylo	úplně	jednoduché,	museli	jsme	se	nejdřív	znovu	učit	zákla-
dy	divadla	–	 jevištní	mluvu,	pohyb	po	scéně,	základní	herecká	
pravidla.	Dospěláci	však	v	tomto	snažení	své	mladé	kolegy	plně	
podporovali.	Klára	Hrachovská	navrhla	scénu,	Eva	Koukolská	
kostýmy	a	společně	 je	 také	realizovaly.	Režie	se	ujala	Andrea	
Helmichová.	 Na	 jevišti	 tentokrát	 potkáte	 sourozence	 Botkovi	
a	 Peprníčkovi,	 Katku	 Červenákovou,	 Martinu	 Tomečkovou,	
Peťku	Pijáčkovou,	Hynka	Helmicha,	Terezku	Vojtkovou	a	Ma-
rušku	Hladníkovou.	Ale	nepovede	 se	 vám	potkat	 všechny	na-
jednou.	Každá	role	v	této	kouzelné	pohádce	je	totiž	zdvojená.	
Takže	nás	vlastně	nečeká	premiéra	jedna,	ale	rovnou	dvě.	Hned	
další	sobotu	12.	března	budeme	hrát	ve	druhém	obsazení	a	den	
na	 to	 si	 nás	 už	 pozvali	 do	 Bojkovic,	 kde	 jsme	 na	 konci	 ledna	
sklidili	aplaus	za	černou	muzikálovou	komedii	Černá	je	dobrá.	
Jsme	rádi,	že	si	hned	v	krátké	době	můžeme	pohádku	vyzkoušet	
před	dalšími	diváky	a	doufáme,	že	ti	naši	v	Ostrožské	Nové	Vsi	
nás	po	obě	pohádkové	soboty	přijdou	podpořit.	Věříme,	že	vás	
nezklameme.	

Divado BLIC se stěhuje a chystá novou komedii
Zatímco	premiéry	nové	pohádky	se	ještě	odehrají	v	budově	

bývalého	kina,	nová	inscenace,	kterou	začali	divadelníci	zkou-
šet,	se	bude	již	odehrávat	v	jiných	prostorách.	Po	dobu	rozsáh-
lé	 rekonstrukce	 dosavadního	 sídla	 požádali	 divadelníci	 o	 azyl	
místního	Orla.	Věříme,	že	se	nám	podaří	domluvit	oboustranně	
výhodné	 podmínky.	 Vždyť	 inscenace,	 kterou	 v	 BLICu	 připra-
vuje	režisér	Ivan	Helmich,	k	tomu	vyloženě	vybízí.	Bude	se	to-
tiž	odehrávat	v	šatně	nejmenovaného	slováckého	spolku	Orla,	
ve	kterém	jsou	ve	hře	jeho	předsedkyně,	mladý	nadějný	autor,	
opatrný	režisér	a	začínající	herec.	Jednat	se	bude	o	to,	jestli	si	
můžou	hned	v	úvodu	hry	ukázat	na	 jevišti	nahého	muže.	Tato	
komedie,	 vyloženě	upravená	pro	naše	herce,	bude	 ještě	dopl-
něná	komickou	scénkou	dvou	stařečků,	 jejichž	rozhovor	tvrdě	
narušuje	 oboustranná	 skleróza.	 V	 komedii	 se	 můžete	 těšit	 na	
herecké	výkony	Adélky	Botkové,	Rosti	Juřičky,	Jiřinky	Fojtové,	
Petra	Čičela	–	Koukolského,	Ondry	Balíčka	a	Marušky	Hladní-
kové.	První	čtení	této	komedie	se	odehrálo	na	sklonku	loňského	
roku	 a	 věříme,	 že	 když	 se	 bude	 dařit,	 dočkáme	 se	 letos	 další	
premiéry.	 Sylvie Zlatá

Módní přehlídka ve Veselí

Střední	škola	Strážnice	již	několik	let	pořádá	módní	přehlíd-
ky	ve	Strážnici	a	Veselí	nad	Moravou.	Letošní	show	nese	název	
"TAJEMSTVÍ ZVĚROKRUHU".	 Proč	 Tajemství	 zvěrokruhu?	
Jedná	se	o	jednu	z	disciplín	soutěže	Mladý	módní	tvůrce,	která	
se	každoročně	koná	v	Jihlavě.	Strážnická	škola	se	reprezentova-
la	v	prosinci	loňského	roku	hned	v	několika	soutěžních	katego-
riích.	Právě	v	Tajemství	zvěrokruhu	se	hodnotilo	líčení,	model	
a	česání,	dále	se	škola	se	svými	modely	předvedla	v	kategoriích	
volná	mladá	tvorba,	společenský	oděv,	tonak,	bublinová	mánie	
a	módní	doplněk,	to	vše	bude	na	přehlídce	k	vidění.	

Škola	 se	 této	 celorepublikové	 prestižní	 akce	 zúčastňuje	 již	
několik	 let,	 v	 posledním	 desetiletí	 si	 drží	 absolutní	 prvenství	
mezi	jinými	školami,	což	se	ještě	žádné	oděvní	škole	v	historii	
této	 soutěže	 nepodařilo.	 Kromě	 této	 akce	 se	 studenti	 účastní	
celé	 řady	 dalších	 soutěží,	 např.	 Avantgarda	 Lysá	 nad	 Labem,	
Fashion	Point	Praha,	Fashion	Games	Praha,	Prostějovská	zlatá	
jehla,	Oděv	a	textil	Liberec,	AR	Junior	České	Budějovice	apod.

Co	vás	tedy	během	večera	s	Tajemstvím	zvěrokruhu	čeká?	
Především	novinky	z	modelové	tvorby	studentů	Střední	školy	
Strážnice,	ale	 i	maturitní	práce	 studentů	nebo	kolekce	mód-
ních	 doplňků.	 Práce	 jsou	 to	 určitě	 zajímavé,	 nápadité,	 nudu	
určitě	nečekejte,	mnohdy	se	jedná	o	modely	avantgardní,	což	
se	 líbilo	 i	 odborníkům	 v	 oděvní	 branži,	 neboť	 řada	 modelů	
či	kolekcí	 získala	vynikající	 ceny	v	 soutěžních	kláních.	Svými	
kolekcemi	zaměřenými	spíše	klasicky	a	komerčně	se	předsta-
ví	 i	místní	oděvní	firmy.	Celá	přehlídka	(choreografie,	aranž-
má,	předvádění)	je	v	režii	školy,	na	přípravě	se	podílí	studenti	
a	studentky	oborů	Modelářství	a	návrhářství	oděvů,	Grafický	
design,	 Oděvní	 a	 interiérový	 design	 a	 Aranžér.	 Právě	 stráž-
nická	 přehlídka,	 která	 se	 konala	 v	 listopadu,	 byla	 veřejností	
i	médii	hodnocena	jako	vysoce	prestižní	záležitost,	proto	si	tu	
veselskou	nenechte	ujít.	Srdečně	vás	zveme,	rádi	vás	uvidíme	
mezi	námi.	

