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Slovo starostky 

ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané, 
každoročně si na konci měsíce dubna a začátkem měsí-

ce května v jednotlivých obcích a městech, v celé republice 
a vlastně i v celé  Evropě připomínáme výročí konce druhé 
světové války. Letos tomu nebylo jinak. Také v naší obci jsme 
se spolu s pár desítkami spoluobčanů sešli poslední dubnový 
pátek v parku Hrdinů, abychom oslavili 74. výročí osvobození 
naší obce.

Někomu se může zdát, že každoroční připomínka výročí 
osvobození našich obcí Ostrožské Nové Vsi a Chylic na konci 
dubna je zbytečnou záležitostí. Nedávno se objevila zpráva, 
že pro dnešní školáky je 2. světová válka událostí tak blízkou, 
jako husitská revoluce nebo dinosauři. Nemyslím si, že jde 
o zbytečný rituál. Jinak řečeno, chceme-li, můžeme si kaž-
doročně připomenout některé skutečnosti, které vstupují do 
života každého člověka. Ve svém projevu jsem nemluvila ani 
o historii, ani o politice, ale o něčem jiném, co nám výročí 
osvobození připomíná.

Než přišlo osvobození, přišla ztráta svobody. A ta nebyla 
náhodným okamžikem. Byl to proces, ten nějakou dobu trvá 
a má své příznaky. Dá se rozpoznat, že se něco děje. Někde 
bylo o jednom muži napsáno – a to bylo velmi imponující sdě-
lení – že si uměl představit logiku vývoje. To je první, co bych 
zmínila. Naši schopnost vnímat, pozorovat, rozlišovat a podle 
odpovídajících kritérií hodnotit. A pak mít schopnost před-
stavit si, kam vývoj směřuje. Ano, je to velmi užitečné a po-
třebné v politice, v historickém dění, ale také v historii kaž-
dého člověka jako jednotlivce. Právě tato schopnost vnímání 
a schopnost představit si logiku vývoje je obrovskou pomocí, 
aby člověk nepřišel o svobodu. U jednotlivce jde o vztahy, 
práci, zdraví, materiální zabezpečení, u národů a států jde 
o totéž, ale v měřítku, které se dotýká miliónů lidí.

Osvobození ukončilo období německé nacistické poroby. 
Šlo o bytí a nebytí našeho národa. Ale národ není masa, ale 
skládá se z jednotlivců. Každý člověk národ utváří, posiluje 
nebo oslabuje. Národ je přirozeným prostředím, které dává 
vzrůst lidské osobnosti. Známý příběh o Svatoplukových pru-
tech připomíná důležitost jednoty každého společenství, tedy 
i národa. Neoslabujme naše národní společenství zlem, velmi 
často úplně zbytečným. Zaprodanost cizím zájmům, egoi-
smus, zlé chování k druhým lidem, nekonstruktivní postoje 
– to vše v konečném důsledku neškodí jen několika jednot-
livcům, ale škodí každému z nás. Podle staré definice je zlo 
nedostatkem dobra. Každé zlo ubírá společnému dobru a po-
škozuje někde každého příslušníka národa.

Dlouhý seznam jmen, seznam obětí války a okupace na 
pomníku v parku Hrdinů ukazuje na zlo, kterým národ pro-
šel v letech 1939 - 1945. Zlo vždy zůstane zlem. Ale moudrý 
člověk, a moudrá společnost dovedou zla použít na něco dob-
rého. Jednak se ukáže, co je v člověku, co umí a neumí, co 
zvládne a nezvládne, jaké má charakterové, rozumové a volní 
přednosti a jaké nedostatky. Na křivých řádcích se dá napsat 
úžasná zpráva. Nejrůznější zlo zasahuje do života každého 
člověka. Učme se s tímto zlem nakládat, hospodařit a vyu-
žívat ho k dobru. Přicházejí lidé, jsou plni zla, jen kritizují, 
nadávají, urážejí a škodí, ale pro nás tohle všechno může být 
pomocí zocelit se, naučit se něco nového, začít jinak myslet 
a jinak se chovat. Zlo musíme vždy rozpoznat a odmítnout, 
ale máme je vždy umět i použít v duchu starého přísloví, že 
všechno zlé může být k něčemu dobré. 

Poslední, co jsem zmínila, vycházelo z drobné události, 
která se dle pamětníků osvobození naší obce stala. Rumun-
ský poddůstojník, který velel vojákům osvoboditelům, dal 
pětiletému chlapci Mirkovi Bádalovi do ruky československý 
prapor a chlapec jej vystrčil z věže kostela. To byl symbol, že 

Nová Ves a Chylice byly osvobozeny. Kolik symbolů máme 
v životě a co nám říkají? Naše vesnice má na jednom horizon-
tu strážní hrad Buchlov, na druhém Javořinu a Svatého An-
tonínka – to jsou symboly. Dominantou obce jsou: škola, kos-
tel, kříže a sochy svatých v katastru - to jsou symboly. Lidé si 
říkají „Dobrý den“ ať prší nebo svítí slunce, máváme z dálky 
na sebe rukou – to je symbol. Někdo doma, než začne krájet 
chléb, udělá na něm nožem kříž – to je symbol. Kolik je ta-
kových a mnohých jiných symbolů v našem životě. Rozumíme 
jim, používáme je, víme, co nám říkají? Symboly jsou důleži-
tým prostředkem komunikace, která zvláště v dnešní moderní 
a uspěchané době je velkým problémem. Vždyť i oslava výročí 
osvobození našich obcí je symbolem, že nezapomínáme, že 
naši předkové položili životy za život v míru a ve svobodě. 
Nezapomínáme, že se chceme poučit, že se chceme dívat 
s nadějí do budoucna.

Milí spoluobčané, přeji všem, ať se nám daří dobře naložit 
se svobodou, kterou nám přineslo osvobození před čtyřiasedm-
desáti lety. Važme si toho, že naše generace měla štěstí žít 
v míru a svobodě. Dopřejme šťastný a svobodný život dalším 
generacím. Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem zastu-
pitelům, občanům a muzikantům za účast na pietním aktu, 
kteří svou účastí přispěli k důstojné vzpomínce na oběti  dru-
hé světové války z řad Novovešťanů a Chyličanů.
Předneseno dne 26. 4. 2019 při oslavě výročí osvobození obce.

Milí spoluobčané, přeji vám všem slunečné jarní dny. Pro-
žijme nejen květen, ale další měsíce, v lásce, ve zdraví a po-
hodě.                                      

Jaroslava  Bedřichová
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 19. 2. 2019 se konalo  

3. zasedání Zastupitelstva obce  
Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje: 
• Strategický rozvojový dokument Pod-

pora obnovy a rozvoje venkova na ob-
dobí 2019 – 2022, 

• podání žádosti o dotaci na Minister-
stvo pro místní rozvoj z podprogramu 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvate-
li pro dotační titul 117d8220B Podpo-
ra obnovy sportovní infrastruktury na 
připravenou akci „Víceúčelové hřiště, 
II. etapa“ dle podmínek výzvy a pravi-
del MMR ČR pro rok 2019, 

• nominaci „Tradičních hodů s právem 
na Uherskohradišťsku“ k zápisu na 
Seznam nemateriálních statků tra-
diční lidové kultury České republiky. 
Zastupitelstvo obce vydává svobodný 
a informovaný souhlas s tím, aby tra-
diční hody s právem v obci Ostrožská 
Nová Ves byly navrženy k zápisu do 
Seznamu nemateriálních statků tra-
diční lidové kultury České republiky, 

• záměr směny pozemku Obce Ostrož-
ská Nová Ves parc. č. 128/2 (ostatní 
plocha) v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
obce Ostrožská Nová Ves o výmě-
ře 116 m2 za pozemek parc. č.7235 
(ostatní plocha) o výměře 66 m2, 

• zamítnutí záměru prodeje části po-
zemku parc. č. 5325 v k. ú. a obci Os-
trožská Nová Ves o výměře asi 264,5 
m2.

Bere na vědomí: 
•  rozpočtové opatření č. 11 schválené 

radou obce č. 4 dne 17. 12. 2018 tý-
kající se navýšení daňových příjmů, 
přijaté vratky členského vkladu Singu-
lárnímu družstvu, navýšení výdajů za 
svoz odpadů, opravy auta a navýšení 
výdajů JSDH, 

• rozpočtové opatření č. 1 schválené ra-
dou obce č. 6 dne 21. 1. 2019 týkající 
se upřesnění dotace na školství a na-
výšení výdajů na pojištění. 

Zplnomocňuje:
• za Obec Ostrožská Nová Ves do orgá-

nů MAS Horňácko a Ostrožsko z. s. 
na období 2019 - 2022 paní starostku 
Ing. Jaroslavu Bedřichovou. 

Navrhuje:
•  předložit na nejbližší jednání valné 

hromady Sirnatých lázní Ostrožská 
Nová Ves s. r. o. odvolání jednatele 
společnosti za společníka Obec Ost-
rožská Nová Ves pana Stanislava Tu-
rečka, 

• předložit na nejbližší jednání valné 
hromady Sirnatých lázní Ostrožská 
Nová Ves s. r. o. jmenování jednatele 
Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves 

s. r. o. za společníka Obec Ostrožská 
Nová Ves paní Ing. Jaroslavu Bedři-
chovou. 

Dne 9. 4. 2019 se konalo 4. zasedání  
Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo obce: 
Schvaluje: 
•  v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, v platném znění, Jednací 
řád Finančního výboru Zastupitelstva 
obce Ostrožská Nová Ves, 

• směnu pozemku Obce Ostrožská 
Nová Ves par. č. 128/2 (ostatní plo-
cha) v k, ú. Ostrožská Nová Ves obce 
Ostrožská Nová Ves o výměře 116 m2 
za pozemek par. č. 7235 (ostatní plo-
cha) o výměře 66 m2 s Mysliveckým 
spolkem Jezera Ostrožská Nová Ves 
s doplatkem rozdílu výměr. Doplatek 
za rozdíl 50 m2 v ceně 1005 Kč/m2, 
tedy 50 250 Kč uhradí Myslivecký spo-
lek Jezera Ostrožská Nová Ves v ho-
tovosti při podpisu směnné smlouvy 
s tím, že budou dodrženy podmínky 
směny zveřejněné na úřední desce 
v záměru směny, a že náklady spoje-
né s převodem nemovitosti hradí obě 
strany rovným dílem. K výsledné ceně 
bude zákonná sazba DPH připočtena. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starost-
ku podpisem směnné smlouvy, 

• poskytnutí účelového úvěru z Fondu 
bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve 
výši 80 000 Kč s roční úrokovou saz-
bou 2 % p. a. a dobou splácení 4 roky 
panu Milanu Čáslavovi s tím, že po-
skytnutí účelového úvěru z Fondu by-
dlení bude zajištěno blankosměnkou 
vlastní. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostku podpisem úvěrové a smě-
nečné smlouvy, 

• poskytnutí účelového úvěru z Fondu 
bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve 
výši 55 000 Kč s roční úrokovou saz-
bou 2 % p. a. a dobou splácení 5 let 
panu Stanislavu Machučovi s tím, že 
poskytnutí účelového úvěru z Fondu 
bydlení bude zajištěno blankosměn-
kou vlastní. Zastupitelstvo obce po-
věřuje starostku podpisem úvěrové 
a směnečné smlouvy, 

•  poskytnutí účelového úvěru z Fondu 
bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve 
výši 225 000 Kč s roční úrokovou saz-
bou 2 % p. a. a dobou splácení 8 let 
panu Josefu Stužkovi s tím, že poskyt-
nutí účelového úvěru z Fondu bydlení 
bude zajištěno zřízením zástavního 
práva k nemovitosti žadatele. Zastu-
pitelstvo obce pověřuje starostku pod-
pisem úvěrové a zástavní smlouvy, 

• poskytnutí účelového úvěru z Fondu 
bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve 
výši 80 000 Kč s roční úrokovou saz-

bou 2 % p. a. a dobou splácení 3 roky 
panu Ing. Pavlu Vintrovi s tím, že po-
skytnutí účelového úvěru z Fondu by-
dlení bude zajištěno blankosměnkou 
vlastní. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostku podpisem úvěrové a smě-
nečné smlouvy, 

• poskytnutí účelového úvěru z Fondu 
bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve 
výši 80 000 Kč s roční úrokovou saz-
bou 2 % p. a. a dobou splácení 4 roky 
panu Robertu Mičulkovi s tím, že po-
skytnutí účelového úvěru z Fondu by-
dlení bude zajištěno blankosměnkou 
vlastní. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostku podpisem úvěrové a smě-
nečné smlouvy, 

• poskytnutí účelového úvěru z Fondu 
bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve 
výši 80 000 Kč s roční úrokovou saz-
bou 2 % p. a. a dobou splácení 4 roky 
paní Aleně Pajerové s tím, že poskyt-
nutí účelového úvěru z Fondu bydlení 
bude zajištěno blankosměnkou vlast-
ní. Zastupitelstvo obce pověřuje sta-
rostku podpisem úvěrové a směnečné 
smlouvy, 

• poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
2019 ve výši 275 000 Kč spolku FK 
Ostrožská Nová Ves a ukládá sepsat 
se spolkem veřejnoprávní smlouvu 
v souladu se zákonem 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Zastupitelstvo obce pově-
řuje starostku podpisem veřejnopráv-
ní smlouvy, 

• poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
2019 ve výši 280 000 Kč spolku TJ 
Ostrožská Nová Ves a ukládá sepsat 
se spolkem veřejnoprávní smlouvu 
v souladu se zákonem 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Zastupitelstvo obce pově-
řuje starostu podpisem veřejnoprávní 
smlouvy, 

• Plán financování obnovy kanalizací 
obce Ostrožská Nová Ves na období 
2019 – 2030, 

• předložený Seznam podpořitelných 
nemovitostí ke dni 9. 4. 2019 dle 
Směrnice č. 1/2018 obce Ostrožská 
Nová Ves k příspěvku na rekonstruk-
ci, demolici s následnou výstavbou 
nového rodinného domu či výstavby 
nového rodinného domu v již zasíťo-
vaném území. 

Bere na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 2 schválené 

radou obce č. 11 dne 2. 4. 2019 týka-
jící se navýšení příjmů z nájmů hrobů, 
navýšení příjmů z poplatků z ubytova-
cích kapacit, navýšení příjmů z prode-
je pozemků a na straně výdajů podli-
mitní věcné břemeno SŽDC, navýšení 
na opravu nakladače na sběrném dvo-
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ře. Toto rozpočtové opatření nevedlo 
ke změně financování rozpočtu, 

• na základě ustanovení § 6 odst. 1) 
písmeno c), odst. 5) písmeno f) a § 56 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v aktuálním znění a ustanove-
ní § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno 
y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) dosavadní postup 
prací při pořizování změny č. 1 územ-
ního plánu Ostrožská Nová Ves. Za-
stupitelstvo obce souhlasí s návrhem 
dalšího postupu pořizování změny č. 1 
územního plánu Ostrožská Nová Ves, 

• účetní závěrku Základní školy Ostrož-
ská Nová Ves schválenou radou obce 
č. 9 dne 5. 3. 2019 s převodem hospo-

dářského výsledku do fondu odměn 
ve výši 20 000 Kč a do rezervního fon-
du ZŠ ve výši 27 410,75 Kč, 

• účetní závěrku Mateřské školy Ost-
rožská Nová Ves schválenou radou 
obce č. 9 dne 5. 3. 2019 s převodem 
hospodářského výsledku do fondu od-
měn ve výši 20 000 Kč a do rezervního 
fondu MŠ ve výši 67 609,07 Kč. 

Neschvaluje:
• poskytnutí účelového úvěru z Fondu 

bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve 
výši 300 000 Kč s roční úrokovou saz-
bou 2 % p. a. a dobou splácení 8 let 
panu Rudolfu Ščukovi z důvodů ne-
splnění účelu poskytnutí půjčky, 

•  přistoupení obce do spolku Bratrství 
Čechů a Slováků Javořina, z. s.  

Odvolává:
•  stávající členku školské rady příspěv-

kové organizace Základní škola Ost-
rožská Nová Ves paní Ing. Hanu Čer-
venákovou, 

• stávajícího člena školské rady příspěv-
kové organizace Základní škola Ost-
rožská Nová Ves pana Ing. Vlastimila 
Basovníka. 

Jmenuje: 
• do školské rady příspěvkové organi-

zace Základní škola Ostrožská Nová 
Ves paní Bc. Moniku Jahodíkovou, 

•  do školské rady příspěvkové organi-
zace Základní škola Ostrožská Nová 
Ves pana Ing. Iva Mikošku. 

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 5. 3. 2019 se konalo  

9. zasedání rady
Rada schvaluje:
• podpis Smlouvy o dílo na údržbu zele-

ně v obci pro rok 2019 se společností 
FLORSTYL s. r. o. za cenu 372 893 
Kč vč. DPH. Rada obce pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy,

• podpis smlouvy o zpracování daňo-
vého přiznání k DPPO za rok 2018 
s firmou S Consult, s. r. o. Ing. Petr 
Strmiska za cenu 42 048 Kč vč. DPH. 
Rada obce zplnomocňuje Ing. Petra 
Strmiska ke zpracování a podání da-
ňového přiznání do 30. 6. 2019, 

• žádost o pronájem parkovacího místa 
č. 5 v ulici Sadová paní Petře Orlíko-
vé za cenu 1 200 Kč/rok. Rada obce 
ukládá sepsat s žadatelkou přihlá-
šení k místnímu poplatku za užívání 
veřejného prostranství.  Rada obce 
si vyhrazuje právo ukončit pronájem 
v případě velkého zájmu o parkovací 
místa obyvatel bytových domů, 

• poskytnutí nepeněžního daru do výše 
2 000 Kč pro DDM Veselí nad Mo-
ravou, paní Blance Vaníčkové, která 
v obci pořádá v termínu 22. 7. – 26. 7. 
2019 příměstský tábor, 

• předloženou účetní uzávěrku ZŠ Ost-
rožská Nová Ves. Rada obce schvalu-
je převod částky 20 000 Kč do fondu 
odměn a 27 410,75 Kč do rezervního 
fondu, 

• předloženou účetní uzávěrku Mateř-
ské školy Ostrožská Nová Ves. Rada 
obce schvaluje převod částky 20 000 
Kč do fondu odměn a 67 609,07 Kč do 
rezervního fondu, 

• Inventarizační zprávu za rok 2018 
a návrhy dílčích Inventarizačních ko-
misí na vyřazení jednotlivých předmě-
tů z majetku obce. 

Rada ukládá: 
• prověřit s Ing. Kateřinou Sklenářo-

vou, Městský úřad Uherské Hradiště 
možné řešení žádosti paní Zdeňky 
Blahové o povolení vjezdu od parku 
před fotbalovým hřištěm k budoucím 
RD na parc č. 1241 a 1244/1 v k. ú. Os-
trožská Nová Ves. Rada obce ukládá 
informovat o výsledku jednání radu 
obce na nejbližším zasedání. 

Rada neschvaluje: 
• připojení obce Ostrožská Nová Ves 

k účasti na akci Hodina Země zhas-
nutím veřejného osvětlení dne 30. 
března 2019 od 20:30 do 21:30 hodin 
z důvodu bezpečnosti provozu na sil-
nici I. a III. tř.

