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v pátek 28. června 2019 v prostorách školního dvora.
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Vážení spoluobčané, 
letošní rok se přehoupl do druhé poloviny a školáci mají 

za sebou další školní rok, opustili školní lavice na 2 měsí-
ce a budou si užívat zasloužené prázdniny. Letošní deváťáci 
se však už do své třídy jako žáci naší školy nikdy nevrátí, je-
likož se po prázdninách rozprchnou do všech možných kou-
tů republiky, nastoupí do nových středních škol a do učilišť. 
Při slavnostním předávání vysvědčení jsem si všimla, že ně-
kteří se radovali, že mají základku konečně za sebou. Smá-
li se tomu, když jsem říkala, že se denně nebudou potkávat 
se svými kamarády, se kterými se znají od dětství, že budou 
sami v cizím prostředí, kde si budou muset najít nové kama-
rády. Také některé rozesmála myšlenka, že si musí dávat pozor 
do jaké party lidí se dostanou a že někdy stačí málo a můžou 
mít problémy se zákonem. Pak je návrat mezi slušné a spo-
řádané lidi mnohdy velmi složitý. Ale také jsem si všimla, že 
většina děvčat měla i slzy v očích a nakonec se jim vlastně 
z naší školy ani jít nechtělo. V ten moment si také všichni uvě-
domovali to, že jim se spolužáky a učiteli bylo vlastně dobře. 
Je známé a říká se, že člověk si mnohého váží, až když to ztrá-
cí. A to bylo v očích našich deváťáků vidět. Tento školní rok 
v naší obci nebyl ve znamení každoročního odchodu deváťáků, 
ale pro novoveskou školu je i jakýmsi mezníkem, kdy si od-
chází zaslouženě odpočinout pan zástupce Jaroslav Němec. 
Ve školství působil 40 let, z toho v naší škole 36 let a funkci zá-
stupce ředitele vykonával od 1. 2. 1992. Při loučení s deváťáky 
pronesl slova, která uvedl v knize letošních deváťáků: „Čtyři 
roky jsme se spolu v hodinách zeměpisu toulali po místech 
blízkých i vzdálených. Teď se naše cesty rozchází. Vy vyrážíte 
do světa a já domů. Přeji Vám hodně úspěchů na cestách.“ 
Za jeho celoživotní práci ve školství mu patří obrovský obdiv 
a poděkování za jeho výborně odvedenou práci v novoveské 
škole.  A já jemu i deváťákům přeji hodně úspěchů na jejich 
nové cestě, k tomu pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu pro-
žitých dnů v kruhu svých nejbližších. Také mám tajné přání, 
ať všichni nikdy nezapomenou na naši školu a naši obec. To, 
že se bývalí žáci naší školy a rodáci rádi vracejí do Ostrožské 
Nové Vsi, mám možnost vidět na vlastní oči při slavnostním 
přijetí rodáků spolužáků, kteří se po mnoha desítkách let od 
ukončení školní docházky schází. V jejich očích je vidět radost 
právě ze setkání se spolužáky. Rádi se vrací do své rodné obce 
ze všech koutů naší vlasti, někteří i z daleké ciziny. A o to, aby 
se sem rádi všichni vraceli se snaží i současné vedení obce. 
Na konci měsíce května byly započaty práce na rekonstrukci 
kanalizace v ulici Dolní od mlékárenské zatáčky po zdravot-
ní středisko. Po dokončení kanalizace v průběhu měsíce srp-
na budou probíhat práce na rekonstrukci místní komunikace 
v této časti ulice Dolní.  V měsíci červnu byly zahájeny práce 
na zbudování parkoviště před mateřskou školkou. Jelikož tato 
rekonstrukce je časově náročná a není možné ji stihnout po 
dobu prázdnin mateřské školky, bylo nutné práce provádět 
i v průběhu provozu mateřské školy. Za způsobené komplikace 
se všem rodičům i dětem omlouváme a děkujeme všem za trpě-
livost a pochopení.  A co nás ještě letos čeká? Je to další etapa 
prací při realizaci víceúčelového hřiště za DPS.  Také na tuto 
akci a na rekonstrukci místní komunikace v ulici Dolní máme 
již vysoutěženého dodavatele. V měsíci únoru byla podána 
na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na realizaci 
akce Víceúčelové hřiště. Bohužel naše obec dotaci nezískala, 
přesto budeme v realizaci pokračovat.  Úspěšnější při získání 
finančních prostředků však byla farnost Ostrožská Nová Ves, 
která požádala Ministerstvo kultury o poskytnutí dotace na vý-
malbu kostela a získala z rezervy ministerstva kultury dotaci ve 
výši 850 000 Kč. Vzhledem k tomu, že před realizací výmalby 
musí být provedena rekonstrukce elektroinstalace kostela, tak 

čeká farnost do konce letošního roku množství práce a potřeba 
finančních prostředků. 

První polovina letošního roku byla nejen pro naši obec, ale 
i pro celou republiku a celou Evropu ve znamení značných 
výkyvů v počasí. Bohužel se tyto výkyvy počasí nevyhnuly ani 
naší obci a potrápily nás v zimě přívaly sněhu. Také se nám ne-
vyhnula silná bouřka spojená s abnormálním přívalem srážek, 
která naši obec a mnohé občany potrápila v sobotu 22. červ-
na. Paradoxem byla skutečnost, kdy je formou SMS informo-
vána každá obec o výstrahách, které se týkají upozornění na 
vysoké teploty, silné bouřky, nebezpečí požáru. Právě v sobotu 
22. června letošního roku došla SMS s obsahem, že není hlá-
šena žádná výstraha. Příroda je však nevyzpytatelná a po 14 
hodině přišla silná bouřka se silnými přívaly vody v takovém 
rozsahu, že množství vody naše kanalizace nebyla schopna 
pojmout, a proto někteří občané ve všech částech obce byli 
postiženi zaplavením sklepů, domů a zahrad. Také sklepy nově 
zrekonstruovaného společenského sálu voda neminula. Do-
šlo k materiálním škodám na majetcích, ale naštěstí nedošlo 
k úrazům a ztrátě na životech. Po skončení bouřky voda na-
štěstí ustoupila, ale ve sklepech voda zůstala. Obrovské podě-
kování za ochotu a uznání za jejich obětavou práci patří ha-
sičům z Uherského Ostrohu a především našim hasičům, kteří 
okamžitě nastoupili do akce a pomohli s odklízením následků 
této pohromy.

Milí spoluobčané, 
přeji vám všem krásné a odpočinkové léto prožité ve zdraví, 

pohodě a v kruhu svých nejbližších, dětí a vnoučat. 

Jaroslava  Bedřichová

Slovo starostky 

ÚVODNÍK
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 25. 6. 2019 se konalo  

5. zasedání Zastupitelstva obce  
Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
•	 rozpočtové	opatření	č.	5,	kterým	se	na-

vyšují	investice	na	místní	komunikaci	
před	 mateřskou	 školou	 o	 1	 550	 000	
Kč	 a	 přesunují	 dotace	 pro	 zájmové	
organizace	do	investičních	dotací	pro	
zájmové	organizace	ve	výši	50	000	Kč,	

•	 upravený	rozpočet	roku	2019	v	těchto	
závazných	ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 63 738 700 Kč

Daňové příjmy 55 320 000 Kč

Nedaňové příjmy 7 053 000 Kč

Kapitálové příjmy 130 000 Kč

Přijaté dotace 1 235 700 Kč

Výdaje upravené celkem 61 640 000 Kč

z toho:

Doprava 15 360 000 Kč

Vodní hospodářství 10 656 000 Kč

Poštovní služby 464 000 Kč

Vzdělání 6 664 000 Kč

Kultura, církve a sdělovací 
prostředky

2 650 000 Kč

Tělovýchova a zájmová 
činnost

5 722 000 Kč

Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj

3 919 000 Kč

Ochrana životního prostředí 4 435 000 Kč

Sociální péče a pomoc 80 000 Kč

Civilní připravenost na 
krizové stavy

20 000 Kč

Požární ochrana a IZS 658 000 Kč

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

9 674 000 Kč

Finanční operace 1 237 000 Kč

Vratky a ostatní transfery 101 000 Kč

Financování rozpočtu 
upravené celkem

- 2 098 700 Kč

z toho:

Krátkodobé financování – 
změna stavu na bank. účtech

2 028 300 Kč

Dlouhodobé financování – 
investiční úvěr 

0 Kč

Splátky dlouhodobých 
půjčených prostředků

-4 167 000 Kč

Opravné položky k peněž. 
operacím Sazka

40 000 Kč

Upravený	rozpočet	obce	bude	zpraco-
ván	pro	informační	systém	dle	platné	
legislativy,	
•	 závěrečný	účet	obce	za	rok	2018	včet-

ně	 výsledku	 zprávy	 o	 přezkoumání	
hospodaření	 Obce	 Ostrožská	 Nová	
Ves	za	rok	2018,	která	je	přílohou	zá-
věrečného	účtu	obce	za	rok	2018,	

•	 účetní	závěrku	obce	sestavenou	k	roz-
vahovému	dni	31.	12.	2018	včetně	pro-
tokolu	o	schválení	účetní	závěrky,	

•	 předložený	 Seznam	 podpořitelných	
nemovitostí	 ke	 dni	 25.	 6.	 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.	

Souhlasí:
•	 v	souladu	s	§17	odst.	7	písm.	a)	zákona	

č.	250/2000	Sb.	o	rozpočtových	pravi-
dlech	 územních	 rozpočtů	 v	 platném	
znění	 s	 celoročním	 hospodařením	
obce	za	rok	2018,	a	to	bez	výhrad.	

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
•	 rozpočtové	opatření	č.	3	schválené	ra-

dou	obce	č.	14	dne	2.	5.	2019	týkající	
se	 přijetí	 dotace	 na	 volby	 do	 Evrop-
ského	parlamentu,	

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 4	 schvále-
né	 radou	 obce	 č.	 17	 dne	 19.	 6.	 2019	
týkající	 se	 navýšení	 příjmů	 z	 nájmů	
hrobů,	 prodeje	 materiálu	 a	 neinves-
tičního	majetku,	vrácení	přeplatku	zá-
loh	na	energie,	přijetí	podílu	ze	zisku	
OTR.	 Na	 straně	 výdajů	 přeúčtování	
za	 sběr	 papíru	 ZŠ,	 přesun	 položek	
v	rámci	údržby	a	pořízení	odpočinko-
vé	 zóny	a	dětského	hřiště	a	navýšení	
výdajů	v	položce	péče	o	veřejnou	ze-
leň,	

•	 informaci	 starostky	 obce	 o	 investič-
ních	a	neinvestičních	akcích	probíha-
jících	v	roce	2019	v	obci	včetně	jejich	
finančního	plnění	k	25.	6.	2019,	

•	 informaci	 starostky	 obce	 o	 splnění	
podmínky	 zahájení	 pozemkových	
úprav	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
a	v	k.	ú.	Chylice.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 21. 5. 2019 se konalo  

15. zasedání rady
Rada schvaluje: 
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 zakázce	

na	 stavební	 práce	 „Ostrožská	 Nová	
Ves,	ulice	Dolní,	rekonstrukce	kanali-
zace	–	I.	etapa“	ve	výši	2	479	116,73	Kč	
bez	 DPH	 zaslanou	 společností	 PRO-
MONT	 Uherské	 Hradiště	 s.	 r.	 o.,	
Kněžpole	 218.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy,	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 připojení	 k	 distri-
buční	soustavě	č.	12515200	na	pozem-
ku	parc.	č.	5663	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	 za	 cenu	 10	 000	 Kč	 včetně	 DPH	
zaslanou	 společností	 E.ON	 Distribu-
ce,	a.	s.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	smlouvy,	

•	 podpis	Smlouvy	o	zřízení	věcného	bře-
mene	na	pozemku	parc.	č.	5232	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	6	050	Kč	
vč.	 DPH	 zaslanou	 společností	 E.ON	
Distribuce,	 a.	 s.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy,	

•	 zařazení	žádosti	manželů	Juráskových	
do	 seznamu	 nemovitostí	 ke	 Směrnici	
č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	
demolici	s	následnou	výstavbou	nové-
ho	RD	či	výstavbu	nového	RD	v	již	za-
síťovaném	území	–	manželé	Juráskovi	
žádají	o	příspěvek	na	výstavbu	nového	
RD	na	historicky	zasíťovaném	pozem-
ku	parc.	č.	817/2	a	817/3	v	k.	ú.	Chylice,	

•	 žádost	o	poskytnutí	nepeněžního	daru	
ve	výši	3	000	Kč	pro	Sbor	dobrovolných	
hasičů	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 na	 sou-
těž	 mladých	 hasičů	 O	 putovní	 pohár	
starosty	 obce,	 která	 se	 bude	 konat	
16.	6.	2019	na	fotbalovém	hřišti	v	Os-
trožské	Nové	Vsi,	

•	 nepeněžní	dar	ve	výši	5	000	Kč	na	po-
řádání	 turnaje	 žáků,	 který	 se	 bude	
konat	15.	6.	2019	na	fotbalovém	hřišti	
v	Ostrožské	Nové	Vsi,	

•	 poskytnutí	 finanční	 podpory	 projek-
tu	 Uherskohradišťské	 nemocnice	
a.	 s.,	 „Kufříky	 pro	 maminky“	 ve	 výši	
4	000	Kč,	

•	 poskytnutí	 finanční	 podpory	 projek-
tu	 Uherskohradišťské	 nemocnice	
a.	 s.,	 „Stromy	 pro	 nemocnici“	 ve	 výši	
5	000	Kč,	

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	pro	
rok	 2019	 Lince	 bezpečí,	 z.	 s.,	 ve	 výši	
1	000	Kč.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	sepsáním	a	podpisem	veřejnoprávní	
smlouvy	o	poskytnutí	dotace	z	rozpoč-
tu	obce,	

•	 zápis	kroniky	za	rok	2018.	Rada	obce	
ukládá	vytvořit	čistopis	kroniky	včetně	
příloh	a	elektronickou	podobu	zápisu	
kroniky	 za	 rok	 2018	 do	 konce	 srpna	
2019.	

Rada ukládá: 
•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	části	pozem-

ku	 parc.	 č.	 1819	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	
Ostrožská	Nová	Ves,	

•	 informovat	žadatele	Český	svaz	včelařů,	
o.	s.	pobočný	spolek	o	podporu	projektu	
„Včelařská	 vzdělávací	 základna	 Hájek	
-	 Ostrožská	 Lhota“	 o	 možnostech	
poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce,
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•	 zaslat	 nominaci	 Místní	 knihovny	 Ost-
rožská	Nová	Ves	na	ocenění	„Knihov-
na	Zlínského	kraje“	roku	2019.	

Rada neschvaluje: 
•	 poskytnutí	 finančního	 daru	 spolku	

Asociace	rodičů	a	přátel	zdravotně	po-
stižených	dětí	v	ČR,	z.	s.

Rada bere na vědomí:
•	 upozornění	Městského	úřadu	Uherské	

Hradiště,	 Odboru	 stavebního	 úřadu	
a	 životního	 prostředí	 na	 rozpor	 zápi-
su	 ve	 spolkovém	 rejstříku	 a	 přílohy	
smlouvy	o	nájmu	pozemků,	 s	ochran-
ným	režimem	vodního	zdroje	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	Spolku	naturistů	a	uklá-
dá	vyhotovit	Spolku	naturistů	dodatek	
k	 nájemní	 smlouvě	 v	 souladu	 s	 pod-
mínkami	 stanovenými	 v	 rozhodnutí	
MěÚ	 OŽP	 UH	 pro	 ochranné	 pásmo	
vodního	zdroje	II.	stupně,	

•	 Protokol	 o	 kontrole	 vyústění	 dešťové	
kanalizace	 u	 drážního	 trubního	 pro-
pustku	 vedle	 Kovovýroby	 Hoffmann,	
s.	 r.	o.	 zhotovený	Českou	 inspekcí	 ži-
votního	prostředí,	oblastním	inspekto-
rátem	Brno.	Nebylo	zjištěno	vypouště-
ní	odpadních	vod	z	dešťové	kanalizace	
do	toku	Petříkovec.

Dne 3. 6. 2019 se konalo  
16. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 Zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-

souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 a	 Roz-
hodnutí	zadavatele	o	přidělení	veřejné	
zakázky	 na	 stavební	 práce	 „Výstavba	
účelových	 komunikací	 a	 zpevněných	
ploch	 u	 MŠ	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi“.	
Rada	obce	rozhodla	o	přidělení	zakáz-
ky	 „Výstavba	 účelových	 komunikací	
a	 zpevněných	 ploch	 u	 MŠ	 v	 Ostrož-
ské	 Nové	 Vsi“	 firmě	 STRABAG	 a.s.	
za	cenu	4	994	947	Kč	vč.	DPH,	

•	 poskytnutí	 nepeněžního	 daru	 ve	 výši	
5	000	Kč	panu	Štěpánu	Strakovi	na	po-
řádání	 turnaje	v	 ledním	hokeji	Mora-
via	cup	2019,	který	se	koná	v	termínu	
29.	8.	–	30.	8.	2019	na	zimním	stadionu	
v	Uherském	Ostrohu,	

•	 Seznam	dlužníků	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	ke	dni	31.	5.	2019	s	právními	stano-
visky	k	případné	žalobě	zaslaný	JUDr.	
Lucií	 Kavanovou.	 Rada	 obce	 zplno-
mocňuje	JUDr.	Lucii	Kavanovou	k	za-
stupování	obce	ve	věci	mimosoudního	
a	soudního	vymáhání	pohledávek,	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 zakázce	
na	 stavební	 práce	 „Výstavba	 účelo-
vých	 komunikací	 a	 zpevněných	 ploch	
u	 MŠ	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi“	 ve	 výši	
4	 994	 947	 Kč	 vč.	 DPH	 zaslanou	 spo-
lečností	 STRABAG	 a.	 s.	 Rada	 obce	
pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy,	

•	 Smlouvu	o	obstarávání	 služeb	 -	umís-
tění	terminálu	v	prostorách	pošty	Part-
ner,	 Záhumení	 754,	 Ostrožská	 Nová	
Ves	zaslanou	společností	SAZKA	a.	s.	

Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	smlouvy,	

•	 Dohodu	 o	 krátkodobém	 užívání	 ve-
řejného	 prostranství	 za	 účelem	 ode-
hrání	 loutkového	 divadla	 v	 termínu	
17.	a	18.	června	2019.	Rada	obce	sta-
novuje	divadlu	nájemné	za	zábor	ve-
řejného	prostranství	ve	výši	1	000	Kč.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpi-
sem	dohody,

•	 Darovací	 smlouvu	 na	 financování	 ná-
kupu	 a	 výsadby	 stromu	 v	 areálu	 ne-
mocnice	ve	výši	5	000	Kč	předloženou	
Uherskohradišťskou	 nemocnicí	 a.	 s.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	smlouvy,	

•	 Darovací	smlouvu	na	financování	vý-
roby	papírových	kufříků	pro	Babysety	
Porodnicko	gynekologického	odděle-
ní	ve	výši	4	000	Kč	předloženou	Uher-
skohradišťskou	 nemocnicí	 a.	 s.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	
smlouvy.

Rada odkládá: 
•	 do	 doby	 doložení	 kompletního	 vyúč-

tování	za	obvyklé	období	(do	07/2019)	
vyřízení	 žádosti	 MUDr.	 Jarmily	 Ku-
sákové	 o	 snížení	 vyúčtování	 stočného	
za	období	10.	7.	2018	až	2.	5.	2019	z	dů-
vodů	puštění	vody	do	zahrady.	 	Rada	
obce	ukládá	provést	místní	šetření.	

Rada ukládá:
•	 zveřejnit	Závěrečný	účet	obce	Ostrož-

ská	 Nová	 Ves	 za	 rok	 2018	 způsobem	
obvyklým.	Rada	obce	ukládá	předložit	
Závěrečný	 účet	 na	 nejbližším	 jednání	
zastupitelstva	obce.

