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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám na úvod prvního vydání Profilu 2020 

jménem vedení obce, všech zaměstnanců i jménem svým popřála 
vše dobré v novém roce, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, 
pohody a úspěchů. Máme za sebou rok 2019 a nezbývá nám nic 
jiného, než zhodnotit, co se nám podařilo zrealizovat.

V prvních měsících minulého roku byla realizována v naší ma-
teřské školce přestavba bývalé jídelny a knihovny na novou 5. tří-
du, která byla dokončena na konci měsíce dubna. Po dokončení 
třídy byly v měsíci červnu zahájeny práce v ulici Školní na výstavbě 
parkoviště před mateřskou školou, které bylo dokončeno na konci 
měsíce srpna. Okolí před naší školkou bylo k nepoznání. Děti po 
prázdninách nastoupily v novém školním roce přes nové parkovi-
ště a ti nejmenší školáčci do nové třídy „Motýlků“. Parkoviště bylo 
na podzim ještě doplněno osvětlením a výsadbou zeleně.  Koncem 
měsíce května začaly práce na rozsáhlé rekonstrukci kanalizace 
v ulici Dolní od mlékárenské zatáčky po zdravotní středisko. Po 
dokončení kanalizace začátkem měsíce září byly zahájeny práce na 
opravě místní komunikace. Ukončení prací se tak obyvatelé ulice 
Dolní dočkali až v polovině měsíce listopadu. Obyvatelům obou 
lokalit a nejen jim patří velké poděkování za trpělivost a shovíva-
vost v době provádění stavebních prací. Myslím si, že výsledek stojí 
za to.  V minulém roce byly zahájeny práce na realizaci II. Etapy 
víceúčelového hřiště za DPS, které by měly být dokončeny v jarních 
měsících roku 2020. Mimo tyto investiční akce se nám podařilo ve 
spolupráci dobrovolníků z řad občanů v části obce Chylice upra-
vit dětské hřiště včetně doplnění workoutového prvku. Dále byly 
doplněny stromy, které zajistí v budoucnu částečné zastínění této 
odpočinkové zóny.  Těmto dobrovolníkům patří za jejich obětavost 
a iniciativu obrovské poděkování. V letošním roce jsme pokračo-
vali také v doplnění a obnově veřejného osvětlení, konkrétně v ulici 
spojující ulice Za Kostelem, Dolní a V Uličce. A dále jsme pokra-
čovali v obnově veřejné zeleně. 

Mimo uvedené práce je nutno zmínit také kulturní a společenský 
život, který je v naší obci rovněž bohatý. Začátek roku se nesl v du-
chu plesové sezony. Jako každý rok se konal ples SRPŠ a obce, Ha-
sičský ples a Kanoistický ples. V březnu proběhl tradiční fašankový 
průvod, který byl méně početný než obvykle, protože probíhaly jarní 
prázdniny. Ale ničemu to nevadilo, pořádání se ujalo pár dobrovol-
níků z hodové chasy a vše dopadlo dobře. Rok pokračoval konáním 
již tradičního Gulášového festivalu, Lázeňského zpívání spojeného 
se svěcením pramenů. Léto, které s sebou neslo teplé počasí, vybíze-
lo i tento rok k pořádání tradiční Myslivecké noci a další hudební 
noci na fotbalovém hřišti i na Slováckém dvoře. Ne jinak tomu bylo 
s odpoledními posezeními s dechovkou v našich lázních. Měsíc září 
byl ve znamení hojné účasti krojovaných Novovešťanů  a Chyliča-
nů na tradičních Slavnostech vína v Uherském Hradišti i v deštivém 
počasí. Také tradiční hody s právem pod vedením stárků Martiny 
Makarenkové a Mária Heráka byly nádhernou oslavou našeho pa-
trona svatého Václava. Adventní čas byl opět ozdoben adventním 
odpolednem ukončeným rozsvícením našeho stromu a autorskou 
módní přehlídkou naší rodačky Marie Zelené a její dcery Martiny 
Hrnčířové. Je potřeba také připomenout spoustu kulturních akcí, 
které se konaly v roce 2019 ve společenském sále a knihovně. Jedná 
se o divadelní hry spolku Blic a hostujících spolků, vystoupení, kon-
certy, přednášky a také o výstavy ve výstavní síni. A v neposlední řadě 
nesmíme zapomenout na pořádání tematických besed na domečku 
a již tradičního podzimního setkání s důchodci, které se letos popr-
vé konalo v pohodovém období v prostorech sportovní haly. Všem 
pořadatelům a organizátorům všech uvedených akcí patří obrovské 
poděkování a velký obdiv. Poděkování patří také všem návštěvní-
kům a divákům, kteří se akcí zúčastňují. Je škoda, že kulturní akce 
navštěvuje málo občanů naší obce. 

V neposlední řadě musíme poukázat i na činnost sportovních 
spolků, které naši obec vzorně a mnohdy i úspěšně reprezentují. 

Obrovské poděkování patří jak samotným sportovcům, tak všem 
trenérům, pomocníkům a příznivcům, kteří dětem pomáhají 
a usilují o rozvoj sportu v naší obci. Poděkování patří také všem 
správcům a obětavým dobrovolníkům a všem lidem, kteří se starají 
a pomáhají s údržbou sportovních areálů, hasičské zbrojnice a pa-
mátkového domku.

V měsíci dubnu jsme oslavili již 74. výročí osvobození naší obce 
tradičním pietním aktem v parku Hrdinů u pomníku T. G. Ma-
saryka a obětí II. světové války. V měsíci říjnu jsme si připomněli 
již 101. výročí založení Československého státu. Při této příležitosti 
se konal pietní akt, při kterém mimo uvedené výročí byla připo-
menuta i jiná podzimní výročí: osmdesát let od vypuknutí druhé 
světové války, osmdesáté výročí tragických událostí 17. listopadu 
1939 a v neposlední řadě třicáté výročí listopadových událostí 
v roce 1989. Připomněli jsme si události, při kterých naši předkové 
bojovali a nasazovali životy za život v demokracii, míru a svobodě. 
Současná společnost však tyto skutečnosti považuje za samozřej-
mé. To dokládá skutečnost, že se těchto připomenutí a s nimi spo-
jených oslav pravidelně účastní sotva dvě desítky občanů.

A na konec ve stručnosti co plánujeme v roce 2020. V první 
řadě dokončit víceúčelové hřiště za DPS, rekonstrukci kanalizace 
v ulici Dolní od zdravotního střediska po ulici Lhotská a na ni 
navazující opravu místní komunikace. Nové místní komunikace, 
chodníků a veřejného osvětlení se také letos dočkají obyvatelé ulice 
U Svatých. Dále budeme pokračovat v opravách kanalizací, veřej-
ného osvětlení, dětských hřišť, veřejné zeleně a chodníků. Plánuje-
me pořádání množství kulturních a společenských akcí, při kterých 
se těšíme na setkání s vámi.

V roce 2020 také uvítám vaše názory, připomínky a konstruk-
tivní kritiku, abychom společně budovali a zkrášlovali naši obec. 
Přeji všem, aby se nám v naší obci spolu dobře žilo, abychom si ne-
házeli klacky pod nohy, ale abychom si vážili jeden druhého a prá-
ce druhých. Buďme k sobě vzájemně slušní a tolerantní. Využijme 
toho, že můžeme žít v demokracii, ale uvědomujme si, že máme 
všichni nejen práva, ale i povinnosti. Važme si demokracie, života 
v míru a svobodě. 

Jaroslava Bedřichová

Slovo starostky 

ÚVODNÍK
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 3. 12. 2019 se konalo  

7. zasedání Zastupitelstva obce  
Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo schvaluje:
•	 přijetí	a	vydání	neinvestiční	dotace	ze	

státního	rozpočtu	kapitoly	333	–	Mi-
nisterstva	školství,	mládeže	a	tělový-
chovy	pro	Základní	školu	Ostrožská	
Nová	Ves	ve	výši	1	522	747	Kč,	která	
byla	schválena	na	jednání	rady	obce	
dne	12.	11.	2019	Rozpočtovým	opat-
řením	č.	11;	

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 12,	 které	
tvoří	 přílohu	 č.	 1	 tohoto	 usnesení,	
kterým	 se	 snižují	 příjmy	 i	 výdaje	
o	 neuskutečněné	 platy	 za	 veřejně	
prospěšné	práce	pro	osoby	z	eviden-
ce	 úřadu	 práce,	 příjmy	 se	 navyšují	
o	výběr	za	stočné	a	ponižují	o	příjmy	
ze	 vstupného	 z	 akcí	 ve	 společen-
ském	 sále,	 ponížení	 výdajů	 u	 drob-
ných	 oprav	 místních	 komunikací	
a	chodníků,	opravy	na	ČOV,	opravy	
fotbalového	hřiště	a	odpočinkových	
zón,	 snížení	 ceny	 investice	 opra-
vy	 místní	 komunikace	 a	 kanalizace	
v	ulici	Dolní,	snížení	výdajů	o	nerea-
lizovanou	 rekonstrukci	 cyklostezky,	
snížení	dotace			pro	mateřskou	školu	
na	výstavbu	nové	třídy	o	49	928	Kč,	
snížení	 výdajů	 na	 představení	 ve	
společenském	 sále,	 navýšení	 inves-
tice	u	akce	„Výstavba	víceúčelového	
hřiště“	a	nákup	služeb	pro	kanaliza-
ci	a	ČOV;

•	 rozpočet	obce	na	rok	2020	v	 těchto	
závazných	ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 68 971 000 Kč

z toho:

Daňové příjmy 60 393 000 Kč

Nedaňové příjmy 7 334 000 Kč

Kapitálové příjmy 100 000 Kč

Přijaté dotace 1 144 000 Kč

Výdaje upravené celkem 69 331 000 Kč

z toho:

Doprava 16 630 000 Kč

Vodní hospodářství 12 418 000 Kč

Poštovní služby 558 000 Kč

Vzdělání 7 245 000 Kč

Kultura, církve a sdělovací 
prostředky 2 693 000 Kč

Tělovýchova a zájmová 
činnost 3 963 000 Kč

Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj 5 827 000 Kč

Ochrana životního prostředí 5 182 000 Kč

Sociální péče a pomoc 75 000 Kč

Civilní připravenost na 
krizové stavy 20 000 Kč

Požární ochrana a IZS 987 000 Kč

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

12 375 000 Kč

Finanční operace 1 214 000 Kč

Vratky a ostatní transfery 144 000 Kč

Financování rozpočtu 
upravené celkem 360 000 Kč 

z toho:

Krátkodobé financování 4 487 000 Kč

Dlouhodobé financování 0 Kč

Splátky dlouhodobých 
půjčených prostředků -4 167 000 Kč

Opravné položky k peněž. 
operacím Sazka 40 000 Kč

•	 návrh	 střednědobého	 výhledu	 roz-
počtu	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	do	
roku	2022;	

•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	2/2019	
o	místním	poplatku	z	pobytu	s	naby-
tím	účinnosti	dnem	1.	1.	2020;	

•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	3/2019	
o	místním	poplatku	ze	psů	s	nabytím	
účinnosti	dnem	1.	1.	2020;	

•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	4/2019	
o	 místním	 poplatku	 za	 užívání	 ve-
řejného	prostranství	s	nabytím	účin-
nosti	dnem	1.	1.	2020;	

•	 záměr	prodeje	pozemků	par.	č.	1346	
o	výměře	118	m2	(jiná	plocha,	ostat-
ní	 plocha),	 pozemek	 par.	 č.	 1345/1	
o	výměře	96	m2	(zbořeniště,	zastavě-
ná	plocha	a	nádvoří)	a	 část	pozem-
ku	par.	č.	1345/3	o	výměře	asi	38	m2	
(zbořeniště,	 zastavěná	 plocha	 a	 ná-
dvoří),	celková	výměra	252	m2	s	tím,	
že	 budou	 na	 úřední	 desce	 zveřej-
něny	 upřesňující	 podmínky	 záměru	
prodeje;	

•	 Řád	veřejného	pohřebiště	s	nabytím	
účinnosti	dnem	1.	1.	2020;

•	 v	 souladu	 s	 §	 84	 odst.	 2)	 písmeno	
p)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.	 o	 obcích	
(obecní	zřízení)	se	vznikem	pracov-
něprávního	vztahu	mezi	obcí	a	členy	
zastupitelstva	obce:		PhDr.	Vladimír	
Teťhal	a	Marek	Tvrdoň.	