Rada bere na vědomí:
• Opatření proti průtahům při poři-

zování Změny č. 1 územního plánu 
Ostrožská Nová Ves zaslané pořizo-
vatelem Městským úřadem Uherské 
Hradiště, Odborem stavebního úřa-
du a životního prostředí. Rada obce 
ukládá předložit na nejbližším jednání 
zastupitelstva obce návrh dalšího po-
stupu při pořizování změny územního 
plánu, 

• Zápis z 66. řádné valné hromady spo-
lečnosti OTR, s. r. o. ze dne 8. února 
2019, 

• Výroční zprávu o činnosti obce v ob-
lasti poskytování informací podle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném zně-
ní, v r. 2018 a její následné zveřejnění, 

• Změnu rozpisu rozpočtu schválenou 
starostkou obce dne 28. 2. 2019.  

Dne 19. 3. 2019 se konalo  
10. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
• žádost o poskytnutí finančního daru 

ve výši 1 000 Kč Záchranné stanici ZO 
ČSOP Buchlovice, 

• poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 
3 000 Kč společnosti Centrum pro zdra-
votně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

• poskytnutí dotací z rozpočtu obce zá-
jmovým a sportovním organizacím ve 
výši 309 500 Kč. Rada obce pověřuje 
starostku obce přípravou a podpisem 
veřejnoprávních smluv.

Rada ukládá: 
•  vyvěsit záměr pronájmu části pozem-

ku parc. č. 493 v k. ú. a obci Ostrožská 
Nová Ves o výměře asi 24 m2, 

•  odpovědět panu Jaroslavu Vainli-
chovi, že obec jako zřizovatel nemá 
pravomoc zasahovat do systému orga-
nizace výchovy dětí. Rada obce pro-
jednala stížnost pana Jaroslava Vain-
licha o zásahu neziskové organizace 
Člověk v tísni do školství, 

•  projevit zájem obce o odkup pozem-
ku parc. č. 4551/20 v k. ú. a obci Ost-
rožská Nová Ves od České dráhy, a. s.,

•  ředitelce základní školy Mgr. Ale-
ně Horákové zabezpečit energetické 
posouzení prostor podkroví a jídelny 
základní školy nutný ke schválení po-
řízení klimatizačních jednotek.

Rada neschvaluje: 
• žádost paní Bohumily Hrníčkové 

o souhlas se stavbou schodiště, zá-
bradlí a branky na pozemku parc. č. 
5233/1 ve vlastnictví obce. 

Rada bere na vědomí:
• oznámení o pořádání hromadných 

akcí v areálu loděnice v roce 2019 za-
slané TJ Ostrožská Nová Ves, z. s.

Dne 2. 4. 2019 se konalo  
11. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
• podpis Příkazní smlouvy k provedení 

zjednodušeného podlimitního řízení 
dle zákona na veřejnou zakázku „Ví-
ceúčelové hřiště – II. etapa“ se společ-
ností MCI SERVIS s. r. o. za cenu 50 
820 Kč vč. DPH. Rada obce pověřuje 
starostku podpisem smlouvy, 

• žádost o pronájem parkovacího místa 
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č. 3 v ulici Sadová panu Josefu Suré-
mu za cenu 1 200 Kč/rok. Rada obce 
ukládá sepsat s žadatelem přihlášení 
k místnímu poplatku za užívání veřej-
ného prostranství, 

• žádost ředitelky Mateřské školy Os-
trožská Nová Ves o uzavření školy 
v době letních prázdnin 2019 v ter-
mínu od 20. 7. do 18. 8. 2019 z důvo-
du čerpání dovolené zaměstnanců. 
Rada obce schvaluje uzavření MŠ dne 
30. 8. 2019 z důvodu čistění koberců 
a čalouněného nábytku.  Rada obce 
ukládá informovat občany způsobem 
obvyklým, 

• Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 
obce 2019 týkající se navýšení příjmů 
z nájmů hrobů, navýšení příjmů z po-
platků z ubytovacích kapacit, navýšení 
příjmů z prodeje pozemků a na stra-
ně výdajů podlimitní věcné břemeno 
SŽDC, navýšení na opravu nakladače 
na sběrném dvoře. Toto rozpočtové 
opatření nevede ke změně financo-
vání rozpočtu. Rada obce ukládá in-
formovat o RO č. 2 zastupitele na nej-
bližším jednání zastupitelstva. 

Rada ukládá: 
• odpovědět na žádost Bc. Marie Kusá-

kové o vyjádření k navýšení kapacity 
Základní školy Na Dědině s. r. o. z po-
čtu 25 na 40. Rada obce ukládá uvést 
stanovisko, že se jedná o soukromou 
školu a obec nemá k této škole žádné 
nadřízené postavení, 

• vyvěsit záměr pronájmu části pozem-
ku parc. č. 493 v k. ú. a obci Ostrožská 
Nová Ves o výměře asi 24 m2, 

• vyvěsit záměr pronájmu části pozem-
ku parc. č. 2212/1 v k. ú. Chylice o vý-
měře asi 17 m2, 

• předat paní kronikářce Mgr. Miro-
slavě Vajdíkové připomínky k předlo-
ženému návrhu kroniky obce za rok 
2018.  

Rada bere na vědomí:
• doručenou výpověď z nájmu nebyto-

vých prostor pana Ing. Zdeňka Hály 
na pronájem nebytových prostor na 
adrese Dědina 161 s platností k 30. 6. 
2019. Rada obce ukládá sepsat s ná-
jemcem dohodu o ukončení nájmu. 
Rada obce pověřuje starostku podpi-
sem dohody o ukončení nájmu a se-
psáním protokolu o převzetí prostor, 

• a ukládá informovat občany způso-
bem obvyklým o termínu konání zápi-
su do Mateřské školy Ostrožská Nová 
Ves ve dnech 14. a 15. května 2019.

Dne 17. 4. 2019 se konalo  
12. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
• poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč spol-

ku Bratrství Čechů a Slováků Javoři-
na, z. s. Rada obce pověřuje starostku 
podpisem Darovací smlouvy, 

• Smlouvu o hudební produkci s decho-

vou hudbou Hradčovjanka v lázeň-
ském parku ve dnech 2. 6., 14. 7. a 18. 
8. 2019 za cenu 36 000 Kč vč. DPH za 
všechna představení. Rada obce pově-
řuje starostku podpisem smlouvy, 

• Smlouvu o hudební produkci s decho-
vou hudbou Vlčnovjané v lázeňském 
parku ve dnech 16. 6., 21. 7. a 1. 9. 
2019 za cenu 33 000 Kč vč. DPH za 
všechna představení. Rada obce pově-
řuje starostku podpisem smlouvy, 

• podpis hromadné licenční smlouvy 
o veřejném provozování pro užití hu-
debních děl prostřednictvím místního 
rozhlasu za rok 2019 ve výši 8 416 Kč 
vč. DPH zaslané OSA - Ochranným 
svazem autorským pro práva k dílům 
hudebním. Rada obce pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy, 

• podpis Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení  věcného břemene za účelem 
umístění distribuční soustavy vedení 
NN – nadzemní, Chvilíček na pozem-
ku parc. č. 5231 v k. ú. a obci Ostrož-
ská Nová Ves za cenu 7 502 Kč vč. 
DPH se společností E.ON Distribuce, 
a. s. Rada obce pověřuje starostku 
podpisem smlouvy, 

• pronájem 3 parkovacích míst v uli-
ci Chylická u č. p. 72 panu Nguyen 
Hong Bui, Osvobození 72, Ostrožská 
Nová Ves za cenu 1 200 Kč/rok za 1 
parkovací místo.  Rada obce ukládá 
sepsat s žadatelem Přihlášení k míst-
nímu poplatku za užívání veřejného 
prostranství, 

• žádost Krajské kanceláře KDU-ČSL, 
Štefánikova 661, Zlín o umístění dvou 
poutačů za účelem reklamní kampaně 
do Evropského parlamentu k silnici 
I/55 před RD č. p. 169 a 139 do 28. 
května 2019. Rada obce ukládá se-
psat s kanceláří KDU-ČSL Nájemní 
smlouvu na pronájem části pozemku 
parc. č. 5105/1 za cenu 1 Kč/den. Rada 
obce pověřuje starostku podpisem ná-
jemní smlouvy, 

• žádost paní Evy Trojanové o umístění 
„koše“ u kapličky u hotelu U Lázní 
v Ostrožské Nové Vsi. 

Rada bere na vědomí:
• informaci o cvičení k prověření nově 

nastaveného „Systému předávání in-
formací o stavu dodávky elektrické 
energie v případě vzniku mimořád-
ných událostí“ zaslanou hejtmanem 
Zlínského kraje panem Jiřím Čun-
kem, 

• Výroční zprávu o plnění povinnos-
tí a závazků za rok 2018 k veřejnému 
a slavnostnímu osvětlení v obci zaslaný 
společností ELTODO-CITELUM, s. r. 
o.

Dne 29. 4. 2019 se konalo  
13. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
• poskytnutí finančního příspěvku obce 

pro rok 2019 ve výši 345 500 Kč Kraj-
skému úřadu Zlínského kraje, Odboru 
dopravy a silničního hospodářství na 
dopravní obslužnost obcí. Rada obce 
ukládá zaplatit celý příspěvek v jed-
né splátce s termínem splatnosti 15. 6. 
2019, 

• podpis Smlouvy o nájmu části pozem-
ku parc. č. 4564/1 v k. ú. a obci Ostrož-
ská Nová Ves o výměře 1 m2 za účelem 
zbudování reklamní cedule panu Bc. 
Davidu Kusákovi za cenu 365 Kč/m2/
rok. Rada obce pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy, 

• podpis Smlouvy o nájmu části pozem-
ku parc. č. 493 v k. ú. a obci Ostrožská 
Nová Ves o výměře asi 24 m2 za účelem 
zbudování parkovacího stání panu Vra-
tislavu Lukášovi za cenu  4 Kč/m2/rok. 
Rada obce pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy, 

• podpis Smlouvy o nájmu části pozem-
ku parc. č. 493 v k. ú. a obci Ostrožská 
Nová Ves o výměře 24 m2 za účelem 
zbudování parkovacího stání paní Janě 
Šišperové za cenu  4 Kč/m2/rok. Rada 
obce pověřuje starostku podpisem 
smlouvy, 

• podpis Smlouvy o nájmu části pozemku 
parc. č. 2212/1 v k. ú. Chylice a obci Os-
trožská Nová Ves o výměře 17 m2, který 
bude sloužit jako předzahrádka RD č. 
p. 89 a zahrady paní Kateřině Hübne-
rové za cenu 2 Kč/m2/rok. Rada obce 
pověřuje starostku podpisem smlouvy,

• podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o po-
skytování pracovně lékařských služeb 
s MUDr. Evou Stránskou týkající se 
aktualizace ceníku za lékařské úkony. 
Rada obce pověřuje starostku podpi-
sem dodatku, 

• podpis Dodatku č. 2 Smlouvy o sdruže-
ných službách dodávky elektřiny uza-
vřené dne 16. 6. 2018, kterým se připo-
juje ke smlouvě nové odběrné místo Na 
Lapači 64, Ostrožská Nová Ves. 

• Rada obce pověřuje starostku podpi-
sem dodatku, 

•  poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve 
výši 35 000 Kč Oblastní charitě Uherské 
Hradiště. Rada obce pověřuje starostku 
podpisem veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace. 

Rada bere na vědomí:
• Uvědomění o zahájení vyvlastňova-

cího řízení a výzvu vyvlastňované-
mu k podílu 13/14 pozemku parc. 
č. 2077/5 v k. ú. a obci Ostrožská 
Nová Ves zaslané Městským úřa-
dem Uherské Hradiště, Odborem 
stavebního úřadu a životního pro-
středí. Rada obce ukládá vyslovit 
písemný souhlas s vyhotovením 
znaleckého posudku za účelem sta-
novení náhrady za omezení vlast-
nického práva zřízením věcného 
břemene. 
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Dne 2. 5. 2019 se konalo  
14. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
• Zprávu o posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku na stavební práce 
„Ostrožská Nová Ves, ulice Dolní, 
rekonstrukce kanalizace – I. eta-
pa“. Rada obce rozhodla o přidě-
lení zakázky „Ostrožská Nová Ves, 

ulice Dolní rekonstrukce kanaliza-
ce – I. etapa“ firmě PROMONT 
Uherské Hradiště s. r. o. za cenu  
2 479 116,73 Kč, 

• Rozhodnutí zadavatele o přidělení 
veřejné zakázky na stavební práce 
„Ostrožská Nová Ves, ulice Dolní, 
rekonstrukce kanalizace – I. eta-
pa“. Nabídku s nejnižší cenou ve výši  
2 479 116,73 Kč předložila firma PRO-

MONT Uherské Hradiště s. r. o. Rada 
obce ukládá vyzvat firmu k předložení 
čistopisu Smlouvy o dílo, 

• Rozpočtové opatření č. 3 týkající se 
přijetí dotace na volby do Evropské-
ho parlamentu. Rada obce ukládá in-
formovat zastupitele o rozpočtovém 
opatření na nejbližším zasedání zastu-
pitelstva obce.

Monika Pleváková 

Kulturní akce
ČeRVeN
1. 6.  Olšavěnka z Uherského Brodu / Lázeňská kolonáda
2. 6.  DH Hradčovjanka / Lázeňská kolonáda
8. 6.  Kocourek Modroočko / Společenský sál
16. 6.  Akademie ZŠ / Společenský sál
16. 6.  DH Vlčnovjané / Lázeňská kolonáda
18. 6.  Letní ovocná beseda / Historický domek u kostela
29. 6.  Foxy Hunters – zahájení letní sezóny  
 / Slovácký dvůr
30. 6.  DH Novovešťanka / Lázeňská kolonáda

ČeRVeNec
6. 7.  Barmanská show / Slovácký dvůr
13. 7.  Myslivecká noc / Fotbalové hřiště
14. 7.  DH Hradčovjanka / Lázeňská kolonáda
21. 7.  DH Vlčnovjané / Lázeňská kolonáda

SRpeN
4. 8.  DH Novovešťanka / Lázeňská kolonáda
18. 8.  DH Hradčovjanka / Lázeňská kolonáda 

Kam jsme se posunuli
V minulém vydání Profilu jsem začínal sluníčkem a dnešní 

dny máme spíše chladnější, ale ty zase přejí více přírodě. Rychle 
uběhly asi dva měsíce, a proto si vás dovolím informovat o stá-
diu investičních akcí v obci.

Přestavba bývalé jídelny a knihovny v naší mateřské školce 
na novou 5. třídu se podařila úspěšně realizovat a 30. dubna 
2019 předala stavební firma hotové dílo.

Parádní, čisté a veselé prostory čekají na vybavení, nábytek 
a hračky, aby mohly přivítat v novém školním roce děti. pRIMA!

„Další krok“ zaznamenali i tyto tři akce. Parkoviště před 
mateřskou školkou, víceúčelové hřiště II. etapa a nová místní 
komunikace ulice Dolní. Po kompletaci projektové dokumen-
tace a procesu schvalování právě probíhají na všechny tři akce 
výběrová řízení na zhotovitele. NApĚTÍ!

Doslova těsně před výkopem je náročná stavba kompletní 
rekonstrukce kanalizačního řádu v ulici Dolní od mlékárenské 
zatáčky po zdravotní středisko. Začátkem měsíce května pro-
běhlo úspěšně výběrové řízení na dodavatele stavby a obálko-
vou metodou byla vybrána již známá a prověřená stavební firma 
pROMONT Uherské Hradiště s. r. o.

V pondělí 13. května 2019 proběhla ve společenském sále 
obecního úřadu informační schůzka pro obyvatele této ulice. 
Občané byli seznámeni s projektem kanalizace a místní komu-
nikace, dále byli informování o průběhu stavby a možných ome-
zení při realizace akce. Jak jsem již uvedl, akce bude náročná ne 
jenom po stavební stránce, ale i po stránce pochopení, trpělivos-
ti a tolerance od všech zúčastněných. Tak co jiného než popřát 
peVNÉ NeRVY VŠeM!

Pozdrav všem posílá Marek Jurásek 
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Obnova odpočinkové zóny na kurtech v chylicích
Vážení čtenáři, je mou milou povinností Vám představit novou podobu odpočinkové zóny na kurtech v Chylicích. Projektováním 

veřejné i soukromé zeleně se věnuji od roku 
2001 a cítila jsem, že je potřeba prostoru na 
kurtech pomoci.  

pLÁNOVÁNÍ
Myšlenku obnovy jsem započala v loň-

ském roce formou komunitního plánování 
tak, aby se do všech částí projektu mohli za-
pojit lidé a hlavně děti, kteří v lokalitě žijí, 
daný prostor využívají a společně tak vytvo-
řit prostranství, kde se budou cítit všichni 
příjemně. 

Z veřejného projednání vyplynulo, že 
zásadním problémem je naprostá absence 
stromů v prostoru dětského hřiště. Stávající 
herní prvky byly ideální pro věkovou skupi-
nu dětí do 5 let. Pro starší děti byla pouze 
trampolína. 

Na základě požadavků jsem zpracovala 
studii, rozdělenou do dvou fází. První fází 
se stala výsadba stromů, které v budoucnu 
vytvoří částečně zastínění dětského hřiště. 
Použity jsou dlouhověké stromy – duby, javory a jeřáb oskeruše. Jelikož se prostor nachází uprostřed zahrad a sadů, pro zpestření 
byly navrženy i starokrajové ovocné stromy – jabloně a jeřáby.

Druhou fází bylo doplnění herních prvků pro starší děti – ideálně – workoutová sestava pro komplexní procvičení celého těla 
a multifunkční herní prvek. V neposlední řadě i doplnění mobiliáře (jednoduchý přístřešek, lavičky v podobě masivních, dřevěných 
hranolů -ty lze použít i pro parkour, informační cedule) a pískoviště. Bylo dbáno, aby hřiště zůstalo po realizaci nadále vzdušné, 
přehledné, aby byla zachována plocha pro fotbal a průjezdy do zahrad.

ReALIZAce
Celkem jsme vysadili plánovaných 12 kusů vzrostlých stromů. Stromy dosahovaly délky až 4 m. Při výsadbě jsme dodrželi všech-

ny správné technologické postupy – zkrácení větví o 1/3 (kromě terminálu), omotání kmene jutou pro snížení odparu a lepší koře-
nění, hnojení postupně působícím hnojivem, kotvení 3 kůlů, vyvázání stromu ke kůlům, vytvoření závlahové mísy a mulčování. Ač 
nám počasí nepřálo, ráno nám i zasněžilo, partu skvělých lidí to neodradilo, ba naopak, s o to větším zapálením se vrhli do práce. 
Nejsilnějším momentem byla nefalšovaná radost a hrdost všech, kteří se na sázení podíleli. 

Velké poděkování patří rodinám – Jiráskovi, Moravovi, Pšurní, Vařechovi, Michnovičovi, Solovjovi, Jančovi, Šanákovi a Galli-
ovi - které se na výsadbě dobrovolně podíleli, vedení obce Ostrožská Nová Ves za podporu záměru a pomoc při dodávce stromů, 
tenisovému klubu za vodu a panu Jiráskovi za zázemí v chatce.

V současné době na hřišti přibyla workoutová sestava a pískoviště. Největší odměnou nám všem byl pohled na rozzářené oči 
nadšených dětí. Ráda bych apelovala na rodiče, aby vedli děti k udržování pořádku a hřiště nám tak zůstalo „jako nové“ co nejdéle. 
Stačí jen chtít a vždy to jde. Přijďte, jste vítáni!