Módní show se koná v pátek 18. 3. 2016 v 19.00 v kině Mo-
rava ve Veselí nad Moravou. 	 Zdenka Pokorná
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Statistické údaje z Místní knihovny za rok 2015

Knihovna má celkem 12.199 svazků
z toho naučná literatura: 3.683 svazků
 krásná literatura: 8.516 svazků
V	roce	2015	jsme	zakoupili	393	nových	knih.	Odebíráme	20	

titulů	časopisů	a	několik	dalších	nám	věnují	čtenáři,	kteří	si	ča-
sopisy	kupují.	Po	přečtení	 je	přinesou	do	knihovny	a	věnují	 je	
pro	další	využití.	Totéž	se	týká	i	knižních	darů,	které	nám	mnozí	
občané	darují.	Všem	za	jejich	dary	moc	děkujeme.

Počet čtenářů 386
toho děti do 15 let 134
Počet návštěvníků  5.222

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

Počet výpůjček: 16.220
z toho naučná pro dospělé: 976
• beletrie pro dospělé: 9.453
• naučná pro děti: 211
• beletrie pro děti: 978
• výpůjčky časopisů: 4.602

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

Vloni	jsme	takto	zajistili	celekm	156	požadavků.
Také	je	ve	velké	míře	využíván	výměnný	fond	Knihovny	BBB,	

odkud	jsme	přivezli	3	soubory	s	341	knihami,	které	po	přečtení	
našimi	čtenáři	zase	vrátíme	a	půjčíme	další.

V	knihovně	se	konalo	celkem	34	literárních	besed	pro	ma-
teřskou	a	základní	školu.

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

Koncem	roku	jsme	také	do	knihovny	pořídili	nové	počítačo-
vé	vybavení.	Byly	zakoupeny	4	počítače,	stoly	a	židle	a	barevná	
kopírka.	To	vše	je	k	dispozici	nejen	členům	knihovny,	ale	i	ostat-
ním	občanům.

Na	vaši	návštěvu	se	těší	 Hana Uherková, knihovnice

Nové knihy 2016
Pro děti
Březinová,	I.	 Žofinka	Ofinka
Collin,	R.	 Mimoni	1.	Banán!
Davídková,	T.	 Nové	příhody	kocourka	Zrzečka.
Friedrich,	J.	 Čtyři	a	půl	kamaráda	a	panter	na	školním	dvoře
Larsson,	A.	 Pax	I..	Hůl	prokletí
Larsson,	A.	 Pax	II.	Grim	přízrak.
Larsson,	A.	 Pax	III.	Dívka	ze	záhrobí.
Lovis-Miler,	K.	 Krtek	na	návštěvě
	 Tomáš	a	jeho	přátelé	z	ostrova	Sodor
Schmidt,	G.	 Tvoříme	z	papírových	ruliček	
	 -	skvělé	nápady	z	ruliček	od	toaletního	papíru
Žáček,	J.	 Z	pohádkové	postýlky	
	 -	nejznámější	pohádky	pro	nejmenší

Naučná literatura 
Berg,	A.	 Snižte	si	cholesterol	pomocí	přírodních	látek.
Frej,	D.	 Detoxikace	pro	dlouhý	život.	
	 Praktický	průvodce	pro	odstranění	toxických	látek.
Hagmann,	K.	 Výcvik	psa	na	procházkách.	
	 Šestitýdenní	výcvikový	plán.
Hasson,	G.	 Emoční	inteligence.	
	 Jak	zvládat	a	řídit	své	i	cizí	emoce.
Hochleitner,	R.	 Minerály.	Přes	350	minerálů	a	hornin.
Stránský,	J.	 Historie	československého	
	 a	českého	hokeje	1908	–	1999
Velemínský,	M.	 Anticholesterolová	kuchařka.	
	 Chutné	recepty	pro	zdravé	srdce.

Beletrie
Bauer,	J.	 Krvavé	léto.	Historická	detektivka.
Ciprová,	O.	 Láska	a	majestát.	Román	o	Elišce	Přemyslovně
Coleman,	R.	 Není	co	ztratit.	
	 Hrdinka	utíká	před	domácím	násilím.

Černá,	J.	 Eliška	Přemyslovna.	Matka	Otce	vlasti.
DeBartolo,	T.	 Hledám	přítelkyni	pro	konec	světa.	
	 -	upřímné,	syrové,	nesentimentální	vylíčení	hluboké	lásky.
Dubská,	K.	 Dcery	
	 -	příběh	čtyř	generací	vlastní	rodiny	spisovatelky,	
	 autorky	úspěšného	románu	Člověk	Gabriel.
Hošková,	B.	 Zlato(v)lásky.	Současný	román	o	vztazích.
Hrašková,	E.	 Dokud	jsi	tady.	
	 -	životní	příběh	mladé	ženy	a	láska	ve	všech	jejích	podobách.
Jedlička,	I.M.	 Doznání	svůdné	slečny.	
	 	-	skutečné	kriminální	případy.
Kubátová.	T.	 Štěpánka.	
	 -	nový	román	oblíbené	autorky.
Landsman,	D.	 Deníček	moderního	fotra	2	
	 aneb	Pánbůh	mi	to	oplatil	na	dětech.
May,	P.	 Ostrov	Entry.	
	 	-	detektivka	roku	2014	
	 podle	Festivalu	Bloody	Scotland.
Moyes,	J.	 Dívka,	již	jsi	tu	zanechal.	
	 	-	romantický	příběh	s	vážnějším	podtextem.
Murakami,	H.	 Muži,	kteří	nemají	ženy.	
	 -	o	vztazích	poznamenaných	nedorozuměním,	
	 nevěrou	či	proradností.
Patterson,	J.	 Smečka.	Napínavý	román	o	zuřivých	útocích	lvů.
Quick,	A.	 Zahrada	lží.
Přibyl,	T.	 Smutný	žhář.	Původní	česká	detektivka
Tomášková,	P.	 Vražda	za	zásluhy.	
	 -	původní	česká	detektivka
Váňová,	M.	 Herečka.	
	 	-	vzrušující	příběh	slavné	herečky.
Viewegh,	M.	 Biomanžel.	
	 -	volné	pokračování	románu	Biomanželka.
Winter,	B.	 Čas	se	krátí.	
	 -	detektivka	usazená	na	pokraji	apokalypsy.
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Procházka po hřbitově aneb Obnovitel kostela

Nenápadný	pomník	nenápadného	člověka,	přesto	kus	novoves-
ké	historie.	V	zadní	části	hřbitova	spí	svůj	věčný	sen	Matěj	Hanák	
(7.	1.	1905	–	19.	3.	1979)	a	jeho	manželka	Ludmila	(	17.	12.	1911	–	4.	
8.	2001)	a	další	příbuzní.

