
obCE Ostrožská Nová Ves  ROČNÍK XXVIII.  CENA 10 Kč

PROFIL

Z obsahu čísla:

  Slovo starosty    JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY    Oslavy obce    volby    Slavnostní vítání 
prvňáčků    Včelařský zájezd    Hody 2018    Procházka po hřbitově aneb Velký hudebník   
  Hokejový mistr ovládl Florian cup    Společenská kronika

4/2018

Letošní hody proběhly pod vedením stárků Blanky Španělové 
a Jirky Galušky  spolu s početnou  krojovanou skupinou   

za krásného slunečného počasí.



Oslava 760. výročí od první zmínky o obci 



3www.onves.cz        profil

„Však uvážili jsme, že v tomto městě naši měšťané méně mají 
užitku, protože na ostrově usazeni, tak nemají příspěvek skrze vněj-
ší venkovský statek, vesnice naše nebo statky Kunovice, Novou Ves 
a Míkovice jsme jim dali a jejich následovníkům s poli, lesy kolem 
těchto statků jsoucími, s loukami, pastvinami a se vším k týmž ves-
nicím náležejícím k věčnému vlastnění a tyto statky od tohoto času 
darování po 10 let bezprostředně po sobě následujících bez všeho 
poplatku a bez jakéhokoliv vymáhání budou držet.“

Dovolil jsem si zahájit citátem z Velehradského kodexu, kte-
rý v květnu roku 1258 nechal pro nově založené město Uherské 
Hradiště sepsat král železný a zlatý Přemysl Otakar II. Je to tedy 
760 let, kdy se poprvé v písemné podobě zmiňuje obec Ostrožská 
Nová Ves. Tehdy podle pramenů obec německá a pod názvem 
Dlouhý řádek (Langezil). Nevím, zda je pro nás dnes povzbudivé, 
že je zmiňována jako obec podrobená Uherskému Hradišti, ale 
vzhledem k tomu, že byly takto dány v plen i Kunovice a Míkovi-
ce, nezbývá, než se s touto historickou daností smířit.

Každé takové výročí je důvod k zastavení se a k zamyšlení. 
Je to příležitost ohlédnout se do historie, čerpat povzbuzení 
z našich úspěchů a neopakovat chyby, kterých se naši před-
kové, snad i v dobré víře, dopustili. Může být pro nás a naše 
potomky jistotou a pevným základem skutečnost, že minimál-
ně 760 let a zcela jistě mnohem, mnohem déle na tomto místě 
nepřetržitě stojí tato obec, dál zde žijí lidé, kteří tady vychová-
vají své děti.

Překročíme-li řadu století a podíváme-li se do historie poně-
kud bližší, řekněme od poloviny devatenáctého století, uvidíme 
dvě vesnice. Novou Ves u Ostrohu a Chylice, jejichž lidská i sta-
vební provázanost vyústila o sto let později  - v srpnu 1949 - do 
úplného spojení. Název Ostrožská Nová Ves se objevuje až od 
roku 1924.

Každou obec mimo její geografické danosti charakterizují 
především její obyvatelé. Je nasnadě, že v obci s tak dlouhou 
historií jakou má Ostrožská Nová Ves, se objevuje několik ge-
nerací rodů s typickým příjmením. Asi nikoho nepřekvapuje, že 
současný starosta se jmenuje Botek. Zlí jazykové tvrdí, že po-
kud do Nové Vsi hodíte odkudkoli kamenem, vždycky nějakého 
Botka trefíte. Dále je u nás stále ještě mnoho Jurásků, Červe-
náků a Kusáků, v Chylicích pak také Vitků nebo Šálků. Nejen 
tato typická, ale i ostatní jména a za nimi jejich životní příběhy 
Ostrožskou Novou Ves obohatila a celkově ji charakterizují.   

Co dalšího charakterizuje nebo charakterizovalo Ostrož-
skou Novou Ves spolu s Chylicemi? Několik důležitých pilířů 
si dovolím zmínit. Jako první uvedu podnik, který občany obce 
zbavil bídy a přivedl obec k nebývalému rozmachu. Tímto pod-
nikem byla mlékárna založená čestným občanem obce a jednou 
z nejvýznamnějších osobností obce minulého století paterem 
Mořicem Luskou. Mlékárna proslavovala obec devadesát let. 
Přečkala obě světové války i socialistické plánování. Jediné, co 
nepřežila, byla privatizace začátku devadesátých let minulého 
století. Podobně věhlasným podnikem se staly zdejší sirnaté láz-
ně. Je příznačné, že u jejich vzniku stál rovněž kněz a je příznač-
né, že se jmenoval Botek. Lázně na rozdíl od mlékárny potkal 
příznivější osud. Dnes, po 115 letech od vzniku, jsou prosperují-
cím zdravotnickým zařízením s mezinárodním přesahem. I když 
i lázně měly na přelomu tisíciletí existenčně na mále, podařilo se 
je stabilizovat a uchovat si v nich významný 50% podíl. Třetím 
charakteristickým rysem pro Novou Ves jsou štěrková jezera. 
Vznikala postupně od roku 1955 těžbou štěrkopísku v západ-
ní části katastru na polích a lukách údolní nivy řeky Moravy. 
V tomto případě bych řekl, že všechno na první pohled zlé, tedy 
zábor půdy za směšnou výkupní cenu, může být někdy k něčemu 
dobré, tedy vznik Slováckého moře jako zásobárny pitné vody, 
základny sportovců – úspěšných reprezentantů a místa rekreace 

a služeb cestovního ru-
chu. I když už se dva 
roky štěrkopísek netě-
ží, 450 ha vody zůstává. 
Dalším významným ry-
sem, který má přímou 
souvislost s mlékárnou 
a geografickou polo-
hou Nové Vsi na úrod-
ném Slovácku byla 
zemědělská živočišná 
výroba, tedy chov sko-
tu. Zprvu místní sedlá-
ci, později, i když nam-
noze nedobrovolně 
sloučení do zeměděl-
ského družstva, jako 
družstevníci se pyšnili 
chovem skotu v míst-
ním JZD pod vedením další možná trochu kontroverzní osob-
nosti obce Matěje Galušky. Je však neoddiskutovatelný fakt, že 
co v osmdesátých letech minulého století znamenal pojem JZD 
Slušovice, to v letech šedesátých bylo JZD Mír, farma Ostrožská 
Nová Ves. Ovšem to už je také jen historie. Z obce plné hrdých 
a pracovitých sedláků je dnes obec veskrze průmyslová. Nevím, 
jestli už můžeme mluvit o věhlasu, ale pravdou je, že vybudovat 
na zelené louce podnik o třech stech zaměstnancích a obratem 
několika set milionů korun ročně je bezpochyby velký úspěch. 
Jistě jste poznali, že mluvím o největším zaměstnavateli v obci 
firmě Kovovýroba Hoffmann, která vyrábí karosářské díly pře-
vážně pro světově známé automobilky.

Je třeba říci, že to, co obec také charakterizuje, je její vedení, 
ti kteří rozhodují o jejím směřování. A co si budeme namlouvat 
– na obcích to byla vždy především osoba starosty. Milí spolu-
občané, doufám, že i naše rozhodování o spravování obce bude 
jednou objektivně hodnoceno tak pozitivně jako doba staros-
tování Tomáše Bočka na přelomu 19. a 20. století, jako období 
Janů Červenáků, které víceméně vyplnilo celou první polovinu 
století minulého nebo jako starostování chylického Jana Vitka, 
v polovině devatenáctého století poslance Moravského zemské-
ho sněmu.  A dovolím si uvést, že i v době, kdy se o samostat-
ném rozhodování mohlo předsedům místního národního výboru 
v období reálného socialismu jenom zdát, povedlo se v obci vy-
budovat vodovod, kanalizaci a dokonce v polovině osmdesátých 
let ji plně plynofikovat. Někteří zastupitelé jsou pamětníky od 
začátku devadesátých let, jiní máme za sebou několik volebních 
období, a někteří jsou nováčky. Těší mě, že minimálně posled-
ních dvacet let byla spolupráce v zastupitelstvu korektní a bez-
problémová. Vždycky jsme dokázali společně najít to nejlepší 
řešení pro rozvoj naší obce a spokojenost většiny našich spolu-
občanů. Děkuji vám za to. Protože tyto řádky píšu před říjno-
vými volbami, těm, kteří svůj zastupitelský post obhájili, přeju 
v jejich práci hodně zdaru. 

Pro život obce je nesmírně důležitý její duchovní a vzděla-
nostní potenciál. V dlouhých dějinách Ostrožské Nové Vsi bylo 
spousty skvělých kněží, kteří formovali celé generace jejích oby-
vatel. O dvou, tedy Mořici Luskovi a Františku Botkovi jsem už 
mluvil. Dalšími dvěma důležitými duchovními správci v období 
nesvobody let 1949 - 1989 byli čestný občan pater Otakar Holub 
a pater Antonín Kupka. I díky formaci od těchto osobností celá 
řada novoveských mladíků nastoupila cestu kněžských povolá-
ní. Navíc náš Kostel sv. Václava je jednou ze dvou národních 
kulturních památek v obci a jeho stavba je další charakterizující 
dominantou obce.

Slovo starosty – k 760. výročí první písemné zmínky o obci
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Nejdůležitější úlohu pro výchovu a formaci dětí má po ro-
dině škola. Toho jsou si vědomi všichni moudří představitelé 
veřejné moci. V Ostrožské Nové Vsi byly školní budovy dvě. 
První postavená v polovině devatenáctého století sloužila jako 
obecná, později základní škola až do roku 2003. Novější budova 
školy měšťanské byla otevřena v roce 1904 a spolu s přístavbou 
z roku 2003 slouží dodnes.  V roce 1978 byla otevřena i nová ma-
teřská škola. Věřím, že všichni, kteří jsme rodáky, rádi a s úctou 
vzpomínáme na naše učitele a také na ředitele, kteří nejen stáli 
v čele učitelských sborů, ale mnohdy byli významnými obecními 
činiteli. Za všechny bych rád vzpomněl Ignáce Adama, prvního 
jednatele novoveské mlékárny. Z pozdější doby Jindřicha Bar-
cala a z mého dětství Svatopluka Hofmanna a Miroslavu Vajdí-
kovou. Jsem rád, že současná paní ředitelka Alena Horáková je 
členkou zastupitelstva obce a může tak potvrdit, že naše spolu-
práce s mateřskou i základní školou je na vynikající úrovni.

Jak jsem řekl už na začátku, život každé obce zosobňují a obo-
hacují její obyvatelé. Ve svých rodinách a také ve společenstvích, 
kde se sdružují podle svých zájmů. Spolkový život v Ostrožské 
Nové Vsi byl a dodnes je rozmanitý a bohatý. Mezi nejstarší spol-
ky snad jako ve všech obcích patří hasiči. Jejich heslo „Bohu ke 
cti, bližním ku pomoci“ bezezbytku naplnili u nás při povodních 
před jedenadvaceti lety a naplňují ho neustále, už po 130 let. Ce-
lých 90 let stojí v centru obce Orlovna (dříve Lidový dům), kde 
má své sídlo Orel. Spolek, který osvědčil svoji vlasteneckou úlo-
hu, byl dvakrát násilně zakázán a dvakrát znovu obnoven. Dnes 
mají pod svými křídly stolní tenisty a mateřské centrum.

Ti, kteří milují sport, se věnují fotbalu, rychlostní kanoisti-
ce, stolnímu tenisu, sportovní gymnastice nebo tenisu. Kulturu 
a folklór uchovává spolek Novověšťan, dechová hudba Novo-
vešťanka nebo amatérské divadlo BLIC. V souvislosti s typic-
kým novoveským uměním bych rád vzpomněl malování kraslic. 
Tato tradice v minulém století hojně rozšířená mizí s posledními 
malérečkami. A byla to právě Ostrožská Nová Ves, která dala 
světu jednu z technik malování vajíček. A byly to desítky jmen, 
které svým uměním obec proslavily. Jen namátkou např. Marie 
Gavalová, Růžena Galušková nebo Jarmila Lagová. Nesmíme 

zapomenout na naše včelaře, myslivce nebo chovatele poš-
tovních holubů. Tito všichni jsou pulsujícím srdcem naší obce 
a v programu „Novovešťané sobě“ se ve výročním odpoledni 
představili v kulturním sále OÚ. 

Ostrožská Nová Ves je také rodištěm nebo působištěm mno-
ha osobností, které svým významem, mistrovstvím nebo svými 
činy překročili hranice nejen své obce či regionu, ale mnohdy 
i naší vlasti. Mezi takové osobnosti patří například Pavel Kyrme-
zer, luteránský farář a nejvýznamnější český renesanční drama-
tik, Dr. František Botek, zakladatel sirnatých lázní a biskupský 
ceremoniář v Olomouci a ve Vídni, Dr. Jan Húsek, slovanský 
etnograf a dialektolog. Ze současných osobností pak prof. Vác-
lav Stužka, emeritní profesor UP Olomouc, přední vědec v ob-
lasti analytické chemie, doc. Zdeněk Botek, odborný matematik 
a ředitel gymnázia v Uherském Hradišti, doc. Luděk Galuška, 
vedoucí pracoviště slovanské archeologie v oblasti Starého Měs-
ta, Marie Zelená, vynikající módní návrhářka nebo Dan Ťok, 
ministr dopravy ČR.

Zajisté teď sami v sobě přemýšlíte, které osobnosti zná-
te vy a já jsem je nejmenoval. Ano, jistě, historie Ostrožské 
Nové Vsi je více než 760 let stará a dala světu desítky zná-
mých i méně známých osobností. Na samý závěr mi dovolte 
říci, že jsou zde stovky a stovky bezejmenných hrdinů všedního 
dne. Těch, kteří nezištně, skromně a trochu v ústraní pomáha-
jí bližním, obětují svůj volný čas a svým životem a svými činy 
dávají dobrý příklad ostatním. Právě takových si osobně vážím 
nejvíce. Proto jsem se rozhodl po poradě s radními obce u pří-
ležitosti tohoto výročí udělit čtyřem takovým lidem pamětní 
medaili starosty obce.

Vážení spoluobčané - roky končící osmičkou mají v naší 
historii zvláštní místo. Nejinak je tomu pro Ostrožskou Novou 
Ves. První písemná zmínka o existenci naší obce je z roku 1258. 
Jenom na nás záleží, co předáme našim potomkům. Přeji nám 
všem, abychom byli důstojnými pokračovateli těch, kteří položili 
našemu žití zdravé a pevné základy. Přeji nám všem hodně zdra-
ví a úspěchů. Mějte krásné a spokojené dny.

Pavel Botek

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 4. 8. 2018 se konalo  
22. slavnostní zasedání  

zastupitelstva
Součástí slavnostního zasedání zastupi-
telstva bylo i předání „Medaile starosty 
obce Ostrožská Nová Ves“ občanům obce 
za obětavou práci:

 1) Haně Hanusové;
2) Josefu Konečnému;
3) Josefu Zajícovi;
4) Ludvíku Ondračkovi.

Na tomto zasedání zastupitelstva obce 
nebyla přijata žádná usnesení.

Dne 4. 9. 2018 se konalo  
23. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce rozhoduje:
• o námitkách ověřovatele zápisu 

z 20. zasedání ZO ze dne 6. 3. 2018 za-
stupitele Miroslava Pavlase podaných 
písemně dne 5. 6. 2018 jako nedůvod-
ných a ponechává zápis z 20. zasedání 
ZO ze dne 6. 3. 2018 v platnosti beze 
změn.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• bez připomínek písemnou zprávu 

kontrolního výboru,

• rozpočtové opatření č. 5 schválené ra-
dou obce č. 89 dne 26. 6. 2018 týkající 
se přijatého poplatku z plochy dobý-
vacího prostoru, zvýšení podílu na zis-
ku OTR s. r. o. Buchlovice a navýšení 
výdajů u přeložky v ulici Školní,

• bez připomínek výroční zprávu spo-
lečnosti Sirnaté lázně Ostrožská Nová 
Ves, s. r. o., Kunovská 664, 687 22 Ost-
rožská Nová Ves, IČ: 47915005 za rok 
2017,

• bez připomínek informace místosta-
rostky obce o investičních a neinves-
tičních akcích probíhajících v roce 
2018 v obci včetně jejich finančního 
plnění k 4. 9. 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• v souladu s §84 odst. 2 písm. v) č. 

128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) odměnu člence finančního výboru 
paní Lence Šlosárové ve výši 2 800 Kč,

• prodej automobilu AVIA A31 
SPZ UH - 79 - 55 pro Obec Předslav, 
339 01 Předslav 53, IČ: 00256021 
za cenu 50 000 Kč,

• mimořádnou splátku úvěru 
č. sml. 99014908314 Komerční bance, 
a. s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 

Praha 1 ve výši 16 666 720 Kč k termí-
nu 30. 9. 2018,

• Dodatek č. 16 k vnitřní směrnici 
ze dne 13. 10. 2003 o tvorbě a čerpání 
rezervy na financování obnovy kanali-
zací ve výši 1 450 000 Kč,

• bez připomínek rozpočtové opatření 
č. 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení, a kterým se zvyšují celkové 
příjmy o 3 170 000 Kč a celkové výdaje 
zvyšují o 260 000 Kč,

• v souladu s usnesením č. ZO23/2018/13 
upravený rozpočet roku 2018 v těchto 
závazných ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 65 127 000 Kč
z toho:

Daňové příjmy 51 161 000 Kč

Nedaňové příjmy 12 727 000 Kč

Kapitálové příjmy 100 000 Kč

Přijaté dotace 1 139 000 Kč

Výdaje upravené celkem 60 885 000 Kč
z toho:

Doprava 13 466 000 Kč

Vodní hospodářství 11 003 000 Kč

Pošta Partner 544 000 Kč
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Vzdělání 4 125 000 Kč

Kultura, církve a sdělova-
cí prostředky 3 243 000 Kč

Tělovýchova a zájmová 
činnost 9 730 000 Kč

Bydlení, komunální služ-
by a územní rozvoj 4 278 000 Kč

Ochrana životního 
prostředí 4 037 000 Kč

Sociální péče a pomoc 100 000 Kč

Civilní připravenost na 
krizové stavy 20 000 Kč

Požární ochrana a IZS 734 000 Kč

Státní moc, státní správa, 
územní samospráva 
a pol. Strany

8 262 000 Kč

Finanční operace 1 243 000 Kč

Vratky a ostatní transfery 100 000 Kč

Financování rozpočtu 
upravené celkem 4 242 000 Kč

z toho:

Krátkodobé financování 
– změna stavu na bank. 
Účtech

132 000 Kč

Splátky dlouhodobých 
půjčených prostředků 23 374 000 Kč

Upravený rozpočet obce bude zpraco-
ván pro informační systém dle platné 
legislativy,
• prodej pozemku obce par. č. 5583 

(orná půda) o výměře 46 m2 v k. ú. 
a obci Ostrožská Nová Ves Ing. Kar-
le Strmiskové za cenu 18,- Kč/m2 bez 

DPH s tím, že náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti hradí kupující 
a k výsledné ceně bude zákonná sazba 
DPH připočtena. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy,

• záměr prodeje pozemku parc. č. 444 
(jiná plocha, ostatní plocha) o výměře 
106 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves,

• Směrnici č. 1/2018 k příspěvku na re-
konstrukci, demolici s následnou vý-
stavbou nového RD či výstavbu RD 
v již zasíťovaném území,

Zastupitelstvo obce ruší:
• usnesení ZO20/2018/12 ze dne 6. 3. 