Barbora Galliová 
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ZE ŽIVOTA OBCE

Vzpomínka na 74. výročí osvobození naší obce
26. dubna 2019 se konal pietní akt k 74. výročí osvoboze-

ní naší obce rumunskou armádou od konce II. světové války. 
V parku Hrdinů se shromáždili představitelé obce, členové 
OZ, občané naší obce a nechyběla jako vždy dechová hudba 
Novovešťanka, která zahájila vzpomínku na osvobození. Poté 
paní starostka Jaroslava Bedřichová, místostarostové Jaromír 
Lažek a Marek Jurásek položili věnec k pomníku padlým. Ná-

sledoval projev paní starostky, se kterým se můžete seznámit 
v článku Slovo starostky. Paní starostka poděkovala všem, kteří 
se zúčastnili oslav osvobození a přišli uctít památku všech, kteří 
položili životy ve II. světové válce při osvobozování obce a naší 
vlasti od fašistického Německa. Pak již zazněla v podání Novo-
věšťanky naše státní hymna. 

Miroslava Vajdíková

   pastelkové zpravodajství
Pokud jste si ještě nevybrali letní tábor, pak neváhejte 

a neotálejte, máme poslední volná místa!!! Podrobnější infor-
mace k níže uvedeným táborům včetně přihlášky naleznete na  
https://www.ddmpastelka.cz/tabory.htm

Přihlášky lze odevzdat osobně na DDM Pastelka Uher-
ský Ostroh, Náměstí svatého Ondřeje 47 nebo elektronicky  
na e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz.

pŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
ceSTOMÁNIe – AeROBIKOVÝ TÁBOR / 15. – 19. 7. 2019
Uherský Ostroh / pro děti od 7 let / 1500 Kč
Tábor je vhodný pro všechny zapálené sportovce. Tento tý-

den bude plný pohybu, cvičení, hudby a aerobiku. Chystáme se 
nejen sportovat, ale také hodně cestovat, a to dokonce po celém 
světě. Každý den strávíme na jednom kontinentu, kde budeme 
objevovat jeho krásu a různé zajímavosti. Na konci týdne při-
chystáme rodičům malé překvapení. A cože to bude? Nechejte 
se překvapit!

MÁMe RÁDI ČeSKO /5. – 9. 8. 2019
Uherský Ostroh / pro děti od 6 let / 1300 Kč
Čeká na Vás týmová hra pro bystré hlavy i rychlé nohy! Kdo 

získá nejvyšší počet bodů pro svůj tým v těch nejrůznějších dis-
ciplínách? Budeme se věnovat české přírodě, kultuře, ale také 
sportovcům nebo zpěvákům. Heslo: Máme rádi Česko!

pOBYTOVÉ TÁBORY:
ApALUcHA 2019 / pobytový tábor / 8. – 13. 7. 2019

RS Kopánky / pro děti od 7 let / 2550 Kč
Pětidenní pobyt v nádherném prostředí Bílých Karpat, kde 

nám slunce svítí nad hlavou, kolíbá nás svěží vánek a v měkké 
trávě záda nebolí. Čeká vás zábava, tradiční i netradiční hry, 
zpěv s kytarou a také trocha poučení, jak se chovat a přežít v pří-
rodě. Zkrátka s vámi nás baví svět. 

VÝpRAVA ZA DRAČÍM KAMeNeM 
/pobytovýtábor / 16. – 25. 8. 2019
LT Vřesovice / pro děti 6 – 15 let / 3950 Kč
Letos se na táboře vydáme pro dračí kámen. Zapojíme vlast-

ní fantazii a na cestě plné dobrodružství se setkáme s elfy, trpas-
líky a jinými fantasy bytostmi, které k nám nebudou vždy přátel-
ské, ale naopak vyvinou maximální úsilí v kladení překážek na 
výpravě za naším cílem.

MATeŘSKÉ ceNTRUM ZVONeČeK
Letní prázdniny se k nám nezadržitelně blíží sedmimílovými 

kroky a spolu s nimi se již také na obzoru matně rýsuje ukonče-
ní činnosti Mateřského centra Zvoneček v Ostrožské Nové Vsi. 
Poslední setkání v tomto školním roce proběhne 29. 5. 2019. Ne-
buďte však smutní, letní měsíce utečou jako voda v řece a my se 
na vás budeme opět těšit 11. září 2019.

ZÁpISY DO KROUŽKŮ 
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápisy do kroužků na nový školní rok 2019/2020 budou pro-

bíhat v termínu od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019 v klubovně DDM 
Pastelka Uherský Ostroh. Bližší informace najdete následně na 
webových stránkách a facebooku DDM. 
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Nová třída v mateřské škole
Konečně jsme se dočkali! Dlouho plánovaná rekonstrukce 

5. třídy dospěla zdárně ke konci a 30. dubna 2019 byla stavební-
kem předána ředitelce mateřské školy. Prostory bývalé knihov-

ŠKOLA

Výlet do ZOO Hodonín
Letošní celoškolkový výlet jsme naplánovali již na konec 

dubna. V pátek 26. 4. jsme vyrazili s celou školkou směr ZOO 
Hodonín. Počasí nám přálo, zvířata byla plná elánu, tak jsme 
mohli strávit celé dopoledne v krásném prostředí hodonínské 
zoologické zahrady. Děti tak získaly spoustu nových poznat-

ků o zvířatech a krajinách, ze kterých pocházejí. Zážitky navíc 
umocnilo i to, že měly možnost se vydovádět na zdejším hřišti 
a přivést si z výletu nějaké upomínkové předměty.

      

Kateřina Kusáková

Oslava Dne Země
Závěr dubna v naší MŠ vyvrcholil 4. ročníkem turistického 

pochodu na sv. Antonínek v rámci oslav Dne Země. Procházku 
v krásné rozkvetlé přírodě jsme si společně s dětmi a jejich ro-

diči užili v sobotu 27. 4. Na Antonínku jsme si opekli špekáčky 
a celý výšlap jsme zakončili v cukrárně u sladké dobroty.

     Alice Ondruchová

ny se změnily k nepoznání. Teď už nám zbývá jen třídu vybavit 
nábytkem a hračkami a 2. září v ní přivítáme nové děti. Už se 
moc těšíme.

        Kateřina Kusáková
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ŠKOLA

Čarodějnická školka
Jedna z nejveselejších akcí, kterou děti v naší mateřské ško-

le milují, je den s názvem ČARODĚJNICKÁ ŠKOLKA. Letos 
tento den vyšel přímo na 30. dubna, kdy si podle starých tradic 
připomínáme pálení čarodějnic. Děti přišly do školky převleče-

né za různé čarodějnice a čaroděje a den plný zábavy, smíchu, 
tance a her mohl začít. Nejen děti, ale i paní učitelky si to moc 
užily.

Kateřina Kusáková

Druhý májový víkend
Víkend 11. a 12. května byl pro naše děti z mateřské ško-

ly ve znamení dvou dlouho očekávaných akcí. Děti se na tato 
vystoupení již dlouho pilně připravovaly. V sobotu vystoupili 
předškoláci se svým folklorním pásmem v místních lázních na 
„Lázeňském zpívání“, kde i přes mírně nepříznivé počasí před-
vedli opravdu krásné pásmo „Neseme, neseme májíček“. Tímto 

folklorním vystoupením zahájili předškoláci i nedělní akademii 
u příležitosti Dne matek. Pak už pokračovala jednotlivá třídní 
pásma, za která děti sklidily obrovský potlesk přeplněného kul-
turního domu.  Vystoupení se povedlo a všichni jsme společně 
strávili dvě příjemná vystoupení.

Kateřina Kusáková
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Okrskové kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 21. února se v Uherském Ostrohu konalo okrs-

kové kolo recitační soutěže. Naši školu v DDM Pastelka repre-
zentovali vítězové školního kola přehlídky recitátorů. Ve třech 
soutěžních kategoriích 0., 1. a 2. se 9 dětí naší školy „utkalo“ 
s recitátory okolních základních škol. V nelehké konkurenci se 
nám podařilo získat několik krásných umístění a dokonce 2 po-
stupy do okresního kola, které se uskuteční v Uherském Hra-
dišti 12. března 2019. Maximovi z 1. B a Elišce z 2. B přejeme 
hodně štěstí v dalším kole soutěže. 

0. KATegORIe 
1. místo – Kateřina Pokorná, ZŠ Ostrožská Lhota
2. místo – Maxim Solovjov, ZŠ Ostrožská Nová Ves
3. místo – Eliška Potrusilová, ZŠ Ostrožská Nová Ves
 cena poroty – Natálie Šarová, ZŠ Uherský Ostroh
1. KATegORIe
1. místo – Eliška Mahdalíková, ZŠ Ostrožská Nová Ves
2. místo – Jan Prokeš, ZŠ Uherský Ostroh
3. místo – Veronika Křiváková, ZŠ Ostrožská Lhota
 cena poroty – Ondřej Habanec, ZŠ Uherský Ostroh 
2. KATegORIe
1. místo – Jana Bachanová, ZŠ Ostrožská Lhota
2. místo – Alena Šimčíková, ZŠ Ostrožská Lhota
3. místo – Elena Zacharová, ZŠ Uherský Ostroh
 cena poroty – Kateřina Lažková, ZŠ Ostrožská Nová Ves
3. KATegORIe
1. místo – Lukáš Navara, ZŠ Uherský Ostroh
2. místo – Natálie Vávrová, ZŠ Uherský Ostroh
3. místo - Zuzana Křiváková, ZŠ Ostrožská Lhota
4. KATegORIe
1.  místo – Marek Pospíšil, ZŠ Uherský Ostroh
2.  místo – Kristýna Turčinová, ZŠ Uherský Ostroh
3.  místo – Aneta Machálková, ZŠ Uherský Ostroh

                                                                Pavla Sedláčková   

Návštěva SŠ letecké  
v Kunovicích

Ve dnech 12. února a 12. března jsme navštívili SŠ leteckou 
a zároveň areál výroby letadel v Kunovicích. Program obou dnů 
probíhal tak, že jsme se rozdělili na tři skupiny, které se násled-
ně střídaly na jednotlivých stanovištích. První den byly stano-
viště následující: prohlídka areálu výroby, výroba stojánku na 
letadlo a zapojování elektrických obvodů. Přestávky mezi jed-
notlivými stanovišti jsme trávili v místní školní klubovně. Pro-
gram druhého dne probíhal stejným systémem, jen s pozměně-
nými stanovišti. V první části nás čekala kromě prohlídky také 
montáž a demontáž některých částí letadla, na dalším stanovišti 
jsme vyráběli jinou podobu stojánku a zapojování elektrických 
obvodů se opakovalo. Celou tuto akci jsme vnímali jako příjem-
ně strávené dopoledne a nahlédnutí do dalších možností studia.

Magdalena Lukešová, Klára Lekešová, 8. tř

Halová olympiáda
Prvostupňoví příznivci atletiky se sešli ve Sportovní hale 

v Uherském Hradišti, aby porovnali své výkony s vrstevníky 
z 16 okolních škol. Soutěžilo se jak v jednotlivcích, tak i v rám-
ci škol. Startující absolvovali atletické disciplíny, upravené pro 
vnitřní prostory – skok daleký z místa, hod tenisovým míčkem, 
sprint 30 m, vytrvalostní běh a štafeta. Naše škola získala v těžké 
konkurenci dvě stříbrné medaile. Ve sprintu se prosadila Rad-
ka Hastíková z 5. ročníku a druhé umístění vybojovala štafeta 
dívek ve složení – Kateřina Lažková, Adéla Húsková, Karolína 
Kotačková a Radka Hastíková. Všem soutěžícím gratulujeme 
ke skvělým výkonům!

Patricie Bobková

Výukový program pro žáky  
4. a 5. tříd

Velmi zdařilý preventivní výukový program zažili naši žáci 
20. března na DDM Pastelka v Uherském Ostrohu.

Děti byly nejprve rozděleny do pěti skupinek. Poté zábavnou 
formou plnily úkoly týkající se zdravovědy, dopravní výchovy, 
ekologie, skládaly vývojové řady živočichů a poznávaly nejen 
jarní byliny.

Celý program byl doplněn svižným cvičením na trampo-
línách, kde se děti patřičně zapotily a vyřádily. Odjížděly tak 
domů spokojeny.

Děkujeme tímto DDM Pastelka za spolupráci a vstřícnost!
Jitka Simerská
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Den vody
Voda je jednou ze základních podmínek pro život. Žáci dru-

hého a třetího ročníku základní školy měli možnost oslavit Den 
vody jedinečným způsobem. Ve středu 20. 3. se zúčastnili exkur-
ze zařízení plaveckého bazénu v Uherském Hradišti, kde taky 
měli na závěr dne výuku plavání. Zaměstnanec správy bazénu je 
provedl s odborným výkladem zařízením pod bazény. Děti jeho 
výklad velmi zaujal, a tak mu kladly spoustu otázek, na které 
ochotně odpovídal. Pokračovali jsme v relaxačním koutku pro-
gramem se stejným zaměřením, jež pro žáky připravila organi-
zace Trnka ze Starého Města. Tady se děti dozvěděly zajímavosti 
o množství vody na naší planetě a jak s vodou hospodařit.

Ve stejný den žáci ještě navštívili Slovácké muzeum, kde pro 
ně byl připraven program o Velikonocích, doplněný prohlídkou 
stálé expozice a výrobou velikonoční dekorace – kuřátka v ko-
šíčku.

Tento den se dětem líbil, byl pro ně velmi přínosný.
       Jitka Truclová

Spolu hravě o dopravě
Dopravní výchova se může vyučovat různě. Pro naši školu 

jsme si vybrali program zaměřený na bezpečnost silničního pro-
vozu s názvem „Spolu hravě o dopravě“, jehož hlavním aktérem 
je Ziggy Horváth. Interaktivní pořad, vytvořený a realizovaný 
ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního 
provozu (BESIP) a odborníkem z oboru speciální pedagogi-
ky, je určen žákům od 1. do 9. třídy. Už z názvu je patrné, že 
dopravní předpisy a pravidla pohybu na komunikacích si žáci 
opakují a prohlubují formou soutěží a kvízů. Soutěže jsou do-
plněny živou hudbou s dopravní tematikou. Programu se zatím 
zúčastnili žáci 3. - 6. ročníků, ostatní třídy se můžou těšit v dub-
nu a květnu.  
  
 Jana Melichárková

Základy první pomoci
V pátek 5. 4. k nám přijeli žáci druhého ročníku ze Střední 

zdravotnické školy z Uherského Hradiště se svou paní učitel-
kou. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit nás se základy první 
pomoci. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina si vy-
zkoušela masáž srdce, druhá skupina si zkoušela ošetřování ruky 
při krvácení. Potom jsme se vystřídali. Ukázali nám také, jaká 
je povinná výbava autolékárničky a seznámili nás s přístrojem, 
který se jmenuje defibrilátor, zkratka je AED (automatizovaný 
externí defibrilátor). Je to přístroj, který pomůže i laikovi za-
chránit člověku život třeba na ulici nebo v obchodním centru. 
Akci bych zhodnotil velice kladně, bylo to zajímavé a poučné.

      Štěpán Lažek, 8. třída

Soutěž „poznej a chraň“
Také v tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili pří-

rodovědné soutěže „Poznej a chraň“. Tuto soutěž pořádá Pří-
rodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště. Letošní 
téma soutěže bylo „Byliny, zvláště bylinky“. Žáci soutěžili ve 
dvou kategoriích. V úterý 2. 4. to byli žáci 4. a 5. třídy, ve středu 
3. 4. pak žáci 6. a 7. tříd. I když postup do krajského kola naši 
žáci nevybojovali, za snahu a reprezentaci školy si zaslouží vel-
kou pochvalu.

KATegORIe MLADŠÍ ŽÁcI:
1. skupina:  
 Kotačková Karolína, Hastíková Radka, Beníček Lukáš  
2.  skupina:  
 Sucháňová Leona, Stloukalová Klára, Mařáková Amálie

KATegORIe STARŠÍ ŽÁcI
1.  skupina:  
 Navrátilová Martina, Chmelař Jakub, Kroča Zdeněk
2.  skupina:  
 Smištíková Štěpánka, Slavíková Viktorie, Kolářová Sára
3.  skupina:  
 Svoboda Šimon, Kolář Viktor, Miklíčková Aneta

Renata Němcová
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Oslava Dne Země
Den Země jako mezinárodně uznávaný den připadá v ka-

lendáři na 22. duben. Tento den je dnem věnovaný nejen naší 
planetě, ale vlastně i nám všem. Tak jsme se ho stejně jako každý 
rok chystali oslavit i v naší škole. A protože 22. duben letos při-
padl na Velikonoční pondělí, slavili jsme ve škole hned den ná-
sledující, v úterý 23. dubna. Zvolená trasa nebyla letos nikterak 
náročná, cílem byl kopec Antonínek nad sousední Ostrožskou 
Lhotou. Děti 1. stupně se navíc do Lhoty dopravily objednaným 
autobusem, žáci 2. stupně zvládli celou trasu pěšky už z Ost-
rožské Nové Vsi. I přesto, že počasí nebylo tak ukázkové jako 

o Velikonocích, i v tento den nám docela přálo a na Antonínku 
jsme si kromě větru užili i sluníčka a modrého nebe. V krásném 
prostředí tohoto poutního místa jsme strávili necelé dvě hodiny, 
během nichž si děti mohly opéct nějakou tu uzenářskou dobrotu 
u ohniště, odpočinout si nebo si na velké louce u chaty zahrát 
nejrůznější hry.  Kolem 11. hodiny dopolední jsme pak postupně 
odcházeli zpět do Ostrožské Lhoty, kde na nás čekal autobus 
a my jsme se tak před 12. hodinou mohli vrátit zpátky do školy.

      

Pavla Sedláčková

Minerva cup - aneb zábavný 
vědomostní kvíz u nás ve škole

V pátek 12. dubna se v naší škole konal pro žáky 5. - 8. roč-
níku projektový den Plast je past. Celé dopoledne proběhlo for-
mou environmentálního programu 

Minerva Cup, což je všeobecná vědomostní soutěž určená 
žákům základních a středních škol. Během dopoledne se tak 
žáci zúčastnili interaktivní přednášky právě na téma „Plast je 
past“, po ní pak následoval zábavný kvíz o tématické ceny a také 
o postup do celorepublikového kola. Během kvízu mezi sebou 
soutěžily týmy žáků, které v jednotlivých kolech soutěžního klá-
ní mohly zúročit jednak poznatky a vědomosti nabyté během 
přednášky, ale zároveň kvíz prověřil i znalosti žáků získané při 
školní výuce. 

Nejlepšími řešiteli záludných kvízových otázek byl ve skupi-
ně 7. a 8. tříd tým „Ochránci“ (N. Gavalová, S. Veselá, V. Slaví-
ková, S. Valentová a Š. Smištíková), ve skupině 5. a 6. tříd pak 
tým „ONV MÁSTŘI“ (Š. Svoboda, V. Kolář, M. Vojtek, A. Ka-
dluba, M. Lukáš a P. Běhávka). 

Pavla Sedláčková
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Novoveský šplhoun – školní kolo
Dne 15. 3. 2019 se uskutečnil již patnáctý ročník školního 

kola ve šplhu o tyči ,,Novoveský šplhoun“. Zúčastnili se ho žáci 
prvního až pátého ročníku.

Žáci prvního ročníku měli premiéru. Na seznámení se se zá-
vodem šplhali jen do poloviny šplhadla.

Celkem se závodu zúčastnilo 20 dívek a 20 chlapců.
Z každé kategorie postupují do okrskového kola první dva 

závodníci. Všem úspěšným závodníkům blahopřejeme.
Okrskové kolo proběhne na naší škole v pátek 12. 4. 2019. 