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 ředitelky	 mateřské	 školy	

o	investici	57	000	Kč	na	opravu	vcho-
dových	interiérových	dveří	a	žaluzií,	

•	 návrh	 a	 zprávu	 o	 výsledku	 hospoda-
ření	 obce	 za	 rok	 2018	 zaslaný	 Kraj-
ským	úřadem	ZK,	odborem	interního	
auditu	 a	 kontroly,	 Kontrolním	 od-
dělením.	 Rada	 obce	 ukládá	 zařadit	
zprávu	 o	 výsledku	 hospodaření	 obce	
za	 rok	 2018	 do	 závěrečného	 účtu	 za	
rok	2018.	Rada	obce	ukládá	předložit	
Zápis	 č.187/2018/EKO	 z	 celkového	
přezkoumání	 hospodaření	 obce	 Os-
trožská	Nová	Ves	za	rok	2018	k	pro-
jednání	 na	 zastupitelstvu	 obce	 v	 mě-
síci	červnu.

Dne 19. 6. 2019 se konalo  
17. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 Zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posou-

zení	a	hodnocení	nabídek	a	Rozhodnutí	
zadavatele	o	přidělení	veřejné	zakázky	
na	stavební	práce	„Rekonstrukce	místní	
komunikace	ul.	Dolní	–	I.	etapa“.	Rada	
obce	rozhodla	o	přidělení	zakázky	„Re-
konstrukce	místní	komunikace	ul.	Dol-
ní	 –	 I.	 etapa“	 firmě	 STRABAG,	 a.	 s.	
za	cenu	6	884	898	Kč	Kč	vč.	DPH.	Rada	

obce	ukládá	vyzvat	firmu	k	předložení	
čistopisu	Smlouvy	o	dílo,	

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	pro	
rok	 2019	 Diakonii	 ČCE	 –	 středisko	
CESTA	ve	výši	15	000	Kč.	Rada	obce	
pověřuje	 starostku	 sepsáním	a	podpi-
sem	 veřejnoprávní	 smlouvy	 o	 poskyt-
nutí	dotace	z	rozpočtu	obce,	

•	 umístění	 reklamního	 poutače	 o	 roz-
měru	2	x	0,8	m	na	oplocení	Bikeparku	
za	cenu	600	Kč/rok.		Rada	obce	pově-
řuje	 starostku	 přípravou	 a	 podpisem	
smlouvy	 o	 umístění	 reklamy.	 Rada	
obce	 neschvaluje	 žádost	 o	 umístění	
reklamního	poutače	u	místní	komuni-
kace	v	ulici	Nádražní	zaslanou	společ-
ností	Slovácký	dvůr	s.	r.	o.

•	 poskytnutí	mimořádné	finanční	odmě-
ny	pro	ředitelku	základní	školy	za	rok	
2019,	

•	 podpis	Nájemní	smlouvy	se	společnos-
tí	 MONTECO,	 spol.	 s	 r.o.	 na	 proná-
jem	části	pozemku	parc.	č.	1819	v	k.ú.	
Chylice	 o	 výměře	 asi	 1,8	 m2	 za	 cenu	
6	 570	 Kč	 za	 účelem	 zřízení	 reklamní	
plochy.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	smlouvy,	

•	 podpis	Smlouvy	o	nájmu	části	pozemku	
parc.	č.	1274	o	výměře	asi	18	m2	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	s	panem	Radkem	
Vítkem	 za	 cenu	 4	 Kč/m2.	 Rada	 obce	
pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy,	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	 za	 účelem	 umístění	 distri-
buční	 soustavy	 venkovní	 vedení	 VN,	
betonový	podpěrný	bod,	uzemnění	na	
pozemcích	parc.	č.	754/9,	754/10,	755/1	
a	2310	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	
Nová	Ves	 za	 cenu	6	050	Kč	vč.	DPH	
se	 společností	 E.ON	 Distribuce,	 a.	 s.		
Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	smlouvy,	

•	 krátkodobý	 pronájem	 výstavní	 síně	
v	knihovně	za	účelem	pořádání	kurzů	
kreslení	pro	občany	panu	Janu	Botko-
vi	za	cenu	100	Kč/den	bez	DPH.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	
smlouvy.	

Rada ukládá: 
•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	části	pozem-

ku	 parc.	 č.	 	 5118/1	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	asi	25	m2,	

•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	části	pozem-
ku	parc.	 č.	 	 5118/1	 	 v	 k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	asi	10	m2,	

•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	části	pozem-
ku	parc.	č.	 	2199	 	v	k.	ú.	Chylice	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	24	m2.

Rada pověřuje: 
•	 starostku	 jednáním	 na	 Katastrálním	

úřadu	 Uherské	 Hradiště	 o	 možnosti	
vyřešení	 žádosti	 paní	 Marie	 Nedba-
lové	 o	 navrácení	 části	 pozemku	 parc.	
č.	 5232	 před	 jejím	 RD.	 	 Rada	 obce	
ukládá	starostce	informovat	o	průběhu	
jednání	členy	rady	na	nejbližším	jedná-
ní	rady	obce.	
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Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 České	 pošty,	 s.	 p.	 o	 změně	

organizační	struktury	a	řídící	pošty	pro-
vozovny	pošta	Partner	Ostrožská	Nová	
Ves	 na	 ČP	 686	 01	 Uherské	 Hradiště	
s	platností	od	1.	7.	2019,	

•	 sdělení	 Českých	 drah,	 a.s.,	 Regionální	
správa	 majetku	 Brno.	 K	 žádosti	 o	 od-
kup	 pozemku	 parc.	 č.	 4551/20	 v	 k.	 ú.	

Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	
informovat	o	sdělení	k	odkupu	zastupi-
tele	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	
obce,	

•	 informaci	 Státního	 pozemkového	
úřadu	 o	 splnění	 podmínky	 k	 zahájení	
pozemkových	 úprav	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	
Nová	 Ves.	 Evidované	 žádosti	 dosáhly	
51,46	%	zemědělské	půdy.	Rada	obce	

ukládá	informovat	zastupitele	o	splnění	
podmínky	zahájení	pozemkových	úprav	
v	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	

•	 doručenou	žádost	Bc.	Marie	Kusákové	
o	schválení	navýšení	kapacity	Základní	
školy	Na	Dědině	s.	r.	o.	z	počtu	25	na	42,	

•	 oznámení	o	rozdělení	zisku	společnosti	
OTR,	s.	r.	o.	

Monika Pleváková 

Kulturní akce
Červenec
21.	7.	DH Vlčnovjané / Lázeňská	kolonáda
27.	7.	Tom Mikulec – živá hudba / Slovácký	dvůr

Srpen
		2.	8.		 NA-EX + Trilobit	/	Fotbalové	hřiště
		4.	8.		 DH Novovešťanka / Lázeňská	kolonáda
18.	8.		 DH Hradčovjanka / Lázeňská	kolonáda

24.	8.		 Barmani Zlín & HiJacks / Slovácký	dvůr
31.	8.		 NA-EX	/	Slovácký	dvůr

Září
		1.	9.		 DH Vlčnovjané /Lázeňská	kolonáda
15.	9.		 DH Novovešťanka /Llázeňská	kolonáda
21.	9.		 Kocourek Modroočko / Společenský	sál
27.	9.	–	29.	9.	Svatováclavské hody s právem

První svaté přijímání
Je	 neděle	 26.	 května	 2019	 a	 na	 kostele	 svatého	 Václava	

v	Ostrožské	Nové	Vsi	odbíjí	desátá	hodina.	Pro	dvanáct	dětí,	
jejich	rodiče	a	příbuzné	je	to	významný	okamžik.	Vždyť	již	za	
chvíli	děti	poprvé	ve	svaté	hostii	přijmou	Ježíše	do	svého	srdce.	
Před	vchodem	do	chrámu	se	už	začínají	řadit	tři	chlapci	a	de-
vět	děvčátek.	I	jejich	oblečení,	kroje	a	bílé	šaty	prozrazují,	že	
je	čeká	slavnostní	okamžik.	Děti	před	sebou	mají	mimořádnou	
událost,	první	svaté	přijímání,	které	je	součástí	bohoslužby.

Přesně	v	deset	hodin	průvod	v	čele	s	panem	farářem	Jose-
fem	Kuchařem	a	ministranty	vchází	do	kostela,	děti	si	pak	se-
dají	na	určená	místa	a	slavnostní	mše	svatá	začíná.	Již	v	sobotu	
děti	 absolvovaly	 první	 svatou	 zpověď	 a	 při	 kajícné	 mši	 svaté	
zapálily	svíce	a	obnovily	společně	křestní	slib.

Během	bohoslužby	povstávají	také	rodiče,	aby	se	pomodlili	
za	své	potomky,	kteří	jdou	k	prvnímu	svatému	přijímání.	Před	
samotným	slavnostním	okamžikem	děti	přednášejí	prosby	 za	
sebe,	 své	 rodiny,	 kamarády	 i	 ostatní	 farníky	 a	 lidi	 na	 celém	
světě.	Poté	přinášejí	obětní	dary.	Bibli	a	růženec	jako	symbol	

modlitby	a	velkých	skutků,	kříž	coby	symbol	utrpení,	obrázky	
svatých	jako	symboly	lásky	a	obětování,	chléb	a	hroznové	víno,	
nekvašený	chléb	a	víno.	Následuje	první	svaté	přijímání	dětí.	
Od	kněze	přijímají	svou	první	hostii	namočenou	ve	víně	coby	
Ježíšovo	tělo	a	krev.	Po	nich	jdou	jejich	rodiče	a	ostatní	věřící.	
Děti	 poté	 zazpívají	 připravenou	 písničku,	 společně	 se	 s	 kně-
zem	pomodlí	za	tento	mimořádný	okamžik	a	mše	se	pomaličku	
chýlí	ke	konci.

Na	první	 svaté	přijímání	 se	děti	ze	 třetí	až	páté	 třídy	při-
pravovaly	 s	 rodiči	 a	 panem	 farářem	 po	 celý	 školní	 rok,	 jak	
v	hodinách	náboženství,	tak	při	společných	setkáních	v	našem	
kostele.	Za	všechny	rodiče	bych	chtěla	poděkovat	panu	faráři	
Josefu	 Kuchařovi,	 ministrantům,	 panu	 varhaníkovi	 a	 schole,	
paní	Tereze	Frýzové	a	slečně	Zdislavě	Hlúškové,	dále	pak	paní	
Janě	Hanusové	a	paní	Jiřině	Pjajčíkové	za	přípravu	květinové	
výzdoby	a	také	všem	ostatním,	kteří	se	jakkoli	podíleli	na	pří-
pravě	tohoto	významného	dne.	Moc	děkujeme.

Růžena Hlůšková

Každou	středu	a	sobotu	od	17	hodin	animační	program	pro	děti	–	Slovácký	dvůr.
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Biřmování
Čas	od	času	se	v	každé	farnosti	uděluje	svátost	biřmování.	Ob-

vykle	přijíždí	biskup,	aby	mladým	udělil	svátost	křesťanské	dospě-
losti.	Po	dvouleté	přípravě	v	neděli	23.	července	2019	v	naší	farnosti	
biřmoval	olomoucký	pomocný	biskup	Mons	Antonín	Basler,	které-
ho	v	naší	obci	přivítala	starostka	obce	Jaroslava	Bedřichová.

Před	mší	svatou	se	sešli	biřmovaní	s	panem	biskupem	v	památ-
ném	domku	a	odtud	průvodem	za	krásného	počasí	šli	do	kostela.	
Biřmování	se	udílelo	v	průběhu	mše	svaté.

Svátost	 biřmování	 přijali:	 Daniel	 Žaludek,	 Marek	 Ondračka,	
Radek	Jelének,	Ondřej	Smištík,	Sára	Jelénková,	Karla	Smištíková,	

Alžběta	Horňáková,	Jitka	Konečná,	Lenka	Kupcová,	Barbora	Slo-
váková,	Kristýna	Vlková	a	Ivana	Salingerová.	

Po	mši	svaté	biskup	posvětil	biřmovancům	dárky,	které	dostali	
na	památku	na	tento	svátečný	den.				O	krásnou	květinovou	výzdo-
bu	se	postarala	paní	Lenka	Durnová	–	Smištíková.	Krásné	fotogra-
fie	zhotovil	pan	Robert	Kristek.

O	veškerou	organizaci	a	důstojný	průběh	svatého	biřmování	se	
postarala	paní	Lenka	Vlková.

Miroslava Vajdíková

Pastelkové zpravodajství
Co proběhlo
NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽE V ORIENTÁLNÍCH 
TANCÍCH SVĚTLO ORIENTU 2019

V	neděli	19.	května	2019	proběhlo	ve	sportovní	hale	Uherský	
Ostroh	národní	kolo	soutěžní	přehlídky	orientálních	tanců	Světlo	
orientu	2019.	V	rámci	šesti	věkových	kategorií	se	představilo	37	
tanečních	uskupení	od	 těch	nejmenších	 tanečnic	a	 tanečníků	–	
věřte,	nevěřte	i	muži	tančí	orienty		-	až	po	zralé	dámy,	kteří	před-
vedli	ve	svých	choreografiích	to	nejlepší	ze	svého	umění.	A	že	tan-
čí	nejen	s	velkým	nasazením,	ale	především	s	láskou	a	nadšením	
bylo	znát	na	atmosféře	po	celou	dobu	trvání	akce.	Nesčetněkrát	
strhli	obecenstvo	k	spontánnímu	potlesku	při	rytmickém	a	sviž-
ném	drum	solu	nebo	mu	naopak	umožnili	zasnít	se	a	dát	průchod	
fantasii	při	pomalejších	pasážích	doplněných	nádhernými	pestro-
barevnými	tanečními	rekvizitami	–	křídly	issis,	hedvábnými	vějíři,	
stuhami,	 závoji	 a	dalším.	Myslím,	 že	 tanečníci	nabídli	 jak	divá-
kům,	tak	i	sobě	navzájem	skutečně	velkou	škálu	zážitků	a	prožit-
ků,	a	to	nejen	těch	vizuálních,	ale	i	emočních,	nemalé	množství	
inspirace	a	především	radosti	z	pohybu	a	živého	procesu	tvorby.

PASTELKOVÝ MUMRAJ
Vrcholem	zájmové	činnosti	DDM	Uherský	Ostroh	je	již	tra-

diční	 Pastelkový	 mumraj	 –	 přehlídka	 zájmových	 útvarů,	 na	 níž	
mohou	děti	 i	dospělí	odprezentovat,	čemu	všemu	se	v	průběhu	
docházky	do	kroužku	naučili.	Ten	letošní	proběhl	v	neděli	2.	červ-
na	2019	ve	sportovní	hale	Uherský	Ostroh	a	nabídl	přítomným	
divákům	 „nabitý“	 a	 rozmanitý	 program	 jak	 z	 oblasti	 hudební,	
taneční,	 tak	 i	 sportovní,	 a	 to	nejen	kroužků	 probíhajících	 v	 sa-
motném	Uherském	Ostrohu,	ale	 i	v	okolních	obcích	a	městech	
–	 v	 Uherském	 Hradišti,	 Uherském	 Brodě,	 Moravském	 Písku,	

Ostrožské	Nové	Vsi,	Ostrožské	Lhotě,	Blatnici,	Hroznové	Lhotě	
a	dalších.	S	činností	společensko-vědního	a	estetického	odděle-
ní	a	přírodovědného	centra	Vlaštovka	se	mohli	přítomní	diváci	
seznámit	prostřednictvím	vystavených	fotografií,	jež	vznikaly	po	
celý	školní	rok	a	zachytily	tak	střípky	náplně	kroužků,	jež	nelze	
pro	jejich	specifičnost	v	rámci	mumraje	představit	„živě“.	

SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ve	čtvrtek	6.	června	2019	se	na	školním	hřišti	ZŠ	Uherský	Os-

troh	uskutečnil	3.	ročník	Sportovních	her	mateřských	škol.	Toho	
letošního	se	zúčastnily	tři	mateřské	školy,	a	to	MŠ	s	křesťanskou	
výchovou	 Uherský	 Ostroh,	 MŠ	 Sídliště	 Uherský	 Ostroh	 a	 MŠ	
Ostrožská	Nová	Ves.	Děti	změřily	 své	síly	ve	 třech	disciplínách	
–	běhu	na	30	metrů,	hodu	míčkem	a	skoku	do	dálky	z	místa.	Vy-
hodnoceni	a	odměněni	byli	jak	jednotlivci	za	každou	disciplínu,	
tak	následně	i	celé	MŠ.	A	jak	to	letos	dopadlo?	První	místo	a	po-
hár	pro	vítěze	získala	MŠ	Ostrožská	Nová	Ves,	druhé	pak	KMŠ	
Uherský	Ostroh	a	bronz	putoval	do	MŠ	Sídliště	Uherský	Ostroh.		
Dopolední	program	byl	připraven	nejen	pro	soutěžící,	ale	na	své	
si	přišly	i	děti,	jež	svým	kamarádům	fandily	a	povzbuzovaly	je.	Ty	
mohly	otestovat	svůj	um	a	dovednosti	v	rámci	doprovodných	her	
a	překážkové	dráhy.	

AEROBIČKY ÚSPĚŠNĚ ZAKONČILY SEZONU 
2019

Týmy	 Aerobiku	 DDM	 Pastelka	 Uherský	 Ostroh	 soutěžily	
v	rámci	Aerobic	Tour	od	začátku	dubna	až	do	půlky	června.	Zú-
častnily	se	soutěží	v	Otrokovicích,	Hluku,	Bystřici	pod	Hostýnem,	
Brně,	Uherském	Brodě	a	Uherském	Ostrohu.	

Posledním	závodem	bylo	finále	v	Brně	9.	6.	2019.	Tým	aerobi-
ku	2	se	skladbou	Rybářky,	kde	děvčata	cvičila	teprve	prvním	ro-
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kem	a	jsou	to	nováčci,	na	finále	v	Top	30	vybojoval	zlatou	medaili.	
Pro	holčičky	bylo	tohle	ocenění	velmi	motivující	do	příští	sezony.	
Tým	aerobiku	3	se	skladbou	Noc	na	Karlštejně	po	celou	sezonu	
stoupal	výkonnostně	nahoru.	Vše	vyvrcholilo	na	finále	zlatou	me-
dailí	v	Top	20,	což	udělalo	děvčatům	i	trenérkám	velkou	radost.	
Aerobik	4	se	skladbou	Zlatý	obojživelník	–	Ester	Ledecká	zakon-
čil	sezonu	na	krásném	4.	místě.

Děkujeme	 za	 přípravu	 soutěžních	 týmů	 trenérkám	 Tereze	
Juráskové,	 Kateřině	 Pijáčkové,	 Tereze	 Švédíkové	 a	 Veronice	
Omelkové.

Během	 prázdnin	 mají	 aerobičky	 pauzu	 a	 začnou	 trénovat	
od	září,	kdy	zahájí	tréninkovou	přípravu	náborem	nových	dětí.	
Více	informací	u	vedoucí	sportovního	oddělení	Veroniky	Omel-
kové	–	omelkova@dmpastelka.cz

VÝUKOVÝ PROGRAM Z FARMY NA NÁŠ STŮL  
PRO ZŠ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Na	 měsíc	 červen	 připravil	 DDM	 Pastelka	 Uherský	 Ostroh	
pro	žáky	1.	stupně	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	výukový	program	„Z	
farmy	na	náš	stůl“,	jenž	měl	za	cíl	přiblížit	žákům	proces	zpraco-
vání	potravin	jak	rostlinného,	tak	živočišného	původu	od	jejich	
vypěstování	 a	 chovu	na	 farmě	až	po	finální	 výrobky	dostupné	
v	 obchodní	 síti.	 Autorem	 uvedeného	 výukového	 programu	 je	
občanské	 sdružení	 pro	 environmentální	 vzdělávání,	 výchovu	
a	osvětu	ve	Zlínském	kraji	„Líska“.	

Dvouhodinový	program	byl	rozdělen	do	dvou	částí.	V	prv-
ní	hodině	se	děti	formou	zábavné	hry	přenesly	na	farmu	k	ba-
bičce	a	dědovi,	kterou	nejdříve	prozkoumaly	a	poté	se	zapojily	
do	 jejího	chodu.	Ve	druhé	části	programu	se	rozdělily	do	čtyř	
skupinek,	 jež	 si	vzájemně	z	produktů	vypěstovaných	na	 farmě	
připravily	malé	svačinky,	které	pak	společně	degustovaly.