2018 týkající se prodeje automobilu 
AVIA A31 SPZ UH-79-55 obci Če-
miny 37, 330 33 Město Touškov, IČ: 
00573051 (Plzeňský kraj) za cenu 
50 000 Kč z důvodů neschválení pro-
deje vedením obce Čeminy.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• návrh na pořízení změny územního 

plánu v lokalitě „Rybářský poloostrov“ 
podle žádosti Spolku Ostrožská jezera, 
Na Pastvišti 179, Uherské Hradiště.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 10. 7. 2018 se konalo  

90. zasedání rady
Rada schvaluje:
• podpis Smlouvy o poskytnutí daru ve 

výši 10 000 Kč Matici svatoantonín-
ské, z. s.,

• podpis hromadné licenční smlouvy 
o veřejném provozování pro užití hu-
debních děl prostřednictvím místního 
rozhlasu ve výši 4 492,50 Kč vč. DPH 
zaslané OSA - Ochranným svazem au-
torským pro práva k dílům hudebním,

• přistoupení k projektu „Slovácký gen“ 
s osobností z Ostrožské Nové Vsi za 
cenu 19 500 Kč.

Rada bere na vědomí:
• protokol o kontrole zaměřené na 

správnost a účelnost čerpání investiční 
dotace ve výši 450 000 Kč poskytnuté 
obci Ostrožská Nová Ves na pořízení 
dopravního automobilu pro jednot-
ku SDH Ostrožská Nová Ves zaslaný 
Ministerstvem vnitra ČR, generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru České republiky – bez závad,

• informaci o plánovaných změnách 
v oblasti matričních úřadů zaslanou 
Ministerstvem vnitra České republiky.

Rada ukládá:
• účtárně obce zaúčtovat dle pokynu 

Ministerstva zemědělství, Odboru do-
zoru a regulace vodárenství do rezer-
vy na obnovu ČOV ve výši 1 450 000 
Kč,

• předložit na nejbližším jednání zastu-
pitelstva obce žádost manželů Vítko-
vých o koupi části pozemku parc. č. 
1274 v k. ú. Ostrožská Nová Ves o vý-
měře asi 96 m2 za účelem zbudování 
parkovacího místa,

• vyvěsit na úřední desku záměr pro-

nájmu kancelářských prostor v 2. NP 
sportovní haly,

• účtárně ve spolupráci s velitelem jed-
notky SDH vypracovat na základě 
informací Ministerstva vnitra ČR, 
Generálního ředitelství HZS ČR žá-
dost o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace za zásah jednotky SDH při po-
žáru lesa u Bzence.

Dne 24. 7. 2018 se konalo  
91. zasedání rady

Rada schvaluje:
• podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo se společností Vodohospodář-
ské stavby Javorník-CZ s. r. o. týkající 
se snížení ceny za stavební práce re-
konstrukce kanalizace v ulici Obecni-
ce o částku 112 693 Kč vč. DPH,

• žádost paní Petry Mezihorákové - 
provozní hotelu U Lázní - o umístění 
reklamních směrovek při cyklostezce 
před lázeňským parkem v obou smě-
rech.

Rada bere na vědomí:
• Výroční zprávu za rok 2017 včetně 

zápisu z řádné valné hromady společ-
nosti Sirnaté lázně Ostrožská Nová 
Ves. Rada obce bere na vědomí splát-
ky půjčky obce a rozdělení zisku spo-
lečnosti za rok 2017 a minulých let. 
Rada obce ukládá projednat návrh na 
úpravu stávající společenské smlouvy 
týkající se vzniku prokury. Rada obce 
ukládá předložit zastupitelům Výroč-
ní zprávu lázní za rok 2017 a podrob-
nosti o udělení prokury na nejbližším 
zasedání zastupitelstva obce,

• oznámení o zahájení řízení o uděle-
ní výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů – slepýš 
křehký za účelem provádění výzkumu 

zaslané Krajským úřadem Zlínského 
kraje, Odborem životního prostředí 
a zemědělství.

Rada ukládá:
• předložit žádost paní Zuzany Čajko-

vé o odprodej pozemku parc. č. 444 
v k. ú. Ostrožská Nová Ves o výměře 
106 m2 na nejbližším zasedání zastu-
pitelstva obce,

• předložit žádost Spolku Ostrožská je-
zera o změnu územního plánu na nej-
bližším jednání zastupitelstva obce.

Dne 7. 8. 2018 se konalo  
92. zasedání rady

Rada schvaluje:
• Smlouvu o zřízení věcného břemene 

kabelového vedení NN, pojistkové 
skříně na pozemku parc. č. 5083/1 
v k. ú. Ostrožská Nová Ves za cenu 
4 356 Kč vč. DPH se společností 
E.ON Distribuce, a. s. Rada obce 
ukládá předat údaje nutné ke zpra-
cování čistopisu smlouvy společnosti 
HD Geo s. r. o.,

• podpis Smlouvy o dílo na staveb-
ní práce „Oprava zpevněné plochy 
u sběrného dvora“ za cenu 711 320 
Kč vč. DPH se společností STRA-
BAG a. s.,

• podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo na stavební práce „Rekonstruk-
ce kanalizace Záhumení“ se společ-
ností PROMONT Uherské Hradiště 
s. r. o., kterým se snižuje cena díla 
o 29 271 Kč bez DPH a termín pře-
dání stavby se posouvá na 31. 8. 2018,

• odprodej části stávajícího kamerové-
ho systému obci Horní Němčí za cenu 
20 000 Kč,

• žádost o vydání souhlasu pana Radka 
Komárka o rozdělení a změnu druhu 
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pozemku parc .č. 4625 v k. ú. Ostrož-
ská Nová Ves na ostatní plocha – ze-
leň a ostatní plocha – ostatní komu-
nikace,

• finanční dar ve výši 1 000 Kč rodičům 
žáků 1. třídy, kteří nastupují školní 
docházku v roce 2018/2019 do ZŠ 
v Ostrožské Nové Vsi,

• nominaci na ocenění pečujících osob 
do 2. ročníku ankety „Ocenění peču-
jících osob Zlínského kraje pro rok 
2018 za obětavou péči“ zaslaný Kraj-
ským úřadem Zlínského kraje, odbo-
rem sociálních věcí,

• poskytnutí peněžního daru ve výši 
3 000 Kč pro novoveského kanoistic-
kého reprezentanta Jiřího Zalubila 
a trenéra oddílu kanoistiky Víta Pjaj-
číka.

Rada ukládá:
• prověřit vlastnictví pozemků parc. 

č. 4625/1 a 4625/2 v k. ú. Ostrožská 
Nová Ves. Rada obce ukládá odložit 
žádost k dořešení na dalším jednání 
rady,

• nabídnout panu Bohumilu Pomajbovi 
za výkup pozemku parc. č. 2464 o vý-
měře 108 m2 v k.ú. Chylice cenu 155 
Kč/m2.

Dne 27. 8. 2018 se konalo  
93. zasedání rady

Rada schvaluje:
• podpis smlouvy o provedení umě-

leckého vystoupení s panem Zbig-
niewem Czendlikem za cenu 15 000 
Kč + 30 % ze zůstatku hrubé tržby,

• Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne nadzemní vedení NN, betonový 
sloup, skříň SV201, uzemnění na 
pozemcích parc. č. 493, 494, 5118/1, 
5121, 5119/1 v k. ú. a obci Ostrožská 
Nová Ves za cenu 29 040 Kč vč. DPH. 
se společností E. ON Distribuce, a. s. 
Rada obce ukládá předat údaje nutné 
ke zpracování čistopisu smlouvy spo-
lečnosti HD Geo s. r. o.,

• doplnění poplatku do ceníku místní 
knihovny o Jednorázovou službu (bez 
registrace) za cenu 20 Kč,

• termín 23. zastupitelstva obce Ost-
rožská Nová Ves, které se bude konat 
dne 4. 9. 2018 od 17 hodin v restauraci 
Golf resort Jezera. Rada obce schva-
luje program 23. zastupitelstva obce. 
Rada obce ukládá informovat občany 
způsobem obvyklým o termínu konání 
zastupitelstva obce.

Rada bere na vědomí:
• nabídku na prodej skříňového vozi-

dla PRAGA V3S zaslanou Krajským 
úřadem Zlínského kraje, odborem 
Kancelář hejtmana. Rada obce nemá 
zájem o zakoupení zmiňovaného vo-
zidla,

• rozhodnutí o stanovení výjimky ze 
zákazu vstupu a vjezdu do ochran-

ného pásma I. stupně vodního zdroje 
Ostrožská Nová Ves pro členy rybář-
ské stráže zaslané Městským úřadem 
Uherské Hradiště, odborem stavební-
ho úřadu a životního prostředí,

• doručené rozhodnutí o udělení vý-
jimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných živočichů slepýše křehké-
ho zaslané Krajským úřadem Zlínské-
ho kraje, odborem životního prostředí 
a zemědělství,

• informaci Ředitelství silnic Zlínského 
kraje o výkupu pozemků pod kraj-
skými silnicemi. Rada obce ukládá 
zveřejnit upozornění způsobem ob-
vyklým na úřední desce a infokanálu 
obce,

• upozornění na údržbu veřejné zeleně 
v období extrémních teplot ze dne 20. 
8. 2018 zaslanou panem Antonínem 
Kolářem,

• vědomí informaci místostarostky obce 
o pozemkových úpravách v k. ú. Ost-
rožská Nová Ves a k. ú. Chylice. Rada 
obce ukládá oslovit další vlastníky 
pozemků v k. ú. Ostrožská Nová Ves. 
Rada obce ukládá průběžně informo-
vat radu a zastupitelstvo obce o počtu 
evidovaných žádostí.

Rada ukládá:
• prověřit vlastnictví a umístění pozem-

ků parc. č. 2883 a 2884 v k.ú. Chylice 
a přeložit žádost o směnu pozemků 
pana Ladislava Šafaříka na dalším 
jednání rady obce,

• starostovi obce prověřit možnosti 
vybudování vodovodní šachty na po-
zemku parc. č. 8243/1, 8243/2, 5083/1 
a 1146/6 v k. ú. Ostrožská Nová Ves,

• prověřit možnost směny pozemku 
parc.č. 2464 v k. ú. Chylice dle žádosti 
pana Bohumila Pomajby,

• předložit k projednání na nejbližším 
jednání zastupitelstva obce Rozpoč-
tové opatření č. 6 k rozpočtu obce 
2018, kterým se zvyšují celkové příjmy 
o 3 170 000 Kč a celkové výdaje zvyšu-
jí o 260 000 Kč.

• předložit ke schválení Směrnici 
č. 1/2018 k příspěvku na rekonstrukci, 
demolici s následnou výstavbou nové-
ho rodinného domu či výstavbu nové-
ho rodinného domu v již zasíťovaném 
území na nejbližším jednání zastupi-
telstva obce,

Dne 11. 9. 2018 se konalo  
94. zasedání rady

Rada schvaluje:
• Smlouvu o zřízení věcného břemene 

na pozemku parc. č. 1286, v k. ú. Chy-
lice pro uložení plynárenského zaříze-
ní za cenu 968 Kč vč. DPH zaslanou 
společností GasNet, s. r. o.,

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene rozšíření kabelové 
sítě NN, kabelový pilíř na pozemcích 

parc. č. 302, 894, 824/1, 1286, 896 a 895 
v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves za 
cenu 39 930 Kč vč. DPH zaslanou spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s.,

• Milady Němčekové o zajištění vykli-
zení bytu v případě jejího úmrtí,

• záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 2421/1 v k.ú. Chylice o výměře asi 
27 m2,

• poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve 
výši 5 000 Kč Hospici na Sv. Kopečku. 
Rada obce ukládá sepsat veřejnopráv-
ní smlouvu,

• finanční dar 1 000 Kč Základní škole 
a mateřské škole Joži Úprky Hrozno-
vá Lhota na pořádání 21. ročníku Zá-
topkových běhů.

Rada bere na vědomí:
• doručenou pozvánku na Den Zlínské-

ho kraje, který se koná 22. září 2018 
ve Zlíně. Rada obce ukládá informo-
vat občany o konané akci způsobem 
obvyklým.

Rada ukládá:
• zjistit informace o instalaci podružné-

ho vodoměru u RD. Rada obce odklá-
dá rozhodnutí o žádosti pana Radima 
Presa na další jednání rady,

• zpracovat projekt pro odvedení náno-
su ornice a splaškových vod na polní 
cestě u ulic Luční a Drahy a realizovat 
opatření v jarních měsících roku 2019,

• odpověď žadateli o směnu pozemků 
panu Ladislavu Šafaříkovi, že jeho 
žádost bude řešena v rámci pozemko-
vých úprav,

• doporučit nově vzniklému Finanční-
mu výboru obce Ostrožská Nová Ves 
zřízení kontroly činnosti hospodaření 
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ. 
Rada obce ukládá oslovit dopravní 
projektantku a dle zákona dořešit pa-
sportizaci dopravního značení v obce 
v součinnosti a Policií ČR a Městským 
úřadem Uherské Hradiště. Rada 
obce ukládá řešit průběžně dle potře-
by značení nových ulic a cílů v obci. 
Rada obce ukládá řešit na dohodnu-
té schůzce 18. 9. 2018 se společností 
Kovovýroba Hoffmann hlučnost ven-
tilátorů. Rada obce ukládá zveřejnit 
Zprávy o posouzení nabídek výběro-
vých řízení u zakázek malého rozsahu 
za období 2014 – 2018.

Rada odkládá:
• žádost pana Miroslava Krosče-

na o pronájem pozemků parc. 
č. 1345/1 a 1345/3 v k. ú. Ostrožská 
Nová Ves a přístřešku na něm stojící-
ho za účelem uložení dřeva.

Rada upouští:
• vlastníkovi uvedených pozemků od 

povinnosti platit za zábor veřejné-
ho prostranství na pozemcích parc. 
č. 4625/1 a 4625/2 v k. ú. Ostrožská 
Nová Ves.

Zpravodajství 
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Dne 25. 9. 2018 se konalo  
95. zasedání rady

Rada schvaluje:
• podpis Smlouvy o výpůjčce obrazů 

Ludvíka Ehrenhafta č. 3/V/2018 v ter-
mínu od 26. 9. do 5. 12. 2018 s organi-
zací Masarykovo muzeum v Hodoní-
ně, příspěvková organizace, Zámecké 
náměstí 27/9, Hodonín,

• podpis Dodatku č. 1 Pojistné smlouvy 
č. 0516356018 Hasičské vzájemné po-
jišťovny, a. s., Římská 45, 120 00 Pra-
ha 2, týkající se připojištění výstavy 
obrazů Ludvíka Ehrenhafta v termínu 
od 26. 9. do 30. 11. 2018 za cenu 1 500 
Kč,

• podpis Smlouvy o dílo č. 2018_497 se 
společností ENVI projekt s.r.o., Na 
Požáře 144, Zlín týkající se zhotovení 
monitorovací zprávy v rámci dotační-
ho projektu OPŽP „Systém sběrných 
dvorů Ostrožská Nová Ves“ za cenu 
3 000 Kč bez DPH za rok,

• podpis Smlouvy o dílo č. 2018_716 se 
společností ENVI projekt s. r. o., Na 
Požáře 144, Zlín týkající se zhotovení 
monitorovací zprávy v rámci dotační-
ho projektu OPŽP „Zavedení separa-
ce biologicky rozložitelných odpadů“ 
za cenu 3 000 Kč bez DPH za rok,

• zařazení žádosti pana Luďka Chvilíč-

ka do seznamu nemovitostí ke Směr-
nici č. 1/2018 k příspěvku na re-
konstrukci, demolici s následnou 
výstavbou nového RD či výstavbou 
nového RD v již zasíťovaném území 
– pan Chvilíček žádá o příspěvek na 
demolici a následně výstavbu nového 
RD v místě RD č. p. 610,

• Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu 
obce 2018 týkající se přijaté dotace 
na volby do zastupitelstva a opravy 
účtování Sazky. Rada obce ukládá 
informovat o RO č. 7 zastupitele 
na nejbližším jednání zastupitelstva 
obce,

• nabídku společnosti SÚS Slovácka, 
s. r. o. Uherské Hradiště na opravu 
místní komunikace ke kanoistice za 
cenu 215 295 Kč vč. DPH. Rada obce 
ukládá objednat u společnosti opravu 
havarijního stavu vozovky,

• termín konání oslav 100. výročí vzniku 
ČSR v termínu 25. 10. 2018 od 17 hodin,

• žádost hotelu U Lázní o umístění 
stánku s občerstvením na hody v ter-
mínu 27. 9. 2018. Rada obce schvaluje 
umístění stánku s občerstvením před 
budovou nového obecního úřadu 
nebo pošty na adrese Záhumení 1022,

• vyhlášení nabídkového řízení na sta-
novení ceny dodávky tepla s platností 
od 1. 1. 2019 na 2 roky.

Rada stanovuje:
• nájemné Společenského sálu a přileh-

lých prostor pro soukromé účely ve 
výši 1 500 Kč za každý započatý den,

• finanční dar pro stárku a stárka od 
roku 2018 ve výši 8 000 Kč.

Rada bere na vědomí:
• doplatek půjčky lázním, kterou obec 

lázním poskytla.
Rada ukládá:
• vyvěsit záměr pronájmu pozemků 

parc. č. 1345/1 a 1345/3 v k. ú. Ost-
rožská Nová Ves a přístřešku na něm 
stojícího,

• zařadit realizaci dle vizualizace od-
počinkové zóny předložené Ing. Bar-
borou Galiovou, Chříb 219, Ostrož-
ská Nová Ves do rozpočtu obce roku 
2019,

• starostovi odpovědět panu Antonínu 
Růčkovi na stížnost na výši poplatků 
za svoz komunálního odpadu, který je 
jim v Domě s pečovatelskou službou 
účtován.

Rada odkládá:
• žádost pana Radima Presa o povole-

ní instalace podružného vodoměru 
u RD z důvodů vysokého odběru vody 
pro zavlažování zahrady na další jed-
nání rady. 

Monika Pleváková

Kulturní akce
Říjen 21. 10.  Zase ti tupitelé - politická satira Ostrožsko-Lhotského divadla, Společenský sál
 28. 10.  Pověsti staré a české - divadlo pro děti, Společenský sál
Listopad 7. 11.  Život s gamblerem - beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, Knihovna
 9. 11.  Cestopisná beseda Lucie Kučerové a Štěpána Míška  
 11. 11.  Košt svatomartinského vína
 18. 11.  Hurvínkova dobrodružství - pohádka pro děti, Společenský sál
 20. 11.  Gulášová beseda na domečku u kostela
Prosinec 1. 12.  Adventní zpívání
 2. 12.  Pohádky ze zámku, Společenský sál
 10. 12.  Cestopisná beseda manželů Márových, Knihovna
Avizovaná beseda se Zbigniewem Czendlikem byla přeložena na 14. 2. 2019.