 Jarmila Valihrachová

Novoveský šplhoun 
– okrskové kolo první stupeň

V pátek 15. 4. 2019 se uskutečnil čtrnáctý ročník okrskového 
kola „Novoveský šplhoun“. Závodu se zúčastnilo 47 závodníků 
z těchto tří škol: ZŠ Kunovice -  Červená cesta, ZŠ Uherský 
Ostroh a ZŠ Ostrožská Nová Ves.

V celkovém pořadí jednotlivců se umístili:

umístnění jméno čas ZŠ

1. místo Adam
Tomeček 4,58 s Ostrožská 

Nová Ves

2. místo Daniel Malina 5,16 s Kunovice

3. místo Aneta  
Zapletalová 5,21 s Uherský 

Ostroh
 

V soutěži družstev obsadila první místo ZŠ Uherský Ostroh. 
Druhá skončila ZŠ Ostrožská Nová Ves. Třetí místo obsadila 
ZŠ Kunovice - Červená cesta.

Všem závodníkům, kteří byli úspěšní ve své kategorii a vy-
bojovali medaili, gratulujeme. Již připravujeme a těšíme se na 
patnáctý ročník.

Jarmila Valihrachová

Zdravé dopoledne plné vitamínů
Ve středu 17. dubna přijeli zástupci firmy Ovocentrum Valaš-

ské Meziříčí a připravili pro děti 1. stupně velmi zajímavý a také 
zábavný program, při kterém se děti nejen dozvěděly spoustu 
informací o známých i méně známých druzích ovoce či zeleniny, 
ale zároveň také ochutnaly čerstvě umixované smoothie z nej-
různějších druhů ovoce, zeleniny či salátů. Ti nejmladší si velmi 
užili legraci s velkým „panem Hruškou“, který děti rozpohybo-
val a hlavně rozesmál. V závěru vyučovací hodiny si děti vyrobily 
jednohubky dle vlastní chuti a fantazie, kdy si mohly kombino-
vat jak ovoce či zeleninu, tak i různé druhy sýrů. Tuto zdravou 
hodinku si žáci užili a díky zdravým dobrotám si i pochutnali. 

Jen na doplnění - firma Ovocentrum má s naší školou smlou-
vu na pravidelnou dodávku ovoce, zeleniny a mléčných výrobků 
v rámci projektu Ministerstva školství OVOCE A ZELENINA 
DO ŠKOL. 

Pavla Sedláčková

Matematické soutěže 
V letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do několi-

ka matematických soutěží, ve kterých si mohli porovnat své vě-
domosti a matematické schopnosti s ostatními žáky naší školy, 
ti nejlepší pak se žáky z celého okresu. 

     Novou soutěží byla Krajská matematická soutěž třídních 
kolektivů Zlínského kraje, která byla vyhlášena v rámci operač-
ního programu Výzkum, věda a vzdělávání. Cílem soutěže byla 
podpora matematické gramotnosti. Do soutěže se přihlásily 4 
třídy naší školy. Celá soutěž proběhla přes připojení na inter-
net. Na webových stránkách byly zveřejněny soutěžní úkoly, kte-
ré byly přístupné pouze 90 minut.  Soutěž byla náročná nejen 
s ohledem na řešení zadaných úloh, ale také kvůli organizaci 
práci v danou dobu. Třídní kolektiv si musel vybrat jednoho 
žáka, který obsluhoval počítač a řídil práci kolektivu. Žáci mohli 
pracovat jednotlivě i ve skupinkách, radit se, museli opravovat 
chybné nápady, ve stanovené době vkládat správné odpovědi. 
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Vysvětlení
Omlouváme se za chybu v Profilu č. 1/2019  
– ČLÁNEK KAJAKÁŘI. Autorem článku  
je Vít Pjajčík, ne Miroslava Prchlíková.

Děkujeme za pochopení.Miroslava Vajdíková

Hrálo se o hodně. Odměnou pro nejlepší třídní kolektiv v každé 
kategorii byla exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.  Bo-
hužel se žáci naší školy do Olomouce nepodívali. Nevadí, zís-
kali jsme novou zkušenost. Nestačí umět správně počítat, ale 
je důležité zvolit vhodnou strategii, spolupracovat s kolektivem, 
rychle se orientovat, převádět úlohy ze života do matematických 
souvislostí. Letos jsme zkusili, pokud bude soutěž vyhlášena 
i v příštím roce, určitě se zapojíme.

     K nejznámější soutěži patří celostátní soutěž MATEMA-
TICKÝ KLOKAN. Do soutěže se letos v naší škole zapojilo 
131 žáků 2. – 9. ročníku. Každý žák musel vyřešit 24 úloh různé 
náročnosti, které odpovídaly jejich věkové kategorii. Úkoly vy-
žadovaly řádné přečtení, pochopení zadání a nákresů, správné 
vyřešení. Výsledky pak zapsat do přehledné tabulky. Vše se mu-
selo zvládnout za 60 minut. Všichni žáci pracovali soustředěně 
a získali pěkné bodové hodnocení. V jednotlivých kategoriích 
byli nejlepšími: Hrbáčková K. (III. A)v kategorii 2. a 3. tříd, 

Stloukalová K. (IV.) v kategorii 3. a 4. tříd,  Řihačková I. (VII.) 
v kategorii 6. a 7. tříd,  Lučný P. (IX.) v kategorii 8. a 9. tříd.

      Další soutěží byla PYTHAGORIÁDA. Školní kolo pro-
běhlo v dubnu. Název soutěže je odvozen od jména řeckého 
filosofa a matematika Pythagorase ze Samu a jeho školy. Py-
thagoras žil v 5. století před našim letopočtem.  Všichni žáci 
a studenti od 8. třídy a výše znají Pythagorovu větu o stranách 
v pravoúhlém trojúhelníku a pythagorejské trojúhelníky. Méně 
známé je tzv. pythagorejské ladění v teorii hudby, ale i velký zá-
jem Pythagorase a jeho žáků o astrologii či lékařství.  Soutěžní 
úkoly v letošní Pythagoriádě  vypracovalo 33 žáků 5. – 8. tříd 
naší školy. Žáci mohli za vyřešené úkoly získat maximálně 15 
bodů. Nejlepší žáci postupují do okresního kola, které se usku-
teční 23. května 2019. V okresním kole budou naši školu repre-
zentovat Ondřej Prchlík (8. třída) a Šimon Svoboda (6. třída), 
náhradníkem je Aneta Lukášová (8. třída). 

.Jarmila Bachanová

Sběr papíru na základní škole
V pondělí 6. května 2019 pořádala základní škola sběr sta-

rého papíru, který proběhl formou soutěže ročníků o největší 
množství odevzdaného papíru. 

Sesbíralo se bezmála 10 tun papíru včetně kartonu. A kdo 
byl tedy letos nejúspěšnější?

Pořadí Třída Odevzdaný papír v kg

1. místo 4. třída 2.382 kg

2. místo 6. A + 6. B 2.100 kg

3. místo 5. třída 1.574 kg

4. místo 3. A +3. B 1.545 kg

5. místo 1. A + 1. B 639 kg

6. místo 2. A + 2. B 638 kg

7. místo 7. třída 606 kg

8. místo 8. třída 311 kg

9. třída Svůj odevzdaný sběr (148 kg) 
věnovali ve prospěch 1. ročníku

Velká pochvala patří všem, kteří se sběru aktivně zúčastnili, 
i když se jim třeba letos nepodařilo dosáhnout na vítězné pozice. 
Zvláštní poděkování pak patří žákům 9. třídy, kteří velmi ochot-
ně při sběru pomáhali až do úplného závěru.

Ráda bych také poděkovala všem občanům Ostrožské Nové 
Vsi, kteří tuto naši akci podpořili a sběr nám do školy přivezli.

Pavla Sedláčková

Malí zpěváčci
Na jaře již tradičně probíhají pěvecké soutěže pro děti. A tak 

rodiče Elišky Mahdalíkové, Nikolky Zachové a Jakuba Šáchy, 
žáků druhého ročníku, přihlásili své děti na soutěž „Ostrožský 
skřivánek“. Všichni tři druháci byli moc šikovní a Eliška s Nikol-
kou postoupily do oblastního kola v Uherském Brodě, které se 
jmenuje „Zazpívej, slavíčku, 2019“. Tady 30. března 2019 Eliška 
moc krásně zazpívala písničku „Stojí Kača pri šentyši“ a postou-
pila do posledního kola „Zpěváček Slovácka 2019“, které se usku-
teční koncem června v Hluku. Celá třída jí přeje hodně štěstí.

Jitka Truclová
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Hasiči v Moravském krasu
V neděli 24. dubna se ve Křtinách u Brna konala v pořadí již 

18. hasičská pouť. Zúčastnili se jí také naši hasiči, jejich rodinní 
příslušníci i zájemci z řad spoluobčanů. Měli možnost se znovu 
setkat s našim družebním sborem, s hasiči z Ostrova u Macochy. 
V deset hodin vyšel z fotbalového hřiště ve Křtinách průvod uni-
formovaných hasičů v čele s praporečníky. Náš sborový prapor 
nesl Marcel Kuchař. Za hasiči následovala historická i současná 
zásahová technika. I náš sbor měl mezi technikou svoje zastou-
pení, v průvodu jela obě naše vozidla – Tatra 148 a Mercedes 
Benz Sprinter. Průvod se přesunul ke Kostelu Jména Panny Ma-
rie. Je to barokní poutní kostel, vybudovaný během první polo-
viny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho 
– Aichela. Kostel spolu s přilehlou kaplí svaté Anny a bývalým 
proboštstvím je dominantou obce. Celý poutní areál byl roku 
2008 vyhlášen národní kulturní památkou České republiky. Mši 
svatou celebroval R. D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný O. Praem. 
z Duchovní služby Moravské hasičské jednoty. V průběhu mše 
svaté i celého dalšího programu hrála dechová hudba Sivická 
kapela. K vidění byly ukázky práce mladých hasičů, technických 
zásahů a zásah koněspřežní stříkačkou.

V odpoledních hodinách se naši hasiči přesunuli k jeskyni 
Výpustek. Ta patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Mo-
ravského krasu. Má bohatou a z velké části i smutnou historii. 
Labyrint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou čin-
ností Křtinského potoka. První zmínky o jeskyni pocházejí ze 

17. století. Ve 20. letech 20. století byla jeskyně poznamenána 
těžbou fosfátových hlín. Poté se v ní vystřídaly tři armády. Již 
v roce 1938 převzala podzemní unikát Československá armáda, 
která zde měla muniční sklad. Mnoho prostor a skalních přepá-
žek bylo odstřeleno, a tak se staly z přírodních chodeb nevlídné 
tunelové prostory. V průběhu války pak byla jeskyně obsazena 
německou armádou, která tady zřídila továrnu na letecké moto-
ry. Začátkem 60. let převzala celý areál jeskyně Československá 
lidová armáda, která zde vybudovala mohutný podzemní proti-
atomový kryt.

V listopadu roku 2006 získala jeskyni i s technickým dílem 
Správa jeskyní České republiky. Od 10. března 2008 je jeskyně 
oficiálně otevřena pro veřejnost. 

 Celý zájezd se hasičům vydařil. 
Výrazně k tomu přispělo také pěkné počasí i zajímavý program 
zpestřený právě prohlídkou zcela unikátní jeskyně. 

Růžena Hlůšková

Včelí louka
Včelařům se podařilo v rámci dobré spolupráce s obcí Os-

trožská Nová Ves a Sirnatými lázněmi začít realizovat projekt 
„Včelí louka nejen pro včely“. Jedná se o založení květné (včelí) 
louky, která včelám a ostatním opylovatelům nesmírně prospě-
je. Doufáme, že tak vznikne místo, na kterém budou postupně 
vykvétat nádherné luční květy, které nabízí nejen včelám pest-
rou a kvalitní stravu. Navíc toto místo dostane zcela jiný ráz… 
Děkujeme obci a Sirnatým lázním za podporu!

Na podzim roku 2018 proběhlo zorání pozemku v lázních – 
jedná se o pozemek u parkoviště před vjezdem do lázeňského 
areálu. Letos na jaře proběhla výsadba směsi lučních semen. 

Nyní budeme s napětím očekávat, jak se bude louka vyvíjet. 
Doufáme, že i přes nepříznivé sucho nám semena vzejdou 
a vznikne tak dobrý základ pro budoucí včelí louku, která by zde 
měla v budoucnu vzniknout. Záměrně píši v budoucnu, protože 
vypěstovat louku je úkol na několik let. Některá semena, která 
před vyklíčením vyžadují projít obdobím chladu, vyklíčí až v ná-
sledujícím roce a ze začátku budeme bojovat i s plevelem. Proto 
bude letos louka vypadat “všelijak“. Ale doufáme, že v budouc-
nu bude louka vypadat nějak takto.

Pavel Peprník

poděkování
Tímto děkuji všem hasičským sborům, které uhasily 

ve čtvrtek 2. 5. 2019 vzniklý požár na dvorku rodinného 
domku v ulici U Ráje.  
                                                    Za rodiče Oldřich Blažek
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Nová Ves má svého 
olympionika

Staré přísloví praví, že samochvála smrdí, ale snad mi promi-
nete, že v tomto mimořádném případě k té samochvále mírně 
sklouznu.

Trocha vysvětlení… V holubářském sportu, přesněji řečeno 
v závodech poštovních holubů, jde o získání co nejlepších vý-
sledků z pořádaných závodů. V rámci sportovních soutěží ČR 
se řídíme tzv. olympijskými kategoriemi, které jsou vypsané vr-
cholným světovým orgánem FCI. Těchto kategorií je celkem 8. 
U ročních a starších holubů se rozdělují dle kilometrové vzdá-
lenosti jednotlivých závodů. Jedna z kategorií, označena jako 
olympijská kategorie „F“, je vypsaná pouze pro holoubata, to 

Objevili se u vás na zahradě nezvaní hosté? 

NEMUSíTE VOLAT HASIČE! 

ODcHYT VČeLÝcH ROJŮ
JAN ŠTĚTINA

DĚDINA 43 
OSTROŽSKÁ NOVÁ VeS

TeL.: 603 909 587

znamená mohou v ní soutěžit pouze holubi narozeni v roce ko-
nání závodů. Do celkového koeficientu, který rozhoduje o vítě-
zi, se započítávají 3 nejlepší závody. Po skončení závodní sezóny 
se pak veškeré výsledky zcentralizují a jsou vyhlášeni národní 
vítězové, tedy nejlepší holubi z ČR v každé olympijské kategorii. 
Následně 3 nejlepší holubi z každé kategorie v národním pořadí 
postupují na celosvětovou olympiádu poštovních holubů, což je 
nejvrcholnější holubářská výstavní akce. Zde už holubi nezávo-
dí, již se jen vystavují a jejich dosažené výsledky (koeficienty) 
jsou porovnány v celosvětové konkurenci.

Už samotná účast na olympiádě je obrovský úspěch, který se 
v životě nepodaří drtivé většině chovatelů. V Ostrožské Nové 
Vsi se to dosud podařilo jen jednou a to před 26 lety, dnes již 
zesnulému chovateli Antonínu Kaucovi. 

Uběhl dlouhý čas a olympijský úspěch se do Ostrožské Nové 
Vsi vrátil. Zasloužil se o to mladý holub „Olympic 1164“ cho-
vatelské dvojice Miroslav Chmelař a Martin Jurásek, který se 
stal národním vítězem ČR v olympijské kategorii „F“. Doká-
zal zaletět tři špičkové ceny a to 1. cenu z 217 km proti 3546 
konkurentům, 4. cenu ze 112 km proti 3631 konkurentům a 6. 
cenu ze 162 km proti 3844 konkurentům, což mu vyneslo nád-
herný celkový koeficient 2,95!!! V celé České republice nebylo 
vloni lepšího holuba v této kategorii, což znamenalo vysněnou 
olympijskou účast! Olympiáda se konala v polské Poznani, kde 
jsme s Mirou byli samozřejmě osobně přítomni a náš společný 
životní úspěch si náležitě vychutnali. Být ve společnosti nejlep-
ších světových holubářských es, z nichž většina je profesionálů 
a věnují se výhradně holubařině, byl nádherný pocit. Výborný 
úspěch našeho holuba nezůstal bez povšimnutí a zaznamenali 
jsme několik nabídek ze zahraničí v souvislosti s koupí našeho 
olympionika. Probíhala různá obchodní jednání a výsledkem je 
to, že náš borec již dělá radost na holubníku v Číně a my bude-
me věřit, že novému majiteli vychová minimálně stejně dobré 
potomstvo, jako byl on sám.

Vše vypadá možná velmi jednoduše, ale nenechte se mýlit. 
Tak, jako každý jiný sport, je i poštovní holubářství tvrdá řehole. 
Pokud chcete dosáhnout nějakých výraznějších výsledků, zname-
ná to tvrdou dřinu, finance, systém… My jsme úspěchu podřídili 
prakticky veškerý volný čas, takže třeba od dubna do října u nás 
neexistuje žádná rodinná dovolená. Tady se hodí poděkovat na-
šim ženám Dance a Zdeňce a celým rodinám, za respekt a pod-
poru. Vážíme si toho! 

Nic se nedá dělat bez toho, aby Vás to svým způsobem uspo-
kojovalo. Našim koníčkem jsou poštovní holubi, i když je výsle-
dek vykoupen dřinou, přesto jsme za to rádi. Je to i relax se zví-
řaty a člověk si mnohdy u té dřiny i odpočine, hlavně psychicky…

Olympijská účast nás nesmírně namotivovala a budeme 
makat dále, aby Nová Ves nemusela na dalšího olympionika če-
kat dalších 26 let!

 Martin Jurásek
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první letošní vernisáž
Bylo téměř jarní počasí a čekala nás první letošní vernisáž vý-

stavy malíře Zdeňka Kupa. Ten, kdo navštěvuje vernisáže, ví, jak 
taková akce probíhá. Někdo – kurátor – výstavu zahájí, výtvarný 
kritik pohovoří o autorovi, někdo zazpívá či zahraje a výstava 
bývá zahájena. 

Tentokrát probíhala vernisáž trochu jinak. Autora představil 
pan Jan Botek. Pan Kup sám pak vysvětloval, proč tvoří, jak tvo-
ří, čím tvoří a s kým tvoří. Byl vtipný a zábavný. 

Za to dostal k MDŽ krásnou kytku: červenou anturii a sadu 
štětců. Což byla zase „kulisárna“ od pana Botka. Umělec to vzal 
sportovně, květinu vrátil do vázy paní knihovnice a štětce si hrdě 
odnesl. 

Na výstavě se potkává řada výtvarníků, malířů, grafiků, ale 
i galeristů a „kunsthistoriků“. Tentokrát byly výstavní prostory 
opravdu plné. Lidé se při prohlídce děl dobře bavili, hodnotili 
a kritizovali jednotlivá díla. Osvědčilo se mi vlastní hodnocení: 
„To bych mohla mít doma a dívat se na to každý den.“ 

Pomalu už naše pravidelné vernisáže získávají okruh svých 
zájemců a příznivců. Mám pocit, že se zájemci etablují nejen 
z řad našich spoluobčanů, ale i širší uměnímilovné veřejnos-
ti z okolí. Potkáte tam hodně zajímavých lidí, seznámíte se se 
spoustou umělců nebo jen tak s přáteli či známými. Procházíte 
se se skleničkou bílého či červeného vína a nikam nechvátáte. 

 Celou vernisáž hudebně doprovázela zajímavou hudbou 
skupina Vencas group, ve které hraje i jedna Novovešťanka. 

 
Bylo to hezké, rozešli jsme se až po 19. hodině.  

Anna Řezáčová 

Oslava MDŽ
V zahrádce kytičku
pro svoji matičku natrhám.
S kytičkou srdíčko má zlatá matičko
Tobě dám.