A	co	dobrého	se	vařilo?	Tak	například	ovesné	vločky	s	bílým	
jogurtem,	marmeládou	či	medem.	Vločky	však	děti	musely	na-
mlít	ze	zrní	ovsa	na	speciálním	vločkovacím	mlýnku.	Další	sku-
pinka	si	za	pomoci	skleničky	od	přesnídávky	opatřené	šroubo-
vacím	uzávěrem	vyzkoušela	stlouci	máslo	ze	smetany	a	natřít	jej	
na	tmavý	chléb,	třetí	skupinka	připravila	mrkvovou	pomazánku	
z	 kysané	 smetany,	 pomazánkového	 másla,	 ochucenou	 česne-
kem,	solí,	pepřem	a	citrónovou	šťávou.	Sladkou	tečkou	pak	bylo	
zeleninovo	-	ovocné	smoothie.	

Děti	se	do	všech	činností	vrhly	s	velkým	nadšením,	dokázaly	
se	„poprat“	s	některými	kulinářskými	úskalími	a	soudě	dle	jejich	
reakcí,	odcházely	spokojeny	a	obohaceny	o	nové	znalosti	i	prak-
tické	zkušenosti.	

Co nás čeká
ZÁPISY DO KROUŽKŮ PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020

Zápisy	do	kroužků	na	nový	školní	rok	2019/2020	budou	probí-
hat	v	termínu	od	2.	9.	2019	do	13.	9.	2019	v	klubovně	DDM	Pas-
telka	Uherský	Ostroh.	Bližší	informace	najdete	následně	na	webo-
vých	stránkách	a	facebooku	DDM.	

OBNOVENÍ ČINNOSTI MATEŘSKÝCH CENTER 
PASTELKA A ZVONEČEK

Po	 prázdninové	 přestávce	 obnoví	 svou	 činnost	 obě	 mateřská	
centra,	a	 to	MC	Pastelka	v	Uherském	Ostrohu	v	pondělí	9.	září	
2019	a	MC	Zvoneček	ve	středu	11.	září	2019.	Bližší	informace	na-
jdete	následně	na	webových	stránkách	a	facebooku	DDM.	Tak	nás	
sledujte,	těšíme	se	na	Vás	.

Různé
HLEDÁME NOVÉ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY

V	souvislosti	 s	přípravou	zájmových	kroužků	pro	nový	školní	
rok	2019/2020,	rozšířením	a	obohacením	jejich	nabídky	hledáme	
nové	externí	spolupracovníky.

Pokud	se	věnujete	nějaké	zájmové	činnosti	či	koníčku	z	jakékoli	
oblasti	a	máte	chuť	předat	svůj	um,	dovednosti,	znalosti,	zkrátka	to,	
co	umíte,	co	vás	těší	a	naplňuje	dětem	či	dospělým,	neostýchejte	se	
a	kontaktujte	nás	na	tel.:	775	582	885	nebo	na	e-mailu	reditelka@
ddmpastelka.cz.

Eva Hlůšková
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Červen v mateřské školce
I	 letos,	 tak	 jako	každý	 rok,	děti	 z	mateřské	 školy	oslavily	1.	

června	svůj	svátek	pestrobarevným	karnevalovým	průvodem	obcí.	
Počasí	nám	přálo,	veselé	masky	dětí	a	jejich	zpěv	rozveselily	při-
hlížející	kolemjdoucí.	Chceme	touto	cestou	moc	poděkovat	paní	
magistře	Vyskočilové,	Obecnímu	úřadu	a	manželům	Bujákovým	
za	sladké	dárečky	pro	děti	k	jejich	svátku.

V	pátek	14.	 června	nastala	odvážnými	předškoláčky	dlouho	
očekávaná	„Indiánská	noc	v	MŠ“.	Paní	učitelky	pro	děti	připra-
vily	pestrý	program	završený	hledáním	pokladu	a	stezkou	odvahy	
uvnitř	školky	 i	na	noční	zahradě.	Všechny	děti	projevily	velkou	
odvahu	a	nocování	ve	školce	bez	rodičů	zvládly	bez	jediné	slzičky.

Poslední	větší	červnovou	akcí	bylo	slavnostní	pasování	před-
školáků	 na	 školáky	 paní	 ředitelkou	 ZŠ	
Mgr.	Alenou	Horákovou	za	přítomnosti	
paní	učitelek	z	mateřské	školy	a	rodičů	
dětí.	 Naši	 MŠ	 opouští	 33	 dětí,	 které	 1.	
září	zasednou	do	školních	lavic.	Přejeme	
jim	hodně	štěstí	a	úspěchů,	 jejich	 rodi-
čům	hodně	trpělivosti	a	radosti	ze	svých	
šikovných	žáčků.

Po	 pasování	 školáků	 následovala	
„Zahradní	slavnost“	s	opékáním	špekáč-
ků,	kterou	zpestřila	kapela	„Je	nás	moc“	
a	skákací	hrad.	Děkujeme	rodičům,	kteří	
svým	příspěvkem	obohatili	raut	pro	děti.

Kolektiv	Mateřské	školy	v	Ostrožské	
Nové	Vsi	děkuje	všem	rodičům,	praro-
dičům,	sponzorům	a	vedení	Obce	za	ce-
loroční	podporu	a	spolupráci,	a	přejeme	
všem	 krásné,	 slunné	 léto	 a	 příjemnou	
dovolenou.

Kateřina Kusáková

Oslava mateřské školy
V	pátek	31.	května	2019	se	konala	oslava	40.	výročí	otevření	

mateřské	školy	pro	naše	nejmenší	děti.	Na	tuto	akci	pozvala	paní	
ředitelka	Hana	Kocábová	představitele	obce:	paní	starostku	Jaro-
slavu	Bedřichovou,	místostarosty	–	pana	Jaromíra	Lažka	a	Marka	
Juráska,	bývalé	starosty	pana	Stanislava	Turečka,	pana	Pavla	Botka	
a	paní	ředitelky	ZŠ	-	 jak	nynější	Alenu	Horákovou,	 tak	bývalou	
Miroslavu	Vajdíkovou.	Dalšími	významnými	hosty	byly	bývalé	paní	
ředitelky	MŠ	–	Anna	Řezáčová	a	Zdeňka	Červenáková,	všechny	
paní	 učitelky,	 vedoucí	 kuchyně	 Marii	 Ťokovou,	 paní	 kuchařky,	
paní	uklizečky,	údržbáře,	 topiče	pana	Václava	Bělohrada	a	další	
milé	hosty.

Všechny	přítomné	přivítala	paní	ředitelka	MŠ.
Za	krásného	slunečného	počasí	vystoupili	nejdříve	předškoláci	

se	svým	pásmem.	Byli	velmi	šikovní	a	bylo	znát,	že	už	jsou	to	na-
stávající	prvňáci.	Poté	všichni	přítomní	byli	pozváni	na	prohlídku	
budovy	 a	 zahrady	 mateřské	 školy.	 Bylo	 co	 obdivovat.	 Vybavení	
tříd,	nová	kuchyně,	čistota,	výzdoba	tříd,	chodeb,	šaten,	překrásná	
zahrada	s	hracími	prvky.

Následoval	projev	paní	učitelky	Vlasty	Pšurné,	ze	kterého	ci-
tuji:

„Vážení	hosté,
dovolte	mi,	abych	v	krátkosti	připomněla	historii	naší	mateřské	

školy.
Mateřská	 škola	byla	uvedena	do	provozu	1.	 října	1978.	Byla	

postavena	v	akci	„Z“.	Přestěhovala	se	z	nevyhovujících	podmínek	
z	budovy	vedle	fary.	Ředitelkou	byla	paní	Vasiliky	Moravčíková.	
Celkem	bylo	zapsáno	164	dětí.	Z	toho	57	předškoláků	navštěvova-
lo	dvě	odloučené	třídy	na	tzv.	„provizorce“.		V	dalších	letech	se	na	
postu	ředitelky	vystřídaly	Anna	Řezáčová,	Zdeňka	Červenáková	
a	Hana	Kocábová.	V	průběhu	40	let	se	proměňovaly	různě	počty	
dětí	ve	školce.	V	době	opravy	ZŠ	zde	byly	2	třídy	školáků	a	naše	
MŠ	fungovala	pouze	na	2	celodenní	a	jednu	polodenní	třídu.	Dále	
se	uskutečnila	přístavba	k	MŠ,	a	to	jídelna	ZŠ.	V	těchto	prostorách	
byla	po	ukončené	adaptaci	školy	umístěna	knihovna.	V	současné	
době	je	zde	nově	zrealizována	5.	třída	MŠ	pro	nejmenší	děti,	v	níž	
začne	provoz	1.	září	2019.	Budova	mateřské	školy	prošla	nejrůzněj-

šími	opravami.	Výměna	oken,	zateplená	fasáda,	sociální	zařízení,	
elektřina	ve	dvou	 třídách.	Ve	všech	prostorách	MŠ	 je	nové	mo-
derní	vybavení,	které	odpovídá	požadavkům	pro	pobyt	3	–	7letých	
dětí.	Změnila	se	také	zahrada,	na	níž	byl	postaven	altánek,	pergola,	
zrekonstruovala	a	nadkryla	se	pískoviště,	dětem	slouží	nejrůznější	
venkovní	hrací	prvky.	Část	zahrady	byla	nově	oplocena.	Celková	
rekonstrukce	 se	 dotkla	 také	 kotelny	 a	 školní	 kuchyně	 –	 staveb-
ní	 úpravy,	 vybavení	 technikou	 usnadňující	 práci	 paní	 kuchařek.		
O	prázdninách	se	před	školkou	vybuduje	parkoviště	pro	26	aut.

V	současné	době	je	ve	čtyřech	třídách	celkem	112	dětí.
Třída	Berušky:	Bc.	Kateřina	Kusáková,	Alice	Ondruchová.
Třída	Sluníčka:	Michaela	Jurásková,	Kristýna	Zlámalová.
Třída	Kuřátek:	paní	ředitelka	Hana	Kocábová,	Vlasta	Pšurná.
Třída	Koťátek:	Gabriela	Řiháčková,	Mgr.	Marcela	Šilhavíková.
	 	Školnicí	 je	paní	Marie	Hrušková	a	uklízečkou	paní	Jarmila	

Stužková.	Údržbářem	je	pan	Pavel	Zajíc.
O	účetnictví	se	stará	paní	Jitka	Lukášová.
Vedoucí	 jídelny:	Radmila	Bouchalová,	vedoucí	kuchyně:	Jar-

mila	Trávníčková,	paní	kuchařky:	Ludmila	Mimránková,	Ludmila	
Miklíčková,	Marie	Peprníková	a	Marie	Janásová.

V	průběhu	40	let	se	naše	MŠ	těšila	vždy	velké	přízni	ze	strany	
vedení	obce	a	spolupráce	byla	na	nadstandardní	úrovni.	Za	toto	si	
dovolím	poděkovat	všem,	kterých	se	to	týkalo	v	minulosti,	i	těm,	
kteří	zastávají	funkce	našeho	zřizovatele	v	současnosti.	Ještě	jed-
nou	za	nás	i	za	naše	děti	v	MŠ	děkujeme.

Přeji	Vám	všem	přítomným	příjemně	strávené	podvečerní	se-
tkání.“

Poté	 si	přítomní	prohlédli	kroniky	a	 fotografie	 školky,	bývalí	
zaměstnanci	vzpomínali	na	léta	minulá	a	součastná.	Následovala	
neformální	beseda	s	občerstvením.	K	poslechu,	k	tanci	i	ke	zpěvu	
zahrál	František	Koryčanský.	

Oslava	MŠ	se	velmi	vydařila	a	přejeme	všem	zaměstnancům	
a	dětem	dalších	krásných	40	let.

Miroslava Vajdíková
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Exkurze do Tropical Islands v Berlíně
12.	 4.	 se	 členové	 Fyzikálního	 kroužku	 zúčastnili	 poznáva-

cí	 a	 zážitkové	 exkurze	 do	 berlínského	 zábavného	 parku.	 Naši	
žáci	tak	měli	možnost	seznámit	se	s	technickým	řešením	jedné	
z	 největších	 samostatně	 stojících	 hal	 na	 světe.	 Na	 délku	 měří	
360	metrů,	na	šířku	210	metrů	a	dosahuje	výšky	107	metrů.	Tato	
obrovská	stavba	byla	původně	postavena	jako	hangár	pro	vzdu-
cholodě.	 Její	ocelová	konstrukce	byla	uzpůsobena	pro	výrobu	
a	provoz	vzducholodí	sloužících	pro	přepravu	těžkých	nákladů.	
Pro	tyto	účely	byl	navržen	objem	i	aerodynamický	tvar	této	kon-
strukce.	V	roce	2003	byla	hala	koupena	malajsijskou	společnos-
tí,	která	se	zde	rozhodla	vybudovat	tropický	ráj.	

Jana Pašková
Ohlasy žáků:
„Líbilo	 se	 nám	 napodobení	 tropického	 ostrova.	 Měli	 jsme	

možnost	 vyzkoušet	 si	 různé	 atrakce.	 Aquapark	 byl	 rozdělen	 do	

sekcí,	které	napodobovaly	laguny,	moře,	písečné	pláže	nebo	Ama-
zonii.	Oceňujeme,	že	naše	škola	pořádá	zahraniční	akce,	my	máme	
tak	možnost	získat	nové	poznatky.	Jsme	rádi,	že	jsme	se	této	akce	
mohli	zúčastnit.	Těch	16	hodin	cesty	se	nakonec	vyplatilo.“	

Š. Vaníčková, A. Lukášová, J. Stloukal 8. tř. 

„Moc	 se	mi	 tam	 líbilo,	hlavně	divoká	 řeka.	Bylo	 super,	 že	
jsme	tam	byli	s	kamarády.	Jsem	ráda,	že	mám	další	zážitek.“	

K. Studničková, 7. tř. 

„Byl	 to	super	výlet,	moc	 jsme	si	 to	užili.	Nečekali	 jsme,	že	
by	něco	takového	uskutečnila	naše	škola.	Jedná	se	nejen	o	re-
laxační	aquapark,	 ale	 je	 zde	 i	 spousta	adrenalinových	atrakcí.	
Oceňujeme	dobré	zorganizování,	všichni	nám	vyšli	vstříc.	Bylo	
to	něco	jiného	než	výlety	doposud.“

M. Taťák, L. Kupec, 7. tř.

Sedmáci ve školních dílnách na SPŠ
Již	několik	let	nabízí	SPŠ	v	Uherském	Hradišti	pro	žáky	zá-

kladních	škol	několik	velmi	zajímavých	akcí.	Jednou	z	nich	jsou	
technické	dílničky,	které	naše	škola	pravidelně	využívá.		Žáci	7.	
třídy	navštívili	průmyslovku	už	v	minulém	školním	roce,	proto	
věděli,	co	je	čeká.		Letos	jsme	vyrazili	do	Uherského	Hradiště	ve	
čtvrtek	16.	května.		Za	necelé	2	vyučovací	hodiny	si	žáci	vyrobili	
kladívko.	Při	jeho	výrobě	všichni	zvládli	práci	se	dřevem.	Také	
dokázali	opracovat	ocelový	hranolek,	 ale	 to	už	na	obráběcích	
strojích	za	spolupráce	učitele	a	studentů	školy.	Dokončit	kladív-

ko	zvládl	každý	sám.	V	elektrodílně	se	děvčata	seznámila	s	ně-
kolika	elektronickými	součástkami,	tištěnými	spoji	a	naučila	se	
pod	odborným	vedením	pracovat	s	páječkou.	Výsledkem	jejich	
práce	je	blikač,	který	všem	funguje.		Výrobky	uvidíte	na	výstavce	
ve	školní	dílně,	která	bude	součástí	oslav	115.	výročí	školy.	

Učitelé	SPŠ	byli	s	prací	našich	sedmáků	spokojeni,	většina	si	
zaslouží	za	přístup	k	práci	pochvalu.		Jen	příště	vylepšíme	cestu	
zpět	do	školy	(zdravení,	nevhodné	výrazy,	dopravní	pravidla).

Jarmila Bachanová

Lhotský pohár
I	 když	 se	 květen	 chýlil	 ke	 svému	 konci,	 počasí	 tomu	 příliš	

nenasvědčovalo.	 Déšť	 nám	 nedovolil	 odehrát	 tenisová	 utkání,	
a	tak	muselo	zůstat	pouze	u	volejbalu	a	softbalu.	Díky	nabitému	
programu	se	letos	zúčastnily	poháru	jen	tři	kolektivy	–	domácí	
Ostrožská	Lhota,	Uherský	Ostroh	a	Ostrožská	Nová	Ves.	Hlav-
ně	 volejbalový	 turnaj	 probíhal	 velmi	 vyrovnaně,	 takže	 ani	 po	
odehrání	všech	zápasů	nebylo	 jasné,	kdo	zvítězí.	Vše	nakonec	
rozhodla	softbalová	utkání.	Naši	hráči	podali	v	obou	zápasech	
skvělé	výkony,	tak	se	tentokrát	štěstí	přiklonilo	na	naši	stranu.		
Celému	týmu	gratulujeme	k	získání	poháru	za	celkové	vítězství!

Patricie Bobková

Přehazovaná
Oblíbenou	hrou	v	tělesné	výchově	děvčat	šestého	ročníku	je	

přehazovaná.	 Často	 ji	 hrála	 v	 hodinách	 proti	 sobě	 nebo	 proti	
hochům	ze	třídy.	Chtěla	si	ale	vyzkoušet,	 jak	by	si	vedla	v	po-
rovnání	s	ostatními,	a	tak	jsme	domluvili	utkání	mezi	okolními	
školami.	 Náš	 tým	 byl	 složen	 pouze	 ze	 šesťaček,	 naproti	 tomu	
soupeřící	školy	postavily	i	starší	dívky.	Naráz	zavládl	strach,	že	
se	staršími	„to	nezvládnem“,	ale	opak	byl	pravdou.	Děvčata	po-
razila	všechna	nasazená	družstva	a	zaslouženě	zvítězila.

Pořadí	 škol:	 	 1.	 ZŠ	 ONV,	 2.	 ZŠ	 Kunovice	 Červená	 cesta,	
3. ZŠ	Ostrožská	Lhota,	4.	ZŠ	Uherský	Ostroh

Patricie Bobková



12 profil        www.onves.cz

ŠKOLA

Školní fotbalový turnaj 2019
Tento	rok	se	opět	ke	Dni	dětí	uskutečnil	Školní	 fotbalo-

vý	turnaj.	Konal	se	31.	5.	Fotbálku	se	zúčastnila	4.	-7.	třída.	
Všichni	hráli	se	všemi.	Ti,	co	nehráli,	fandili	nebo	pomáhali	
s	organizací.	Vítězem	se	stala	6.	B.	Fotbálek	probíhal	od	8-12	
hodin	 dopoledne.	 Hráči	 podle	 výkonu	 postupně	 dostávali	

odměny.	Pro	ostatní	 žáky	1.	 stupně	zde	byly	připraveny	hry	
a	pohybové	aktivity.	Všichni	jsme	si	slunečný	den	velmi	užili.	
Poděkování	patří	FK	Ostrožská	Nová	Ves	za	hladký	průběh	
celé	akce.

Šimon Svoboda, Martina Navrátilová 6. B

115. výročí naší školy
Minulý	týden	se	nesl	ve	slavnostním	duchu.	Aby	ne.	Naše	

škola	slaví	letos	115.	výročí.	V	pátek	14.	6.	proběhl	program	
tomu	 věnovaný.	 Dopoledne	 jsme	 zahájili	 slavnostním	 přiví-
táním	 našich	 německých	 přátel	 z	 drážďanského	 gymnázia,	
následoval	 krátký	 program	 v	 atriu	 školy.	 V	 poledne	 byli	 do	
školy	pozváni	představitelé	obce,	ředitelé	okolních	škol	a	bý-

valí	zaměstnanci.		Paní	ředitelka	je	přivítala	na	školním	dvo-
ře,	poté	si	měli	možnost	prohlédnout	veškeré	prostory	školy.	
Odpoledne	byla	škola	otevřena	veřejnosti.	Vrcholem	oslav	se	
stala	nedělní	akademie,	v	níž	se	představili	naši	žáci	rozma-
nitými	vystoupeními.	

