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úvodník

 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prožíváme společně snad pohodový, ale určitě už po hodo-

vý podzim. Když týden před sv. Václavem chodilo v lijáku sedm 
nebo osm statečných krojovaných zvát na hody, byla v nich asi 
malá dušička. Říkal jsem jim, že náš patron nedopustí uplaka-
né hody. A povedlo se. S uspokojením a vděčností je třeba říci, 
že se letošní hody znovu vydařily. A to uspokojení není jen nad 
počasím, které jak už to tak bývá, tvoří vždy tři čtvrtiny úspěchu 
jakékoli akce. To uspokojení plyne i z přístupu chasy. Oba stárci 
– Vojta Pančík i Terezka Hůsková – svoji roli vzali od samého 
začátku velmi vážně a velmi zodpovědně. Ono totiž připravit 
hody trvá minimálně tři, čtyři měsíce a jednoduché to věru dva-
krát není. Bezvadné pro stárky bylo jistě vědomí, že měli velkou 
oporu ve svých rodičích. Proto oběma „stárkovským“ rodinám 
vysekávám poklonu a velký dík. Vojta a Terezka, stárci jak malo-
vaní, měli kolem sebe letos také velmi početnou a veselou chasu. 
Dlouho nepamatuji, že by tancovalo 31 párů! A kolik jich letos 
bylo poprvé! To rozhodně nebyla chasa na přání rodičů nebo 
babiček. Na první pohled byla vidět jejich chuť a snad i hrdost 
obléct si novoveský kroj. Posunout odkaz předků dál a pocítit 
kořeny svého bytí. Pokud k chase připočteme další krojované, 
byly to už od pohledu překrásné hody. Díky patří pochopitelně 
i dětem a učitelkám z MŠ, dětem a vedoucím ze Včelínku a Po-
mněnek, Krasavcům i Denicám, paní místostarostce a všem 
kteří pomáhali při zábavě i úklidu. Doufám, že jsem na nikoho 
nezapomněl. A jestli ano, promiňte. Ale jedno jméno jsem si ne-
chal na konec a rád bych jej vypíchnul. Blanka Pjajčíková. Té 
patří v organizaci a pomoci absolutorium. Kdo nezkusil, neví. 
A kdo neví, ať raději nemluví…

Letošní podzim má jedno specifikum. Po rok a půl trvajícím 
úsilí budeme v  sobotu 18.  listopadu slavnostně otvírat prostory 
nového obecního úřadu a knihovny. Po stavební stránce je hoto-
vo a předáno. Firmě VW Wachal, a. s. z Kroměříže se podařilo 
provést stavbu v požadované kvalitě a dokonce v předstihu. To 
v našich končinách nebývá samozřejmostí. Nyní pilně pracují 
na vybavení nábytkem pracovníci firmy DVD Jaroměřice nad 
Rokytnou. Dovolte mi srdečně vás všechny pozvat ke dni otevře-
ných dveří a prohlídce nových nebo opravených prostor, který se 
bude konat 18. listopadu. Sami pak můžete zhodnotit, jak se dílo 
za bezmála 72 mil. Kč (stavba včetně vybavení) povedlo. Je to 
poprvé v dějinách Ostrožské Nové Vsi, kdy bude mít obec sídlo 
takříkajíc ve svém. Pokud bych měl celý areál představit, jedná 
se o tři samostatné budovy navzájem propojené vnitroblokem 
zahrady. V novostavbě věžové budovy v ulici Záhumení bude 
nová obřadní síň (vstup ze dvora), kancelář v přízemí tu bude 
mít matrika a účtárna. V prvním patře bude sekretariát a kance-
láře starosty a místostarosty. Druhé patro patří zasedací místnosti 
pro jednání rady a pořádání veřejných schůzí zastupitelstva obce. 
Ve třetím patře je střešní terasa pro venkovní jednání, bude-li přát 
počasí. 

V budově bývalého kina najde své místo pokladna s dalšími 
službami pro veřejnost (ověřování listin a podpisů, Czech point, 
kopírování….). Své místo tu budou mít i přepážky pošty Partner. 
Úplnou renovací a modernizací prošel sál, kde zůstalo stupňovi-
té hlediště pro 245 diváků. Buď zahradním vnitroblokem anebo 
z ulice Dědina je přístupná nová knihovna. Návštěvníci zde bu-
dou mít moderní půjčovní prostory, veřejný internet, studovnu 
a víceúčelový prostor pro výstavní galerii, veřejná čtení nebo jiná 
kulturní představení. (Nejen) pro děti je pak v knihovně připra-

veno jedno překvapení… Chci doplnit, že po slavnostním otevře-
ní budeme teprve úřad, knihovnu i poštu stěhovat. Provoz „na 
novém“ bude zahájen od 2. 1. 2018.

Vrátil bych se ještě k poštovním službám. V době, kdy 
jsme zahajovali stavební práce, přišli představitelé České poš-
ty s oznámením, že podle pokynů ministerstva vnitra bude 
pobočka fungovat jako tzv. „pošta Partner“. To znamená, že 
pošta převede poskytování všech svých služeb na jiného pro-
vozovatele (u nás na obec) a jemu uhradí částečnou kom-
penzaci nákladů. Na provozovateli (obci) zůstávají náklady 
na provoz budovy (přepážek) a na platy zaměstnanců. Pro 
občany, tedy zákazníky, se z hlediska služeb nic nemění. Na-
opak nový provozovatel – obec – si sám může stanovit rozsah 
otevíracích hodin při dodržení standardů České pošty. Jinak 
řečeno, pošta bude mít otevřeno podle potřeb zákazníků. Pro 
provozovatele je to však složitější. Přebírá potřebný počet za-
městnanců, kteří se rázem stanou úředníky a hradí i režijní 
náklady. Tento způsob v zahraničí zcela běžný, je v našich 
poměrech novinkou. Formou „pošty Partner“ fungují některé 
pobočky v malých obcích, ale u nás? Chtěl bych napsat, že vy-
jednávání smluvních podmínek s Českou poštou bylo složité. 
Řekl bych, že smlouva a její přílohy předložené zastupitelstvu 
byly slušně řečeno „nevyvážené“. Byť z požadavků na úpravu 
podmínek máme jen spoustu příslibů, chtěli jsme se vyhnout 
blamáži a trvajícímu provizoriu. Od nového roku tak bude 
pošta v nových prostorách fungovat. Po několika měsících si-
tuaci zhodnotíme a doufám, že budeme spokojeni.

Milí spoluobčané, přeji vám krásné a klidné podzimní 
dny. A pokud vám není lhostejný osud naší republiky (ostatně 
99. výročí vzniku její předchůdkyně si v těchto dnech připo-
meneme), PŘIJĎTE 20. NEBO 21. 10. K VOLBÁM a využijte 
svého práva vyjádřit takto svůj názor. 

Pavel Botek
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Zpravodajství

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 7. 9. 2017 se konalo  

17. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•	 písemné	 zprávy	 finančního	 a	 kont-

rolního	výboru,
•	 informace	Tomáše	Křepely,	 ředitele	

pobočkové	 sítě	 společnosti	 České	
pošty,	 s.	 p.	 v	 regionu	 Jižní	 Mora-
vy	 o	 zřízení	 pobočky	 Pošty	 Partner	
v	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 od	 1.	 1.	
2018,

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 4	 schválené	
radou	 obce	 č.	 67	 dne	 18.	 7.	 2017,	
kterým	 se	 zvyšují	 celkové	 příjmy	
o	61	000	Kč,

•	 informace	místostarostky	obce	o	 in-
vestičních	 a	 neinvestičních	 akcích	
probíhajících	v	roce	2017	v	obci	včet-
ně	 jejich	 finančního	 plnění	 k	 7.	 9.	
2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 rozpočtové	opatření	č.	5,	které	tvoří	

přílohu	č.	1	tohoto	usnesení	a	kterým	
se	 zvyšují	 celkové	 příjmy	 o	 423	 000	
Kč,	celkové	výdaje	se	zvyšují	o	4	759	
000	Kč	a	celkové	financování	rozpoč-
tu	se	zvyšuje	o	4	336	000	Kč,

•	 v	souladu	s	usnesením	č.	ZO17/2017/8	
upravený	rozpočet	roku	2017	v	těch-
to	závazných	ukazatelích:

Příjmy upravené celkem - 51 721 800 Kč
z toho:
daňové příjmy -  42 530 000 Kč
nedaňové příjmy -   6 631 000 Kč
kapitálové příjmy -    630 000 Kč
přijaté dotace -   1 930 800 Kč
Výdaje upravené celkem - 101 809 000 Kč
z toho:
doprava -   9 140 000 Kč
vodní hospodářství - 7 091 000 Kč
vzdělání -  4 620 000 Kč
kultura, církve,  
a sdělovací prostředky -  4 150 000 Kč
tělovýchova  
a zájmová činnost - 4 760 000 Kč
bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj -  5 165 000 Kč
ochrana životního  
prostředí -  4 011 000 Kč
sociální péče a pomoc -   100 000 Kč
civilní připravenost  
na krizové stavy -   10 000 Kč

požární ochrana a IZS -  2 037 000 Kč
státní moc, státní správa,  
samosp. a pol. strany  59 653 000 Kč
finanční operace -   952 000 Kč
vratky a ostatní transfery   120 000 Kč
Financování rozpočtu  
upravené celkem –  50 087 200 Kč
z toho:
krátkodobé financování -  21 530 200 Kč 
dlouhodobé financování -  29 417 000 Kč
splátky dlouhodobých  
půjčených prostředků -  860  000 Kč
Upravený	 rozpočet	 obce	 bude	 zpraco-
ván	 pro	 informační	 systém	 dle	 platné	
legislativy:
•	 poskytnutí	účelového	úvěru	z	Fondu	

bydlení	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
ve	výši	100	000	Kč	s	roční	úrokovou	
sazbou	2	%	p.	a.	a	dobou	splácení	5	
let	 paní	 Ivetě	 Střebovské	 s	 tím,	 že	
poskytnutí	účelového	úvěru	z	Fondu	
bydlení	bude	zajištěno	blankosměn-
kou	vlastní.	Zastupitelstvo	obce	po-
věřuje	 starostu	 podpisem	 úvěrové	
a	směnečné	smlouvy,

•	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	
směny	pozemku	obce	par.	č.	5093/23	
o	celkové	výměře	2	m2	vzniklého	no-
vým	GP	č.	1169-13/2017	z	pozemku	
par.	č.	5093/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	pozemek	par.	č.	5093/24	o	cel-
kové	výměře	2	m2	vzniklý	novým	GP	
č.	 1169-13/2017	 z	 pozemku	 par.	 č.	
5093/17	 v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
s	panem	Vlastimilem	Strakou	s	tím,	
že	 náklady	 spojené	 s	 převodem	 ne-
movitosti	 hradí	 obě	 strany	 rovným	
dílem, zveřejnit	 na	 úřední	 desce	
záměr	 směny	 pozemku	 obce	 par.	 č.	
5093/25	o	celkové	výměře	2	m2	vznik-
lého	novým	GP	č.	1169-13/2017	z	po-
zemku	par.	č.	5093/1	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	za	pozemek	par.	č.	5093/26	
o	celkové	výměře	2	m2	vzniklý	novým	
GP	 č.	 1169-13/2017	 z	 pozemku	 par.	
č.	5093/19	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
s	panem	Janem	Štětinou	s	tím,	že	ná-
klady	 spojené	 s	 převodem	 nemovi-
tosti	hradí	obě	strany	rovným	dílem,

•	 nezveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	
prodeje	části	pozemku	parc.	č.	5325	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	výměře	asi	590	m2,	směnu	pozem-

ků	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 par.	
č.	 1673/8	 (ostatní	 plocha,	 ostatní	
komunikace)	o	výměře	77	m2	a	par.	
č.	 1673/9	 (ostatní	 plocha,	 ostatní	
komunikace)	o	výměře	11	m2	v	k.	ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	 po-
zemky	par.	 č.	 5577	 (ostatní	plocha,	
ostatní	komunikace)	o	výměře	2	m2,	
par.	č.	5579	(ostatní	plocha,	ostatní	
komunikace)	o	výměře	34	m2	a	par.	
č.	 5580	 (ostatní	 plocha,	 ostatní	 ko-
munikace)	 o	 výměře	 79	 m2	 v	 k.	 ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 s	 man-
želi	Kadlčkovými	s	tím,	že	doplatek 
rozdílu výměr 27 m2	 uhradí	 obec	
Ostrožská	Nová	Ves	v	ceně	200 Kč/
m2,	budou	dodrženy	podmínky	zve-
řejněné	 na	 úřední	 desce	 v	 záměru	
směny	 a	 náklady	 spojené	 s	 převo-
dem	 nemovitosti	 hradí	 obě	 strany	
rovným	 dílem.	 Zastupitelstvo	 obce	
pověřuje	starostu	podpisem	směnné	
smlouvy,

•	 koupi	 částí	 pozemků	 z	 majetku	
paní	 Boženy	 Benešové	 za	 celkovou	
cenu	 40 701 Kč.	 Podrobný	 výpis	
výše	 podílů	 tvoří	 Přílohu	 č.	 2	 toho-
to	 usnesení	 a	 bude	 tvořit	 podklad	
pro	 sepsání	 kupní	 smlouvy.	 Nákla-
dy	 spojené	 s	 převodem	 nemovitostí	
hradí	 kupující.	 Zastupitelstvo	 obce	
pověřuje	 starostu	 podpisem	 kupní	
smlouvy,	 pojmenování	 nově	 vzniklé	
ulice	v	lokalitě	Díly	od	Dědiny	(mezi	
MŠ	a	DPS)	pod	názvem	U	Svatých.	
Změna	názvu	ulice	se	týká	také	RD	
č.	p.	515,	80,	516,	722	a	723.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
•	 radu	 obce	 jednáním	 o	 výhodnějších	

obchodních	 podmínkách	 smlouvy	
o	zajištění	služeb	pro	Českou	poštu,	
s.	p.	(Pošta	Partner)	v	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	od	1.	1.	2018.

Zastupitelstvo obce ruší:
•	 usnesení	 č.	 ZO16/2017/13	 ze	 dne	

8.	 6.	 2017	 o	 poskytnutí	 účelového	
úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 obce	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 ve	 výši	 200	 000	
Kč	paní	 Ivetě	Střebovské	z	důvodů	
zamítnutí	 zřízení	 zástavního	 práva	
k	nemovitosti.

Z jednání rady obce
Dne 18. 7. 2017 se konalo  

67. zasedání rady

Rada bere na vědomí:
•	 rozsudek	 proti	 žalovanému	 Jo-

sefu	 Vlčkovi	 o	 zaplacení	 částky	
6	 462	 Kč	 s	 příslušenstvím	 za	 neu-
hrazené	stočné,

•	 oznámení	 o	 rozdělení	 zisku	 spo-

lečnosti	OTR,	s.	 r.	o.,	Masarykova	
273,	Buchlovice.	Rada	obce	schva-
luje	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 4,	 ve	
kterém	 se	 předpokládané	 příjmy	
z	 rozděleného	 zisku	 společnosti	
OTR,	 s.	 r.	 o.	 navyšují	 na	 306	 000	
Kč,

•	 informaci	ředitele	Správy	železnič-
ní	 a	 dopravní	 cesty,	 státní	 organi-

zace	 ve	 věci	 možného	 nahrazení	
úrovňového	křížení	železniční	trati	
s	komunikací	v	ulici	Chylická.	Rada	
obce	 ukládá	 nadále	 pokračovat	
v	 jednáních	 se	 společností	 SŽDC,	
státní	organizace	ve	věci	úrovňové-
ho	křížení	 železniční	 trati	 s	komu-
nikací	v	ulici	Chylická,

•	 zápis	z	 jednání	se	společností	Čes-
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ká	pošta,	s.	p.	ze	dne	13.	7.	2017	ve	
věci	možného	zajištění	poskytování	
poštovních	 služeb	 poštou	 Partner	
v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Rada	 obce	
ukládá	zajistit	projednání	projektu	
na	 nejbližším	 jednání	 zastupitel-
stva	obce.

Dne 20. 7. 2017 se konalo  
68. zasedání rady

Rada schválila:
•	 žádost	 předsedy	 TK	 Ostrožská	

Nová	 Ves	 Jaroslava	 Peprníčka	
o	povolení	 zvýšeného	odběru	vody	
z	 obecního	 vodovodního	 řádu	
do	dokončení	prohloubení	stávající	
studny.

Rada bere na vědomí:
•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	

posouzení	 a	 hodnocení	 nabídek	
na	 veřejnou	 zakázku	 na	 dodávku	
dopravního	 automobilu	 pro	 jed-
notku	 SDH	 „Ostrožská	 Nová	 Ves	
–	Dopravní	automobil“.	Rada	obce	
rozhodla	o	přidělení	zakázky	firmě	
SAMOHÝL	 MB	 a.s.,	 třída	 Tomá-
še	 Bati	 532,	 Zlín	 –	 Prštné	 za	 cenu	
1	319	164	Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	
ukládá	 vyzvat	 firmu	 k	 předložení	
čistopisu	kupní	smlouvy.

Dne 8. 8. 2017 se konalo 
 69. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	 Kupní	 smlouvy	 se	 spo-

lečností	 SAMOHÝL	 MB	 a.	 s.,	
Zlín	 na	 koupi	 hasičského	 vozu	
Mercedes-Benz	 Sprinter	 za	 cenu	
1	 319	 164	 Kč	 včetně	 DPH.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
Kupní	 smlouvy.	 Rada	 obce	 dopo-
ručuje	navýšení	rozpočtu	k	pokrytí	
nákladů	 pořízení	 hasičského	 vozu.	
Rada	 obce	 ukládá	 zaslat	 žádost	
o	 vydání	 Rozhodnutí	 o	 poskytnutí	
dotace,

•	 podpis	Smlouvy	č.	1/74/2017	o	pro-
vozování	 vodovodů	 a	 kanalizací	
a	o	odečtech	vodoměrů	pro	potře-
by	 obce.	 Rada	 obce	 pověřuje	 sta-
rostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 č.	 53/2017	 o	 pře-
vzetí,	 zpracování	 a	 likvidaci	 odpa-
du	 se	 společností	 BIOKOMP	 s.	 r.	
o.,	Kostelanská	2128,	Staré	Město.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 pod-
pisem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zhotovení	 au-
diovizuálního	 díla	 za	 cenu	 18	 150	
Kč	 vč.	 DPH	 zaslanou	 společností	
J.	 D.	 Production	 s.	 r.	 o.,	 Palacké-
ho	 293,	 Uherské	 Hradiště.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 návrh	 Smlouvy	 o	 nájmu	 pozemků	
s	 FK	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 z	 důvo-
dů	rozšíření	prostor	pro	užívání	FK	
Ostrožská	 Nová	 Ves.	 Rada	 obce	

ukládá	 předložit	 návrh	 Smlouvy	
o	 nájmu	 pozemků	 předsedovi	 FK	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 panu	 Mar-
ku	 Tvrdoňovi.	 Rada	 obce	 odkládá	
dořešení	 podpisu	 smlouvy	 po	 do-
ložení	připomínek,	případně	schvá-
lení	návrhu	zástupci	FK	Ostrožská	
Nová	Ves,

•	 žádost	 pana	 Miča	 o	 pořízení	 boxu	
na	 nářadí	 u	 pumptracku.	 Rada	
obce	 ukládá	 dořešit	 dodávku	 vody	
k	pumptracku,

•	 zábor	 veřejného	 prostranství	 pro	
2	 ks	 poutačů	 v	 rámci	 předvoleb-
ní	 kampaně	 pro	 politickou	 stranu	
ODS.	 Rada	 obce	 doporučuje	 udě-
lit	 prostory	 pro	 umístění	 2	 pouta-
čů	 i	 případným	 dalším	 žadatelům	
jiných	politických	stran.

Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	o	schválení	havarijního	

plánu	areálu	čistírny	odpadních	vod	
zaslaný	Městským	úřadem	Uherské	
Hradiště,	 Odborem	 stavebního	
úřadu	a	životního	prostředí.

Rada ukládá:
•	 prokonzultovat	 s	 ředitelkami	 ZŠ	

a	MŠ	zapojení	se	do	projektu	Míst-
ního	 akčního	 plánu	 zaměřeného	
na	 oblast	 předškolního	 a	 školního	
vzdělávání	 realizovaného	 Měst-
ským	 úřadem	 Uherské	 Hradiště.	
Rada	obce	ukládá	informovat	radní	
o	výsledku	jednání	na	dalším	zase-
dání	rady	obce,

•	 oslovit	zhotovitele	nové	cesty	k	láz-
ním	s	žádostí	o	vyjádření	k	povole-
ní	 vjezdu	 zemědělské	 techniky	 na	
nově	 zbudovanou	 cestu	 k	 lázním.	
Rada	 obce	 ukládá	 dořešit	 žádost	
společnosti	Ostrožsko	a.	 s.	 na	dal-
ším	jednání	rady,

•	 předložit	žádost	manželů	Důbravo-
vých	 o	 změnu	 územního	 plánu	 na	
parcele	č.	1283	č.	p.	244	mezi	ulicí	
Kunovská	a	příjezdovou	komunika-
cí	do	Slováckého	dvora	z	kategorie	
Z	 do	 BI	 na	 nejbližším	 jednání	 za-
stupitelstva	obce,

•	 zařadit	 žádost	 paní	 Terezy	 Říhové	
a	 pana	 Romana	 Stužky	 do	 pořad-
níku	 o	 přidělení	 parkovacích	 míst	
v	ulici	Sadová,

•	 zařadit	žádost	pana	Víta	Vrbíka	do	
pořadníku	o	přidělení	parkovacích	
míst	v	ulici	Sadová,

•	 předložit	 nabídku	 manželů	 Kadlč-
kových	k	odprodeji	pozemků	parc.	
č.	 5579	 o	 výměře	 34	 m2	 a	 parc.	 č.	
5577	o	výměře	2	m2	v	k.	ú.	Ostrož-
ská	Nová	Ves	na	nejbližším	jednání	
zastupitelstva	obce,

•	 předložit	na	nejbližším	jednání	za-
stupitelstva	 obce	 určení	 názvu	 pro	
nově	 vznikající	 ulice	 „Prodloužení	

ulice	Školní“	a	„Polní“.	Rada	obce	
ukládá	 předat	 zastupitelům	 obce	
podnět	k	určení	názvů	ulic	s	poža-
davkem	 na	 předložení	 návrhů	 ná-
zvů	ulic.	Rada	obce	ukládá	dořešit	
určení	názvů	ulic	na	nejbližším	jed-
nání	zastupitelstva	obce.

Rada neschválila:
•	 žádost	 pana	 Milana	 Juřičky	 o	 sní-

žení	stočného	o	20	m3,
•	 vybudování	 přístřešku	 a	 zároveň	

ruší	 usnesení	 RO94/2014/3d	 o	 vy-
budování	 přístřešku	 pro	 3	 auta	
u	 bytového	 domu	 č.	 p.	 917.	 Rada	
obce	 po	 dokončení	 nových	 parko-
vacích	 míst	 v	 ulici	 Sadová	 nevylu-
čuje	 možnost	 případného	 řešení	
dalších	 nových	 parkovacích	 míst	
u	bytového	domu	č.	p.	917	ze	strany	
od	ulice	Nivky.

Dne 27. 9. 2017 se konalo  
70. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 nájmu	 pozem-

ků	 s	 FK	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 z.	 s.	
s	 platností	 od	 1.	 1.	 2018	 na	 dobu	
neurčitou,	 minimálně	 na	 dobu	 15	
let.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 termín	a	program	17.	zastupitelstva	
obce	Ostrožská	Nová	Ves,	které	se	
bude	konat	dne	7.	9.	2017	od	17	ho-
din	 v	 zasedací	 místnosti	 OÚ	 Ost-
rožská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	
informovat	 občany	 způsobem	 ob-
vyklým	 o	 termínu	 konání	 zastupi-
telstva	obce,

•	 finanční	dar	ve	výši	1	000	Kč	rodi-
čům	 žáků	 1.	 třídy,	 kteří	 nastupují	
školní	 docházku	 v	 roce	 2017/2018	
do	ZŠ	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	 o	 schválení	 kanalizač-

ního	 řádu	 obce	 zaslané	 Městským	
úřadem	 Uherské	 Hradiště,	 Odbo-
rem	 stavebního	 úřadu	 a	 životního	
prostředí,

•	 oznámení	 ředitelky	 ZŠ	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 o	 vyhlášení	 ředitelského	
volna	 dne	 29.	 9.	 2017	 z	 organizač-
ních	důvodů.

Rada ukládá:
•	 seznámit	žadatele	o	vjezd	zeměděl-

ské	techniky	společnost	Ostrožsko,	
a.	 s.,	 Ostrožská	 Lhota	 se	 stanovis-
kem	 investora	 SŽDC,	 státní	 orga-
nizace	k	vjezdu	těžkých	nákladních	
aut	 na	 nově	 zbudovanou	 cestu	
k	lázním,

•	 zařadit	 žádost	paní	 Petry	Orlíkové	
do	pořadníku	o	přidělení	parkova-
cích	míst	v	ulici	Sadová,

•	 zařadit	žádost	pana	Ing.	Petra	Ku-
báně	do	pořadníku	o	přidělení	par-
kovacích	míst	v	ulici	Sadová,

•	 zařadit	 žádost	 pana	 Martina	 Sou-
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keníka	 do	 pořadníku	 o	 přidělení	
parkovacích	míst	v	ulici	Sadová,

•	 informovat	 paní	 Evu	 Littovou	
o	 opravě	 a	 nákladech	 spojených	
s	opravou	poklopu	kanálu	před	je-
jím	rodinným	domem,

•	 zařadit	žádost	paní	Marie	Juřičko-
vé	do	pořadníku	o	přidělení	parko-
vacích	míst	v	ulici	Sadová.

Rada odkládá:
•	 jednání	 o	 proplacení	 nákladů	 na	

výstavbu	 příjezdové	 komunikace	
k	RD	manželů	Bobkových	na	další	
jednání	rady,

•	 jednání	o	cenové	nabídce	na	oplo-
cení	 dětského	 hřiště	 zaslané	 spo-
lečností	 KOVOBA,	 Lhotská	 772,	
Ostrožská	Nová	Ves	na	další	jedná-
ní	rady	obce.

•	 Dne 5. 9. 2017 se konalo 71. zase-
dání rady

•	 Rada schválila:
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	

břemene,	 kabelová	 přípojka	 NN,	
u	 RD	 pana	 Pokorného,	 parc.	 č.	
2199	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
za	cenu	4	356	Kč	vč.	DPH	zaslané	
společností	 E.ON	 Distribuce,	 a.	 s.	

Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 pod-
pisem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcné-
ho	 břemene,	 kabelové	 vedení	 NN,	
u	 RD	 paní	 Hélové,	 parc.	 č.	 1286	
v	k.	ú.	Chylice	za	cenu	4	356	Kč	vč.	
DPH	 zaslanou	 společností	 E.ON	
Distribuce,	a.	s.	Rada	obce	pověřu-
je	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
ve	výši	5	000	Kč	Hospici	na	Sv.	Ko-
pečku,	 Olomouc.	 Rada	 obce	 uklá-
dá	 sepsat	 veřejnoprávní	 smlouvu.	
Rada	obce	pověřuje	místostarostku	
podpisem	veřejnoprávní	smlouvy,

•	 umístění	 informačních	 cedulí	
v	 obci	 dle	 žádosti	 Sirnatých	 lázní	
Ostrožská	Nová	Ves,

•	 finanční	 dar	 1	 000	 Kč	 Základní	
škole	a	mateřské	 škole	Joži	Úprky	
Hroznová	Lhota,

•	 povolení	 o	 zorganizování	 jedno-
denního	 předvolebního	 mítinku	
politické	 strany	 SPD	 (Svoboda	
a	 přímá	 demokracie	 Tomio	 Oka-
mura)	 na	 veřejném	 prostranství	
na	 parkovišti	 u	 obchodního	 domu	
dne	11.	9.	2017	od	14	hodin,

•	 nabídku	 z	 jednacího	 řízení	 bez	
uveřejnění	 vyvolaných	 realizač-
ních	 změn	 na	 akci	 „Areál	 obecní-
ho	 úřadu	 Ostrožská	 Nová	 Ves“.	
Rada	 obce	 schvaluje	 podpis	 Do-
datku	č.	4,	kterým	se	mění	Smlouva	
o	dílo	ze	dne	11.	3.	2016	uzavřená	
se	 společností	VW	WACHAL	a.	 s.	
Cena	díla	stavby	„Areálu	obecního	
úřadu	Ostrožská	Nová	Ves“	se	na-
vyšuje	 o	 1	 166	 371,99	 Kč	 vč.	 DPH	
na	 celkových	 66	 328	 502,56	 Kč	 vč.	
DPH.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	dodatku.

Rada bere na vědomí:
•	 sdělení	 o	 odchylném	 postupu	 pro	

usmrcování	 špačka	 obecného	 za-
slané	 Městským	 úřadem	 Uherské	
Hradiště,	 Odborem	 stavebního	
úřadu	a	životního	prostředí.

Rada ukládá:
•	 předložit	 žádost	 paní	 Ing.	 Silvie	

Slavíkové,	Družstevní	838,	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 o	 prodej	 pozemku	
parc.	č.	5325	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	 (případně	 jeho	 části)	 na	 nej-
bližším	jednání	zastupitelstva.	

Oznámení o době a místě konání voleb do  
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta	obce	Ostrožská	Nová	Ves	podle	§	15	zákona	č.	247/1995	Sb.,	o	volbách
do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	republiky	a	o	změně	některých	zákonů
oznamuje:
1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční: 

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2)  Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
-  ve volebním okrsku č. 1	-	je volební místnost v knihovně v budově  mateřské školy, ulice Školní 833 pro oprávněné 

voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích :
	 Kunovská,	Nádražní,	Drahy,	Padělky,	U	Ráje,	V	Uličce,	Kopanice,	Nivky,	Luční,	Mírová,	

Květná,	Sadová,	Zahradní,	Nová,	Záhumení	po	ulici	Obecnice,	Obecnice	levá	strana,	Dě-
dina	od	Hami	baru	po	Kunovskou

-  ve volebním  okrsku č. 2 – je volební místnost v budově obecního úřadu, ulice Dědina 161 pro oprávněné voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dědina	od	Hami	baru,	Sportovní	,	Záhumení	od	
ulice	Obecnice,	pravá	strana	ulice	Obecnice,	Školní,	Na	Láni,	Krátká,	Hřbitovní,	Lhotská,	
Dolní,	Na	Rolách,	Za	Kostelem,	Polní,	Příčná,	Družstevní,	Kopánky	–	pravá	strana

-		ve volebním  okrsku č. 3 – je volební místnost v budově hasičské zbrojnice v Chylicích, Na lapači 142 pro oprávněné 
občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Kopánky	–	levá	strana,	Osvobození,	Na	
Lapači,	Na	Rybníčku,	Chaloupky,	Krajiny,	Chříb,	Na	Hrázi,	Chylická

3)	 Voliči	bude	umožněno	hlasování	poté,	kdy	prokáže	svou	totožnost	a	státní	občanství	České	republiky	platným	občan-
ským	průkazem,	cestovním,	diplomatickým	nebo	služebním	pasem	České	republiky	anebo	cestovním	průkazem	České	
republiky.	Voliči,	který	tak	neučiní,	nebude	hlasování	umožněno.

4)	 Každému	voliči	budou	dodány	3	dny	přede	dnem	voleb	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	republiky	hlaso-
vací	lístky.	Ve	dnech	voleb	volič	může	obdržet	hlasovací	lístky	i	ve	volební	místnosti.

5)	 	Volič,	který	se	nebude	zdržovat	v	době	voleb	do	Poslanecké	sněmovny	konaných	ve	dnech	20.	a	21.	října	2017	ve	
volebním	okrsku	v	místě	svého	trvalého	pobytu,	může	hlasovat	za	podmínek	stanovených	zákonem	č.	247/1995	Sb.,	
o	volbách	do	Parlamentu	ČR	a	o	změně	a	doplnění	některých	dalších	zákonů,	v	platném	znění,	na	voličský	průkaz	
v	jakémkoliv	stálém	okrsku	na	území	České	republiky	nebo	v	jakémkoliv	zvláštním	volebním	okrsku	v	zahraničí.	

Pavel Botek, starosta
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Pozvánka na slavnostní otevření obecního úřadu a knihovny
Oznamujeme	občanům,	že	dne	18.	listopadu	2017	bude	

slavnostně	otevřen	nový	obecní	úřad	a	knihovna	a	ve	dnech	
18.	a	19.	listopadu	2017	bude	probíhat	den	otevřených	dve-
ří.	Občané	si	mohou	v	těchto	dnech	prohlédnout	novostav-
bu	obecního	úřadu	a	knihovny.	Po	oba	dny	bude	v	galerii	
knihovny	otevřena	výstava	fotografií	dokumentující	průběh	
výstavby.	Při	příležitosti	otevření	obecního	úřadu	a	knihov-

ny	se	bude	v	sobotu	18.	listopadu	2017	v	19	hodin	a	v	neděli	
19.	listopadu	2017	v	15	hodin	konat	divadelní	představení	
s	názvem	VÍM,	ŽE	VÍŠ,	ŽE	VÍM…	v	hlavní	roli	se	Simo-
nou	Stašovou	a	Michalem	Dlouhým.	

Vstupenky	 na	 toto	 představení	 se	 budou	 prodávat	 od	
1.	listopadu	2017	na	obecním	úřadě.	

Všichni jste srdečně zváni!

Zpravodajství 
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Co se nám v létě podařilo
Letošní	léto	je	nenávratně	za	námi	a	my	můžeme	zhodnotit	práci	

zhotovitelů	našich	naplánovaných	oprav	a	investičních	akcí.	Na	konci	
měsíce	července	byly	dokončeny	práce	na	opravě	chodníků	a	cesty	
v	dolní	části	hřbitova.	V	průběhu	měsíce	října	bude	na	místním	hřbi-
tově	doplněno	veřejné	osvětlení	u	hlavního	vchodu	hřbitova.

Na	konci	prázdnin	se	podařilo	ukončit	opravu	místní	komunika-
ce	a	chodníku	spojující	ulici	Dolní	a	Za	Kostelem.	V	průběhu	mě-
síce	září	byla	dokončena	nová	parkovací	místa	v	ulici	Sadová,	dále	
rozšířena	 a	 zrekonstruována	 silnice	 a	 chodníky.	 V	 této	 části	 obce	
vzniklo	24	nových	parkovacích	míst,	a	proto	prosíme	občany,	aby	již	
neparkovali	před	bytovým	domem	č.	p.	916.	Tím	dojde	ke	zlepšení	
dopravní	situace	a	bude	zvýšena	bezpečnost	na	křižovatce	mezi	ulicí	
Nivky	a	Mírová.

V	 průběhu	 měsíce	 září	 byla	 dokončena	 rekonstrukce	 chodní-
ků	v	ulici	Osvobození.	Původní	nevyhovující	chodník	byl	rozebrán	
a	vyhovující	dlažba	bude	využita	na	vybudování	nového	chodníku	na	
hřišti	před	hospůdkou	U	Dřeváku,	který	bude	budován	v	průběhu	
měsíce	října	spolu	s	oplocením.	Tím	by	mělo	být	dokončeno	zreno-

vované	hřiště,	na	kterém	bohužel	z	důvodu	neukázněnosti	dětí	došlo	
již	ke	zničení	trampolíny.	Trampolína	má	danou	nosnost,	ale	pokud	
tato	nosnost	není	dodržována,	dochází	ke	zničení.	Provoz	trampolíny	
bude	obnoven	v	jarních	měsících.

V	měsíci	září	dále	došlo	k	předání	stavby	nového	obecního	úřadu,	
knihovny	a	zrekonstruované	budovy	bývalého	kina.	V	těchto	objek-
tech	v	současné	době	dochází	k	odstraňování	nedodělků	a	zároveň	

probíhají	práce	na	vybavení	interiéru.	Práce	na	vybavení	interiéru	by	
měly	být	dokončeny	do	10.	listopadu	letošního	roku.	To,	jak	se	poda-
řilo	tuto	velkolepou	stavbu	zrealizovat,	budou	mít	možnost	občané	
zhodnotit	ve	dnech	18.	a	19.	11.	2017	v	rámci	slavnostního	otevření	

nového	obecního	úřadu,	nové	budovy	knihovny	a	zrekonstruované	
bývalé	budovy	kina	a	dnů	otevřených	dveří.	Je	třeba	poděkovat	všem,	
kteří	se	jakýmkoliv	způsobem	podíleli	na	zrealizování	všech	akcí.	Zá-
roveň	chceme	poděkovat	občanům,	kteří	bydlí	v	bezprostřední	blíz-
kosti	prováděných	akcí	za	trpělivost	a	toleranci.	Nakonec	přejeme	
všem	občanům	příjemné	prožití	podzimních	dnů.

Jaroslava Bedřichová

Ze života obce

Nová ulice v naší obci
Vedení	Ostrožské	Nové	Vsi	pečuje	o	možnosti	vesnice	rozvíjet	

a	zabezpečovat	stavební	místa	pro	ty,	kdo	zde	chtějí	postavit	dům	
a	žít	zde.	Občané,	kteří	přicházejí	na	zasedání	zastupitelstva,	mo-
hou,	pokud	chtějí,	postřehnout	mravenčí	práci	s	pozemky,	aby	se	
obec	mohla	budovat	s	výhledem	do	budoucna.	V	roce	2017	fakticky	
vznikla	nová	ulice	odbočkou	z	ulice	Školní,	táhnoucí	se	k	cestě	od	
hřbitova	na	Obecnice.	Rychle	postupující	výstavba	vedla	majitele	
nových	domů	k	dotazu	na	paní	matrikářku,	jaká	bude	adresa.	Ta	
postoupila	záležitost	zastupitelstvu.

Mezitím	proběhla	mezi	budovateli	domů	na	nové	ulici	anketa,	
jak	by	si	přáli	svoji	ulici	pojmenovat.	Návrhů	bylo	několik:	Větrná,	
Jílová,	Slovácká,	U	Školky,	U	Svatých.	Nejvíce	návrhů	bylo	prá-
vě	na	označení	U	Svatých.	Zastupitelstvo	se	na	svém	zasedání	7.	
září	2017	nakonec	přiklonilo	k	filozofii,	která	se	objevila	při	prvním	
pojmenování	ulic	v	roce	1984,	a	sice	že	pojmenování	ulice	má	od-
povídat	místní	tradici,	čili	zaužívanému	pojmenování,	nemá	být	po	
lidech,	má	být	jednoduché,	nejlépe	jednoslovné.	Tomu	nejvíce	od-
povídal	nejčastější	návrh,	a	tak	se	sešla	demokratičnost	v	respektu	
k	přání	občanů	s	místním	zvykem	pojmenování	ulic.	Jen	připome-

nu,	že	v	názvu	ulice	se	píše	dvě	velká	písmena	–	U	Svatých,	protože	
podle	Pravidel	českého	pravopisu	z	roku	1993	v	pojmenování	ulic	
a	náměstí	se	po	předložce	vždy	píše	velké	písmeno.