Matějův	tatínek	Martin	Hanák	pocházel	z	Kvačic,	kde	přišel	na	
svět	v	roce	1868.	Oženil	se	s	Anežkou	Jankovou,	o	dva	roky	mladší,	
a	tak	se	z	něj	stal	Novovešťan.	Nejstarší	syn	Antonín,	narozený	1899,	
padl	v	1.	světové	válce,	Jan,	ročník	1902,	se	oženil	s	Marií	Šálkovou,	
Matěj,	narozený	1905,	se	oženil	s	Ludmilou	Kučerovou,	o	dva	roky	
mladší	Josef	byl	ženatý	s	Kateřinou	Benešovou,	syn	František,	kte-
rý	byl	knihař,	se	usadil	mimo	Novou	Ves.	Nemůžeme	zapomenout	
na	Martinovy	dcery,	Kateřina	si	vzala	Antonína	Skřečka,	Ludmila	
se	provdala	za	Ludvíka	Holčíka.	Rodina	pracovitá,	zbožná	a	s	vel-
mi	silným	sociálním	cítěním.	To	se	projevilo	později,	když	Josef,	
který	se	stal	komunistou,	byl	dlouhá	léta	předsedou	MNV	a	Matěj	
byl	předsedou	Kostelního	konkurenčního	výboru.	Tak,	jak	Martin	
Hanák	byl	v	obci	velmi	vážený,	byli	vážené	i	jeho	děti,	byť	různě	
v	různých	vrstvách	novoveské	společnosti.

Fotografie	 Matěje	 Hanáka	 nám	 připomíná	 radikální	 obnovu	
novoveského	 kostela	 v	 letech	 1948	 –	 1949.	 Matěj	 byl	 od	 března	
1948	 předsedou	 Kostelního	 konkurenčního	 výboru	 v	 Nové	 Vsi.	
Kostelní	konkurence	vznikly	v	roce	1864	a	staraly	se	o	údržbu	kos-
telů,	kdy	formou	daňové	přirážky	získávaly	finanční	prostředky	od	
občanů	farníků.	Na	práci	kostelní	konkurence	se	podílely	různé	po-
litické	strany	zastoupené	v	obci	a	ve	farnosti,	úzce	spolupracovaly	
s	duchovní	správou	a	často	se	jim	dařilo	udržovat	kostely	v	dobrém	

stavu.	V	naší	obci,	když	se	upustilo	od	myšlenky	na	stavbu	nové-
ho	kostela,	se	v	roce	1930	provedly	některé	úpravy,	byl	především	
rozšířen	kůr.	V	roce	1939	začala	velká	oprava,	která	se	však	ne-
dařila.	Byla	zvýšena	věž,	ale	práce	se	za	války	nakonec	zastavily,	
a	tak	byla	Nová	Ves	předmětem	posměchu	zvláště	Lhoťanů,	kteří	
chodili	přes	naši	obec	na	vlak.	Teprve	nový	Kostelní	konkurenční	
výbor	v	čele	s	Matějem	Hanákem,	ve	kterém	však	nejagilnější	oso-
bou	byl	František	Blažek,	po	dohodě	s	kooperátorem	Otakarem	
Holubem,	skoro	přes	odpor	stařičkého	a	k	smrti	se	blížícího	kanov-
níka	Lusky,	 se	pustil	do	práce.	Nadšení	Novovešťanů	nechybělo,	
ale	ani	jejich	pracovitost	a	obětavost.	V	červenci	1948	začala	práce	
na	nové	fasádě,	která	dostala	břízolitovou	omítku,	nad	presbytá-
řem	byla	položena	nová	krytina	a	byla	zbudována	nová	sakristie,	ta	
dnes	používaná.	Místo	starých	velkých	kamenů	byla	položena	nová	
dlažba	a	přes	zimu	se	dělal	Boží	hrob	na	místě	původního,	který	byl	
spíše	špinavou	komorou.	V	roce	1949	udělal	nové	kostelní	lavice	
František	Smištík	a	také	boční	oltář	sv.	Jana	Nepomuckého	získal	
dnešní	podobu,	neboť	byl	ve	zdi	vytvořen	výklenek	pro	umístění	so-
chy	sv.	Jana,	která	byla	pořízena	za	faráře	Aloise	Piffla	v	70.	letech	
19.	století.	Dnešní	podobu	dal	svatojánskému	oltáři	místní	sochař	
Jaroslav	Foltýn.	Reliéf	Panny	Marie	Hostýnské,	který	nahradil	star-
ší	obraz,	zaplatil	pekař	František	Jurásek.	Po	Velikonocích	1949	za-
čala	výmalba	kostela.	Květinové	výzdoby	v	kostele	se	ujaly	školačky	
Ludmila	Holčíková	a	Ludmila	Pijáčková.	Do	primicí	Václava	Stra-
ky	a	Bedřicha	Smištíka,	OFM,	v	červenci	1949	byl	kostel	jako	nový.	
Matěj	Hanák	zůstal	předsedou	Kostelního	konkurenčního	výboru	
do	jeho	likvidace	na	počátku	50.	let.	Jeho	zásluhy	o	novodobou	pro-
měnu	farního	kostela	sv.	Václava	jsou	společně	s	úsilím	Františka	
Blažka	a	P.	Otakara	Holuba	obrovské.	 Vladimír Teťhal

Novoveský kostel vymalovaný 1949

Matěj HanákLudmila Hanáková

Boží hrob pořízený přes zimu 1948 do jara 1949 Pohled do presbytáře v roce 1949
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Školní rok 1968/69

Školní	rok	začal	2.	září	ve	stísněných	podmínkách	jak	ve	
školních	budovách	(doposud	nepoužíváme	školní	budovu	čís-
lo	1),	tak	politických,	vzniklých	obsazením	naší	vlasti	vojsky	
5	států	Varšavské	smlouvy.	1.	–	5.	ročník	byly	rozmístěny	jako	
v	minulém	školním	roce,	tj.	1.	třídy	na	MNV,	a	2.	–	5.	třídy	na	
Kulturním	domě	v	Chylicích.	Školní	družina	byla	v	dopoled-
ních	 hodinách	 umístěna	 na	 Lidovém	 domě,	 odpoledne	 pak	
v	některé	volné	třídě	ve	druhé	budově.	Byly	zavedeny	všechny	
volné	soboty	(	v	minulém	školním	roce	každá	sudá),	což	ztíži-
lo	sestavování	rozsahu	hodin.	U	učitelů	1.	–	5.	ročník	byl	sní-
žen	vyučovací	úvazek	na	23	hodin,	v	6.	–	9.	ročníku	na	21	ho-
din.	Žáci	byli	rozděleni	zase	do	18	tříd	(9	tříd	kmenových	a	9	
pobočných),	severní	část	obce	v	A	třídách,	jižní	v	B	třídách.