Zpravodajství  / Ze života obce

Dokončené opravy a investiční akce
Léto je v nenávratnu a nám nezbývá než zhodnotit, co se 

z našich letošních naplánovaných akcí podařilo zrealizovat 
a „do hodů“ dokončit. Pracovní stroje opustily horní část ulice 
Záhumení a cesta včetně napojení k rodinným domům byla do-
končena. Také občané ve střední části ulice Obecnice se dočkali 

po rozsáhlých stavebních úpravách nové místní komunikace. 
Přestože rozsáhlé opravy probíhaly od jara až do konce září, 
výsledek stojí určitě za to. Všem občanům v těchto a dalších při-
lehlých ulicích patří obrovské poděkování za trpělivost a shoví-
vavost při provádění prací rekonstrukcí kanalizace a stavebních 
úprav místních komunikací v obou ulicích.

Po rozsáhlé opravě dostala nový kabát také Chylická zvonice 
a v pátek před konáním hodů odhalila svoji opravenou podobu. 

V polovině měsíce října byla dokončena I. etapa výstavby ví-
ceúčelového hřiště, která byla zároveň poslední akcí volebního 
období 2014 – 2018.

Za zrealizování akcí za celé uplynulé volební období je třeba 
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pří-
pravě, realizaci a dokončení všech stavebních prací. Zároveň je 
třeba popřát novému zastupitelstvu, aby se mu podařilo navázat 
na budování obce podobným způsobem.        

Jaroslava Bedřichová
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Obec Ostrožská Nová Ves bohatým kulturním programem 
oslavila 760. výročí od první zmínky o obci

Oslavy obce byly zahájeny slavnostním zasedáním Zastupi-
telstva obce Ostrožská Nová Ves, na kterém starosta obce Pavel 
Botek za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, 
poslance a starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy, pana 
faráře Josefa Kuchaře, kronikářky Miroslavy Vajdíkové a zastu-
pitelů obce Ostrožská Nová Ves udělil medaili starosty obce čty-
řem významným obyvatelům obce.

S programem s podtitulem „Novovešťané sobě“ mohli být 
spokojeni obyvatelé všech věkových kategorií. Novovešťané se 
sešli ve Společenském sále na vystoupení dechové hudby Novo-
vešťanka, dětského souboru Včelínek, hodové chasy, ženského 
pěveckého sboru Denica, mužského pěveckého sboru Krasavci 
a loňská stárka Tereza Hůsková zazpívala písničku z muzikálu 
Janka Ledeckého. Program zpestřila svým vystoupením mladá 
naděje sportovního aerobiku 9letá Kateřina Lažková, která byla 
letos nominována na Mistrovství ČR v Praze, kde ze 78 soutěží-
cích vybojovala krásné 6. místo.

V zahradě obecního úřadu se návštěvníci mohli kromě ob-
čerstvení potěšit také u stánku místního včelařského spolku, kde 

zkušení včelaři předávali začátečníkům cenné rady a k vidění 
byla také ukázka části včelařských potřeb.

Děti si dosyta užily připravený skákací hrad a svým hodino-
vým vystoupením je zaujal také kouzelník, od kterého téměř 
každý malý divák dostal na památku nějaké zvířátko vytvořené 
z nafukovacích balonků. Místní spolek dobrovolných hasičů si 
pro děti připravil soutěže a ukázku hašení požáru. Zájem dětí 

na sebe okamžitě strhla káď s vodou, ve které našly děti útočiště 
před vedrem, které poslední dny sužovalo nejen tuto obec.

Největší zájem byl však od 17 hodin o fotbalové derby hráčů 
nad 40 let Nová Ves x Chylice, které skončilo úspěšně pro část 
obce Nová Ves skórem 4 : 2. Jednu z branek úspěšně zacílil i nej-
starší účastník utkání 66letý Josef Vávra.

Sobotní program ukončil na fotbalovém hřišti taneční večer 
s kapelou Dolinečka ze Sudoměřic.

Oslavy pokračovaly i v neděli slavnostní mší svatou v Koste-
le sv. Václava, kterou sloužil novoveský rodák a zastupitel obce 
PhDr. Vladimír Teťhal.

Od 15 hodin se nejen Novovešťané, ale i lázeňští hosté mohli 
v parku Sirnatých lázní pobavit s lidovým vypravěčem a cimbá-
lovou muzikou Novoveská banda.

Všichni účastníci oslav si jistě program užili a odpočinuli si 
od pracovních povinností.                                Monika Pleváková

zE ŽIVOTA OBCE

Medaile starosty obce Ostrožská Nová Ves
Medaile starosty obce je oceněním práce nebo činů hodných 

společenského uznání. Tuto medaili udělil starosta po dohodě 
s radou obce v letošním roce u příležitosti oslav 760. výročí od 
první zmínky o obci. Motivem medaile jsou znak obce a stavby 
či místa typická pro Ostrožskou Novou Ves.

Každý oceněný zároveň dostal doprovodný grafický list. Au-
torem ocenění a grafických listů je akademický malíř Miroslav 
Boroš ze Žlutavy u Napajedel. Medaile byly vyraženy v krem-

nické mincovně. Medaile byly uděleny níže uvedeným občanům.
Panu Josefu Zajícovi za přínos v oblasti životního prostředí, 

zvláště za osobní nasazení při dlouholeté péči o veřejnou zeleň 
a veřejná prostranství v obci

Pan Josef Zajíc, nar. 9. července 1929, se vyučil zámečníkem 
u pana Tomáše Juráska v Ostrožské Nové Vsi, následně praco-
val v Ostravsko-karvinských dolech. Celý svůj život se věnoval 
zahrádkářství a pěstitelství, za což obdržel nespočet diplomů 
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a různých ocenění. Od sedmdesátých let minulého století se po-
dílel na výsadbě a péči o veřejnou zeleň na místním hřbitově 
a na veřejném prostranství obce. Zároveň pracoval i jako posla-
nec národního výboru za lidovou stranu - kdo z občanů potře-
boval ostříhat stromky, vždycky zavolal pana Zajíce, který velmi 
ochotně a rád přišel i poradil.

Panu Josefu Konečnému za přínos v kulturně - duchovní 
oblasti, zvláště za osobní nasazení při dlouholeté službě kostel-
níka v kostele sv. Václava

Pan Josef Konečný, nar. 18. srpna 1936 se vyučil tesařem 
a práce se dřevem se mu stala zároveň i koníčkem, kterému 
se věnoval i ve volném čase. (Kolik to bylo krovů na novostav-
bách v Ostrožské Nové Vsi i jinde?) Od mládí v novoveském 
kostele zastával funkci kostelníka, podílel se na přípravách 
mše svaté, nemohl chybět na žádné brigádě na kostele ani při 
řezání a přípravě vánočních stromů. Za tuto nezištnou služ-
bu převzal ocenění od arcibiskupa Olomoucké arcidiecéze 
Monsiňora Jana Graubnera. Mezi jeho koníčky patří hra na 
heligonku, na kterou doprovázel snad všechny odvedence jak 
z Ostrožské Nové Vsi, tak i blízkého okolí a také fašankové 
průvody.

V současné době rád chodí na procházky, s radostí si po-
slechne dobrou moravskou dechovku a srdíčko mu potěší i jeho 
2,5letá pravnučka.

Panu Ludvíku Ondračkovi za přínos ve sportovní oblasti, 
zvláště za osobní nasazení při výchově a sportovním růstu dětí 
a mládeže v oddílu rychlostní kanoistiky

Pan Ludvík Ondračka, nar. 24. června 1943 se vyučil v Letu 
Kunovice, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Od mládí 
byl sportovcem tělem i duší - hrál fotbal, hokej, stolní tenis a na-
konec zakotvil v oddíle kanoistiky, který v roce 1957 zakládal 
a působí v něm dodnes. V letech 1957-1974 byl aktivním závod-

níkem na kanoi, v roce 1964 se stal na dlouhých 20 let předsedou 
oddílu rychlostní kanoistiky. Od roku 1993 do roku 1997 působil 
jako člen výkonného výboru Sekce Rychlostní Kanoistiky Čes-
kého Svazu Kanoistů. V minulosti působil v roli trenéra a po-
dílel se na výchově a sportovním růstu dětí a mládeže v oddílu 
rychlostní kanoistiky. Mezi jeho odchovance patřili kajakáři Mi-
loš Ťok a Bohuslav Mach, kanoista Jaroslav Zalubil, kteří přešli 
z novoveského oddílu do pražských vrcholových středisek.

V současné době působí jako funkcionář, pokladník, rozhod-
čí a správce areálu loděnice. Je držitelem řady ocenění, např.: 
Ceny Miroslava Valenty seniora (za rok 2013).

Paní Haně Hanusové za přínos v sociální oblasti, zvláště za 
osobní nasazení v pečovatelské službě

Paní Hana Hanusová, nar. 8. března 1967 vystudovala Střed-
ní zemědělskou školu v Kroměříži, pracovala jako mistrová od-
borného výcviku na Středním odborném zemědělském učilišti 
v Kyjově a v Jednotném zemědělském družstvu Mír. V naší obci 
žije od roku 1989, posledních osmnáct let pracuje v sociálních 
službách – nejprve pracovala v Domě s pečovatelskou službou 
v Ostrožské Nové Vsi a následně jako pečovatelka pod Okres-
ním ústavem sociálních služeb v Uherském Hradišti. Od roku 
2006 pracuje pod Charitou Uherské Hradiště a stará se jako pe-
čovatelka o seniory z Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu. 
Za každého počasí ji můžete potkat na kole, jak jede za svý-
mi klienty a vždy s úsměvem na tváři. Paní Hanusová je citlivá, 
ochotná naslouchat potřebám druhých a její povolání je pro ni 
spíše posláním pomáhat druhým lidem.

Oceněným občanům patří obrovské poděkování za vyko-
nanou práci pro obec. Přejeme jim pevné zdraví do dalších let 
a nám všem, ať se stanou vzorem.

Jaroslava Bedřichová
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Moje vzpomínka na školu
Vážení přítomní,  
ráda bych přispěla k dnešním oslavám osobním příspěvkem, 
vzpomínkou na školu.
Přestože jsem důchodkyně, ráda bych chtěla pozdravit se 

svými vzpomínkami na školu slavnostní shromáždění při příle-
žitosti oslav 760. výročí první zmínky o obci a taky 69. výročí 
spojení Chylic a Nové Vsi v obec Ostrožskou Novou Ves.

Vždy na vesnici platilo a myslím, že platit bude, že nejdůle-
žitější v obci jsou: starosta, pan farář a řídící. Proto bych ráda 
zavzpomínala na školu.

Už jako malé dítě jsem chtěla být učitelkou nebo prodavač-
kou. Nakonec zvítězilo povolání učitelky. V roce 1970 jsem se 
provdala do Ostrožské Nové Vsi. Již v roce 1972 jsem nastoupi-
la na naši školu. Stala jsem se nejmladší členkou pedagogického 
sboru. Učila jsem s kolegy a kolegyněmi, kteří byli ode mne star-
ší i o 40 let. Učila jsem se z jejich zkušeností, moudrostí. Byla 
jsem nezkušená, naivní a tak jsem byla i někdy jim pro srandu. 
Byly to ale velmi pěkné roky. Byla jsem přísná, ale vždy spra-
vedlivá. To mně potvrdili bývalí žáci na setkáních, srazech. Učila 
jsem na I. stupni, kde jsem byla i třídní učitelkou a pak i na dru-
hém stupni. Učili jsme ve staré budově, která již v osmdesátých 
letech minulého století měla 160 let. Okna nedovírala, do stře-
chy zatékalo, zdi byly samá plíseň, ve sklepě hlodavci a dokonce 
jsme si ve třídách i topili. Protože bylo málo tříd, tak jsme ve 
třetích a čtvrtých třídách směnovali. Vše se ale zvládalo. Roky 
ubíhaly a po změně režimu byl na naši školu vyhlášen konkurz. 
Většina kolegů a kolegyň mne oslovili, abych se do konkurzu 
přihlásila. Prý jsem energická, organizátorka a za roky již vím, 
co škola potřebuje. Zkusila jsem to a stala se od 1. 2. 1992 ředi-
telkou. Brzy jsme měli právní subjektivitu. Obdržela jsem jednu 
hromádku peněz od státu, druhou od obce – zřizovatele. To byl 
pro mne největší oříšek, jak s penězi hospodařit. Pustila jsem se 
do oprav hlavně v budově druhého stupně. Osvětlení, výměna 
oken, podlah, oprava šaten, vybavení učeben a kabinetů novým 
nábytkem, nové moderní pomůcky pro výuku, oprava tělocvič-
ny a kotelny. Největším problémem zůstávala budova prvního 
stupně. A tak představitelé obce, zastupitelé, přemýšleli, jak to 
vše udělat. Zvítězil plán, přistavit novou budovu a udělat půdní 
vestavbu. To se vše povedlo a žáci, učitelé získali nové krásné 
prostory i s výdejnou jídla. – jídelnou. V roce 2003 jsme mohli 
vše slavnostně otevřít. Byli jsme první školou na okrese, která 

měla bezbariérový přístup pro postižené děti. Byla jsem moc 
šťastná a hlavně vděčím za velmi dobrou spolupráci s předsta-
viteli obce bývalým starostou panem Turečkem a nynějším sta-
rostou panem Botkem i zastupiteli. Za vše jim patří velký dík. 
Mnoho ředitelů jiných škol mně tuto spolupráci závidělo. Vždy 
mně vedení obce vyšlo vstříc a vždy na školu pamatovalo. Byly 
to desítky milionů korun a mohu konstatovat, že se to blížilo ke 
stům milionům korun. Měla jsem oporu a velmi dobrou spolu-
práci i s rodiči. Našli se i někteří, kteří měli negativní přístup 
ke škole, ale na špatné se zapomíná a vzpomíná se jen na dob-
ré. Na začátku ředitelování to byly paní Hanka Kosíková, paní 
Hanka Glacová, pak předsedkyně SRPŠ dnešní paní místosta-
rostka, pak i paní Blanka Pjačíková a řada dalších obětavých 
maminek. Pomáhaly nejen materiálně, ale taky organizováním 
různých akcí pro školu a morální pomocí. Za vše jim taktéž 
patří velký dík. Roky utíkaly, měnily se formy výuky, začínaly 
se učit počítače, cizí jazyky. Na naši školu nastoupila mladá, 
plná nápadů paní učitelka Adéla Botková, která je vynikající 
učitelkou jazyků. Začínala rozjíždět projekty, výměnné pobyty 
dětí a učitelů v jiných státech a já si začala uvědomovat, jaká 
je to ostuda, že žádný jazyk neumím. Najednou jsem byla nej-
starší členkou sboru a důchodový věk se přiblížil. Plánů bylo 
ještě hodně, ale síly pomalu ubývaly a dynamičnost se pomalu 
vytrácela. Oznámila jsem vedení obce, že bych ráda k 1. srpnu 
2008 odešla do důchodu. Zřizovatel vypsal konkurz a do něj se 
přihlásila i naše rodačka, žákyně, výborná kolegyně paní Ale-
na Horáková. Vyhrála a stala se ředitelkou, která pokračuje 
v budování školy, je plná nápadů, organizování, představ, co 
všechno udělat, modernizovat. Prostě ředitelka na svém místě. 
Opravdu naše škola je krásná a děti mají nejen krásné učebny, 
pomůcky, zážitky, prostory, ale vynikající výchovné a vzdělá-
vací akce. Rodiče mohou být velmi rádi, že děti se učí ve velmi 
dobré, krásné škole, a že je jim věnována velká péče ze všech 
stran pedagogického sboru. Když jsem se loučila se školou, se 
zaměstnanci, žáky, rodiči tak si s představiteli obce, samozřej-
mě byly i slzičky. Tehdejší pan místostarosta, dnešní pan sta-
rosta mně řekl: Neplačte, teprve vám život začíná. Nevěděla 
jsem, jak to myslí a pak mně vše došlo – požádali mne o pře-
vzetí funkce kronikářky, stala jsem se členkou redakce Profi-
lu, začala navštěvovat univerzitu třetího věku a paní ředitelka 
mne požádala o suplování za nepřítomné kolegyně. A tak ten 

život mně v důchodě pořádně na-
stal. Dny utekly a já jsem ve škole 
i se zastupováním prožila přes 
40 let, z toho 17 roků ve funkci 
ředitelky. Práce kronikářky mne 
velmi baví, je to práce náročná. 
Ráda bych vám, zastupitelům, 
občanům pokud budete mít zá-
jem, ukázala, že to není jen ručně 
psaná kronika, ale i elektronicky, 
fotoalbum, plakáty, pozvánky, 
apod. Proto vám všem děkuji za 
spolupráci, protože je vás tady 
hodně, kteří pracujete s mládeží, 
ve spolcích, svazech, sdruženích 
a pomáháte mně tak získat infor-
mace, které do kroniky patří. Při 
dnešním slavnostním shromáždě-
ní k oslavám naší obce přeji jen 
a jen to nejlepší, aby naše obec 
i nadále vzkvétala a vám všem 
představitelům obce a zastupite-
lům ještě jednou děkuji za vaši 
poctivou práci.

Miroslava Vajdíková

Ze života obce
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Odhalení pamětní desky
Po mši svaté o hodové neděli 30. září 2018 byla odhalena pamětní deska 

na Kostele svatého Václava rodáku Františku Botkovi.
Ve vděčné paměti zůstává PhDr. et ThDr. František Botek, papežský komoří 

a kanovník v Maria Saal, univerzitní profesor a historik, zakladatel novoveských 
lázní.

Narozen 6. dubna 1864 v Nové Vsi, zemřel 23. července 1918 ve Vídni.
R. I. P.
Věnují spolurodáci z Ostrožské Nové Vsi v roce 2018.
Toto znění je napsáno na jeho pamětní desce.

Pamětní desku vysvětil P. Josef Kuchař, slavnostní projev přednesl sta-
rosta obce Pavel Botek a pamětní desku odhalil prasynovec pan František 
Botek za přítomnosti místostarostky Jaroslavy Bedřichové, letošních stárků, 
krojované chasy, místních občanů i lázeňských hostů.

Miroslava Vajdíková

Odhalení pamětní desky Dr. Františku Botkovi v Ostrožské Nové Vsi
Pravdou je, že po vesnicích se mnoho 

pamětních desek neodhaluje. Vzpomín-
ky na školu nám však přivodí myšlenku 
na to, že právě z vesnic pocházelo vel-
ké množství mužů a žen zasloužilých 
o vědu, kulturu, duchovní život či život 
hospodářský nebo politický. Odhalili 
jsme pamětní desku doktoru Františku 
Botkovi, který do různých oblastí lidské 
činnosti zasáhl.

Proč pamětní deska? Doktor Botek 
zemřel krátce před koncem 1. světové 
války ve Vídni a tam byl pohřben. Niko-
ho nenapadlo, že místo posledního od-
počinku od rodiště za pár měsíců oddělí 
nová státní hranice. Přiznejme si, že po 
sto letech už asi stěží dojde k exhumaci 
a převezení jeho ostatků na novoveský 
Slavín.