A	 kde	 se	 vzalo	 pojmenování,	 které	 přešlo	 do	 názvu	 nové	
ulice?	V	archivu	najdeme	zápis:	„František	Nedbal,	půlčtvrtník	
v	Nové	Vsi,	s	manželkou	Mariannou	vlastním	nákladem	posta-
viti	 dali	 kamenné	 sochy	 Petra	 a	 Pavla	 uprostřed	 se	 železným	
křížem,	kteréžto	sochy	stojí	na	poli	za	Novou	Vsí	na	místě,	kde	
v	 křížové	 dny	 obyčejně	 bývá	 první	 stace.	 Na	 zachování	 těchto	
soch	složili	jistinu	40	zl.	CM	na	5	%.	Státní	dlužní	úpis	ze	dne	
1.	ledna	1855.“	Na	sousoší	je	vyryt	rok,	kdy	k	postavení	sousoší	
došlo,	a	je	to	rok	1868.	V	roce	2010	se	obecní	úřad	postaral	o	ob-
novu	 tohoto	 sousoší.	 Okolí	 těchto	 soch	 svatých	 Petra	 a	 Pavla	
se	začalo	říkat	„u	svatých“,	to	přešlo	i	do	některých	přezdívek.	
Nyní	toto	označení	dalo	jméno	nové	ulici.	Nezbývá	než	obyvate-
lům	ulice	U	Svatých	popřát,	aby	je	provázela	ochrana	a	přímlu-
va	svatých	Petra	a	Pavla	a	aby	se	jim	na	nové	ulici	dobře	žilo.

Vladimír Teťhal
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Letní příměstský tábor v Ostrožské Nové Vsi
K	rozhodnutí	zorganizovat	příměstský	 tábor	v	Ostrožské	

Nové	Vsi,	mě	přivedly	maminky	předškoláků	a	malých	ško-
láků.	Myšlenka,	že	takový	tábor	pro	novoveské	děti	uspořá-
dám,	mě	probíhala	hlavou	už	od	zimy,	ale	otazníků	bylo	ne-
spočet.	Kde	bude	zázemí?	Jaký	směr	tábora	zvolit?	Jaká	cena	
pokryje	náklady?	A	největší	otazník	byl	nad	otázkou,	jestli	se	
přihlásí	tolik	dětí,	aby	se	mohl	tábor	uskutečnit.	Po	dlouhém	
zvažování	jsem	se	rozhodla	a	šla	požádat	na	OÚ	v	Ostrožské	
Nové	Vsi	o	propůjčení	prostoru,	který	by	sloužil	jako	zázemí	
tábora.	 Rada	 obce	 schválila	 žádost	 o	 bezplatné	 využití	 pro-
stor	 v	 domečku	 u	 kostela.	 Následovala	 konzultace	 projektu	
s	 paní	 ředitelkou	 DDM	 Veselí	 nad	 Moravou	 Mgr.	 Marce-
lou	 Zemánkovou,	 tu	 jsme	 uzavřely	 odsouhlasením	 podmí-
nek	a	mohly	začít	přípravné	práce.	A	tak	od	14.	8.	do	18.	8.	
2017	probíhal	příměstský	tábor,	na	kterém	si	děti	vyzkouše-
ly	spoustu	nových	věcí.	Tvořili	 jsme	a	hráli	 různě	zaměřené	
hry.	Nechyběly	ani	pohybové	a	sportovní	aktivity,	děti	zaujaly	
i	pokusy.	Ukázalo	se,	že	tábor	s	rozmanitými	činnostmi	se	dě-
tem	líbil	mnohem	víc,	než	tábor	jednosměrný.	Děti	odlévaly	
sádrové	figurky,	malovaly	si	trika,	vyrobily	věšák,	tvořily	z	pa-
pírových	 roliček.	 To	 vše	 pomocí	 různých	 materiálů	 a	 tech-
nik.	Každý	den	si	udělaly	a	odnesly	 jeden	výrobek.	Na	výlet	
jsme	si	vyjeli	na	sportoviště	do	Veselí	nad	Moravou.	V	těchto	
multifunkčních	prostorách	si	děti	užily	sportovní	dopoledne	
a	poté	 jsme	navštívili	 zámeckou	zahradu,	 tady	děti	 vybudo-
valy	příbytky	pro	skřítky	a	hrály	si	na	vyřezávaném	hřišti.	Po	
návratu	nám	v	Restauraci	U	Racka	připravili	zdarma	smaže-
ný	 sýr,	 hranolky	 a	 plné	 džbány	 lahodného	 moku.	 Další	 den	
byly	 dětem	 bezplatně	 propůjčeny	 na	 Slováckém	 dvoře	 hole	
a	míčky,	aby	si	vyzkoušely	minigolf.	Po	namáhavém	sportov-
ním	 klání	 děti	 využily	 i	 místní	 bazén.	 Ještě	 před	 odchodem	
zvládly	zmrzlinu,	na	tu	se	totiž	nezapomnělo	ani	 jeden	den.	
Jedno	dopoledne	jsme	také	trávili	na	našem	fotbalovém	hřišti	
hraním	sportovních	her,	všichni	se	snažili	být	vzorní	a	spor-
tovní	chování	bylo	samozřejmostí,	přijela	nás	totiž	natáčet	te-
levize.	Týden	uběhl	jako	voda,	ale	zvládli	jsme	vše	podle	plá-
nu	i	přání	malých	účastníků.	A	protože	byl	tábor	úspěšný,	už	

teď	chystám	termíny	na	příští	rok.	Zaměření	bude	všestranné.	
Na	závěr	chci	vyslovit	velké	poděkování	paní	místostarostce	
za	 spolupráci	a	vstřícnost,	OR	obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	
schválení	bezplatného	pronájmu,	vedení	i	personálu	Slovác-
kého	dvora	a	Restauraci	U	Racka	za	ochotu	a	sponzorskou	
podporu	dětských	akcí	v	naší	obci.

Blanka Vaníčková
Pedagog VČ DDM Veselí nad Moravou

Ze života obce
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Ze života obce

Přijďte se s námi bát  
na Zámek zbloudilých duší!

DDM Pastelka ve spolupráci s městem Uherský Ostroh 
připravují noc plnou paranormálních jevů. V sobotu 4. 11. 
2017 vás zveme na Zámek zbloudilých duší v Uherském 
Ostrohu. Připravujeme pro vás 2 trasy, bát se tedy budou 
nejen děti, ale i dospělí. Doprovodný program obohatí vý-
tvarné dílničky, promítání filmu a malování na obličej.

Zuzana Svinková

Akce na DDM Pastelka  
v měsíci říjnu

	 od	2.	10.	 Zahájení	kroužků	DDM	Pastelka
	 3.	10.	 Okresní	kolo	přespolního	běhu	ve	

spolupráci	se	ZŠ	Uherský	Ostroh
	 8.	10.	 Výlet	na	Hranickou	propast	a	Zbra-

šovské	aragonitové	jeskyně
	 25.	10.	 Partyzánský	samopal	ve	spolupráci	

se	ZŠ	Ostrožská	Lhota
	26.	-	27.	10.		Podzimní	prázdniny	s	Pastelkou
	27.	-	28.	10.	Nocování	na	Pastelce
	 30.	10.		Vernisáž	pod	širým	nebem

Nabídka kroužků DDM Pastelka
V	září	se	na	DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh	konal	zápis	do	

zájmových	kroužků.	Většina	kroužků	bude	zahájena	v	týdnu	od	
2.	10.	2017.	Všichni,	kteří	se	doposud	nestihli	zapsat	do	kroužku,	
mají	možnost	nás	kontaktovat	a	v	případě,	že	nebude	kroužek	
plně	obsazen,	je	možné	se	ještě	dodatečně	přihlásit.Kompletní	
nabídku	kroužků	pro	děti	a	kurzů	pro	dospělé	naleznete	na	face-
booku	nebo	webových	stránkách	www.ddmpastelka.cz.

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM PASTELKA
V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI

KROUŽEK ČAS VEDOUCÍ CENA

ANGLIČTINA 
HROU

pondělí
začátečníci	13:00	-	14:00
pokročilí	14:00	-	15:00

Nicol	
Hlůšková 600	Kč

KERAMIKA
čtvrtek

začátečníci	13:00	-	14:00
pokročilí	14:00	-	15:00

Ilona	
Bělíková 700	Kč

KYTARY
úterý

začátečníci	14:30	-	15:30
pokročilí	15:30	-	16:30

Miroslava
Veselá 600	Kč

VAŘENÍ pondělí
13:30	-	15:00

Marta	
Vavříková

500	Kč	+	
suroviny

TVOŘÍLEK pondělí
15:00	-	16:00

Marta	
Vavříková 700	Kč

TANEČNÍ MIX úterý
15:00	–	16:00

Zuzana
Svinková 600	Kč

Ostrožské mažoretky přivezly 
medaile z Mistrovství Evropy!

Mažoretky	Pastelky	DDM	Uherský	Ostroh	byly	na	jaře	no-
minovány	na	ME	v	Kadani,	které	se	uskutečnilo	v	srpnu.	Jako	
miniformace	získaly	2.	místo	s	hůlkou	a	1.	místo	s	pompony	
v	kategorii	děti.	Ve	stejné	věkové	kategorii	získala	Sofie	Kuče-
rová	3.	místo	se	sólem	s	pompony.	Edita	Slováková	se	umístila	
na	1.	místě	se	sólem	s	hůlkou	v	nejmladší	věkové	kategorii	pří-
pravka.	Děkujeme	děvčatům	za	vzornou	reprezentaci	a	přeje-
me	hodně	úspěchů	i	v	další	soutěžní	sezóně.

Zuzana Svinková

Hola, hola, Pastelka vás volá!
V	neděli	3.	9.	2017	jste	si	s	Pastelkou	užili	zábavné	odpoledne	

s	ochutnávkou	připravovaných	kroužků.	Přestože	počasí	se	pří-
liš	nevydařilo,	dorazila	spousta	návštěvníků.	Během	odpoledne	
děti	i	dospělí	mohli	zhlédnout	ukázky	z	mnoha	kroužků	a	větši-
nu	z	nich	si	i	sami	vyzkoušet.	Všichni	návštěvníci	měli	možnost	
seznámit	se	s	prostory	DDM	Pastelka,	vyrobit	si	něco	hezkého	
ve	výtvarných	dílničkách,	zahrát	si	stolní	tenis,	překonávat	pře-
kážkovou	dráhu	a	dokonce	si	nechat	namalovat	něco	hezkého	
na	obličej.	Rádi	bychom	s	vámi	 stejně	úspěšně	zahájili	 i	příští	
školní	rok!

Zuzana Svinková
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TÉMA - ODPADY
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ŠKOLA

Slavnostní zahájení
Bylo	pondělí	4.	září.	Počasí	sice	mnoho	nepřálo,	ale	hlavně,	

že	nepršelo.	Před	základní	školou	se	scházeli	rodiče	s	nastáva-
jícími	prvňáky,	na	které	již	čekali	žáci	devátého	ročníku.	Každý	
deváťák	se	ujal	jednoho	prvňáka	a	odvedl	ho	na	školní	dvůr.	Za	
nimi	vcházeli	rodiče	i	prarodiče.	Následovalo	slavnostní	přivítá-
ní.	Ceremoniál	vedla	Mgr.	Miroslava	Vajdíková	a	zúčastnili	se	jí	
předsedkyně	SPOZ	Mgr.	Světlana	Mitáčková,	pan	starosta	Ing.	
P.	Botek,	paní	místostarostka	Ing.	J.	Bedřichová	a	paní	ředitelka	
základní	školy	Mgr.	A.	Horáková.	Po	projevech	hostů,	kteří	přá-
li	prvňákům	jen	pěkné	známky,	dobré	kamarády	a	hlavně,	aby	

se	 jim	ve	 škole	 líbilo,	odvedli	deváťáci	prvňáky	do	 jejich	nově	
vybavených	učeben	připravených	třídními	učitelkami.	Žáčci	po-
prvé	usedli	do	svých	lavic,	na	nichž	měli	připraveny	pomůcky	na	
výuku,	které	si	prohlíželi	a	odnesli	domů.	Po	krátkém	seznámení	
s	třídní	učitelkou	rodiče	vyslechli	základní	informace	o	průběhu	
a	organizaci	školního	roku.	Závěrem	paní	učitelky	vyprovodily	
žáky	a	 jejich	rodiče	před	budovu	školy.	Všichni	už	se	 těšili	na	
další	dny	ve	škole.	

 Třídní učitelky Jarmila Valihrachová a Jitka Šilhavá

S projekty pokračujeme úspěšně i v letošním školním roce
Nový	 školní	 rok	 jsme	 pojali	 už	 od	 začátku	 velmi	 aktivně.	

V	závěru	minulého	školního	roku	jsme	se	dozvěděli	radostnou	
zprávu,	 že	 Česko-německý	 fond	 budoucnosti	 podpořil	 náš	 už	
v	 pořadí	 pátý	 projekt.	 Naší	 partnerskou	 školou	 je	 opět	 dráž-
ďanské	gymnázium	Romaina	Rollanda.	Už	přes	prázdniny	bylo	
nutné	naplánovat	program	prvního	výměnného	pobytu.	Ten	se	
uskutečnil	v	termínu	od	7.	–	15.	září	2017	na	půdě	naší	školy.

Žijeme	v	mediální	realitě	je	jméno	našeho	nového	projektu,	
a	 jak	 už	 samotný	 název	 napovídá,	 program	 je	 zaměřen	 na	
aktuální	téma	-	svět	médií.	Projektu	se	účastní	žáci	sedmé,	osmé	
a	deváté	třídy,	přihlásilo	se	do	něj	25	žáků	naší	školy.

Naši	žáci	a	jejich	výměnní	partneři	se	tváří	v	tvář	poprvé	
setkali	 v	 Praze,	 kde	 celý	 projektový	 program	 začal.	 Po	
dvou	 dnech	 se	 program	 přesunul	 do	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	
Víkendový	program	byl	v	režii	hostitelských	rodin.	Od	pondělí	
do	 pátku	 pak	 pracovali	 žáci	 na	 projektových	 aktivitách	 ve	
škole.	Program	byl	zakončen	příjemným	posezením,	na	které	
byli	 pozváni	 také	 rodiče.	 Žáci	 jim	 představili	 náš	 projekt	
a	práci,	které	se	po	celou	dobu	věnovali.	V	této	práci	budeme	
pokračovat	 během	 celého	 školního	 roku.	 Druhý	 výměnný	
pobyt	 proběhne	 v	 červnu	 2018	 v	 Drážďanech,	 kde	 naši	
projektovou	práci	ukončíme.
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ŠKOLA

Projektové	aktivity	můžete	sledovat	nově	na	Facebooku:	ZŠ	
Ostrožská	Nová	Ves.

Fotodokumentaci	 k	 projektu	 najdete	 na	 stránce:	 zsonves.
rajce.idnes.cz.

O	tom,	co	účast	v	takovém	projektu	přináší	samotným	žákům,	
se	 můžete	 dočíst	 v	 hodnocení,	 které	 napsali	 bezprostředně	 po	
ukončení	prvního	výměnného	pobytu.	Z	jejich	reakcí	je	zřejmé,	
že	dělat	projekty	má	smysl.	Je	to	ten	nejlepší	způsob,	jak	se	učit.	
Takové	učení	přináší	radost	oběma	stranám	–	žákům	i	učitelům.

Adéla Botková
Výměnný	pobyt	se	mi	líbil.	Procvičil	jsem	si	angličtinu,	naučil	

jsem	se	nové	věci,	poznal	 jsem	nové	 lidi.	Byli	 jsme	na	exkurzi	
v	České	televizi,	moc	se	mi	to	líbilo.	Měli	jsme	besedy	s	novináři.	
Jezdili	 jsme	na	dračí	 lodi.	Zažili	 jsme	 super	věci.	Když	 to	 tak	
shrnu,	bylo	to	parádní.

Štěpán Lažek
Výměnný	 pobyt	 mi	 dal	 hodně	 nových	 zkušeností	 a	 hlavně	

jsem	si	zlepšil	angličtinu.	Všichni	němečtí	žáci	byli	kamarádští	
a	nebáli	se	mluvit.	Myslím,	že	výměnný	pobyt	je	hodně	užiteč-
ná	věc	a	měl	by	to	zažít	každý	žák.	Moc	se	těším,	až	pojedeme	
do	Německa.	Těším	se,	až	se	zase	uvidíme	s	našimi	německými	
kamarády.

Jonáš Opravil
Rozhodně	je	náročné	vymyslet	program	takového	projektu	

a	 pak	 jej	 hlavně	 zorganizovat.	 Chtěl	 bych	 poděkovat	 Česko-
-německému	fondu	budoucnosti	 za	podporu.	 Jsem	vděčný,	 za	
nové	zkušenosti.	Naši	kamarádi	z	Německa	byli	opravdu	super.	
Nejvíce	se	mi	zaryla	do	paměti	exkurze	v	České	televizi	a	také	
beseda	 s	 novinářem	 ze	 Slováckého	 deníku.	 Do	 projektu	 bych	
chtěl	jít	i	příští	rok.

Michal Denkocy
Program	byl	hodně	náročný,	ale	stál	za	to.	V	projektu	jsem	

poprvé,	ale	ničeho	nelituji.	Už	se	strašně	těším	do	Německa.	Je	
to	určitě	velmi	dobrá	zkušenost	do	života.

Klára Lekešová
Výměnný	pobyt	mi	přinesl	hodně	nových	informací,	zkuše-

ností	a	hlavně	spoustu	nezapomenutelných	zážitků.	Projekt	se	
mi	moc	líbil.	Velmi	jsem	si	užila	pobyt	v	Praze,	hlavně	návštěvu	
České	televize.	Příjemně	mě	překvapila	má	výměnná	partnerka,	
která	byla	strašně	super.	Hodně	jsme	si	rozuměly.	Jsem	ráda,	že	
jsem	poznala	nové	lidi,	se	kterými	si	rozumím.	Už	se	těším	na	
naše	další	setkání	-	tentokrát	v	Drážďanech.

Elen Hendrychová
Díky	projektu	jsem	se	dozvěděl	hodně	věcí	a	hodně	věcí	jsem	

si	vzal	do	života.	Každý	by	 se	podle	mě	měl	zúčastnit	 takové-

ho	projektu,	protože	je	to	zábava	a	kolikrát	i	ponaučení.	Díky	
projektu	jsem	si	zdokonalil	anglický	jazyk	a	komunikaci	s	lidmi	
ze	zahraničí.	Nezbývá	mi	nic	 jiného,	než	poděkovat.	Doufám,	
že	zase	někdy	takovou	možnost	dostanu.	Můžu	to	všem	jedině	
doporučit.

Roman Fryček
Projekt	byl	hodně	náročný	 jak	po	 stránce	 fyzické,	 tak	psy-

chické.	 Hodnotím	 ho	 ale	 velmi	 dobře.	 Mluvit	 česky,	 anglicky	
a	někdy	taky	německy	bylo	těžké,	ale	pomohlo	mi	to	zlepšit	vý-
slovnost	a	 taky	znalost	 jazyků.	Bylo	 taky	velmi	 těžké	vymýšlet	
každý	den	program,	který	by	bavil	všechny.	Nejlepším	zážitkem	
byla	návštěva	České	 televize,	měli	 jsme	možnost	vidět,	kde	se	
natáčí	všechny	známé	pořady	a	filmy.