Jana Pašková
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Sportík úspěšný
Po	 celoročním	 úsilí	 našich	 žáků	 1.	 stupně	 konečně	 může-

me	referovat	o	výsledku	soutěže	Slovácká	školní	liga	v	B-ballu.	
Všechny	turnaje	byly	velmi	vyrovnané	a	náš	tým	po	dlouhé	době	
získa	1.	místo.	Velká	gratulace!!!

Lenka Běhalová

Konec školního roku patřil 
nejen oslavám, ale také 
projektovým aktivitám

Konec	školního	roku	patřil	především	oslavám	115.	výročí	
školy.	Tuto	slavnostní	příležitost	jsme	ale	také	využili	k	tomu,	
abychom	na	oslavy	pozvali	i	ředitele	naší	partnerské	školy	Al-
freda	Hoffmanna	a	oficiálně	 stvrdili	naše	partnerství	 s	Gym-
náziem	Romaina	Rollanda	z	Drážďan	na	další	roky.	Bylo	tedy	
velmi	příhodné,	 že	ve	 stejnou	dobu	probíhal	v	naší	 škole	vý-
měnný	pobyt,	který	byl	součástí	projektu,	do	kterého	se	letos	

už	po	šesté	naše	škola	a	německé	gymnázium	zapojuje.	Jedná	
se	o	projekty,	které	jsou	podporovány	Česko-německým	fon-
dem	budoucnosti.	

K	 nejdůležitějším	 úlohám	 Česko-německého	 fondu	 bu-
doucnosti	 patří	 rozvoj	 a	 podpora	 osobních	 kontaktů	 mezi	
mladými	lidmi	z	obou	zemí.	Fond	budoucnosti	podporuje	an-
gažované	skupiny	mládeže	různého	věku	a	nejrůznějšího	za-
měření.	 To	 platí	 i	 pro	 spolupráci	 českých	 a	 německých	 škol	
a	mateřských	školek.	V	současné	době	mohou	během	jednoho	
školního	roku	s	podporou	Fondu	budoucnosti	až	stovky	žáků	
intenzivně	poznávat	sousední	zemi.	

Naše	 škola	 podává	 žádosti	 o	 podporu	 projektů	 v	 rámci	
výzvy	Téma	roku.	Česko-německý	 fond	budoucnosti	vypisuje	
každým	 rokem	 jedno	 aktuální	 téma	 s	 cílem	 povzbudit	 české	
a	 německé	 partnery	 v	 rámci	 společných	 projektů	 k	 výměně	
názorů	a	zkušeností,	které	se	tohoto	tématu	dotýkají.	V	roce	
2018	oslavil	Fond	budoucnosti	20.	výročí	svého	založení.	Ku-
laté	výročí	mělo	být	 impulsem	k	reflexi	dosažených	výsledků	
v	malém	i	ve	větším	měřítku,	ale	také	k	diskuzi	o	budoucnosti	
česko-německých	vztahů	v	měnícím	se	světě.

Téma	 roku	 2018	 Česko-německé	 reflexe	 nás	 iniciovalo	
k	 tomu,	abychom	v	rámci	našeho	projektu,	který	nese	název	
„Vize	 dobrého	 sousedství.	 Aneb	 dobré	 vztahy	 nejsou	 samo-
zřejmostí,	je	třeba	do	nich	investovat,	podporovat	je	a	kultivo-
vat	je“,	v	malém	měřítku	reflektovali	česko-německou	spolu-
práci	mezi	našimi	školami,	ale	podívali	se	i	na	to,	jaké	formy	
česko-německé	spolupráce	se	osvědčily	v	nejrůznějších	jiných	
oblastech	a	s	jakými	česko-německými	vizemi	jdeme	vstříc	bu-
doucnosti.

Součástí	 každého	 našeho	 projektu	 jsou	 dva	 výměnné	 po-
byty.	První	se	uskutečnil	v	Drážďanech	v	termínu	29.	11.	-	7.	
12.	2018,	druhý	v	termínu	13.	-	21.	6.	2019	na	půdě	naší	školy.	

Výměnný	pobyt	v	Ostrožské	Nové	Vsi	jsme	zahájili	uvítá-
ním	 německých	 žáků,	 které	 bylo	 tentokrát	 velmi	 slavnostní.	
Zúčastnili	se	ho	oba	ředitelé	škol	a	také	paní	starostka.	Všich-
ni	ve	svých	zdravicích	zdůraznili	především	to,	že	je	naše	part-
nerství	skvělou	příležitostí	pro	žáky,	jak	si	uvědomit	důležitost	
znalosti	cizích	jazyků,	ale	také	skvělou	příležitostí	poznat	zemi	
svého	souseda	a	získat	životní	zkušenosti,	které	s	sebou	pobyt	
v	cizí	zemi	a	hostitelské	rodině	přináší.	Poté	se	naši	němečtí	



14 profil        www.onves.cz

ŠKOLA

hosté	připojili	k	ostatním	hostům,	kteří	byli	pozváni	na	malou	
slavnost	u	příležitosti	oslav	školy.

Vyvrcholením	 oslav	 byla	 slavnostní	 akademie	 žáků,	 na	
které	vystoupili	taktéž	žáci	drážďanského	gymnázia.	Všechny	
přítomné	 pozdravil	 také	 ředitel	 gymnázia,	 který	 poděkoval	
vedení	naší	školy	za	podporu	projektů	a	rodičům	za	ochotu	
být	hostitelkou	rodinnou	a	za	velkou	pohostinnost.	Oficiálně	
tak	byla	do	budoucna	potvrzena	spolupráce	obou	našich	škol.	
Slavnostního	přijetí	se	dostalo	našim	hostům	taktéž	v	obřad-
ní	síni,	kde	je	přijala	paní	starostka	a	oba	místostarostové.

Následující	dny	výměnného	pobytu	byly	pracovní.	Žáci	se	
zúčastnili	 workshopů	 s	 organizacemi,	 které	 se	 zaměřují	 na	
podporu	 česko-německé	 spolupráce.	 	 V	 pondělí	 připravily	
dvě	 dámy	 z	 organizace	 Tandem	 pro	 žáky	 jazykovou	 animaci	
a	 také	 prezentaci	 samotné	 organizace.	 Koordinační	 centra	
česko-německých	 výměn	 mládeže	 Tandem	 podporují	 sbližo-
vání	 a	 rozvoj	 všestranných	 styků	 a	 přátelských	 vztahů	 mezi	
mladými	lidmi	z	Česka	a	Německa.	V	úterý	zavítala	do	školy	
zástupkyně	 organizace	 Česko-německého	 fóra	 mládeže.	 Ta	
žákům	 představila	 projekt	 Do	 Německa	 na	 zkušenou,	 který	
nabízí	 interaktivní	prezentace	o	možnostech	studijních,	dob-
rovolnických	a	pracovních	pobytů	nejen	v	Německu.	Ve	středu	
byla	 na	 programu	 exkurze	 ve	 firmě	 Kovovýroba	 Hoffmann.	
Exkurzi	jsme	do	programu	zařadili	z	toho	důvodu,	že	se	jedná	
o	českou	firmu,	která	vyrábí	karosářské	díly	pro	automobilky	
mnoha	německých	značek.	I	pro	nás	domácí	byla	exkurze	do	
firmy,	která	se	zaměřuje	na	prototypovou	výrobu	a	jejíž	praco-
viště	je	vybaveno	technologií,	která	odpovídá	nejmodernějším	
požadavkům	v	automobilovém	průmyslu,	velmi	zajímavou	pří-
ležitostí.	 Touto	 cestou	 děkujeme	 všem	 zaměstnancům,	 ať	 už	
za	zprostředkování	či	samotnou	prohlídku	a	výklad.	Program	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	jsme	zakončili	večírkem,	na	kterém	jsme	
celý	projekt	prezentovali	také	rodičům	a	vedení	školy.	Posled-
ní	dva	dny	výměnného	pobytu	jsme	se	přesunuli	do	Prahy.	Ve	
čtvrtek	si	pro	nás	připravil	pan	Jacob	Venuss,	který	je	pracov-
níkem	 Česko-německého	 fondu	 budoucnosti,	 prezentaci,	 ve	
které	nám	přiblížil	vznik	a	práci	Fondu	budoucnosti.	Byla	to	
velmi	zajímavá	beseda,	která	nám	objasnila	historické	událos-
ti,	které	vznik	Fondu	budoucnosti	iniciovaly.	Jedná	se	o	podpis	
Česko-německé	deklarace	o	vzájemných	vztazích	a	jejich	bu-
doucím	rozvoji	z	roku	1997.	Cílem	deklarace	bylo	zlepšit	vzta-
hy	mezi	oběma	zeměmi	a	zmírnit	napětí	mající	příčiny	ještě	ve	
druhé	světové	válce.	

Pátek	byl	naším	posledním	společným	dnem.	Před	odjezdem	
ke	svým	domovům	se	žáci	vydali	ve	skupinách	ulicemi	Prahy	po	
česko-německých	stopách.	Tím	byl	program	výměnného	pobytu	
vyčerpán,	cíle	projektu	byly	naplněny.	

Adéla Botková

A jak účast v projektu vidí žáci?
Je	velmi	přínosné	být	s	„cizím“	člověkem	v	jednom	poko-

ji	9	dní.	Je	dobré	poznat	cizí	zvyky,	naučit	
se	další	cizí	 jazyk	a	udělat	si	kamarády	po	
celém	 světě.	Tento	 výměnný	pobyt	mi	 po-
mohl	 zlepšit	 si	 angličtinu,	 podívala	 jsem	
se	na	místa,	kam	bych	se	nejspíš	nedostala	
(Kovovýroba	 Hoffmann,	 Skleněná	 manu-
faktura	Volkswagen).	Poznala	 jsem	novou	
kulturu,	 dokonce	 jsem	 se	 naučila	 trochu	
víc	německy.	Do	budoucnosti	je	dobré	dě-
lat	 více	 takových	 projektů,	 je	 to	 pro	 nás	
všechny	cenný	zážitek.

Ivana Řiháčková
Jsem	rád,	že	jsem	se	projektu	zúčastnil.	

Líp	jsem	si	procvičil	angličtinu	a	němčinu.	
Naučil	jsem	se	žít	v	cizím	prostředí.	Naučil	
jsem	se	přizpůsobit	 jiným.	Uvědomil	 jsem	
si,	jak	je	důležité	umět	cizí	jazyky.

Michal Vojtek

Díky	 projektu	 jsem	 zjistila,	 jak	 se	 žije	
v	 jiné	 rodině,	 jaké	 mají	 zvyky	 a	 tradice.	
Uvědomila	 jsem	 si,	 že	 němčina	 je	 krásný	
jazyk	a	také	to,	že	angličtina	je	strašně	moc	
důležitá	 pro	 život.	 Mám	 krásné	 zážitky,	

jsem	ráda,	že	jsem	mohla	poznat	nové	lidi.	Spolupráce	mezi	
zeměmi	 je	moc	důležitá,	mohou	 se	 společně	 rozvíjet	 a	 vzá-
jemně	si	pomáhat.

Adéla Domanská

Celkově	 se	mi	na	 výměnných	pobytech	 líbí	 to,	 že	 se	po-
stupně	učíme	nebát	se.	Musíme	co	nejvíce	mluvit,	o	to	je	to	
těžší,	 že	 mluvíme	 anglicky.	 Přijedeme	 do	 rodiny,	 ve	 které	
musíme	co	nejvíce	komunikovat.	A	pak	po	nějaké	době	po	
návratu	už	člověk	ani	nechápe,	co	je	na	tom	tak	těžkého.

Okamžitý	účinek	má	hlavně	procvičování	angličtiny,	po-
znávání	německé	kultury	a	nových	lidí.	Někdy	to	není	snad-
né,	ale	snad	platí,	že	čím	víc	komplikací,	tím	více	se	naučíme.	
V	každém	případě	jsem	ráda,	že	máme	možnost	se	takových	
projektů	zúčastnit	už	od	sedmé	třídy.	Jsem	za	takovou	příle-
žitost	vděčná	a	jsem	si	čím	dál	jistější,	že	se	chci	podobných	
projektů	zúčastnit	i	nadále.

Magdalena Lukešová

Jsem	rád,	že	už	vím,	že	se	dokážu	dorozumět	a	spolupra-
covat	 s	 cizími	 lidmi.	 Museli	 jsme	 se	 přizpůsobit	 ostatním.	
Němci	byli	nadšení	hlavně	z	 toho,	 že	můžou	 jít	 jen	 tak	ven	
a	hrát	fotbal,	to	v	Drážďanech	nešlo.

David Žejdlík

Během	 pobytu	 jsme	 zažili	 hodně	 legrace	 a	 taky	 jsem	 se	
naučila	líp	anglicky,	už	mi	nedělá	takový	problém	mluvit	ci-
zím	jazykem.	Jsem	ráda,	že	se	anglicky	učím	a	vím,	jak	je	to	
důležité.

Líbí	se	mi,	že	jsme	se	i	jako	třída	začali	víc	společně	bavit.	
Naučila	 jsem	 se	 víc	přizpůsobovat.	 Jsem	moc	 ráda,	 že	naše	
škola	má	možnost	dělat	výměnné	pobyty	v	zahraničí.
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Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku
Letošní	deváťáci	si	tuto	slavnost	prožili	v	prostorách	školního	

dvora	v	pátek	28.	června	2019.	Paní	matrikářka	Hana	Glacová	
přivedla	28	žáků	deváté	třídy,	paní	starostku	obce,	oba	místosta-
rosty,	paní	ředitelku	a	třídní	učitelku,	poté	slavnost	mohla	začít.	

V	 úvodu	 paní	 starostka	 Jaroslava	 Bedřichová	 promluvila	
o	potřebě	mladých	 lidí	vracet	se	do	rodné	obce	a	popřála	 jim	
úspěšnou	cestu	životem.	Poté	zavzpomínala	na	hodiny	strávené	
s	deváťáky	paní	ředitelka	Alena	Horáková	a	se	žáky	se	rozlou-
čila.	To	se	již	všem	leskly	oči	slzami	dojetí.	S	deváťáky	se	přišli	
rozloučit	 i	 žáci	 1.	 třídy,	 které	 na	 začátku	 školního	 roku	 vedli	
právě	deváťáci	do	školy.	Připravili	si	pro	ně	písničku	a	drobný	
dárek.	 Slavnostní	 akt	 vyvrcholil	 předáváním	 vysvědčení	 třídní	
učitelkou	Janou	Melichárkovou.	Kromě	vysvědčení	si	převzali	

věcnou	odměnu	za	výborné	studijní	výsledky	tito	žáci:	Kryštof	
Čech,	 David	 Daněk,	 Elen	 Hendrychová,	 Radek	 Jelének,	 Pat-
rik	Lučný,	Martin	Pavlas	a	Tina	Šáchová.	Patrik	Lučný	byl	od-
měněn	ještě	knihou	nejen	za	reprezentaci	školy	v	olympiádách	
a	soutěžích,	ale	i	za	příkladnou	práci	pro	třídu	i	školu.	Další	žáci	
obdrželi	pochvaly	třídní	učitelky.	Poté	se	s	deváťáky	rozloučila	
třídní	učitelka	a	slova	se	ujali	zástupci	třídy.	Ti	poděkovali	všem	
učitelům	za	vědomosti,	které	získali	za	devět	let	školní	docház-
ky,	poté	předali	krásné	růže	a	dárky.

Slavnost	ukončila	paní	Hana	Glacová	přáním,	aby	se	všem	
dařilo	na	středních	a	učňovských	školách	a	aby	rádi	zavzpomí-
nali	na	krásná	léta	prožitá	v	základní	škole.	

Jana Melichárková

Celkový	počet	žáků: 260
z	toho

děvčata: 117
chlapci: 143

Počet	žáků	s	vyznamenáním: 167
Počet	žáků,	kteří	prospěli: 89
Počet	žáků,	kteří	neprospěli: 2
Počet	neklasifikovaných	žáků: 0
Počet	žáků	s	odloženou	klasifikací: 2
Průměrný	prospěch: 1,42

Celková	absence: 12	690	hodin
z	toho omluvená: 12	690	hodin

neomluvená: 0	hodin

Průměrná	celková	absence: 47,89	hodin
z	toho omluvená: 47,89	hodin

neomluvená: 0	hodin

Snížené	známky	z	chování:
-	2.stupeň: 3
-	3.stupeň: 1

Napomenutí	a	důtky:
-	napomenutí: 26
-	důtka	třídního	učitele: 13
-	důtka	ředitelky	školy: 10

Pochvaly:
-	pochvala	třídního	učitele: 	27
-	pochvala	ředitelky	školy: 	1

Alena Horáková

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí školního roku 2018/2019
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Na naši hasičskou soutěž přijel rekordní počet závodníků
V	neděli	16.	června	2019	se	na	fotbalovém	hřišti	v	Ostrožské	

Nové	Vsi	konal	již	devátý	ročník	soutěže	O	pohár	starosty	obce.	
Celou	soutěž	zahájila	paní	starostka	Ing.	Jaroslava	Bedřichová,	
která	popřála	závodníkům,	aby	se	jim	v	Ostrožské	Nové	Vsi	líbilo	
a	aby	byli	spokojeni	se	svými	sportovními	výkony.	Celkem	se	na	
soutěži	představilo	čtrnáct	družstev	mladších	a	čtrnáct	družstev	
starších	žáků.	Takový	počet	přijel	do	Ostrožské	Nové	Vsi	úplně	

poprvé.	 Nejprve	 se	 družstva	 utkala	 v	 disciplíně	 štafeta	 dvojic	
a	potom	v	disciplíně	požární	útok.	My	jsme	měli	svoje	zastoupení	
pouze	mezi	mladšími	žáky.	Našemu	týmu	se	i	přes	obrovskou	sna-
hu	nepodařilo	obsadit	nejvyšší	příčky,	ale	přesto	si	naši	závodníci	
ze	soutěže	odnesli	nové	zkušenosti	a	dovednosti.	Soutěž	obohatil	
také	dvojboj	dorostenců	a	dorostenek.	Proskočit	oknem,	přenést	
hasicí	přístroj,	zdolat	100	metrů,	a	to	vše	v	co	možná	nejkratším	

čase.	Atraktivního	klání	se	zúčastnilo	
celkem	 22	 dorostenek	 a	 20	 doros-
tenců,	 rozdělených	 do	 3	 kategorii:	
mladší,	 střední	 a	 starší	 dorost.	 Naše	
barvy	hájili	Michal	Denkocy	a	Martin	
Miklíček.	Na	úspěchy	z	minulých	 let	
se	jim	také	vinou	zranění	navázat	ne-
podařilo.	Je	za	námi	další	ročník	ob-
líbené	soutěže.	Děkujeme	všem,	kteří	
se	 podíleli	 na	 její	 organizaci,	 a	 také	
fotbalovému	klubu,	který	nám	zapůj-
čil	svoje	prostory.		Loučíme	se	hasič-
ským	mottem:	Bohu	ke	cti,	lidem	ku	
pomoci,	vlasti	ku	prospěchu.

Růžena Hlůšková

Den včelařů v Ostrožské Nové Vsi
Včelaři	letos	opět	navázali	na	úspěšný	IV.	ročník	včelařského	

dne	a	22.	6.	2019	pořádali	již	V.	ročník!	Zorganizovali	jej	členo-
vé	Základní	organizace	Českého	svazu	včelařů	Ostrožská	Nová	
Ves,	která	sdružuje	včelaře	z	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Ostrožské	
Lhoty	 ve	 spolupráci	 s	 Okresní	 organizací	 Uherské	 Hradiště.	
Den	včelařů	se	konal	opět	již	tradičně	na	kolonádě	v	Sirnatých	
lázních.	Tímto	bych	chtěl	moc	poděkovat	vedení	Sirnatých	lázní	
a	lázeňské	kavárně	za	pomoc,	ochotu	a	vstřícné	jednání.	Přijeli	
mezi	nás	přátelé	z	okolních	organizací	a	také	hosté	z	okresní	or-
ganizace.	Ještě	před	začátkem	akce	proběhlo	uctění	výročí	pa-
mátky	přítele	Františka	Nešpora	na	místním	hřbitově.	Zahájení	
včelařského	dne	proběhlo	ve	14	hodin.