Zastupitelstvo neschvaluje: 
•	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	

prodeje	části	pozemku	parc.	č.	4653	
(orná	půda)	o	výměře	449	m2	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.	

Bere na vědomí: 
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 9	 schválené	

radou	obce	č.	23	dne	23.	9.	2019	tý-
kající	se	navýšení	příjmů	z	pronájmu	
památkového	domku,	přijetí	dotace	
na	 veřejně	 prospěšné	 práce,	 pří-
jem	 z	 reklamní	 plochy	 a	 refundace	
mezd	 a	 navýšení	 výdajů	 spojených	
s	 dokončením	 výstavby	 transformá-
toru	 ČOV,	 navýšení	 čerpání	 výdajů	
knihovny,	odvoz	kontejnerů	na	sběr-
ném	dvoře,	navýšení	odměny	správci	
sportovního	centra	a	platy	za	veřej-
ně	prospěšné	práce;	

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 10	 schvále-
né	radou	obce	č.	24	dne	7.	10.	2019	
týkající	 se	 navýšení	 příjmů	 u	 daně	
z	příjmů	FO	zvláštní	sazbou	a	sníže-
ní	výdajů	z	důvodů	zpětvzetí	žádosti	
o	poskytnutí	dotace	na	výměnu	NN	
v	 kostele	 z	 důvodů	 nerealizace	 vý-
měny	elektroinstalace	a	navýšení	vý-
dajů	u	odvodu	DPH	a	opravy	v	obci;	

•	 zastupitelstvo	 obce	 bere	 na	 vědomí	
Žádost	o	zpětvzetí	rozhodnutí	o	při-
dělení	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	výši	
500	000	Kč,	jejíž	schválení	projedna-
lo	zastupitelstvo	17.	9.	2019,	zaslané	
P.	 Janem	 Žaludou,	 Římskokatolic-
kou	farností	Ostrožská	Nová	Ves;	

•	 rozpočtové	opatření	č.	11	schválené	
radou	 obce	 č.	 26	 dne	 12.	 11.	 2019	
týkající	 se	 navýšení	 příjmů	 i	 výdajů	
o	 průtokovou	 dotaci	 pro	 ZŠ,	 navý-
šení	 příjmů	 za	 výběr	 stočného,	 za	
prodej	kalendářů	a	navýšení	 výdajů	
za	 odvoz	 odpadu	 ze	 sběrného	 dvo-
ra	a	vývoz	plastů,	navýšení	výdajů	za	
drobné	opravy	v	obci	a	nákup	kalen-
dářů;	

•	 rozpočet	 mateřské	 školy	 pro	 rok	
2020	 a	 návrh	 střednědobého	 výhle-
du	rozpočtu	MŠ	do	roku	2022;	

•	 rozpočet	 základní	 školy	 pro	 rok	
2020	 a	 návrh	 střednědobého	 výhle-
du	rozpočtu	ZŠ	do	roku	2022;	

•	 Výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 základní	
školy	za	školní	rok	2018/2019;	

•	 Výroční	 zprávu	o	činnosti	mateřské	
školy	za	školní	rok	2018/2019,	infor-
mace	 o	 dílčím	 přezkoumání	 hospo-
daření	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	
první	pololetí	2019.	

Zastupitelstvo ruší: 
•	 usnesení	 č.	 ZO6/2019/11	 ze	 dne	

17.	9.	2019	o	zveřejnění	záměru	pro-
deje	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 2212/1	
(ostatní	 plocha,	 ostatní	 komunika-
ce)	 o	 výměře	 17	 m2	 v	 k.	 ú.	 Chylice	
obce	Ostrožská	Nová	Ves	z	důvodů	
nezájmu	žadatele.

Monika Pleváková



5www.onves.cz        profil

ZPRAVODAJSTVÍ 

Z jednání rady obce
Dne 7. 10. 2019 se konalo  

24. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 žádost	 Římskokatolické	 farnosti	

Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 poskytnu-
tí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 ve	 výši	
50	000,-	Kč;	

•	 odpisový	 plán	 příspěvkové	 orga-
nizace	 Mateřská	 škola	 Ostrožská	
Nová	Ves	na	 rok	2019	upravený	ke	
dni	2.	9.	2019;

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 10	 týkající	
se	navýšení	příjmů	u	daně	z	příjmů	
FO	zvláštní	sazbou	a	snížení	výdajů	
z	důvodů	zpětvzetí	žádosti	o	poskyt-
nutí	dotace	na	výměnu	NN	v	kostele	
z	důvodů	nerealizace	výměny	elekt-
roinstalace	a	navýšení	výdajů	u	od-
vodu	DPH	a	opravy	v	obci;	

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zří-
zení	věcného	břemene	na	pozemku	
parc.	 č.	 2358,	 2331,	 2330/3,	 2330/1,	
2330/2,	 2330/4,	 249/18	 a	 2330/7	
v	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 k.	 ú.	
Chylice	za	cenu	33	880	Kč	vč.	DPH	
se	společností	E.ON	Energie,	a.	s.;	

•	 žádost	paní	Doroty	Pátek	o	podná-
jem	 prostor	 na	 adrese	 Dědina	 787	
paní	Miladě	Taťákové	 s	 tím,	 že	po-
vinnost	platit	nájemné	a	energie	zů-
stává	na	paní	Pátek;	

•	 žádost	ZUŠ	Folklorika,	s.	r.	o.	s	pro-
nájmem	 prostor	 v	 historickém	 do-
mečku	u	kostela	na	adrese	Hřbitovní	
263,	Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	
výuky	 hry	 na	 hudební	 nástroje	 ve	
dny	 čtvrtek	 a	 pátek	 v	 časech	 od	 13	
do	 15	 hodin	 za	 částku	 50,-	 Kč	 za	
kaž	dou	započatou	hodinu;	

•	 podpis	 Dodatku	 č.	 1	 ke	 smlouvě	
o	dílo	se	společností	STRABAG	a.	s.	
Cena	 díla	 se	 snižuje	 o	 156	 879	 Kč	
vč.	DPH	na	celkových	4	838	068	Kč	
vč.	DPH.	

Rada bere na vědomí:
•	 Zápis	 č.	 157/2019/EKO	 z	 dílčího	

přezkoumání	hospodaření	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves	za	rok	2019	zaslaný	
Krajským	úřadem	Zlínského	kraje.	

Dne 21. 10. 2019 se konalo  
25. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	

ve	výši	5	000	Kč	Hospici	na	Sv.	Ko-
pečku,	Olomouc;	

•	 změnu	 periodicity	 vydávání	 novo-
veského	 zpravodaje	 PROFIL	 na	
4x	ročně;	

•	 Dodatek	č.	2	týkající	se	prodloužení	
nájemní	 smlouvy	 na	 pronájem	 pro-
stor	sloužících	k	podnikání	na	adre-
se	Dědina	161	panu	Josefu	Čajkovi	
do	31.	12.	2020;	

•	 Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zříze-
ní	 věcného	 břemene	 na	 pozemcích	
parc.	 č.	 5235/1,	 5236,	 5242,	 5238,	
5676,	 823,	 5651,	 5654,	 5657,	 5660	
a	 5663	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
kabelové	vedení	NN	a	uzemnění	za	
cenu	22	506	Kč	vč.	DPH	se	společ-
ností	E.ON	Energie,	a.	s.;	

•	 Smlouvu	 o	 spolupráci	 při	 likvidaci	
odpadů	 (olejů)	 za	 cenu	 2	 299	 Kč	
vč.	DPH/rok	a	zapůjčení	2	ks	nádob	
o	objemu	240	l	nutných	k	uskladně-
ní	 odpadu	 se	 společností	 EKO-PF	
s.	r.	o.	

Rada bere na vědomí:
•	 závěrečné	vyhodnocení	akce	realizo-

vané	v	roce	2017	„Oprava	kamenné-
ho	 kříže	 ulice	 Lhotská	 –	 Ostrožská	
Nová	 Ves“	 zaslané	 Ministerstvem	
zemědělství	ČR.	

Dne 12. 11. 2019 se konalo  
26. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 žádost	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	

v	Ostrožské	Nové	Vsi	o	snížení	ná-
jmu	za	sportovní	halu	na	10	000	Kč	
v	 termínu	konání	Hasičského	plesu	
15.	2.	2020;	

•	 žádost	 Mysliveckého	 spolku	 Jezera	
o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	
ve	výši	5	000	Kč;	

•	 poskytnutí	jednorázového	finančního	
daru	za	rok	2019	pro	starobní	a	inva-
lidní	důchodce	s	nejnižšími	příjmy;	

•	 poskytnutí	 nepeněžitých	 darů	 na	
plesy	 a	 soutěže	 pořádané	 v	 Ostrož-
ské	 Nové	 Vsi	 v	 roce	 2020	 do	 výše	
1000	Kč,	na	ples	obce	a	SRPŠ	do	výše	
5	 000	 Kč	 a	 na	 plesy	 konané	 mimo	
obec	500	Kč;	

•	 Výpověď	 ze	 Smlouvy	 o	 nájmu	 čás-
tí	 pozemků	 parc.	 č.	 2312	 a	 755/1	
v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	 uzavřenou	 dne	 1.	 11.	 2016	
s	paní	Oxanou	Solovjovou	z	důvodu	
potřeby	užívat	pozemek	pro	vlastní	
potřebu;	

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 11	 týkající	
se	 navýšení	 příjmů	 i	 výdajů	 o	 prů-
tokovou	 dotaci	 pro	 ZŠ,	 navýšení	
příjmů	za	výběr	stočného,	za	prodej	
kalendářů	a	navýšení	výdajů	za	od-
voz	odpadu	ze	sběrného	dvora	a	vý-
voz	plastů,	navýšení	výdajů	za	drob-
né	opravy	v	obci	a	nákup	kalendářů;	

•	 převod	majetku	k	protipovodňovým	
opatřením	 z	 Mikroregionu	 Ostrož-
sko	–	Veselsko;	

•	 podpis	 Dodatku	 č.	 1	 ke	 smlouvě	
č.	 1/74/2017,	 kterým	 se	 mění	 výše	
odměny	za	poskytnutý	údaj	o	 stavu	
vodoměru	 pro	 rok	 2020	 zaslaného	
společností	 Slovácké	 vodárny	 a	 ka-
nalizace,	a.	s.	na	20	Kč	bez	DPH.	

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 Krajského	 úřadu	 Zlín-

ského	 kraje	 o	 poskytnutí	 dotace	 ze	
státního	 rozpočtu	 MŠMT	 Základní	
škole	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 ve	 výši	
1	522	747	Kč;	

•	 Plán	inventur	a	ukládá	pověřit	před-
sedy	a	členy	 jednotlivých	 inventari-
začních	komisí	k	provedení	dle	plá-
nu	inventarizace.

Rada odkládá:
•	 žádost	paní	Gabriely	Cagalové	o	pro-

dej	 pozemku	 parc.	 č.	 5237	 v	 k.	 ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 k	 další-
mu	projednání	na	jednání	rady	obce	
v	I.	pololetí	roku	2020.	