Jirka Falešník
Projekt	hodnotím	velice	kladně.	Nejvíc	se	mi	líbila	spoluprá-

ce	s	lidmi	z	cizí	země,	domlouvání	se	pomocí	cizího	jazyku,	plá-
nování	programů.	Hlavně	bylo	super	učit	Němce	mluvit	česky.	
Ale	 nejlepší	 bylo,	 že	 si	 všichni	 vyzkoušeli	 domluvit	 se	 a	 že	 se	
všichni	bavili.

Daniel Kreisl
Výměnný	pobyt	se	mi	velmi	líbil,	naučil	jsem	se	mnoho	no-

vých	anglických	slovíček	a	poznal	mnoho	nových	kamarádů	ze	
zahraničí.	Můj	výměnný	partner	byl	super,	hodně	jsme	se	spolu	
nasmáli.	Program	byl	dobrý	a	všechny	exkurze	byly	poučné.	Už	
se	nemůžu	dočkat,	až	pojedeme	do	Německa.

Matěj Pšurný
Výměnný	pobyt	se	mi	moc	líbil.	Nejenže	při	každém	tako-

vém	pobytu	získáme	spoustu	nových	vědomostí	a	zážitků,	ale	
hlavně	poznáme	nové	lidi,	nové	přátele.	A	to	se	mi	na	těchto	
pobytech	líbí	nejvíc.	Navíc	máme	možnost	se	podívat	do	míst,	
kde	 by	 bylo	 obtížné	 se	 za	 normálních	 okolností	 dostat.	 Vel-
mi	 jsem	si	užila	návštěvu	České	televize.	Ale	také	mi	přines-
ly	 spoustu	 dalších	 poznatků	 semináře	 s	 redaktory,	 reportéry	
apod.	Tématem	projektu	byla	„média“.	A	já	jsem	za	toto	téma	
ráda,	protože	si	myslím,	že	 je	důležité	dohledávat	 informace	
a	nenechat	sebou	manipulovat.	A	právě	toto	nám	tento	pro-
jekt	celých	devět	dní	ukazoval.	Také	je	pro	mne	velmi	přínosné	
procvičení	anglického	jazyka	v	praxi.	Negativa	projektu	nevi-
dím,	protože	si	myslím,	že	nejdůležitější	je	vzájemná	tolerance	
výměnných	partnerů.	A	i	když	byl	program	náročný,	stál	za	to!	
Celý	 výměnný	pobyt	 jsem	si	moc	užila	a	opravdu	nelituji,	 že	
jsem	se	znovu	přihlásila.

Sára Jelénková
Do	 tohoto	 projektu	 jsem	 po	 skvělé	 zkušenosti	 z	 minulého	

roku	šla	už	podruhé	a	vůbec	nelituji.	Ze	začátku	to	tak	ale	ne-
bylo.	 Trochu	 jsem	 v	 průběhu	 jara	 začala	 pochybovat,	 jestli	 to	
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bylo	správné	rozhodnutí,	říkala	jsem	si,	že	to	bude	zase	starost	
navíc,	ještě	ke	všemu	jsem	věděla,	že	šest	z	devíti	dní	budu	na	
svého	hosta	doma	sama,	ale	smířila	jsem	se	s	tím	a	našla	si	na	
tom	ty	dobré	věci.	Např.	noví	kamarádi	(jak	němečtí,	tak	čeští),	
možnost	použít	angličtinu	a	možná	i	němčinu,	zajímavé	exkur-
ze	a	zážitky,	které	bych	nebýt	výměnného	pobytu	neměla	a	tak	
dále…Jak	se	blížilo	září,	začala	jsem	se	víc	a	víc	těšit.	No	a	teď,	
když	už	je	první	část	výměny	za	námi,	nezbývá,	než	se	těšit	na	
náš	výlet	do	Drážďan.	Hlavním	lákadlem	projektu	je	podle	mě	
možnost	 jet	do	Německa	a	žít	na	devět	dní	v	německé	rodině	
a	naopak,	ubytovat	Němce	u	nás	doma.	A	také	každoroční	téma	
projektu	a	s	ním	spojené	aktivity	jsou	obrovské	plus,	kdy	jindy	
bychom	se	například	podívali	do	České	televize?	Tato	exkurze	
se	mi	společně	s	Hospodářskými	novinami	líbila	letos	nejvíc.	Je	
zajímavé	vidět,	kde	a	 jak	vznikají	pořady	a	 jiné	věci,	 se	který-
mi	jsme	denně	v	kontaktu.	Besedy	s	novináři	na	naší	škole	byly	
celkem	zdlouhavé,	úplně	mi	nevyhovovala	 ta	 forma,	že	někdo	
položil	otázku	a	pán	na	ni	tři	minuty	odpovídal,	bylo	to	takové	
neakční,	na	druhou	stranu,	jak	to	udělat	jinak,	že.	Nejlepší	byly	
tedy	 asi	 dva	 dny	 v	 Praze,	 výlet	 do	 Punkevních	 jeskyní	 a	 závě-
rečná	párty.	S	mojí	výměnnou	partnerkou	jsme	si	to	moc	užily,	
řekla	bych,	že	jsme	si	rozuměly,	a	na	rozdíl	od	minulého	roku	se	
hodně	bavím	i	s	jinými	Němci.	Je	škoda,	že	se	znovu	uvidíme	až	
za	devět	měsíců.	Těch	devět	dnů,	které	se	zpočátku	jevily	jako	
hrozně	dlouhá	doba,	uteklo	bohužel	jako	voda.

Eliška Hanáková
Příležitost	účastnit	se	výměnných	pobytů	moc	žáků	základ-

ních	 škol	 nemá,	 my	 ji	 ale	 máme	 a	 myslím	 si,	 že	 ten,	 kdo	 se	
něčeho	takového	nechce	zúčastnit,	přichází	o	hodně.	V	rám-
ci	výměnného	pobytu	máme	možnost	podívat	se	do	cizí	země	
a	 žít	 devět	 dnů	 v	 hostitelské	 rodině.	 Většinou	 mají	 takovou	
příležitost	 až	 žáci	 středních	 škol.	 Jsou	 to	 pro	 nás	 zkušenosti	
neskutečných	 rozměrů.	 Nejenom	 to,	 že	 si	 procvičíme	 jazyk,	
ale	máme	možnost	se	dostat	do	míst,	kam	se	nemají	možnost	
dostat	např.	turisté.	Nejkrásnější	jsou	ale	nová	přátelství.	S	ně-
kým,	kdo	vám	česky	nerozumí,	musíte	mluvit	anglicky	a	když	
to	nejde	jinak,	tak	rukama	a	nohama.	Je	to	úžasné,	když	zjis-
títe,	že	se	dokážete	domluvit	i	bez	vašeho	rodného	jazyka.	Je	
to	 opravdu	 příjemný	 a	 vděčný	 pocit.	 Nejprve	 jsme	 byli	 s	 vý-
měnnými	partnery	v	kontaktu	přes	internet.	Takto	ale	člověka	
nepoznáte	tak	dobře,	jako	když	se	s	ním	začnete	bavit	osobně.	
Pak	zjistíte,	že	 toho	máte	společného	víc,	než	byste	tušili.	To	
se	stalo	v	mém	případě	a	řeknu	vám,	že	 je	strašně	 fajn	bavit	

se	o	cestování,	hudbě	a	čemkoli	 jiném.	Jsem	vděčná	za	tuhle	
možnost	a	doufám,	že	tahle	spolupráce	bude	pokračovat	ještě	
hodně	dlouho.	Že	o	ni	projeví	zájem	další	žáci	a	budou	za	to	
vděční	stejně	jako	my.

Růžena Štětinová
O	projektu	můžu	říct	jen	to	nejlepší.	To,	co	jsem	se	dozvě-

děl,	mi	dalo	velký	přínos	do	života	a	změnilo	pohled	na	některé	
věci.	Myslím	si,	že	každý	by	měl	něco	takového	zažít.	Nezbývá	
nic	jiného	než	poděkovat.	Doufám,	že	budu	mít	možnost	zažít	
ještě	někdy	takovou	zkušenost.	Můžu	to	všem	jedině	doporu-
čit.

David Hatlák
Letošní	projekt	a	jeho	téma	se	mi	líbilo	asi	nejvíc.	Žijeme	v	me-

diální	realitě.	Důležitější	věc	snad	v	dnešní	době	ani	není.	Náplň	
každého	dne	byla	výborná	a	o	zábavu	bylo	taky	postaráno.	Naučil	
jsem	se	spoustu	nových	věcí,	poznal	nové	skutečnosti	a	hlavně	jsem	
se	zdokonalil	v	komunikaci,	stejně	jako	Němci	při	učení	se	českého	
jazyka.	Sice	už	příští	rok	do	projektu	nemůžu,	ale	budu	ho	nadále	
sdílet	a	podporovat,	protože	si	myslím,	že	poznávání	nových	 lidí	
a	získávání	nových	zkušeností	je	velice	důležité.	

Jakub Botek
Kdo	vymyslel	 tuto	výměnu,	byl	génius.	V	každém	takovém	

projektu	se	naučím	několik	nových	slov	a	jsem	zase	o	krok	dál.	
Kdo	 nic	 takového	 nezažije,	 nedovede	 si	 představit,	 jak	 rychle	
může	vzniknout	přátelství	i	mezi	různými	národnostmi.	Až	poje-
deme	my	do	Německa,	věřím,	že	se	dozvím	spoustu	nových	věcí	
podobně	jako	naši	němečtí	partneři	u	nás.	Jsem	strašně	vděčná,	
že	mám	možnost	se	zúčastnit	něčeho	takového.	Společně	vlast-
ně	tvoříme	nový	lepší	svět.	 Magdalena Lukešová

ŠKOLA

Šesťáci na adaptačním pobytu
Žáci	šesté	třídy	se	od	středy	13.	9.	2017	do	pátku	15.	9.	2017	zú-

častnili	adaptačního	pobytu	v	Březůvkách	u	Zlína.	V	okolí	malebné	
přírody	na	ranči	ukrytém	v	 lesích	se	žáci	učili	vzájemnou	toleran-
ci,	spolupráci	a	práci	v	týmu.	Každý	den	si	vyzkoušeli	nepřeberné	
množství	aktivit,	her	a	soutěží.	Počasí	nám	přálo,	a	tak	jsme	většinu	
času	trávili	venku.	Při	posledním	večeru	jsme	nevěřili,	jak	rychle	nám	
celý	pobyt	utekl.	Odvezli	jsme	si	spoustu	zážitků,	na	které	budeme	
dlouho	vzpomínat.

Jana Pašková
Adaptační pobyt očima žáků:
„Odjeli jsme 13. 9. ve středu a vrátili jsme se v pátek 15. 9. Během 

pobytu jsme se ještě víc poznali. Bydleli jsme v chatkách holky s holka-
mi, kluci s kluky. Líbilo se nám, že dobře vařili, měli super program. 
Klidně bychom se tam vrátili.“

N. Gavalová, V. Kasardová
„Když jsme přijeli, viděli jsme krásnou přírodu, koně a chatky, ve 

kterých jsme se ubytovali. Na adapťáku jsme se učili spolu vzájemně 
komunikovat. Ze začátku se občas někdo posmíval, když se někomu 
něco nezdařilo, ale později jsme se všichni povzbuzovali.“

I. Řiháčková, K. Studničková
„Když jsme tam přijeli, čekali na nás Roman s Gábinou (instrukto-

ři). Bylo krásné počasí a šli jsme se ubytovat. Setkávali jsme se v jídelně, 
kde jsme dostávali různé instrukce. Vždycky po obědě jsme měli polední 
klid, pak jsme hráli různé hry. Moc se mi to tam	líbilo.“

A. Domanská
„Bydleli jsme ve velké budově, v pokoji číslo čtyři. Byl to krásný 

modrý pokoj. Venku v ohradě měli koně a poníky, z okna našeho po-
koje jsme viděli slepice. Na ranči bylo šest koček. Ten den jsme hráli 
hru s názvem Chýše a navečer jsme hráli noční golf. Druhý den jsme se 
nasnídali, šli	jsme	ven	a	hráli	jsme	vlajky.	Po	každém	obědě	jsme	měli	
polední	klid	a	po	něm	jsme	opět	hráli	hry.“

S. Veselá
„Výborně tam vařili. Celý adaptační pobyt vedl k tomu, abychom 

se lépe poznali a více spřátelili a uměli spolupracovat. Při jedné hře 
jsme museli složit vesmírné vozítko. Základem bylo vajíčko, které 
jsme měli hodit z balkonu tak, aby se dotklo skořápkou země, ale 
aby se nerozbilo.“

M. Vojtek, M. Taťák, J. V. Körber
„Adaptační pobyt nás měl sblížit. Hráli jsme hry, ve kterých jsme 

museli spolupracovat a navzájem si pomáhat. Všem se tam moc líbilo 
a chtěli by tam znova.“

S. Andrýsková, V. Holasová
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ŠKOLA

Deváťáci pomáhají
Nejstarší	žáci	základní	školy	pokračují	v	péči	o	ty	nejmladší.	

Již	druhý	týden	letošní	školní	docházky	přišli	deváťáci	dvakrát	
do	třídy	I.B.	Poprvé	to	bylo	ve	výtvarné	výchově,	kdy	svým	ma-
lým	kamarádům	pomáhali	s	přípravou	pomůcek	na	práci	s	vo-
dovými	barvami	i	s	malováním	duhy	a	barevným	otiskem	ruky.	
Tyto	krásné	výkresy	pak	vystavili	na	nástěnku	na	chodbě	u	třídy.	
Druhá	návštěva	se	uskutečnila	ve	stejném	týdnu,	ale	v	hodině	

praktických	činností.	Tam	společně	vyráběli	hvězdu	z	barevných	
papírů.	Výrobky	navlečené	na	provázku	zdobí	okno	učebny	prv-
ňáků.	 Z	 nadšení	 všech	 zúčastněných	 žáků	 i	 rodičů	 dětí	 I.B	 je	
zřejmé,	že	 se	 tato	společná	činnost	všem	moc	 líbila.	Vyučující	
obou	ročníků	budou	ve	spolupráci	při	různých	příležitostech	po-
kračovat	v	průběhu	celého	školního	roku.

Jitka Šilhavá

Školní zahrada
V	letošním	roce	se	podařilo	ve	škole	vybudovat	školní	zahradu.	Do-

šlo	tak	k	plánované	realizaci	třetí	části	školního	dvora.	V	roce	2014	byly	
postaveny	první	dvě	části	–	tzv.	Dvůr	her,	který	je	dnes	využíván	přede-
vším	školní	družinou	a	probíhá	zde	zahájení	a	ukončení	školního	roku.	
Druhá	 část	 tzv.	 Dvůr	 sportu	 slouží	 především	 k	 výuce	 tělesné	 výcho-
vy.		Nově	vzniklá	třetí	část	–	tzv.	Školní	zahrada	se	nachází	v	prostoru	
za	tělocvičnou.	Je	opatřena	zavlažovacím	systémem	s	dešťovou	vodou,	
kontejnery	pro	výsadbu	rostlin,	pergolou,	pod	kterou	se	nachází	prostor	
pro	uložení	nářadí	a	může	zde	probíhat	 i	samotná	výuka.	Žáci	se	zde	
budou	nejen	učit	pracovat	s	půdou,	starat	se	o	rostliny	a	pěstovat	zeleni-
nu	v	předmětu	pracovní	činnosti	-	pěstitelství,	ale	díky	trvalému	osázení	
některých	záhonů	bylinami	a	rostlinami	se	zde	budou	také	učit	poznávat	
rostliny	i	během	hodin	přírodopisu.	Byliny	mohou	dále	využívat	ve	va-
ření.	Pro	žáky	bude	vyučování	v	přírodě	přínosem	nejen	kvůli	propojení	
znalostí	s	praxí,	ale	i	díky	atraktivitě	učit	se	mimo	třídu.		Je	určitě	lepší	
trávit	více	času	na	zdravém	vzduchu	než	v	učebnách.	Výstavba	školní	za-
hrady	byla	zahájena	v	dubnu	a	k	jejímu	dokončení	došlo	na	konci	prázd-
nin	tohoto	roku.	Celá	akce	byla	financována	z	vlastních	prostředků.	

Alena Horáková

„Jela tam celá třída kromě 
dvou spolužáků. Bydleli 

jsme v garsonce. Hodně se 
nám tady líbilo.“

M. Vrbík, D. Mičola
„Hráli jsme hru s názvem 

Chýše, což byla hra v lese, kde 
jsme sbírali různé suroviny, které 
jsme směňovali. Abychom získali 
nějakou surovinu, museli jsme 
plnit úkoly. Pobyt hodnotíme 
jako super. Líbily se nám hry, 
dobře vařili a chtěli bychom tam 
znovu.“

E. Bočková. Š. Smištíková, V. 
Slavíková

„Poslední den jsme hráli hru 
s názvem Vlajky. Ty nás moc 
bavily. První jsme se rozdělili do dvou týmů. Náš tým prohrával a paní 
učitelka Prchlíková	nám	šla	pomoct,	aby	nám	nebylo	líto,	že pořád 
prohráváme. Vařili nám velmi dobře. Na snídani jsme si mohli vy-

brat, na co jsme měli chuť. Bylo to tam dobré, bavilo nás to tam 
a nechtěli jsme jet domů.“ Petrášová T., Balcarová N.
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SPOLKY

Hasiči a záchranáři

V	táborové	základně	střediska	Psohlavců	“Pod	širokým	du-
bem”	ve	Starých	Hutích	(Zlínský	kraj)	se	uskutečnil	letní	tábor	
SDH	Ostrožská	Nová	Ves	se	spřáteleným	SDH	Moravská	Nová	
Ves.	V	termínu	od	16.	do	28.	7.	2017	si	zde	užívalo	35	dětí	a	12	
dospělých	dny	plné	her,	společných	aktivit,	ale	i	učení.	V	duchu	
tématu	“Hasiči	a	záchranáři”	si	děti	vyzkoušely	např.	záchranu	
z	vodní	hladiny,	slaňování	a	zdravovědu.	To	vše	za	přispění	SDH	
Staré	Město,	který	v	 rámci	projektu	“Mladý	záchranář”	uspo-
řádal	 dvě	 ukázky	 s	 teoretickou	 i	 praktickou	 částí.	 Díky	 těmto	
ukázkám	a	programu	tábora	se	děti	na	13	dní	vymanily	ze	ste-
reotypu	počítačových	her,	mobilů	a	lelkování	u	sociálních	sítí.

Velké	 poděkování	 patří	 všem	 táborovým	 pracovníkům,	 ale	
i	ostatním,	kteří	ochotně	pomohli	s	přípravou	a	realizací	tábora.	
Odměnou	všem	je	spokojenost	dětí	a	jejich	nadšení	při	dotazu,	
zda	 je	 tábor	bavil,	chtěli	by	 jet	znova	a	v	neposlední	řadě	slzy	
v	očích	při	loučení	dětí	s	kolektivem	tábora.

Na	závěr	patří	také	poděkování	všem	sponzorům	tábora	za	
jejich	obrovskou	a	nedocenitelnou	pomoc.