Proč si doktor František Botek pa-
mětní desku zaslouží?

Nejprve pár slov o něm. Narodil se 
v Dědině na čísle 143 v roce 1864. Brzy 
mu zemřel otec, matka se znovu pro-
vdala. Nadaný hoch byl poslán na gymnázium v Přerově, pak 
šel studovat teologii, pro mimořádné nadání byl poslán na další 
studia do Říma, kde získal dva doktoráty a bakalaureát kanonic-
kého práva. V roce 1890 byl vysvěcen na kněze. Krátce poznal 
práci v duchovní správě u sv. Michala v Olomouci a v roce 1892 
se stal sekretářem a ceremoniářem olomouckého arcibiskupa 
kardinála Fürstenberga. Po kardinálově brzké smrti pokračoval 
u nového arcibiskupa Theodora Kohna v téže funkci. Dnes se 
historikové přiklánějí k tomu, že na velkolepé, dramatické i tra-
gické působení arcibiskupa měl právě Botek obrovský vliv, zdá 
se, že ne vždy optimální, což souviselo s Botkovou oddaností, 
ale i novoveským temperamentem, oba totiž – Botek i Kohn, si 
byli v mnohém podobní, byl to tak trochu vztah otce a syna. Oba 
mimořádně inteligentní, výmluvní, svým způsobem silné a pů-
sobivé osobnosti. Botek očividně arcibiskupa předčil ve znalosti 
umění a inspiroval či usměrňoval celou kulturní politiku arci-
biskupství. Krom toho se stal Botek profesorem fundamentální 
teologie na olomoucké teologické fakultě. V roce 1904 byl ar-
cibiskup Kohn přinucen k rezignaci a odešel do vyhnanství do 
štýrského Ehrenhausenu, kde zůstal do smrti v roce 1915. Dok-
tor Botek se rozhodl jej následovat. Bylo to osudové rozhodnutí. 
V Olomouci měl Botek otevřené dveře ke kariéře či uplatnění. 

Myšlenka, že by se jednou stal arcibis-
kupem, byla více než reálná. Rozhodl se 
však stát se průvodcem vyhnance.

Po boku arcibiskupa se pak věnoval 
historické práci. Arcibiskup se chtěl ob-
hájit a Botek napsal obrovské dílo, a to 
v němčině, ve kterém detailně popsal 
impozantní Kohnovo dílo na arcibis-
kupském stolci. Paradoxně tato práce 
zapadla ve srovnání s jeho menším his-
torickým dílem, ve kterém vylíčil prvních 
deset let Kohnova arcibiskupování. Po 
Kohnově smrti se doktor Botek, který se 
nechal vypsat z řad kněžstva olomoucké 
arcidiecéze, usadil ve Vídni jako učitel 
na kadetní škole a polní kurát. Zamýš-
lel se usadit v rodišti, nechal postavit 
„Purk“ v Chylicích, chtěl od obce koupit 
lázně, nečekaná smrt předčasně uzavře-
la osud, svým způsobem tragický.

Proč tedy pamětní deska? Mohli by-
chom říci, že jako první z Nové Vsi se 
stal univerzitním pedagogem. Mohli by-
chom říci, že zanechal rozsáhlé dílo his-

torické. Mohli bychom říci, že patřil mezi velmi vlivné osobnosti 
Moravy na přelomu 19. a 20. století. Doktor Botek nikdy na své 
rodiště nezapomínal často je navštěvoval, žil tím, čím žila Nová 
Ves, mimo jiné. V roce 1903 nechal prozkoumat vodu, domněle 
léčivou, a pak zde inicioval založení lázní. Nejspíše bez něj by 
novoveské lázně nikdy nevznikly. A my víme, že naše lázně patří 
mezi největší bohatství, které Ostrožská Nová Ves má. A za to 
vděčíme doktoru Botkovi, čestnému občanovi obce.

A byl by ještě jeden důvod. Přes svůj tragický osud byl doktor 
Botek velmi úspěšný muž a impozantní osobnost. Může být, při 
poučení se z jeho osobních rozhodnutí například o dobrovol-
ném vyhnanství, vzorem. Osobnost, která ví, která umí, která 
září dobrými lidskými vlastnostmi, osobní kulturou, empatií 
i osobní obětavostí a zájmem. A osobnost, která nikdy nezapo-
míná na své kořeny, na svůj domov a vždy pomůže, a to víc, než 
by se muselo.

Jsem přesvědčen, že toto stálé připomenutí na zdi novoves-
kého kostela, ve kterém byl doktor František Botek pokřtěn, ve 
kterém sloužíval jako kněz, si plně zaslouží. A nám všem je tak 
připomínkou, v mnohém vzorem a v mnohém ponaučením.

Vladimír Teťhal
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Ze života obce

Výsledky komunálních voleb 2018 v Ostrožské Nové Vsi
Počet volených zastupitelů Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy

17 2 841 1 491 52, 48 1 491 22 699

Název volebního uskupení Hlasy Počet mandátůabs. v %
1. Strana svobodných občanů 10 035 44, 21 8
2. SN a čl. ODS pro r. o. Ostr. Nová Ves   3 203  14, 11 2
3. ZMĚNA 2018 Ostrožská Nová Ves   1 977 8, 71 1
4. Křes.dem.unie - Čs. str. lidové   5 233 23, 05 4
5. Komunistická str. Čech a Moravy   2 251 9, 92 2

Volební uskupení
Zvolení zastupitelé

Příjmení, jméno, titul
Získané hlasy

Věk abs. v %

Str. svob. občanů Bedřichová Jaroslava, Ing. 52 987   9,83

Str. svob. občanů Kosík Miroslav, Ing. 64 736   7,33

Str. svob. občanů Lažek Jaromír, Ing. 52 677   6,74

Str. svob. občanů Kučerová Lucie 23 524   5,22

Str. svob. občanů Tischer Martin, Ing. 46 506   5,04

Str. svob. občanů Pjajčík Vít, Mgr. 49 598   5,95

Str. svob. občanů Obdržálková Ludmila 58 629   6,26

Str. svob. občanů Jahodíková Monika, Bc 47 497   4,95

SNO a čl. ODS Horáková Alena, Mgr. 48 408 12,73

SNO a čl. ODS Teťhal Vladimír, PhDr. 57 339 10,58

ZMĚNA 2018 Pavlas Miroslav 54 166   8,39

Kř.dem.u.-Čs.s.l. Hlůšková Růžena, Mgr. 38 493   9,42

Kř.dem.u.-Čs.s.l. Botek Pavel, Ing. 46 420   8,02

Kř.dem.u.-Čs.s.l. Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D., EuSpLM 44 419   8,00

Kř.dem.u.-Čs.s.l. Tvrdoň Marek 48 371   7,08

KSČM Basovník Vlastimil, Ing. 56 294 13,06

KSČM Veselý Zdeněk 65 264 11,72
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Zahájení provozu mateřského centra Zvoneček v Ostrožské Nové Vsi
Ve středu 12. 9. 2018 se po prázdninové přestávce znovu ote-

vřely brány Mateřského centra Zvoneček v Ostrožské Nové Vsi, 
které teď nově vedou Lucie Strachotová a Veronika Omelková.

Mateřské centrum je otevřeno pravidelně každou středu 
vždy od 9.00 do 11.00 hodin na orlovně v Ostrožské Nové Vsi. 
Mimo volného prostoru pro hraní a setkávání dětí a maminek je 
vždy připraven cca 40 minutový program zaměřený na podporu 
psychomotorického rozvoje dětí, a to především zábavnou for-

mou. Za pomoci krátkých básniček, říkadel, písniček stimulují 
dětem nejen řeč a rozumové schopnosti, ale také se děti přiro-
zenou cestou učí citu pro rytmus, jemnou a hrubou motoriku 
protrénují zase při výtvarných a sportovních aktivitách. To vše 
v kolektivu svých vrstevníků a jejich rodičů, což je dobrým zákla-
dem pro budoucí sociální obratnost. Pokud máte doma malého 
prcka, neváhejte a přijďte mezi nás.

Nabídka kroužků DDM Pastelka Uherský Ostroh
Stejně jako v předešlých letech i letos pro Vás DDM Pas-

telka Uherský Ostroh připravil velké množství kroužků. Jejich 
kompletní nabídku naleznete na www.ddmpastelka.cz nebo na 
facebooku. Do kroužků, jejichž kapacita není zcela naplněna, 
se lze ještě stále dodatečně přihlásit, bližší informace na tel.: 
775 582 885, 602 732 734. Přímo v Ostrožské Nové Vsi otvíráme 
následující kroužky:
• Angličtina hrou – výuka anglického jazyka pro 1. a 2. třídu pro 

začátečníky i pokročilé – pondělí: 12.45 – 13.30 začátečníci; 
13.30 – 14.15 pokročilí; lektor: Nicol Hlůšková

• Keramika – tvorba originálních výrobků z keramické hlíny pod 
vedením pedagoga UMPRUM – čtvrtek: 15.00 - 16.00 před-
školní děti + školáci začátečníci; 14.00 – 15.00 školáci po-
kročilí; lektor: Jan Benedík

• Kytary – základy hry na kytaru, akordy a technika hry pro do-
provod písní a jejich zpěv – pondělí: 14:30 – 15:30 školáci po-
kročilí; úterý: 15.00 – 16.00 školáci mírně pokročilí (loňští 
začátečníci); 16.00 – 17.00 školáci začátečníci; lektor: Miro-
slava Veselá

Lampiónový průvod zakončený ohňostrojem
V pátek 26. 10. 2018 se v Uherském Ostrohu uskuteční lam-

piónový průvod. Sraz účastníků v 19.00 hodin na tržnici na Sídli-
šti Uherský Ostroh. Průvod projde ulicemi Svobodova, Rybáře, 

Komenského až na náměstí Svatého Ondřeje, kde bude zakon-
čen ohňostrojem. Účastníky s lampiónem čeká sladká odměna!

Podzimní prázdniny s Pastelkou
Neseď doma a pojeď s námi do laser game nebo do Kovozoo:

• 29. 10. 2018 – Uherské Hradiště laser game + virtuální rea-
lita, cena: 300 Kč

• 30. 10. 2018 – Staré Město Kovozoo – projížďka vláčkem, 
prohlídka kovozoo, zábavný program, cena 200 Kč

Bližší informace a přihlášky u pracovníků DDM Pastelka 
Uherský Ostroh, nám. Sv. Ondřeje 47, tel.: 572 591 123, mobil: 
775 582 885, 602 732 734 nebo na www.ddmpastelka.cz.

Miroslava Veselá

Ze života obce / škola

Slavnostní vítání prvňáčků
V pondělí 3. záři jsme zahájili nový školní rok. Pro naše 

prvňáčky se jednalo o důležitý a výjimečný den, proto i jejich 
uvedení do školních lavic probíhalo slavnostně. Žáci devátého 
ročníku se zodpovědně ujali svých malých spolužáků a doprovo-
dili je do školní jídelny. Zde byli slavnostně přivítáni zástupkyní 
sboru pro občanské záležitosti, panem starostou Pavlem Bot-
kem, paní místostarostkou Jaroslavou Bedřichovou a paní ře-

ditelkou Alenou Horákovou. Deváťáci pak zavedli své svěřence 
do krásně připravených prvních tříd, kde je přivítaly paní učitel-
ky Denisa Hanáčková a Blanka Španělová. Po milých úvodních 
slovech se paní učitelky s dětmi seznámily, rodičům sdělily zá-
kladní organizační záležitosti a všichni plni dojmů a očekávání 
z dalších školních dnů se s úsměvem na rtech rozloučili.

Jana Pašková
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ŠKOLA

Máme novou cvičnou kuchyni
Jako každý rok se škola o prázdninách opravovala 

a připravovala na zahájení nového školního roku. Na 
prvním stupni se rekonstruovala učebna pro budou-
cí prvňáčky, v další učebně proběhly stavební úpravy 
z důvodu zvětšení prostor. Do dalších dvou učeben 
prvního stupně byly instalovány interaktivní tabule. 
Škole byla schválena žádost o navýšení kapacity školní 
družiny, takže se připravila učebna pro třetí oddělení. 
Na druhém stupni se podařilo vyčlenit samostatnou 
učebnu pro výuku dílen, které plánujeme v tomto roce 
vybavit novým nábytkem. Největší radost ale máme 
z nové cvičné kuchyně. Díky ní mají žáci krásné pro-
story pro výuku vaření. Po loňském vybudování škol-
ní zahrady, kde probíhá výuka pěstitelství, se podařil 
další krok ke zkvalitnění výuky praktických činností 
a můžeme tak děti lépe připravovat pro život.

Alena Horáková

Adaptační pobyt žáků šesté třídy
19. - 21. 9. jsme odjeli na adaptační pobyt do krásného areálu 

u lesa, kde byly moc hezké pokoje a velké ohrady s koňmi. Areál 
byl za vesnicí Březůvky u Zlína. Jeli jsme tam, abychom se naučili 
pracovat v týmu a abychom v kolektivu více spolupracovali. Kvů-

li nemoci s námi nejeli dva spolužáci, což byla velká škoda. Pobyt 
nám určitě pomohl k tomu, že jsme se více poznali a více jsme spo-
lupracovali. Moc dobře nám tam vařili. Jídlo nám moc chutnalo.

Tereza Basovníková, 6. A

Adaptační pobyt očima žáků
1) Co pro mě znamenal “adapťák”? Co se mi líbilo?

„Přínosem adapťáku bylo, že jsme si uvědomili, že “béčko” není 
tak zlé, jak jsme si mysleli. Škoda, že jsme oddělení s béčkem.”  
Linda Hráčková, 6.A

„Líbila se mi vzájemná spolupráce a hraní her. Více jsme se 
poznali a byli jsme větší kamarádi.”  Martin Vojtek, 6. B

„Líbilo se mi, že jsme spolupracovali, byli jsme za jednu třídu, 
za jeden tým. Na adapťáku jsem získal nové kamarády.” 

 Michal Zubalík, 6. B
„Líbily se mi hlavně obědy a taky to, že jsem mohl lépe poznat 

nové spolužáky a s některými se i skamarádit. Adapťák mi přinesl 
radost a zážitky.”  Tomáš Frolka, 6. B

„Adapťák byl pro mě nejúžasnější a nejlepší výlet se školou.”  
 Andrea Krosčenová, 6. A

„Líbilo se mi, že se všichni snažili a táhli jsme za jeden provaz.”

Petra Ščuková, 6.B

„Na adapťáku dobře vařili, měli pěkné chatky a také to nej-
důležitější, že jsme nikdy tak nespolupracovali jako na adapťáku. 
Všichni jsme se snažili a spolupracovali. Strašně jsme se nasmáli. 
Všichni si to, podle mě, hodně užili.”  Aneta Miklíčková, 6. B

„Velmi mi tam chutnaly jídla. Na pobytu se mi líbilo, že každý 
pokoj měl svou koupelnu.”  Karolína Húsková, 6. B
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„Líbilo se mi, jak jsme spolupracovali, nehádali se. Vnímali jsme, 
co nám dotyční říkali. Hodně jsme se seznámili.”

 Adriana Lučná, 6. B

2. Jaký byl tvůj nejvtipnější okamžik? Která hra tě nejvíc  
zaujala?

„Nejvtipnější bylo, když nám Jakub vyprávěl v chatce své zážit-
ky nebo příběhy ze školy.”  Linda Hráčková, 6. A

 
„Má oblíbená hra byly Vlajky a Kolíček. Vlajky protože jsme spolu-
pracovali i s béčkem a myslím si, že nás hra hodně sblížila. Kolíček 
se mi líbil, protože zahrnoval hodně srandy a spoustu nečekaných 
úkolů.”  Linda Hráčková, 6. A

„Oblíbeným okamžikem byly úkoly u Kolíčku. Kolíček je hra, 
kdy se kolík nenápadně připne na osobu, která se hry účastní. Po 
určité době tato osoba dostane úkol nebo trest.” 

Dominik Habarta, 6. A
„Vlajky jsou hra pro dva týmy. Hodně se tam běhalo a zažili 

jsme spoustu srandy. Kolíček je hra pro spoustu lidí. Pravidla jsme 
si vytvořili sami a byla to velká sranda.”  Ema Dostálová, 6. A

 
„Noční hra v lese. Ve hře měl tým zavázané oči a chodili jsme za 
určitým zvukem.”  Dominik Habarta, 6. A

3. Jak bys „adapťák“ zhodnotil(a)? Co ti přinesl?
„Adapťák byl super a přijde mi, že jsme se se 6.B bavili nejvíc 

za celé školní roky. Adapťák stojí za to. Největší zážitek. Největší 
zábava.”  Dominik Habarta, 6. A

„Přinesl nám krásné vzpomínky. Nebyli jsme zde dvě třídy, ale 
všichni dohromady jako jeden velký tým.”

  Aneta Miklíčková, 6. B

„Myslím, že adaptační pobyt nám byl dobrý k seznámení se 

mimo školu, abychom se sblížili. Víc jsme se poznali a přinesl nám 
víc kamarádů.”  Karolína Húsková, 6. B

„Lépe jsme se poznali, spolupracovali jsme jako jedna třída. 
Nekřičeli jsme po sobě. Když se někomu něco nepovedlo, tak jsme 
ho povzbudili.”  Štěpánka Hadašová, 6. B.

„Adaptační pobyt sloužil k seznámení mezi sebou a s paními 
učitelkami. Naučili jsme se spolupracovat. Začali jsme se mezi se-
bou více bavit.”  Adriana Lučná, 6. B

„Poznala jsem spolužáky z jiné stránky. Tišší žáci se více proje-
vovali. Někteří nechtěli nejdříve jet, ale pak se jim tam moc líbilo. 
Spojili jsme se jako jedna třída. Vzájemně jsme si věřili a pomáhali 
jsme si.”  Leona Lukášová, 6. B

ŠKOLA

Projekty v základní škole
Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 se žáci ZŠ Ostrožská 

Nová Ves zapojí do realizace projektu Zlínského kraje na pod-
poru odborného vzdělávání. Cílem projektu je posílení polytech-
nického vzdělávání na všech stupních škol. Žáci se seznámí s le-
teckou výrobou formou teoretických prezentací, prací v dílnách 
a u školního letadla. To vše v rámci své pravidelné výuky v do-
poledních hodinách. Mimo to se žáci mohou zúčastnit volnoča-
sových programů v podobě modelářského kroužku, airsoftového 
kroužku a jiných aktivit, které budou probíhat v odpoledních ho-
dinách. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Díky tomuto projektu se naši žáci zúčastnili ve středu 
12. září sportovního dopoledne pořádaného Střední školou le-

teckou v Kunovicích. Na programu byl půlmaraton. Jednotliví 
žáci běželi asi 400 metrů dlouhý okruh, předávali si navzájem 
štafetu a bojovali o co nejlepší čas za celý tým své školy. Žáci 
8. třídy naší školy obsadili v kategorii základních škol 1. místo. 
V čase, kdy nezávodili, si mohli pod odborným dohledem vy-
zkoušet střelbu na cíl z airsoftové zbraně. Kromě sportovních 
aktivit byla žákům umožněna prohlídka firmy Aircraft Indu-
stries,a. s., v jejímž areálu závod probíhal. Tato exkurze byla 
pro žáky 8. třídy také motivační při budoucím výběru povolání 
a střední školy.