Dne 25. 11. 2019 se konalo  
27. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 rozvojový	záměr	poskytovatele	soci-

álních	služeb	Charity	Uherské	Hra-
diště,	který	bude	sloužit	 jako	přílo-
ha	k	žádosti	o	poskytnutí	finančních	
prostředků	na	sociální	 služby	před-
ložené	Krajskému	úřadu	Zlínského	
kraje,	Odboru	sociálních	věcí;	

•	 žádost	 o	 nepeněžní	 dar	 ve	 výši	
2	 000	 Kč	 na	 pořádání	 Mikulášské-
ho	 večera	 pro	 děti	 zaslanou	 paní	
Veronikou	 Ivanovou.	 Rada	 obce	
schvaluje	žádost	o	povolení	výjimky	
z	Obecně	závazné	vyhlášky	č.	1/2016	
o	 používání	 zábavné	 pyrotechniky	
dne	5.	12.	2019	v	18	hodin	před	vi-
notékou;	

•	 žádost	o	poskytnutí	 finanční	odmě-
ny	 pro	 ředitelku	 mateřské	 školy	 za	
rok	2019;	

•	 žádost	ředitelky	Mateřské	školy	Os-
trožská	Nová	Ves	o	povolení	uzavře-
ní	MŠ	v	době	vánočních	prázdnin;	

•	 záměr	 pronájmu	 části	 pozemku	
parc.	č.	5121	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	asi	20	m2;	

•	 Dodatek	 č.	 1	 týkající	 se	 prodlou-
žení	 nájemní	 smlouvy	 na	 pronájem	
prostor	 sloužících	 k	 podnikání	 na	
adrese	Školní	833	(Domek	v	areálu	
MŠ	 na	 parc.	 č.	 1679/3)	 s	 paní	 Ivou	
Vojtkovou	na	dobu	neurčitou;	

•	 Smlouvu	 o	 využití	 sběrného	 dvora	
pro	účely	zpětného	odběru	a	oddě-
leného	sběru	elektrozařízení,	elekt-
roodpadu,	baterií	a	akumulátorů	se	
společností	REMA	Systém,	a.	s.;	

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 bře-
mene	 pro	 zřízení	 NTL	 plynovodní	
přípojky	a	plynofikace	RD	č.	p.	148	
manželů	Frantových	za	cenu	605	Kč	
vč.	 DPH	 se	 společností	 GasNet,	 s.	
r.	o.;	

•	 Dodatek	č.	1	Smlouvy	o	dílo	se	spo-
lečností	 STRABAG	 a.	 s.	 ke	 stavbě	
„Rekonstrukce	 místní	 komunikace	
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Kulturní akce
Leden
	23.	1.	 Novoroční	beseda	/	Památkové	domky

Únor
		6.	2.		 Pohanství	a	křesťanství	aneb	Na	cestě	od	Peruna		
	 ke	Kristovi	–	přednáška	archeologa	doc.	PhDr.		
	 Luďka	Galušky,	CSc.	/	Společenský	sál	
15.	2.		 Hasičský	ples	/	Sportovní	hala	
18.	2.		 Fašanková	beseda	/	Památkové	domky
22.	2.		 Fašank	–	obchůzka	obcí

Březen 
	13.	3.		 Rošáda	–	Divadelní	spolek	Frída	/	Společenský	sál	
	14.	3.		 Vodácký	ples	/	Sportovní	hala	
	17.	3.		 Josefská	(zelná)	beseda	/	Památkové	domky

Duben
		4.	4.		 Koncert	Anety	Poláchové	/	Společenský	sál
		5.	4.		 Desatero	CM	Danaj	/	Kostel	sv.	Václava	
18.	4.		 Košt	slivovice	/	Památkové	domky
21.	4.		 Povelikonoční	beseda	/	Památkové	domky

ul.	Dolní	–	I.	etapa“,	kterou	se	cena	
díla	 snižuje	 o	 529	 397	 Kč	 vč.	 DPH	
na	celkových	6	355	501	Kč	vč.	DPH;	

•	 Veřejnoprávní	 smlouvu	 na	 zajiště-
ní	 výkonů	Městské	policie	Uherský	
Ostroh	 za	 cenu	 600	 Kč	 za	 hodinu	
služby	dvoučlenné	hlídky	s	Městem	
Uherský	Ostroh.	

Rada obce ukládá: 
•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 za-

stupitelstva	obce	žádost	společnosti	
EGW	 CRANES,	 s.	 r.	 o.	 Ing.	 Jana	
Červenáka	 o	 koupi	 pozemků	 parc.	
č.	 4653	 o	 výměře	 449	 m2	 a	 parc.	
č.	4652	o	výměře	16	m2	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves.	

Dne 9. 12. 2019 se konalo  
28. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	po-

souzení	a	hodnocení	nabídek	na	ve-
řejnou	zakázku	na	služby	„Likvida-
ce	odpadů	v	systému	sběrných	dvorů	
Ostrožská	 Nová	 Ves“.	 Rada	 obce	
rozhodla	 o	 přidělení	 zakázky	 „Lik-
vidace	 odpadů	 v	 systému	 sběrných	
dvorů	Ostrožská	Nová	Ves“	společ-
nosti	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.	za	
cenu	2	404	913,72	Kč	vč.	DPH;	

•	 Rozhodnutí	 zadavatele	 o	 přiděle-
ní	 veřejné	 zakázky	 na	 služby	 „Li-
kvidace	 odpadů	 v	 systému	 sběr-
ných	 dvorů	 Ostrožská	 Nová	 Ves“.	
Nabídku	 s	 nejnižší	 cenou	 ve	 výši	
2	404	913,72	Kč	vč.	DPH	předložila	
firma	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.;		

•	 nepeněžitý	 dar	 pro	 Orel,	 jednotu	
Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Ing.	 Ivo	 Mi-
košku	ve	výši	3	000	Kč	na	pořádání	
VI.	ročníku	turnaje	ve	stolním	teni-
su	dne	28.	12.	2019;	

•	 žádost	SK	Dračí	loď	o	snížení	nájmu	
za	 sportovní	 halu	 z	 15	 000	 Kč	 na	
10	000	Kč	v	den	konání	Vodáckého	
plesu	dne	14.	3.	2020;	

•	 žádost	o	poskytnutí	 finanční	odmě-
ny	 pro	 ředitelku	 základní	 školy	 za	
rok	2019;	

•	 poplatek	za	stočné	od	1.	1.	2020	ve	
výši	 28,00	 bez	 DPH,	 tj.	 32,20	 Kč	
s	 DPH/	 m3	 a	 od	 1.	 5.	 2020	 za	 cenu	
30,80	Kč/m3;	

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 13	 týkající	
se	navýšení	příjmů	v	oblasti	přímých	
daní,	 poplatků	 z	 ubytovací	 kapaci-
ty.	Navýšení	výdajů	na	rekonstrukci	
kanalizace	ulice	Dolní	I.	etapa,	svo-
zu	 komunálního	 odpadu	 a	 snížení	
výdajů	 o	 úhradu	 za	 výstavbu	 VO	
V	Uličce	(úhrada	v	roce	2020).	Na-
výšení	příjmů	i	výdajů	o	průtokovou	
dotaci	 pro	 ZŠ	 na	 nákup	 vybavení	
učebny	dílen;	

•	 Pravidla	 pro	 stanovení	 cen	 za	 ná-
jem	 pozemků	 ve	 vlastnictví	 Obce	
Ostrožská	Nová	Ves	a	pro	stanove-
ní	 cen	 za	 nájem	hrobových	míst	na	
veřejném	pohřebišti	podle	uvedené	
přílohy	od	1.	1.	2020;	

•	 smlouvu	 na	 výrobu	 „Televizního	
měsíčníku	 Ostrožské	 Nové	 Vsi“	
pro	 rok	 2020	 za	 cenu	 199	 650	 Kč	
vč.	DPH	zaslanou	společností	J.	D.	
Production,	s.	r.	o.;	

•	 Dodatek	č.	1	Smlouvy	o	dílo	se	spo-
lečností	PROMONT	Uherské	Hradi-
ště	s.	r.	o.	ke	stavbě	„Ostrožská	Nová	
Ves,	ulice	Dolní,	rekonstrukce	kana-
lizace	–	I.	etapa“,	kterou	se	cena	díla	
zvyšuje	o	174	831,33	Kč	bez	DPH	na	
celkových	2	674	627,72	Kč	bez	DPH;	

•	 Dohodu	o	ukončení	nájmu	částí	po-
zemků	parc.	č.	1466	a	3892	o	výmě-

ře	asi	26	m2	pronajatých	na	základě	
Smlouvy	 o	 nájmu	 pozemku	 ze	 dne	
30.	 6.	 2006	 panu	 Vlastimilu	 Moží-
šovi;	

•	 Dohodu	o	ukončení	nájmu	částí	po-
zemků	parc.	č.	1466	a	3892	o	výmě-
ře	asi	23	m2	pronajatých	na	základě	
Smlouvy	 o	 nájmu	 pozemku	 ze	 dne	
2.	1.	1997	panu	Karlu	Kroupovi.	

Rada bere na vědomí:
•	 Protokol	 o	 kontrole	 České	 inspek-

ce	 životního	 prostředí,	 zaměřené	
na	 realizaci	 náhradní	 výsadby	 za	
skácené	 dřeviny	 uložené	 Obecním	
úřadem	Ostrožská	Nová	Ves,	jejichž	
realizace	 měla	 být	 provedena	 v	 le-
tech	2017	–	2019;	

•	 cenové	 oznámení	 zaslané	 společ-
ností	 Slovácké	 vodárny	 a	 kanaliza-
ce	pro	vodné	od	1.	1.	2020	za	cenu	
43,93	Kč/m3	a	od	1.	5.	2020	za	cenu	
42,02	Kč/m3	vč.	DPH.	

Rada odkládá:
•	 rozhodnutí	 o	 žádosti	 pana	 Viléma	

Kolegára	o	pronájem	části	pozemku	
parc.	č.	5118/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrož-
ská	Nová	Ves	o	výměře	asi	12	m2	za	
účelem	zbudování	parkovacího	mís-
ta	na	další	jednání	rady.	Rada	obce	
ukládá	provést	místní	šetření.	Rada	
obce	 odkládá	 rozhodnutí	 na	 další	
zasedání	rady	obce	v	roce	2020;	

•	 rozhodnutí	 o	 žádosti	 pana	 Jozefa	 Ko-
nečného	 týkající	 se	 vyjádření	 k	 zámě-
ru	zbudovat	příjezd	k	RD.	Rada	obce	
ukládá	 provést	 místní	 šetření.	 Rada	
obce	odkládá	rozhodnutí	na	další	zase-
dání	rady	obce	v	roce	2020.	

Monika Pleváková

Upozornění
Upozorňujeme	občany	na	chybu	ve	stolním	kalendáři,	která	byla		zjištěna		na		straně	3	kalendáře		

v	telefonním	čísle		MUDr.	Evy	Stránské.	Správné	číslo	je		572 598 338.
Za	chybu	se	omlouváme.

Redakční rada
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ZE ŽIVOTA OBCE

Vznik Československé republiky
Dne	25.	října	2019	se	sešli	představitelé	obce,	členové	obecní-

ho	zastupitelstva	a	spoluobčané	u	pomníku	obětí		první	světové	
války.	Pietní	akt	zahájila	Novovešťanka	se	svými	skladbami.	Ná-
sledovalo	položení	 věnce	paní	 starostkou	Jaroslavou	Bedřicho-
vou,	místostarostou	panem	Jaromírem	Lažkem	a	místostarostou	
panem	Markem	Juráskem	k	pomníku	padlým.	Poté	se	ujala	slova	
paní	starostka	se	svým	projevem.

Cituji:
„Vážení členové obecního zastupitelstva, milí spoluobčané, No-

vovešťané, Chyličané, všechny Vás vítám na tradičním podzimním 
setkání u příležitosti 28. října. Je to nejen příležitost připomenout 
si vznik Československa v roce 1918, ale i jiná výročí v druhé po-
lovině roku.