Fotogalerii	z	tábora	najdete	na	adrese:		http://mhonves.rajce.
idnes.cz/	

Petr Babčan
hlavní vedoucí tábora



17www.onves.cz        profil

KULTURA

Oslava 60. výročí založení oddílu kanoistiky
Tak	 trochu	 netradičně	 byla	 oslava	 naplánována	 na	 čtvrtek	

17.	 srpna	 –	 samozřejmě	 na	 základně	 všeho	 dění	 –	 „na	 kánoj-
ce“.	Začátek	akce	byl	 stanoven	na	15.	hodinu,	ale	 to	prý	bylo	
určeno	pro	starší	a	ty,	co	nemusí	do	práce.	Tak	se	stalo,	že	ve	
stanovenou	dobu	bylo	přítomno	kromě	pořadatelů	jen	pár	hos-
tů,	ale	další	v	průběhu	následující	hodinky	přijížděli	na	kolech,	
v	autech	i	pěšky.	Někteří	dorazili	přímo	z	práce	a	Marek	Mazur	
domluvil	s	posádkou	vojenského	letadla	L	410,	které	se	ten	den	
shodou	okolností	nacházelo	na	kunovském	letišti,	že	nám	nad	
Štěrkem	udělá	nízký	průlet.	Tak	se	i	stalo	a	pilot	AČR	se	smys-
lem	pro	humor	nám	kousek	nad	našimi	hlavami	dokonce	„kolé-
báním“	letadla	ze	strany	na	stranu	zamával	na	pozdrav,	a	nabral	
výšku	a	směr	Brno.

Kromě	dávných,	nedávných	a	současných	reprezentantů	no-
voveského	oddílu	přijeli	i	vzácní	hosté	–	mimo	jiné	i	ministr	do-
pravy	Dan	Ťok	a	olympijský	vítěz	v	kanoistice	Martin	Doktor.	
Ten	sem	jezdí	se	sezemickým	oddílem	rád	a	ani	tentokrát	nepři-

jel	jen	tak.	O	tomto	srpnovém	víkendu	se	totiž	konalo	25.	mezi-
národní	mistrovství	Moravy	v	kanoistice	a	Slovácká	500.	Zúčast-
nili	se	kromě	„našich	“	závodníků	i	borci	nejen	z	celé	ČR,	SR,	
ale	třeba	i	ze	Slovinska,	Bulharska,	Francie,	Rakouska,	Polska,	
Lotyšska	a	dokonce	i	Gruzie.

Po	úvodních	neformálních	přivítáních	 typu	„A	ty	 jsi	kdo?“	
a	při	 shlédnutí	 výstavky	 fotografií	novoveských	úspěchů	si	pa-
mětníci	 zavzpomínali	 na	 mládí.	 Pak	 se	 šlo	 na	 vodu.	 Mohl	 jet	
každý,	kdo	věděl,	jak	se	sedí	v	lodi	a	jak	se	drží	pádlo.	Dokonce	
pana	ministra	Ťoka	naverbovali.	Místo	sněhobílé	košile	mu	půj-
čili	žluté	tričko,	vyhrnul	si	nohavice	od	kalhot,	zul	boty	a	usedl	
spolu	s	ostatními	do	jedné	dračí	lodě.	Na	druhé	jely	novoveské	
Denice	s	kormidelníkem	v	námořnickém	oblečku	a	maskotem,	
který	měl	slovácké	plavky	a	místo	bubnu	udávajícího	tempo	měl	

„ozembuch“.	 Za	 zpěvu	 vodáckých	 písní	 vyjely	 na	 vodu	 a	 klo-
bouk	 dolů,	 jelikož	 jízdu	 doprovázenou	 zpěvem	 trénovaly	 jen	
jednou	 a	 „Néni	 to	 žádný	 med	 –	 zaráz	 pádlovat,	 zpívat	 a	 eště	
držat	tempo!“.	Ze	břehu	bylo	z	hloučku	hostujících	závodníků	
z	Čech	slyšet:	„Hele,	tam	snad	pádluje	nějakej	soubor!“

Na	vodě	se	sjelo	na	dvacet	lodí	(v	akci	byly	všechny	lodě,	kte-
ré	byly	v	loděnici),	kromě	dvou	dračích	lodí	bylo	vidět	všechny	
singly	i	debly,	kanoe	i	kajaky	a	dokonce	čtyřkanoi	v	čele	s	Mar-
tinem	 Doktorem.	 Všichni	 několikrát	 obkroužili	 hladinu	 před	
loděnicí	a	pak	si	dali	malý	závod.	Četné	obecenstvo	na	břehu	
fandilo,	pilně	fotilo	a	dobře	se	bavilo.

Oficiální	 společenská	 akce	 byla	 zahájena	 v	 podvečer.	 Víťa	
Pjajčík	 přivítal	 všechny	 hosty	 –	 ty	 vzácné	 i	 ty	 každodenní,	 vý-
znamné	i	všední,	vážené	i	běžné.	Připomenuti	byli	„otcové	za-
kladatelé“	i	běžní	členové	oddílu,	kteří	jím	prošli	za	šedesát	let	
jeho	existence.	Těm,	kterým	paměť	už	tak	neslouží,	byla	k	dispo-
zici	mnohadílná	kronika	a	dvě	velké	tabule	s	fotografiemi	členů	
v	různých	údobích	60	let.	Našlo	se	hodně	dvou	i	třígeneračních	
rodin.

Přítomné	 pozdravili	 i	 vzácní	 hosté:	 ministr	 dopravy	 Dan	
Ťok,	olympijský	vítěz	Martin	Doktor,	Luděk	Galuška,	paní	mís-
tostarosta	Jaroslava	Bedřichová	a	spousta	dalších.	Kulturní	vy-
stoupení	předvedla	Denica,	Krasavci,	zahrála	cimbálová	muzika	
Banda.	Večer	vystřídaly	housle	a	cimbál	kytary.	Jara	Lažek,	Ma-
rek	Pjajčík,	Jara	Horák	a	Marek	Mazur	hráli	dlouho	a	zpívalo	
se	–	no,	jako	u	vody.

Bylo	 to	 moc	 pěkné	 odpoledne.	 Přejeme	 našim	 kanoistům	
(a	pochopitelně	 i	kajakářům)	hodně	nových	sportovců	a	 trpě-
livost	s	jejich	výchovou.	Ať	se	jim	dál	daří	šířit	slávu	novoveské	
vody	a	našich	šikovných	lidí.	

Anna Řezáčová

Beseda na domku
19.	září	byla	na	domku	beseda,	tentokrát	ovocná.	Pršelo,	

jen	se	lilo.	A	tak	došlo	méně	hostů.	Ale	naši	stálí	hosté	přišli,	
aby	si	mohli	popovídat,	sdělit	zážitky	z	 léta,	zjistit,	co	nové-

ho	se	událo	za	dobu,	co	se	
neviděli.	 Ochutnali	 jsme	
ovocné	 špízy,	 melounový	
salát	s	nivou,	jablkový	salát	
s	 mrkví	 a	 skořicí	 a	 skvělý	
ovocný	 salát	 se	 švestkami	
a	rumem.

Anna Řezáčová
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Slavnosti vína a otevřených památek 2017
Jak	už	se	stalo	za	ta	léta	zvykem,	sešli	se	všichni	milovníci	folklo-

ru	a	historických	památek	opět	druhou	zářijovou	sobotu	a	neděli	
v	Uherském	Hradišti.	V	sobotu	ráno	nás	probudilo	sluníčko	pro-
bleskující	mezi	mraky,	ale	pak	už	bylo	celý	den	moc	příjemně.

V	Ostrožské	Nové	Vsi	má	tenhle	svátek	folkloru	čím	dále	tím	
více	příznivců.	Chasa	bere	návštěvu	slavností	jako	generální	zkouš-
ku	na	hody	–	prověří	si,	jak	pilně	přes	prázdniny	všichni	nacvičovali	
hodová	vystoupení:	 jak	tančení	pod	májou,	tak	slavnostní	pásmo	
i	nedělní	odpolední	vystoupení	na	hodových	dozvucích.	Podle	toho,	
kolik	mládeže	přišlo	to	vypadá,	že	Terezka	s	Vojtou	berou	svou	roli	
stárků	vážně	a	zodpovědně.

Autobusy	nás	všechny	odvezly	do	„Hradišťa	města“.	Novoveš-
ťané	mají	zázemí	u	Roubíčků.	Na	jejich	zahradě	se	už	nějaký	ten	
rok	scházíme.	Pozdravíme	se	s	paní	a	s	pánem	domu,	oni	nás	krá-
lovsky	pohostí,	my	jim	zazpíváme	–	to	jako	„na	rozjezd,	abychom	
se	rozezpívali	–	Krasavci	i	Denica“.	K	tomu	nás	střídala	dechovka	
z	Boršic	a	bylo	nám	dobře.	Čekali	jsme,	až	se	průvod	rozejde	a	my	
se	přidáme	jako	členové	mikroregionu	Ostrožsko.	V	jeho	čele	hrá-
la	Novovešťanka.	První	šlo	letos	Veselí	nad	Moravou,	za	nimi	hned	
Ostrožská	Nová	Ves.	A	že	nás	bylo!	Okolo	stovky.	V	čele	vedení	
obce	–	pan	starosta	Pavel	Botek	a	paní	místostarostka	Jaroslava	
Bedřichová.	Po	nich	chasa,	Pomněnka,	Denica,	Krasavci.

Po	celé	trase	průvodu	se	zdravíme	se	známými	–	ať	Novovešťa-
ny	či	jinými	milovníky	vší	té	nevšední	krásy.	Ulejeme	si	občas	decin-
ku	novoveského	bílého	vína	a	pozveme	je	do	Reduty	na	vystoupení.	

Bylo	to	skvělé	a	užili	jsme	si	průvod	celým	městem.	Na	náměstí	byli	
Novovešťané	představeni	čestným	hostům	před	tribunou.	Pak	jsme	
odešli	všichni	na	nádvoří	Reduty,	kde	má	Mikroregion	Ostrožsko	
zázemí	 a	 všichni	 zde	 už	 léta	 vystupujeme.	 Letos	 zpívala	 Denica	
i	Krasavci.	Předvedli	jsme	plné	Redutě,	jak	to	v	Nové	Vsi	umíme,	
a	že	nás	zpívání	těší	a	máme	z	něj	radost.

Poté	pokračovaly	15.	slavnosti	vína	na	různých	místech	města.	
Snad	si	každý	host	vybral	 to,	co	ho	zajímá.	Potěší	své	oko,	sluch	
a	čich,	i	chuť	nějakou	dobrotou	–	ať	běžným	jídlem	či	nějakou	spe-
cialitou.	Pěkné	počasí	přispívá	i	k	tomu,	že	si	do	města	naši	spolu-
občané	zajedou	i	na	kolech.

Doufám,	že	všichni	ti,	kteří	si	letos	nenechali	ujít	slavnosti	vína,	
nebyli	zklamáni	a	užili	si	to	krásné	setkání	lidí,	kterým	není	zatěžko	
chodit	na	zkoušky,	cvičit	a	pilovat	písničky.	Vyprat,	naškrobit,	vy-
žehlit	a	obléci	kroje	–	to	krásné	dědictví	našich	moudrých	před-
ků.	V	neposlední	 řadě	 to	 chce	 i	odvahu	vyměnit	džíny,	 tričko	
a	svetřík	za	spodnice,	sukňu,	fjertůšek,	rukávce,	kordulku,	šátek	
a	obojek.	A	chlapi?	Víte,	co	práce	dá	„uvést	ho	do	stavu	dívatel-
nosti“?	Jenom	vyžehlit	košulu	dudovicu	je	nadlidský	úkol?	Ně-
která	si	na	něj	ani	doma	netroufne	a	nechá	si	dudovicu	vyžehlit	
u	profesionálů.	Pak	už	jen	navléct	nohavice,	kordulu,	na	hlavu	
nasadit	širák	s	vonicú.	Nazout	vysoké	boty	a	vydat	se	odvážně	do	
města.	Tam	je	ale	takových	odvážlivců	více	a	hned	se	cítíte	lépe.

A	pro	krásné	společné	zážitky	to	všechno	podnikáme.
Anna Řezáčová

KULTURA
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Novoveské hody 2017
V sobotu 23. září 2017	 lilo	 jako	 z	 cedníku.	 Nebe	 pouštělo	

všechno	to,	co	nám	od	jara	zadržovalo	a	dávkovalo	po	kapkách.	
Chasa	 ten	 den	 zvala	 na	 hody.	 Pro	 naprostou	 nepřízeň	 počasí	
nechodili	mladí	od	rána,	ale	až	po	obědě.	Aby	stihli	obejít	celou	
dědinu,	rozdělili	se	na	skupinky.	K	nám	přišla	stárka	se	stárkem	
a	hrstkou	kamarádů	(Kamil,	Lucka,	Vojta	…).

Ráda	jsem	je	viděla.	Někdo	sice	odstonal	tu	nevlídnost,	ale	
v	podstatě	„všichni	přežili“.	V	dalším	týdnu	už	si	zdobili	halu.	
Z	 domečku	 přivezli	 „žúdro“	 a	 z	 krepového	 papíru	 děvčata	
z	chasy	celé	léto	vyráběla	růže	na	ozdobení	haly,	májky	i	bran	
a	sloupků	u	vjezdu	do	obce	a	také	vchodu	do	domu	stárky.

V pátek 29. září,	den	po	svatém	Václavu,	bylo	opravdové	babí	
léto.	Modré	nebe,	sluníčko	svítilo	a	dokonce	i	hřálo.	Už	po	půl	páté	
se	začali	scházet	zvědavci	před	orlovnou,	začal	se	popíjet	burčák,	
víno	či	něco	z	vlastních	zásob.	Děvčata	už	čekala,	až	z	Chylic	přije-
de	vůz	s	májou	v	doprovodu	šohajů	a	cimbálové	muziky.

Před	 orlovnou	 už	 stál	 cimbál	 a	 vzápětí	 se	 hrálo	 a	 zpívalo.	
Děvčata	 v	 čele	 se	 stárkou	 Terezkou	 ozdobila	 korunku	 májky	
a	 začalo	 „stavění	 máje“.	 Celou	 akci	 řídil	 stárek	 Vojta	 Pančík.	
Cimbálka	hrála	skvěle	–	posílena	o	mládežníky:	Kubu,	Davida,	
Barboru,	Barunku	a	Denisu.	Deset	lidí	–	to	už	je	něco.	Jen	ať	se	
mladí	snaží	a	ostřílejí	se!	Hostů	přišlo	nepočítaně,	potkávali	se	
známí,	příbuzní,	hosté	a	přijeli	i	Novovešťané	„ze	světa“.

Až	se	postavila	májka,	děvčata	zatančila	Karičky	(a	bylo	jich	
30!).	K	vidění	byla	stárka	a	podstárka,	stárky	minulé	a	snad	i	bu-
doucí.	O	půl	sedmé	jsme	se	rozešli	k	domovům.

Sobota 30. září
Po	 jedné	 odpoledne	 se	 začala	 scházet	 chasa	 v	 historickém	

domku	u	kostela.	Bylo	krásné	počasí	–	hody	jak	malované.	De-
chová	 hudba	 doprovázela	 na	 cestě	 po	 dědině	 32	 nádherných	
párů	 v	 obřadních	 krojích	 –	 a	 to	 nebyli	 všichni.	 Opozdilci	 se	
prý	přidají	 cestou	pro	dva	hlavní	aktéry:	 stárka	Vojtu	Pančíka	
a	 stárku	Terezku	Hůskovou.	Průvod	doprovázela	 skupina	dětí	
a	ostatní	krojovaní	(děti,	maminky,	babičky,	dědečci,	muzikanti	
z	cimbálky).	Je	to	nádhera!	Jen	ať	je	vidí	co	nejvíce	lidí	cestou.	
Letos	vyšel	plán	skvěle:	stárek	z	chylické	dědiny	a	stárka	z	Ni-
vek.	Mladí	nachodili	více	jak	6	km.

Po	 takovém	 výšlapu	 přišel	 průvod	 před	 školu:	 muzikanti,	
stárka	se	stárkem,	chasa	a	ostatní	krojovaní.	Průvod	uzavíraly	

dva	vozy.	Na	žebřiňáku	jela	cimbálová	muzika	a	na	druhém	Kra-
savci.	„Denica	nejde	do	průvodu?	No	to	je	konec!	Zamyslete	sa	
nad	sebú,	neboť	tradice	bez	Denice	–	to	nejde!“,	říkal	Josef.	Tak	
my	se	příští	rok	polepšíme	a	také	se	svezeme	na	voze.

Předávání	 práva	 zahájil	 obecní	 policajt.	 Zhodnotil	 dění	
v	obci	za	uplynulý	rok,	starosta	s	místostarostkou	předali	stár-
kům	právo	pan	farář	všem	přítomným	požehnal.	Pak	se	všechno	
dění	přesunulo	na	 sportovní	halu	k	 tradičnímu	hodovému	vy-
stoupení.	První	zatančily	děti	mateřské	školy.	Po	nich	Včelínek,	
Pomněnka	a	vše	 zakončila	 chasa	hodovým	vystoupením.	Mla-
dých	bylo	letos	tolik,	že	se	všichni	na	parket	ani	nevešli.	Tančilo	
31	 párů	 a	 ostatní	 přihlíželi.	 Je	 to	 neskutečné	 –	 tolik	 mladých	
lidí	v	obřadních	krojích!	Všechna	děvčata	byla	„jako	z	cukru“!	
Fjertůšky	od	růžového	přes	světle	zelený,	modrý,	fialový,	pak	te-
rakotový	a	nakonec	klasický	červený.	Zahlédla	jsem	i	tři	ornáty.	
Bylo	to	skvělé,	když	uvážíme,	že	se	tenhle	materiál	už	od	konce	
války	nevyrábí.	Lidé	si	krojů	váží	a	opatrují	je.

Pak	jsme	se	rozešli	domů,	abychom	se	po	večeři	znovu	sešli	
na	sportovní	hale	k	večerní	zábavě.	Hrála	dechová	hudba	Blat-
nička	a	cimbálová	muzika	Vinár.

Neděle 1. října
V	neděli	dopoledne	stála	 skupina	 lidí	před	kostelem,	aby	

si	 prohlédla	 příchozí	 chasu	 cestou	 do	 kostela	 na	 slavnostní	
mši.	Slavnostní	průvod	se	shromáždil	jako	vždy	před	orlovnou	
a	prošel	pár	set	metrů	ke	kostelu.	Opět	se	sešlo	přes	30	kro-
jovaných	 párů!	 A	 to	 je	 opravdu	 pozoruhodný	 výkon,	 jelikož	
někteří	toho	za	ty	tři	dny	folklorních	radovánek	skutečně	moc	
nenaspali!

Na	nedělní	podvečer	byla	naplánovaná	poslední	část	hodů:	
hodové	dozvuky.	Na	orlovně	se	sešla	Novoveská	banda,	ženský	
sbor	Denica,	mužský	sbor	Krasavci	a	hodová	chasa.	Na	jejich	
vystoupení	se	přišlo	podívat	pár	desítek	hostů.	Bavili	 jsme	se	
náramně	 a	 ani	 se	 nám	 nechtělo	 o	 půlnoci	 domů.	 Tyto	 hody	
byly	skvělé!

P.S.:	Kdo	si	v	pondělí	ráno	přivstal	a	zašel	do	obchodu	na	ná-
kup,	mohl	narazit	na	„zdravé	jádro“	chasy,	která	si	přišla	rovnou	
z	 orlovny	 nakoupit	 čerstvé	 pečivo.	 Naposled	 jsme	 si	 zazpívali	
a	rozešli	se	domů.		