Renata Němcová
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Den otevřených dveří u příležitosti Evropského dne jazyků
Evropský den jazyků připadá na 26. září. My jsme tento den 

oslavili ve čtvrtek 27. září, kdy jsme dveře naší školy opět ote-
vřeli veřejnosti.

Slavnostní zahájení probíhalo ve školní jídelně. Žáci 3. – 9. 
ročníku si připravili program, ve kterém dostali příležitost pre-
zentovat své jazykové dovednosti.

Příležitost ukázat nejen jazykové dovednosti pak dostali žáci 
osmého ročníku. Připravili si pro své spolužáky prezentace, ve 
kterých je seznámili se svými zkušenostmi a zážitky z loňského 
výměnného pobytu. Během celého dopoledne se celkem pětkrát 
postavili před své spolužáky a rodiče, kteří školu navštívili. Po-
znali, že není až tak jednoduché veřejně vystoupit a zaujmout 
posluchače svým povídáním. Úkolu se však zhostili velmi zod-
povědně a jejich příprava se jim vyplatila. Prezentace o Němec-
ku, Drážďanech, škole Romaina Rollanda a programu posled-
ního výměnného pobytu byly opravdu zajímavé. Snad všichni 
budeme vzpomínat na to, jak se nám ve čtvrtek procházela po 
škole Angela Merklová, Heidi Klum, bratři Grimmové a jiné 
zajímavé osobnosti.

Všem žákům, kteří se na programu tohoto dne podíleli, patří 
dík a pochvala.

Adéla Botková

Výměnné pobyty na naší škole pokračují i v letošním školním roce
Gymnázium Romaina Rollanda je naše partnerská škola 

v Drážďanech, se kterou jsme během šesti let uspořádali už pět 
výměnných pobytů. Ty uskutečnili díky projektům podpořeným 
Česko-německým fondem budoucnosti.

Z reakcí samotných účastníků projektů víme, že je hodnotí 
velmi pozitivně. Často píší o výborné příležitosti a životní zku-
šenosti, která je posunula v životě dál, nejen co se jazyka týče. 
Přestože sepsání každého projektu a také průběžné i závěrečné 
zprávy je věc náročná, byli to právě samotní žáci, kteří nás utvr-
dili v tom, že tyto projekty mají smysl. Proto jsme v červnu 2018 
podali další projektovou žádost. S napětím jsme očekávali, zda 
ji správní rada vyhodnotí jako projekt hodný finanční podpory.

Radostná zpráva nás zastihla v polovině září. Naše žádost byla 
úspěšná a náš v pořadí už šestý projekt, který je tentokrát zamě-
řen na budoucnost česko-německých vztahů, může odstartovat.

I letos jsme podávali žádost v rámci výzvy Téma roku. V roce 
2018 oslaví Česko-německý fond budoucnosti 20. výročí svého 

založení. Za dobu svého působení podpořil uskutečnění mnoha 
projektů a přispěl k rozvoji vzájemného porozumění a nových 
přátelství. Kulaté výročí je impulsem k reflexi dosažených vý-
sledků, ale také k diskuzi a budoucnosti česko-německých vzta-
hů v měnícím se světě. Tomuto tématu bychom se rádi věnovali 
i v našem projektu, který nese název Vize dobrého sousedství, 
aneb dobré vztahy nejsou samozřejmostí, je třeba do nich inves-
tovat, podporovat je a kultivovat je.

I tentokrát dostane více než 20 žáků příležitost účastnit se 
dvou devítidenních výměnných pobytů, jedenkrát jako host 
v německé rodině a jedenkrát jako hostitel svého výměnného 
partnera. Naši žáci vyjedou do Německa od 29. listopadu do 
7. prosince 2018. Poprvé budou mít příležitost zažít atmosféru 
drážďanských vánočních trhů. Hostiteli budeme našim partne-
rům od 13. do 21. června 2019.

Adéla Botková
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Letní hasičský tábor
V termínu od 29. 7. - 10. 8. 2018 se tři sbo-

ry dobrovolných hasičů stmelili a spřátelili 
v táborové základně Severka, Buchlovice - Tr-
návky. Na 55 dětí bylo připraveno 14 táboro-
vých pracovníků. Tu spoustu legrace a zážitků 
co jsme prožili, by nám mohl leckdo závidět. 
S celotáborovou hrou nazvanou „Bláznivý 
rok” jsme každý den slavili. Namátkou třeba 
Vánoce a Štědrý den, přišel i Mikuláš s čerty, 
velikonoční vajíčka a pohledy poslané domů 
rodičům nejednomu z nich zamotali pěkně 
hlavy. Také pálení čarodějnic, Den dětí a další 
z mnoha svátků v roce jsme náležitě oslavili. 
Navštívili jsme státní zámek Buchlovice, také 
kolegy hasiče v Buchlovicích a RZP posádka 
Buchlovice. Dalším zážitkem pro děti byla ná-
vštěva Archeoskanzenu Modrá, areálu Živá 
voda, Terárium s plazy a koupaliště Smra-
ďavka. Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
vedoucím, zdravotníkům a v neposlední řadě 
kuchařkám za výbornou organizaci tábora. 
Úsměvy dětí svědčí o tom, že to byla opravdu 
dobrá práce.                                Petr Kostrůnek

Včelařský zájezd 
Letos jsme opět s našimi přáteli z Uherského Ostrohu vyra-

zili na včelařský zájezd. Tentokrát jsme měli naplánovaný okruh 
Moravou. Vyjeli jsme ráno – cca. v 7 hodin autobusem z ONV 
směr Brno, konkrétně Rosice u Brna - pokusný včelín Kývalka. 
Zde jsme měli domluvenou přednášku o chovu včelích matek. 
Počasí nám vyšlo, a tak jsme si posedali kolem úlů a přednáš-
ka mohla začít, trvala přes 2 hodiny a byla velmi poutavá. Poté 
jsme si prošli celý provoz a bylo nám vysvětleno, co a jak děla-
jí. Ukázali nám také veškeré vybavení, které zde používají. Po 
skončení prohlídky jsme se přesunuli do města na oběd. Po obě-
dě jsme vyrazili do Mutěnic k příteli Balaštíkovi, který zde má 
novou provozovnu na výrobu mezistěn. K výrobě mezistěn ho 

před několika lety přivedlo zjištění, že některé i větší provozy na 
výrobu mezistěn často přidávají do včelího vosku parafín, někte-
ré dokonce ve velkém množství, a proto uvažoval nad výrobou 
kvalitních mezistěn pro včelaře bez přidaného parafínu. Celou 
provozovnou nás provedl a vysvětlil nám postup výroby mezi-
stěn ze včelího vosku. Podělil se s námi i o počáteční nezmary 
a komplikace při vymýšlení výrobního postupu. Navíc nám také 
přichystal malou degustaci místních vín. Jakmile jsme zhodnoti-
li jednotlivé vzorky a podebatovali nad zpracováním vosku, tak 
jsme se již vydali k autobusu a vyjeli k domovu… Již teď se těší-
me na další ročník.

Pavel Peprník
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Z činnosti Svazu zdravotně postižených
Také v roce 2018 místní organizace Svazu zdravotně postiže-

ných uspořádala několik zdařilých akcí.
Výroční členská schůze se konala v měsíci dubnu. Zhodno-

tila se na ni činnost v minulém roce 2017. Současně se podal 
přehled o struktuře celé organizace – jak v ústředí v Praze, tak 
v okolních místních organizacích. Konaly se volby, které však 
potvrdily stávající funkcionářky naší organizace, i vzhledem 
k tomu, že nikdo z dalších členů neprojevil zájem pracovat ve 
výboru. Do výboru organizace byly zvoleny p. Marie Bezděková, 
Marie Lučná , Ludmila Zdráhalová, Marie Bubeníková, Jiřina 
Chalupová. Zajímavější bývá druhá část schůze, kde vystupu-
jí představitelé naší obce a podají přehled o novinkách v obci, 
o připravovaných akcích a zodpoví veškeré dotazy týkající se 
problémů zúčastněných.

Tradiční zájezd na Sv. Hostýn se konal koncem května, bylo 
teplo a slunečno. A tak kromě účasti v bazilice se doba pobytu 
mohla příjemně strávit venku - buď projitím křížové cesty, ná-
vštěvou rozhledny nebo jen posezením.

Tak trochu na podnět řidičů autodopravy Škopík, která nás 
ke spokojenosti vozí, jsme zorganizovali v červnu zájezd na 
poutní místo na Turzovku.

Poutní místo se nachází na hoře Živčáková blízko obce Tur-
zovka v Žilinském kraji na severozápadě Slovenska. O tento 

zájezd byl velký zájem už z důvodu, že toto místo je pro nás 
méně přístupné. Poslední úsek cesty se nachází v hornaté části 
kysuckých hor a zejména konečný úsek 3,5 km je zpevněná, 
docela úzká horská cesta. Proto jsme mohli jet jen menším 
autobusem pro 30 osob. Na hoře se nachází nově postavený 
krásný moderní Chrám Panny Marie. A protože nám počasí 
přálo, bylo možno se projít upravenou cestičkou ke Kapli Pan-
ny Marie, nebo se jen pokochat krásným pohledem do hornaté 
lesnaté krajiny.

V polovině září pořádáme pravidelně kulturní odpoledne. 
Setkání se uskutečnilo v sále Orlovny a zúčastnilo se ho kolem 
stovky osob, nejen našich členů, ale i ostatních občanů. Jako hu-
dební zpestření jsme letos pozvali hudební skupinu Rubín ze 
Skalice. Muzikanti nezapřeli svůj záhorácký temperament, hráli 
svižně a s chutí, občerstvení bylo výborné, takže k dobré pohodě 
vůbec nic nechybělo.

Jako poslední naši akci plánujeme na konec měsíce října be-
sedu s Dr. Vladimírem Teťhalem , který je našimi členy žádaný. 
Tak se těšíme na přednášku o naší historii.

Závěrem chci poděkovat členkám výboru za obětavou práci 
při organizování besed a zájezdů.

Marie Bezděková

Podzimní beseda
18. září se sešli po prázdninách skalní příznivci besed zpět na 

historickém domečku k prvnímu podzimnímu posezení. K za-
kousnutí byly zeleninové saláty: z červené čočky a červeného 
zelí. Po dlouhém žhavém létě bylo přijatelné počasí, i když jsme 

se nesešli v „plné parádě“. Někteří ještě leželi na Štěrku, jiní jeli 
na výlety na kole, další zpracovávali úrodu.

Letos se sejdeme ještě dvakrát.
Anna Řezáčová  
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Přijď se bavit s Chlupáčem
Přesně tak zněl název akce, která se konala v pátek 31. 8. 2018 

na fotbalovém hřišti v Ostrožské Nové Vsi.
Už podle názvu jsme se všichni bavili, proběhla ukázka spor-

tů - například agility, tanec se psem či práce pracovních psů. 
Také jste se mohli zúčastnit výstavy „chlupáčků“ a jiných soutě-
ží, kde nezáleželo na plemeni ani věku, ale především na tom si 
to pořádně užít!

Vstupné, které bylo dobrovolné, se vyšplhalo na 3.500 Kč! 
Celá částka byla předána útulku v Kopčanech, který tuto částku 
použije na veterinární potřeby.

Tímto bychom chtěli poděkovat soutěžícím, divákům i přá-
telům za povedenou akci.

Tak snad za rok zas!
Denisa Látová

16. slavnosti vína a otevřených památek
V sobotu 8. září nám přálo počasí – léto jakoby protáhlo svůj 

letošní horký dech až do prvních dnů nového školního roku. No-
vovešťané opět nezklamali, dostavili se do královského města 
v hojném počtu – největší početní zastoupení měla chasa: tvoři-
la jádro celého našeho průvodu. V čele Ostrožské Nové Vsi šli 
oba naši čelní představitelé v nádherných obřadních krojích. Za 
nimi děti, Denica, chasa s muzikanty a Krasavci. Úplně největší 
početní zastoupení v celém mikroregionu Ostrožsko měla sku-
tečně Ostrožská Nová Ves.

Účast v průvodu jsme si užívali, zdravili jsme se se známými, 
s přáteli i náhodnými návštěvníky Uherského Hradiště. Zazpí-
vali jsme si, ti mladší i zatančili při muzice. Po třech hodinách 
jsme s průvodem do-
razili na Masarykovo 
náměstí. Z tribuny nás 
pozdravili komentáto-
ři a oproti nim sedící 
čestní hosté.

Pak už jsme se 
rozešli na místa, kde 
jednotlivé mikroregi-
ony účinkují. Mikro-
region Ostrožsko sídlí 
na nádvoří Reduty. 
Škoda, že letos nikdo 
z Ostrožské Nové Vsi 
nevystupoval. Celé ve-
dení mikroregionu se 
přestěhovalo do Vese-
lí nad Moravou a snad 

proto se na naši obec nedostalo. Jediní vystupující Novovešťané 
byli Krasavci, kteří zpívali ve skanzenu Rochus. Odtud sestou-
pili do Vinohradnické ulice, pak už zpívali ve vinném sklepě pro 
radost sobě i příchozím hostům.

Alespoň jsme se my ostatní mohli „rozprchnout“ po městě 
a podívat se na jiné vystupující. Nebo zasednout někam do stínu 
a dát odpočinout nohám nad skleničkou dobrého vínka či něčeho 
dobrého na zub. Programy byly letos pestré a určitě si každý vybral.

Pro oba dny bylo organizátory připraveno více jak sto pro-
gramů. Ti, kteří mají zájem spíš o památky, měli letos možnost 
prohlédnout si dvacítku otevřených památek.

Anna Řezáčová
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Vernisáž výstavy obrazů
Ve čtvrtek 27. září 2018 se v obecní galerii v Ostrožské Nové 

Vsi konala slavnostní vernisáž obrazů akademického malíře 
Ludvíka Ehrenhafta.

Obrazy na výstavu byly zapůjčeny z Galerie Joži Úprky 
v Uherském Hradišti, Městského muzea Veselí nad Moravou 
a od soukromého sběratele. Na vernisáži vystoupil DS Pomněn-
ka. Výstava obrazů potrvá do 30. 11. 2018.

Ludvík Ehrenhaft (1872 – 1955)
Život

Akademický malíř Ludvík Ehrenhaft se narodil se 9. červen-
ce 1872 jako nejmladší, čtvrté dítě Terezii a Bedřichu Ehrenhaf-
tovým ve Veselí nad Moravou, kteří bydleli v místním zájezdním 
hostinci. Ludvík Ehrenhaft studoval na gymnáziu v Opavě. Ve 
třinácti letech však ztratil sluch. Přerušil studia a odešel do Brna 
učit se kreslení na Odbornou textilní školu. Tam se úspěšně roz-
víjelo jeho umělecké nadání pod vlivem profesora kresby Hanse 
Ruppa. Navštěvoval kursy kreslení, kde získal odborné znalosti 
o fotografii a zinkografii. Potom přešel na Umělecko-průmys-
lovou školu do Vídně, aby se stal textilním návrhářem. 
Po ukončení studií odjel ještě na rok do Mnichova na 
Akademii výtvarných umění k profesoru Knirrovi. Ma-
lířské umění dále rozvíjel ve Francii, Holansku a Itálii. 
Poté se vrátil do rodného Veselí nad Moravou a zapojil 
se aktivně do uměleckého života. Byl členem Svazu vý-
tvarných umělců moravských v Hodoníně. V roce 1902 
se zúčastnil Umělecké výstavy slovenské v Hodoníně. 
V té době navštívil i Vídeň, kde maloval a vystavoval své 
obrazy. Tam se také oženil. Měl čtyři děti - Mikuláše, 
Karla, Bedřicha a Terezu. Ludvík Ehrenhaft se výrazně 
zapsal do výtvarného dění Moravského Slovácka, a to 
především v okolí Veselí nad Moravou. Zemřel 7. břez-
na 1955 ve Veselí nad Moravou, kde je také pohřben 
v rodinné hrobce.
Dílo

Rodinný život byl pro Ludvíka Ehrenhafta velkou inspirací. 
Maloval svoji ženu, děti, přátele a známé osobnosti, ale i ná-
vštěvníky ze širokého okolí, což dosvědčuje např. obraz s ná-
zvem Stařena, nebo časté portréty s názvem Ženich a Nevěsta. 
Portréty novomanželů zobrazoval v tradičních lidových krojích. 
Jedním z nejoblíbenějších námětů byly pro Ehrenhafta veselské 
trhy s bohatou přehlídkou mužských i ženských krojů, trhovců 

a povozů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Rád maloval i zboží 
z trhů jako Zátiší se zeleninou (1948). V období, kdy se ve Veselí 
nad Moravou konaly hony, stalo se mu inspirací zátiší s ulovenou 
zvěří - Zajíc a bažant (1950). Nejraději však maloval řeku Mo-
ravu - splav, rozkvetlé louky, stromy, zvířata a chalupy - Zimní 
chalupa (1917). Často hledal inspiraci v horňáckých vesničkách, 
Bílých Karpatech a v okolních slovenských vesnicích. Věnoval 
se i motivům, které nepatřily k příliš obvyklým. Jeho figurální 
tvorba mnohdy zobrazovala postavy žebráků a nešťastných lidí. 
Nejvíce používal olejové barvy a akvarel. Obrazy vytvářel nej-
častěji přímo v esteriérech, byly však menšího formátu, protože 
byly určeny přímo pro domácí využití. Smysl své umělecké práce 
viděl Ludvík Ehrenhaft především v zobrazování a oslavě života 
prostých venkovských lidí. Navštěvování výstav neměl v oblibě 
a neměl rád ani přílišnou propagaci svého umění. Nemaloval 
tedy velké obrazy pro galerie, jak tomu bylo u jeho malířských 
kolegů Joži Uprky a dalších. I přesto se jeho obrazy vystavo-
valy v Hodoníně, Brně, Zlíně, Prostějově, Bratislavě, Košicích 
a ve Veselí nad Moravou. Byl člen uměleckého sdružení SVUM 

a německého Scholle, proto jeho obrazy byly také k vidění na 
společných výstavách v Drážďanech, ve Vídni a v Berlíně.

Ludvík Ehrenhaft po sobě zanechal rozsáhlé umělecké dílo, 
které se nachází v galeriích ve Veselí nad Moravou, v Hodoníně, 
v Brně, ale i v zahraničí a v mnoha soukromých sbírkách.

Hana Uherková
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Svatováclavské hody s právem
Pátek 28. září v den sv. Václava

Před pátou odpolední přivezli koně z Chylic před orlovnu 
nádhernou májku. Tady už čekala děvčata z chasy se stovkou 
diváků z řad domácích, přespolních i úplně náhodných přihlí-
žejících, kteří viděli ruch na okraji vozovky, proto zaparkovali 
auta a přidali se k divákům. Lidé přišli pěšky, na kole, o berlích, 
s chodítkem i na vozíku.