Dne 1. září uplynulo osmdesát let od vypuknutí nejstrašnější vál-
ky v dějinách – druhé světové. Bohužel toto výročí prošlo bez vět-
ší pozornosti, přitom aktuálnost je velmi naléhavá. Možná mnozí 
chtěli strčit hlavu do písku před příčinami, z nichž mnohé se stále 
v dějinách opakují a jsou i dnes živé.

Nyní si připomínáme vznik Československa v roce 1918, je to už 
sté první výročí. Tato historická událost je už dávnou minulostí, ale 
připomíná nám naplnění tužeb národa, kte-
rý chtěl více nebo zcela mít svou budoucnost 
ve svých rukou. Je to připomenutí hodnoty 
národa a národního státu.

Brzy si připomeneme osmdesáté výročí 
tragických událostí 17. listopadu 1939. Mezi 
největší tragédie tehdy patřilo, že šlo o zásah 
proti kultuře, proti vědě, proti vzdělanosti 
a proti budoucnosti našeho národa.

A připomeneme si třicáté výročí lis-
topadových událostí v roce 1989. Mnozí 
budou oslavovat, mnozí dají průchod 
zklamání a rozčarování, mnohým je toto 
výročí lhostejné.

Vzpomínání na velká výročí má svůj 
význam pro národ a pro celou naši společ-
nost. Ale je to příležitost zastavit se a podí-
vat se ve světle velkých historických událos-
tí na život v naší obci.

Chci se podívat na náš život především ve světle ideálů 17. listo-
padu 1989. Naše společnost toužila po demokracii bez přívlastků, 
dnes se nám vnucuje jakási liberální demokracie, kterou před tři-
ceti lety nikdo neznal a nechtěl. Společnost toužila po ekonomické 
prosperitě, nikdo nechtěl likvidaci našeho průmyslu, zemědělství 
a přetvoření země v kolonii. Společnost toužila po solidním vzdělá-
vání bez ideologické manipulace a také po plné suverenitě. Mnohé 
a mnohé z naší novoveské perspektivy nemůžeme ovlivnit.

Ale mnohé můžeme. Můžeme pracovat každý sám na sobě, 
abychom my sami hospodařili rozumně se svou vlastní peněženkou 
a účtem, abychom dobře plánovali a nenabíhali reklamě, manipu-
laci a závislostem, které končí někdy dokonce i exekucemi. Může-
me pracovat každý sám na sobě, abychom vnímali svět kolem sebe 
a měli jeden metr, ne že se jedněm měří jinak než druhým, že se 
jedněm všechno omlouvá a druhým se podsouvá jenom zlo.

Můžeme pracovat každý sám na sobě, abychom respektovali 
právo i spravedlnost, vidíme kolem sebe bezohlednost a svévoli na 
obecním majetku i v mezilidských vztazích.

Můžeme pracovat každý sám na sobě, abychom budovali ro-
zumným způsobem základní buňky společnosti, tedy rodiny. Je třeba 
docenit vlastní rodinnou politiku, správnou volbu budoucích man-
želů a manželek, zdravý rozvoj dětí, fyzický, duševní i duchovní.

Můžeme pracovat každý sám na sobě, abychom vlastní život na-
plňovali něčím pozitivním a nás přesahujícím a usilovali o úroveň 
vlastní osobnosti. 

Ať zde vládl císař pán, Masaryk, Němci, socialistický režim nebo 
režim dnešní, vždy byla v naší obci snaha rozvíjet budování materi-
ální i duchovní. Dnes má naše obec v materiální oblasti vybudová-
no mnohem víc, než je ve většině srovnatelných obcí zvykem. Mám 
však obavy, jestli i my sami, Novovešťané i Chyličané, si těchto všech 
hodnot vážíme a zda jdeme správným směrem. Leckdy se nemohu 
zbavit dojmu, že nejtěžší práce je teprve před námi, a to je právě ta 
práce na osobnosti každého z nás.

Přeji nám všem, abychom dobře a zodpovědně hospodařili s ma-
jetkem, který máme díky našim předkům, ale především abychom 
podporovali zdravý rozum, slušnost, solidaritu a ohleduplnost v ka-
ždém z nás.“

Následovaly	hymny	České	a	Slovenské	republiky	v	podání	de-
chové	hudby	Novovešťanka.	

Všichni	přítomní	se	pak	odebrali	k	pomníku	T.	G.	Masaryka	
a	obětem	druhé	světové	války,	kde	vedení	obce	položilo	kytici.

Na	závěr	pietního	aktu	poděkovala	paní	starostka	všem,	kteří	
se	zúčastnili	oslav	a	vzpomínek	nejen	ke	vzniku	Československa	
v	roce	1918.

Škoda	je,	že	se	aktu	zúčastnilo	velmi	málo	našich	spoluobča-
nů.	Nezapomínejme	na	vznik	republiky,	kdy	jsme	získali	svobodu.

Miroslava Vajdíková
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Antonín Hráček (1932-2019)
Antonín	Hráček	–	typické	kunovické	jméno.	Také	jeho	tatí-

nek	byl	opravdu	Kunovjan,	který	se	přiženil	do	Nové	Vsi	a	byl	
po	druhé	světové	válce	předsedou	místního	národního	výboru.	
Antonín	II.,	 tak	bychom	jej	mohli	psát,	v	mnohém	svého	otce	
následoval.	Narodil	se	20.	května	1932	v	Nové	Vsi	a	v	šesti	le-
tech	 zde	 začal	 chodit	 do	 školy.	 Rok	 1943	 mu	 přinesl	 začátek	
studia	 na	 gymnáziu	 ve	 Strážnici,	 kde	 v	 roce	 1951	 maturoval.	
Rozhodl	se	pro	vojenské	povolání,	později	v	 letech	1963-1968	
studoval	na	VVŠ	v	Praze.	Přes	mnohaletý	pobyt	v	různých	po-
sádkách	(Uherské	Hradiště,	Slavičín,	Bzenec,	Břeclav)	se	s	rod-
nou	obcí	spojil	i	sňatkem	se	Zdeňkou	Galuškovou,	se	kterou	se	
oženil	roku	1953	a	vychoval	s	ní	tři	dcery.	Armádu	opustil	jako	
podplukovník	a	v	roce	1981	se	stal,	pro	leckoho	trochu	překva-
pivě,	předsedou	místního	národního	výboru	v	Ostrožské	Nové	
Vsi	a	zastával	tuto	funkci	šest	let.

Žil	pro	rodinu.	Při	setkáních	vyprávěl	o	starostech	i	úspěších	
rodiny,	ale	rád	se	bavil	i	o	svých	zájmech,	kterých	nebylo	málo.	
Od	časů	vojenské	služby	v	Bzenci	se	stal	vášnivým	vinařem.	Rád	
se	pochlubil	svými	úspěchy,	těšilo	jej,	že	mohl	doma	svým	vínem	
uctít	všechny	novoveské	kněze	a	pochopitelně	řadu	svých	přátel	
i	hostů	odjinud.	Zajímal	se	o	lidovou	kulturu,	byl	vášnivým	čte-
nářem	historické	literatury,	byl	nadšeným	stoupencem	novoves-
kého	fotbalu.	A	tak	snadno	navazoval	kontakty,	měl	se	s	lidmi	
o	čem	bavit,	snažil	se	hledat	společnou	řeč	s	těmi,	které	mu	život	
posílal	do	cesty.

Do	 konce	 života	 byl	 přesvědčeným	 komunistou,	 ostatně	
v	tom	navázal	na	svého	otce,	a	vojenská	služba	v	Českosloven-

ské	lidové	armádě	jej	k	tomu	předurčovala,	ale	před	stranickou	
příslušnost	stavěl	lidské	hodnoty.

Znali	jsme	se	dlouhá	léta.	Když	jsme	v	roce	1983	zakládali	
vlastivědný	 kroužek	 a	 farní	 hospodyně	 Ludmila	 Holčíková	 se	
snažila	 vybudovat	 v	 obci	 muzeum,	 našli	 jsme	 u	 předsedy	 An-
tonína	Hráčka	plnou	podporu.	Tehdy	jsem	jej	poznal	jako	člo-
věka,	 který	 není	 úzkoprsý	 straník,	 ale	 fandí	 všemu,	 co	 může	
obohatit	život	naší	vesnice.	Ve	funkci	mu	rozhodně	nechyběla	
velkorysost	a	vstřícnost.	Velmi	těžce	nesl	rok	1989,	zvláště	když	
byl	 předtím	 vnímán	 ve	 své	 rodné	 obci	 jako	 úspěšný	 předseda	
národního	výboru,	za	kterého	se	rozvíjelo	místní	hospodářství.	
Zbudoval	obchodní	dům,	ale	nyní	politické	změny	v	obci	rázně	
odmítl.	To	však	nenarušilo	staré	mezilidské	vztahy.	Léta	jsme	se	
spolu	potkávali	v	neděli	dopoledne	při	procházce	na	hřbitově.	
Někdy	krátký	pozdrav,	jindy	delší	debata	o	světě,	vesnici	i	o	jeho	
zájmech.	Vysoký,	důstojný	v	řeči	i	vystupování,	přitom	přátelský.	
To	vědomí	jeho	vojenské	i	občanské	autority	spojené	s	přátel-
ským	přístupem	mně	zůstává	v	paměti	i	z	našich	setkání	u	něj	
doma,	 ať	 už	 šlo	 o	 pouhou	 besedu	 nebo	 doplnění	 historických	
informací	ze	života	obce,	zvláště	z	období,	kdy	stál	v	jejím	čele.

Stáří	 přineslo	 nemoci	 i	 smrt	 manželky,	 kterou	 měl	 upřím-
ně	rád.	Už	 jsme	se	nepotkávali	na	ulici,	 jen	přicházely	zprávy	
o	 slábnoucím	 zdraví.	 Dne	 2.	 prosince	 2019	 se	 jeho	 pozemský	
život	uzavřel.	Byl	kdysi	hlavou	naší	obce	a	o	Novou	Ves	se	za-
sloužil.	Proto	zcela	právem	na	nejbližším	zasedání	obecního	za-
stupitelstva	byla	jeho	památka	uctěna	minutou	ticha.

Vladimír Teťhal

Předvánoční návštěvy v domovech pro seniory
Stalo	se	 již	 tradicí,	že	v	předvánočním	čase	navštěvují	zá-

stupci	 Obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 domovy	 důchodců.	 Nebylo	
tomu	jinak	ani	10.	prosince	2019.	Naše	občany	potěšili	starost-
ka	 obce	 Jaroslava	 Bedřichová,	 místostarosta	 Marek	 Jurásek,	
paní	Anna	Májíčková,	matrikářka	Hana	Glacová	a	Miroslava	
Vajdíková.	 V	 příjemném	 prostředí	 jejich	 pokojů	 čas	 ubíhal.	
Bylo	o	čem	povídat.	Naši	občané	se	zajímali	o	dění	v	obci,	pta-
li	 se	 na	 své	 sousedy	 a	 známé.	 Naši	 představitelé	 informovali	
přítomné	o	tom,	co	se	v	obci	za	rok	2019	udělalo	a	změnilo.	
Naše	obyvatele	navštívili	v	jejich	pokojích	a	předali	jim	balíčky	

s	ovocem,	kosmetické	balíčky,	výtisky	Profilů	a	kalendář	obce	
na	 rok	 2020.	 Posezení	 se	 spoluobčany	 bylo	 velmi	 příjemné	
a	dárečky	jim	udělaly	velkou	radost.	Všichni	si	navzájem	po-
přáli	šťastné	svátky,	hodně	zdraví,	což	všichni	potřebují	a	po-
hody	v	nastávajícím	roce	2020.	