 Anna Řezáčová

KULTURA
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Novoveská chasa ve Falkensteinu
Na	 to,	 že	 novoveská	 chasa	 není	 souborem,	 dostalo	

se	 jí	 té	 cti	 vystoupit	 dne	 16.	 9.	 2017	 v	 rakouském	 Fal-
kensteinu	na	festivalu	Wein	–	Kunst	und	Kultur.	Na	tuto	
akci	 jsme	 byli	 přizváni	 folklorním	 sdružením	 obce	 Blat-
nička	 a	 hlavně	 jejich	 paní	 starostkou,	 neboť	 jim	 chybělo	

taneční	 těleso.	V	devíti	párech,	oblečeni	po	sedlcky	a	za	
doprovodu	 CM	 ZUŠ	 Veselí	 nad	 Moravou	 jsme	 předved-
li	pásmo	nejen	hodových	tanců,	ale	 také	tance	z	různých	
oblastí.	Základnou	nám	byla	 zdejší	 fara,	 kde	v	místnosti	
vedle	nás	klepaly	místní	děvčice	řízky,	takže	jsme	předem	
věděli,	 co	nás	 jistě	čeká	a	nemine.	Samotný	Falkenstein,	
kopcovitý	terén	vinných	hůr,	které	jsme	projeli	na	vyhlíd-
kovém	 voze.	 Nad	 celým	 krajem	 dominuje	 starobylá	 zří-
cenina	 zdejšího	 hradu,	 tak	 jako	 u	 nás	 hrad	 Buchlov	 nad	
Dolňáckem,	avšak	kromě	historické	stavby	zde	pro	tento	
den	 dominovalo	 i	 sychravé	 počasí,	 které	 se	 ke	 konci	 na-
šeho	 zájezdu	 proměnilo	 v	 mírný	 déšť.	 Útočištěm	 se	 nám	

stal	jeden	z	historických	vinných	sklepů,	jež	pojímal	sudy	
gigantických	rozměrů.	Na	závěr	bychom	chtěli	poděkovat	
kolegům	z	Blatničky,	za	poskytnutou	příležitost	a	doufá-
me,	že	s	námi	byli	spokojeni.

František Miklíček

KULTURA
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Schola
Ve	dnech	26.	-	30.	7.	2017	Malá	Schola	opět	navázala	

na	již	tradiční	letní	tábory	(soustředění)	pod	společným	
názvem	 BOŽÍ	 ARMÁDA.	 Přesto,	 že	 nám	 počasí	 moc	
nepřálo	 a	 většina	 času	 nám	 propršelo	 –	 zábava	 a	 sou-
těže	vše	napravily.	Vydařil	 se	nám	i	výlet	 spojený	s	vý-
šlapem	 na	 Bouzov,	 při	 kterém	 děti	 plnily	 různé	 úkoly.	
Za	odměnu	si	děti	v	Relax	Parku	Bouzov	užili	 jízdu	na	
motokárách.

Letos	 nám	 odešla	 velká	 část	 členek,	 které	 ukončily	 základní	
školní	docházku.	Děkujeme	jim	za	společně	prožité	chvíle	a	posily	
na	mších	svatých.	Zveme	rovněž	nové	zájemce,	kteří	doplní	naši	
skupinu,	pomohou	se	zpěvem	a	přidají	se	k	našim	hrám	a	výletům.	
Scházíme	se	každý	pátek	od	18:00	do	20:00	na	obecním	úřadě.

O	plánovaných	akcích	vás	budeme	včas	informovat.	Těšíme	
se	na	vás.	

Tereza Frýzová

Módní večer Marie Zelené
Čas	běží,	je	tu	podzim	a	s	ním	již	tradičně	

naše	rodačka	módní	návrhářka	Marie	Zele-
ná	chystá	módní	přehlídku.	Bude	se	konat	3.	
prosince	2017,	tedy	první	adventní	neděli,	ve	
14	a	v	18	hodin	v	místní	sportovní	hale.	Ve-
čerem	provede	herec	a	moderátor	Jan	Čen-
ský.	 Nad	 módní	 přehlídkou	 převzal	 záštitu	
hejtman	 Zlínského	 kraje	 Mgr.	 Jiří	 Čunek	
a	zlínský	zastupitel	a	starosta	naší	obce	Ing.	
Pavel	Botek.

Večer	 bude	 jako	 každoročně	 módní,	
hudební	 a	 umělecký	 a	 bude	 opět	 více	 pře-
kvapení	a	velmi	milých	vystupujících	hostů.	
Naši	obec	navštíví	významní	lékaři	a	primáři	
z	dětských	oddělení	z	nemocnic	ze	Zlínské-
ho	a	Jihomoravského	kraje.	Modely	z	kolek-
ce	Marie	Zelené	bude	po	skončení	večerní	
přehlídky	možné	zakoupit	 za	 zvýhodněnou	
cenu.

Necháme	se	překvapit,	co	pro	nás	všech-
no	 Marie	 Zelená	 přichystala.	 A	 už	 teď	 se	
těšíme	a	zveme	všechny	občany	na	krásnou	
podívanou.	

Miroslava Vajdíková

KULTURA
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HISTORIE

Školní rok 1976/77
Přípravný	týden	začal	již	23.	8.	1976.	Na	první	pedagogické	

radě	 přivítal	 ředitel	 školy	 všechny	 učitele	 a	 popřál	 jim	 hodně	
úspěchů	 do	 nového	 školního	 roku.	 Přidělení	 předmětů	 a	 tříd	
bylo	 již	připraveno	na	konci	školního	roku,	takže	výuka	podle	
rozvrhu	začala	již	od	3.	dne.	Školní	rok	byl	zahájen	1.	září	1976	
již	v	7:30	hodin	na	MNV,	kde	zástupci	MNV	a	SPOZ	přivítali	
nejmladší	 žáky	–	prvňáčky.	Slavnostní	 zahájení	proběhlo	v	 tě-
locvičně,	 kde	 zahajovací	 projev	 přednesl	 ředitel	 školy	 a	 pak	
pozdravné	projevy	pronesli	 zástupci	MNV.	Žáci	 vyslechli	pro-
jev	 ministra	 školství.	 Třídní	 učitelé	 rozdali	 žákům	 pomůcky	
a	uzavřeli	1.	den	školního	roku.	Budovy	byly	čisté,	některé	třídy	
a	chodby	vymalované.	Pozemek	byl	udržován	pravidelnými	bri-
gádami	během	prázdnin.

V	pedagogickém	kolektivu	došlo	k	několika	změnám	-	místo	
Z.	Kupcové,	která	přešla	do	Uh.	Ostrohu,	přišla	Ing.	Jančaříko-
vá	z	Veselí	nad	Moravou,	učitelka	z	Uh.	Ostrohu	Z.	Fabiánová	
se	po	MD	vrátila	zpět,	pí	učitelka	Ondruchová	ukončila	pracov-
ní	poměr,	místo	J.	Kodrlu	přišla	M.	Miklendová	z	Uh.	Hradiště.	
Během	 školního	 roku	 došlo	 k	 těmto	 změnám	 -	 K.	 Pudelková	
na	vlastní	žádost	odešla	z	učitelské	služby	a	přišel	učitel	Štěpán	
–	důchodce.	V.	Hanáčková	odešla	11.	 4.	na	MD,	místo	ní	na-
stoupila	M.	Hofmanová,	ale	až	1.	5.,	pí	Z.	Fabiánová	nastoupila	
na	MD	od	1.	6.,	ale	zástup	nebyl	ustanoven.	Místo	V.	Ondrové	
nastoupila	M.	Botková	jako	vychovatelka	ŠD,	na	její	místo	při-
šla	A.	Volasová,	která	na	konci	školního	roku	v	době	nemoci	M.	
Botkové	převzala	 její	 třídu	a	místo	ní	nastoupila	J.	Křiváková	
z	Uh.	Hradiště,	která	se	vrátila	z	MD.	O.	Šmolíková	byla	od	7.	6.	
do	28.	6.	na	lázeňském	léčení	a	zastupovala	ji	J.	Stašková.	Práce	
pedagogického	sboru	byla	na	dobré	úrovni,	učitelský	kolektiv	se	
stabilizoval.

1.	A 25	žáků Jiřina	Hladká
1.	B 24 Marie	Muchová
2.	A 22 Olga	Šmolíková

2.	B 22 Miroslava	Hastíková
3.	A 23 Milada	Botková
3.	B 26 Drahomíra	Šálková
4.	A 25 Vlasta	Galušková
4.	B 24 Květoslava	Pudelková
5.	A 24 Marie	Miklendová
5.	B 23 Miroslava	Pavelková
6.	A 21 Antonín	Lesniak
6.	B 21 Jarmila	Davídková
7.	A 30 Ludmila	Kopálková
7.	B 29 Josef	Botek
8.	A 24 Zdena	Fabiánová
8.	B 26 Dana	Hofmannová
9.	A 24 Anna	Hašková
9.	B 24 Vlasta	Hanáčková

Podle	pokynů	odboru	školství	proběhlo	politické	školení.	Prá-
ce	učitelského	sboru	se	řídila	CPP.	Učitelé	se	snažili	aktivně	plnit	
stanovené	úkoly.	Inspektorka	Vlasta	Klimentová	-	OŠI	provedla	
v	měsíci	listopadu	až	lednu	hloubkovou	inspekci.	Při	závěrečném	
hodnocení	 ocenila	 snahu	 pedagogického	 sboru	 o	 zavádění	 no-
vých	forem	do	výuky,	vyzvedla	řadu	pěkných	hodin	a	výchovných	
aspektů.	 Do	 tohoto	 rámce	 zapadly	 i	 úspěchy	 žáků	 ve	 fyzikální	
a	chemické	olympiádě	a	olympiádě	ruského	jazyka.

FO:	V.	Basovník,	P.	Bělohrad	 	(J.	Hrachovský)
CHO:	V.	Basovník,	P.	Bělohrad,	Inderka	 (S.	Janíčková)
JR:	A.	Snopková,	v	krajském	kole	4.	místo	 (D.	Hofmannová)
BO:	L.	Horká	 (J.	Jančaříková)

K	výročí		 jednotlivých	událostí	připravily	MS	 různé	 soutěže	
a	 akce:	 besídky,	 výstavy	 knih,	 výchovné	 koncerty,	 turnaj	 tříd	
v	 kopané,	 recitační	 soutěže,	 divadelní	 a	 filmová	 představení,	
soutěž	O	zemi,	turnaj	v	ledním	hokeji,	soutěž	Puškinův	památ-

1976–1977, 9. A
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ník,	turnaje	ve	vybíjené	a	v	košíkové,	družební	setkání	se	ZDŠ	
Bošáca,	 soutěž	 Zlatá	 zebra	 a	 oslava	 MDD.	 K	 již	 tradičnímu	
kroužku	výtvarnému,	turistickému	a	hudebnímu	se	přidal	krou-

žek	přírodopisný,	matematický	a	úspěšně	si	vedl	Klub	ruského	
jazyka.	Ve	sportovních	soutěžích	 jsme	dosáhli	 těchto	úspěchů:	
Pohár	čs.	Rozhlasu	-	3.	N.	Hyráková,	sprinterský	víceboj	-	4.	N.	

Hyráková,	okresní	přebor	ve	stolním	tenisu	-	3.	P.	Pijáček,	běh	
MF,	okresní	přebor	-	5.,	6.	a	8.	místo,	okresní	přebor	v	turistice	-	
5.	P.	Bělohrad,	6.	V.	Basovník,	okresní	přebor	v	cyklistice	-	1.	M.	

Ťok,	2.	Verbík,	mladší	žáci,	ml.	Dorostenci	-	3.	Kupec.	Žáci	zís-
kali	141	bronzových	a	8	stříbrných	odznaků,	3.	místo	v	kopané	
o	 Pohár	 Uh.	 Brodu.	 Exkurze	 žáků	 se	 řídily	 plánem,	 který	 vy-
pracoval	J.	Hrachovský	–	Planetárium	Brno,	ZOO	Brno,	Mesit,	
Let,	Autopal,	Pneumatikárna	v	Otrokovicích.	Práce	PO	SSM	si	
udržuje	již	svoji	tradici	a	některé	akce	přispěly	k	jeho	popula-
ritě	–	turistický	pochod	přes	Bílé	Karpaty,	soutěž	Vždy	připra-
ven,	 Partyzánský	 samopal,	 sběr	 odpadových	 surovin.	 SRPŠ	 se	
zaměřilo	na	již	tradiční	formy	práce	–	pomoc	při	materiálovém	
zabezpečení,	finanční	pomoc	a	pořádání	plesu.

Prospěch	a	chování:	1.	Pololetí	-	prospěli	všichni,	z	toho	s	vy-
znamenáním	33,6	%,	pochval	25,	důtka	ředitele	školy	11,	důtka	
třídního	učitele	8.	Druhé	pololetí:	neprospěl	1	žák,	s	vyznamená-
ním	37,4	%,	pochval	25,	druhý	stupeň	z	chování	3,	důtka	ředitele	
školy	3,	důtka	třídního	učitele	3.	 	Vyznamenání	obdržela	paní	
učitelka	Marie	Muchová	–	dopis	vedoucího	odboru	školství	ONV.

Ředitel školy: Svatopluk Hofmann
Zapsal Josef Hrachovský

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

HISTORIE

1976–1977, 9. B

1976–1977, 1. B 1976–1977, učitelský sbor

1976–1977, 1. A
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Před 130 lety zastavil v Nové Vsi první vlak
1. června 1887	byl	zahájen	provoz	na	 trati	Bzenec	(město)	

–	Veselí	nad	Mor.	–	Uh.	Ostroh	–	Nová	Ves	–	Kunovice,	a	tak	
i	naší	obcí	projížděl	první	vlak.	Tento	úsek	byl	částí	ještě	nedo-
končené	železniční	dráhy	Brno	–	Vlárský	průsmyk	–	Trenčanská	
Teplá.	Nejdříve	se	přepravovalo	jenom	zboží	a	od	5.	června	také	
osoby.	Osobní	vlaky	jezdily	dvakrát	denně.1)

Z	 toho	 období	 nemáme	 bohužel	 žádné	 zprávy	 o	 nádraží	
a	o	jeho	zaměstnancích.	První	údaj	nalezneme	až	v	roce	1889	
v	 matrice	 narozených,	 kdy	 se	 v	 nádražním	 domku	 č.	 p.	 416	
„hlídači na železné dráze“	 narodilo	 dítě.	 Hlídač	 se	 jmenoval	
Julius	 Appel.	 Měl	 manželku	 Josefu	 a	 8.	 října	 se	 jim	 narodil	
syn	Ferdinand.	Appel	byl	synem	Ferdinanda	Appela,	zaměst-
naného	na	železnici	v	Krasíkově	(dnes	okres	Ústí	nad	Orlicí).	
O	 přednostovi	 stanice	 v	 roce	 1887	 lze	 spíše	 pochybovat.	 Na	
malých	nádražích,	kde	vlak	jenom	zastavoval	a	projížděl	dva-
krát	 denně,	 byla	 samozřejmě	 pokladna,	 ale	 jízdenky	 vydával	
nižší	železniční	zaměstnanec.	Také	se	staral	o	vše,	co	souvise-
lo	s	dopravou	zavazadel	a	zboží.	Jak	šla	 léta,	přibývalo	i	více	
zpráv	 o	 naší	 železniční	 stanici.	 Např.	 od	 1.	 února	 1914	 byla	
„ustanovena za stanici pro nakládání a skládání zvířat“.	V	tako-
vé	stanici	se	odbývaly	kontroly	zdravotního	stavu	zvířat,	aby	se	
zabránilo	šíření	zvířecích	nemocí.	Ještě	určitě	stojí	za	zmínku,	
že	v	roce	1926	byla	zřízena	zastávka	s	názvem	Novoveské	Láz-
ně-zastávka,	která	bývala	otevřena	od	15.	května	do	30.	Září.	
Zastavoval	zde	vlak	dopoledne	směrem	do	Brna	a	odpoledne	
směrem	opačným.	Našly	by	se	ještě	jiné	dávno	zapomenuté	za-
jímavosti,	ale	o	tom	až	někdy	jindy.

Tento	 příspěvek	 je	 věnován	 vlárské	 dráze,	 která	 prochází	
naší	 obcí.	 Nejdříve	 si	 připomeňme,	 kudy	 na	 moravském	 Slo-
vácku	 vedla	 železnice,	 než	 se	 začalo	 s	 výstavbou	 tratě	 Brno	 -	
Vlárský	průsmyk	-	Trenčanská	Teplá.	Naším	krajem	projížděly	
vlaky	pouze	po	Severní	dráze	císaře	Ferdinanda,	která	propojila	
Dolní	Rakousy,	Moravu	(Břeclav	-Hodonín	–	Bzenec	-	St.	Měs-
to	-	Přerov	…)	a	rakouské	Slezsko	se	Západní	Haličí.	Bzenec	
spojovala	místní	dráha	s	Kyjovem	a	z	nádraží	ve	St.	Městě,	tehdy	
to	ale	bylo	Uh.	Hradiště	 -	 severní	nádraží,	vedla	místní	dráha	
přes	Kunovice	do	Uh.	Brodu.

Po	roce	1883	se	konečně	začala	stavět	Českomoravská	příč-
ná	dráha	(Böhmisch	-	mährische	Transversalbahn),	neboli	tran-
sverzálka.	 Její	 součástí	 se	 stala	 i	 trať	Brno	–	Vlárský	průsmyk	
–	Trenčanská	Teplá.	Transverzálka	měla	spojit	Čechy	(od	bavor-
ských	hranic),	Moravu	(přes	Jihlavu,	Brno,	Bzenec,	Vlárský	prů-
smyk)	a	Uhry,	kde	by	se	spojila	s	Povážskou	dráhou.

Brno – Vlárský průsmyk – Trenčanská Teplá.
Stavba	 probíhala	 postupně	 a	 nás	 bude	 zajímat	 především	

úsek	Bzenec	–	Vlárský	průsmyk:
1885	–	v	tomto	roce	byl	Rakousko-uherskou	společností	stát-

ní	dráhy	předložen	c.	k.	ministerstvu	obchodu	podrobný	projekt	
pro	 trať	 Veselí	 nad	 Mor.	 –	 Kunovice.	 Mezi	 touto	 společností,	
jako	budoucím	provozovatelem	dráhy,	a	dotčenými	obcemi	ná-
sledně	probíhala	úřední	jednání	o	trase	budoucí	železnice,	která	
také	 zahrnovala	 jednání	 o	 vykoupení	 pozemků,	 o	 protipožár-
ních	opatřeních	na	trati	apod.:	26.	-	27.	října	s	obcemi	Předměstí	
Veselí,	Milokošť	a	Předměstí	Uh.	Ostrohu;	28. října s obcemi 
Kvačice, Chylice a Nová Ves;	29.	října	s	obcí	Kunovice.2)

1886	 –	 zajímavé	 je,	 že	 projekt	 pro	 trať	 Bzenec-Veselí	 byl	
schválen	až	28.	ledna	1886.	Ve	dnech	2.-4.	března	pak	probíhala	
úřední	jednání	v	katastrálních	obcích	Bzenec,	Veselí	nad	Mor.,	
Zarazicích	a	Předměstí	Veselí.3)

1887	–	1.	června	byla	zprovozněna	trať	Bzenec	(město)	–	Ve-
selí	nad	Mor.	–	Uh.	Ostroh	–	Nová	Ves	–	Kunovice.