Pro	 návštěvníky	 byl	 přichystán	 tradiční	 včelařský	 trh,	 pro-
bíhal	 zde	 prodej	 medů	 od	 místních	 včelařů	 a	 dalších	 včelích	
produktů.	Tak	jako	loni	byla	připravena	i	ochutnávka	medů	od	
našich	včelařů,	sešlo	se	zde	na	20	různých	vzorků	medů	a	také	
vzorky	medů	z	různých	koutů	světa	-	Thajska,	Chorvatska,	Ma-
ďarska	a	Itálie.	

U	každého	medu	bylo	uvedeno	jméno	včelaře,	který	vzorek	
poskytl	a	návštěvníci	si	tedy	mohli	najít	svého	favorita	a	poté	si	
zajít	ke	včelaři	med	zakoupit.	Zapojili	se	i	mladí	včelaři	z	našeho	
včelařského	 kroužku,	 kteří	 nabízeli	 své	 výrobky	 (medové	 per-

níčky,	svůj	med,	atd.).	V	průběhu	celého	odpoledne	probíhalo	
promítání	krátkých	filmů	se	včelařskou	tématikou.	

Letos	nás	trochu	překvapilo	počasí,	když	krátce	po	zahájení	
akce	přišla	velká	bouřka,	ale	nakonec	dopadlo	všechno	dobře	–	
stánky	i	se	zázemím	byly	přestěhovány	pod	střechu	a	14:30	moh-
la	být	zahájena	přednáška	přítele	Kalendy	ze	Zlína.	Tématem	
této	přednášky	bylo:	Problematika	včelaření	v	praktických	otáz-
kách.	Akce	byla	určena	hlavně	pro	širokou	veřejnost,	ale	i	pro	
včelaře,	 kteří	 zde	 měli	 možnost	 nákupu	 včelařského	 vybavení	
a	setkaní	se	se	svými	přáteli.	Začínající	včelaři	měli	možnost	zís-
kat	od	starších	a	zkušenějších	včelařů	cenné	informace	a	rady,	
jak	správně	pečovat	o	včely.	

Akce	měla	dobrou	účast	i	přes	nepříznivé	počasí.	Doufáme,	
že	 se	 nám	 podařilo	 všem	 účastníkům	 akce	 změnit	 pohled	 na	
tento	„hmyz“	a	mnozí	si	i	uvědomili,	že	včela	je	v	naší	přírodě	
nepostradatelná	a	z	její	opylovací	činnosti	máme	užitek	všichni	
-	i	ti	co	nemají	rádi	bodavý	hmyz.	

Myslíme	 si	 tedy,	 že	 se	 V.	 ročník	 dne	 včelařů	 opět	 vydařil	
a	budeme	již	pomalu	připravovat	program	na	další	ročník,	dou-
fat	v	příznivé	počasí	a	velkou	účast.

Pavel Peprník
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Májová beseda
Stejný	termín	–	třetí	úterý	v	měsíci,	stejné	místo	–	památ-

kový	domek,	stejní	účastníci.	Nabídka	dobrot	k	ochutnání	byla	
tentokrát	sladká:	makový	závin,	povidlové	buchtičky	a	 tvaro-
hový	koláč	 s	meruňkami.	 Jako	vždy	 se	dostavili	 i	pomocníci,	
kteří	vaří	čaj	a	myjí	nádobí.	A	protože	se	blížil	termín	„Otevře-
ných	památkových	domků“,	využila	 jsem	čas	k	přípravě	staré	
kuchyně.	 Vždy	 se	 najde	 něco,	 co	 se	 dá	 ještě	 vylepšit,	 přesu-
nout.	Byla	jsem	skoro	hotová,	když	se	dvorem	do	muzejní	části	
přiblížil	muž	s	mladou	ženou:	„Dobrý	den,	prosím	vás,	koná	
se	tady	dnes	beseda	u	cimbálu?“	Na	moment	jsem	se	zarazila,	
to	člověka	přece	jen	trochu	vyvede	z	míry.	„No,	beseda	tu	je,	
cimbál	taky,	ale	asi	to	nebude	zrovna	to,	co	hledáte.“

Po	 chvilce	 konverzace	 se	 ukázalo,	 že	 pánovi,	 který	 byl	
zřejmě	z	Polešovic,	někdo	z	místních	vtipálků	(nikoho	nejme-
novat!)	poslal	mailem	pozvánku	na	Májovou	besedu.	Ovšem	
tu	správnou,	o	cimbále	na	ní	nebylo	ani	slovo!	Pán	to	špatně	
pochopil,	 ale	 bral	 celou	 situaci	 s	 humorem.	 Vysvětlila	 jsem	
mu,	že	tady	pořádáme	besedy	pravidelně	každý	měsíc,	aby	se	
mohli	lidé	potkat,	pobavit	se	a	něco	dobrého	ochutnat.	Ocenil,	
že	tady	máme	takovou	možnost,	u	nich	se	prý	něco	takového	
nepořádá.	Když	už	 tam	byli,	 tak	se	oba	dva	rozhlédli	kolem.	

Jemu	 se	 velmi	 líbila	 stará	 kuchyňka	 –	 „moja	 babička	 mívala	
ty	žufánky	na	šporáku	rozvěšané	přesně	tak!“	-	i	ložnice.	Jeho	
společnice	byla	z	ciziny,	tak	si	domek	aspoň	nafotila	a	odjeli	na	
kávu	na	Slovácký	dvůr.	

Anna Řezáčová

Letní beseda
Ač	bylo	astronomicky	ještě	jaro,	už	delší	dobu	nás	proná-

sledovala	úmorná	horka	a	 sluneční	 žár.	Tak	 jsme	v	úterý	18.	
června	měli	letní	besedu.	Poslední	besedu	před	prázdninovou	
přestávkou	jsme	skutečně	pojali	letně	a	připravili	ovocný	salát	

s	 jogurtovým	dipem.	Přišlo	okolo	20	 lidí,	pobesedovali	 jsme,	
probrali	dění	v	obci.	Popřáli	jsme	si	pěkné	léto.	Těšíme	se	na	
viděnou	po	prázdninách!

Anna Řezáčová

BLIC po premiéře
Tak	už	to	máme	za	sebou.	Premiéra	pohádky	Kocour	Mod-

roočko	 se	dle	 reakcí	diváků	povedla	a	my	můžeme	mít	dobrý	
pocit,	že	všechno	to	vynaložené	úsilí	nepřišlo	nazmar.	Musíme	
přiznat,	že	tolik	pozitivních	reakcí	a	závěrečných	opon	jsme	ani	
nečekali.	Moc	nás	těší,	že	máme	na	domovské	scéně	tak	vstříc-
né	 diváky.	 V	 průběhu	 premiéry	 pohádky	 proběhla	 sbírka	 pro	
holčičky	Hráčkovy	z	Kunovic	a	s	radostí	jsme	rodičům	předali	
částku	5	030	Kč.	

Pohádku	 jsme	 si	 zahráli	 i	 pro	
místní	školáky	a	školku	z	Uherské-
ho	Ostrohu,	 takže	diváků	už	 jsme	
měli	přes	pět	set.	Ale	kdyby	se	ně-
kdo	 přece	 jen	 ještě	 chtěl	 podívat	
znovu,	 nebo	 premiéru	 náhodou	
nestihl,	 bude	 mít	 možnost	 hned	
v	 září.	 Rozhodli	 jsme	 se	 v	 sobotu	
21.	 září	 zahrát	 Modroočka	 v	 Ost-
rožské	Nové	Vsi	 ještě	 jednou,	 tak	
snad	nám	nezůstane	prázdné	hledi-
ště.	Hned	následující	den	hrajeme	
v	Nivnici,	pak	už	se	rozjedeme	do	
okolí.	 Ale	 nemyslete	 si,	 neusíná-
me	na	vavřínech.	Už	 jsme	se	pus-
tili	 do	 přípravy	 další	 inscenace.	
Rádi	bychom	navázali	na	oblíbený	
pořad	 loňského	 roku	 Tváří	 v	 tvář	
a	chystáme	pokračování.	Už	teď	se	
můžete	těšit	na	duet	Hynka	Helmi-
cha	a	Jakuba	Botka	v	písni	z	muzi-
kálu	 Moulin	 Rouge,	 ale	 čeká	 nás	
i	ABBA,	rapperský	hit	Dělám	stoj-
ky	 a	 také	 další	 veleúspěšné	 písně	
a	choreografie	světových	i	českých	

hitparád.	Uvidíme,	jak	se	nám	bude	dařit	naplnit	všechna	očeká-
vání.	V	nové	sezoně	chceme	obnovit	 i	komorní	muzikál	o	Edith	
Piaf.	Toto	reprízování	jsme	museli	pozastavit	z	důvodu	těhotenství	
hlavní	představitelky.	Ale	jestli	vše	půjde	tak,	jak	si	představujeme,	
čeká	nás	opět	zajímavá	sezona	a	my	se	těšíme,	že	ji	budeme	trávit	
i	s	Vámi,	našimi	diváky.	

Andrea Helmichová
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Informace z knihovny
Dne	22.	května	se	v	naší	knihovně	konala	slavnost	Pasování	

prvňáčků	na	čtenáře.	Ve	jménu	pohádek,	básniček	a	příběhů	
byli	pasováni	na	 čtenáře	 žáci	 a	 žákyně	obou	prvních	 tříd	 zá-
kladní	školy.	

Museli	nejdříve	prokázat,	že	čtení	opravdu	zvládli	a	že	se	ta	
celoroční	práce	vyplatila.	Každý	žák	přečetl	několik	vět	ze	sla-
bikáře	a	potom	nastalo	pasování,	kterého	se	ujala	paní	starost-
ka.	Všichni	také	dostali	v	rámci	projektu	Knížka	pro	prvňáčka	
knihu	básniček	nazvanou	Kde	se	nosí	krky.

Po	pasování	dětí	rozveselil	kouzelník	Jirka	Hadaš	a	násle-
dovala	sladké	pohoštění	–	výborné	dorty	od	šikovných	mami-
nek.

Budeme	 rádi,	 když	 i	 po	 prázdninách	 si	 najdou	 cestu	 do	
knihovny	a	přijdou	se	přihlásit	jako	čtenáři.	Mohou	si	tak	půj-
čovat	knihy	a	časopisy,	aby	tak	pracně	získané	umění	číst	ne-
zapomněli.

V	 knihovně	 se	 konala	 další	 přednáška	 na	 zajímavé	 téma:	
Praktické	využití	bylin.	Nadále	probíhá	kurs	kresby.

Knihovna	 se	 dostala	 do	 druhého	 kola	 soutěže	 Knihovna	
roku.	 Odborná	 komise	 knihovnu	 navštívila	 a	 vše	 si	 s	 velkým	
zájem	prohlédla.	Zejména	nové	prostory	členové	komise	velmi	
ocenili	 a	 také	 na	 ně	 udělal	 dojem	 významný	 nárůst	 sledova-
ných	číselných	ukazatelů.		Uvidíme,	jaké	umístění	získáme.	Už	
postup	do	druhého	kola	je	úspěch	a	znamená	velké	zviditelně-
ní	v	odborných	kruzích.

Knihovna	 i	 o	 prázdninách	 má	 otevřeno	 jako	 po	 celý	 rok.	
Pouze	v	době	čerpání	dovolené	bude	zavřeno.

Termíny	dovolené:	8	-	12.	července	a	19.	–	23.	srpna	2019.
Dále	připomínám,	že	jsou	stále	na	prodej	vyřazené	knihy	za	

symbolickou	cenu	1	Kč	za	knihu.
V	 knihovně	 si	 také	 můžete	 nechat	 zabalit	 učebnice	 už	

o	 prázdninách	 a	 mít	 je	 nachystané	 před	 začátkem	 školního	
roku.

Cena:	rozměr	 A5	............................. 5	Kč
	 A4	............................. 7	Kč
	 atypický	.................. 10	Kč

Beletrie pro dospělé

Attar,	L. 53	dopisů	pro	mou	lásku

Bryndza,	R. Smrtící	tajnosti

Ciprová,	O. Drahomíra

Dán,	D. Na	podpatcích

Haran,	E. Údolí	naděje

Hlavinková,	L. Apatykář

Jacobs,	A. Venkovské	sídlo

King,	S. Hřbitov	zvířátek

Nesbo,	Jo Nemesis

Patterson,	J. Volavka

Řeháčková,	V. Ač	nevidím,	vnímám

Smith,	W. Na	leopardí	skále

Solomons,	N. Zlatý	dům

Naučná literatura

Bílková,	J. Cvičení	mentální	kondice

Bohlmann,	M.		 Paříž.	Průvodce

Diehl,	H. Síla	zdraví

Beletrie pro děti

Březinová,	I. Poušť,	všude	poušť

Drobna,	D. On	–	line	ZOO

Fischer,	D. Martin	na	cestě	kolem	světa

Larsson,	A. Pax	10.	Draugova	oběť

Nováková,	D. Ema	a	lesní	zvířátka

Hana Uherková
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Degustace vinařství Intipalka z Peru
Dne	 23.	 května	 proběhla	 ve	 zcela	 vyprodaném	 památko-

vém	domku	v	Ostrožské	Nové	Vsi,	velmi	vydařená	a	zajímavá	
degustace.	Tentokrát	se	ochutnávala	peruánská	vína	z	vinařství	
Intipalka.		

Nová	 řada	mladých	 i	archivních	vín	pocházejících	z	Peru.	
V	kečuánštině,	 v	 jazyce	 starodávné	 incké	 říše,	 Intipalka	zna-
mená	Slunečné	údolí.	Tento	název	se	vztahuje	k	oblasti	Ica,	ze	
které	víno	pochází.	Údolí	Ica	je	známé	již	od	inckých	dob	jako	
výjimečná	zemědělská	oblast	pro	svou	úrodnou	půdu	a	klima-
tické	podmínky.

Víno	bylo	do	Peru	přivezeno	Španěly	v	roce	1540	jako	do	prv-
ní	země	dnešního	jihoamerického	kontinentu.	Pěstování	vinné	
révy	se	zvláště	dařilo	na	jihu	země	díky	optimálním	klimatickým	
podmínkám,	kde	se	společně	s	pálenkou	Pisco	vyrábělo	víno	již	
od	počátku	kolonizace.	V	17.	a	18.	století	vývoz	peruánských	vín	
převyšoval	tehdejší	vývoz	vín	z	Argentiny	a	Chile.	

Od	 konce	 20.	 století	 si	 místní	 vinaři	 uvědomují,	 podobně	
jako	tomu	bylo	v	Chile	a	Argentině,	potřebu	obnovení	tradi-
ce	 vinařského	 průmyslu	 a	 započali	 tak	 ve	 spolupráci	 s	 reno-
movanými	 enology	 nejen	 z	 Evropy	 (převážně	 francouzskými	
a	 chilskými)	 znovuobnovení	 této	 činnosti,	 jejíž	 výsledky	 byly	
nejednou	oceněny	na	prestižních	celosvětových	výstavách	a	ve-
letrzích.	Z	dosažených	úspěchů	je	více	než	zřejmé,	že	pro	nás	
Evropany,	 milovníky	 dobrého	 vína,	 má	 exotická	 oblast	 Peru	
a	samotné	peruánské	klima	stále	co	nabízet,	či	spíše	nechat	se	
objevovat.	

Podávala	se	i	pražená	peruánská	kukuřice	neboli	Canchita	
a	na	závěr	se	podával	luxusní	desert	čokoládový	Paris	brest	od	
TVŮJ	DORT.	Degustovaná	vína	i	kukuřici	je	možné	zakoupit	
v	obchůdku	Vinozesklepa	&	JasMin.

Ladislav Mikulec

Školní rok 1985–86
V	pondělí	dne	26.	srpna	1985	se	sešel	

pedagogický	 sbor	k	zahájení	přípravné-
ho	týdne	pro	školní	 rok	1985/86.	Téhož	
dne	 byly	 provedeny	 opravné	 zkoušky,	
provedeno	 přidělení	 tříd	 a	 předmětů,	
stanoveny	 funkce	a	probrán	vnitřní	 řád	
školy.	Během	přípravného	týdne	se	uči-
telé	soustředili	na	výzdobu	tříd.

Školní	 rok	 byl	 slavnostně	 zahájen	
dne	2.	září	1985.	V	7,30	hodin	byli	přiví-
táni	prvňáčci	na	obecním	úřadě,	odkud	
jich	odvedli	žáci	osmých	tříd	do	tělocvič-
ny,	 kde	 se	 konalo	 slavnostní	 zahájení	
školního	 roku.	 Byl	 přítomen	 předseda	
MNV	Antonín	Hráček	a	předseda	SRPŠ	František	Pavlas.	Oba	
pozdravili	 žáky	 krátkou	 zdravicí.	 Před	 zahajovacím	 projevem	
ředitele	školy	Svatopluka	Hofmanna	předvedly	žákyně	7.	B	kul-
turní	 pásmo,	 které	 nacvičila	 Jitka	 Bosáková.	 Všichni	 žáci	 pak	
odešli	do	tříd,	kde	si	vyslechli	projev	ministra	školství.	Dále	se	
žáci	s	třídními	učiteli	věnovali	organizačním	pracím.	Zahajovací	
porada	byla	doplněna	o	bod,	na	níž	byl	propagován	den	1.	září	
jako	den	výchovy	k	míru.	Na	národní	škole	byla	během	měsíce	
srpna	provedena	oprava	střechy,	pomohli	i	rodiče.	Výuka	a	or-
ganizace	 školního	 roku	 na	 II.	 stupni	 byla	 ztížena	 prováděnou	
plynofikací	kotelny,	která	nebyla	do	začátku	školního	roku	do-
končena.	 Nově	 zbudovaná	 třída	 zahájila	 hned	 2.	 září	 provoz,	
ale	sborovna	nebyla	pedagogickému	sboru	k	dispozici.	Úpravy	
sborovny	se	vlekly	až	do	konce	září,	topit	v	plynové	kotelně	se	
začalo	až	koncem	října.	I	přes	tyto	potíže	výchovně	vzdělávací	
proces	neutrpěl	na	kvalitě.			V	pedagogickém	sboru	docházelo	
ke	změnám	zvláště	na	prvním	stupni.	Do	důchodu	odešli	Dra-
homíra	 Šálková	 a	 Josef	 Botek,	 na	 MD	 Vladimíra	 Karásková.	
Nastoupily	nové	síly:	Barbora	Hráčková,	Iva	Bžatková,	Dagmar	
Skatulová.

ZŠ	měla	celkem	414	žáků.	Dále	vyučovaly:	Jitka	Bosáková,		
Anna	Hašková,	Marcela	Křiváková.	

Vedení	školy:	ředitel	Svatopluk	Hofmann,	zástupkyně	ředi-
tele	Ludmila	Dvořáková.

V	tomto	školním	roce	se	nekonala	inspekce	OŠI.	Hospitaci	
prováděli	ředitel	školy	a	zástupkyně	ředitele.	Celkovou	úroveň	
a	kvalitu	výchovně	vzdělávacího	procesu	hodnotí	 ředitel	 školy	
kladně,	 jak	 vyplývá	 ze	 závěrečného	 hodnocení.	 Aprobace	 na	
škole	 je	 téměř	 stoprocentní,	 až	 na	 16	 hodin	 Pv	 na	 II.	 stupni.	
Úrovni	 a	 kvalitě	 vzdělávacího	 procesu	 byla	 věnována	 náležitá	
pozornost.	 Ukázkové	 hodiny	 v	 rámci	 pedagogických	 dnů	 byly	

zaměřeny	 na	 zlepšování	 jednotlivých	 částí	 vyučovací	 hodiny.	
Učitelé	II.	stupně	vypracovali	3	ukázkové	přípravy.	Metodické	
útvary	na	škole	pracují	dobře.	Talentovaným	žákům	byla	věno-
vána	pozornost.