K	vůli	náročnosti	práce	představitelů	obce	obdržela	spolu-
občanka	v	Kvasicích	balíček	poštou.
Naši spoluobčané v domovech pro seniory:
•	 Domov důchodců Buchlovice:	Božena	Bařinová,	Chaloupky	

100;	Hedvika	Hrušková,	Dědina	185	-		zemřela	23.	12.	2019
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Nejstarší občané naší vesnice v roce 2019
Naši	občané,	kteří	oslavili	90	a	více	let.	Spoluobčané	jsou	uvedeni	podle	měsíce,	ve	kterém	se	narodili:

Únor:
•	 95	let	Marie	Červenáková,	Dědina	13	
•	 94	let	Paulína	Kupcová,	Mírová	913
•	 93	let	Jarmila	Kusáková,	Chaloupky	180	
•	 92	let	Ludmila	Grigová,	Kopanice	104	–	odhlášena	do	Uher-

ského	Ostrohu		
•	 91	let	Anna	Botková,	Obecnice	725

Březen: 
•	 91	let	Marie	Štěrbová,	Dědina	162	
•	 90	let	Marie	Nedbalová,	Školní	704
•	 90	let	František	Bedřich,	Nivky	740		

Duben:
•	 92	let	Anna	Jurásková,	Záhumení	481	-	zemřela		9.	5.	2019
•	 92	let	Jiřina	Potrusilová,	Dolní	352,	
•	 90	let	Jarmila	Jochová,	Za	Kostelem	730

Květen:
•	 94	let	Josef	Stužka,	Dědina	170	
•	 94	let	Hedvika	Hrušková,	Dědina	185	–	zemřela	23.	12.	2019	
•	 92	let	Marie	Galušková,	Dědina	182	

Červen:
•	 91	let	Marie	Bartošková,	Družstevní	820	
•	 90	let	Anna	Zalubilová,	Chylická	36
•	 90	let	Anton	Dufek,	Za	Kostelem	661	–	zemřel	30.	8.	2019	

Červenec:
•	 95	let	Vlasta	Galušková,	Chylice	2	
•	 91	let	Marie	Vařechová,	Nová	762
•	 90	let	Josef	Zajíc,	Dědina	484	

Září:
•	 92	let	Václav	Mičola,	Osvobození	192	
•	 90	let	Drahomíra	Šálková,	Záhumení	662	

Říjen:
•	 94	let	Vlasta	Ondračková,	Nivky	426	
•	 91	let	Marie	Niklová,	Nivky	707
•	 91	let	Květoslava	Lagová,	Sadová	857	
•	 90	let	Marie	Mičolová,	Osvobození	192	

Listopad:
•	 96	let	Ludmila	Vavřincová,	U	Ráje	338	

Všem	našim	nejstarším	občanům	přejeme	jen	a	jen	zdraví,	pohodu	a	krásný	podzim	života.
Miroslava Vajdíková

•	 Domov důchodců Uherské Hradiště:	 Marie	 Kusáková,	
V	Uličce	440;	Marie	Hanáková,	Krajiny	143;	Josef	Zajíc,	Na	
Hrázi	23;	Hedvika	Chmelařová,	Na	Láni	330

•	 Domovinka Uherský Ostroh:	Marie	Bezděková,	Chylická	11;	
Marie	Zajícová,	Dolní	190;	Ludvík	Boček,	Chylická	44;	Marie	
Bočková,	Chylická	44;	Lubomír	Jurásek,	Hřbitovní	265;	Ma-
rie	Kovaříková,	Školní	965;	Božena	Zajícová,	Záhumení	400

•	 Ústav sociální péče Velehrad:	Vladimír	Vitek,	Kopanice	317;	
Jolana	Žigová,	U	Ráje	408

•	 Domov důchodců Nezdenice:	Stanislav	Vítek,	Osvobození	92	
-		zemřel		19.	12.	2019

•	 Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kvasice:	Milada	
Botková,	Nivky	665

Miroslava Vajdíková
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Akce Termín  zahájení Termín ukončení Stav Celková cena

Mateřská škola 
5. třída leden 2019 duben 2019 dokončeno 2 400 072 Kč

Veřejné osvětlení  
ul. Spojovací březen 2019 květen 2019 dokončeno 286 494 Kč

Kanalizace Dolní – I. etapa květen 2019 září 2019 dokončeno 2 674 628 Kč

Parkoviště u mateřské školy červen 2019 srpen 2019 dokončeno 4 838 068 Kč

Víceúčelové hřiště II. etapa srpen 2019 srpen 2019 realizuje se 5 063 401 Kč*

MK ulice Dolní září 2019 listopad 2019 dokončeno  6 355 501 Kč

* Vysoutěžená cena

Investiční a neinvestiční akce realizované v obci  
Ostrožská Nová Ves v roce 2019

Platné obecně závazné vyhlášky
V	 minulém	 čísle	 pan	 místostarosta	 Jaromír	 Lažek	 informo-

val	občany	o	změnách	v	odpadovém	hospodářství	obce.	Největší	
změnou	pro	nás	je	možnost	odevzdání	použitých	tuků	a	olejů	z	do-
mácností,	které	můžeme	odevzdávat	v	plastových	láhvích	na	sběr-
ném	dvoře	do	příslušných	nádob.	Toto	je	také	mimo	jiné	zahrnuto	
v	nové	obecně	závazné	vyhlášce	č.	1/2019.	

V	měsíci	prosinci	musela	obec	vydat	hned	tři	obecně	závazné	
vyhlášky,	které	nahrazují	již	neplatnou	obecně	závaznou	vyhlášku	
o	místním	poplatku	č.	2/2015.	

Od	 letošního	 ledna	vešla	v	platnost	obecně	závazná	vyhláška	
o	místním	poplatku	z	pobytu	č.	2/2019,	která	poskytovatelům	uby-
tovacích	služeb	ukládá	povinnost	uhradit	obci	poplatek	ve	výši	20	
Kč	za	každý	započatý	den	pobytu	ubytovaného	hosta,	s	výjimkou	
dne	jeho	počátku	příjezdu.		Do	roku	2019	měl	ubytovatel	povin-
nost	hradit	lázeňský	nebo	rekreační	poplatek	ve	výši	12	Kč	za	lůž-
koden	a	poplatek	z	ubytovací	kapacity	5	Kč	za	lůžkoden.	

Druhá	nová	obecně	závazná	vyhláška	č.	3/2019	se	týká	poplatku	
ze	psů,	který	se	však	nijak	nemění.	Za	prvního	psa	stále	zaplatíte	
100	Kč	a	za	každého	dalšího	již	150	Kč	za	rok.		Pokud	je	držitelem	
psa	osoba	starší	65	let	činí	výše	poplatku	50	Kč	za	rok	a	za	každé-
ho	dalšího	pejska	zaplatí	osoba	starší	65	let	60	Kč	za	rok.	Splat-
nost	tohoto	poplatku	je	vyhláškou	stanovena	na	30.	6.	příslušného	
roku.	Od	povinnosti	platit	tento	poplatek	je	osvobozen	držitel	psa,	
kterým	je	osoba	nevidomá,	osoba,	která	je	považována	za	závislou	
na	pomoci	jiné	fyzické	osoby,	osoba,	která	je	držitelem	ZTP	nebo	
ZTP/P,	osoba	provádějící	výcvik	psů	určených	k	doprovodu	těchto	
osob,	osoba	provozující	útulek	nebo	osoba,	které	stanoví	povinnost	
držení	a	používání	psa	zvláštní	předpis.	Dále	je	od	poplatku	osvo-
bozena	osoba	žijící	zcela	osamoceně,	která	je	poživatelem	starob-

ního,	invalidního,	sirotčího,	vdovského	nebo	vdoveckého	důchodu	
a	samozřejmě	za	psa	neplatí	ani	člen	mysliveckého	sdružení.		

Poslední	 vydanou	 vyhláškou	 je	 obecně	 závazná	 vyhláška	
č.	 4/2019	 o	 místním	 poplatku	 za	 užívání	 veřejného	 prostranství,	
kterým	se	rozumí	provádění	výkopových	prací,	umístění	dočasných	
staveb	a	zařízení	pro	poskytování	prodeje	a	služeb,	pro	umístění	
stavebních	nebo	reklamních	zařízení,	zařízení	cirkusů,	lunaparků	
a	jiných	podobných	atrakcí.	Dále	je	vyhláškou	zpoplatněno	umís-
tění	skládek,	vyhrazení	trvalého	parkovacího	místa	a	užívání	pro-
stranství	pro	kulturní,	sportovní	a	reklamní	akce	nebo	pro	potřeby	
tvorby	filmových	a	televizních	děl.		Jednotlivé	výše	poplatků	a	osvo-
bození	od	povinnosti	tento	poplatek	platit	se	dozvíte	na	webových	
stránkách	obce	nebo	na	obecním	úřadě.	

Ze	starších	již	platných	vyhlášek	vyberu	ty,	s	jejichž	nedodržo-
váním	se	nejčastěji	setkáváme.	

Připomínáme,	 že	 od	 ledna	 2013	 je	 platná	 obecně	 závazná	
vyhláška	 č.	 2/2012	 k	 ochraně	 nočního	 klidu	 a	 regulaci	 hlučných	
činností,	která	nám	stanovuje	noční	klid	od	22	hodin	do	6	hodin.	
V	neděli	a	ve	státem	uznané	dny	pracovního	klidu	se	musíme	zdr-
žet	veškerých	prací	spojených	s	užíváním	zařízení	a	přístrojů	způ-
sobující	hluk,	např.	sekaček	na	trávu,	motorových	pil,	křovinořezů,	
brusek	apod.	Zvláště	toto	je	věc,	která	se	na	obecním	úřadě	často	
řeší.	Přestože	žijeme	na	vesnici,	měli	bychom	se	naučit	ctít	právo	
na	odpočinek	našeho	souseda.		

V	naší	obci	je	od	prosince	2016	rovněž	platná	obecně	závazná	
vyhláška	č.	1/2016	k	zabezpečení	místních	záležitostí	veřejného	po-
řádku,	kterou	se	reguluje	používání	zábavné	pyrotechniky.	V	zasta-
věném	území	obce	je	pyrotechnika	povolena	pouze	31.	12.	a	1.	1.	

Jaroslava Bedřichová

Seznam platných obecně závazných vyhlášek obce 
•	 Vyhláška	o	stanovení	systému	shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů	a	naklá-

dání	se	stavebním	odpadem	na	území	obce	ONV	–	OZV	č.	1/2019
•	 Vyhláška	o	místním	poplatku	z	pobytu	–	OZV	č.	2/2019
•	 Vyhláška	o	místním	poplatku	ze	psů	–	OZV	č.	3/2019
•	 Vyhláška	o	místním	poplatku	za	užívání	veřejného	prostranství	–	OZV	č.	4/2019
•	 Zabezpečení	místních	záležitostí	veřejného	pořádku	(pyrotechnika)	–	OZV	č.	1/2016
•	 Vyhláška	o	stanovení	místního	koeficientu	pro	výpočet	daně	z	nemovitých	věcí	–	OZV	č.	1/2015
•	 Vyhláška	o	ochraně	nočního	klidu	a	regulaci	hlučných	činností	-	OZV	č.	2/2012	
•	 Vyhláška	o	stanovení	podmínek	pro	pořádání	sportovních	a	kulturních	podniků	–	OZV	č.	3/2012
•	 Vyhláška	o	pravidlech	pro	pohyb	psů	–	OZV	č.	1/2008
Plné	znění	všech	platných	obecně	závazných	vyhlášek	naleznete	na	webových	stránkách	obce	www.onves.cz.	
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Cesta ke spokojené dlouhověkosti
Na	 minulém	 zastupitelstvu	 jsem	 byl	 požádán	 vedoucím	

redaktorem	 tohoto	 časopisu	 o	 napsání	 článku	 o	 zdravém	 ži-
votním	 stylu.	 Bylo	 to	 v	 návaznosti	 na	 diskuzi	 o	 pouličním	
osvětlení.	Světlo	v	noci	totiž	narušuje	spánek,	vede	k	obezitě	
a	následně	mnoha	dalším	zdravotním	problémům.