Ve skupině děvčat z chasy 
jsme viděli ty, co v červnu do-
končily školu, pak starší dívky 
až po ,,zkušené harcovnice“, do-
konce i bývalé stárky. Všechny 
s dobrou náladou a písničkami 
známými i úplně novými. Děv-
čata ozdobila májku, hoši ji pak 
dlouhou dobu stavěli, protože 
je mohutná. I když mám pocit, 
že letos nestojí zrovna nejrovně-
ji, doufejme, že nám nespadne 
nebo nám ji někdo neukradne 
a bude ještě dlouho zdobit obec 
a připomínat letošní hody. Celý 
podvečerní program byl zakon-
čen ,,karičkama“, které doprovo-
dila naše Banda.

A těch diváků! ,,Františku, 
jak to vidíš? Kolik je tu lidí?“ 
Ten se zkušeným okem rozhlédl, 
přeletěl davy od vinotéky až po 
autobusovou zastávku a odvětil: 
,,Hmmm, móóóc!“ Odborníci na 
čísla mi stačili sdělit, že na stavě-
ní máje se v pátek dívalo více jak 
500 lidí.

PS: K prodeji bylo 100 litrů 
burčáku a za hodinu nebylo co 
pít. Bylo teplo, byla žízeň a byly 
hody!

Večerní předhodová zábava byla opět v režii skupiny Ar-
temis. Přišlo 315 platících diváků a k tomu 70 členů chasy. Zába-
va byla pokažena skupinou přespolních hostů bažících se porvat. 
Když to nevyšlo, tak alespoň ukradli dva turecké šátky z výzdoby 
sportovní haly.
Sobota 29. září

Z Chylic v doprovodu naší dechovky – ta upozorňovala oby-
vatele, že se něco děje – přišla hodová chasa. V průvodu byly 
i malé děti (Včelínek), větší (Pomněnka), chasa i řada dospě-
lých, maminky s dětmi, s kočárky i vozíčky, na kterých v poduš-
kách trůnili ti nejmenší hodaři. Dva vozy tažené koňmi: na jed-
nom muzikanti z Bandy a na druhém Krasavci. Tak se celá tahle 
skupina dostavila ke kostelu. Chasa si z historického domku vy-
zvedla stárka. Tím byl letos Jirka Galuška. Po osvěžení a posíle-
ní jsme se vydali všichni ke stárce. Před Španělovým domem nás 
čekala další cimbálka: Blančin bratranec Břeťa hraje na cimbál 
a pozval si i kamarády. Hráli pro radost sobě, stárkům i všem 
přihlížejícím. Odtud se chasa vydala ke škole, kde se předává 
chase hodové právo. Na schodech už čekal obecní policajt: pro-
mluvil ke stárkům Jirkovi a Blance, k chase i všem hostům. Upo-
zornil na věci dobré i ty méně vydařené, které se za rok v dědině 
udály, nabádal chasu, aby se o hodách chovala důstojně. Dopo-
ručil panu starostovi, aby chase právo předal a umožnil tak letos 
pořádat hody.

Tak se také stalo a za všeobecného veselí jsme se všichni vy-
dali na sportovní halu.

,,Budú hody, budú na dědině,
ten náš stárek leží celý v rozmarýně,

v rozmarýně, aj ve víně,
budú hody, budú na dědině.“
To byla úvodní písnička, kterou začal Včelínek své vystou-

pení.
Z mateřské školy přišlo zatančit svůj příspěvek k hodům cel-

kem 30 dětí. A líbily se.
Pomněnka předvedla už pro-

pracovanější pásmo –„Hlucké“.
Po nich vtrhla na parket se 

svým vystoupením chasa. Třicet 
šest párů v nádherných krojích. 
Víc se jich na parket nevejde, tak 
ti zbylí hodovému vystoupení jen 
přihlíželi. Bylo to klasické hodo-
vé vystoupení za doprovodu DH 
Novovešťanka.

Tu, jako už poněkolikáté vedl 
pan Zdeněk Zalubil. Bylo to 
nádherné a nejednomu přihlí-
žejícímu ukápla slzička. A lidé 
tiše říkali: ,,To je krása!“ Okolo 
19.00 jsme se rozešli do svých 
domovů na večeři. Po vydatné 
koupeli jsme namazali nohy 
mentolovou mastí a vydali se na 
hlavní hodovou zábavu. K dobré 
náladě přispěli Mladí burčáci 
a naše dechová hudba.

A jaké to bylo?
,,Pili sme na hody rum a aby 

bylo vidět, že sme na hodách, tak 
sme to zapijali pivem. Ráno sem 
si říkal: Sundejte mi tu obruč 
z hlavy!“

Tak se sobotní veselí pomalu 
přelilo do nedělního rána.
Neděle 30. září

Nádherné nedělní ráno nás pozvalo k poslednímu letošnímu 
hodovému dni. Mládí se po druhé protančené noci už prospalo 
a vypadalo velmi čerstvě. A ve skvělé formě. Je to nezapomenu-
telný zážitek vidět přicházet tu nádheru od zvonice ke kostelu. 
Krása našich krojů je nepopsatelná. To se musí vidět na vlastní 
oči! A že bylo takových očí! Jedenáct děvčat v čepení se svými 
partnery, dalších dvacet párů v obřadních krojích a spousta dro-
botiny. Celý průvod uzavírala paní místostarostka s náhradním 
partnerem a pan starosta se svou paní. Pak začala slavnostní mše 
ke cti svatého Václava.

Večerní beseda u cimbálu s podtextem ,, Hodové dozvuky“ 
byla pro veřejnost poslední hodovou akcí. Hrála novoveská Ban-
da. Ve 22.00 nám chasa znovu předvedla nové hodové pásmo, 
které nacvičili pod vedením stárků. Pak se zpívalo (Denica a Kra-
savci), tančilo (všichni v čele s chasou).

,,Strýcu, poďte si zatancovat, s hasičem sem eště netancovala!“ 
řekla jedna děvčica z chasy našemu Krasavcovi. Není to krásné? 
Mladí se bavili až do rána. V 7.00 si šli ke Kusákům na polévku.

Pro chasu tohle ale zdaleka není poslední setkání na letoš-
ních hodech. Zbývá úklid orlovny a haly po hodách, úklid žůdra, 
vozů, výzdoby, dojíst a dopít připravené zásoby, vyprat, vyžehlit 
a uklidit kroje k příštímu roku.

Děkuji všem – v čele s Jirkou a Blankou – kteří se na pří-
pravách hodů podíleli. A nebyla to jen chasa. Jsou to rodiče, 
babičky (co připravovaly kroje), dědečkové (kteří svá vnoučata 
zásobovali radami slovními i těmi tekutými), prostě všem, kteří 
tyto hody přiložili ruku k dílu. A bylo jich hodně. 

Tak už se na příští hody těšíme! 
Anna Řezáčová
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Výstava bonsají Moravské bonsajové skupiny
Ve dnech 28. - 30. září se v zahradě obecního úřadu 

v Ostrožské Nové Vsi uskutečnila výstava Moravské 
bonsajové skupiny pod záštitou České bonsajové aso-
ciace.

K vidění byla skoro padesátka bonsají pěstovaných 
členy této skupiny z velké části Moravy. V neděli odpo-
ledne byla možnost vidět postup tvarování u borovice. 
Tuto ukázku demonstroval Libor Kajš, jenž se svými 
znalostmi a zkušenostmi tuto skupinu vede.

Velmi nás potěšila návštěva více jak tří set lidí, kteří 
si našli cestu na výstavu. Byli to nejen občané naší obce 
a návštěvníci hodů, ale také přijeli bonsajisti z Brna, 
Vyškova nebo Hradce Králové. Poprvé jsme o výstavě 
informovali i blízké kluby bonsajistů na sousedním Slo-
vensku a i odsud desítka bonsajistů přicestovala.

Velké poděkování patří Obci Ostrožská Nová Ves 
za poskytnutou pomoc a podporu s uspořádáním vý-
stavy.                                                           Petr Kostrůnek

Informace z knihovny
I o prázdninách měla knihovna otevřeno stejně jako v ostat-

ních měsících roku. V letošním horkém počasí chodili čtenáři 
více dopoledne, než se ulice hodně rozpálily. Ale v knihovně 
díky klimatizaci bylo opravdu velmi příjemně a všichni si to po-
chvalovali.
Akce v knihovně
• 19. července 2018 se konala zdravotní přednáška O bylin-

kách a mastičkách. Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Ka-
rel Štenbaur;

• 4. srpna byla knihovna otevřena při příležitosti oslav založe-
ní obce. Zase přišlo hodně návštěvníků, kteří obdivovali no-
vou knihovnu a celý areál obecního úřadu, 
pošty a společenského sálu;

• 27. září se konala slavnostní vernisáž obra-
zů veselského malíře Ludvíka Ehrenhafta – 
tato výstava potrvá do 30. 11. 2018;

• 1. - 5. října – „Týden knihoven“.

Této akce se knihovna každoročně účastní. 
Celý týden se mohli zájemci bezplatně přihlásit 
do knihovny, byla také vyhlášená amnestie na 
upomínací poplatky. Knihovna nabídla na prodej 
vyřazené knihy za příjemnou cenu 5 Kč za knihu. 
Knižní bazar pokračuje dále i po Týdnu knihoven, 
aby co nejméně knih skončilo ve sběru.

Ve středu se konala beseda a autorské čtení 
se spisovatelem dr. Jiřím Jilíkem s názvem „Jdu 
Slováckem krásným“. Je to oblíbený regionální 
autor a jeho knihy jsou čtenářům známé a blíz-
ké.

Nesmíme opomenout také spolupráci 
s místními školami, která začala opět po prázd-
ninách. Knihovna pro ně připravuje besedy 
o spisovatelích, knížkách nebo knihovnicko-bi-
bliografické lekce pro lepší poznání knihovny 
a orientaci v ní.
Další plánované besedy

7. listopadu 2018 od 17 hodin bude naším 
hostem spisovatelka Martina Bittnerová. Zná-
me ji z přednášky o K. H. Máchovi, kterou u nás 
měla 28. května. Tentokrát to bude na téma: 
„Život s gamblerem“, podle její stejnojmenné 
knihy. Vychází ze svých osobních zkušeností ži-
vota se závislým partnerem.

10. prosince 2018 přivítáme v knihovně manžele Márovy, 
kteří se svým synem Jirkou procestovali téměř celý svět, a to 
i přes jeho handicap. Bude to beseda o jejich cestách se spous-
tou fotografií a zajímavým povídáním.

Připomínám, že knihovna má webové stránky. Adresa je: 
knihovna.onves.cz. Najdete tam aktuality z knihovny, znění no-
vého knihovního řádu, apod. Důležitá součást stránek je webový 
katalog, ve kterém si můžete vyhledat, jaké knihy máme ve fon-
du. Současně je tam také čtenářské konto, které slouží pro in-
formace konkrétním čtenářům. Zjistí v něm informace o svých 
výpůjčkách - například jaké knihy mají doma a jak dlouho. Po-
mocí webových stránek lze knihy také rezervovat.

Nové knihy

Bartošíková, Alena Balada o Vlčím vrchu - román z moravsko-
slovenského pomezí

Carey, Ella Dům na jezeře

Golden, Christopher Peklo z Araratu - noční můra biblických 
proporcí

Hanibal, Jiří Hon na motýly - osudy pěti žen

Jackson, Lisa To mi zaplatíš - temná tajemství jednoho léta 
ožívají

Linková, Charlotte Rozhodnutí - psychologický román plný napětí
Mára, Jiří Japonskem s otevřenou pusou
Mára, Jiří Nový Zéland - návrat k protinožcům
Mára, Jiří S Jirkou do světa
Moyes, Jojo Zakázané ovoce - romantický příběh

Scherhauuferová, Ružena
Gamblerova žena - napínavý příběh Hanky, 
manželky patologického hráče, závislého na 
ruletě

Pro děti

Březinová, Ivona Ve spárech džungle
Dahl, Roald Kouzelný prst
Hillenburg, S. Spongebob - komiks č. 2
Hurdová, Veronika Bylo nebylo doopravdy
Jones, Gareth Zrada rodu Trnhoffů
Larsson, Asa Pax - noční můra
Němeček, Jiří 4 vesmírné příběhy – Čtyřlístek
Peroutková, Ivana Valentýnka a narozeniny
Pritchett, Georgia Fredy největší strašpytel a přílet ufounů

Hana Uherková
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Místo půvabné Nitušky hravý Modroočko
Člověk míní a život mění. I když jsme vás v minulém čís-

le Profilu informovali o důkladné přípravě nazkoušení operety 
Mamzell Nitouche, začátek školního roku nám ve zkouškovém 
plánu nadělal takovou paseku, že jsme tuto náročnou, ale krás-
nou záležitost museli prozatím odložit. Počkáme si, až nám osud 
nachystá lepší konstalaci a hlavní představitelé budou mít na své 
role dostatek času i energie. Ale zahálet jsme si nedovolili příliš 
dlouho. S jasně vytyčenými cíli (tj. kdo může pravidelně zkou-
šet a hlavně že zpívání se nevzdáme) jsme se pustili do hledání 

nového textu. A vida. Divadelní štěstěna nám byla nakloněna, 
když nám dramaturgyně ostravského Divadla loutek ochotně 
poslala zdařilou dramatizaci známého Deníku kocoura Mod-
roočka s úchvatnými písničkami Marka Ebena. V následujících 
měsících se tedy vrhneme všemi silami do podrobného zkou-
mání kočičího života. Na přiložené fotografii můžete vidět, jak 
trénujeme základní kočičí pozdrav: „Mňau!“ 

Andrea Helmichová

Cedníková výzva
O prázdninách proběhla na našich FB stránkách tzv. Ced-

níková výzva. Jelikož celý název souboru zní: Divadlo Bláznů 
Lovících Ideje Cedníkem (BLIC), posílali herci své fotografie 
s různě sloužícími cedníky, kterými se snažili zahnat svůj stesk 
po divadle. Na přiložených fotografiích vidíte dva jasné vítěze: 
Klárku Hrachovskou a Ondru Balíčka. Poznáte, kdo je kdo?

Andrea Helmichová

P O Z V á N K A

Módní a oděvní návrhářka Marie Zelená 
zve všechny občany, místní i přespolní na 

adventní  
večer.

Česko-slovenský adventní večer se uskuteční 

8. 12. 2018 v 15.00 a v 19.00 hod. 
ve sportovní hale v Ostrožské Nové Vsi

Společně oslavíme 100 let od vzniku Československa  
a 10 let od první přehlídky Marie Zelené  

v Ostrožské Nové Vsi.
Program bude plný překvapení a vzácných hostů.

Na všechny se těší Marie Zelená.
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Školní rok 1981/82
Přípravný týden byl zahájen ve středu 26. 8. 1981 úvodní 

poradou. Nepřítomen byl ředitel školy – aktiv ředitelů a vyuču-
jící chemie, kteří měli školení nového pojetí. Byly provedeny 

opravné zkoušky a provedeno přidělení tříd, připraveny učeb-
nice a pomůcky pro žáky. Na pedagogické radě ve čtvrtek 27. 
8. 1981 bylo provedeno přidělení předmětů, stanoveny funkce 
a úkoly jednotlivých učitelů. Byl připomenut školní řád a stano-
veny dozory.

Zahájení školního roku proběhlo již tradičně přivítáním 
žáků prvních tříd na MNV – akce SPOZ ve spolupráci se školou. 
Žáci osmých tříd pak odvedli prvňáčky do tělocvičny, kde pro-
běhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostního zahájení 
se zúčastnil předseda MNV Antonín Hráček, předseda SRPŠ 
František Pavlas. Slavnostní projev přednesl ředitel školy. Pak 
se žáci odebrali do tříd, kde jim učitelé předali připravené učeb-
nice a pomůcky. Společně pak vyslechli projev ministra školství 
soudruha Vondrušky. Odpoledne proběhla schůze ROH a pak 
byla pedagogická rada, kde byl rozebrán CPP. Budovy č. 158 
a 500 byly vzorně připraveny na zahájení školního roku. Byly 
provedeny úpravy ke zlepšení pracovního prostředí v budově 
č. 158, ale přesto tato budova plně neodpovídá bezpečnostním 
a hygienickým požadavkům – velmi vlhké zdi. Pozemek byl udr-
žován pravidelnými brigádami, ale jeho vzhled není nejlepší. 
Účinnost letních brigád je nedostačující.

 S pedagogickým sborem se rozloučila Marie Miklendová, 
která odešla do důchodu. Na její místo nastoupila Jaroslava 
Krošláková, která se vrátila z mateřské dovolené. Dále odešla 

Irena Metyšová na V. ZDŠ do Uherského Hradiště. Na její mís-
to přišla učitelka Černíčková ze ZDŠ Vlčnov. Devátý ročník byl 
opět otevřen v Ostrožské Lhotě. Vyučuje tam Josef Hrachovský 
- F a Olga Štochlová - Ch. Během školního roku odešla na MD 
Věra Pochylá – SV, na její místo nastoupil Antonín Kusák, ab-
solvent gymnázia z Ostrožské Nové Vsi. Vyučující 5. – 8. ročníku 
se připravovali na výuku v novém pojetí v 7. ročníku podle roz-
vrhu OPS. Učitelky 1. – 4. ročníku měly seminář k prohloubení 
nového pojetí.

1. A Olga Šmolíková 5. A Dana Hofmannová

1. B Miroslava Hastíková 5. B Anna Hašková - VP

2. A Miroslava Pavelková 6. A Ludmila Dvořáková

2. B Marie Muchová 6. B Jitka Bosáková

3. A Drahomíra Šálková 7. A Marcela Schutzová

3. B Jiřina Hladká 7. B Olga Štochlová

4. A Ludmila Černíčková 8. A Josef Botek

4. B Jaroslava Krošláková 8. B Jarmila Davídková

1981-82-1A 1981-82-1B

1981-82-8AB
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Dále vyučovaly: Vlasta Hanáčková, Jaroslava Jančaříková, 
Ludmila Turčinková. SK – Věra Pochylá, pak Antonín Kusák. 
Družinu vedla Jiřina Blahýnková.

 Práce školy se řídila plánem práce, výchovná část se opírala 
o výchovné plány třídních učitelů, které byly zpracovány podle 
návrhu VP. Přechod žáků ze 4. ročníku do 5. ročníku byl po loň-
ských zkušenostech již plynulejší a bez velkých výchovných a na-
ukových obtíží. Přechod žáků z MŠ – pro usnadnění přechodu 
žáků byla uskutečněna řada hospitací učitelek MŠ a 1. tříd.

Byl sledován průměrný prospěch v jednotlivých předmětech – 
největší pokles 6. B v M, Čj, F. Též v 8. A byl zaznamenán značný 
pokles v prospěchu. Byly zde i vážnější přestupky proti školnímu 
řádu. Inspekční činnost provedla inspektorka Vlasta Klimentová 
– OŠI v 6. ročnících ZŠ ve F, Rj. Dále školu navštívil i inspek-
tor Sýkora z Ministerstva školství. Hospitoval v Z a On. S úrovní 
práce vyslovil spokojenost. Tato práce se opírala o činnost tříd-
ních učitelů ve spolupráci s PO SSM. Tato práce je výraznější na 
1. stupni ZŠ, kde učitelky provedly několik zdařilých akcí. Na 2. 
stupni se práce zaměřila na návštěvu filmů a schůzek PO SSM.