Mezinárodní den žen připadá každoročně na 8. března. Při-
pomíná výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908 za voleb-
ní právo žen. Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán OSN a je 
připomínán jako den solidarity za rovnoprávnost, spravedlnost, 
mír a rozvoj. 

My zase až tak moc nestávkujeme, i když si nemyslím, že 
jsou u nás vztahy „muži X ženy “ v naprostém pořádku. Už jen 
v oblasti platů – vždyť chlapi jsou za tutéž práci placeni o 20 % 
lépe než ženy. Prý „nám to stačí“. Myslíte? 

V sobotu 9. března se v jídelně naší ZŠ opět konala oslava 
MDŽ. Mívá už ustálenou formu: chlapi připraví prostředí jídel-
ny k setkání, nachystají pohoštění, nealko i alko občerstvení. 
Příchozí ženy přinesou nějaký dar do tomboly. 

Po oficiálním zahájení je kulturní vystoupení. Už několik let 
ho obstarává ŽS Denica. Pak zahrají muzikanti k tanci i zpěvu. 
Posléze je tombola – to bývá nejzábavnější část oslav. Moc a vel-
mi dobře se u toho bavíme. 

Pak plyne zábava dál. Některé návštěvnice odcházejí ihned 
po tombole. Ale my „trvalky“ si to užíváme mezi zpěvem a vy-
právěním dál. Bylo to příjemně strávené odpoledne. 

Všem, kteří setkání připravili, za všechny ženy děkuji.
 

Anna Řezáčová

Ze života autora
Malíř Zdeněk Kup (nar. 1956) je původem z Uherského 

Hradiště, nyní žije ve Starém Městě. 
Výtvarné tvorbě se věnoval již od dětství, navštěvoval 

ZUŠv Uherském Hradišti, zkušenosti získával u výtvarníka 
Karla Zelinky i pedagoga SUPŠ Františka Nikla, případně kon-
takty se studenty školy. Významným krokem byl kolem roku 
1976 vstup do Výtvarné skupiny při tehdejším Sdruženém zá-
vodním klubu (nyní Klub kultury) v Uherském Hradišti, do níž 
jako lektor jezdil režimem pronásledovaný vynikající pedagog, 
historik a teoretik výtvarného umění doc. Igor Zhoř a občas 
také Dr. Jiří Valoch z brněnského Domu umění.

Tady mladí amatérští výtvarníci (Botek, Pavlica, Psotka, Va-
šatová, Burďáková, Bystřický a další) získávali poznatky o mo-
derním výtvarném umění. Kupa inspiroval zejména kubizmus, 
ale vstřebal do svých vizí i další podněty. Jeho tvorba prošla ně-

kolika vývojovými stupni.
Kolekce je zhruba rozdělena na dvě části: obrazy (oleje na 

plátně) vzniklé od osmdesátých let minulého století do roku 
1990 (kdy měl Kup velkou výstavu ve Slováckém muzeu) a kom-
binované techniky na sololitu z posledních pěti let, kdy autor po 
dvacetileté odmlce (vyplněné podnikáním a pracovními povin-
nostmi) začal znovu malovat.

Po dosažení téměř dokonalého realistického projevu se 
autor začal zajímat o jiné formy vyjádření, logicky vyrůstající 
z nové filozofie chápání a hodnocení. Nosným motivem je vět-
šinou figura, ne jako pouhý objekt ztvárněný na ploše, ale jako 
symbol - nositel nejrůznějších životních situací, konfliktů, trage-
dií, ale i krásy a lásky…“. A figura je častým námětem i na obra-
zech z posledního období, které inklinují k expresivní abstrakci. 

     Hana Uherková
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Velikonoce na našem stole
Výstava se konala ve dnech 19. – 22. dubna, tedy v termínu 

velikonočních svátků. Už je to nějaký „pátek“, co „dámy Palič-
ky“ uspořádaly v Nové Vsi předvánoční výstavu s názvem „Pro-
stři si svůj vánoční stůl“. Tehdy jsme, my dámy Paličky, obsadily 
celou orlovnu a stolů byl plný sál. Vzpomínám na „mého vítěze“ 
– stůl Marie Halamíčkové. Letos jsme ji už pozvat nemohly, bo-
hužel zemřela.

Tentokrát jsme zvolily komornější prostředí historického 
domku. Deset ochotných žen si rozebralo stoly a každá si re-
alizovala svou představu, jakou dekoraci k Velikonocům zvolí. 
Proto se v pátek objevilo deset rozdílných aranžmá – od „pa-
mětnických“ (z dob našeho mládí i mládí našich prarodičů), 
přes klasický velikonoční stůl s beránkem až po stůl moderní. 
Všichni návštěvníci byli nadšeni a každý, kdo své kroky namířil 
k domku, si vybral, co by mohl mít doma na svém stole. Buď 
všechno, co je na stole, nebo jenom některou část z toho či ono-
ho stolu. Nápadů bylo přehršle. Vybral si úplně každý, kdo se 
zastavil. 

Ve volných chvílích, když uvnitř nikdo nebyl, jsem „čárala“ 
novoveské kostelové kraslice. Vtom přišla rodina se dvěma 

dcerkami. Děvčata se dívala, jak vytvářím od základu kraslici 
a chtěla si to vlastnoručně vyzkoušet. Obdivovala jsem jejich tr-
pělivost – holky vydržely u kahánku sedět téměř celou hodinu. 
Své výtvory si hrdě odvezly s sebou. Jejich rodiče byli nadšeni. 
A já také. Pozvala jsem je na příští rok znovu, ať se zastaví, že 
budeme pokračovat v započaté práci. 

Za čtyři dny trvání výstavy se zastavila spousta zajímavých 
lidí. Někteří pěšky, jiní na kole – jeli okolo, viděli otevřená vrát-
ka, tak zastavili svá kola a vešli. V pamětní knize jsou zapsáni 
lidé z Kladna, Prahy, Olomouce, Malé Skály, Brna, Prostějova, 
ze Slovenska a dokonce i z Polska a Ukrajiny. Jen škoda, že těch 
domácích návštěvníků bylo tak málo, většinou přišli přespolní 
i úplně cizí návštěvníci – třeba pacienti z lázní. 

A kdo vystavoval? Dámy: Magdalena Štachová, Ludmila 
Vranková, Jana Mikulcová, Zdenka Fišerová, Milada Taťáková, 
Jitka Zalubilová, Maruška Škrabalová, Lenka Smištíková, Jar-
mila Burdová a Anna Řezáčová. 

Děkuji jim všem, že v předvelikonočním shonu si našly a trá-
vily čas i takovouto prací a šly s „kůží na trh“.        

                                                                           Anna Řezáčová

Josefská beseda
„Je Jozéfka, to určitě nigdo nedojde!“ Ale ukázalo se, že to 

nebude tak horké. V den, kdy slaví svátek Josefové, jsme se sešli 
na domku k březnové besedě. Byla ZELNÁ. Co vymyslíte ze 
zelí? No, vymyslely jsme. Růženka Čápková nabídla recept na 
zelníky z hlávkového zelí. Pak jsem sehnala ještě jiný z kysaného 
zelí. Zkusila jsem tentokrát Růženčin recept a zkušenosti skvělé 
kuchařky nezklamaly. 

Ještě teplé upečené pagáčky jsme naservírovali na stoly. Jit-
ka Zalubilová připravila z celé hlávky zelí Coleslaw salát. Ten se 
dělá ze zelí, mrkve, celeru, cibule a zakysané smetany či jogurtu. 
Na stoly jsme k zakousnutí (místo křupek) rozmístili malé talíř-
ky s ještě teplými škvarky. K zapití nechyběl tradičně čaj či káva 
(podle toho, co kdo má rád).

Před 17. hodinou se tentokrát zastavila i paní starostka. Ač 
„držela dietu“, přece jen neodolala a zelníky ochutnala. Říkala, 
že dobré. Všem ostatním chutnalo taky. Nezbylo nic.

Díky podpoře obce můžeme pravidelně tato setkání pořádat. 
 

Doufám, že ke všeobecné spokojenosti vedení obce a všech na-
šich pravidelných účastníků. 

Už se těšíme na předvelikonoční dubnové setkání.  
Anna Řezáčová 

předvelikonoční beseda
V úterý 16. dubna jsme se sešli na domečku k dubnové bese-

dě. K okoštování byl vajíčkový salát a sýrovo-česneková poma-
zánka. K tomu čerstvý chleba a na zapití čaj. Poklábosili jsme, 
probrali počasí, vodu, která nám všem chybí, brzké jaro i včely 
a včelstva. My, ženské, jsme si prozrazovaly, co budeme vařit, 

péct a vůbec připravovat na Velikonoce, jak jsme daleko s údrž-
bou zahrádek, jak množit kytky atd. 

Bylo to příjemné odpoledne. Jen škoda, že přišlo tak málo lidí. 

Anna Řezáčová
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gULÁŠ FeST 2019
Poslední dubnovou sobotu proběhl na Slováckém dvoře  

v Ostrožské Nové Vsi GULÁŠ FEST 2019. Gulášový festival 
se konal již po páté a každoročně se těší velké oblibě, letos jej 
navštívilo téměř 500 lidí. 

Vaření guláše se zúčastnilo 9 týmů. Pozvání přijali: Slovácké 
divadlo, zastupitelé obce Ostrožská Nová Ves, hasiči Mařatice, 
Dopravní záchranná služba Nemocnice UH, Balonáři z Balony.
eu - Břestek, Hokej kouč tým Uherský Ostroh, zástupci z pivo-
varu Dalešice, Klub kultury UH a Lončáci z Modré. 

Všechny týmy měly stejné startovní podmínky a na každém 
týmu bylo - jak se popere s tímto úkolem. Celou akci modero-
vala Bára Dojčar Majíčková a o hudební doprovod se postarali 
Lončáci z Modré.

Týmy bojovaly od prvního zapálení polínka pod kotlem až po 
poslední naběračku guláše. Každý návštěvník mohl ochutnat 9 
připravených gulášů s názvy jako Vzhůru k výškám, Guláš ostrý 
jako brusle nebo např. Guláš Jitka. Největší oblibě se těšil a nej-
více bodů získal „Mařacký ohnivák“, ten získal 1. Místo. Putovní 
pohár Slováckého dvora si tak letos s vysokým náskokem bodů 
odnesli hasiči Mařatice.

Velké poděkování patří týmům za účast. Čas, který věnova-
ly přípravám i akci samotné a především za skvělou atmosféru, 
kterou vytvářely od začátku do konce. Poděkování patří i ná-
vštěvníkům gulášového festivalu, kteří i přes chladnější počasí 

strávili sobotní odpoledne na Slováckém dvoře, poctivě ochut-
návali guláše, zapojili se do hlasování a podpořili týmy. Akce 
vznikla za podpory MAS Horňácko a Ostrožsko z. s. 

Věříme, že se všem návštěvníkům akce líbila a budeme se 
těšit opět za rok na 6. ročníku GULÁŠ FESTU 2020 o pohár 
Slováckého dvora.
Bodové výsledky 5. ročníku:
1.  Hasiči Mařatice 359 hlasů
2.  Obec ostrožská Nová Ves 193 hlasů
3.  Dopravní záchranná služba Nemocnice UH 184 hlasů
4.  Balonáři z Balony Břestek 183 hlasů
5.  Slovácké divadlo 170 hlasů
6.  Hokej kouč tým Uherský Ostroh 164 hlasů
7.  Pivovar Dalešice 162 hlasů
8.  + 9. Klub kultury UH a Lončáci z Modré - oba týmy 80 hlasů

poděkování partnerům: MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. 
za podporu akce. Akci dále podpořili Bidfood, MP Krásno a.s.,  
Teekoo spol. s.r.o.,Rodinný pivovar Bernard a Varmužova pekárna.

Za Slovácký dvůr, Vendula Kučerová
Kontakt: 
Vendula Kučerová, marketing SD, T: +420 777 599 310,   
E: marketing@beefandbeer.cz

Košt slivovice
Když se 12. dubna scházelo k domečku více jak 60 lidí, úpl-

ně jsem se zděsila. „Co tady děláte?“, volala jsem na Frantu. 
„Máme první kolo koštu!“, odvětil dotázaný. Rozdělili se do 
komisí, zasedli po třech ke stolům a v tom okamžiku se museli 
hóóóóódně soustředit, aby ze 342 vzorků vybrali opravdu jen to 
nejlepší. Všechny vzorky, které se na 6. ročníku sešly, byly roz-
děleny do kategorií: slivovice – 232 vzorků, dále meruňka, hruš-
ka, špendlík, ostatní ovoce a v neposlední řadě babské likéry. 

Pak ještě proběhla další kola degustací, než se vše sešlo 27. 
dubna na historickém domku v Ostrožské Nové Vsi. 

A pak už vše probíhalo jako na každém koště. Chutnalo se, 
pilo se, jedlo se, zpívalo se a hrálo. No, vlastně jedna změna by 
byla. Letos dostal vítěz každé kategorie nový strom – skutečně 
živou novou ovocnou dřevinu. Ten, kdo vyhrál soutěž špendlí-
kovic – Zbyněk Píštěk – dostal nový špendlík. Mirek Ondrovčík 
dostal novou hrušeň atd. 

Všechny stromky věnovala jako sponzorský dar firma JUKA. 
Tahle nová praktika je pěkná a vtipná. Doufejme, že se z ní stane 
tradice. Jako z novoveského koštu slivovice.
 Anna Řezáčová

Skladba Stabat Mater
V neděli 28. dubna uspořádala naše farnost a ansámbl sta-

ré hudby Musicorum Aurum koncert italského autora barokní 
hudby Giovanniho Battisty Pergolesiho. 

Soubor Musicorum Aurum vede houslista Filharmonie 
Bohuslava Martinů ze Zlína Miroslav Křivánek. Doprovází jej 
hráčky na housle, violu, violoncello a cembalo. Pěveckou část 
tvoří dvě zpěvačky a zpěvák. Všichni jsou buď profesionální 
hudebníci – děvčata učí na základních uměleckých školách 
nebo studují hudbu.  

Italský autor žil pouze 26 let. Skladbu Stabat Mater sklá-
dal na konci života, bohužel její úspěch a s ním související 
slávu už nezažil. Honorář za skladbu (10 dukátů) nestačil ani 
na výdaje na jeho pohřeb (ten stál 11 dukátů). Koncert byl 
skutečně skvělý, už i proto, že v našem kostele je vynikající 
akustika. Všichni účinkující byli spokojeni. A my, posluchači 
a diváci, také.  

Anna Řezáčová
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Vernisáž hommage V. H. 
Že je to zvláštní slovo! Znamená „poctu“. Poctu paní uči-

telce Mgr. Vlastě Hanáčkové. Většina Novovešťanů ví, že léta 
učila na zdejší škole češtinu a výtvarnou výchovu. A byla skvě-
lá výtvarnice. Učila děti základům mnoha výtvarných technik. 

Spoustu z nich uvidíte na výstavě: ilustrace ke knihám, návrhy 
na obaly knih, domovní znamení, domy štěstí, herbáře a studie 
písma. Skvělá je papírová batika. Potěší podzimní stromy, návr-
hy na látku, kompozice měst, kytice (slunečnic, aster, tulipánů), 

sběr kaštanů, cirkus a další a další krásně zpracovaná 
výtvarná témata. 

Už sama pozvánka je skvělá. Dýchá z ní radost, spo-
kojenost a „pevný řád“.  Na této výstavě uvidíte práce 
dětí, nikoli paní učitelky. Dětí z Ostrožské Nové Vsi. 
Paní učitelka po vážné nemoci ze školy odešla, ale sbír-
ku prací svých žáků si vzala s sebou. Našla se v její po-
zůstalosti a její nejbližší ji dali k dispozici, aby ji mohli 
vidět i návštěvníci výstavy.  

Vlasta byla nejen skvělá výtvarnice, ale zvládla 
i háčkování, šití a malovala i kraslice. Moc ráda také 
pracovala na své zahradě. Zákeřná nemoc se ale vrátila 
a ona svůj boj prohrála. Odešla 5. června 2018, den po 
svých 67. narozeninách. Zanedlouho uplyne rok od to-
hoto dne, ale vzpomínka kolegů a žáků (někteří z nich 
svá díla na výstavě jistě poznají) na paní učitelku pře-
trvává. 

Při vernisáži výstavy 10. května 2019 zazpíval i škol-
ní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Jany Meli-
chárkové. Tak se i škola připojila k „hommage V. H.“ 

V únoru 2017 se manželům Hráčkovým z Kunovic 
(maminka Hanka Tuháčková je z Ostrožské Nové Vsi) 
narodila trojčátka – tři holčičky. Narodila se předčasně 
v pátém měsíci těhotenství a přinesla si na svět řadu 
vážných zdravotních obtíží. Proto byla součástí verni-
sáže dobročinná akce (finanční sbírka) ve prospěch 
Viktorky, Amálky a Žofinky na jejich nutnou lázeňskou 
léčbu, kterou - bohužel - žádná zdravotní pojišťovna ne-
hradí. Hned na vernisáži se vybralo 6.100 korun. 

Velký dík za nápad na uspořádání této výstavy i za 
vytrvalou snahu při její organizaci patří hlavně Mgr. 
Miroslavě Vajdíkové a také panu Janu Botkovi za skvě-
lou instalaci všech prací. Umí to. A je to vidět. 

Zastavte se, snad tam najdete i něco ze své „dávné 
tvorby“ z dob dětství a časů bezstarostnosti. Výstava 
bude otevřena do konce června.

Anna Řezáčová

Lázeňské zpívání 
Ále, to už je podvanácté? Ano. Už dvanácté setkání muž-

ských pěveckých sborů v našich lázních. Toto odpoledne zahaju-
je lázeňské kulturní léto. Poté už je každou neděli v lázeňském 
parku něco k vidění i slyšení. 

Tentokrát přijali pozvání Krasavců mužské sbory z Bojko-
vic, Veselí nad Moravou, Vážan, Bukovan, Vrbice a dokonce 
z druhé strany hranice – z Trenčína. Odpolednímu programu 
předcházelo svěcení lázeňských pramenů panem doktorem Vla-
dimírem Teťhalem. Krátkou mši doprovázel hrou na varhany 
David Pančík a sborový zpěv obstarali Krasavci. Přítomna byla 
i starostka Jaroslava Bedřichová s manželem, ředitelka Sirna-
tých lázní paní Veronika Záhorská a provozní lázní pan Roman 
Kučera. Ten po skončení mše otočil kohoutkem a „novoveský 
pramen zdraví“ vytryskl do světa.

Muzikanti rozezněli své struny a mohlo začít pěkné odpo-
ledne. Dokonce i počasí vydrželo. I přes pár malých přeháněk 
účinkující i diváci vytrvali a jistě nelitovali.

První zatančil a zazpíval Včelínek, po nich děti z mateřské 
školy a dvě sólistky: Adélka Skalková a Beatka Vávrová. 

Zástupkyně lázní paní Veronika Záhorská přivítala všechny 
vystupující soubory i přihlížející hosty. Přehlídku mužských sbo-
rů otevřeli domácí Krasavci. Po nich se střídaly soubory ze všech 

světových stran. Pro rozbití stereotypu vklouzla do odpoledne 
i domácí Denica, aby se lidé „nemuseli dívat enom na chlapy“. 

Součástí odpoledne byla i ochutnávka vín. Ještě jedna novin-
ka ozvláštnila toto odpoledne. Letos poprvé přítomní zasadili 
do lázeňského parku strom. Je to jeřáb oskoruša. Přejeme mu 
dlouhý život a spoustu sladkých plodů. I jemu jsme zazpívali: 
„Zasadil sem oskorušu v humně“. 