Na co vlastně zemřeme?
Prevence	se	zaměřuje	na	hlavní	rizikové	faktory	nemocí,	na	

které	se	umírá.	
Asi	polovina	populace	zemře	na	komplikace	aterosklerózy	

(=	 chronické	 zánětlivé	 onemocnění	 tepen,	 které	 vede	 k	 in-
farktům).	

Třetina	populace	zemře	na	nádorové	onemocnění.	S	tren-
dem	prodlužující	se	délky	života	bude	nádorů	přibývat.	Nádor	
je	genetické	onemocnění.	Při	neustálém	dělení	buněk	dochá-
zí	k	chybám	při	přepisování	genetické	informace.	Tyto	změny	
se	nazývají	mutace.	Ke	vzniku	nádoru	je	nutná	přítomnost	asi	
5	mutací	v	genech,	které	řídí	dělení	buněk.

Zdravý životní styl
Preventivní	medicína	by	měla	tvořit	největší	část	medicíny.		

Dnes	se	ví,	že	životní	styl	má	mnohem	větší	vliv	na	délku	dožití	
než	genetické	vlohy.	Hlavní	složky	životního	stylu	tvoří	pohyb	
a	náš	jídelníček.	

V	pohybu	se	dnes	považuje	za	úplný	ideál	15	tisíc	kroků	za	
den.	Chůze	je	prevencí	infarktu,	nádorů,	osteoporózy,	bolestí	
zad	 a	 také	 duševních	 poruch.	 Kdo	 má	 potíže	 s	 koleny	 nebo	
jinými	 nosnými	 klouby,	 tak	 je	 vhodnou	 alternativou	 jízda	 na	
kole	nebo	pohyb	v	bazénu.

Optimální	jídelníček	by	měl	mít	takový	příjem	energie	(ki-
lojoulů),	aby	se	nezvyšovala	hmotnost.	Vhodný	je	co	největší	
příjem	zeleniny.	Zelenina	je	ještě	lepší	než	ovoce,	protože	ob-
sahuje	méně	energie.	Obezita	je	rizikový	faktor	nádorů	i	ate-
rosklerózy.

Důležitou	složkou	životního	stylu	 je	spánek,	který	by	měl	
u	dospělých	trvat	7-8	hodin	a	probíhat	v	úplné	tmě.	Z	tohoto	
pohledu	není	vhodné	ani	příliš	 intenzivní	osvětlení	ulic	v	ob-
dobí	noci.

Je	 lepší	nekouřit,	protože	průměrný	kuřák	umírá	o	15	 let	
dříve	a	 také	alkohol	 je	rizikovým	faktorem	nejméně	7	druhů	
nádorů.

Vědomosti o vlastním zdraví
Každý	dospělý	člověk	by	měl	znát	tři	své	výsledky:	hodnotu	

krevního	tlaku,	krevní	glukózu	a	cholesterol.	Léčba	těchto	tří	
parametrů	dnes	nejvíce	prodlužuje	život.

Pokud	 nezabere	 změna	 životního	 stylu,	 tak	 následuje	 po-
dávání	 léků	 při	 opakovaných	 hodnotách	 krevního	 tlaku	 nad	
140/90	 mmHg.	 Při	 opakovaných	 hodnotách	 krevní	 glukózy	
7,0	mmol/L	a	více	se	jedná	o	přítomnost	diabetes	mellitus.	Hla-
dina	celkového	cholesterolu	by	měla	být	do	5,0	mmol/L.	Tato	
tři	onemocnění	nebolí	a	tiše	poškozují	srdce,	mozek	a	ledviny.

Duševní zdraví
Dnešní	svět	reklamy	budí	dojem,	že	všichni	kolem	nás	jsou	

dokonalí	a	úspěšní.	Stres	byl	v	minulosti	kompenzován	pohy-
bem,	což	dnes	při	sedavém	způsobu	života	často	není.	Studie	
uvádí,	že	třetina	populace	bude	mít	duševní	problémy.	Narůs-
tat	bude	především	deprese,	závislosti	a	s	rostoucím	věkem	de-
mence.	Je	proto	důležité	najít	si	životní	rovnováhu	především	
dobrými	 vztahy	v	 rodině	a	 s	přáteli.	 Je	 vhodné	mít	pravidel-
ného	koníčka.	V	případě,	že	dojde	ke	ztrátě	zájmů	a	vymizení	
pocitu	 radosti,	 je	nutné	vyhledat	 specialistu,	nejlépe	praktic-
kého	lékaře.

Vlastní odpovědnost za své zdraví
Ve	 Spojených	 státech	 jsou	 nápisy	 v	 ordinacích	 lékařů,	 že	

v	samotné	ordinaci	 lékaře	 ještě	nikdo	zdraví	nezískal.	Důvo-
dem	této	situace	je	rostoucí	epidemie	obezity,	diabetu	a	dal-
ších	onemocnění,	přestože	 se	vylepšují	 technologie	a	existují	
nové	 léky.	 Musíme	 si	 proto	 uvědomit,	 že	 o	 svém	 zdraví	 roz-
hodujeme	především	my	samotní	svým	každodenním	životním	
stylem.	Lékař	nám	dá	radu	a	léky.	Každodenní	pohyb	a	jídel-
níček	je	na	nás	samotných.	Na	celém	světě	chce	být	většina	lidí	
dlouhověkých,	ale	ochota	něco	obětovat	tomuto	cíli	je	malá.

V	 tomto	 roce	 budou	 Česká	 aterosklerotická	 společnost,		
Diagnóza	FH,	z.	s.	a	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	pořádat	před-
nášky	 o	 prevenci	 infarktu.	 Zveme	 proto	 již	 nyní	 všechny	 zá-
jemce.	Informace	bude	na	stránkách	www.onves.cz	.

Závěrem	 přeji	 všem	 čtenářům	 hodně	 zdraví	 a	 pohody	
v	roce	2020.

Tomáš Šálek

Akce DDM Pastelka

Leden 2020
•	 13.	1.	Zahájení	MC	Pastelka	(DDM	Uherský	Ost-

roh)
•	 15.	1.	Zahájení	MC	Zvoneček	(Orlovna	Ostrožská	

Nová	Ves)
•	 19.	1.	Turnaj	Člověče,	nezlob	se	–	II.	ročník	(DDM	

Uherský	Ostroh)
•	 31.	1.	Pololetní	prázdniny	–	Laser	game	+	virtuální	

realita	Uherské	Hradiště
•	 31.	1.	–	1.	2.	Nocování	na	Pastelce	(DDM	Uherský	

Ostroh)

Únor 2020
•	 10.	2.	Karneval	v	MC	Pastelka	(DDM	Uherský	

Ostroh)
•	 12.	2.	Karneval	v	MC	Zvoneček	(Orlovna	Ostrožská	

Nová	Ves)
•	 13.	2.	Recitační	soutěž	pro	ZŠ	–	okrskové	kolo	

(DDM	Uherský	Ostroh)
•	 15.	2.	Jumping	party	(DDM	Uherský	Ostroh)
•	 23.	2.	Karneval	v	Hroznové	Lhotě
•	 28.	2.	Zimní	univerziáda	pro	ZŠ	(Zimní	stadion	

Uherský	Ostroh)

Březen 2020
•	 2.	–	5.	3.	Jarní	prázdniny	(celotýdenní	akce	pro	děti	–	bude	upřesněno)



12 profil        www.onves.cz

ŠKOLA

Advent v mateřské škole
Nejkrásnější	 období	 školního	 roku	 jsme	 s	 našimi	 dětmi	 za-

hájili	30.	listopadu	2019,	kdy	předškolní	děti	vystoupily	se	svým	
vánočním	 pěveckým	 pásmem	 na	 tradičním	 adventním	 zpívání	
u	památkového	domečku.	

Hned	v	dalším	týdnu	čekala	na	naše	děti	dlouho	očekávaná	
„Čertovská	školka“,	spojená	s	mikulášskou	nadílkou.	Tento	den	
jsme	se	všichni	převlékli	za	různé	veselé	čertíky,	anděle	a	dokon-
ce	i	Mikuláše.	Celé	dopoledne	proběhlo	v	pohodové	atmosféře	
spojené	s	očekáváním	té	„pravé“	svaté	trojice.	A	přišli.	Nádherný	
Mikuláš,	spolu	s	andílkem	a	malým,	letos	velmi	hodným	čertem,	
děti	pozdravili,	pochválili,	malinko	i	někoho	pokárali.	Za	jejich	
nadílku	 jim	děti	přednesly	básničky	a	zazpívaly	spoustu	 jak	mi-
kulášských,	tak	i	vánočních	písní.	Poté	ještě	čekala	děti,	jako	již	
tradičně,	nadílka	na	obchodním	domě.

Další	velmi	vydařenou	akcí	bylo	hudebně-vánoční	předsta-
vení	 Slyšte,	 slyšte	 pastuškové,	 které	 dětem	 přiblížilo	 legendu	
narození	Ježíška.	

Dlouho	očekávaným	dnem	byl	den	vánočních	besídek	spojený	
s	tvořivými	dílničkami.	Děti	si	ve	svých	jednotlivých	třídách	při-
pravily	pro	své	nejbližší	krátké	vánoční	pásma,	poté	si	za	pomoci	
rodičů	vyrobily	různé	vánoční	předměty	a	dárečky.	

Poslední	týden	před	Vánoci	jsme	navštívili	základní	školu,	kte-
rá	nás	již	tradičně	zve	na	své	vánoční	dílničky.	Toto	moc	hezké	se-
tkání	umocnilo	společné	zpívání	koled	a	vánočních	písní	spolu	se	
sborem	základní	školy.	Tímto	bychom	chtěli	poděkovat	paní	ře-
ditelce	a	celému	kolektivu	ZŠ	za	milé	pozvání,	pohoštění	a	dou-

fáme,	že	spolupráce	základní	a	mateřské	školy	bude	pokračovat	
v	tomto	příjemném	duchu	i	nadále.	Další	návštěvou	tohoto	týdne	
bylo	již	tradiční	vánoční	zpívání	v	domě	s	pečovatelskou	službou	
a	 návštěva	 paní	 knihovnice	 u	 nás	 ve	 školce.	 Poslední	 akcí	 bylo	
divadelní	představení	„Kocourek	Modroočko“,	které	pro	nás	za-
hrálo	místní	divadlo	Blic.	Bylo	to	opravdu	super.	Taková	krásná	
tečka	za	adventním	časem.	

Dovolte	mi,	abych	vám	všem	popřála,	jménem	celé	mateřské	
školy,	v	novém	roce	jen	to	nejlepší,	hodně	zdraví	a	chvil	stráve-
ných	se	svými	nejbližšími.	Také	bychom	rádi	poděkovali,	a	to	vám	
rodičům	za	spolupráci	a	v	neposlední	řadě	celému	vedení	obce	
za	podporu,	které	se	naší	mateřské	škole	již	dlouhé	roky	dostává.

Kateřina  Kusáková

Mezinárodní projekty v naší škole
CO-Education: Europe – 

a community of values/ Společná 
školní výuka: Evropa – společen-
ství hodnot

Už	 v	 minulém	 čísle	 Profilu	
jsme	 informovali,	 že	 jsme	 byli	
úspěšní	v	rámci	výzvy	Erasmus+,	
která	 podporuje	 mezinárodní	
spolupráci	škol,	a	získali	 jsme	od	
EU	finanční	podporu	našeho	pro-

jektu,	kterého	se	účastníme	společně	s	dalšími	pěti	zahraničními	
školami.