V	olympiádách	reprezentovali	školu:	fyzikální	–	3.	místo,	ja-
zyk	 český	 –	 8.	 místo.	 Žáci	 se	 zúčastnili	 lyžařského	 výcviku	 na	
Ramzové,	žáci	3.	tříd	plaveckého	výcviku.	Plnění	BPPOV	je	85	
%.	 V	 oblasti	 mravní	 výchovy	 se	 zlepšilo	 dodržování	 školního	
řádu.	 Podle	 plánu	 exkurzí	 navštívili	 žáci:	 JZD	 Mír,	 Let,	 Ton,	
Autopal,	 Sport,	 Sloko,	 Železárny	 ve	 Veselí.	 Všechny	 exkurze	
přispěly	k	dobré	úrovni	v	předmětech.	Letos	proběhl	dvouden-
ní	branný	kurz	v	přírodě.	Naše	škola	získala	v	branném	závodě	
Dukelský	 štít	 7.	 místo.	 Partyzánského	 samopalu	 se	 zúčastnilo	
240	 našich	 žáků.	 Na	 škole	 pracují	 kroužky:	 I.	 stupeň	 –	 mysli-
vecký,	 kanoistický,	 gymnastika,	 kopaná,	 stolní	 tenis,	 požární,	
zdravotnický,	rybářský	a	filmový	klub.	II.	stupeň	–	kroužek	ja-
zyka	 českého,	 matematický,	 turistický,	 mladý	 obránce	 vlasti,	
fotografický,	 ZRTV	 a	 světonázorový.	 Celkem	 bylo	 zapojeno	
97,2	%	žáků.	Na	veřejnosti	v	obci	se	naši	žáci	projevují	při	vítání	
nových	občánků,	při	předávání	občanských	průkazů,	v	rozhlaso-
vých	relacích,	v	recitačních	a	pěveckých	vystoupeních	na	schů-
zích	apod.	Pod	vedením	učitelky	Miroslavy	Pavelkové	pomáhají	
žáci	přestárlým	občanům	v	obci.	Dobrá	spolupráce	je	s	místní-
mi	požárníky	–	i	 letos	připravili	pro	žáky	zdařilý	MDD.	Velmi	
dobré	úspěchy	mají	žáci	i	ve	výtvarných	soutěžích	pod	vedením	
učitelky	Vlasty	Hanáčkové.	V	soutěži	Děti,	mír	a	umění	obsadil	
žák	Studnička	z	8.	B	1.	místo.	Činnost	se	řídila	plánem.	Úkoly	
jednotlivých	ročníků	byly	rozpracovány.	Spolupráce	s	vedením	
školy	je	dobrá,	rovněž	s	ROH	a	PO.	Rovněž	spolupráce	s	tříd-
ními	učiteli	má	vysokou	úroveň.	Třídní	učitelé	prováděli	ankety,	
besedy	s	rodiči,	organizovali	exkurze	a	individuální	pohovory	se	

I.	A Barbora	Hráčková

I.	B Miroslava	Kolmanová

II.	A Květoslava	Pudelková

II.	B Marie	Muchová

III.	A Jiřina	Hladká

III.	B Ivana	Bžatková

IV.	A Miroslava	Pavelková

IV.	B Dagmar	Skatulová,		
pak	uč.	Drozdová

V.	A Jarmila	Davídková

V.	B Dana	Hofmannová

VI.	A Olga	Štochlová

VI.	B Zorka	Tomečková

VII.	A Marcela	Schutzová

VII.	B Jaroslav	Němec

VIII.	A Vlasta	Hanáčková

VIII.	B Marta	Novotná
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žáky.	Pro	žáky	8.	tříd	bylo	provedeno	19	besed	s	náboráři.	Z	8.	
tříd	vycházelo	54	žáků,	 ze	7.	 třídy	2	žáci.	Všichni	byli	umístě-
ni:	gymnázia	a	střední	maturitní	obory	SOU	-	19	žáků,	střední	
odborná	učiliště	 -	 35	 žáků.	Přijímací	 zkoušky	na	 střední	 školy	
vykonalo	úspěšně	20	žáků:	gymnázium	–	6,	SPŠ	–	7,	SZŠ	–	2,	
zdravotní	–	2.	Činnost	PO	SSM	v	PS	má	velmi	dobrou	úroveň.	
Pod	vedením	Lenky	Dvorské	se	skupina	zúčastnila	všech	spor-
tovních,	branných	i	kulturních	akcí.	Pracovalo	374	pionýrů	ve	22	
oddílech.	Na	fond	solidarity	bylo	odesláno	600	Kč,	nasbíráno1	

419	kg	papíru,	112	kg	léčivých	rostlin,	5	žáků	se	zúčastnilo	mezi-
národního	tábora	v	Polsku.	ROH	–	Vyznamenání	obdržely	Jar-
mila	Davídková	a	Marie	Muchová.	Obdržely	zájezd	do	SSSR.	
Výběrovou	rekreaci	dostali	manželé	Hofmannovi,	lázně	Jeseník	
Olga	Štochlová.	Provozní	porady	ve	spolupráci	s	vedením	školy	
se	uskutečnily	čtyři.	Pedagogické	porady	byly	prováděny	přesně	
podle	plánu	školy.

Ředitel školy Svatopluk Hofmann
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

Procházka po hřbitově aneb Maňa  
od zvonka

Snad	v	každé	vesnici	stávala	v	posledních	asi	třech	staletích	zvonič-
ka,	která	volala	svým	zvonkem	na	obyvatele,	že	se	blíží	nepřítel,	že	
hoří,	že	někdo	zemřel,	volala	také	k	modlitbě	Anděl	Páně,	která	
byla	zavedena	v	15.	století	jako	modlitba	na	ochranu	před	islá-
mem.

O	zvonici	v	Nové	Vsi	a	Chylicích	však	nemáme	staré	zprá-
vy,	o	té	novoveské	je	řeč	poprvé	ve	30.	letech	19.	století,	chy-
lická	 byla	 postavena	 snad	 někdy	 kolem	 roku	 1900.	 To	 však	
nevylučuje	 existenci	 zvoničky,	 která	 na	 rozdvojeném	 kůlu	
pod	chatrnou	stříškou	měla	zavěšený	zvonek.

Život	kolem	novoveské	zvonice	byl	jednoduchý	a	součas-
ně	zajímavý,	a	to	asi	do	poloviny	20.	století.	Zvonilo	se	zde,	
když	šel	pohřeb.	Kostelník	nebo	ministrant	předešel	pohřeb-
ní	průvod,	který	šel	z	domu,	a	zvonil	na	zvonek	na	zvonici.	
V	první	polovině	20.	století,	a	zřejmě	už	i	v	19.	století,	se	zde	
v	 květnu	 scházeli	 farníci	 k	 májové	 pobožnosti.	 Dveře	 staré	
zvonice	byly	u	silnice,	na	které	téměř	nebyl	provoz,	občas	žeb-
řiňák	nebo	trakař.	Kolem	zvonice	o	Velikonocích	hrkali	hrkači,	
když	„zvony	odletěly	do	Říma.“	Zda	se	zvonilo	klekání	zde,	nebo	
na	kostele,	už	asi	nikdo	nepamatuje.	O	slavnosti	Božího	Těla	zde	
býval	jeden	ze	čtyř	oltářů.

Po	dlouhá	a	dlouhá	desetiletí	se	o	zvonici	starala	paní	Marie	Pi-
jáčková	z	čísla	35,	které	se	mezi	lidmi	říkalo	Maňa	od	zvonka.	Označení	
je	to	ne	sice	noblesní,	ale	nebylo	v	něm	ani	stínu	přehlížení	nebo	neúcty.	
Naopak	Marie	Pijáčková	patřila	mezi	zasloužilé	a	významné	občanky	a	farnice.

1985–1986 učitelský sbor
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Narodila	se	na	čísle	35	hned	za	zvo-
nicí	dne	1.	února	1924.	Byla	dcerou	Ma-
těje	Pijáčka	(1889-1930),	který	čtvrtlán	
s	domem	č.	 35	dědil	po	 svých	 rodičích	
Antonínovi	a	Anně,	rozené	Galuškové.	
Matěj	se	21.	června	1921	oženil	s	Kate-
řinou	 Hanáčkovou	 (1899-1986).	 Matěj	
s	Kateřinou	měli	syna	Antonína	(1922-
2003)	a	právě	Marii.	Pro	tu,	a	nakonec	
i	pro	bratra	Antonína,	bylo	úmrtí	tatín-
ka,	když	byli	ještě	malými	dětmi,	velmi	
těžké.	 Navíc	 v	 době	 otcova	 úmrtí	 žila	
celá	 rodina	 v	 Praze,	 tam	 otec	 skonal,	
pak	se	však	vdova	s	oběma	dětmi	vrátila	
do	Nové	Vsi.	Antonín	se	oženil,	Marie	
zůstala	celý	život	 svobodná.	V	rodném	
domě	žila	předlouhá	 léta	 se	 svojí	mat-
kou	a	 strýcem	Josefem	Hanáčkem,	 též	
svobodným.

Pracovala	 v	 zemědělství	 doma,	
později	 studovala	 zemědělskou	 školu	
a	pracovala	na	statku	v	Kunovicích,	kde	
měla	 na	 starosti	 drůbež.	 Hodně	 práce	
zabral	dům,	který	však	byl	nad	síly	 její	
i	 její	 stárnoucí	matky.	Navíc	měla	Ma-
rie	řadu	jiných	zájmů.	Její	velkou	láskou	
byl	Orel,	katolické	tělocvičné	sdružení.	
Byla	 velmi	 aktivní	 před	 rokem	 1948,	
kdy	byl	Orel	 zrušen,	aktivně	 se	 zapoji-
la	do	 jeho	obnovy	v	 roce	1968.	Cvičila	
žačky,	organizovala	a	 jezdila.	Pro	Orel	
jí	nic	nebylo	těžké.	Navázala	řadu	přá-
telských	 vztahů	 v	 obci	 i	 mimo	 ni.	 Od	
orelských	aktivit	nebylo	možné	oddělit	
práci	v	 lidové	straně.	Nešlo	jí	o	funkce	
a	kariéru,	ale	měla	v	sobě	hluboké	pře-
svědčení,	že	křesťanské	hodnoty	je	tře-
ba	 vnášet	 do	 veřejného	 života.	 Odsud	
byl	 jen	 krůček	 k	 aktivitám	 ve	 farnosti.	
Plesy,	 které	 pořádala	 lidová	 strana,	 se	
úzce	pojily	 s	 životem	 farnosti,	navíc	 se	
zde	navazovaly	kontakty	s	 lidmi	z	oko-
lí.	 Marie	 nacvičovala	 velmi	 úspěšně	
moravskou	i	českou	besedu,	a	to	nejen	
v	 Nové	 Vsi.	 K	 socialistické	 éře	 patřily	
zájezdy,	 které	 mívaly	 různý	 charakter,	
nejčastěji	poznávací,	ale	zároveň	se	stá-
valy	i	zájezdy	poutními.	Dodnes	žijí	pamětníci	velkého	poutního	
zájezdu	 do	 Čenstochové	 v	 Polsku	 v	 roce	 1968,	 několikadenní	
výpravy	v	roce	1971	po	Čechách,	kdy	se	podařilo	navštívit	Prahu,	
Svatou	Horu,	Jablonné	v	Podještědí,	Máchovo	jezero	i	jihočes-
ký	Myšenec,	kde	celá	výprava	navštívila	 tamního	faráře	Moři-
ce	Kunovjánka,	rodáka	z	Nové	Vsi.	Pamětníci	vzpomínají	 i	na	
problémy	 s	 nákupem	 sodovky	 v	 Praze,	 kdy	 Pražáci	 si	 mysleli,	
že	všichni	chtějí	sodovou	vodu,	pro	Novovešťany	sodovkou	však	
byla	limonáda.	V	Praze	proběhlo	nejen	setkání	s	jiným	rodákem	
z	Nové	Vsi,	františkánem	Bachanem,	ale	poutníky	také	zajímal	
nákup	nedostatkových	košťat	a	lavorů.	Zorganizovat	takový	zá-
jezd	bez	internetu	byl	slušný	organizační	výkon.	Každoročně	se	
jezdilo	i	na	Hostýn,	v	roce	1973	Marie	zorganizovala,	přes	určité	
těžkosti	ze	strany	státních	úřadů,	krojovaný	zájezd	na	biskupské	
svěcení	Josefa	Vrany	v	Olomouci.

Nemalou	péči	věnovala	i	kostelu.	Byla	velmi	blízkou	spolu-
pracovnicí	farní	hospodyně	Ludmily	Holčíkové,	do	party	patřila	
Anna	Zajícová	a	několik	dalších	žen	z	Nové	Vsi,	většinou	o	pět	
až	deset	let	mladších.

Konečně	se	dostáváme	ke	zvonici.	Každoročně	před	Veliko-
nocemi	kapličku	ve	zvonici	líčila,	starala	se	o	květinovou	výzdo-

bu,	aby	svíce	hořely,	aby	zde	byl	pořádek	a	aby	zde	bylo	útulno.	
Kolem	zvonice	se	permanentně	táhl	problém	s	křížem,	který	na	
ní	visel	a	který	kdysi	udělal	truhlář	Smištík.	Za	starého	režimu	
však	MNV	neměl	zájem,	aby	kříž	visel,	a	 tak	 jeho	umisťování	
a	odstraňování	bylo	barometrem	liberálnosti	a	tuhosti	režimu.	
Když	jí	ubývalo	sil,	péči	o	zvonici	přebírala	sousedka	Ludmila	
Šálková,	která	se	stala	nakonec	nástupkyní	v	péči	o	zvonici.

Marie	Pijáčková	patřila	mezi	rázovité	osobnosti,	znal	 ji	asi	
každý,	Maňa	od	zvonka	a	všelijak	podobně	–	to	bylo	přátelské	
pojmenování,	které	v	 sobě	neslo	 i	kus	úcty	a	 sympatie.	Marie	
sama	byla	k	lidem	vždy	přátelská.	S	úsměvem	porozprávěla,	za-
smála	se,	měla	smysl	pro	recesi.	K	té	recesi	patří	 i	vzpomínky	
na	 koupání	 novoveských	 poutnic,	 pochopitelně	 včetně	 Marie,	
v	Maďarsku.

Čas	běžel.	Odešla	matka,	odešel	strýc,	zůstávala	sama	ve	vel-
kém	zchátralém	domě	a	setkání	s	lidmi	vždy	doprovázela	úsmě-
vem,	i	když	pro	stáří	a	nemoc	vždy	úsměv	nebyl	snadný.	A	pak	
přišel	rychlý	konec,	slabost,	únava	ducha,	hradišťská	nemocnice.	
Konec.	Dne	8.	února	2002.	Odešla	žena,	která	předlouhá	deseti-
letí	patřila	k	novoveské	zvonici.	A	nejen	k	ní.

Vladimír Teťhal
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Oběti 2. světové války z Ostrožské Nové Vsi (2. část)
Petr Vítek
*	28.	6.	1901	Chylice	čp.	94	–	†	18.	5.	1945	Plzeň	–	nemoc-

nice

Petr	Vítek,	aktivní	účastník	domácího	odboje	proti	fašismu,	
se	významně	zapsal	nejen	do	dějin	naší	obce,	ale	především	do	
dějin	města	Brna,	kde	 se	 zapojil	do	odboje	 jako	zaměstnanec	
tehdejší	Československé	Zbrojovky	Brno.

Byl	synem	Josefa	Vítka,	domkaře	v	Chylicích,	a	Anežky,	dce-
ry	Tomáše	Botka,	třetináka	v	Chylicích,	a	Mariany	z	rodu	Jiřího	
Vítka,	také	třetináka	z	Chylic.	Otec	Josef,	byl	synem	chylického	
domkaře	Františka	Vítka	a	Barbory,	dcery	Jana	Bubeníka,	pod-
sedníka	a	kováře	z	Chylic.	Rodiče	byli	 sezdáni	dne	15.	června	
1897.1

Studium a sňatek.
Po	ukončení	školní	docházky	se	vyučil	zámečníkem,	ale	ne-

víme	kde.	Rovněž	není	známo,	kde	byl	po	vyučení	zaměstnán,	
a	to	až	do	začátku	školního	roku	1921/22.	Tehdy	započal	čtyřle-
té	studium	na	Vyšší	průmyslové	škole	strojnické	v	Brně,	které	
zakončil	 ve	 školním	 roce	 1924/25	 zkouškou	 dospělosti	 (matu-
ritou).	Tato	 škola	byla	 součástí	České	 státní	průmyslové	 školy	
v	 Brně	 a	 vyučovalo	 se	 zde	 více	 oborům,	 z	 nichž	 se	 velká	 část	
absolventů	výborně	uplatnila	 v	provozu	 tehdejší	Českosloven-
ské	Zbrojovky	Brno.2

Je	možné,	že	i	Petr	Vítek	po	maturitě	nastoupil	do	zaměst-
nání	právě	do	Zbrojovky.	Částečně	o	tom	svědčí	údaj	v	matrice	
oddaných,	kde	je	zapsán	jako	tovární	úředník,	ale	zaměstnavatel	
se	bohužel	neuvádí.	Domovskou	příslušnost	měl	v	rodných	Chy-
licích	na	čp.	94.

Oženil	se	7.	července	1927	s	Bělou	Čerstvou,	dcerou	Fran-
-tiška	Čerstvého,	hostinského	v	Chylicích	na	čp.	73,	a	jeho	ženy	
Barbory,	z	rodu	Františka	Bezděka,	půlčtvrtníka	z	Kvačic.	Běla	
se	narodila	24.	listopadu	1902	na	Ostrožském	předměstí	na	čp.	
169.	Otec	 je	při	 jejím	narození	uveden	jako	sedlář,	syn	Josefa	
Čerstvého,	čtvrtníka	z	Polešovic,	a	Marie,	dcery	Františka	Von-
dráčka,	šafáře	z	Myslibořic.3,4

Odboj, věznění a smrt.
Ve	Zbrojovce	byl	zaměstnán	jako	konstruktér.	Zapojil	se	do	

odboje	v	organizaci	Obrana	národa,	ve	skupině	Brno	–	východ,	
úsek	Zbrojovka.	Podílel	se	na	vynášení	střeliva,	součástí	zbraní	
a	dalšího	materiálu	vojenského	charakteru	pro	potřeby	vznika-
jícího	odbojového	hnutí.	Gestapem	byl	zatčen	dne	31.	12.	1942	
a	 do	 června	 1943	 vězněn	 v	 brněnských	 Kounicových	 kolejích.	
Poté	byl	převezen	k	soudu	do	Vratislavi	a	odsouzen	ke	dvěma	
letům	káznice.	Po	odpykání	trestu	však	nebyl	propuštěn,	ale	po-
slán	do	Německa,	do	koncentračního	tábora	Flossenbürg,	od-
kud	nastoupil	pochod	smrti.

Osud	mu	sice	dopřál	dožít	se	osvobození	naší	vlasti,	ale	jeho	
organismus	už	byl	v	důsledku	prožitých	útrap,	a	hlavně	z	pocho-
du,	tak	vysílen,	že	podlehl	nákaze	skvrnitého	tyfu.5

Manželé	Vítkovi	měli	dvě	děti	a	bydleli	v	Brně,	ve	čtvrti	Ži-
denice.	Proto	 je	pan	Petr	Vítek	pohřben	na	 zdejším	hřbitově.	
V	roce	1981	vedle	něj	spočinula	i	manželka	Běla.

Vyznamenání a pocty.
•	Z	pověření	prezidenta	 repub-

liky	byl	za	vynikající	zásluhy	o	osvo-
bození	 Československé	 republiky	
vyznamenán	 v	 roce	 1947	 Čs.	 váleč-
ným	křížem	1939	„In	memoriam“.6

•	Jeho	jméno	je	uvedeno	na	po-
mníku	v	parku	Hrdinů	v	Ostrožské	
Nové	Vsi,	který	je	věnován	obětem	
2.	světové	války.