Každý rok se sjíždí lepší a lepší zpěváci. Letos nad velmi dob-
rou úroveň programu vynikli chlapi z Bukovan a úplnou hvěz-
dou byla Škrupinka z Trenčína. Ti mají i svou vlastní muziku. 
Jsou to vynikající zpěváci i tanečníci. Jejich pásmo vojenských 
písní i vtipné taneční kreace na pódiu pobavily a roztleskaly 
snad všechny přítomné. Po závěrečných společných písních hráli 
až do tmy s naší cimbálovkou, a to bylo něco! Krásný zážitek.

Děkuji pracovníkům lázní za pomoc při přípravě prostor 
a občerstvení pro účinkující, dále samozřejmě všem Krasavcům 
za skvělou práci při přípravě a organizaci celého odpoledne. 
A v neposlední řadě taktéž Jaromírovi Lažkovi za jeho mode-
rátorský výkon, který jako obvykle s humorem podtrhl kouzlo 
celého odpoledne. Těšíme se na příští rok a s ním 13. setkání.

Anna Řezáčová
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co nového v naší knihovně 
Knihovna pořádala akce pro veřejnost – různé přednášky, 

besedy pro děti ze základní a mateřské školy. Zájem byl o tré-
nink mentální kondice s lektorkou Janou Bílkovou nebo cyklus 
přednášek „Změna životního stylu“,který připravila Sylva Je-
lénková. Velkou návštěvnost měla beseda s manželi Márovými 
o Austrálii. Pozvali jsme je zase, aby na podzim 4. listopadu při-
jeli s další cestovatelskou přednáškou.

Také přednáška paní Veroniky Manové o pěstování bylinek 
byla velmi zajímavá.

Úspěšně se rozběhl kurz kresby, který vede lektorka Mgr. 
Veronika Nováková s Janem Botkem.

Nejnověji se konalo setkání s europoslankyní Michaelou 
Šojdrovou s názvem Doma v Evropě.

V květnu nás čeká pasování prvňáčků na čtenáře, kteří před-
vedou, jak se naučili číst a za odměnu dostanou Knížku pro prv-
ňáčka.

Hana Uherková

Výběr z nových knih:
•  Sloni žijí do sta let (Zikmund, M.)
•  Jak se zbavit závislosti na alkoholu (pešek, R.)
•  Hortenziová zahrada (Lamballe, M.)
•  Lazar (Kepler, L.)
•  chladnokrevně (Bryndza, R.)
• Do posledního dechu (Bryndza, R.)
• Temné hlubiny (Bryndza, R.)
•  Stojednaletý stařík, který se vrátil,  
 aby zachránil svět (Jonasson, J.)
•  Rozervané království (Niedl, F.)
•  Krvavé jahody (Kupka, J. S.)
•  Už nikdy pěšky po Arménii (Zibura, L.)
•  Dobře mi tak (Třeštíková, R.)
•  Kříďák (Tudor, c. J.)
•  Dívka v ledu (Bryndza, R.)
•  Noční lov (Bryndza, R.)
•  Ukradené dětství Kamily (Šárková, D.)

Muzikálový Modroočko na prknech divadla BLIc
K premiéře se už mílovými kroky blíží muzi-

kálová pohádka Kocourek Modroočko. Máme 
za sebou několik seminářů jak hereckých, tak 
pěveckých s Terezkou Novotnou a Pavlu Hej-
cmanovou ze Slováckého divadla a v poslední 
době trávíme spoustu hodin na jevišti, abychom 
s Maruškou Hladníkovou nachystali co nejefekt-
nější choreografie, s Davidem Pančíkem pilně 
brousíme zpěv při korepeticích, s Evičkou Kou-
kolskou dolaďujeme poslední detaily na kostý-
mech a s Váňou Helmichem řešíme co nejlepší 
scénu pro všechny ty hrátky a šarvátky, tanečky 
i vtípky, které se na jevišti v této kouzelné pohád-
ce hojně vyskytují. Herecké obsazení máme tak 
přesvědčivé, jako kdyby psal někdo Modroočka 
našim hercům přímo na tělo. No posuďte sami: 
Modroočka hraje Kuba Botek, Zrzundu Váňa 
Helmich, Zelenoočku Adélka Botková, Natr-
houška Hynek Helmich, Kiki Mirka Tótová, Mici 
Angoru Jiřinka Fojtová a v rolích křečka a krtka 
se střídají Evička Macháňová s Lenkou Podolín-
skou. Nesmím zapomenout ani na nejmenší herce – jako myšky, 
koťata a žáby vystoupí v pohádce i Elenka Koukolská, Julinka 
Helmichová a Gábinka Macháňová. Za zvukový pult usedne To-
máš Kovářík a světla si již tradičně bere na starost Peťa Hráček. 

Zkrátka všechny nás to baví, všichni si to užíváme a doufáme, 
že se brzy budete bavit s námi i vy. Premiéra pohádky se koná 
v sobotu 8. června od 17.00 hod., vstupné 50 Kč. 

Andrea Helmichová

Výživa a optimální fungování našeho těla
Díky naší milé knihovnici paní Uherkové jsem měla možnost 

uskutečnit v místní knihovně pět tematických besed, které se 
dotkly změny životního stylu. 

Někteří zatím takovou potřebu nevnímají, jiní mají pocit, 
že by mohli svůj jídelníček a zvyklosti klidně změnit. Patřím už 
nějakou chvíli do druhé kategorie a sama jsem absolvovala loni 
podobný přednáškový cyklus v Brně. Po cestě vlakem zpět mě 
často napadalo, že tak praktické a důležité informace je přece 
potřeba poslat dál. Jedno staré přísloví říká, že: „Jestliže jsi do-
stal dar nesmírné hodnoty, je tvou povinností podělit se o něj 
s ostatními.“ Jestli prezentované informace návštěvníky k něja-
ké změně skutečně inspirují a napomohou, to nedokážu odhad-
nout. Jsem optimistka, takže věřím, že alespoň částečně ano. 
chci všem touto cestou moc poděkovat za to, že přišli. Ať už tře-
ba jen jednou ze zvědavosti nebo opakovaně. Ono totiž není vů-
bec jednoduché zorientovat se ve všech možných doporučeních 
a radách o stravě. Je to podivné, ale podléhají trendům podobně 
jako móda a často se mění. A co je ještě těžší, nepodlehnout 

všem těm reklamám a letákovým akcím. Znáte je. Super slevy, 
XXL týdny a výhodné „kaufy“ nám pravidelně, barevně a neú-
navně nabízí většinou to, co k životu vůbec nepotřebujeme. Vím, 
že je někdy skutečně nelehké odolat lákavým obalům a slevám. 
Sama sebe se však vždycky zeptám: „Potřebuju to, přežiju bez 
toho? Co z toho skutečně moje tělo má?“ Cílem besed neby-
lo nikoho poučovat ani kritizovat současné zemědělství, zdra-
votnictví, potravinářskou a ani obchodní politiku. Mým cílem 
je předat základní informace o výživě a optimálním fungování 
našeho těla. Že se nám to tak úplně dobře zatím nedaří, vidíme 
denně kolem sebe. I já jsem ve svých třiceti letech začala poci-
ťovat, že by to určitě mohlo být lepší. Věřte, že to vždycky může 
být lepší. Stačí nebát se udělat něco jinak a podniknout pár 
malých/velkých změn. Začněme například pít více čisté vody. 
Úvodní beseda se dotkla právě tohoto tématu. O týden pozdě-
ji jsme mluvili o bílkovinách, které jsou právem nazývány jako 
nepostradatelné stavební součásti našeho těla. Jsem dlouholetá 
vegetariánka a otevřeně se přiznám, že jsem jejich příjem zane-
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Školní rok 1984/85
Školní rok byl zahájen přípravným týdnem v pondělí 27. srp-

na 1984. Během tohoto týdne byly připraveny třídy k vyučování. 
Někteří učitelé měli už nácvik na spartakiádu. Učitelský sbor 
nebyl plně obsazen, na I. stupni chyběla jedna síla. V pátek se 
konala hlavní porada, na které byly vytyčeny úkoly práce pro 
školní rok.

Školní rok byl zahájen v pondělí 3. září 1984 v prostorách tě-
locvičny. Nejdříve byli v 7:30 hodin slavnostně přivítáni prvňáčci 
na MNV, v 9:15 hodin vyslechli všichni žáci projev ministra škol-
ství M. Vondrušky. Po skončení zahajovacích prací byli žáci po-
učeni o bezpečnosti a seznámeni se školním řádem. Jako hosté 
se slavnostního zahájení zúčastnili Antonín Hráček – předseda 
MNV a předseda SRPŠ František Pavlas. 

Během prázdnin byla natřena nově okna v obou budovách 
a vymalovány 2 třídy. Byla také provedena výměna článků 
ústředního topení. V učitelském sboru došlo ke změnám. Vy-
chovatelka V. Juráňová z družiny šla na mateřskou dovolenou, 
na její místo přišla na vlastní žádost M. Doležalová. Během 
prázdnin odešla V. Karafiátová – Gymnázium Uherské Hradiště 
a J. Jančaříková do svého bydliště – Veselí nad Moravou Obě 
odešly na vlastní žádost. Místa na národní škole byla obsazena 
až 4. září. Spoj v 6:45 hodin z Uherského Hradiště nevyhovuje 
učitelkám – matkám s dětmi a celkově působí potíže. Nově na-
stoupily L. Karásková z Kunovic a K. Pudelková z Uherského 
Hradiště, která přešla z Uherského Ostrohu. Na druhý stupeň 
nastoupila M. Křiváková s aprobací JR – Z. Do důchodu odešly 
uklizečka M. Botková a M. Botková ze školní jídelny.

Dále vyučovaly – Jarmila Davídková, Jitka Bosáková, Mar-
cela Křiváková. 

Školu navštívil a provedl inspekci po dobu 2 měsíců (od září 
do konce října) OŠI Antonín Drgáč, který nastoupil po OŠI 
Vlastě Klimentové a byl mu přidělen tento úsek. Závěry: Vět-
šina učitelů jeví snahu o aktivizující metody práce, rozvíjení lo-
gického myšlení a využívá audiovizuálních pomůcek. Práci MÚ 

je nutno více prohloubit v návaznosti s pracovním plánem školy. 
Doporučil spolupráci školní družiny s vedoucí vychovatelkou na 
ZŠ v Kunovicích. 

L. Karásková dálkově studuje pedagogickou fakultu, rovněž 
skupinová vedoucí L. Dvorská si doplňuje vzdělání dálkovým 
studiem vychovatelství. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvo-
vali IPVU.                

Vyučování a výchova byla zaměřena na úkoly: plnění závěrů 
analýzy mravní výchovy, využití významných výročí, především 
40. výročí osvobození Československa RA, plnění úkolů svě-
tonázorové výchovy, plnění úkolů na úseku profesionální ori-
entace žáků, zajištění účasti žáků a učitelů na ČSS 1985. Spar-
takiádní skladbu nacvičovalo 180 žáků v pěti skladbách. Při 
prověrkách byl nácvik ohodnocen na výbornou. Zúčastnili jsme 
se vystoupení v Uherském Ostrohu, Ostrožské Lhotě, Hluku 
a Uherském Hradišti. Starší žákyně cvičily na krajské spartakiá-
dě v Brně a jely cvičit až do Prahy v doprovodu Dany Hofmann-
ové. Poděkování za tuto usilovnou práci patří cvičitelům – Jiřině 
Hladké, Marie Muchové, Miroslavě Pavelkové, Ludmile Dvo-
řákové, Josefu Botkovi, Květě Pudelkové, Jaroslavu Němcovi, 
a Daně Hofmannové. Také samotné cvičenky cvičily v Praze – 
Jitka Bosáková a Olga Štochlová. V rámci výměny zkušeností 
byla uskutečněna pedagogická odpoledne – Drahomíra Šálková 
– jazyk český, Marta Novotná – jazyk český, Anna Hašková – 
matematika, Olga Štochlová – chemie. Rovněž byly provedeny 
vzájemné hospitace, hospitace mezi mateřskou školou a 4. tří-
dou a mezi 4. a 5. třídou. 

Během roku byly uskutečněny tyto akce: shromáždění ško-
ly a akademie k výročí VŘSR a osvobození obce, oslava MDŽ 
spojená se Dnem učitelů, předávání občanských průkazů, slav-
nostní slib pionýrů, filmová představení, recitační pásma, ná-
vštěvy Slováckého divadla. Dále se učitelé podíleli na rozhlaso-
vých relacích. Sportovní akce: Dukelský branný závod, branná 
hra O stezku kapitána Ušakova, střelecká soutěž, závody v leh-
ké atletice, kde si nejlépe vedly – P. Hýbalová, M. Jurásková, 
R. Bezděková. Hoši se zúčastnili hokejových, fotbalových i tu-
ristických soutěží. Další soutěže a olympiády: recitační soutěž, 
soutěž Děti, mír a umění – 2. místo, výtvarná soutěž – 1. místo, 
soutěž Zajímavá matematika, O Zemi…., Puškinův památník. 
V olympiádách z chemie a zeměpisu se nejlépe umístili – Jin-
dřich Hrabinec a Monika Pavelková. Na škole taky pracovaly 
kroužky: světonázorový, myslivecký, hokejový, klub ruského ja-
zyka, kroužek Mladých obránců vlasti. 

Výchovné poradenství pracovalo podle plánu výchovné 
poradkyně Anny Haškové. Byla provedena návštěva kasáren 
v Uherském Hradišti a besedy se studenty vojenských škol Ji-
řím Škaroupkou a Petrem Simerským. Umístění žáků: gymná-

1.A 28 žáků Drahomíra Šálková 5.A 26 žáků Olga Štochlová

1.B 28 žáků Marie Muchová 5.B 25 žáků Zorka Tomečková

2.A 23 žáků Jiřina Hladká 6.A 27 žáků Marcela Schutzová

2.B 24 žáků Miroslava Hastíková 6.B 26 žáků Jaroslav Němec

3.A 23 žáků Miroslava Pavelková 7.A 28 žáků Vlasta Hanáčková

3.B 23 žáků Ladislava Karásková 7.B 28 žáků Marta Novotná

4.A 24 žáků Květoslava Pudelková 8.A 23 žáků Dana Hofmannová

4.B 26 žáků Josef Botek 8.B 23 žáků Anna Hašková

dbávala. Poté, co jsem zjistila, jak správně kombinovat jednotli-
vé potraviny a zařadila více luštěnin a kvalitních výrobků, které 
je obsahují, dokážu v pohodě doběhnout ze Lhoty do Nové Vsi 
a ještě oběhnout štěrk. Název třetí besedy - vláknina a zdravá 
střeva - hovoří sám za sebe. Stejně jako smutná statistika rako-
viny tlustého střeva, ve které náš národ vede. Zato pojem me-
tabolismus zní odborně a abstraktně. Skrývá se za ním spousta 
činností a procesů našeho těla a paradoxně vzhledem k uspě-
chanosti naší doby ho máme téměř všichni zpomalený. Kromě 
dětí, tedy. Ale co to znamená? Pomalu, ale jistě přibíráme na 
váze, jsme unavení, naše imunita sahá max. ke kolenům a po 
nemoci nebo zátěži se dlouho regenerujeme. S pomalým meta-
bolismem stoupá riziko civilizačních chorob (obezita, cukrovka 
II. typu, kardiovaskulární potíže, nádorové onemocnění…) Při 
psaní těchto řádek mě hned napadlo založit klub pro jeho zrych-
lení. No řekněte sami, nebylo by fajn se navzájem motivovat, 
hromadně vypnout televizní pohodičku a dát si svižnou pro-
cházku třeba právě k tomu štěrku? Cukry a tuky jsem si nechala 

na konec. Jsou totiž nejrafinovanější a nejzrádnější. Dokáží sice 
život udělat v momentu sladší a chutnější, ale cena, za jakou je 
konzumujeme, není konečná. Všechna ta nadbytečná energie se 
nám pomalu, ale jistě ukládá. Ale pozor, rozhodně nejsem za-
stánce bezsacharidových diet a nízkotučných produktů. Nejsem 
ani vystudovaná výživová specialistka. Neustále však zjišťuji, 
čeho se raději vyvarovat, kde ubrat a v čem naopak přidat. Stále 
se je co učit. A nejlépe se prý člověk učí tím, že sám předává to, 
co zjistil. Proto jsem se odhodlala a uspořádala tyto besedy, na 
kterých zaznělo to nejpodstatnější z informací, které jsem do-
posud načerpala a ověřila. Děkuju všem zúčastněným za důvěru 
a za to, že jste mě v tom našem pěkném veřejném „obýváčku“ 
knihovny nenechali samotnou. 

Nedá mi to a nakonec dodám, že pokud jste se besed nezúčast-
nili a rádi byste zjistili o svém těle a výživě víc, můžete se mi ozvat 
na telefon: 777 643 125 nebo email: sylva.jelenkova@gmail.com.

Sylva Jelénková
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zium – 5 žáků, SEŠ – 3, SPŠ – 1, zdravotnická škola – 1, SZTŠ 
– 5, maturitní učební obory – 5, hornictví – 1, těžké stroje – 2, 
všeobecné stroje 4, doprava – 1, stavebnictví – 6. Všichni žáci 
úspěšně vykonali zkoušky. Byli připravováni mimo vyučování J. 
Bosákovou, A. Haškovou, L. Dvořákovou. 

V tomto roce měla PS 23 oddílů, z toho bylo 7 zájmových 
a zbytek se všeobecným zaměřením. Pionýři měli mnoho akcí 
a taktéž se věnovali sběru: nasbírali 2 296 kg papíru, 70 kg kaš-
tanů, po prázdninách přinesli léčivé byliny. Na fond solidarity 
bylo odesláno 1 400 Kč.

V lázních byla M. Doležalová, rekreaci dostali: D. Šálková, 
J. Botek – odchází do důchodu a je jim třeba poděkovat za dlou-
holetou práci ve školství. 

Pedagogické rady byly zaměřeny k hlavním úkolům CPP. 
SRPŠ se pravidelně scházelo na výborových schůzích a na ple-
nárních schůzích poskytovali rodičům informace.

ředitel školy – Svatopluk Hofmann
Zapsala – Jarmila Davídková

  Ze školní kroniky vypsala – Miroslava Vajdíková

1984-1985 1.A

1984-1985 učitelský sbor
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1984-1985 8AB

1984-1985 1.B
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procházka po hřbitově aneb Zpěvačka
Zpěvaček bylo v naší obci mnoho, mohlo by se říci, že dříve 

snad každá maminka zpívala svým dětem, všechny ženy zpívaly 
v kostele, zpívalo se při různých oslavách, ale některé zpívaly 
při mimořádných událostech, někdy smutných a jindy radost-
ných.

V posledním století víme o zpěvačkách, které byly volány 
pravidelně na svatby, pohřby nebo do Sboru pro občanské zá-
ležitosti. Jiné zpívaly s různými novoveskými i cizími kapelami. 
Mezi nimi byla nepřehlédnutelnou postavou Kateřina Benešo-
vá, jejíž hrob máme u prostřední cesty na samém konci.

Nadáni měla v genech. Byla dcerou Jana Zalubila, domka-
ře na čísle 284, a jeho manželky Anny, rozené Lekšové a byla 
nejmladší ze šesti sourozenců, narodila se 16. dubna 1915. Nej-
starší sestra Antonie, provdaná Hudečková, měla dobrý hlas, 
bratr František byl varhaníkem a organizátorem hudebního 
života v obci, jiný bratr, zase Jan, byl varhaníkem v Brně, další 
sourozenci měli také patřičnou hudební „výbavu“. 