V	termínu	7.	–	11.	10.	2019	proběhlo	na	řeckém	ostrově	Kré-
ta	první	projektové	setkání,	kterého	se	zúčastnili	čtyři	zástupci	
naší	školy.	Během	tohoto	setkání	jsme	se	zúčastnili	mnoha	za-
jímavých	aktivit,	workshopů	a	exkurzí.	Témata,	kterým	jsme	se	
věnovali:	eTwinningové	projekty	a	platforma	eTwinning,	meto-

da	Persona	Dolls,	bezpečný	 internet	apod.	Důležitou	součástí	
byla	volba	 loga	našeho	projektu	 i	podrobné	plánování	dalších	
mezinárodních	 setkání,	 kterých	 se	 zúčastní	 také	 žáci.	 Doku-
mentaci	z	tohoto	setkání	najdete	na	odkaze:	www.zsonves.rajce.
idnes.cz	a	na	facebookovém	profilu	naší	školy.

Jak	už	bylo	zmíněno,	během	tohoto	setkání	bylo	voleno	logo	
celého	projektu.	Každá	země	přivezla	své	nejlepší	návrhy,	které	
vybírali	samotní	žáci	jednotlivých	škol.	Tyto	návrhy	se	pak	utka-
ly	v	mezinárodní	soutěži.	Mezi	tři	finalisty	postoupila	hned	dvě	
naše	loga.	Autorkami	jsou	Aneta	Lukášová	z	9.	třídy	a	Amálie	
Červenáková	ze	6.	třídy.	Třetím	finalistou	bylo	logo	ze	španěl-
ské	školy.	Velká	gratulace	patří	oběma	děvčatům,	protože	jejich	
loga	 splnila	 všechna	 kritéria	 a	 jsou	 opravdu	 velmi	 povedená.	
Vybrat	vítěze	nebylo	 jednoduché.	A	 jak	 tedy	 soutěž	dopadla?	
Vítězným	logem,	které	se	objeví	na	všech	projektových	materiá-
lech,	je	logo	Anety	Lukášové.	Poděkování	patří	ale	všem	našim	
žákům,	kteří	se	do	soutěže	zapojili.
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Všechny	partnerské	školy	se	v	současné	době	připravují	na	
druhé	mezinárodní	setkání,	které	se	uskuteční	v	České	repub-
lice	v	naší	škole	v	termínu	10.	–	14.	2.	2020.	Naši	obec	navštíví	
celkem	10	učitelů	a	30	žáků	z	Francie,	Španělska,	Turecka,	Řec-
ka	a	Švédska.	Tým	učitelů	naší	školy	pilně	připravuje	program,	
všechny	aktivity	budou	zaměřeny	na	získávání	informací	o	Ev-
ropské	unii.		Setkání	začne	v	pondělí	10.	2.	v	Praze.	Navštívíme	
Evropský	dům,	který	je	ideálním	místem	pro	čerpání	aktuálních	
informací	o	EU,	pro	 setkávání	 se	nad	evropskými	 tématy,	ale	
i	místem	chytré	zábavy	a	sebevzdělávání.	Novoveští	žáci	i	učitelé	
se	společně	se	svými	hosty	zúčastní	přednášky	s	názvem	„Euro-
mýty	a	fake	news.“	Na	příkladu	toho,	co	nám	Brusel	zakazuje	
či	nezakazuje,	si	budeme	moci	vyzkoušet,	jak	funguje	naše	mysl	
a	 proč	 tak	 snadno	 věříme	 poplašným	 zprávám	 –	 od	 údajných	
zákazů	igelitek,	rumu,	vysavačů,	hranolků,	až	po	údajný	předpis	
nařizující	prodávat	pouze	rovné	okurky.	

V	Ostrožské	Nové	Vsi	nás	bude	v	úterý	11.	2.	2020	čekat	ofi-
ciální	přivítání	zástupců	všech	partnerských	škol.	Na	toto	setká-
ní	zveme	nejen	rodiny,	které	přijmou	do	svých	rodin	zahraniční	
žáky,	ale	také	zájemce	z	řad	široké	veřejnosti.	Všechny	školy	bu-
dou	mít	připravenou	prezentaci	své	školy,	ale	také	obce	a	země.	

V	 celotýdenním	 programu	 nebude	 chybět	 prohlídka	 naší	
školy,	 prezentace	 obce,	 návštěva	 Zlína,	 Uherského	 Hradiště	
apod.	Rádi	bychom	navštívili	Baťovo	muzeum	a	seznámili	naše	
hosty	s	historií	obuvnické	firmy,	kterou	založil		významný	zlín-
ský	podnikatel	a	vizionář.	Tomáš	Baťa	je	pak	příkladem	českého	
ševce,	který	se	stal	Evropanem.	Právě	toto	téma	se	nám	do	na-
šeho	projektu	skvěle	hodí.	

K	 aktivitám,	 které	 jsou	 vždy	 velmi	 vítanými	 a	 oblíbenými	
u	 všech	 zahraničních	 účastníků,	 je	 účast	 ve	 vyučovacích	 hodi-

nách.	Tyto	vyučovací	hodiny	budou	zaměřeny	na	získávání	 in-
formací	o	EU	a	připraví	si	je	jak	naše	paní	učitelky,	tak	zaměst-
nanci	evropských	center	v	našem	kraji.	Získané	znalosti	budou	
ověřovat	a	poměřovat	účastníci	v	závěrečném	kvízu,	který	bude	
věnován	EU.

Další	zajímavou	aktivitou	bude	bezesporu	také	výuka	tanců,	
při	kterých	budou	školy	prezentovat	svoji	národní	kulturu.	Tato	
aktivita	má	za	cíl	nabídnout	žákům	poznání,	že	je	Evropa	mul-
tikulturním	hodnotovým	společenstvím	států,	které	mají	každý	
svoji	vlastní	identitu.	Evropská	identita	je	pak	poznáním	sebe	ve	
vztahu	k	jiným.	Uvědoměním	si	shody,	ale	také	odlišnosti	mezi	
lidmi,	národy	a	státy.	

V	pátek	14.	2.	navštíví	naši	školu	poslanec	Evropského	par-
lamentu	pan	Tomáš	Zdechovský.	Žáci	budou	mít	příležitost	ze-
ptat	se	na	to,	co	všechno	práce	europoslance	obnáší.	I	na	tuto	
besedu	zveme	zájemce	z	řad	veřejnosti.	Pozvánky	na	akce	pro	
veřejnost	se	objeví	na	stránkách	naší	školy	www.zsonves.cz	a	na	
facebookovém	profilu	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves.	

Zahraniční	žáci	budou	během	setkání	ubytováni	v	rodinách.	
Chtěli	bychom	už	předem	poděkovat	rodičům,	kteří	umožňují	
svým	dětem	účast	v	těchto	projektech	a	přijímají	do	svých	rodin	
zahraniční	žáky.	Moc	si	takové	podpory	vážíme.

Adéla Botková
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Výtvarná výchova
Dne	22.	října	2019	se	žáci	III.	B	zúčastnili	v	místní	knihovně	

lekce	zaměřené	na	ilustrátory	dětských	knih.	Vedoucí	knihovny,	
paní	Uherková,	si	pro	ně	připravila	krásný	výklad	i	s	ukázkami	
nejznámějších	dětských	ilustrátorů.		Některé	z	nich,	jako	napří-
klad	Helenu	Zmatlíkovou	nebo	Josefa	Ladu,	děti	již	znaly.	Ale	
seznámila	je	například	i	s	ilustracemi	Zdeňka	Buriana,	které	se	
vyznačují	rekonstrukcí	pravěkých	lidí,	vymřelých	zvířat	a	rostlin.	
Tyto	ilustrace	dobrodružných	knih	žáky	velmi	zaujaly	a	možná	
přivedou	alespoň	některé	z	nich	i	k	jejich	přečtení.

Vycházka	byla	spojena	i	s	návštěvou	výstavy	obrazů	 	vesel-
ského	amatérského	malíře	Dušana	Zemana,	která	právě	probí-
há	ve	výstavní	síni	spojené	s	místní	knihovnou.	Na	obrazech	se	
dětem	nejvíce	líbila	prosluněná	krajina.

Po	návratu	do	školy	se	žáci	pokusili	o	ilustraci	společně	pře-
čtené	knihy	„Detektiv	Klubko“.	

 Jitka Truclová

Projektový den – „Obec Ostrožská Nová Ves“
Ve	třetím	ročníku	naší	základní	školy	se	žáci	učí	o	místě,	kde	

žijí,	tedy	o	Ostrožské	Nové	Vsi.	V	rámci	tohoto	tématu	si	uvě-
domují	a	následně	si	taky	prací	s	mapami	na	interaktivní	tabuli	
ověřili,	že	jejich	obec	je	součás-
tí	 nejen	 České	 republiky,	 ale	
taky	Evropy	a	celé	Země.	Děti	
dál	 pracovaly	 ve	 dvou	 skupi-
nách	a	vytvářely	plán	své	vesni-
ce.	Pod	vedením	třídní	učitelky	
započaly	 práci	 zakreslením	
hlavní	silnice	vedoucí	přes	Os-
trožskou	 Novou	 Ves	 z	 Veselí	
nad	 Moravou	 do	 Uherského	
Hradiště.	A	taky	umístěním	vý-
znamných	 orientačních	 bodů.	
Například	 kostela,	 základní	
školy,	 obecního	 úřadu,	 vlako-
vého	 nádraží	 nebo	 hasičské	
zbrojnice.		Krásnou	prezentaci	
o	historii	i	současnosti	obce	na	
interaktivní	tabuli	s	konkrétní-
mi	ukázkami	vlajky	nebo	pečeti	

Ostrožské	Nové	Vsi	si	pro	ně	připravila	paní	Monika	Pleváková,	
asistentka	starostky.	O	kronikách	jim	vyprávěla	paní	Miroslava	
Vajdíková,	kronikářka	obce,	která	dětem	přinesla	ukázat	kon-

krétní	 kroniky.	 	 A	 také	 jim	
vysvětlila,	že	i	v	této	oblasti	
došlo	 k	 pokroku	 od	 ruční-
ho	 zapisování	 ke	 kronikám	
v	elektronické	podobě.	Tím	
se	děti	dostaly	k	současnos-
ti	 a	 vypracovaly	 připravený	
pracovní	 list,	 v	 němž	 po-
stupně	využily	znalosti	z	vý-
uky	 matematiky	 i	 českého	
jazyka.	 	 Na	 závěr	 projekto-
vého	dne	obě	skupiny	žáků	
prezentovaly	 svou	 práci	 –	
plán	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	
Přičemž	 dospěly	 k	 závěru,	
že	 jejich	 obec	 je	 krásným	
místem	pro	život.

Jitka Truclová

Výstava reborn 
panenek

V	 pondělí	 	 2.	 prosince	 do-
poledne	 měli	 žáci	 naší	 základ-
ní	 školy	 jedinečnou	 příležitost	
zhlédnout	zajímavou	výstavu	re-
born	panenek	a	dětských	kočár-
ků.	 Touto	 neobvyklou	 činností	
se	zabývá	paní	L.	Borková	a	vý-
stavu	 instalovala	 v	 historickém	
domečku	u	příležitosti	slavnost-
ního	 rozsvěcování	 vánočního	
stromu.	 Jak	 žákům,	 tak	 i	 jejich	
pedagogům	 se	 výstava	 i	 výklad	
velmi	líbily.	Děkujeme	za	krásný	
zážitek	 a	 možnost	 seznámit	 se	
s	tímto	nevšedním	uměním.	