 Již tradičně se úsilí vyučujících zaměřilo na přípravu žáků 
na olympiády. Umístění: OJR – 4. místo M. Janečková, 8. B, 
OF – 12. místo K. Vojtová, 8. B, mluvní cvičení – 1. kategorie – 
A. Macková, 6. B 2. místo, 2. kategorie – K. Vojtková, 3. místo.

Výchovné poradenství bylo řízeno plánem, který vypracovala 
Anna Hašková, byl zaměřen na přípravu žáků k profesní orien-
taci v 4. – 6. ročníku a na plnění směrných čísel pro vojenské 
povolání a hornictví. Přijímací zkoušky vykonali všichni žáci – 
vojenské povolání – 1 žák, gymnázium – 7 žáků, SOŠ – 3 žáci, 
SOU – 6 žáků.

 Věra Pochylá pokračovala v práci SV. V prosinci odešla na 
MD a řízení převzal Antonín Kusák, který se zaměřil na práci se 
zájmovými oddíly, která se nejlépe dařila. Byly uspořádány akce: 
Branný závod – Den ČSLA – Modrá voda, turnaj v kopané tříd, 
turnaj v ledním hokeji, dálkový pochod přes Bílé Karpaty, slib 
pionýrů a jisker, partyzánský samopal -2x druhé místo. Pracovní 
činnost byla zaměřena na sběr léčivých bylin, sběr odpadových 
surovin a na údržbu parčíků.

 Práce výboru ROH se zaměřila na plnění plánu aktivity 
se zaměřením a rozvoj pracovní iniciativy. Tato práce dosáhla 

dobrých výsledků. Byly dokončeny učebny F, Př, Hv a pracovna 
vaření. Bylo zlepšeno pracovní prostředí – závěsy, úprava kabi-
netů. V pedagogické práci to byly nové formy práce. Nezapomí-
náme ani na sportovní činnost. Pravidelně se družstvo volejbalu 
zúčastňuje akcí OVOS. Vybojovalo dvě druhá místa v turnajích. 
V zimním období byla uskutečněna akce rodičů s dětmi do ob-
lasti Lopeníku.

 Vyznamenání obdrželi – Jiřina Hladká diplom za rozvoj pra-
covní iniciativy, Josef Hrachovský – diplom za rozvoj pracovní 
iniciativy, bronzový odznak PO SSM, Marie Muchová – stříbrný 
odznak za práci v SČSP, Miroslava Pavelková – odznak I. stup-
ně za práci v SČSP. Za odměnu byl na lázeňské rekreaci Josef 
Botek. 

 Jednotlivá MS provedla řadu akcí k jednotlivým výročím – 
lyžařský zájezd, kurs dopravní výchovy, literární soutěže, spor-
tovní soutěže, recitační soutěž, apod. Proběhly i pedagogická 
odpoledne – Jaroslava Davídková – Z, Josef Hrachovský F pro 
OPS, Marcela Schutzová D pro OPS.

 Práce SRPŠ byla tak jako v ostatních letech zaměřena na 
materiálně technickou pomoc škole. Práce výboru proběhla po-
dle plánu. Účast na schůzkách byla dobrá.

Klasifikace

I. pololetí II. pololetí

s vyznamenáním 51 žáků 52 žáků

neprospělo 5 žáků 4 žáci

třídní důtky 19 žáků 15 žáků

ředitelské důtky 0 žáků 2 žáci

2. stupeň z chování 2 žáci 1 žák

pochvaly 15 žáků 35 žáků

Ředitel školy: Svatopluk Hofmann
Zapsal: Josef Hrachovský

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková.

Učitelský sbor 1981-82
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Procházka po hřbitově aneb Velký hudebník
Procházíme-li hřbitovem 

po hlavní cestě, za polovinou 
na pravé straně nepřehléd-
neme hrob Ludvíka Zalubila. 
Ano, tohoto muže lze nazvat 
Velkým hudebníkem, protože 
na poli hudebním patřil mezi 
výrazné a zasloužilé novoveské 
osobnosti.

Narodil se 29. srpna 1925 
v novoveské dědině vedle 
dnešní Orlovny jako syn tehdy 
mladého varhaníka Františ-
ka Zalubila a jeho manželky 
Anny. Vyrůstal s bratry Jose-
fem a Františkem a vyučil se 
v Kunovicích prozaickému ře-
meslu zámečnickému. Nějaký 
čas pracoval u soukromníka, 
ale brzy nastoupil do jednoho ze stěžejních slováckých podniků, 
do Letu, zde pracoval na prototypu až do důchodu a získal si zde 
svými dovednostmi značný respekt. Oženil se s Annou Šťukovou 
a svoji ženu následoval do jejího rodného domu číslo 36 v Chyli-
cích. Zde prožil zbytek života. S manželkou vychoval dvě dcery, 
Marii a Annu.

Rodina Zalubilova byla mimořádně hudebně nadaná. Tatí-
nek byl přes šedesát let varhaníkem a vedl různá hudební tělesa. 
Kdo v rodině i širším příbuzenstvu měl ruce a ústa, všechna byla 
uzpůsobená ke hře na nejrůznější hudební nástroje a ke zpěvu 
– tedy všichni. Když jsem se pídil, na co uměl Ludvík hrát, se-
tkával jsem se s odpovědí – asi na všechno. Okruh jeho hudební 
činnosti lze snad rozdělit na tři části. Byla to hudba doma, v kru-
hu rodiny, přátel, mnohé učil hrát a zpívat.

Věnoval se světské hudbě, Novovešťané a Chyličané zna-
li jeho angažovanost ve Sboru pro občanské záležitosti, kde 
s okruhem zpěvaček, které cvičil, zabezpečoval důstojný průběh 
tehdy povinných občanských sňatků, různých jubileí a společen-
ských oslav. Zvláště s předsedou MNV Hráčkem a pracovnicí 
MNV Hrbáčovou navštěvoval různé jubilanty s přáním a vždy 
veselou nebo tklivou písní, tak například při výročí narození 
známé malérečky Antonie Zalubilové. Jím založený a vedený 
ženský sbor často zpíval i v lázních. Technickou pomoc nacházel 
i u svých zeťů Dufka a Hoffmanna. Jestliže v naší obci po celé 
dvacáté století se pěstovala hudba na velice slušné úrovni, ku 

prospěchu a radosti občanů, tak zásluhy Ludvíka Zalubila jsou 
zde jedny z nejpřednějších.

Třetí oblastí, které se Ludvík Zalubil věnoval, byla duchov-
ní hudba. Tak jak svůj okruh kostelních a pohřebních zpěvaček 
měl jeho otec, tak i Ludvík měl vlastní okruh, do kterého patřila 
manželka Anna, Vlasta Ondračková, Marie Nedbalová, Ludmi-
la Trojková, Marie Peprnová a snad i některé další. Mezi dů-
ležité Ludvíkovy úkoly patřila příprava velikonočních pašijí po 
boku svého otce, ve kterých jeho bratr František obvykle zpíval 
Krista. V roce 1981 po otci převzal varhaničení v kostele. Hu-
debně nadaní kněží Otakar Holub a Antonín Kupka si neoby-
čejně vážili jeho varhanické služby a mimořádného nadání. Po 
otci převzal i zvyk preludovat při mši některé dobové hity, jako 
Rozvíjej se poupátko, La Palomu a jiné.

Život, který vedl, byl náročný. Rodina, dům, zaměstnání 
a nekonečná hudba, nekončící akce a pak i každodenní služba 
varhanická. Uklidnění někdy hledal v tehdy módní cigaretce. 
A svým klidem udivoval ostatní. Nerozčiloval se, spíše pomalu 
a šířením pohody se snažil harmonizovat i lidi kolem sebe. 
Vždy byl přesný, všude přicházel včas, bylo na něj spolehnutí. 
Obětavě sloužil hudbou a zpěvem občanské společnosti i spo-
lufarníkům, byl pěvcem lidové i umělé písně, byl pěvcem k Boží 
oslavě a k tomu měl pro všechny dobré slovo a úsměv. Až do 6. 
července 2002, kdy byl povolán připojit se ke kůrům nebeským.

Vladimír Teťhal

Nejstarší rod
Dnešní zájem o rodopis, čili genealogii, má stále nové mož-

nosti a dochází se k nečekaným poznatkům. Zpřítomnění mat-
rik na internetu umožnilo každému zájemci bádat v pramenech, 
které byly sice přístupné, ale pro běžného občana těžko dostup-
né. V poslední době – je to záležitost spíše měsíců než let – se 
využívá informací, které poskytuje DNA. Centrum slovanské 
archeologie v Uherském Hradišti srovnávalo DNA z kosterních 
pozůstatků na rozlehlém pohřebišti kolem základů katedrály sv. 
Metoděje nad Uherským Hradištěm s DNA, jehož vzorky po-
skytlo několik set ochotných lidí z našeho regionu a 5. července 
tohoto roku bylo zveřejněno, že shoda DNA je u Marka Miklíč-
ka z Ostrožské Lhoty a pozůstatky jednoho z velkomoravských 
velmožů. A protože rod Miklíčků je i u nás, týká se to i Nové Vsi 
a Chylic. Jednoduše řečeno, Miklíčci jsou rodem, který je zde, 
v okruhu velkomoravského Veligradu a někdejší velkofarnosti 
s centrem v Uherském Hradišti – Sadech, do které patřila i naše 
obec, už od 9. století. Navíc podle DNA z kosterních pozůstatků 
patřili velkomoravští „Miklíčci“ k nejvyšší velkomoravské spo-
lečenské vrstvě.

V písemných pramenech se přitom Miklíčci objevují až v 17. 
století v Ostrožské Lhotě. Mezi lhotskými Miklíčky vynikl Mar-
tin Miklíček (asi 1662 – 1755), který byl jedním ze svědků v šet-
ření zázraků, které se dály u sv. Antonína na Blatnické hoře ve 
40. letech 18. století.

V naší obci se Miklíčci krátce mihli v 18. století, ale nynější 
novoveská větev se odvozuje od Pavla Miklíčka (11. 5. 1768 
-18. 5. 1806), který se 29. ledna 1788 přiženil do Nové Vsi, když 
si vzal za ženu Marinu Malíkovou, narozenou 15. 9. 1771. Měli 
spolu dva syny, Antonína (1794 - 1834), jehož rodina vymřela, 
a Josefa (1802 - 1870), který se oženil s Barborou Húskovou 
(1801 - 1887) z čísla 31, kde krátce žili, až nakonec zakotvili 
na čísle 57, kde se pak rod udržel na dlouhou dobu. Josefův 
a Barbořin syn Jan Miklíček (2. 1. 1834 - 6. 2. 1918), který byl 
postupně třikrát ženatý, se stal hlavní postavou v rozvětvení 
rodu v Nové Vsi a v jeho zapojení do celé sítě novoveských 
starousedlíků. Nikoho z nich, ani jejich potomků, by však ne-
napadlo, že rod Miklíčků je v tomto kraji doma už od dob sv. 
Cyrila a Metoděje.

historie   

Pomník Ludvíka ZalubilaLudvík Zalubil
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Anna Miklíčková s dětmi.tif

Sezóna ve znamení změn
Přestože fotbalová sezona 2018/19 je již v plném proudu, je 

namístě připomenout, že jejímu začátku předcházela několik 
změn. Co se týče pravidel hry, tak ve všech soutěžích OFS Uher-
ské Hradiště, vyjma okresního přeboru mužů, bylo umožněno 
hokejové střídání libovolného počtu hráčů. Co se týká organizace 
soutěže, bylo v kategorii přípravek přistoupeno na „holandský 
model“ výchovy mládeže, ve kterém se neuvádějí výsledky a ne-
vedou se tabulky soutěží. Obě tyto změny rozpoutaly v klubech 
diskuse o jejich správnosti. Zda šlo o dobré kroky, ukáže až čas.

Pokaždé, kdy je ve fotbalu zmínka o Holandsku, vybaví se 
nám účinkování našeho odchovance Michala Sadílka v týmu 
PSV Eindhoven. Ve svých devatenácti letech je kapitánem tam-
ní juniorky a členem kádru mužů – účastníka letošní ligy mistrů. 
Svůj debut si zažil v utkání holandského poháru a k vítězství 
nad třetiligovým týmem 4:0 přispěl asistencí na druhý gól. Ho-
landský tisk jej dokonce označil za hráče utkání. Do ligy mistrů 
UEFA ještě nezasáhl, ale byl na lavičce PSV v utkání hraném 
v Bate Borisovu, při vítězství 3:2.

Jak si tedy vedou naše týmy v rozjetých okresních soutěžích? 
Benjamínci v přípravce pod vedením trenérů Rudolfa Obala, 
Iva Bedřicha a vedoucího družstva Tomáše Kyseláka po sloučení 
obou věkových kategorií účinkují v okresní soutěži. Jak již bylo 
zmíněno, tato soutěž je bezvýsledková, takže jejich působení je 
zaměřeno na sportovní růst. Daří se jim rozšiřovat družstvo no-
vými hráči, k čemuž pomohlo i pořádání akce za podpory FAČR 
v projektu „Měsíc náborů“, které obohatili svým přispěním hrá-
či a trenéři 1. FC Slovácka.

Bezvýsledkovou soutěž by si v současnosti přála i družstva 
žáků a dorostu, která si na svá konta připsala pouze po jednom 
vítězství a v tabulkách svých soutěží okupují předposlední, re-
spektive poslední příčky. U omlazeného družstva žáků slouží ke 
cti, že řadu porážek bylo jen o gól a po dobrém výkonu. Naopak 
dorostenci mají velké problémy odehrát utkání v plné sestavě, 

vlastně se to podařilo jen jednou v úvodním zápase, který vyhrá-
li. Ostatní utkání odehráli v jedenácti lidech, přičemž kádr tvoří 
18 hráčů. Problém s absencí jsou zapříčiněny zraněními, nemo-
cemi, ale i činnostmi v jiných sportech a folklórních sdruženích.

Naši muži si po rozpačitém začátku, ve kterém dvakrát remi-
zovali a dvakrát prohráli, nachází cestu k lepším výsledkům a po 
čtyřech vítězstvích momentálně sídlí na 4. místě tabulky okres-
ního přeboru. Zdá se, že k tomu přispěla i celková rekonstrukce 
travnaté plochy, která proběhla v polovině září. V následných 
utkáních totiž porazili Březovou 7:1 a Bílovice 4:0! I družstvo 
mužů provází neustálé zdravotní potíže, důkazem toho je i po-
slední domácí zmiňované „hodové utkání“ s Bílovicemi. Z dů-
vodu zranění nemohlo nastoupit celkem sedm hráčů a tak jsme 
požádali soupeře o přeložení termínu utkání. Pod vidinou snad-
ného bodového zisku soupeř nevyhověl, podporu jsme nenašli 
ani u řídícího soutěže OFS Uherské Hradiště, nepomohlo ani 
doložení lékařských zpráv zraněných hráčů. Naštěstí máme 
aktivní realizační tým a tak trio Martin Voráč, Radek Zálešák 
st. a Rostislav Kreisl nazuli soutěžní kopačky a spolu s dalšími 
odhodlanými hráči převálcovali soupeře rozdílem třídy! Všichni 
věříme, že toto vítězství bude mít dobrý účinek jak na mladší 
hráče, tak i na rychlejší regeneraci sil zraněných hráčů.

P O D Ě K O V Á N Í
Jménem vedení Fotbalového klubu bych chtěl poděkovat panu 
Tomáši Kyselákovi a jeho firmě Pumpservis s. r. o. za provedení 
a zastřešení rekonstrukce travnaté plochy. Namístě je rovněž 
poděkování panu Františku Háblovi a firmě Dobet s. r. o. za 
materiální zabezpečení ve formě dodávky potěrového písku 
k zapískování renovovaného trávníku.

Marek Tvrdoň

Na fotografii, zřejmě nejstarší z alba novoveských Miklíčků, 
která pochází z roku 1914, vidíme Annu Miklíčkovou (1862 - 

historie / SPORT

1936), rozenou Machálkovou, manželku Janova syna Františka 
(1857 - 1913), a jejich tehdy žijící děti.

Vladimír Teťhal
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Novoveské fotbalové hřiště se zaplnilo malými nadějnými 
fotbalisty

Fotbalová asociace České republiky na žádost novoveského 
fotbalového klubu uspořádala v pátek 21. září pro děti dopole-
dne plné zábavy a her. Mladí začínající sportovci a sportovkyně 
si vyzkoušeli pestré pohybové aktivity, zahráli si fotbal a mnozí 
také vstřelili do brány svůj první gól.

Vzácnými hosty tohoto sportovního dopoledne byl odcho-
vanec místního fotbalového klubu, nyní hráč 1. FC Slovácko 
Lukáš Sadílek a jeho spoluhráč Michal Kadlec, kteří také zá-
jemcům rozdávali autogramy a především se s dětmi podělili 
o vzpomínky z jejich začátků fotbalové kariéry.

Pořadatelé pro děti ve věku od 5 do 8 let připravili různé sta-
noviště, na kterých si děti procvičily rychlost, postřeh nebo přes-

nost, někdy se jednalo o individuální práci, jindy o kolektivní.
Sport v životě našich dětí je pro nás i naše děti nejlépe strá-

vený volný čas, jim přináší nová přátelství, pocity radosti i zkla-
mání, občas pocity křivdy, ale i spousty dalších okolností, které 
jim i nám pomáhají k učení se mezilidských vztahů.

Pevně věřím, že pro novoveský fotbal to byla akce přínosná 
a fotbalové hřiště bude nadále využíváno pro svůj účel. Stále 
jsou vítáni noví zájemci o tento sport. Nejen děti, ale i rodiče 
jsou srdečně zváni na tréninky přípravky. Těší se na Vás trenér 
přípravky Rudolf Obal a po svém snad brzkém uzdravení i dru-
hý trenér Ivo Bedřich.

Monika Pleváková

Mistrovské klání
Mistrovské, světové, velkomoravské, pohárové a další me-

daile 32 pádlujících na národním šampionátu v Račicích a sedm 
medailí.

Juniorský mistr Evropy Jiří Zalubil z Mařatic přidal do své 
sbírky další dva tituly mistra České republiky a „dospělácký“ 
bronz. O definitivní bilanci 7 medailí se přičinili benjamínci. 
Dvěma stříbry přispěl Dalimil Knotek (Uherský Ostroh), při-
čemž jedno získal spolu se Štěpánem Janoškou (Veselí nad Mo-
ravou) na deblkajaku, jedním Karolína Pavlíčková (Kunovice) 
na minikajaku. Bronzovou medaili pak vyjel Štěpán Janoška.

Mistr Evropy má ze světového šampionátu 
v Plovdivu skvělý bronz!