•	 Jeho	 jméno	 je	 uvedeno	 i	 na	
pomníku	 zaměstnancům	 Zbrojov-
ky,	obětem	2.	světové	války,	který	je	
umístěn	 v	 areálu	 Zbrojovky,	 Laza-
retní	7/1,	Brno	–	Zábrdovice.7

Autorská	 fotografie	 Jiřího	
Böhma	je	převzata	ze	stránek	Spol-
ku	pro	vojenská	pietní	místa.

Dostupné	z:	www.vets.cz

Zdroje:
1)	 Chylice,	 kniha	 narozených,	

sign.	 11783,	 str.	 137.	 Částečně	 do-
stupné	na	OÚ	Ostrožská	Nová	Ves.

2)	 Výroční	 zpráva	 České	 státní	
průmyslovky	 v	 Brně	 v	 jubilejním	
roce	 republiky	 1928,	 č.	 1927-1928,	
str.	62	a	str.	V.

Dostupné	z:	www.digitalniknihovna.cz/mzk
3)	Chylice,	kniha	oddaných,	sign.	11791,	str.	122.	Částečně	

dostupné	na	OÚ	Ostrožská	Nová	Ves.
4)	Ostrožské	Předměstí,	kniha	narozených,	sign.	12240,	str.	

325.	Dostupné	z:	www.actapublica.cz
5)	Encyklopedie	dějin	Brna.	
Dostupné	z:	https://encyklopedie.brna.cz
6)	 Osobní	 věstník	 čs.	 ministerstva	 národní	 obrany,	 č.	 97,	

13.12.1947,	str.	825.
Dostupné	z:	www.digitalniknihovna.cz/nkp
7)	Encyklopedie	dějin	Brna.	
Dostupné	z:	https://encyklopedie.brna.cz
8)	www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de/cz/
Doplňující poznámky:
Povšimněme	si	zdánlivé	nesrovnalosti,	týkající	se	délky	tres-

tu	 (viz.	 věznění):	 i	kdyby	byl	 rozsudek	vynesen	hned	v	červnu	
1943,	 vypršel	by	dvouletý	 trest	 až	někdy	 v	 létě	1945.	Byl	 však	
odpykán	ještě	před	osvobozením,	což	na	první	pohled	může	vést	
k	myšlence,	 že	 se	 jedná	o	chybný	údaj.	Nemusí	 tomu	 tak	být,	
když	se	vezme	v	úvahu,	že	do	délky	trestu	mu	mohla	být	započí-
tána	i	vazba.	To	už	ale	nezjistíme.

Koncentrační	tábor	Flossenbürg	se	nacházel	v	bezprostřední	
blízkosti	naší	hranice	s	Německem,	přibližně	20	km	od	hranič-
ního	přechodu	Waidhaus/Rozvadov.	Během	jeho	existence	bylo	
v	 táboře	uvězněno	asi	3800	Čechů,	pětina	z	 tohoto	počtu	zde	
zahynula.	Na	území	dnešní	České	 republiky	 se	nacházelo	při-

bližně	20	poboček	hlavního	tábora	ve	Flossenbürgu	a	vězni	zde	
museli	pracovat	v	nelidských	podmínkách	pro	německý	zbrojní	
průmysl.8

Příjmení	uvádím	jako	Vítek	a	ne	Vitek,	což	odůvodňuji:
Ve	 zmíněných	 matrikách	 je	 zapsán	 jako	 Vitek	 (i	 v	 od-

davkové),	 ale	 ženich	 Petr	 se	 podepsal	 Vítek.	 V	 brněnských	
zdrojích	je	také	veden	jako	Vítek	a	na	náhrobku	se	též	píše	
Vítek	–	Vítková,	 i	když	 to	zde	na	obrázku	nelze	dostatečně	
rozpoznat.

pokračování
Ludmila NešporováHřbitov	Brno	–	Židenice,	skupina	8,	hrob	č.	59	 

Autor fotografie: Vít Nešpor, 2. 7. 2019

Pomník	Zbrojovákům	
Autor fotografie: 

Jiří Böhm, 13. 5. 2010
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Zběsilé řádění vzteklého psa 
Na	událost,	která	se	u	nás	stala	před	120.	lety,	už	pamět-

níka	nenajdeme.	A	přece	si	lidé	o	vzteklém	psu	a	těch,	kteří	
se	 zcela	 náhodně	 vyskytli	 „v	 nesprávnou	 chvíli	 na	 nespráv-
ném	místě“	určitě	ještě	dlouho	povídali.

Zvířecí	vzteklina	nebyla	v	té	době	nijak	vzácná	a	nepře-
kvapovala,	 i	 když	 budila	 respekt	 a	 strach.	 K	 hromadnému	
napadení	lidí	jedním	nemocným	zvířetem	však	nedocházelo	
příliš	často.	Co	se	vlastně	stalo?

23. srpen 1899 – den plný hrůzy a bolesti.
Tento	 den	 začínal	 jako	 každý	 jiný.	 Byla	 středa,	 lidé	 se	

ráno	 rozešli	 za	 svými	 každodenními	 povinnostmi.	 Někteří	
muži	 se	 vydali	 na	 lov	 koroptví	 tak	 jako	 i	 střelci	 z	 okolních	
obcí,	protože	koroptev	polní	byla	tehdy	hlavním	lovným	ptá-
kem	a	právě	byl	„její	čas“.

Poklidně	 končící	 dopoledne	 v	 Chylicích	 zničehonic	 na-
rušil	 neznámý	 vzteklý	 pes,	 který	 se	 krátce	 před	 polednem	
přiřítil	od	

Ostrožské	Lhoty.	Byl	celý	bílý,	 jen	černé	uši	a	skvrny	na	
hlavě.	 Na	 běžícího	 psa	 byl	 strašný	 pohled	 –	 srst	 měl	 celou	
červenou,	potřísněnou	od	krve	svých	obětí,	v	tlamě	a	kolem	
nosu	plno	peří.	Bylo	zřejmé,	že	předtím	někde	napadl	a	po-
kousal	přinejmenším	husy	a	kachny.	Nebylo	to	žádné	velké	
zvíře,	ale	chovalo	se	neuvěřitelně	agresivně.	Běda	všemu	ži-
vému!

V	 Chylicích	 u	 silnice	 procházející	 oběma	 obcemi	 stála	
kovárna,	 před	 kterou	 pracoval	 učeň.	 Právě	 přibíjel	 obruč	
(ráf)	na	kolo,	když	k	němu	pes	přiběhl	a	kousl	 jej	do	ruky.	
Chlapec	utrpěl	poměrně	vážné	zranění,	neboť	tři	prsty	začaly	
ihned	silně	krvácet.	Nebyly	to	jen	velké	rány	způsobené	zuby	
nemocného	zvířete,	ale	byla	sedřena	i	kůže	až	k	nehtům.

Pes	si	to	pak	namířil	šikmo	přes	silnici,	kde	vnikl	do	ote-
vřeného	dvora	paní	Marie	Pukové	(?),	která	líčila	zeď.	Jak-
mile	spatřila	psa,	okamžitě	se	rozběhla	ke	svému	rok	staré-
mu	dítěti,	které	sedělo	za	vraty	a	pokojně	si	hrálo.	Když	se	
jí	podařilo	pravou	rukou	vyzvednout	dítě	do	výše,	zakousl	se	
jí	pes	do	levé	ruky.	Stisk	zubů	byl	tak	pevný,	že	ubohá	žena	
v	jedné	ruce	držela	dítě	a	na	druhé	ruce,	zakousnutý	do	dla-
ně,	visel	pes.	Podařilo	se	jí	ho	zbavit	až	před	domem.

Poté	 se	 rozzuřené	 zvíře	 rozběhlo	 po	 silnici	 směrem	 do	
Nové	Vsi.	Nejdříve	se	potkalo	s	mladým,	osmnáctiletým	če-
ledí-nem	Trávníčkem.	Zrovna	jel	po	silnici	s	vozem	a	než	se	
nadál,	už	jej	pes	kousl	do	nohy.	Za	malou	chvíli	
pak	napadl	osmiletého	synka	radního	Kunovján-
ka,	 který	 si	 hrál	 před	 domem.	 Dítěti	 pokousal	
prsty.

To	 už	 lidé	 psa	 pronásledovali,	 avšak	 ten	 pr-
chal	a	unikal,	až	zamířil	k	panskému	dvoru	a	za-
dem	 pak	 utekl	 zpět	 do	 Chylic.	 Zde	 ještě	 stačil	
kousnout	 do	 pravé	 ruky	 devítiletého	 Martina	
Vodárka,	 načež	 byl	 zastřelen.	 Jedinou	 ranou	
jej	 skolil	 František	 Stuchlík,	 nájemce	 honitby	
v	Chylicích.	Jinak	by	pes	asi	pokousal	ještě	více	
lidí,	protože	už	byl	nasměrovaný	do	Uherského	
Ostrohu.

Představenstvo	 obce	 neprodleně	 telegrafem	
informovalo	o	události	c.	k.	Okresní	hejtmanství	
v	Uherském	Hradišti.	Na	základě	této	zprávy	byl	
okamžitě	do	Nové	Vsi	vyslán	okresní	zvěrolékař	
pan	 Doležal	 z	 Uherského	 Hradiště.	 Ten	 také	
zjistil,	 že	 lidé	 byli	 pokousáni	 i	 v	 Blatnici	 a	 Os-
trožské	Lhotě.

Ranní události v Blatnici a ve Lhotě.
Vzteklý	 pes	 přiběhl	 od	 uherské	 strany	 do	

Blatnice	 ráno	 kolem	 šesté	 a	 „zdržel“	 se	 asi	 do	
sedmi.	Za	tu	dobu	pokousal	větší	počet	husí	a	ka-

chen.	To	by	nebylo	až	tak	zlé,	jenže	napadl	také	malou	sed-
miletou	pasačku.	Vrhl	se	na	ni,	povalil	na	zem	a	rval	a	rval.	
Dívenka	však	měla	štěstí	v	neštěstí.	Ráno	bylo	chladno,	tak	si	
oblékla	kožich,	který	měla	na	sobě	i	ve	chvíli,	kdy	se	pes	při-
řítil.	Ten	se	pustil	do	kožichu	a	děvčátku	se	nic	nestalo.	Lidé	
sice	začali	psa	pronásledovat,	avšak	bezvýsledně.	Střelci	byli	
ponejvíce	 na	 koroptvích	 a	 bez	 pušky	 se	 každý	 bál	 přiblížit	
ke	zdivočelému,	velmi	zuřivému	a	krví	potřísněnému	zvířeti.

Po	osmé	hodině	přiběhl	pes	do	Ostrožské	Lhoty	a	opět	to	
byly	nejdříve	husy	a	kachny,	které	pokousal.	Avšak	neobešlo	
se	to	bez	velkého	rámusu,	na	to	doplatila	koza	jedné	chudé	
ženy.	Protože	byla	zvědavá,	vystrčila	hlavu	ze	chléva	a	hned	
měla	čumák	rozkousnutý.	Při	útěku	ze	Lhoty	však	ještě	stačil	
kousnout	do	ruky	malého	chlapce,	syna	Jana	Machaly,	který	
stál	 před	 stodolou,	 a	 opodál	 stojícího	 hocha	 Martina	 Ma-
touška	kousl	do	stehna.	Tolik	z	Blatnice	a	Ostrožské	Lhoty.

Pět	zraněných	z	Nové	Vsi	a	Chylic	odjelo	ještě	téhož	ve-
čera	na	příkaz	okresního	zvěrolékaře	pana	Doležala	do	Víd-
ně,	do	c.	k.	Rudolfovy	nemocnice,	takže	časně	zrána	již	byli	
v	Pasteurově	ústavu.	Dva	chlapci	z	Ostrožské	Lhoty	byli	do	
Vídně	vypraveni	následující	den.

V	 té	 době	 člověk	 nakažený	 vzteklinou	 již	 neumíral,	 ov-
šem	za	předpokladu,	že	se	mu	dostalo	pomoci	ještě	předtím,	
než	nemoc	propukla.	A	to	se	pozná	až	podle	příznaků,	které	
se	však	objeví	 teprve	za	několik	 týdnů.	V	 takovém	případě	
už	 očkování	 nepomůže	 a	 člověk	 umírá	 za	 velkého	 utrpení.	
Proto	je	tak	důležité	aplikovat	vakcínu	bezprostředně	po	in-
cidentu.

Vakcína	proti	vzteklině	byla	objevena	až	koncem	19.	sto-
letí	a	zasloužil	se	o	to	Louis	Pasteur	(*	1822	–	†	1895),	fran-
couzský	biolog,	chemik	a	lékař.	V	roce	1885,	po	předchozích	
pokusech	na	psech	a	pravděpodobně	i	na	své	vlastní	osobě,	
provedl	poprvé	očkování	proti	vzteklině.

Zdroje:
Slovácké	noviny,	č.	67,	29.	8.	1899,	str.	3
Dostupné	z:	www.digitalniknihovna.cz/vkol
Wikipedie,	Louis	Pasteur
Dostupné	z:	https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur

Ludmila Nešporová

Slovácké noviny, č. 71, 13. 9. 1899, str. 3 
Dostupné z: www.digitalniknihovna.cz/vkol

Lidové noviny, č. 174, 3. 8. 1894, str. 2 
Dostupné z: www.digitalniknihovna.cz/mzk
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Rozpačitá sezóna
Fotbalová	 sezóna,	 která	 skončila	 v	 měsíci	 červnu,	 byla	 pro-

vázena	řadou	rozpaků	a	to	v	těch	pro	klub	nejdůležitějších	mlá-
dežnických	kategoriích.	Nešlo	však	o	herní	projev,	ale	spíše	o	or-
ganizaci	 tréninkových	 jednotek	 a	 soutěžních	 utkání.	 Družstvo	
přípravky	 je	poslední	 roky	vzhledem	k	zapojování	 se	 jeho	části	
do	účinkování	v	FC	Slovácku	termínově	ovlivněno	nejen	v	utká-
ních,	ale	 i	 v	 samotných	 trénincích.	Dalším	 tématem	 je	 i	 vedení	
družstva,	kdy	je	často	vše	na	bedrech	jednoho	člověka.	Co	se	týče	
sportovního	projevu,	nadále	musíme	chválit	přístup	a	zápal	kluků	
pro	hru.	Je	jen	škodou,	že	organizace	soutěže	ze	strany	Okresního	
fotbalového	 svazu	 přistoupila	 na	 „moderní“	 nizozemský	 model	
práce	s	mládeží,	který	spočívá	v	nesoutěžním	působení	–	neevi-
dují	se	výsledky	jednotlivých	soutěžních	utkání	a	tím	pádem	ani	
tabulky	soutěží.	

Žáci	si	po	sportovní	stránce	polepšili,	v	tabulce	okresního	pře-
boru	si	po	podzimní	části	sezóny	vylepšili	postavení	a	z	9.	místa	se	
posunuli	na	slušné	6.	Zásluhu	na	tom	jistě	má	i	působení	čtveřice	
David	Daněk,	Adam	Grebeníček,	Radek	Jelének	a	Matěj	Pšurný	
v	družstvu	dorostu	a	jejich	přenášení	zkušeností	ze	starší	katego-
rie	na	tu	mladší.	Čtveřice	zmiňovaných	však	již	pro	další	sezónu	
nebude	k	dispozici	a	družstvo	žáků	nebude	bohužel	doplněno	ni-
kým	z	přípravky.	Z	toho	důvodu	jsme	byli	nuceni	pro	nadcházející	
sezónu	přihlásit	žáky	do	soutěže,	která	se	hraje	s	menším	počtem	
hráčů	pouze	na	šířku	hřiště.

Podobně	jak	u	přípravky,	máme	problém	s	organizací	činnosti	
žákovského	družstva,	kdy	znovu	vše	zůstává	na	bedrech	jednoho	

člověka.	Proto	bychom	uvítali	každou	výpomoc	ze	 stran	 rodičů	
hráčů,	zejména	pak	bývalých	fotbalistů,	kteří	by	byli	ochotni	pře-
dávat	fotbalové	dovednosti	nastupujícím	generacím.

Rozpačitým	se	může	zdát	i	hodnocení	družstva	dorostu,	kte-
ré	obsadilo	konečné	10.	 –	poslední	místo	 v	 tabulce	okresního	
přeboru.	Po	podzimu	si	tak	o	jedno	místo	pohoršilo,	ale	je	nut-
no	poukázat	na	kladné	stránky.	Navzdory	vcelku	úzkému	kád-
ru	 kluci	 předváděli	 v	 jarní	 části	 soutěže	 zlepšené	 výkony,	 kdy	
neprohrávali	rozdílem	tříd,	ale	často	jen	o	dva	či	tři	góly.	Jaro	
už	 odehráli	 bez	 Dana	 Kreisla,	 který	 se	 stal	 nedílnou	 součástí	
družstva	mužů,	ke	kterému	se	v	závěru	připojil	i	Marek	Kyselák.	
S	 přihlédnutím,	 že	 základní	 sestavu	 tvořila	 i	 dříve	 jmenovaná	
čtveřice	žáků,	ale	taky	se	skutečností,	že	družstvo	dorostu	pro	
nadcházející	 sezónu	 nikdo	 neopustí,	 se	 snad	 konečně	 vrátíme	

k	tradičně	dobrým	výsledkům	z	minulosti,	které	do-
rostenci	 předváděli.	 K	 tomu	 však	 bude	 zapotřebí	
tréninková	 disciplína	 a	 morálka	 všech	 jeho	 členů.	
O	tom	nás	kluci	přesvědčili	v	družebním	utkání	proti	
účastníku	krajských	soutěží	na	Pardubicku	ze	Staré-
ho	Hradiště,	které	porazili	rozdílem	třídy	6:2.

Vlajková	loď	našeho	klubu	–	muži	zopakovali	své	
postavení	z	loňské	sezóny	a	obsadili	3.	místo	v	tabul-
ce	 okresního	 přeboru.	 Znovu	 se	 však	 nevyvarovalo	
zbytečným	 ztrátám	 v	 důsledku	 špatného	 přístupu	
některých	 hráčů	 v	 docházce	 jak	 už	 na	 tréninky,	 tak	
i	k	utkáním,	což	je	v	konečném	účtování	stálo	postup	
do	krajských	soutěží	–	vždyť	k	tomu	stačilo	uhrát	o	je-
den	jediný	bod	více!	Věříme,	že	si	to	po	této	sezóně	
hráči	uvědomí	a	v	té	nadcházející	se	poperou	o	návrat	
do	vyšší	soutěže,	kde	určitě	po	herní	stránce	patří.

Na	 závěr	 sezóny	 2018/19	 se	 uskutečnil	 v	 našem	
areálu	 již	 9.	 ročník	 turnaje	 tříd	 ZŠ.	 Ve	 sportovních	
kláních	si	 to	 rozdali	 chlapci	 (i	děvčata)	4.	až	7.	 tříd.	
Letos	si	vítězný	pohár	vybojovala	třída	6.	B	před	vrs-

tevníky	z	áčka,	bronz	patřil	5.	třídě.	Svými	výkony	zaujal	organi-
zátory	a	objevem	turnaje	se	stal	Martin	Grebeň	z	výběru	4.	třídy.		
Všechny	týmy	obdržely	kromě	pohárů,	medailí,	diplomů	i	tradič-
ní	dávku	mlsů	a	pochutin,	ale	taky	pozvánku	na	příští,	jubilejní	10.	
ročník	tohoto	tradičního	turnaje.

Tak	jako	každý	rok	se	po	skončení	sezóny	koná	na	našem	hřišti	
brigáda,	tentokráte	byla	zaměřena	na	položení	travnatých	kober-
ců	do	obou	brankovišť.	Po	naplnění	stanoveného	cíle	si	pak	moh-
la	skupina	spokojených	dobrovolníků	z	řad	výboru	FK,	dorostu	
i	mužů	po	zásluze	posedět	nad	pochutinami	z	místního	řeznictví	
a	s	konečnou	platností	uzavřít	uplynulou	sezónu.		