1.A	 31	žáků	 Drahomíra	 Šálková	
1.B	 28	žáků	 Miroslava		 Honcová	
2.B	 26	žáků	 Julie	 Sovová	
2.B	 29	žáků	 Anna		 Větříšková	
3.A	 30	žáků	 Miroslava		 Hastíková	
3.B	 32	žáků	 Anna		 Vaculíková	
4.A	 32	žáků	 Marie	 Bartošová	
4.B	 30	žáků	 Jarmila		 Rybáčková	
5.A	 34	žáků	 Vladimír	 Remeš	
5.B	 31	žáků	 Marie	 Andrlová
Celkem v 1. – 5. ročníku bylo 303 žáků.

6.	A	 36	žáků	 Petr	 Mazour	
6.	B	 32	žáků	 Svatopluk	 Hofmann	
7.	A	 32	žáků	 Zdenka		 Němcová	
7.	B	 34	žáků	 Josef		 Botek	
8.	A	 35	žáků	 Evžen	 Hajdaj	
8.	B	 32	žáků	 Marie		 Habartová	
9.	A	 27	žáků	 Milada		 Ondračková	
9.	B	 24	žáků	 Josef	 Hrachovský
Celkem v 6. – 9. ročníku 252 žáků. 
Celkem měla škola 555 žáků.

Bez	 třídnictví	 vy-
učovali	v	6.	–	9.	ročníku	
Milan	 Jelínek,	 ředitel	
školy,	 Tomáš	 Mikšík,	
zástupce	 ředitele,	 Mi-
roslav	 Hron,	 Marie	
Muchová	 –	 zastupova-
la	 Danu	 Hofmannovou	
(MD),	 Stanislava	 Rosí-
ková,	 která	 nastoupila	
za	 Vladimíra	 Vaverku,	
ten	 odešel	 na	 III.	 ZDŠ	
v	 Uh.	 Hradišti,	 Věro-
slava	 Škárová.	 Ředitel	
školy	 Josef	 Balcárek	
už	 se	 pro	 nemoc	 do	
školy	 nevrátil.	 Zemřel	
dne	31.	května	1969	na	
rakovinu	 plic.	 Dne	 7.	
června	jsme	se	s	ním	od	
školy	 pietně	 rozloučili.	
Rozloučení	 v	 krema-
toriu	 v	 Brně	 jsme	 se	
zúčastnili	 v	 pondělí	 9.	
května	 ve	14	 hodin.	Po	
dobu	 mateřské	 dovo-
lené	 Věry	 Beranové	 ji	
zastupovala	 od	 1.	 září	
po	 dobu	 potřeby	 Jiřina	

Blahynková,	vychovatelka,	která	přešla	z	ODD	v	Uh.	Ostro-
hu.	Dojížděla	denně	z	Blatnice	pod	Sv.	Antonínkem.	Dne	24.	
února	nastoupila	znovu	na	 své	místo	ve	ŠD	Věra	Beranová	
a	Jiřina	Blahynková	odchází	na	MŠ	do	Uh.	Ostrohu.	Téhož	
dne	byla	odvolána	Věra	Beranová	a	povolána	zastupovat	ne-
mocnou	učitelku	na	I.	ZDŠ	v	Uh.	Hradišti.	Na	její	místo	ve	
ŠD	 u	 nás	 nastoupila	 Marie	 Novotná	 z	 Velehradu.	 Působila	
zde	 do	 16.	 dubna	 1969.	 Pak	 nastoupila	 na	 ZDŠ	 v	 Kostela-
nech.	Věra	Beranová	nastoupila	pak	v	pondělí	dne	21.	dubna	
u	nás	ve	ŠD	znovu.	Anna	Vaculíková	byl	a	nemocná	od	22.	11.	
–	9.	12.,	1	týden	ji	zastupovala	důchodkyně	Anděla	Špačková	
a	 od	 2.	 12.	 důchodce	 Bohuslav	 Weingart	 z	 Ostrožské	 Lho-
ty.	Od	6.	 ledna	opět	onemocněla	a	na	 její	místo	nastoupila	
Marie	Jurásková.	Od	22.	 ledna	je	Anna	Vaculíková	na	MD.	
Marie	Andrlová	byla	od	24.	3.	–	28.	3.	nemocná.	Zastupovala	
ji	důchodkyně	Františka	Vrbíčková.	Petr	Mazour	nastoupil	1.	
10.	na	2	roky	na	vojnu,	zastupuje	jej	Hedvika	Konečná.	Josef	
Botek	 měl	 od	 23.	 května	 do	 26.	 června	 studijní	 dovolenou	
k	dokončení	studia	Hv.	Po	tuto	dobu	jej	zastupoval	důchodce	
František	Gajdoš.	Z	549	žáků	dostalo	na	konci	školního	roku	
druhý	 stupeň	z	 chování	 celkem	8	 žáků,	 z	 toho	v	5.	B	a	 v	8.	
A	po	dvou,	po	jedné	v	7.	A,	7.	B,	8.	B	a	9.	A.	Bylo	to	za	různé	
přestupky	 jako	 násilné	 otevření	 cizí	 chaty,	 neomluvené	 za-
meškané	hodiny	a	celkovou	nekázeň.	Školní	rok	na	naší	škole	
ukončilo	celkem	549	žáků.	S	vyznamenáním	bylo	celkem	72	
žáků,	z	toho	v	9.	třídách	11.	Nedostatečných	známek	bylo	cel-
kem	84,	z	toho	na	nižším	stupni	30.	Nejvíce	nedostatečných	
bylo	z	jazyka	vyučovacího,	a	to	14	a	24	a	z	matematiky	7	a	13.	
Propadá	 z	 1.	 –	 5.	 třídy	 12	 žáků,	 z	 6.	 –	 9.	 třídy	 16.	 Opravné	
zkoušky	2	+	8.	Jsou	žáci,	kteří	propadají	z	3	–	4	předmětů.	
V	letošním	školním	roce	vyšlo	35	děvčat,	z	toho	2	z	osmé	třídy	
a	26	chlapců,	z	toho	6	z	osmých	tříd	a	2	ze	sedmé	třídy.	Cel-
kové	 rozmístění:	na	 studia	2	+	11,	do	učebního	poměru	24	
+	11,	na	zaučení	(hned	vydělávat)	0	+	13.	Do	hornictví	ani	
do	hutnictví	se	nám	letos	nepodařilo	získat	nikoho,	na	opra-
váře	traktoristy	šlo	8	chlapců,	na	zedníky	pro	zemědělství	7	
chlapců,	 3	 dívky	 do	 kovooboru.	 Ve	 školním	 roce	 vyučoval	