Po dvou letech se do bulharského Plovdivu vrátil čerstvý 
mistr Evropy Jiří Zalubil, aby se společně s kojetínským Jiřím 
Minaříkem pokusili navázat na famózní zlato z italského Au-
ronza. A podařilo se! Deblkanoe po přímém postupu do finále 
jela nesmírně těžký závod o světové zlato a nakonec skončila na 
olympijské trati třetí za Ruskem a Kubou! Spolu s přerovským 
Večerkou a vltavotýnským Nováčkem oba borci ještě zaklekli do 
čtyřkánoe a postoupili mezi nejlepších devět posádek zeměkou-
le.

Výsledky finálového závodu C2 1000m na mistrovství světa 
juniorů v Plovdivu:

1. NEMOV, Sergei-ROMANOV, Kirill 
(Rusko)

03:53.872

2. GUTIERREZ FRANCISCO, Orestes Jose-
PELIER CORDOVA, Jose Ramon (Kuba)

03:54.551

3. MINAŘÍK, Jiří-ZALUBIL, Jiří (Česká 
republika)

03:55.118

4. HATALSKI, Aliaksandr-ASETSKI, Vitali 
(Bělorusko)

03:55.641

5. GRISANS, Ansis-OZOLS, Matiss 
(Lotyšsko)

03:56.023

6. TURCANU, Philipe-PLOMTEUX, Alix 
(Kanada)

03:56.691

7. HORVáTH, Benedek-BESENYEI, ádám 
(Maďarsko)

03:58.266

8. KÖPPEN, Florian-HINZ, Tom-Lucas 
Thomas (Německo)

04:02.263

9. MORENO, Joan Antoni-SPRIMONT, 
Nicolas (Španělsko)

04:16.848
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Mezinárodní Mistrovství Moravy v rychlostní 
kanoistice 2018

Čtyři stovky pádlujících z osmi zemí se sjely do Ostrožské 
Nové Vsi na 26. mezinárodní Mistrovství Moravy v rychlostní 
kanoistice Slovácká 500. Navzdory počasí, termínové kolizi se 
světovým šampionátem v Portugalsku či nepochopitelnému jed-
nání některých občanů regionu si účastníci šampionátu odvezli 
z pod Buchlova spousty medailí i pozitivních dojmů.

Mezinárodní mistři a mistryně Moravy:
• C1 muži 500m (Memorial Bohumila Hlůška) Jiří Zalubil 

(Ostrožská Nová Ves)
• C1 muži 200m Vojtěch Burda (Prosport Sezemice)
• C2 muži 500m Martin Večerka-Libor Šulák (Přerov)
• C2 muži 200m Filip Hager (Přerov)-Petr Gnida (KVS Hra-

nice)
• K1 muži 500m Jakub Mlčoch (Ostrožská Nová Ves)
• K1 muži 200m Petr Sládeček (KVS Hranice)
• K2 muži 500m Jakub Mlčoch-Kolář Vítězslav (Ostrožská 

Nová Ves)
• K2 muži 200m Jakub Mlčoch-Kolář Vítězslav (Ostrožská 

Nová Ves)
• C1 ženy 500m Eliška Kopanicová (Sparta Praha)
• C1 ženy 200m Martina Malíková (Dukla Praha)
• C2 ženy 500m Vendula Kyselá (Ostrožská Nová Ves)-Denisa 

Řáhová (Prazdroj Plzeň)
• C2 ženy 200m Alena Krausová-Elina Edole (Sokol Hradec 

Králové)
• K1 ženy 500m Ludmila Kotěrová (USK Praha)
• K1 ženy 200m Kateřina Pjajčíková (Ostrožská Nová Ves)
• K2 ženy 500m Gabriela Hermély (Přerov)-Magdaléna Rei-

chová (Černožice)
• K2 ženy 200m Gabriela Hermély (Přerov)-Magdaléna Rei-

chová (Černožice)
V celkovém hodnocení zvítězili domácí z TJ Ostrožská Nová 

Ves, z. s. před Přerovem a lotyšskou sportovní školou Limbažu 
un Salacgrivas sporta škola, celkem bodovalo 33 oddílů či klubů 
z osmi zemí Evropy.

Kanoistka Kyselá a kajakáři Pjajčík, Knotek 
zlatí v Poháru Sezemic

Vendula Kyselá na deblkanoi spolu s domácí Seidlerovou, 
Michal Pjajčík na deblkajaku spolu s jabloneckým Voroničem 
a Dalimil Knotek na minikajaku, to jsou jména vítězů XXI. 
ročníku Poháru Sezemic z Ostrožské Nové Vsi. Její závodníci 

přidali dalších jedenáct cenných kovů a v celkovém pořadí za-
ujali v předposledním závodě Labsko-Orlického poháru pěkné 
páté místo v konkurenci pádlujících z dalších 19loděnic Čech 
a Moravy.

Z šestačtyřicátého Černožického kilometru s devatenácti 
medailemi

Sobotní Pohár Sezemic následoval v neděli poslední díl Lab-
sko-Orlického poháru, a sice legendární Černožický kilometr. 
Tady se nejlépe vedlo třináctiletému Ondřeji Prchlíkovi, jenž 
s přehledem ovládl oba individuální závody. O další vítězství 
se postarali juniorka Vendula Kyselá, opět se Seidlerovou na 
deblkanoi, třináctiletá kanoistka Nikola Gavalová a o dva roky 
mladší kajakář Štěpán Janoška. Celkové hodnocení znamena-
lo pro Ostrožskou Novou Ves sedmou pozici ze sedmadvaceti 
bodujících.

Generálka na celostátní pohárový závod 
mládeže ve vytrvalosti

Úctyhodných třicet závodníků vyslala TJ Ostrožská Nová 
Ves, z.s. na předposlední díl Velkomoravské ligy, který byl záro-
veň generální zkouškou pořadatele na závěrečný závod České-
ho poháru pro rok 2018. V sobotních intervalových startech na 
čtyřkilometrovém okruhu si pádlující z uherskohradišťska dojeli 
pro čtyři prvenství, pět druhých a čtyři třetí místa. Nedělní pro-
gram testoval hromadné starty z více řad dle sobotních výkonů. 
Na tratích od tří do patnácti kilometrů získala Ostrožská Nová 
Ves pět zlatých, čtyři stříbrné a šest bronzových medailí, za oba 
dny tedy dohromady 28 cenných kovů.

SPORT

Jedna ze začínajících kajakářek Evelína Loupancová
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Oddíl sportovní gymnastiky
Gymnastky našeho oddílu se po 2měsíční prázdninové pře-

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

Prázdniny ale pro ně začaly jako každý rok letním soustředě-
ním na Soboňkách.

Prvními závody bude Pohár studentstva, který se koná již po-
několikáté 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 
které 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 3x týdně vždy v pondělí, 
úterý, čtvrtek od 17 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ pod vedením 
svých trenérek.

Jsou rozdělena podle věku a kategorií do čtyř družstev.
V měsíci září proběhl nábor nových děvčátech – nejmenší 

družstvo od 4 let si vzala trenérka Eva Hýbalová, druhé družstvo 
cvičí pod vedením trenérky Světlany Kročové, třetí pod vedením 
Ivany Mášové a čtvrté družstvo pod vedením Petry Hastíkové.

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

Ivana Frantová

Pohár Frýdku-Místku doputoval na Slovácko
Po dlouhých letech se kajakáři, kajakářky a poprvé i kanoist-

ky Ostrožské Nové Vsi vrátili na přehradu Olešná, kde v kon-
kurenci domácích, Přerova a olomouckého KVS získali putovní 
pohár Frýdku-Místku. 17členný závodní tým složený z nejmlad-
ších pádlujících a začátečníků přivezl domů trofej a třináct me-
dailových umístnění. Ve svých kategoriích zvítězili Ondřej Prch-
lík, Nikola Gavalová, Tomáš Cícha, Štěpán Janoška, Karolína 
Pavlíčková, Jiří Uvíra a Tereza Studničková.

Po čtvrté v Kojetíně, teď na celostátním 
vytrvalostním závodě mládeže

Necelou hodinku cesty na závod Českého poháru, tak to 

vyznavači rychlostní kanoistiky na Slovácku dlouho nezažili! 
Díky agilním organizátorům z nedalekého Kojetína si 27 zá-
vodníků spolu s trenéry, rozhodčími či rodiči a příznivci zpod 
Buchlova užívali závěrečný díl Českého poháru. Řeku Moravu 
vířila pádla startujících z celé republiky. Sobotní intervalové 
starty na 4km vyzněly pro ONV dvakrát medailově a čtyřikrát 
skoro medailově. Nedělní hromadné starty s jedinečným roz-
dělením do více startovních linií v řadě za sebou (podle počtu 
pádlujících jednotlivých kategorií) na 3 až 15km (dle věkových 
a lodních kategorií) výborně zorganizovaný celostátní závod 
završily. Mistr Evropy Jiří Zalubil potvrdil svoji letošní domi-
nanci druhým zlatem, ze soboty si bronz odvezla kanoistka Ve-
ronika Húsková.

Vít Pjajčík



31www.onves.cz        profil

SPORT

Dosud nejlepší sezona novoveského dragonboatingu zakončená 
závodem v Číně

Předposlední zářijový víkend vyjela novoveská dračí posádka 
na svůj poslední závod v sezoně, a to do Prahy na Tragicky dlou-
hé tratě. Jednalo se o závod na 5000 m ve standard boat (tedy 
„dvacítková“ loď) a o závod na 2500 m ve small boat („desítko-
vá“ loď). Tímto závodem končila série všech závodů Českého 
poháru 2018.

Už před startem tohoto posledního klání naše posádka věděla, 
že všechny úspěchy budou zúročeny suverénním vítězstvím celého 
národního poháru, kde se utkalo 588 posádek. Možná právě tento 
pocit naladil posádku tak, že v prvním závodu MIX 5000 m nasa-
dili závodníci takové tempo, že na ně žádná z nasazených posádek 
neměla. Proto se v této náročné trati stala novoveská posádka 
mistry České republiky a zajistila si také vítězství celého ročníku 
Českého poháru 2018 v kategorii MIX. I v samostatných katego-
riích open a women Českého poháru 2018 (small i standard boat) 
obsadili dragoni medailové pozice. Závěrečný medailový ceremo-
niál tak naše posádka zcela ovládla.

K těmto medailovým žním naše posádka úspěšně kráčela 
přes Mistrovství světa klubových posádek 2018 v Szegedu, kde se 

stala nejúspěšnější českou klubovou posádkou na tratích small 
boat v kategorii senior A. V této kategorii si na tratích 200 m, 
500 m i 2 km vždy dokázala vybojovat velké finále a dostat se tak 
mezi 8 nejúspěšnějších posádek světa. Naše posádka obsadila 
téměř vždy 6. místo. Kvalitu přípravy pod vedením Zbyňka Ond-
račky a technickým zajištěním, které koordinoval Marek Pjajčík, 
prokázaly i výsledky na Mistrovství Moravy konané v Ostrožské 
Nové Vsi v srpnu, Mistrovství republiky v Račicích, kde se naši 
muži stali mistry republiky na trati 2000 m a ženy ve všech tratích 
obsadily stříbrnou pozici.

Také proto náš oddíl patřil k těm, které mezinárodní fede-
race dračích lodí IDBF prostřednictvím ČADL oslovila, aby 
se závodníci z našeho oddílu stali členy posádky, která pojede 
reprezentovat Českou republiku na 3. světovém poháru v čín-
ském Chongquingu. V říjnu tedy 5 našich závodníků odlétá 
reprezentovat republiku do Číny a bude spolu s dalšími 10 ze-
měmi světa bojovat s reprezentační posádkou Číny, kolébkou 
dragonboatingu.

Markéta Frantová

Zahájen nový soutěžní ročník 2018/2019 stolního tenisu
Poslední zářijový víkend se naplno rozběhla krajská soutěž 

a naše orelské „A“ mužstvo zahájilo v pořadí již desátý ročník 
v krajských soutěžích dvěma shodnými venkovními výhrami 
13:5 proti Bystřici pod Hostýnem „C“ a Dolnímu Němčí „D“. 
Okresní soutěže začínají o týden později. Pokud nás budete chtít 
povzbudit a podívat se na některé z našich utkání, budeme tím 
velmi potěšeni. 

Přibíráme nové hráče a hráčky, a to nejlépe z řad žáků na-
vštěvujících II. – V. třídy ZŠ. Žákovské tréninky probíhají ka-
ždou středu a pátek 17.00-19.00. Přijďte si s Vašimi dětmi vy-
zkoušet zábavný sport, který je možné hrát v jakémkoliv věku. 
Těšíme se na Vás.

Ivo Mikoška
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Hokejový mistr ovládl Florian Cup
V pátek 14. září 2018 se na kurtech v Ostrožské Nové Vsi 

– Chylice uskutečnil první ročník tenisového turnaje smíšených 
družstev ve čtyřhře. D o turnaje se přihlásilo deset převážně 
manželských párů a ty byly pak rozlosovány do dvou skupin. 

Tradiční účastník tenisových utkání ve „Vsi“, hokejový mág Pa-
vel Richter s manželkou, měl tentokráte silného rivala. Byl to 
taktéž hokejový mistr republiky, bývalý zlínský forvard, Martin 
Čech se svou ženou. Dále se prezentovaly ještě tři páry z Pra-
hy a také domácí playeři se ukázali v dobré kondici. Pouze ex-
starosta Staňa Tureček si jako partnerku přizval přespolní, a to 
z Uherského Ostrohu zkušenou hráčku Marii Hrachovskou. 
Ředitel, hlavní organizátor Tom Hlůšek za pomoci ženy Petry 
organizaci i průběh celodenního turnaje zvládli precizně. Skvělé 
cateringové i „nápojové“ zázemí zasloužilo jedničku s hvězdič-

kou. Přestože nám zapršelo, nakonec vše proběhlo dle plánu 
a večerní dekorování vítězů bylo jako na Wimbledonu. Za cho-
rálu skupiny Queen – „We are the champions“ zvedli nad hlavu 
vítězný putovní pohár manželé Čechovi ze Zlína, kteří udolali 

ve finále „Sparťany“ Richterovy, třetí místo putovalo opět do 
Prahy pro pár Čihák – Čiháková. Nepopulární čtvrté místo brala 
dvojice Rejmon – Bodnarová a pár Florian tým vybojoval páté 
místo, tedy z domácích byli nejlepší. Tomáš a Petra Hůskovi 
poté předali všem věcné ceny - produkty z Vinařství sv. Flori-
an v Bzenci. Za produkce disko hudby pokračovala přátelská 
atmosféra do pozdních hodin, byl taneček i slovácká písnička 
z hrdla Stani Turečka. Takže za rok na II. ročníku Floriana Cupu 
na shledanou.

František Tureček
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Společenská kronika
červenec - srpen - září 2018

70 let
 27. 7.  Marie Húsková Dědina 379
 29. 7.  Marta Cíchová Dědina 136
 7. 8.  Marie Hrušková Kunovská 217
 23. 8.  Marie Zuzáková Dědina 63
 6. 9. František Hoch Za Kostelem 730
 10. 9.  Ludmila Tuháčková Obecnice 608
 11. 9.  Jan Kolář Zahradní 894
 27. 9.  Antonín Machala Dědina 984
 29. 9.  Milan Zálešák Nová 827

75 let
 27. 7.  Jaroslav Vajdík Dědina 138
 4. 8. Anna Klasová Nová 604
 25. 8.  Ludmila Šálková Dědina 36
 30. 8.  Štefan Ratica Nivky 816
 8. 9.  Marie Hlůšková Chříb 195
 16. 9.  Václav Hél Na Hrázi 269
 18. 9.  Anna Škvaridlová Dědina 134

80 let
 1. 7. Marie Pavková Za Kostelem 753
 11. 9.  Marie Kupcová Krátká 297
 27. 9.  Božena Jurásková Mírová 919

85 let
 6. 8.  Ludmila Botková Školní 965
 8. 8.  Marie Blahušová Dolní 768
 18. 8. Ludmila Pavelková Za Kostelem 705
 7. 9. Marie Skalková Za Kostelem 731
 11. 9.  Zdeněk Škrášek Nivky 574
 12. 9.  Ladislav Peprníček Záhumení 624
 14. 9. Božena Kolářová Záhumení 421
 27. 9. Václav Bělohrad Záhumení 789

86 let
 17. 8.  Ludmila Slezáková Záhumení 510
 15. 9. Ludmila Heinzová Kopanice 1008

87 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

88 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. Ludmila Zalubilová U Svatých 723
 18. 9.  Božena Bařinová Chaloupky 100

89 let
 9. 7.  Josef Zajíc Dědina 484

90 let
 5. 7.  Marie Vařechová Nová 762

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

92 let
 10. 9. František Potrusil Záhumení 561

93 let
 12. 7.  Anna Predková Krátká 368

94 let
 12. 7.  Vlasta Galušková Chylická 2

Diamantová svatba:
 5. 7.  Emil a Marie Janíkovi Nová 748
 13. 9. Antonín a Ludmila  
  Kovaříkovi Školní 965

Zlatá svatba
 6. 7. Jan a Jarmila Žaludkovi Nová 801

Svatba
 14. 7.  Hana Červenáková Školní 387
  Martin Jurásek Krajiny 259
 18. 8. Tereza Kukelková Staré Město
  Stanislav Bobek Dědina 137
 18. 8. Veronika Gabajová Krátká 297
  Josef Flekáč Milovice
 18. 8. Zuzana Váverková Lhotská 373
  Roman Jandl Slušovice
 14. 9.  Michaela Bílková Chylická 203
  Ondřej Šišpera Dolní 844
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Úmrtí
 12. 7. Marie Doležalová  (1935)  Obecnice 552 t.č. Lukov
 5. 8. Anna Predková (1925) Krátká 368
 25. 8. Marta Rybnikářová (1930) Chylická 49
 26. 8. Josef Vajčner (1928) Nivky 398
   2. 9.  Miroslav Petratur (1969) Dědina 22
   7. 9. Marie Novotná (1955) Osvobození 263
 16. 9.  Jaroslav Chalupníček  (1949) Nádražní 416
 30. 9.  Bohumil Kusák (1955) Dědina 308
 7. 10. Marie Bočková (1942) Dolní 780
 11. 10. Helena Podškubková (1944) Záhumení 769

Diamantová svatba Antonín a Ludmila Kovaříkovi.tif

Narození
 3. 7. Amálie Mléčková Záhumení 1022
 11. 7. David Pijáček Obecnice 641
 23. 7. Jana Salingerová Chylická 260
 23. 7. Filip Pokorný Chylická 336
 23. 7.  Jakub Mikoška Za Kostelem 849
 27. 7. Michal Svoboda Chylická 8
 5. 8. Emma Žajglová Dědina 283
 10. 8. David Řezníček Květná 871

 22. 8. Nina Hrachovská Školní 1025
 25. 8. Simona Hrbáčková Záhumení 1004
 28. 8.  Eliška Rosůlková Záhumení 674
 5. 9. František Vávra Nivky 978
 6. 9.  Tomáš Chrástek Obecnice 582
 11. 9. Veronika Frýzová Lhotská 157
 5. 10. Karolína Kunovjánková Lhotská 540
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