Kateřina vedla normální novo-
veský život. Provdala se za chudobné-
ho, ale velmi šikovného zedníka Vác-
lava Beneše (21. 9. 1912 - 2. 9. 1966). 
Václava vychovával nevlastní bratr 
Jan, protože rodiče brzy zemřeli a těž-
ký život z něj udělal pracovitého a po-
řádného člověka. Kateřina se věnova-
la výchově čtyř dětí, práci doma a na 
poli s jednou kravkou. Nějakou dobu 
pracovala v „pantličkárně“ ve Veselí.

Bratr František Zalubil, který byl 
varhaníkem a nechyběl při žádné hu-

dební produkci, potřeboval zpěvačky. Kde je vzít? Nezbývalo 
než se obrátit na nejbližší rodinu, a tak vedle sestry Antonie 
Hudečkové a Hedviky Juráskové se zapojila i Kateřina. Tato 
sestava zpívala v kostele, na pohřbech, na svatbách. Všude, 
kde bylo potřeba. Byly známé a populární. Kateřina obvykle 
zpívala druhý hlas.

Kateřina měla však nejen hlas, ale byla i osobnost. Milo-
vala smích, veselí, byla v jednání příjemná, lidumilná, lidé ji 
měli rádi pro její povahu. Chodila krásně po sedlcky oblečená, 
dbala na parádu, sama dělala střapky na šátky. Kam přišla, tam 
přinesla radost i noblesu. Patřila mezi nepřehlédnutelné a po-
pulární ženy.

Jejímu životu se však nevyhnula ani bolest. Manžel Václav 
byl za ne zcela vyjasněných okolností zabit jedním Novovešťa-
nem zednickým kladívkem. Díky určitým nejasnostem dostal 
pachatel šest let vězení, po třech letech byl propuštěn. To byla 
událost, která otřásla celou Novou Vsí.

Kateřina jako vdova žila ještě více 
jak třicet let. Přes bolest v srdci dál 
rozdávala radost a zpěvem zmenšova-
la bolest druhých. A když už nezpíva-
la, působila na své okolí svým dobrým 
srdcem. Po Novém roce 1999 se dosta-
la do nemocnice v Uherském Hradišti, 
tam 9. ledna tiše zemřela, když se ve-
čer předtím rozloučila. Srdce dotlouk-
lo, ústa oněměla, ale zůstala vzpomín-
ka na dobrou ženu a dobrou zpěvačku.

Vladimír TeťhalKateřina BenešováVáclav Beneš

Výročí pavla Kyrmezera
Nebylo to výročí zvlášť kulaté, ale vzpomínka je na místě, 

protože s osobou Pavla Kyrmezera jako významné postavy v no-
voveských dějinách nejsme sžiti. Patřil do dávného světa, který 
z větší části zmizel s třicetiletou válkou. A Nová Ves v jeho živo-
tě představovala nevelkou epizodu.

Kyrmezer byl původem Slovák z Banské Štiavnice, kde se na-
rodil nedlouho po bitvě u Moháče a nastoupení Habsburků na 
český a uherský trůn. Nějakou dobu žil ve Strážnici, v Krakově 
přijal svěcení jako katolický kněz, ale po návratu na Moravu od-
padl k luteránům. Jako protestantský děkan v Uherském Brodě 
přetvořil luterské brodské děkanství v jakousi diecézi a sestavil 
pro ni „církevní řád“. Byl to duch neklidný a nepokojný, proto 
musel z Brodu v roce 1581 odejít a stal se luterským farářem 
v Nové Vsi. Odsud po dvou letech odešel do Derfle (Sadů) a ze-
mřel 19. března 1589 v Uherském Brodě. Je to tedy čtyři staletí 
a třicet let k tomu.

Kyrmezer však do národních dějin nevstoupil jako duchovní 
činitel, ale jako dramatik. Dnes je vesměs považován za našeho 
největšího dramatika období humanismu a renesance. Krom 
tří dramat napsal i několik spisů náboženských. Nejobsáhleji se 
osudy Pavla Kyrmezera zabýval akademik a profesor brněnské 
univerzity Milan Kopecký na vlasitvědné konferenci, která se 
konala v Ostrožské Nové Vsi mimo jiné u příležitosti čtyřstého 
výročí Kyrmezerovy smrti a jeho přednáška byla kompletně pu-
blikována ve Vlastivědném věstníku moravském.

Jak ale Kyrmezerovo dílo vypadá, co napsal a jak to pro-
mlouvá k dnešku? V roce 1950 vyšla publikace Staročeská dra-
mata, ve které jsou dvě Kyrmezerova díla. Jednak ne kompletně 
zachovaná Komedie česká o bohatci a Lazarovi, jednak kom-
pletní Komedie nová o vdově z roku 1573 (strana 91 - 147). Jde 
tedy o poměrně rozsáhlé dílo.

Hlavní postavou je vdova Ráchel, která má syny Josefa 

a Enocha. Bohatý kupec Ismael jí půjčil peníze, ale Ráchel 
nemá dostatek prostředků, aby mohla dluh vrátit, a přitom se 
svými syny vůbec přežít. Peníze od ní vymáhá Ismaelův sluha 
Hybrystes. Krom těchto hlavních postav zde dále vystupují 
prorok Eliseus, vandrovní tovaryš Sedoch, měšťan Boas, sou-
keník Lamech, rychtář Balach, biřic Sybulik, kramář Barabáš 
a Ráchelin švagr Salomon. Časově je děj zasazen do dob a pro-
středí Starého zákona.

Záchranu pro Ráchel představuje prorok Eliseus, jemuž 
kdysi sloužil Ráchelin zemřelý muž. Ten nešťastné vdově pora-
dil, aby tu trochu oleje, kterou ještě doma má, přelila do jiné ná-
doby a aby si těch nádob sehnala co nejvíce, bude stále přelévat 
a všechny nádoby naplní olejem, který prodá a vydělá peníze na 
zaplacení dluhu.

Na závěr pár ukázek textu pro představu, jaký byl Kyrmeze-
rův jazyk a styl. Drama mělo naučný charakter, Kyrmezer chtěl 
nabádat ke spořádanému a zbožnému životu. Nechybí lehká 
ironie, ale především jeho jazyk je dobře srozumitelný a nedělá 
potíže ani dnešnímu čtenáři. Zdá se, že šroubovanost typická 
pro humanistickou literaturu mu byla cizí, nebo jednoduchostí 
sledoval úsilí o snadnou srozumitelnost a tedy i působivost díla.
Ráchel:
Tvé řeči jsem rozuměla výborně,                                                                                     
ale toto pravím v pravdě jistotně:

Kde bych já bídná žena peněz vzala,

abych hned takový dluh zpravovala?

Můj nebožtík pán málo důchodu měl,

tak mi ani haléřka neodemřel,

než pozůstavil mi prázdného domu,

dva syny a nemálo dluhův k tomu.
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Oběti 2. světové války 
z Ostrožské Nové Vsi (1. část)

Každý rok uctíváme památku našich občanů, kteří zahynuli 
během 2. světové války. Každý rok při vzpomínkovém setkání 
u příležitosti osvobození naší obce dne 27. dubna 1945 čteme 
u pomníku v parku Hrdinů jejich jména. Čím více se ale vzda-
lujeme od tohoto tragického období, tím větší nebezpečí hrozí, 
že pro další generace zůstanou tato jména pouze jmény, i když 
budou navždy vyslovována s hlubokou úctou. O většině z nich 
víme my, kteří nepatříme mezi pozůstalé rodinné příslušníky, 
velmi málo.

Protože doba pokročila a přibývá nových informací dostup-
ných na internetu, tak se mi podařilo o několika z těch, kte-
ří položili život za naši svobodu, získat něco bližšího o jejich 
osudech. Některá zjištění se v detailech liší od těch, která jsme 
dosud znali. Snad nejméně toho víme o panu Josefu Pazlarovi, 
přednostovi železniční stanice v Ostrožské Nové Vsi. Věnuj-
me mu první příspěvek, který je „poskládán“ z krátkých zpráv 
uveřejněných v dobovém tisku, výběru z odborných studií i ze 
vzpomínkových publikací vydaných po první i druhé světové 
válce, podávajících drsná svědectví o osudech účastníků „váleč-
ného pekla“. Vedla mne také snaha, alespoň stručně přiblížit 
historické události související s osobou Josefa Pazlara. V kroni-
ce naší obce, uložené v Okresním archivu v Uherském Hradišti 
jsem nepátrala.

Josef pazlar
* 19. 3. 1892 Bystré – † 8. 4. 1943 Vratislav
Město Bystré se nachází v okrese Svitavy, v Pardubickém 

kraji. Tam se na čp. 194 narodil Josef, syn Karla Pazlara a jeho 
manželky Marie. Otec byl panský hajný v Bystrém, matka byla 
dcerou Františka Prušky, domkaře v Bystrém a Anny, roz. Ba-
labánové.1

Hybrystes:
Snad ste s svým pánem skvostně živí byli

a snad ste vždycky více utratili,                                                                             
nežli ste z služby mohli dostávati,

a tak vám nemohlo postačovati,

chtěli ste z krejcaru groš utratiti,

potom ste musili v dluhy přijíti,

brali ste, pokud vám věřiti chtěli,

a na zadní kola nepomněli.

Též vdovičky svévoličky býváte,

některé dosti skvostně se chováte,

hledíce se jen krásně šperkovati,

abyste se mohli zalibovati

frejířům a jich k sobě přivábiti,

s nimi do svítání veseli býti

říkajíce: „Ještě sobě povolím,

pokud se svého mužíčka nebojím.“

Žádného posvícení nezmeškáte,

na svatbách, hodech přední býváte:

Tak se potom stává, když tak činíte,

Že v chudobu a dluhy přicházíte.

Snad se někdy dočkáme provedení některého Kyrmezerova 
dramatu na prknech novoveského divadla.

Vladimír Teťhal

Slovo národa: orgán československé strany národně-socialistické 
(noviny) – č. 84, 9. 4. 1946, s. 4
Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk

V 1. světové válce
Bojoval na italské frontě a vstoupil zde do československých 

legií. Působil v řadách výzvědčíků, kteří plnili různé průzkumné 
a výzvědné úkoly. Tyto výzvědné jednotky byly pak v září 1918 
začleněny do nově vzniklého 39. výzvědného pluku.2 Po vzni-
ku Československa, v polovině prosince 1918, odjíždí se svým 
plukem z Itálie do vlasti. Již 22. prosince jsou však odveleni na 
Slovensko se zastávkou ve Veselí nad Moravou. Část pluku pře-
čkala Vánoce ve Veselí, ostatní vojsko bylo ubytováno ve Vno-
rovech a ve Strážnici. Na Silvestra přišel rozkaz k odjezdu na 
Slovensko, kde byla velmi vypjatá situace již od listopadu, neboť 
zde probíhaly boje s Maďary o státní hranici mezi Slovenskem 
a Maďarskem. Na pohraniční linii byla soustředěna velká část 
československého vojska a vlastní boje trvaly až do června 1919. 
V této době pak byly mírovou konferencí stanoveny definitivní 
hranice slovensko – maďarské a maďarská vláda během červen-
ce své vojsko stáhla. O tom, jak velký byl boj o Slovensko, svědčí 
ztráty, které utrpělo naše vojsko od 2. 11 1918 do 14. 8. 1919 
- 864 padlo nebo zemřelo na zranění nebo na onemocnění na 
bojišti, 2830 bylo zraněných, 343 zajatých, 1960 pohřešovaných, 
1412 nemocných – celkem 7409 důstojníků a vojínů.3

Josef Pazlar dosáhl hodnosti strážmistra. Jak dlouho pobý-
val na Slovensku, se mi nepodařilo zjistit, ale když se dne 5. října 
1919 ženil, tak má v knize oddaných uvedenou adresu Sloven-
sko, polní pošta č. 50. Svatba byla v Dolních Kounicích (okres 
Brno – venkov) a jeho manželkou se stala Marie Veissová, 
dcera Františka Veisse, který byl krejčího v Dolních Kounicích 
a Kláry, dcery Václava Hladkého z Dolních Kounic.4

V Ostrožské Nové Vsi a po zatčení

Národní osvobození (noviny) – příloha čísla 27, 7.4.1927, s. 4 
Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo

První zmínka o jeho pobytu v Ostrožské Nové Vsi pochází 
z dubna roku 1927, kdy byl zvolen pokladníkem místní jednoty 
čsl. obce legionářské. Kdy k nám přišel a jestli rovnou do pozice 
přednosty či správce stanice, nevíme. Když mu 22. června 1928 
zemřel na tetanus syn Jaroslav (* 1922 – místo narození neuve-
deno), je dítě v knize zemřelých zapsáno jako syn úředníka stát-
ních drah v Ostrožské Nové Vsi (bez uvedení adresy bydliště).5 
V té době zde působil také oficiál ČSD Karel Cetkovský, který 
byl v březnu 1928 přeložen jinam.

Po okupaci zbytku republiky v roce 1939 se zapojil do od-
bojové organizace Obrana národa na Slovácku. Zorganizování 
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a vedení tzv. úseku Uherský Ostroh a okolí dostal na starost 
voják z povolání, poručík František Bogataj, rodák z Uherského 
Ostrohu, pod velením oblastního velitele, plukovníka Vladimíra 
Štěrby v Uh. Hradišti. Hlavním úkolem této skupiny bylo pře-
rušit železniční provoz na trati Uh. Ostroh – Trenčanská Teplá 
v případě útoku nacistů na Polsko. Činnost skupiny však byla 
brzy prozrazena jedním ze železničářů německé národnosti 
a hrozilo zatýkání. Františku Bogatajovi a dalším osobám, mezi 
kterými byl i poručík Antonín Štěrba z Ostrožské Nové Vsi, se 
podařilo v prosinci 1939 uniknout do zahraničí. Jiní byli zatčeni 
a postupně našli smrt většinou v nacistických věznicích a kon-
centračních táborech.6 Z těch, kteří byli odsouzeni „pouze“ 
k několika letům vězení či na doživotí, někteří přežili. 

Moravská orlice (noviny) – č. 88, 15.4.1943, s. 2
Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk

Podle slov paní Pazlarové byl její manžel zatčen někdy dub-
nu 1940 (viz. vzpomínka v novinách). Členové odbojové skupiny 
Obrana národa a ilegálních struktur komunistické strany z jiho-
východní Moravy byli po zadržení odváženi do Brna a vězněni 
v některé z policejních věznic. Po 17. listopadu 1939 používali 
nacisté opuštěné studentské koleje: od poloviny prosince 1939 
Sušilovy koleje a od 4. ledna 1940 také Kounicovy koleje.Všech-
ny policejní věznice v Brně jsou označovány souhrnně Kou-
nicovi koleje, protože ty byly centrální institucí těchto věznic. 
Zatčení odbojáři či jiní odpůrci nacismu zde pobývali zejména 
v průběhu vyšetřovacího procesu a po jeho ukončení byli trans-
portováni k soudu, většinou  do věznice ve slezském městě Bres-
lau, Kletschkaustrasse Nr. 31 (Breslau je česky Vratislav, polsky 
Wroclaw).

Josef Pazlar byl vězněn tři roky. Pravděpodobně, tak jako 
jiní, prošel několika věznicemi, protože ta vratislavská byla 
stále doplňována novými vězni. Mohl být vězněn i ve Wohlau 
(česky Volov, polsky Wolów). Je to město, ležící asi 38 km seve-
rozápadně od Vratislavi. V některých zdrojích bývá nesprávně 
zaměnováno za město Olawa (německy Ohlau, česky Olava), 
které se nachází asi 27 km jihovýchodně od Vratislavi.

Pan Pazlar byl odsouzen k trestu smrti stětím. Popravovalo 
se ve Vratislavi, gilotinou, v několikaminutových intervalech, 
většinou večer. Dne 8. dubna 1943, v 18:34 h., byl popraven jako 
první. Tohoto dne bylo od 18:34 h. do 19:10 h., během 36. minut, 
vykonáno deset rozsudků smrti.7

Po válce byli z pověření prezidenta republiky vyznamenáni 
popravení a umučení českoslovenští občané Československým 
válečným křížem 1939 „In memoriam“. Josef Pazlar byl vyzna-
menán v roce 1945.8

V seznamu vyznamenaných má uvedeno bydliště Starý Hro-
zenkov čp. 11. Vysvětlit si to můžeme takto: ve St.Hrozenkově 
je obecní dům, který má toto čp. dodnes. Stavba obecního domu 
byla dokončena v roce 1937 jako sídlo lékaře, četnické stanice, 
pošty a obecního úřadu. Byly zde i služební byty. Od 1. prosin-
ce 1940 se stal úředním prohlížitelem dobytka Miroslav Pazlar, 
který studoval zvěrolékařství v Brně a po uzavření vysokých škol 
našel práci ve St.Hrozenkově.9 Pazlarovi bydleli v Ostrožské 

Nové Vsi určitě na nádraží a je zřejmé, že se po zatčení přednos-
ty musela manželka s dětmi vystěhovat. Miroslav mohl být Paz-
larův syn, tak rodina později našla útočiště ve St. Hrozenkově.

Když se 39. výzvědný pluk při cestě na Slovensko, v prosinci 
1918, zastavil na Moravském Slovácku, strážmistr Josef Pazlar 
netušil, že se jednoho dne do našeho kraje vrátí, aby se později 
odtud vydal na svou poslední cestu, na jejímž konci čekala smrt.

Zdroje:
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zenkov, 2011, s. 64, 65, 68.

Ludmila Nešporová

Jaro v plném proudu 
Rozjezdu jarní části soutěžního ročníku 2018/19 již tradič-

ně předcházelo konání valné hromady, jež proběhlo v pátek  
8. 3. v prostorách klubovny FK. Na programu bylo zhodnocení 
roku 2018, které udělali zástupci vedení družstev žáků, doros-
tu a mužů. Samostatným bodem programu valné hromady bylo 
i vyhodnocení nejlepších mládežníků klubu. V kategorii pří-
pravek byl vyhodnocen Dominik Obal a za žáky získal ocenění 
Radek Jelének. Hostem valné hromady byl místostarosta obce 
Jaromír Lažek, který ve svém diskusním příspěvku poděkoval 
všem zainteresovaným do dění fotbalového klubu a přislíbil 
podporu ze strany vedení obce. 

 Velmi dobře zahájili jarní soutěže muži, po šesti odehraných 
kolech mají na kontě čtyři výhry, jednu remízu a jednu prohru. 
V tabulce okresního přeboru drží třetí příčku a před sebou mají 
souboje s týmy na prvním a druhém místě. Rovněž družstvo do-
rostu prokazuje ve svých utkáních výrazné zlepšení oproti pod-
zimní části. I přes lepší výsledky si však z pěti utkání vybojovalo 
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Trenérka roku 2018 
V dubnu roku 2019 paní Petra Hastíková, která se trénování 

věnuje přes 25 let, byla oceněna Českou gymnastickou federací 
jako trenérka roku 2018.

Její matka je dlouholetá hlavní trenérka paní Eva Hýbalová. 
Ta se věnuje gymnastice celý život, a tudíž je jasné, že dcera po-
kračuje v jejích šlépějích. Petra nejdříve cvičila a závodila za náš 
oddíl, získávala od nejmladších kategorií až po nejstarší mnoho 
medailí a ocenění, svou pílí, dřinou a odříkáním se probojovala 
i na Mistrovství České republiky, za což jí patří samozřejmě vel-
ký dík a velká gratulace.