1968 - 1969 1A tř. uč. D. Šálková
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Tv	 chlapecké	 Svatopluk	
Hofmann	 a	 Marie	 Mu-
chová	vyučovala	dívky	za	
D.	 Hofmannovou	 –MD.	
Žáci	 se	 pod	 jejich	 vede-
ním	 zúčastnili	 všech	 tě-
lovýchovných	 akcí	 pořá-
daných	v	okrese.	Nejlépe	
si	 vedl	 ve	 stolním	 tenisu	
Galuška	 ze	 7.	 B	 –	 pro-
bojoval	 se	 do	 krajského	
kola	a	tím	i	do	celostátní	
soutěže	 v	 Pardubicích.	
Velký	 ohlas	 měl	 turistic-
ký	kroužek,	který	vedli	J.	
Hrachovský	 a	 V.	 Mikšík.	
Okresní	 přebory	 v	 LA	
v	Uh.	Hradišti	–	hod	kri-
ketovýn	míčkem	1.	místo	
Stanislav	Jelének	–	VIII.	
B,	 běh	 na	 60	 metrů	 –	 3.	
místo	opět	Jelének,	kou-
le	 –	 Vařecha	 –	 1.	 místo.	
Žáci	 byli	 soustavně	 ve-
deni	 vyučujícími	k	 citům	
pro	 krásno,	 aby	 si	 udr-
žovali	 pořádek	 ve	 svých	
učebnách	 i	 na	 chodbách.	 Nejlepší	 práce	 z	 výtvarné	 výcho-
vy	 byly	 soustavně	 vystavovány	 na	 chodbách,	 v	 červnu	 byla	
uspořádaná	výstava	 ručních	prací	dívčích.	Žáci	 se	zúčastnili	
lampionového	 průvodu,	 uspořádali	 akademii	 v	 sále	 Lido-
vého	 domu,	 další	 akademie	 byla	 při	 oslavě	 MDŽ,	 navštívili	
Slovácké	divadlo	–	představení	Bubáci	a	hastrmani,	Paličova	
dcera	a	15	žákům	byly	předány	občanské	průkazy.	Dětem	za-
recitovali	známí	umělci	–	p.	Grumlík	a	pí	Zdenková.	Vzestup	
a	velký	zájem	je	o	sborový	zpěv	a	hudební	soubor.	Obojí	vede	
pan	 učitel	 Botek.	 Vystoupili	 v	 lázních,	 při	 oslavě	 MDŽ,	 při	
akcích	SPOZ	a	dalších	společenských	událostech.	Taktéž	byl	
velký	zájem	o	fotografický	kroužek.	Žáci	se	zúčastnili	exkur-
zí:	JZD,	Sklárny	Květná,	Hvězdárna	v	Brně.	Z	výletů	se	děti	

radovaly:	Lešná,	Buchlov,	Buchlovice,	Luhačovice,	Moravský	
kras	Radhošť,	Lopeník,	Jeseníky,	Radějov,	Praha,	Vranovská	
přehrada,	Súchov.	Fyzikální	olympiády	 se	 zúčastnili	 12	žáků,	
do	druhého	kola	postoupilo	6	dívek,	ale	jak	se	umístily	v	okres-
ním	 kole,	 pořadatelé	 pořadí	 nezaslali.	 V	 okresním	 kole	 pří-
rodopisné	 olympiády	 zvítězil	 L.	 Bednařík	 –	 8.	 A,	 v	 krajském	
kole	skončil	na	43.	místě.	Ve	školním	roce	se	nevyskytla	žádná	
nakažlivá	 nemoc.	 Lékařské	 prohlídky	 byly	 prováděny	 podle	
plánu.	Předsedou	SRPŠ	byl	Václav	Botek	–	ředitel	Autopalu,	
bytem	ONV,	pokladní	Marie	Doležalová	a	učitelka	Mir.	Hon-
cová.	Příspěvek	od	dětí	na	SRPŠ	byl	 stanoven	10	Kč.	Taktéž	
SRPŠ	uspořádalo	ples	a	výtěžek	byl	věnován	škole	na	akce.	Na	
Den	učitelů	28.	března	1969	byla	předána	školní	budova	č.	500	

po	generální	opravě	do	
užívání	 ZDŠ.	 Všechny	
práce	 byly	 provede-
ny	 ve	 vzorné	 kvalitě.	
Oprava	se	vyžádala	 té-
měř	 2	 milióny	 korun.	
Byly	pořízeny	šatny	pro	
žáky,	 terasovými	 plot-
nami	 bylo	 obloženo	
schodiště,	 vybudován	
sklep	s	ústředním	tope-
ním,	přistavěny	dva	ka-
binety,	 sborovna	 a	 ře-
ditelna.	Z	jedné	učebny	
byla	 zřízena	 pracovna	
pro	 fyziku	 a	 chemii.	
Po	estetické	 i	pracovní	
stránce	 získala	 škola	
pěkné	prostředí,	škoda	
jen,	 že	 nabyla	 přista-
věna	 tělocvična	 a	 čtyři	
chybějící	 učebny.	 Za	
vše	 bylo	 zaplaceno	
2	120	633	Kč.

Zapsal	 Milan	 Jelí-
nek,	ředitel	školy.
Ze školní kroniky vypsa-
la Miroslava Vajdíková

1968 - 1969 1B tř. uč. Mir. Honcová

1968 - 1969   9. AB
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II. novoveský turnaj O pohár starosty obce

Po	loňském	úspěšném	ročníku	jsme	v	sobotu	2.	ledna	opět	
s	 radostí	 přivítali	 všechny	 příznivce	 stolního	 tenisu.	 Jednota	
Orla	 za	obecní	podpory	připravila	na	 sportovní	hale	11	 stolů,	
ceny	a	medaile	pro	nejlepší	hráče	a	samozřejmě	poháry	od	sta-
rosty	obce	pro	vítěze	každé	z	kategorií.	K	vynikající	atmosféře	
přispěli	 nejenom	 všichni	 hráči	 a	 hráčky,	 ale	 i	 spousta	 diváků,	