1888	–	v	květnu	se	v	Uh.	Hradišti	začalo	jednat	o	železnici	
z	Kunovic	do	Uh.	Brodu,	která	byla	již	dříve	vybudována	jako	
místní	dráha	a	odbočka	Severní	dráhy	císaře	Ferdinanda.	Jeli-
kož	se	stala	spojnicí	na	trati	z	Brna	na	Vláru,	musela	být	převe-
dena	do	kompetence	Rakousko-uherské	společnosti	státní	drá-

hy.4)	Zrovna	tak	se	musela	řešit	i	místní	dráha	Bzenec	-	Kyjov,	
ale	jednání	proběhlo	zřejmě	ve	Bzenci.

28. října 1888	byla	vlárská	dráha	otevřena.	Transverzálka	po-
kračovala	za	Vlárským	průsmykem	spojovací	dráhou	do	stanice	
Trenčanská	Teplá,	která	měla	tehdy	úřední	název	Teplá-Teplice-
-Trenčín.	I	když	se	konaly	velké	přípravy	na	slavnostní	zahájení	
provozu	za	účasti	vysokých	rakouských	i	uherských	hodnostářů,	
nakonec	se	vše	odehrálo	v	tichosti,	bez	úřední	slavnosti	a	bez	vý-
znamných	osobností:	dopoledne	vyjel	z	Trenčanské	Teplé	vlak,	
dorazil	do	Uh.	Brodu	a	odpoledne	se	vrátil	zpět.	Příčinou,	proč	
se	slavnost	nekonala,	prý	byly	neshody	uherského	ministra	do-
pravy	a	obchodu	s	vedením	soukromých	i	státních	drah	a	právě	
tehdy	proti	sobě	stáli	v	opozici.5)

Důležitost	této	události	pro	nás	však	spočívala	ne	v	oslavách,	
ale	v	tom,	že	to	byla	první	železniční	dráha,	která	přímo	spojila	
moravské	Slovácko	s	uherským	Slovenskem.

Celá	dráha,	nejenom	na	moravsko-slovenském	pomezí,	měla	
veliký	 význam	 především	 pro	 hospodářský	 rozvoj	 v	 našem	 re-
gionu,	který	nestál	zrovna	v	popředí	zájmu	Rakousko-uherské	
monarchie.

Ludmila Nešporová
Zdroje:
1)	Moravská	Slovač-8.6.1887-č.	45-str.	2
4)	Moravská	Slovač-9.5.1888-č.	37-str.	2
5)	Moravská	Slovač-31.10.1888-č.	87-str.	3
dostupné	na	www.digitalniknihovna.cz/vkol
2)	Brünner	Zeitung-13.10.1885-příloha	k	č.	234-str.	1
3)	Brünner	Zeitung-16.2.1886-příloha	k	č.	37-str.	3
dostupné	na	www.digitalniknihovna.cz/mzk
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Procházka po hřbitově aneb Obnovitel vinařství
Někoho	může	překvapit	pojmenování	jedné	místní	trati	v	Nové	

Vsi,	a	sice	Vinné	hůry.	Tento	název	připomíná,	že	naše	obec	byla	kdy-
si	vinařskou	vesnicí.	Vinné	hůry	máme	skutečně	na	mapě	z	18.	sto-
letí	zakreslené	jako	vinice.	A	archiv	ostrožského	panství	vypočítává	
vinaře,	kteří	v	Nové	Vsi	a	Chylicích	byli,	případně	ty,	kdo	zde	vinice	
vlastnili.	Na	počátku	19.	století	konzumaci	vína	začala	nahrazovat	
konzumace	kořalky	a	révokaz	na	přelomu	19.	a	20.	století	udělal	za	
staletou	historií	vinařství	tečku.

Zájem	o	víno	však	nezmizel	v	některých	blízkých	vesnicích,	pro	
které	bylo	víno	důležitým	artiklem	a	vinice	 tam	byly	obnovovány.	
V	Nové	Vsi	však	pro	vinařství	valného	smyslu	nebylo,	a	tak	nějaká	
„hlava“	byla	snad	někde	na	dvoře	nebo	v	zahradě.	O	obnovu	vinic	
se	ve	druhé	polovině	20.	století	pokusil	Ludvík	Šaňák,	jehož	hrob	se	
nachází	v	urnové	části	hřbitova.

Rod	Šanáků,	někteří	se	dnes	píší	ve	variantě	Šaňák,	vznikl	z	rodu	
Šanovských	 v	 Nové	 Vsi	 ve	 2.	 polovině	 18.	 století.	 Pavel	 Šanovský	
(1751	–	1815)	v	průběhu	vlastního	života	se	uvádí	nejprve	pod	jmé-
nem	Šanovský,	na	konci	života	vystupuje	jako	Šanák,	a	to	v	Chylicích,	
jedna	větev	však	zůstala	v	Nové	Vsi,	ta	však	vymřela	před	více	jak	
sto	lety.	Rod	Šanovský	se	připomíná	poprvé	v	roce	1592	ve	Véskách,	
tedy	na	ostrožském	panství,	odtud	se	přesunul	k	nám.	Souvisí	zřejmě	
s	příchodem	Slezanů	na	Slovácko	v	16.	století	a	příjmení	vzniklo	nej-
spíše	podle	Šenova	u	Ostravy.

Ludvík,	nejprve	Šanák,	později	Šaňák,	se	narodil	v	Nové	Vsi	na	dnes	
už	neexistujícím	čísle	415	na	Záhumení	dne	15.	srpna	1920.	Byl	synem	
Jana	Šanáka	(1880	–	1966)	z	Chylic	č.	58,	a	jeho	manželky	Marie,	rozené	
Miklíčkové	(1882	–	1934)	z	čísla	404.	Otec	byl	zedník,	pracoval	dlou-

há	léta	ve	Vídni,	v	Ostravě,	bojoval	
v	1.	světové	válce.	Maminka	se	vě-
novala	 zemědělství	 a	 domácnosti,	
byla	 velmi	 pracovitá	 a	 jako	 jedna	
z	prvních	v	Nové	Vsi	si	pořídila	šicí	
stroj.	Ludvík	byl	nejmladší	a	vyrůs-
tal	se	sestrami	Marií	a	Annou	a	bra-
try	Františkem	a	Janem.	Po	vyjítí	ze	
školy	 se	 začal	učit	 krejčím,	ale	po	
třech	 dnech	 toho	 nechal	 a	 dal	 se	
na	stolařství,	vyučil	se	v	dílně	mis-
tra	Nedbala	na	Záhumení.	Oženil	
se	 s	 Ludmilou	 Juráskovou	 (1924	
–	 2008)	 z	 čísla	 246	 (dnes	 dům	 už	
nestojí,	 byl	 na	 rohu	 Nádražní)	
a	k	Juráskům	se	nastěhoval.	Vycho-
vávali	spolu	dvě	dcery.	Ludvík	pra-
coval	v	Letu	a	pro	velký	okruh	příbuzných,	známých,	spolupracovníků	
i	šéfů	vyráběl	stolařské	výrobky	ve	své	domácí	dílně.

Měl	rád	přírodu,	a	to	byl	zřejmě	důvod	zájmu	o	vinnou	révu.	Kou-
pil	pole	na	Kunovsku	a	vysadil	zde	vinohrad,	ve	kterém	bylo	800	hlav.	
Když	v	roce	1965	vznikla	v	Nové	Vsi	organizace	zahrádkářů,	měl	v	ní	
na	starosti	vinohradnictví,	avšak	krom	přátel	Jelénka	a	Kovaříka	se	moc	

dalších	 vinařů	 nenašlo.	 Ludvíkovo	 vinařství	 mělo	 ohlas,	 především	
u	lázeňských	hostů,	ale	i	u	klientely	v	Nové	Vsi	a	v	Letu.	Pokud	jde	
o	odrůdy,	zaměřil	se	na	Müller	–	Thurgau	a	Burgundu.	Na	počátku	
60.	let	jeho	úsilí	potkala	katastrofa.	JZD	v	rámci	vytváření	honů	jeho	
vinohrad	zabralo	a	celou	vinici	nechalo	vytrhat.	Podle	vzpomínek	jed-
né	dcery	to	bylo	poprvé	a	naposledy,	kdy	jej	doma	viděli	se	slzami	na	
tváři.	Nevzdal	se.	Koupil	pozemek,	kde	začal	stavět	dům,	na	dnešní	
ulici	Nové,	a	tam	si	vysadil	vinohrad	znovu.	Už	ale	mnohem	menší,	asi	
padesát	hlav	před	domem,	padesát	za	domem.

Ludvík	Šanák	neopustil	ani	ostatní	zahrádkářské	zájmy,	do	konce	
života	byl	členem	organizace	a	měl	zahrádku	nedaleko	dráhy.	Byl	také	
holubářem.	Především	byl	ale	dobrým	člověkem.	Vždy	s	úsměvem,	dob-
ře	naladěný,	neskonale	ochotný	se	snahou	nezarmoutit	a	vyjít	vstříc,	ať	
už	šlo	o	radu,	manuální	pomoc,	stolařský	výrobek	či	víno.	Ač	holubář,	
nemohl	zabít	zvíře	a	nedovedl	vědomě	ublížit	člověku.	V	roce	1986	se	
poprvé	vydal	na	dovolenou	do	východních	Čech.	A	tam	přišel	náhle	
a	nečekaně	konec	jeho	pozemského	života.	Bylo	7.	března	1986.

Vladimír Teťhal

Ludvík Šaňák

Ludvíkův rodný dům č. 415 na Záhumení

Ludvík Šaňák (první zleva) při přátelském posezení
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Čeříme vlny okresních vod
Po	pádu	mužů	z	krajských	soutěží	se	všechna	naše	druž-

stva	 ocitla	 na	 jedné	 soutěžní	 lodi	 a	 účastní	 se	 té	 nejvyšší	
okresní	soutěže	–	okresního	přeboru.	Jak	se	vyrovnávají	jed-
notlivé	mládežnické	týmy	s	přechodem	nejstarších	hráčů	do	
starších	kategorií?

Naše	nejmladší	fotbalové	naděje	–	přípravka,	vlétla	do	sou-
těží	bez	bázně	a	hany.	Mladší	kluci	ještě	nemají	odehranou	po-
lovinu	podzimní	soutěže	a	po	3	výhrách	a	2	prohrách	se	nachází	
na	 pěkném	 6.	 místě	 13	 členné	 tabulky.	 Jejich	 starší	 kamarádi	
jsou	 na	 tom	 podobně	 a	 po	 2	 výhrách,	 2	 prohrách	 a	 1	 remíze	
obsazují	7.	místo	tabulky	Okresního	přeboru.

Družstvo	žáků	provázelo	před	zahájením	soutěží	asi	nejvíce	
problémů.	Po	vítězství	v	soutěži	v	minulé	sezóně	došlo	k	odlivu	
hráčů,	do	dorostenecké	kategorie	jich	přešlo	7.	A	tak	nově	se-
stavený	realizační	tým	ve	složení	Matěj	Hůsek	-	trenér,	Martin	
Daněk	-	vedoucí	a	Dalimil	Hyka	-	asistent	si	dal	práci	i	s	oslo-
vením	hráčů,	kteří	 již	 v	minulých	 letech	 fotbal	hráli.	 Spolu	 se	
základní	 osou,	 která	 v	 žácích	 zůstala,	 vytvořil	 družstvo,	 které	
navázalo	na	loňské	úspěchy	a	po	3	výhrách	a	2	prohrách	s	devíti	
body	stíhá	z	5.	místa	čtveřici	soupeřů	s	jednobodovým	odstupem	
v	11	členné	tabulce	Okresního	přeboru.

Po	letech	je	konečně	bez	hráčských	starostí	družstvo	doros-
tu.	Jejich	soutěž	je	sice	trochu	znehodnocena	poté,	co	z	původ-
ně	11	členů	se	dvě	družstva	odhlásila	v	průběhu	soutěže.	A	tak	
dvě	 kola	 před	 koncem	 podzimní	 části	 se	 borci	 po	 4	 výhrách	
a	2	prohrách	ocitli	na	druhém	místě	tabulky	Okresního	přeboru	

s	 jednobodovou	ztrátou	na	 lídra	soutěže.	Mladíci	 tak	zúročují	
své	zkušenosti	a	um	z	předešlých	let,	kdy	coby	žáci	pravidelně	
naskakovali	v	dorostenecké	kategorii.

Naše	vlajková	loď	-	družstvo	mužů	-	se	po	pádu	z	krajských	
soutěží	nevyhnulo	očekávaným	odchodům	hráčů.	Došlo	však	
i	k	návratům	dříve	platných	členů	týmu	a	zařazení	dorosten-
ců	do	tréninkového	procesu.	Los	Okresního	přeboru	pak	do-
přál	velmi	atraktivní	start	do	soutěže	–	po	17	letech	došlo	na	
tradiční	sousedské	derby	s	Uherským	Ostrohem.	Před	velmi	
dobrou	diváckou	kulisou	si	oko	fotbalového	fandy	přišlo	na	
své	a	po	zhlédnutí	osmi	gólových	momentů	bylo	svědkem	re-
mízového	utkání.	Více	však	než	ztráta	bodů	zamrzela	skuteč-
nost,	že	mnohem	více	diváků	soupeře,	než	„novoveských“,	si	
našlo	cestu	na	toto	derby.	Po	osmi	odehraných	kolech	Okres-
ního	přeboru	se	muži	po	6	výhrách	1	remíze	a	1	prohře	usídlili	
na	3.	místě	14	členné	tabulky	s	pouhou	jednobodovou	ztrátou	
za	vedoucím	Uherským	Ostrohem.

Jaké	je	tedy	hodové	hodnocení	účinkování	družstev	FK?	
Převládají	 lepší	 pocity,	 není	 však	 namístě	 přílišná	 spokoje-
nost,	 jsme	 teprve	na	 startu	 soutěží.	Věříme	však,	 že	všichni	
zapojení	 hráči	 včetně	 realizačních	 týmů	 za	 podpory	 rodičů	
v	mládežnických	týmech	a	v	neposlední	řadě	 i	podpory	věr-
ných	novoveských	 fandů	budou	nadále	předvádět	dobré	vý-
kony,	které	je	doposud	zdobily.

 Marek Tvrdoň

Družstvo mužů
Zadní řada zleva: Marek Máčala, Tomáš Peprníček, Adam Kosík, Marek Szabó, Martin Zálešák, Michal Píštěk a Aleš Boček
Přední řada zleva: David Jurásek, Tomáš Lorenc, Jaroslev Ťok, Václav Pěnčík, Dennis Petratur a  Marek Kreisl
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Oddíl sportovní gymnastiky
Gymnastky	našeho	oddílu	se	po	2měsíční	prázdninové	přestáv-
ce,	kterou	ale	začaly	v	měsíci	červenci	letním	soustředěním	na	
Soboňkách,a	ted	se	opět	vrhly	do	trénování	a	přípravě	na	další	
závody,	které	je	čekají	v	podzimní	části	.
Prázdniny	ale	pro	ně	začaly	jako	každý	rok	letním	soutředěním	
na	Sobonkách.
Prvními	závody	bude	Pohár	studentstva,	který	se	koná	již	poně-
kolikáté	v	Bučovicích	a	to	v	měsíci	listopadu,
Dalšími	závody	by	měly	být	přebory	Zlínského	kraje.	Odtud	se	
našim	gymnastkám	podařilo	přivést	vždy	nějaké	medaile,	ve	kte-
ré	věříme	i	v	tomto	roce.
Předvánoční	čas	vždy	vyplní	závody	v	Hulíně,	které	jsou	pro	nás	
posledními	před	tak	krásným	časem,	časem	vánoc.
Pak	 už	 jen	 naše	 vánoční	 besídka	 a	 krátké	 vánoční	 prázdniny,	
chvíle	odpočinku,	a	pak	zase	trénování	a	příprava	na	jarní	část	
závodů.
V	současné	době	trénují	děvčata	3xtýdně	vždy	v	pondělí,úterý,	
čtvrtek	od	17	do	19	hodin	v	tělocvičně	ZŠ	pod	vedením	svých	
trenérek.
Jsou	rozdělena	podle	věku	a	kategoriií	do	tří	družstev.
V	měsíci	září	proběhl	nábor	nových	děvčátech	–	nejmenší	druž-
stvo	od	4	let	si	vzala	p.Hýbalová,druhé	družstvo	cvičí	pod	vede-
ním	trenérky	Kročové	a	nejstarší	pod	vedením	Petry	Hastíkové.

Přejeme	všem	do	dalších	závodů	a	bojů	hodně	štěstí,	málo	pádů	
a	co	nejvíce	medailí	a	pěkných	umístění.

Ivana Frantová

60 let organizovaného pádlování
Ano,	 už	 je	 tomu	 šedesát	 let	 od	 počátků	 organizovaného	

pádlování	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Čtvrteční	 odpolední	 setkání	
v	 předvečer	 XXV.Mezinárodního	 Mistrovství	 Moravy	 Slovác-
ká	 500,	 jehož	 se	 zúčastnili	 členové	 stávající	 i	 bývalí,	 příznivci,	
podporovatelé,	 rodiče	 závodníků,	 zástupci	 médií	 a	 hosté	 bylo	
vlastně	 zahřívacím	 kolem	 před	 mistrovstvím	 světa	 v	 Račicích.	
Ke	 Kunovské	 tabuli	 dorazili	 pamětníci	 kanoistických	 začátků,	
bývalí	reprezentanti,	pochopitelně	závodníci	současní	i	dvojná-
sobný	olympijský	vítěz	a	sportovní	ředitel	Českého	olympijské-
ho	výboru	Martin	Doktor,	či	ministr	dopravy	Dan	Ťok....
předsedové oddílu
1957-1960	Stanislav	Koutný
1960-1964	Karel	Pojezný
1964-1984	Ludvík	Ondračka
1984-1990	Miroslav	Čápek	st.
1990-2001	Jindřich	Ťok	ml.
2001-2012	Bohuslav	Mach
od	2012	Vít	Pjajčík

Slovácké 500 se za 25 let zúčastnilo  
už 19 zemí!

V	roce	1993	se	Slovácká	500,	tradiční	závod	v	rychlostní	ka-
noistice,	stala	také	Mezinárodním	Mistrovstvím	Moravy.	To,	že	
do	Ostrožské	Nové	Vsi	míří	opravdu	zahraniční	pádlující	svědčí	
dosavadní	bilance	19	zastoupených	zemí.	V	letošních	sobotních	
závodech	na	pětistovce	(19.srpna)	a	v	nedělních	sprintech	(20.
srpna)	jubilejního,	25.	ročníku	měli	premiéru	pádlující	z	Fran-
cie,	Bulharska	a	Gruzie.	Po	roce	 se	vrátili	Slovinci,	nechyběla	
početná	 lotyšská	 výprava,	 polský	 Śląsk,	 rakouská	 metropole,	
slovenský	 Trenčín,	 moravské	 a	 české	 kluby.	 Domácí	 dokázali	
dva	dny	nashromáždit	těžko	uvěřitelnou	sbírku	71	medailových	
umístnění!	Nebývalou	žeň	potvrdili	celkovým	prvenstvím	před	
Přerovem	a	Kojetínem,	přičemž	na	jezeře	Kunovská	tabule	se	
představilo	ve	182	jízdách	takřka	350	startujících	z	devíti	zemí	
a	29ti	klubů	či	oddílů.	Na	dno	svých	sil	si	sáhnul	i	více	jak	pade-
sátičlenný	 organizační	 tým.	 Významná	 sportovní	 událost	 pod-
porovaná	obcí,	Zlínským	krajem,	či	Českým	Svazem	Kanoistů	
a	 sponzory	vlastně	završila	oslavy	 šedesáti	 let	organizovaného	
pádlování	v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	byla	úctyhodným	svátkem	to-

hoto	sportovního	odvětví	před	mimořádným	mistrovstvím	světa	
v	Račicích.