Marek Tvrdoň
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Gymnastika
Gymnastky	 našeho	 oddílu	 zakončily	 jarní	 část	 závodů	

Krajským	 přeborem	 Zlínského	 kraje.	 Závodily	 podle	 věku	
a	 výkonnosti	 v	 8	 kategoriiích.	 Zásluhou	 nejmenších,	 a	 to	
Anny	Mikoškové	a	Rozárie	Ondrové,	získaly	první	medaile,	
zlatou	a	bronzovou.	Aby	sbírka	medailí	byla	úplná,	stříbrnou	
přidala	ve	své	kategorii	Anna	Pavlíčková.	Dále	holky	přida-
ly	 bramborové	 medaile,	 4.	 místo	 ve	 své	 kategorii	 obsadila	
Vivien	 Straková,	 Tereza	 Holáňová	 a	 Tereza	 Vidrmanová.	
7.	místo	získala	Radka	Šálková,	stejně	jako	Lucie	Šáchorko-
vá.	8.	místo	Van	Minnem	Lilien,	10.	místo	Rozárie	Kordulo-
vá,	Tereza	Zálešáková,	13.	místo	přidala	Ester	Hanzová,	Eva	
Zajíčková,	16.	byla	Kateřina	Bartáková.

Tyto	závody	byly	pro	holky	posledními	i	před	prázdnina-
mi	a	hlavně	před	letním	soustředěním,	které	jako	každý	rok	
absolvují	na	Soboňkách	u	Rohatce.

Prvních	 14	 dnů	 prázdnin	 trénují	 a	 makají,	 ale	 taky	 tak	
trošku	 relaxují	 v	 lesích	 u	 Rohatce,	 kde	 je	 postaven	 velký	
gymnastický	 tábor	 pod	 širým	 nebem,	 kterého	 se	 každý	 rok	
zúčastní	více	a	více	oddílů	z	celé	republiky	i	zahraničí.	Další	
soustředění	je	čeká	v	měsíci	srpnu	–	a	to	v	tělocvičně	základní	
školy.

Přejeme	 všem	 příjemné	 prázdniny-	 chvíle	 odpočinku	
a	pohody.

Ivana Frantová

Nominační a pohárové závody v Račicích
V	květnu	dospělí	a	v	červnu	junioři	bojovali	v	Račicích	o	no-

minace	 na	 významné	 evropské	 potažmo	 světové	 soutěže.	 Za-
dařilo	 se	 devatenáctiletému	 odchovanci	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	
Jiřímu	 Zalubilovi,	 který	 tak	 navazuje	 na	 svoji	 mládežnickou	
a	 juniorskou	reprezentační	kariéru.	Nyní	už	závodník	pražské	
Dukly	byl	nominován	na	 račické	mistrovství	Evropy	do	23	 let	
(11.	 -	 14.	 7.).	 Spolu	 s	 kojetínským	 odchovancem	 Antonínem	
Hrabalem	 budou	 usilovat	 o	 co	 nejlepší	 výsledek	 v	 olympijské	
disciplíně	C2	1000	metrů,	v	níž	je	Zalubil	loňským	juniorským	
šampionem	starého	kontinentu	a	bronzovým	z	mistrovství	světa.

Z	ostatních	závodníků	byly	na	račickém	kanále	nejvíce	vi-
dět	výkony	čtrnáctiletého	chylického	kajakáře	Ondřeje	Prch-
líka,	 jenž	 v	obou	kláních	 zařazených	do	Českého	poháru	vy-
stoupil	na	stupně	vítězů	celkem	devětkrát.	Květnovou	soutěž	
absolvovalo	sedmnáct	kanoistů,	kajakářů,	kajakářek	a	kanois-
tek	(nestartovali	benjamínci,	tzn.	chlapci	a	děvčata	mladší	13	
let),	červnovou	už	dvaatřicet	(včetně	benjamínků).

Vít Pjajčík

Školáci si užívali pádlování
Žáci	základních	škol	z	Ostrožské	Nové	Vsi,	Uherského	Ost-

rohu,	Ostrožské	Lhoty,	Kunovic	či	Bílovic	využili	zázemí	areálu	
loděnice	TJ	Ostrožská	Nová	Ves	ke	zpestření	závěru	školního	

roku.	Řada	z	nich	zvládla	své	první	pádlování	znamenitě	a	ur-
čitě	by	byla	významnou	posilou	závodního	týmu	ze	Slovácka.

Vít Pjajčík
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Zalubil již po čtvrté na mistrovství Evropy
Devatenáctiletý	kanoista	Jiří	Zalubil,	který	je	odchovan-

cem	Ostrožské	Nové	Vsi,	má	za	sebou	premiérové	Mistrov-
ství	Evropy	ve	vyšší	věkové	kategorii	-	do	23	let.	Na	domácí	
vodě	v	Račicích	 spolu	 s	kojetínským	odchovancem	Antoní-
nem	 Hrabalem	 dopádlovali	 osmí	 v	 A	 finále	 deblkánoí	 na	
500	m.

V	 minulém	 roce	 Zalubil	 slavil	 juniorský	 titul	 šampiona	
starého	 kontinentu	 (a	 také	 světovou	 bronzovou	 medaili)	
spolu	 s	 dalším	 kojetínským	 závodníkem	 Jiřím	 Minaříkem,	

který	o	víkendu	patřil	se	dvěma	medailemi	k	oporám	národ-
ního	týmu.

Pro	 český	 tým	 opět	 mimořádně	 úspěšný	 evropský	 šam-
pionát	 (9	 medailí,	 2	 evropské	 tituly)	 potvrdil,	 že	 rychlost-
ní	 kanoistika	 těží	 z	 propracovaného	 systému	 péče	 o	 děti	
a	mládež,	potažmo	z	výborné	práce	v	 jednotlivých	oddílech	
a	klubech	po	celé	republice,	což	se	projevuje	velkým	zájmem	
o	toto	sportovní	odvětví	stran	dětí,	mládeže	a	jejich	rodičů.

Vít Pjajčík

Havel Cup i 61. ročník Moravského poháru v novoveské loděnici
V	rozpětí	tří	červnových	týdnů	získali	rychlostní	kanoisté	

trofeje	pro	celkového	vítěze	Havel	Cupu	v	Grygově	u	Olo-
mouce	a	61.	ročník	Moravského	poháru	v	Kojetíně.

Vítězný	 tým	 kajakářů,	 kajakářek,	 kanoistů	 a	 kanoistek	
z	Grygova:

Pjajčík	 Michal,	 Húsek	 Josef,	 Daněk	 Jindřich,	 Prchlík	
Ondřej,	 Andrýsková	 Simona,	 Gavalová	 Nikola,	 Studničko-
vá	 Klára,	 Cícha	 Tomáš,	 Balcarová	 Nikola,	 Zálešák	 Lukáš,	
Červenáková	 Amálie,	 Kotačková	 Karolína,	 Wilimová	 Sára,	
Loupanec	Richard,	Tischer	Vojtěch,	Zalubil	Ondřej,	Bräue-
rová	 Simona,	 Jančová	 Tereza	 Marie,	 Loupancová	 Evelína,	
Petráš	Ondřej,	Studničková	Tereza	(všichni	Ostrožská	Nová	
Ves),	Pavlíček	Jan,	Pavlíčková	Anna	(oba	Ostrožská	Lhota),	
Polách	František	(Tupesy),	Veselý	Vojtěch	(Uherské	Hradiš-
tě),	Janoška	Štěpán	(Veselí	nad	Moravou),	Knotek	Dalimil,	
Knotek	 Daniel,	 Bočková	 Eliška	 (všichni	 Uherský	 Ostroh),	
Pavlíčková	Karolína	(Kunovice),	Uvíra	Jiří	(Kudlovice)

Vítězný	 tým	 kajakářů,	 kajakářek,	 kanoistů	 a	 kanoistek	
z	Kojetína:

Pjajčík	 Michal,	 Húsek	 Josef,	 Daněk	 Jindřich,	 Prchlík	
Ondřej,	Andrýsková	Simona,	Gavalová	Nikola,	Studničková	
Klára,	Cícha	Tomáš,	Balcarová	Nikola,	Kasardová	Veronika,	
Zálešák	 Lukáš,	 Červenáková	 Amálie,	 Loupanec	 Richard,	
Michnovič	David,	Zalubil	Ondřej,	Bräuerová	Simona,	Lou-
pancová	 Evelína,	 Studničková	 Tereza	 (všichni	 Ostrožská	
Nová	Ves),	Pavlíček	Jan,	Pavlíčková	Anna,	Kusák	Jiří	(všich-
ni	Ostrožská	Lhota),	Polách	František	(Tupesy),	Veselý	Voj-
těch	(Uherské	Hradiště),	Podráský	Richard	(Tučapy),	Janoš-
ka	 Štěpán	 (Veselí	 nad	 Moravou),	 Knotek	 Dalimil,	 Knotek	
Daniel,	Bočková	Eliška,	Gabrhel	Alexandr	(všichni	Uherský	
Ostroh),	Pavlíčková	Karolína	(Kunovice),	Uvíra	Jiří	(Kudlo-
vice)

Kromě	toho	řada	z	výše	uvedených	uspěla	rovněž	na	pod-
nicích	Velkomoravské	ligy	v	Přerově	a	Hranicích.

Další	medaile	zaznamenaly	kanoistka	Simona	Andrýsko-
vá	a	kajakářka	Nikola	Balcarová	na	Trenčianské	regatě	-	zá-
vodě	Slovenského	pohára.

Vít Pjajčík
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DATUM AKCE MÍSTO
25.	7.	-	28.	7. ME	v	maratónu Decize/FRA

1.	8.	-	4.	8. MSJ	+	MS	U23 Pitesti/ROU

10.	8. NZ	pro	MS	v	maratónu,	MČR	v	maratonu Hradec	Králové

21.	8.	-	25.	8. Mistrovství	světa Szeged/HUN

31. 8. - 1. 9. ČP benjamínků - MMM Slovácká 500, VML ONV

7.	9. Černožický	kilometr,	LOP Černožice

8.	9. Pohár	Sezemic,	LOP Sezemice-Kunětice

13.	9.	-	15.	9. Olympijské	naděje Bratislava/SVK

14.	9	-	15.	9. Putovní	pohár	Frýdku-Místku Frýdek-Místek

21.	9.	-	22.	9. V.	ČP:	ČP	mládeže	vytrvalost Most

28.	9.	-	29.	9. Velká	cena	Sparty Praha

28.	9.	-	29.	9. Savona	(ITA) Savona/ITA

5.	10.	-	6.	10. Kaniów,	Katowice/Polsko Kaniów,	Katowice/POL

12.	10. Kojetínský	maraton,	VML Kojetín

26.	10.	-	3.	11. Soustředění	SCM Nymburk

9.	/10.	11. Obecné	testy	SCM Praha/Nymburk

30.	11.	-	7.	12. Běžkařské	soustředění	SCM	a	RDJ Livigno/ITA

Termínová listina
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Dragoni se chystají na ME do Sevilly
Letošní	sezona	novoveských	dragonů	byla	zahájena	dubno-

vým	 závodem	 v	 areálu	 pražské	 KVS.	 Tam	 letos	 poprvé	 mohli	
novoveští	draci	vyzkoušet	svou	zimní	přípravu.	Celá	příprava	se	
letos	nese	v	duchu	španělské	Sevilly.	Tam	se	totiž	odehraje	ME	
dragonboatingových	 klubových	 posádek.	 Naše	 výprava	 bude	
vskutku	početná.	Bylo	sestaveno	několik	posádek	jak	pro	„desít-
kovou“	loď	(small	boat),	tak	pro	klasickou	„dvacítkovou“–	MI-
XED	small	boat	do	40	let,	MIXED	(20)boat	do	40	let,	MIXED	
(20)boat	nad	40	 let,	 (20)WOMEN,	(20)MEN	nad	40	 let.	Tyto	
posádky	se	utkají	s	evropskými	posádkami	v	posledním	červen-
covém	víkendu.	Budou	bojovat	na	tratích	200	m,	2000	m	a	500	
m.	A	zdá	se	podle	předpovědí,	že	to	bude	téměř	až	v	padesáti-
stupňových	vedrech.	

A	jak	si	v	letošním	národním	poháru	novoveští	draci	vedou?	
Z	prvního	závodu	v	Praze	si	dragoni	přivezli	dvě	bronzové	medai-
le.	Druhý	závod	národního	poháru	se	odehrál	na	začátku	května	
ve	Žlutých	 lázních	v	Praze.	Příroda	však	byla	mocnější	a	závod	
předčasně	ukončila	velmi	silnou	bouřkou,	v	níž	všichni	zúčastnění	
chránili	nejprve	své	životy	a	zdraví	(neobešlo	se	to	bez	pádu	stro-
mu,	poškozených	střech,	volně	vzduchem	létajících	kovových	tyčí)	
a	poté	se	snažili	zachránit	dragonské	vybavení	–	lodě,	startovací	
zařízení,	stany	a	přístřešky.	Závod	tak	proběhl	za	asistence	hasičů	
i	záchranné	služby	a	byl	tak	předčasně	ukončen.	Z	vod	Vltavy	sta-
čila	mixová	posádka	vylovit	stříbrnou	medaili.	Těsně	před	velkým	
finále	žen	však	už	nešlo	o	medaile,	ale	o	životy	a	zdraví.	

Markéta Frantová
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Ústřední orelský 
turnaj ve stolním 
tenise jednotlivců

V	sobotu	4.	5.	2019	se	někteří	z	našich	
hráčů	 zúčastnili	 v	 Polné	 ústředního	 orel-
ského	 turnaje	 ve	 stolním	 tenise	 jednotliv-
ců.	Tento	turnaj	jsme	třikrát	pořádali	u	nás	
v	Ostrožské	Nové	Vsi,	vždy	začátkem	září,	
ale	v	 loňském	roce	se	pro	nedostatek	při-
hlášených	hráčů	turnaj	neuskutečnil.	Orel-
ské	 ústředí	 rozhodlo	 o	 přesunutí	 turnaje	
do	pomyslného	středu	republiky	u	Jihlavy	
a	změně	hracího	termínu	právě	na	květen.	
Nakonec	si	nad	zelené	stoly	našlo	cestu	50	
hráčů	a	hráček	z	celé	republiky.	Náš	oddíl	
reprezentovali	Antonín	Vlk,	Josef	Koneč-
ný,	 Šimon	 Mareček	 a	 Dominik	 Miklíček.	
Turnaj	 byl	 tradičně	 vypsán	 ve	 všech	 mož-
ných	kategoriích	–	žáci,	žačky,	junioři,	juni-
orky,	muži	a	ženy.	Všechny	tyto	kategorie	
se	navíc	dělily	na	registrované	a	neregistro-
vané	hráče.	Nám	se	letos	nepodařilo	vyslat	
žádné	 žáky.	 Pomyslný	 novoveský	 prapor	
tedy	držel	Dominik	Miklíček,	který	se	v	ju-
niorech	umístil	na	krásném	druhém	místě.	
Ostatní	jmenovaní	startovali	v	mužské	ka-
tegorii,	přičemž	ze	skupiny	postoupil	pou-
ze	Šimon	Mareček,	ale	v	kvalitně	obsazené	
kategorii	na	medailové	příčky	nedosáhl.	

Ivo Mikoška
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Společenská kronika
květen - červen 2019

70 let 
	13.	5.	 František	Sedláček	 Dědina	277
	 4.	6.	 Hana	Machálková	 Dědina	20
	 4.	6.	 Marie	Miklíková	 Nová	822
	 8.	6.	 Jarmila	Blažková	 U	Ráje	536
	 9.	6.		 Věra	Háblová	 U	Svatých	515
	 9.	6.	 Vladimír	Kotačka	 Sadová	851
	16.	6.	 Marie	Jelénková	 Za	Kostelem	687

75 let 
	14.	5.		 Bořivoj	Šopík	 Chaloupky	99
	11.	6.	 Antonín	Škrabal	 Osvobození	121
	24.	6.		 Vladimír	Berka	 Příčná	817
	28.	6.		 Ludmila	Hrušková	 Krajiny	255

80 let 
	26.	5.		 Božena	Zalubilová	 Nová	742
	 4.	6.		 Antonín		Mazur	 Obecnice	592
	 8.	6.		 Marie	Šaňáková	 Obecnice	739
	17.	6.		 Marie	Jelénková	 Chylická	128

85 let
	18.	5.	 Antonín	Boček	 Dědina	21

86 let
	 5.	5.		 Milada	Hlůšková	 Kunovská	732
	 8.	5.	 Marie	Kolísková	 Nivky	489
	12.	5.	 Božena	Vitková	 Nádražní	220
	28.	5.	 Antonín	Botek	 Nivky	659

87 let 
	20.	5.		 Antonín	Hráček	 Za	Kostelem	765
	11.	6.	 František	Koutník	 Drahy	412

89 let 
	15.	6.	 Božena	Zajícová	 Záhumení	400

90 let 
	 5.	6.	 Anna	Zalubilová	 Chylická	36
	 6.	6.	 Anton	Dufek	 Za	Kostelem	661

91 let 
	21.	6.	 Marie	Bartošková	 Družstevní	820

92 let
	 3.	5.	 Marie	Galušková	 Dědina	182

94 let 
	 8.	5.		 Josef	Stužka	 Dědina	170
	19.	5.	 Hedvika	Hrušková	 Dědina	185

Kamenná svatba
	15.	5.		 Anton	a	Marie	Dufkovi	 Za	Kostelem	661

Diamantová svatba
	 6.	6.		 Antonín	a	Anna		Juráskovi		Dědina	130

Zlatá svatba
	17.	5.		 Jaromír	a	Marie	Blažkovi	 Dědina	126
	14.	6.		 Antonín	a	Věra	Kučerovi	 Příčná	804

Svatba
	18.	5.		 Lucie	Čápková	 Dědina	57
	 	 Oldřich	Čevora	 Tučapy
	25.	5.		 Barbora	Stuchlíková	 U	Svatých	1032
	 	 Josef		Klimosz		 U	Svatých	1032

Úmrtí

	 1.	6.		 Leopold	Basovník	 (1937)	 Hřbitovní	264
	 11.	6.	 Miroslav	Kodrla	 (1940)	 Nová	701
	 16.	6.	 Marie	Kopečková	 (1936)	 Na	Láni	211
	 4.	7.	 Vladimír	Chmelař	 (1953)	 Na	Láni	392
	 5.	7.	 Ludmila	Ťoková	 (1937)	 Sadová	854
	 14.	7.	 František	Silnica	 (1960)	 Za	Kostelem	847
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Svatba
	 1.	6.		 Lucie	Kumbárová	 Dolní	313
	 	 Daniel	Hába	 Bratřejov
	15.	6.	 Marta	Vavříková	 Hřbitovní	265
	 	 Stanislav	Machuča	 Hřbitovní	265
	15.	6.	 Lucie	Slováková	 Dědina	44
	 	 Michal	Horák	 Uherské	Hradiště
	22.	6.	 Silvie	Slavíková	 Družstevní	838
	 	 Tomáš	Vítek	 Mírová	909
	29.	6.		 Lenka	Borýsková	 Za	Kostelem	778
	 	 Filip	Nikl	 Květná	862

Diamantová svatba Anna a Antonín Juráskovi

Zlatá svatba Věra a Antonín Kučerovi

	29.	6.	 Barbora	Basovníková	 Na	Rolách	923
	 	 Jaroslav	Patka	 Polešovice
	 6.	7.	 Veronika	Nemšovská	 Osvobození	173
	 	 Radovan	Kroužil	 Osvobození	173

Narození 
	19.	5.	 Tereza	Kusáková	 Kunovská	986
	31.	5.	 Viktorie	Rumíšková	 Za	Kostelem	730
	 3.	6.	 Ema	Zelinková	 Dědina	41
	 1.	7.	 Jan	Vereščák	 Drahy	315
	 2.	7.	 Matěj	Kopl	 Lhotská	540



Setkání spolužáků

padesátníci

sedmdesátníci
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