kteří	 přišli	 podpořit	 své	 známé	 či	 rodinné	 příslušníky.	 Naším	
přáním	 byl	 obdobný	 počet	 startujících	 jako	 v	 loňském	 roce,	
kdy	 se	 zúčastnilo	 63	 hráčů.	 Jelikož	 se	 ale	 letos	 počet	 startují-
cích	 zastavil	 až	 na	 počtu	 74,	 byli	 jsme	 více	 než	 příjemně	 pře-
kvapeni.	Turnaj	byl	vypsán	ve	čtyřech	kategoriích	–	žáci,	ženy,	
muži	neregistrovaní	a	muži	registrovaní.	Zvláštní	poděkování	za	
účast	patří	ženám,	které	odložily	své	domácí	povinnosti	a	přišly	
si	 v	nejednom	případě	po	20	 letech	zahrát	 stolní	 tenis.	Opro-
ti	 loňskému	ročníku	jsme	nalosovali	základní	skupiny	s	větším	
počtem	účastníků,	aby	si	každý	hráč	zahrál	minimálně	5	zápasů.	
Nejlepší	tři	z	každé	skupiny	postoupili	do	závěrečných	vyřazo-
vacích	 bojů.Většina	 startujících	 vydržela	 až	 do	 konce	 turnaje,	
kdy	byla	vidět	nejkrásnější	utkání	o	medaile,	a	samozřejmě	aby	
vzdali	 hold	 svým	 přemožitelům.	 Nezbývá	 než	 pilně	 trénovat	
a	těšit	se	na	další	ročník.	Závěrem	dovolte	ještě	poděkování	řez-
nictví	U	Kusáků	za	přípravu	cen	a	sponzorský	dar.

Umístění:
Žáci – 10 startujících:
1.	Dominik	Miklíček	-	ONV
2.	Vojtěch	Novotný	-	Uherský	Ostroh
3.	Jakub	Botek	-	ONV

Ženy – 11 startujících:
1.	Miroslava	Příhodová	-	Újezdec-Těšov
2.	Ivana	Pálková	-	ONV
3.	Ivana	Batůšková	-	ONV/Chropyně

Muži neregistrovaní – 29 startujících:
1.	Jaroslav	Kopeček	-	Skalica
2.	Karel	Řepa	-	Skalica
3.	Richard	Steiner	-	Moravský	Písek

Muži registrovaní – 24 startujících:
1.	Tomáš	Petrželka	-	Těmice
2.	Ivo	Mikoška	-	ONV
3.	Radim	Vlk	–Chylice Ivo Mikoška

Pan farář v zápalu boje

Stolní tenis - hra na celý život
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Vítězky - ženy

Vítězové muži - registrovaní

Vítězové - žáci

Vítězové muži - neregistrovaní

sport
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Ve fotbalovém klubu probíhá zimní příprava 

Úvod	kalendářního	roku	je	každoročně	spojován	s	nejtěžší	
fází	 fotbalové	 sezóny,	 a	 to	 se	 zimní	 přípravou.	 Družstva	 mají	
relativně	hodně	času	na	to,	aby	nabrala	dostatek	fyzických	sil,	ze	
kterých	bude	těžit	po	celý	rok.

Nejméně	náročnou	přípravu	absolvují	naši	nejmenší	fotba-
listi.	 Pod	 vedením	 trenérů	 Ladislava	 Beníčka	 a	 Rudolfa	 Oba-
la	 u	 mladší	 přípravky,	 Martina	 Daňka	 a	 Víta	 Jurčeky	 u	 starší	
přípravky	se	nebudou	zaměřovat	na	 fyzičku,	ale	na	obratnost,	
rychlost	a	práci	s	míčem.	K	tomu	využívají	prostory	našeho	spor-
tovního	centra,	ve	kterém	trénují	2x	 týdně.	Starší	přípravka	si	
v	jarních	kláních	bude	chtít	udržet	svoji	4.	pozici	v	tabulce	okres-
ního	přeboru.	Mladší	je	po	podzimu	na	5.	místě	tabulky,	což	je	
po	letech	výrazné	zlepšení.

Trochu	náročnější	přípravu	absolvují	žáci	pod	vedením	trenér-
ské	dvojice	Marek	Tvrdoň	–	Radomír	Nikl.	K	dispozici	mají	sice	
jen	jednou	týdně	prostor	ve	sportovním	centru,	ale	poměrně	velká	
část	se	účastní	i	přípravy	s	dorostem.	Jakým	směrem	se	bude	ubírat	
účinkování	v	jarní	části	soupeře,	nám	ukážou	první	soutěžní	utkání.	
Družstvo	je	po	podzimu	na	3.	místě	okresního	přeboru	a	chce	se	po-
prat	o	místo	2.,	na	které	ztrácí	4	body.	Výzvou	je	i	účast	v	semifinále	
poháru	OFS	Uherské	Hradiště,	ve	kterém	by	chtělo	dojít	do	finále.

Družstvo	dorostu	pod	vedením	stejné	trenérské	dvojice	jako	
u	žáků	zahájilo	zimní	přípravu	 již	 tradičně	ve	venkovním	pro-
středí.	 K	 již	 lety	 ověřeným	 trasám	 v	 okolí	 novoveských	 jezer	
a	 cyklostezky	 letos	 přibyly	 i	 možnosti	 využití	 okruhu	 na	 nově	
vybudovaném	bikeparku	a	taky	použití	posilovacích	strojů	před	
kabinami,	 jež	byly	 instalovány	v	 rámci	 rekonstrukce	ulice	Ná-
dražní.	Páté	místo	tabulky	okresního	přeboru	není	zrovna	to,	na	
co	jsme	byli	zvyklí,	a	tak	jsou	cíle	na	jarní	sezonu	zřejmé.

Hodně	práce	a	dřiny	čeká	družstvo	mužů.	Jejich	9.	místo	tabul-
ky	1.B	třídy	krajské	soutěže	nejenže	nenaplňuje	naše	očekávání,	
ale	varuje	před	starostmi	o	udržení	v	nezvykle	vyrovnané	soutěži.	
O	vyrovnanosti	svědčí	i	skutečnost,	že	rozdíl	mezi	7.	a	posledním	
14.	místem	v	tabulce	činí	pouhých	7	bodů!	Mužstvo	pod	vedením	
Martina	Voráče	a	Rostislava	Kreisla	trénuje	3	x	týdně	ve	venkov-
ních	prostorách	stejně	 jako	dorostenci.	K	herní	činnosti	využívá	
vedlejší	hrací	plochy	a	v	případě	nepříznivého	počasí	hřiště	s	umě-
lým	povrchem	ve	Slováckém	dvoře.	K	vylepšení	své	pozice	bude	
snahou	klubu	posílit	mužstvo	pomocí	hostování	dvojice	hráčů	ze	
sousedních	klubů.	Jejich	kvality	prověří	řada	přípravných	utkání,	
které	absolvují	na	hřištích	s	umělou	trávou	ve	Veselí	nad	Moravou	
a	v	Kunovicích.	Věříme,	že	se	mužstvo	vyhne	nepříjemným	staros-
tem	se	setrváním	v	soutěži. Marek Tvrdoň
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Oddíl sportovní gymnastiky
Závody	O	putovní	slovácký	džbánek	se	stanou	prvními	zá-