I	přes	nesporný	úspěch	a	parádní	bilanci	za	čtvrt	století	exi-
stence	soutěže	 jsou	organizátoři	nesmírně	zatíženi	omezeními	
vyplývajícími	ze	stávajícího	stavu	v	oblasti	jezer,	dalším	problé-
mem	jsou	ubytovací	možnosti.

Letošní mezinárodní mistři a mistryně v rychlostní kano-
istice:

kanoe
Libor	Šulák:	C1	500	i	200m,	C2	200m,	Josef	Havlík:	C2	200m	

(oba	Přerov),	Jiří	Zalubil	(Otrožská	Nová	Ves)	spolu	s	Jiřím	Mi-
naříkem	(Kojetín):	C2	500m

Līga	Kariīa:	C1	500	i	200m	(Limbaži,	Lotyšsko),	Eliška	Dvo-
řáková	spolu	s	Soniou	Rudolfovou	(Sezemice):	C2	500	i	200m

kajaky
Petr	Vaněk:	K1	i	K2	500m,	Jiří	Kotěra:	K2	500m	(oba	Černo-

žice),	Jan	Zahradník:	K1	200m	(Znojmo)
Michaela	Reichová:	K1	 i	K2	500m,	Ludmila	Kotěrová:	K2	

500m	(obě	Černožice),	Kateřina	Pjajčíková:	K1	200m	(Ostrož-
ská	Nová	Ves),	Marková	Maria	Nela:	K2	200m	(Chomutov)
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Domácí medailisti:
zlaté medaile (24x)
Uvíra	Jiří/Kudlovice	(mK1	benjamínci	2009,	500	i	200m),	Cícha	

Tomáš	(mK1	benjamínci	2006,	500	i	200m),	Prchlík	Ondřej/Chylice	
(mK1	benjamínci	2005,	500	 i	200m),	Húsková	Veronika	(C1	do-
rostenky	a	žačky,	500m),	Zalubil	Jiří/Mařatice-Minařík	Jiří/Kojetín	
(C2	junioři,	muži	a	veteráni,	500m),	Zalubil	Jiří/Mařatice-Minařík	
Jiří/Kojetín	(C2	junioři,	200m),	Knotek	Dalimil/Uh.	Ostroh-Kno-
tek	Daniel/Uh.Ostroh	(K2	benjamínci	2007,	500m),	Kusák	Adam/
Uh.Hradiště-Janča	Adam/Prakšice	(K2	benjamínci	2008	a	ml.,	500	
i	200m),	Uvíra	Jiří/Kudlovice-Uhlíř	Štěpán/Uh.Hradiště	(K2	ben-
jamínci	2009,	500	i	200m),	Krušinová	Denisa/Zlechov	(C1	benja-
mínky	500	i	200m),	Mlčoch	Jakub/Kunovice-Pojezný	Jan/Míkovi-
ce-Kolář	Vítězslav-Pjajčík	Michal	(K4	muži,	oddíly	a	kluby	500m),	
Janoška	 Štěpán/Veselí	 nad	 Moravou	 (mK1	 benjamínci	 2007,	
200m),	Podráský	Richard/Tučapy	(mK1	benjamínci	2006,	200m),	
Pjajčíková	Kateřina	(K1	ženy	a	juniorky,	200m),	Zalubil	Jiří/Mařa-
tice	(C1	junioři	a	dorostenci,	200m),	Zalubil	Jiří/Mařatice-Krušina	
Filip/Zlechov-Minařík	Martin/Praha-Janík	David/Sady	(C4	muži,	
oddíly	a	kluby	200m),	Pjajčíková	Kateřina-Pavlíčková	Anna/Ost-
rožská	 Lhota-Zalubilová	 Karla/Mařatice-Janošková	 Adéla/Veselí	
nad	Moravou	(K4	ženy,	oddíly	a	kluby	200m),	Kyselá	Vendula/Ku-
novice-Janík	David/Sady	(C2	mix	200m)

stříbrné medaile (29x)
Knotek	Dalimil/Uherský	Ostroh	(mK1	benjamínci	2007,	500	7	

200m),	Podráský	Richard/Tučapy	(mK1	benjamínci	2006,	500m),	
Pjajčíková	Kateřina	(K1	ženy,	500m),	Váverka	Filip-Prchlík	On-
dřej/Chylice	 (K2	 benjamínci	 2005,	 500	 i	 200m),	 Pjajčík	 Marek/
Chylice-Khizanishvili	Zakaria/Gruzie	(C2	veteráni	500	 i	200m),	
Podráský	Richard/Tučapy-Cícha	Tomáš	(K2	benjamínci	2006,	500	
i	 200m),	 Janoška	 Štěpán/Veselí	 nad	 Moravou-Prokeš	 Antonín/
Kojetín	(K2	benjamínci	2007,	500	i	200m),	Mlčoch	Jakub/Kunovi-
ce	(K1	muži	a	veteráni	500m),	Mlčoch	Jakub/Kunovice	(K1	muži	
500m),	Pjajčíková	Kateřina-Marková	Maria	Nela/Chomutov	(K2	
ženy	a	juniorky,	500m),	Húsková	Veronika-Peterková	Nikol/Pře-
rov	(C2	ženy,	juniorky,	dorostenky a žačky, 500 i 200m), Zalubil	
Jiří/Mařatice	(C1	junioři	a	dorostenci,	500m),	Krušina	Filip/Zle-
chov-Minařík	 Martin/Praha-Zalubil	 Jiří/Mařatice-Janík	 David/
Sady	(C4	muži,	oddíly	a	kluby	500m),	Pjajčíková	Kateřina-Pavlíč-
ková	 Anna/Ostrožská	 Lhota-Zalubilová	 Karla/Mařatice-Janoš-
ková	Adéla/Veselí	nad	Moravou	(K4	ženy,	oddíly	a	kluby	500m),	
Húsková	Veronika	(C1	dorostenky	a	žačky,	200m),	Pojezný	Jan/
Míkovice-Predka	 Andreas/Chomutov	 (K2	 dorostenci,	 500m),	
Pavlíček	 Jan/Ostrožská	 Lhota-Sedlák	 Jiří/Slovan	 Hranice	 (C2	
žáci,	200m),	Jančová	Bára/Prakšice	(mK1	benjamínky	2009	a	ml.,	
200m),	 Knotek	 Dalimil/Uh.	 Ostroh-Knotek	 Daniel/Uh.Ostroh	
(K2	benjamínci	2007,	200m),	Mlčoch	Jakub/Kunovice-Kolář	Ví-

tězslav	(K2	muži	200m),	Krušinová	Denisa/Zlechov-Sedlák	On-
dřej/Slovan	 Hranice	 (C2	 benjamínci	 200m),	 Mlčoch	 Jakub/Ku-
novice-Pojezný	Jan/Míkovice-Kolář	Vítězslav-Pojezný	Lubomír/
Míkovice	 (K4	muži,	oddíly	a	kluby	200m),	Kyselá	Vendula/Ku-
novice-Húsková	Veronika-Krušinová	Denisa/Zlechov-Pavlíčková	
Anna/Ostrožská	Lhota	(C4	ženy,	oddíly	a	kluby	200m)

bronzové medaile (18x)
Janča	Adam/Prakšice	(mK1	benjamínci	2008,	500m),	Knotek	

Daniel/Uh.	Ostroh	 (mK1	benjamínci	 2007,	 500m),	Váverka	Fi-
lip	(mK1	benjamínci	2005,	500	i	200m),	Polách	František/Tupesy	
(mK1	 benjamínci	 2005,	 500	 i	 200m),	 Janík	 David/Sady-Dumek	
Martin/Sezemice	(C2	muži	a	veteráni,	500	i	200m),	Jančová	Bára/
Prakšice	(mK1	benjamínky	2009	a	ml.,	500m),	Janík	David/Sady	
(C1	muži	a	veteráni,	500m,	Memoriál	Bohumila	Hlůška),	Pavlí-
ček	 Jan/Ostrožská	 Lhota	 (C1	 žáci	 2004,	 500	 i	 200m),	 Mlčoch	
Jakub/Kunovice-Kolář	Vítězslav	(K2	muži	500m),	Kusák	Adam/
Uh.Hradiště	 (mK1	 benjamínci	 2009,	 200m),	 Kyselá	 Vendula/
Kunovice	(C1	dorostenky	a	žačky,	200m),	Húsek	Josef	(K1	žáci	
2003,	200m),	Kolář	Vítězslav	(K1	veteráni,	200m),	Pjajčíková	Ka-
teřina-Zalubilová	Karla/Mařatice	(K2	ženy	a	juniorky	200m)

Kanoisté opět ve světové špičce
Po	finálových	umístněních	sedmnáctiletého	kanoisty	Jiřího	Za-

lubila	na	Mistrovství	Evropy	juniorů	v	Srbsku	dosáhl	syn	bývalého	
Československého	reprezentanta	Jaroslava	Zalubila	skvělého	vý-
sledku	na	Mistrovství	světa	juniorů	v	Rumunsku,	když	ve	čtyřkánoi 
v početné konkurenci	dopádloval	do	cíle	spolu	s	kojetínským	Hra-
balem	a	nymburskými	Fraňkem	a	Holenkou	na	výborném	čtvrtém	
místě,	několik	desetinek	od	bronzu.	Na	sklonku	sezóny	pak	ještě	
získal	dvě	medaile	na	regatě	olympijských	nadějí	za	účasti	závod-
níků	z	33	zemí	celého	světa.	Mezi	kanoistkami	měly	svoji	repre-
zentační	premiéru	Veronika	Hůsková	a	Vendula	Kyselá	z	Kunovic.

Pojďte pádlovat !
Rychlostní	kanoistika	je	v	současnosti	nebývale	úspěšným	spor-

tem.	 Vždyť	 se	 také	 jedná	 o	 aktivity	 v	 přírodě,	 které	 budou	 brzy	
probíhat	i	v	místní	tělocvičně	a	současný	systém	sportovní	přípravy	
mladých	kanoistů,	kajakářů,	kajakářek	 i	kanoistek	podpořený	fi-
nančními	prostředky	řada	dalších	odvětví	oceňuje.	Je	až	neuvěři-
telné,	kolik	přespolních	chlapců	a	děvčat	 je	ochotno	dojíždět	na	
pravidelné	tréninky.	Zájem	místních	školáků	tak	trochu	stagnuje,	
proto	trenéři	zvou	nové	zájemce	k	návštěvě	loděnice	v	úterý,	pátek	
případně	neděli	(viz.	 tréninkový	plán	na	internetových	stránkách	
oddílu	onv-canoe.cz).	V	případě	dalších	dotazů	mohu	rodiče	kon-
taktovat	vedoucího	trenéra	telefonicky	či	e-mailem	(kontaktní	úda-
je	jsou	k	dispozici	rovněž	na	internetových	stránkách).

Vít  Pjajčík

Dosavadní mezinárodní zastoupení na Mezinárodních Mistrovstvích Moravy v Ostrožské Nové Vsi:

Španělsko
Itálie
Německo
Ukrajina
Rakousko

Polsko
Maďarsko
Lotyšsko
Kypr
Chorvatsko

Thajsko
Makedonie
Estonsko
Slovinsko
Francie

Bulharsko
Gruzie
Slovensko
Morava	a	Čechy
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Celorepublikový orelský turnaj jednotlivců ve stolním tenisu

V	sobotu	16.	9.	2017	 jsme	se	v	Ostrožské	Nové	Vsi	sta-
li	 potřetí	 pořadateli	 Celorepublikového	 orelského	 turnaje	
jednotlivců	ve	stolním	tenisu.	Letošní	účast	byla	velmi	ovliv-
něna	 startem	 nové	 soutěžní	 sezony	 v	 ligových	 a	 krajských	
soutěžích.	 Teprve	 v	 polovině	 srpna	 jsme	 se	 dověděli,	 že	

první	 kolo	 dlouhodobých	 soutěží	 koliduje	 s	 dlouho	 naplá-
novaným	termíne	 turnaje.	Díky	 této	skutečnosti	 se	 turnaje	
zúčastnilo	 pouze	 25	 milovníků	 stolního	 tenisu.	 Jmenovitě	
přicestovaly	 orelské	 jednoty	 Koryčany	 (1	 hráčka),	 Únanov	
(1	hráč),	Bohunice	(7	hráčů),	Židenice	(3	hráči),	a	domácí	
Ostrožská	Nová	Ves	(11	hráčů,	2	hráčky).

Z	 12ti	 možných	 kategorií	 se	 uskutečnilo	 pouze	 8.	 Hrá-
lo	se	o	sady	pohárů	a	diplomů,	které	byly	dodány	orelským	
ústředím	 v	 kategoriích	 žáci,	 junioři,	 muži	 a	 ženy.	 Každá	
z	uvedených	kategorií	 se	 ještě	dělila	na	registrované	hráče	
v	 ČAST	 (Česká	 asociace	 stolního	 tenisu)	 a	 neregistrované	
hráče.

Pro	příští	rok	oslovíme	v	dostatečném	předstihu	orelské	
jednoty,	abychom	nalezli	vhodnější	termín	turnaje	a	zvýšili	
tak	počet	zúčastněných	jednot.

Přehledy vítězů jednotlivých kategorií:
Žáci	neregistrovaní (4):
Martin	Žaža	–	Brno-Bohunice
Jan	Joukl	–	Brno-Židenice
Denis	Pajkanovič	–	Brno-Bohunice
Žáci	registrovaní (4):
Matěj	Pšurný	–	Ostrožská	Nová	Ves
Matyáš	Kolečkář	–	Ostrožská	Nová	Ves
Tomáš	Jurásek	–	Ostrožská	Nová	Ves
Junioři neregistrovaní (1):
Martin	Polách	–	Brno-Bohunice
Junioři registrovaní (2):
Jan	Metelka	–	Brno-Bohunice
Martin	Janeček	–	Brno-Bohunice
Ženy	neregistrované (2):
Ivana	Pálková	–	Ostrožská	Nová	Ves
Růžena	Hlůšková	–	Ostrožská	Nová	Ves
Ženy	registrované (2):
Miroslava	Příhodová	–	Koryčany
Nikola	Kučeráková	–	Ostrožská	Nová	Ves
Muži neregistrovaní (3):
Vladimír	Žaža	–	Brno-Bohunice
Josef	Hampl	–	Brno-Židenice
Lubomír	Krakovský	–	Brno-Bohunice
Muži registrovaní (7):
Pavel	Vybíral	–	Únanov
Ivo	Mikoška	–	Ostrožská	Nová	Ves
Filip	Šmejkal	–	Ostrožská	Nová	Ves

Ivo Mikoška
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70 let
9.	8.	 Marie	Vodárková	 Chříb	230
16.	8.	 Josef	Hábl	 Školní	515
21.	8.	 František	Váverka	 Lhotská	373
28.	8.	 Růžena	Kusáková	 Za	Kostelem	695

75 let
9.	7.	 Anna	Tomečková	 Nivky	700
9.	8.	 Jiřina	Kusáková	 Za	Kostelem	803
12.	9.	 Kristina	Bobková	 Družstevní	807
22.	9.	 Václav	Kusák	 Za	Kostelem	695
23.	9.	 Václav	Jelének	 Za	Kostelem	673
25.	9.	 Václav	Filípek	 U	Ráje	338

80 let
7.	7.	 Josef	Botek	 Chylická	55
7.	8.		 Anna	Vitková	 Krajiny	254
29.	8.	 Stanislav	Červenák	 Záhumení	354
13.	9.	 Ludmila	Hlůšková	 Nová	724
23.	9.	 Josef	Miklíček	 Osvobození	190

85 let
17.	8.		 Ludmila	Slezáková	 Záhumení	510
10.	9.	 Miroslav	Čápek	 Dědina	137

86 let
3.	7.	 Josef	Červenák	 Dědina	61
24.	7.	 Božena	Koutníková	 Drahy	412
6.	8.	 Ludmila	Pijáčková	 Za	Kostelem	741
6.	8.		 Helena	Olahová	 Kopanice	93
23.	9.	 Marie	Mléčková	 Lhotská	303

87 let
12.	7.	 Ludmila	Turečková	 Kunovská	244
26.	7.	 Anna	Majíčková	 Záhumení	505
29.	7.	 Hedvika	Chmelařová	 Na	Láni	330
7.	9.	 Marie	Teťhalová	 Záhumení	384
11.	9.	 Ludmilka	Zalubilová	 Školní	723

88 let
9.	7.		 Josef	Zajíc	 Dědina	484

89 let
5.	7.		 Marie	Vařechová	 Nová	762
14.	8.	 Ludvík	Bednařík	 Dědina	51

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

91 let
10.	9.	 František	Potrusil	 Záhumení	561

92 let
12.	7.		 Anna	Predková	 Krátká	368

93 let
12.	7.		 Vlasta	Galušková	 Chylická	2

98 let
26.	7.	 Karel	Ondrovčík	 Dolní	525

Zlatá svatba
8.	7.	 Stanislav	a	Jaroslava	Botkovi	 Družstevní	821
8.	7.	 Stanislav	a	Danuše	Bezděkovi	 Chříb	228
22.	7.	 František	a	Marie	Botkovi	 Dědina	636

Zlatá svatba František a Marie Botkovi.tif

Svatba
1.	7.	 Dominika	Bočková	 Dědina	21
	 Jiří	Slovák	 Osvětimany
7.	7.	 Šárka	Kumbárová	 Dolní	313
	 David	Hudeček	 Louka
18.	8.	 Veronika	Kupcová	 Mírová	913
	 Zbyněk	Navrátil	 Uherský	Ostroh
19.	8.	 Zuzana	Špačková	 Chříb	308
	 David	Blaha	 Kunovská	75
2.	9.		 Markéta	Janíková	 Za	Kostelem	731
	 Matěj	Hůsek	 Za	Kostelem	731
23.	9.	 Kamila	Kaňovská	 Staré	Město
	 Adam	Pijáček	 Nová	721

Narození
13.	7.	 Adéla	Ladmanová	 Kunovská	629
17.	7.	 Kiara	Barbara	Kroščenová	 Kopanice	318
5.	8.	 Alice	Kostrůnková	 Sadová	858
15.	8.	 Jakub	Kocman	 Chříb	274
19.	8.	 Tereza	Bočková	 Nádražní	672
22.	8.	 Marie	Kusáková	 Dědina	2
27.	8.	 Tereza	Poštulková	 Padělky	254
28.	8.		 Michal	Sychra	 Osvobození	238
6.	9.	 Nikola	Jurásková	 Dědina	1014
6.	9.	 Elena	Jurásková	 Dědina	1014
10.	9.	 Simona	Stoklasová	 Chylická	135
16.	9.	 Karolína	Malíková	 Chaloupky	71
20.	9.	 Natálie	Belková	 Záhumení	577

Společenská kronika
 červenec - srpen - září  2017

společenská kronika

	

Úmrtí
14.	8.	 Jiří	Durna	 (1957)	 Chylická	39
14.	8.	 Anna	Müllerová	 (1953)	 Mírová	919
19.	8.	 František	Snopek	 (1926)	 Osvobození	158
26.	8.	 Marie	Vitková	 (1932)	 Chylická	136
		8.	9.	 Josef	Otrusina	 (1941)	 Kunovská	83
24.	9.		 Vladimír	Kupec	 (1931)	 Krátká	297
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