Po skončení závodní kariéry působí dodnes v oddílu jako 
trenérka, která předává své zkušenosti a  znalosti dalším dětem, 
které přicházejí do našeho oddílu trénovat a věnovat se spor-
tovní gymnastice, za což jsme velmi rády. Za svou trenérskou 

kariéru vychovala mnoho nadějných gymnastek, které ať už na 
závodech po celé ČR nebo na přeborech získaly velmi dobrá 
umístění a zisk medailí.

Je třeba vyzdvihnout účast našeho oddílu a našich gym-
nastek na MČR, kdy si naše závodnice měří síly s gymnastkami 
z vrcholových středisek naší republiky.

Kdo u toho všeho stojí a kdo má velký podíl na takových 
úspěších – celý kolektiv trenérů, ale z velké části hlavně Petra 
Hastíková, trenérka a rozhodčí II. třídy, která svými znalostmi 
a studiem dalšího nového pomáhá udržovat chod celého oddílu 
sportovní gymnastiky.

Jí patří velký dík a ocenění za trenérku roku 2018.
      

Ivana Frantová

Novoveského přespoláku se zúčastnilo 183 sportovců od 2 do 70 let
Tradičním dvaačtyřicátým Novoveským přespolákem, který 

je zařazen do projektu ČUS Sportuj s námi a podporován také 
Zlínským krajem, byla v Ostrožské Nové Vsi zahájena moravská 
závodní sezóna v rychlostní kanoistice. V konkurenci 122 pádlu-
jících a 167 běhajících se domácím podařilo vystoupit na stupně 
vítězů třiadvacetkrát, z toho třináctkrát na vodě.

Dopolední závody v pádlování na dlouhých tratích zařaze-

ných do Velkomoravské ligy si vítězně užili také mistři Evro-
py - hranický kajakář Jakub Zavřel oblékající dres pražského 
USK a čerstvý sportovec okresu, kanoista Jiří Zalubil. Odpo-
lední běhání v okolí jezera zvládli na nejdelších tratích nejlépe 
olomoucká kajakářka Kristýna Zvěřová a míkovický vytrvalec 
Jiří Bednářík. Jedenadvacetiletý kanoista David Janík se stal 
prvním borcem v dosavadní historii Novoveského přespoláku, 

jen čtyři body za jedno vítězství a jednu remízu, což zatím nesta-
čí na odpoutání se od poslední, desáté příčky tabulky okresního 
přeboru.  To se zatím daří družstvu žáků, kteří sice odehráli jen 
tři kola. Na kontě mají jednu výhru a dvě prohry, což jim stačí 
na osmou příčku tabulky okresního přeboru. Naši benjamínci 
– družstvo přípravky - hrají svoji soutěž z nařízení řídícího sva-
zu bez výsledků, tudíž i bez tabulky soutěže. Je to škoda, neboť 
předvádí na fotbalovém hřišti velmi dobrou hru. 

O dobrém přístupu a předváděné hře svědčí i zvýšená ná-
vštěvnost diváků napříč všemi kategoriemi.  Fotbalový klub má 
ve svém plánu uspořádat i další divácky úspěšnou akci, kterou 
je devátý ročník fotbalového turnaje tříd základní školy, jež se 
uskuteční v pátek 31. 5. v 8 hodin na hřišti. Na tuto akci tímto 
zveme celou sportovní veřejnost obce.  

Marek Tvrdoň
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Ostrožská Nová Ves se může opět chlubit sportovcem 
okresu, v historii ankety už po osmé

 Stolní tenis – soutěžní sezona 2018/2019
„A“ mužstvo dokončilo jubilejní 10. sezonu v řadě v kraj-

ských soutěžích. Náš tým nastupoval v krajském přeboru II. tří-
dy, skupiny B. Podle papírových předpokladů jsme patřili mezi 
okruh aspirantů na postup, což jsme celou sezonu naplňovali. 
Z 22 zápasů jsme ztratili body pouze při dvou porážkách od 
vítězů třídy z Bílovic a v nekompletní sestavě jsme remizovali 

v Bojkovicích. Ze zbývajících 19 zápasů jsme odešli jako vítě-
zové a obsadili jsme celkově nepostupové 2. místo s obrovským 
náskokem na třetí tým v pořadí Spartak Hluk. Nejlepším hrá-
čem byl tradičně Josef Mahdalíček mladší. S 90% úspěšností byl 
druhým nejlepším hráčem v celé soutěži a v okresním žebříčku 
mu patří nádherné 10. místo.  V „A“ dále hráli Marek Kolečkář, 

který dokázal závodit na pětikilometrové trati nejdříve na kanoi, 
bezprostředně na to na kajaku a svůj obdivuhodný výkon zavr-
šil odpoledním během dlouhým téměř sedm kilometrů. Věkový 
rozdíl mezi nejmladším (Tomáš Talába, syn domácí kajakářky 
Zuzany Mocharové) a nejstarším (Jaroslav Trojek z Uherského 
Ostrohu) účastníkem soutěže bylo úctyhodných 68 let!
Výsledky letošního přespoláku:
• minikanoe, 2 km: Ondřej SEDLÁK (Slovan Hranice)
• minikajak, 2 km: Tomáš KAPOUN  
 a Klára ZENDULKOVÁ (Kojetín)
• kanoe, 5 km: Jiří ZALUBIL (Ostrožská Nová Ves)  
 a Denisa JANÁČKOVÁ (Přerov)
• kajak, 5 km: Jakub ZAVŘEL (USK Praha)  
 a Kristýna ZVĚŘOVÁ (KVS Olomouc)
• běh 500 m: Jiří UVíRA a Ema VYMAZALOVÁ  
 (oba Kanoistika Ostrožská Nová Ves)
• běh 1 km: Vojtěch BEDNÁŘíK (SK Míkovice)  
 a Klára ZENDULKOVÁ (Kojetín)
• běh 2,5 km: Ondřej PRCHLíK  
 (Kanoistika Ostrožská Nová Ves)  
 a Kristýna ZVĚŘOVÁ (KVS Olomouc)
• běh 6 km: Jiří BEDNÁŘíK, st. (SK Míkovice)
Domácí medailisté - pádlování
• Karolína Pavlíčková (bronz, mK1 benjamínky B)
• Tereza Studničková (bronz, mK1 benjamínky C)
• Jiří Uvíra (zlato, mK1 benjamínci C)
• Veronika Húsková (stříbro, kanoistky)
• Simona Andrýsková (bronz, kanoistky)
• František Polách (stříbro, C1 žáci)
• Jan Pavlíček (stříbro, C1 dorostenci)
• Jiří Zalubil (zlato, C1 muži a veteráni)
• David Janík (stříbro, C1 muži a veteráni)
• Ondřej Prchlík (stříbro, K1 žáci)
• Josef Húsek (stříbro, K1 dorostenci)
• Jiří Kusák (bronz, K1 dorostenci)
• Jan Pojezný (bronz, K1 junioři)
Běh
• Ema Vymazalová (zlato, benjamínky ml.)
• Jiří Uvíra (zlato, benjamínci ml.)
• Alexandr Gabriel (bronz, benjamínci nejml.)
• Anna Pavlíčková (stříbro, dorostenky)
• Pavlína Mlčochová (zlato, veteránky)
• Ondřej Prchlík (zlato, žáci)
• František Polách (bronz, žáci)
• Jiří Kusák (bronz, dorostenci)
• Jan Pojezný (bronz, junioři)
• Roman Kotačka (stříbro, veteráni)

Sezóna rychlostních kanoistů nabírá na obrátkách
Třemi závody Velkomoravské ligy (Novoveským přespolákem,  

kojetínskými dlouhými tratěmi na Moravě a Brněnskou pět-
kou), jež znamenaly zisk 69 medailových umístnění, se úctyhod-
ných dvaatřicet pádlujících v dresech Ostrožské Nové Vsi před-
stavilo na první celostátní soutěži - Mistrovství České republiky 
na dlouhých tratích (5 km) v Týně/Vltavou zařazené do seriálu 
Českého poháru.

Republikové stříbro (K1 žáci) a bronz (K2 žáci spolu s nyní 
už zbraslavským Součkem) získal i přes takřka týdenní tréninko-
vý výpadek čtrnáctiletý kajakář Ondřej Prchlík, bronz (C2 juni-

orky spolu s nyní už královéhradeckou Seidlerovou) kanoistka 
Veronika Húsková a stříbro z 2,5km trati desetiletý benjamínek 
Jiří Uvíra.

Čtvrtá místa zaznamenali kanoistka Nikola Gavalová a be-
njamínci Štěpán Janoška (z Veselí/Moravou) - Dalimil Knotek 
(z Uherského Ostrohu) na deblkajaku, Lukáš Zálešák - Dani-
el Knotek (z Uherského Ostrohu) na deblkanoi. Velmi pěkný 
závod byl k vidění i v podání dorosteneckého deblkajaku Josef 
Húsek - Jiří Kusák (z Ostrožské Lhoty), který byl v cíli šestý. 
Slušnou pátou příčku obsadil Jan Pavlíček (z Ostrožské Lho-
ty) spolu s plzeňským Fojtíkem na deblkanoi. V individuálních 
disciplínách dokázali s těmi nejlepšími držet tempo také Štěpán 
Janoška, Karolína Pavlíčková (z Kunovic) a Tereza Studničková 
na minikajacích. Trojice Prchlík, Pavlíček, Húsek se z Týna nad 
Vltavou přesunula na soustředění spolu s členy Sportovního 
Centra Mládeže a reprezentace ke Slapské přehradě.

Termínová listina

4. 5. Offene Österreichische Marathon Staatsmeisterschaft Wien/AUT

11. 5. - 13. 5. II.ČP: I.NZ RDS + ČP mládeže Račice

18. 5. - 19. 5.
18. međunarodna memorijalna regata Matija Ljubek 

&Zagreb open water festival
Zagreb/CRO

24. 5. - 26. 5. I.závod světového poháru Poznan/POL

24. 5. - 26. 5. Medzinárodná regata juniorov/U23 Piešťany/SVK

25. 5. - 26. 5. Moravský pohár, VML Kojetín

31. 5. - 2. 6. II.závod světového poháru Duisburg/GER

31. 5. - 2. 6. Světový pohár v maratonu Baerum/NOR

1.6 - 2. 6. Havel6Cup, VML OLO - Grygov

7. 6. - 9. 6. III. ČP: NZ RDJ + ČP mládeže Račice

15. 6. Nominační závod pro ME v maratonu Hradec Králové

15. 6. Přerovská 200, VML Přerov

16. 6. Hranická 200, VML Hranice

22. 6. - 23. 6. Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa Šamorín/SVK

25. 6. – 27. 6. Evropské hry Minsk/BLR

29. 6. Trenčianská regata Trenčín

30. 6. - 13. 7. Předrepublikové soustředění Zvíkov

11. 7. - 14. 7. MEJ + ME U23 Račice

18. 7. - 21. 7. MČR krátké tratě Račice

Vít Pjajčík
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Ivo Mikoška, Martin Konečný a Radim Pres. Za rozhodnutých 
stavů jednotlivých utkání získával první zkušenosti s krajským 
stolním tenisem i desetiletý Matyáš Kolečkář, který má pro stol-
ní tenis velký talent a dokonce i několik zápasů vyhrál.

„B“ mužstvo obsadilo 9. příčku v okresním přeboru I. tří-
dy a zachránilo tuto soutěž i pro příští ročník. Nejúspěšnějším 
hráčem v „B“ mužstvu 
byl Martin Konečný, 
který dlouho vedl i pro-
centuální úspěšnost celé 
nejvyšší okresní třídy. 
Nakonec v individuální 
úspěšnosti skončil na 
pěkném 4. místě. Přes-
tože se jedná o týmovou 
soutěž, tak má největší 
zásluhu na udržení I. 
okresní třídy i pro příští 
rok. Spolu s ním hrá-
li v mužstvu dále Filip 
Šmejkal, Václav Mičola, 
Šimon Mareček a při ab-
senci některého z hráčů 
základní sestavy vypomáhali Patrik Rampáček, Vratko Kučerák 
a Josef Konečný. 

„C“ mužstvo po loňském postupu do II. třídy okresního pře-
boru mělo za cíl udržení v soutěži, který se jim těsně nepovedlo 
splnit. Skončili totiž na 10. místě a s ohledem na vývoj krajských 
soutěží to k udržení o jednu příčku nestačilo. Nejlepším hráčem 
družstva byl Tomáš Kodrla následovaný Patrikem Rampáčkem, 
Antonínem Vlkem a Pavlem Vintrem. Do několika zápasů na-
stoupili i Matyáš Kolečkář a Dominik Miklíček.

„D“ mužstvo nastupovalo ve III. třídě okresního přeboru. 
Po celou sezonu patřili k nejlepším týmům v soutěži a nakonec 

skončili na nepostupovém 3. místě. Nejúspěšnějším hráčem byl 
Matyáš Kolečkář následovaný Josefem Konečným, Dominikem 
Miklíčkem a Vratko Kučerákem. Do několika zápasů nastoupili 
ještě Josef Mahdalíček starší, Miroslav Kodrla a Jiří Kadlček.

„E“ mužstvo nastupovalo ve IV. třídě okresního přeboru. Ob-
sadilo 7. místo ve středu tabulky a bez problémů si zajistili účast 

ve IV. třídě i pro příští rok. 
Nejúspěšnějším hráčem 
byl Dominik Miklíček ná-
sledovaný Martinem Vaře-
chou, Martinem Húskem, 
Miroslavem Kodrlou a Ni-
kolou Kučerákovou. Do 
několika zápasů nastoupili 
ještě Vojtěch Valný a To-
máš Jurásek.

Žákovská soutěž byla 
rozdělena do tří částí. 
V první a druhé části jsme 
hráli nižší druhou ligu. Pro 
třetí část se přihlásilo ně-
kolik dalších žákovských 
družstev, takže jsme byli 

přesunuti do III. žákovské ligy, kde nakonec žáci obsadili 3. 
místo. V základní sestavě hrál Filip Mareček, který je momen-
tálně naším nejlepším žákem, dále Šimon Svoboda a Jakub Vr-
bík. Pokud některý z výše jmenovaných hráčů nebyl k dispozici, 
tak své první mistrovské zápasy odehráli Tobiáš Dostál, Eliáš 
Kozmík a Robert Žajdlík. Mezi naše žáky by se teoreticky dal 
počítat i již několikrát zmíněný Matyáš Kolečkář, který je ovšem 
kmenovým hráčem KST Hluk a mužské soutěže u nás hraje na 
hostování.  

Ivo Mikoška

Krajský přebor II. třídy sk. B, muži 2018/2019
# Mužstvo U V R P Skóre Body
1. Stolní tenis Bílovice 22 20 1 0 1 272:124 82
2. Orel Ostrožská Nová Ves 22 19 1 2 0 264:132 80
3. TJ Spartak Hluk 22 13 2 7 0 237:159 63
4. TJ Vlčnov A 22 13 1 7 1 216:180 61
5. Orel Zlín B 22 12 3 7 0 219:177 61
6. TJ Bystřice pod Hostýnem C 22 9 1 12 0 176:220 50
7. KST Dolní Němčí D 22 9 0 12 1 162:234 48
8. SK Újezd 22 7 4 11 0 188:208 47
9. TJ Bojkovice z.s. 22 7 2 13 0 178:218 45

10. TJ Vidče 22 7 1 14 0 164:232 44
11. ST AMON Kunovice C 22 5 1 16 0 166:230 38
12. TJ Bystřice pod Lopeníkem 22 1 1 19 1 116:280 25
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10

www.ktcz.eu
Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky, kteří využívají pouze televizní službu a uzavřou novou Smlouvu na datový tarif

v období od 1. 5. 2019 do 31. 5.2019 s minimální dobou užívání 24 měsíců.

Pořiďte si smlouvu na

INTERNET s 50% slevou
WiFi router za zvýhodněnou cenu

Bezplatná aktivace, zápůjčka modemu

+ májové překvapení
Více informací na zákaznické lince: 848 800 858, e-mailové adrese:

 info@ktcz.eu nebo na obchodních místech. 

Je máj, je lásky … a internetu čas 
… s internetem od nás se Vám láska nezasekne … 
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Společenská kronika
březen - duben  2019

70 let:
13. 3. Jarmila Žaludková Nová 801
18. 3. Zdeněk Crla Zahradní 886
20. 3. František Endrych Záhumení 241
20. 3. Miroslav Šálek Dolní 541
23. 3. Josef Vitovský Dolní 825
29. 3. Zdeněk Bezděk Chylická 1
  1. 4. Ing. Miroslava Kusáková Chylická 3
11. 4. Jaroslav Hruška Krajiny 257
16. 4.  Božena Blažková Kunovská 403

75 let: 
  1. 3. Marta Votavová Za Kostelem 668
11. 3. Ludmila Klabačková Padělky 435
 16. 4. Jaroslava Botková Družstevní 821
24. 4.  Jaroslav Zajíček Chylická 261
25. 4. František Hruboš Dědina 34
25. 4. Antonín Húsek Dědina 379

80 let:
29. 3.  Marie Hriceňáková Školní 764
  7. 4. Josef Straka  Za kostelem 785
26. 4. Miroslava Kolmanová Dolní 796
26. 4. Jaroslava Zigmundová Dolní 461

85 let: 
  1. 3. Jan Húsek Na Hrázi 26
10. 3. Anna  Botková Záhumení 840
25. 3. Marie Slezáková Dolní 706

86 let:
  9. 3. Marie Slezáková Za Kostelem 688
  2. 4. Josef Machálek Nová 738

87 let:
23. 4.  Anna Potrusilová Na Rolách 658

88 let:
  2. 3. Marie Bartoníčková Padělky 87
21. 3. Josef Pijáček Za Kostelem 741
29. 3. Jindřich Kolman Dolní 796

89 let:
12. 3. Marie Peprníčková Chylická 262

90 let
21. 3. Marie Nedbalová Školní 704
24. 3. František Bedřich Nivky 740
29. 4.  Jarmila Jochová Za Kostelem 730

91 let:
16. 3.  Marie Štěrbová Dědina 162

92 let:
15. 4.  Anna Jurásková Záhumení 481
24. 4.  Jiřina Potrusilová Dolní 352 

Zlatá svatba:
19. 4. František a Jiřina Bočkovi
  Obecnice 680

Svatba:
  1. 4. Monika Machová Dědina 166
 Martin Nytra Praha

27. 4.  Veronika Sedláčková Kopanice 101
 Filip Durďák Chylická 5

10. 5. Michaela Molková Uherský Ostroh
 Michal Pokorný Dolní 337

Narození:
2. 4. Helena Balážová  Za Kostelem 847
4. 4. Anežka Šišperová Dolní 844
 

Úmrtí
 7. 3. Ludmila Zalubilová (1953) ......................................................U Svatých 80
 15. 3. Jiřina Malíková (1950) ........................................................ Dědina 187
 18. 3. Anna Rehwaldová (1936) ...............................................Za Kostelem 790
 31. 3. Ludmila Botková (1930) ................................................... Záhumení 791
   9. 4. Josef Hrňa  (1950) .......................................................... Dědina 26
 22. 4. Zdeňka Kusáková (1942) ........................................................... Dolní 482
 28. 4. Božena Jurásková (1938) ........................................................ Mírová 919
   2. 5. Jaroslava Řiháčková (1946) .......................................................... Drahy 445
   2. 5.  Josef Jurásek (1960) ...........................................................Nivky 518  
 3. 5.  Ludmila Hudečková  (1937) ................................................... Záhumení 586
   9. 5. Anna Jurásková (1927) ................................................... Záhumení 481  



VERNISÁŽ hommage V. H.
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DEN MATEK