vody,	kterými	začnou	děvčata	našeho	oddílu	jarní	část	přeborů	
ve	 sportovní	gymnastice.	Po	vánoční	pauze	začaly	opět	 tréno-
vat	 a	 připravovat	 se	 na	 další	 sportovní	 klání.	 Závody	 pořádá-
me	jako	každoročně	v	tělocvičně	ZŠ	za	účasti	oddílů	Zlínského	
kraje	-	Hulína,	Val.	Meziříčí,	Uh.	Ostrohu,	Zlína,	Bučovic,	po-
zvána	byla	i	družstva	z	Vítkovic	a	Šenkovic.	Závodit	se	bude	na	
čtyřech	nářadích	–	bradla,	prostná,	kladina,	přeskok.	Děvčata	
budou	 rozdělena	do	6	kategorií	dle	věku,	 cvičení	na	nářadích	
budou	hodnotit	rozhodčí,	sestavy	budou	dány	dle	rozpisu	naše-
ho	závodu,	budou	mít	předepsané	prvky	obtížnosti	dle	pravidel	
ČGF.	 Pro	 všechny	 závodnice	 jsou	 připraveny	 diplomy	 a	 ceny,	
pro	 nejlepší	 ve	 všech	 kategoriích	 samozřejmě	 medaile.	 Závo-
dí	se	nejenom	v	jednotlivkyních,	ale	i	v	družstvech.	Tři	nejlepší	
z	každého	oddílu	tvoří	družstvo,	které	bojuje	o	Slovácký	džbá-
nek,	ten	je	celkovou	hlavní	cenou.	Závodí	gymnastky	registrova-
né	svým	oddílem	pod	Českou	gymnastickou	federací.	Náš	oddíl	
jako	hlavní	pořadatel	zajistil	pro	všechny	občerstvení	a	také	do-
plňující	program.

Před	ukončením	a	vyhlášením	výsledků	se	představí	se	svými	
sestavičkami	 naše	 nejmenší	 gymnastky,	 poté	 vystoupí	 Tamara	
Kalašová,	zastupující	oddíl	Sokol	Brno,	do	kterého	přestoupila	
z	našeho	oddílu,	kde	dosahuje	stále	jen	těch	nejlepších	výsled-
ků,	naše	závodící	gymnastky	se	představí	se	svým	doplňkovým	
vystoupením.

Držíme	všem	palce,	jak	při	cvičení,	tak	při	organizaci	závo-
dů,	které	se	za	účasti	všech	závodnic,	rozhodčích,	rodičů	a	spon-
zorů	určitě	podaří.

Závodnicím	přeji	co	nejméně	pádů	a	co	nejvíce	medailí.
 Ivana Frantová

sport

Oddíl	sportovní	gymnastiky	
Ostrožská	Nová	Ves	pořádá	závody	

O	SLOVÁCKÝ	
DŽBÁNEK

Kdy:	27.	2.	2016	(sobota),	9:30	hod.

Kde:	tělocvična	ZŠ	O.	N.	Ves
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Páté výroční setkání oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s.
Popáté	se	v	neděli	24.	ledna	uskutečnilo	ve	sklepě	U	Kusáků	

výroční	 setkání	 členů	 oddílu	 spolu	 se	 zákonnými	 zástupci	 zá-
vodníků	a	hosty.	Přítomní	si	vyslechli	bilanční	zprávy	předsedy	
oddílu	i	TJ	Víta	Pjajčíka,	působícího	u	jezera	Kunovská	tabule	
v	roli	trenéra	už	téměř	čtvrt	století,	který	označil	minulou	sezó-
nu	rokem	reprezentačních	úspěchů,	ale	třeba	také	rokem	bojů	
o	příjezd	k	areálu	loděnice.	Dále	referovali	o	činnosti	trenérka	
Martina	Kyselá	a	Ludvík	Ondračka,	 správce	pokladny	a	areá-
lu	loděnice.	Oceněným	závodníkům	uplynulé	sezóny	potřepala	
pravicí	opět	místostarostka	obce	Jaroslava	Bedřichová.

Ocenění závodníci sezóny 2015
KAJAKÁŘ ROKU
•	 Jakub Mlčoch	 -	 semifinalistka	 evropského	 šampionátu	 do	

23	let	v	rumunském	Bascově	na	deblkajaku	(200m)
KAJAKÁŘKA ROKU
•	 Kateřina Pjajčíková -	sportovkyně	okresu	za	rok	2015

-	 finalistka	 evropského	 šampionátu	 do	 23	 let	 v	 rumunském	
Bascově	 na	 čtyřkajaku	 (500	 m),	 trojnásobná	 republiková	
medailistka	mezi	ženami

KANOISTÉ ROKU
oba	 reprezentovali	Českou	 republiku	na	vrcholných	 soutěžích	
ve	svých	věkových	kategoriích
•	 David Janík -	senzační	vítěz	nominačního	závodu	v	Račicích
-	 semifinalista	Mistrovství	světa	juniorů	v	portugalském	Mon-

temor	o´Velho	na	čtyřkanoi	(500	m),	celkově	11.	místo
-	 čtvrtý	na	Mistrovství	světa	v	maratónu	v	maďarském	Györu
-	 šestinásobný	republikový	medailista	mezi	juniory
-	 třetí	junior	žebříčku	Českého	poháru
•	 Jiří Zalubil -	24.	olympijská	naděje	z	Ostrožské	Nové	Vsi
-	 trojnásobný	medailista	prestižní	regaty	olympijských	nadějí	

v	polské	Bydgoszczi
-	 vítěz	mezinárodní	regaty	ve	slovenských	Piešťanech	na	debl-

kanoi
-	 čtyřnásobný	dorostenecký	mistr	ČR
-	 osminásobný	republikový	medailista	mezi	dorostenci	a	jed-

nou	i	mezi	juniory
-	 třetí	dorostenec	žebříčku	Českého	poháru

Jiří Zalubil

Ondřej Prchlík

David JaníkJakub Mlčoch, trenér Vít Pjajčík a Kateřina Pjajčíková
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BENJAMÍNEK ROKU
•	 Ondřej Prchlík	-	také	fotbalista
-	 medailista	pohárových	soutěží
POSÁDKA ROKU
•	 nevyhlášena

NOVÁČEK ROKU (nová kategorie)
• Filip Krušina - nedávno	ještě	veslař,	loni	kajakář	a	od	letoš-

ního	jara	kanoista,	který	zvládl	obtížné	pádlování	na	kanoi	
v	neuvěřitelně	krátké	době.

	 Ačkoliv	bydlí	ve	Zlechově,	snaží	se	dojíždět	na	všechny	tré-
ninky	a	i	přes	svoje	zdravotní	potíže	patří	zatím	k	nejsvědo-
mitějším	ve	sportovní	přípravě
Výkonnostní	bilance	(včetně	odchovanců)	a	členská	statisti-

ka	najdete	v	tabulce
V	 roce	 2015	 plynula	 nejvýznamnější	 podpora	 rychlostním	

kanoistům	 z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 od	 Českého	 svazu	 kanoistů,	
Zlínského	kraje,	obce	Ostrožská	Nová	Ves,	České	unie	sportu,	
řeznictví	U	Kusáků,	Forbet	Moravia	s.	r.	o.,	a	Kovovýroby	Ho-
ffmann.	 122	 členný	 oddíl	 také	 významně	 spolupracoval	 se	 zá-
kladními	školami	v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Ostrožské	Lhotě.	více	
včetně	fotografií:	www.onv-canoe.cz		 Vít Pjajčík

2015 2014 2013 2012 2011
Reprezentace	ČR	(ME,	MS) 4	(1) 4	(2) 2 2 1
Olympijské	naděje 1 0 3 1 1
Republikové	medaile 24	(5) 36	(9) 31 26 20
Mistrovské	tituly 7	(3) 11	(4) 9 6 7
Mistrovství	ČR	družstev	(ČP) 17.	místo 9.	místo 9.	místo 8.	místo 6.	místo
Mistrovství	ČR	družstev/mládež - 7.	místo 10.	místo 7.	místo 6.	místo
Členové	RSC 3	(2+1) 3	(2+1) 3 1 0
Členové	SCM 2 4 4 3 4
Startujících	ve	VML 30 28 28 - -

Celkem	závodících: 43 36 36 28 19
Členové	oddílu 122 111 123
Členové/mládež 35 24 23

Šachový turnaj
V	sobotu	2.	1.	2016	se	v	dopoled-

ních	hodinách	uskutečnil	již	tradiční	
šachový	 turnaj	 pro	 děti	 z	 naší	 obce.	
V	 šachové	 klubovně	 zasedli	 k	 par-
tiím	 tentokrát	 pouze	 4	 děti	 -	 hráči,	
kteří	 si	 to	 rozdali	 systémem	 každý	
s	každým	na	dvě	partie.	Po	skončení	
v	minitabulce	nastala	ale	kuriozní	si-
tuace,	kdy	se	o	první,	resp.	třetí	místo		
muselo	 hrát	 znovu.	 Vítězem	 se	 stal	
Patrik	Lúčný,	druhý	skončil	Jan	Bo-
tek	ml.,	třetí	místo	vybojoval	Martin	
Pavlas	a	odsunul	tak	na	4.	místo	Mi-
chala	Kafku.	Ceny	do	 tohoto	 turna-
je	 věnovaly	 Kovovýroba	 Hoffmann,	
RPG	Recycling	Uherský	Brod	a	pan	
Mirek	Pavlas.

Je	trošku	smutné,	že	o	tuto	krás-
nou	královskou	hru	se	zajímá	v	naší	
obci	jen	velmi	málo	dětí,	skončily	i	ty	
děti,	kteřé	v	minulosti	hrávaly	aktiv-
ně	soutěže.	 Mirek Pavlas

Filip Krušina

sport
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70 let:
12.	1.	 Antonín	Kučera	 Příčná	806
14.	1.	 Antonín	Španěl	 Nová	697
30.	1.	 Jiřina	Zalubilová	 Záhumení	638
10.	2.	 Josef	Veselý	 Příčná	804
11.	2.	 Marie	Matušková	 Drahy	678
15.	2.		 Josef	Štochl	 Nivky	685
18.	2.	 Jan	Vavřinec	 Obecnice	607

75 let: 
21.	1.	 Marie	Kusáková	 Chylická	13
13.	2.	 František	Bartek	 Zahradní	891

80 let:
		4.	1.	 Jan	Filípek	 Dolní	559
		1.	2.	 Jaroslav	Řezáč	 Nová	736
17.	2.	 Marie	Dufková	 Za	Kostelem	661

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

87 let:
13.	2.	 Josef	Žajdlík	 Obecnice	598

88 let :
15.	2.	 Anna	Botková	 Obecnice	725

89 let :
		4.	2.	 Ludmila	Grigová	 Kopanice	104

90 let:
		5.	1.		 František	Snopek	 Osvobození	
	 	 158	-t.	č.	DD	Uh.	Hradiště
3.	2.		 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180

91 let :
11.	2.	 Paulína	Kupcová	 Mírová	913

92 let :
		3.	2.		 Marie	Červenáková	 Dědina	13

93 let 
13.	2.		 Anna	Bräuerová	 Chaloupky	160

94 let: 
18.	1.	 Antonín	Hubíček	 Nivky	420

95 let :
19.	2.		 Matěj	Jurásek	 Záhumení	481

Zlatá svatba:
	5.	2.	 František	a	Jiřina	Zalubilovi	 Záhumení	638
19.	2.	 Antonín	a	Božena	Botkovi	 Obecnice	553

Svatba :
13.	2.		 Nela	Bělohradová	 Nová	655
	 Martin	Hrníček	 Nová	655
20.	2.		 Lucie	Mlýnková	 Za	Kostelem	765
	 Vladislav	Miléř	 Svatobořice	-	Mistřín

Počet obyvatel k 31. 12. 2015 
celkem 3.427 osob 

Narozeno 45 dětí z toho 19 děvčat a 26 chlapců 
Zemřelo 40 spoluobčanů z toho 20 žen a 20 mužů

Přihlášeno 67 občanů
Odhlášeno 52 občanů 

Společenská kronika

	

Společenská kronika
leden - únor 2016

	

Úmrtí:
	 23.	12.	2015	 Bedřiška	Táborová	 (1907)	 t.č.	Buchlovice	-	Krajiny	264
	 30.	12.	2015	 Hedvika	Kusáková	 (1943)	 Chylická	13
	 31.	12.	2015	 Ladislav	Křápek	 (1927)	 Školní	463
	 9.	1.	2016	 Irena	Sedláčková	 (1954)	 Školní	414
	 11.	1.	2016	 Anna	Blažková	 (1931)	 Nová	708
	 11.	1.	2016	 Jan	Jurásek	 (1992)		 Obecnice	641
	 6.	2.	2016	 Jaroslav	Boček	 (1937)	 Dědina	18
	 8.	2.	2016	 Alois	Sedláček	 (1941)	 Školní	414
	 9.	2.	2016	 Květoslava	Červenáková	 (1930)	 t.č.	Kroměříž	-	Kunovská	79	
	 14.	2.	2016	 Jan	Mikulec	 (1933)	 Nádražní	672
	 15.	2.	2016	 Jan	Kusák	 (1933)	 Na	Rybníčku	256

Narození:
25.	11.	2015	 Noemi	Straková	 Krajiny	253
		3.	12.	2015	 Darina	Žigová	 Padělky	431
		24.	1.	2016	 Matěj	Urbánek	 Zahradní	880
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