 Jitka Truclová
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Mezinárodní projekty v naší škole
Rádi	bychom	se	podělili	o	skvělou	zprávu,	která	nás	zastihla	

na	konci	roku	2019.
Ve	 středu	 4.	 prosince	 2019	 zasedala	 správní	 rada	 Česko-

-německého	 fondu	 budoucnosti,	 která	 vybrala	 129	 česko-ně-
meckých	projektů,	které	obdrží	 v	 roce	2020	finanční	podporu	
fondu.	Naši	žádost	jsme	podávali	v	září	2019	v	rámci	výzvy	Téma	
roku:	„Pojď	do	toho!	Překonávání	dělicích	linií	ve	společnosti.“	
Správní	rada	vyhodnotila	náš	projekt,	který	nese	název	„Aby	se	
inkluze	stala	běžnou	záležitostí“,	jako	úspěšný	a	hodný	podpory.	
Projekt	je	dokonce	uveden	na	stránkách	Fondu	budoucnosti	ve	
výběru	schválených	projektů:

„Základní	škola	Ostrožská	Nová	Ves	a	Gymnázium	Romai-
na	Rollanda	v	Drážďanech	chtějí	v	rámci	dvou	devítidenních	se-
tkání	seznámit	české	a	německé	žáky	s	tématem	inkluze,	které	
je	v	obou	zemích	živě	diskutováno,	a	zároveň	umožnit	osobní	
setkání	 lidí	 s	hendikepem	a	bez	hendikepu.	Konkrétně	 je	na-
příklad	 naplánována	 návštěva	 speciální	 školy,	 chráněné	 dílny,	
návštěva	 Neviditelné	 výstavy	 v	 Praze	 a	 drážďanského	 Muzea	
hygieny,	účast	na	projektu	„Stavíme	mosty	–	Lidé	s	postižením	
v	každodenním	školním	životě“,	ale	také	společná	hudební	pro-
dukce,	tanec	a	sport.“

Součástí	projektu	jsou	dva	výměnné	pobyty.	Naši	a	němečtí	
žáci	se	poprvé	setkají	v	České	republice.	V	termínu	31.	3.	–	8.	4.	
2020	proběhnou	první	projektové	aktivity	nejen	na	půdě	školy,	
naplánován	je	také	společný	pobyt	v	našem	hlavním	městě,	kde	
bude	naše	projektová	práce	zahájena.	Navštívíme	výše	uvede-
nou	 Neviditelnou	 výstavu,	 která	 nabízí	 jedinečnou	 příležitost,	

jak	zakusit	život	nevidomého	na	vlastní	kůži.	Návštěvníci	se	učí	
orientovat	ve	speciálně	zatemněných	prostorách,	kde	si	vyzkouší	
situace	z	běžného	života.	Třeba	jak	se	ve	tmě	pohybovat	doma,	
v	přírodě	nebo	při	nějakém	kulturním	zážitku.	Výstavou	provází	
zcela	či	částečně	nevidomí	průvodci,	kteří	povedou	nejen	naše	
nohy	i	ruce,	ale	na	chvíli	se	stanou	i	naším	zrakem.	

V	Praze	se	také	setkáme	s	rodačkou	z	naší	obce	paní	Ale-
nou	Čojdžildžav	Voráčovou,	která	je	první	neslyšící	pastorační	
asistentkou	v	Česku.	Jsme	moc	rádi,	že	nám	přislíbila	setkání.	
S	 našimi	 žáky	 se	 podělí	 o	 svoji	 osobní	 zkušenost	 z	 doby,	 kdy	
sama	navštěvovala	základní	 školu,	o	 to,	 jak	se	cítila,	 jaké	byly	
reakce	okolí	apod.	A	dokonce	nás	čeká	i	malá	ochutnávka	zna-
kové	řeči!	Už	teď	se	moc	těšíme	a	velmi	si	této	příležitosti	váží-
me.	Po	návratu	nás	budou	čekat	další	zajímavé	aktivity,	ale	také	
výlety.	Přislíbenou	máme	 také	návštěvu	a	 společné	aktivity	 se	
žáky	speciální	školy	v	Uherském	Hradišti.

Druhý	výměnný	pobyt	se	uskuteční	až	na	samém	konci	škol-
ního	roku.	V	termínu	19.	–	26.	6.	2020	navštíví	naši	žáci	Drážďa-
ny	a	partnerskou	školu.	Během	obou	pobytů	budou	žáci	ubyto-
váni	v	hostitelských	rodinách.	Rodičům,	kteří	svým	dětem	účast	
v	 projektu	 umožnili,	 děkujeme	 za	 přijetí	 německých	 žáků	 do	
svých	rodin.

O	všech	projektových	aktivitách	se	dočtete	na	stránkách	naší	
školy	 www.zsonves.cz	 a	 také	 na	 našem	 facebookovém	 profilu	
ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves.	Fotodokumentaci	najdete	na	odkaze	
www	zsonves.rajce.idnes.cz.

Adéla Botková

Svatý Mikuláš
Asi	 nejvíc	 se	 v	 adventní	 době	 děti	 těší	 na	 svatého	

Mikuláše.	 Tento	 svátek	 mají	 spojený	 se	 sladkostmi	
a	trojicí	Mikuláš,	čert	a	anděl.		I	letos	se	těžkého	úko-
lu	jejich	ztvárnění	na	obchodním	domě	ujali	žáci	osmé	
třídy.	Jejich	masky	byly	natolik	přesvědčivé,	že	se	je	tře-
ťáci	po	návratu	do	školy	v	 rámci	výtvarné	výchovy	při	
skupinové	práci	pokusili	vyrobit.	Pracovali	s	nadšením	
a	 výsledek	 jejich	 snažení	 jste	mohli	 vidět	při	 školních	
„Vánočních	dílničkách“	na	chodbě	zeleného	poschodí	
prvního	stupně	ZŠ.

Jitka  Truclová

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo
Těsně	 před	 odchodem	 na	 vánoční	 prázdniny,	 ve	 středu	

18.	 prosince	 2019,	 proběhlo	 školní	 kolo	 Konverzační	 soutěže	
v	anglickém	jazyce.	Zúčastnili	se	4	žáci	–	tři	z	9.	ročníku	a	je-
den	z	8.	 ročníku.	Soutěžící	přednesli	krátkou	ústní	prezentaci	
na	vylosované	téma:	„My	Family“,	„My	House“,	„	My	Hobbies“	
a	„Food	(Drink)	Shopping“.	Odpovídali	na	zvídavé	dotazy	po-
rotců	 (členy	 soutěžní	 poroty	 byli	 učitelé	 	 -	 Jacqueline	 Lažek	
a	Michal	Orava)	a	popisovali	obrázek	vztahující	se	k	vylosova-
nému	 tématu.	Úroveň	 soutěžících	byla	 vysoká	a	nebylo	 lehké	
vybrat	medailisty.	Porota	se	nakonec	shodla	na	pořadí:	

1.	Jakub	Stloukal	-	9.	tř.
2.	Magdaléna	Lukešová	-	9.	tř.
3.	Štěpán	Lažek	-	9.	tř.
Jakub	a	Magdaléna	na	prvních	dvou	místech	postoupili	do	

okresního	kola,	které	se	uskuteční	v	únoru	2020.	Čestné	uznání	
za	účast	a	předvedený	výkon	získal	také	René	Vaculík	–	8.	tř.

Michal Orava
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Milé předvánoční setkání v naší škole
Dne	16.	prosince	2019	se	konaly	v	naší	škole	tradiční	dílničky.	

V	tento	den	pozvala	paní	ředitelka	Alena	Horáková	bývalé	kole-
gyně,	kolegy	a	správní	zaměstnance.	Velmi	srdečně	nás	přivítala	
v	krásné,	vánočně	nazdobené	učebně.	Čekalo	na	nás	milé	překva-
pení.	Podívali	 jsme	se	do	tříd,	kde	děti	a	paní	učitelky	vyráběly	
různé	dárečky	na	Vánoce.	Navštívili	 jsme	buchtotéku	a	pochut-
nali	 si	 na	 cukroví,	 které	 upekly	 maminky	 a	 babičky.	 Překvape-
ním	i	bylo,	že	některé	cukroví	upekly	děti	s	paní	učitelkou	v	nové,	
krásné	kuchyni.	Kdo	chtěl,	prošel	si	školu	a	podíval	se,	co	se	ve-
dení	školy	za	rok	zase	podařilo	vylepšit,	opravit	a	zdokonalit.	Je	to	
hlavně	nová,	přírodovědná	učebna	–	„velká	poklona“.	

Pak	už	na	nás	čekalo	vystoupení	pěveckého	sboru	pod	ve-
dením	paní	učitelky	Jany	Melichárkové	a	pana	učitele	Jakuba	
Ilíka.	Vystoupení	bylo	úžasné!	Některým	z	nás	i	ukápla	slzička.	
Děkujeme!

Následovalo	 příjemné	 povídání	 s	 paní	 ředitelkou,	 s	 novou	
paní	zástupkyní	ředitelky		-	byla	nám	představena	Adéla	Botková,	
současnými	kolegyněmi	 i	 správními	zaměstnanci.	Při	 výborném	
pohoštění	čas	rychle	ubíhal.	Nastal	čas	rozloučení.	Všichni	jsme	
si	navzájem	popřáli	radostné	Vánoce	a	hlavně	hodně	zdraví,	kte-
ré	všichni	potřebujeme.	Na	závěr	krásného	posezení,	které	jsme	
si	 opravdu	 užili,	 jsme	 dostali	 dáreček	 a	 přáníčko.	 Bylo	 to	 moc	
milé!	Mnohokrát	děkujeme	za	přichystání	krásného	adventního	
posezení	paní	ředitelce,	paní	zástupkyni	ředitelky,	paní	Jitce	Lu-
kášové,	paní	Petře	Nedomanské,	paní	Taťáně	Juráskové	a	dalším	
kolegyním,	které	se	o	nás	opravdu	výborně	staraly.	Ohromné!!!

Všem	 pracovníkům	 školy	 přejeme	 hodně	 zdraví,	 úspěchů	
v	práci	s	dětmi,	vstřícné	rodiče	a	budování	a	obnovu	prostor	ZŠ	
pro	naše	žáky.

Za bývalé zaměstnance Miroslava Vajdíková
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Ukončení včelařské sezóny 2019
Dne	16.	listopadu	se	uskutečnilo	oficiální	ukončení	včelařské	

sezóny.	Tato	společenská	událost	se	koná	jednou	za	rok	a	je	to	
akce	pořádaná	základní	organizací	včelařů	Ostrožská	Nová	Ves	
a	Uherský	Ostroh.	Letos	se	ukončení	sezóny	konalo	v	Ostrož-
ské	Nové	Vsi,	zvolili	jsme	prostředí	novoveského	golfového	hři-
ště.	Akce	se	konala	v	hezkém	prostředí	-	Golf	resort	JEZERA.	
Ukončení	včelařské	sezóny	je	jediná	akce	v	roce,	kdy	se	sejdeme	
se	 svými	přáteli	 včelaři	a	 jejich	partnerkami	z	Uherského	Os-
trohu.	Přijdou	také	noví	členové	našeho	spolku,	se	kterými	se	
máme	možnost	více	poznat.

Byli	 pozváni	 i	 delegáti	 z	 okresní	 organizace	 včelařů.	 Kaž-
doročně	se	koná	 také	včelařský	zájezd,	kam	 jezdíme	společně	
s	přáteli	z	Uherského	Ostrohu,	ale	na	zájezdu	většinou	nebývá	
taková	 účast	 jako	 na	 oficiálním	 ukončení	 sezóny,	 a	 proto	 má	
tento	večer	své	kouzlo.	V	letošním	roce	se	včelaři	zúčastnili	opět	
v	hojném	počtu.	Na	hosty	čekala	večeře,	občerstvení	a	také	živá	
hudba	v	hezkém	prostředí	restaurace.	Opět	jsme	si	uspořádali	

tombolu,	do	které	každý	přinese	nějakou	drobnost.	V	pozděj-
ších	hodinách	 tombolu	vyhlásíme	a	vždy	 se	u	 toho	hodně	po-
bavíme.	 Výtěžek	 z	 tomboly	 bývá	 použit	 na	 částečné	 uhrazení	
nákladů	na	tuto	akci.	Myslím	si,	že	se	 letošní	rok	opět	vydařil	
a	že	jsme	strávili	hezké	chvíle.	

Včely	 nyní	 zimují,	 v	 prosinci	 jsme	 provedli	 léčení	 včelstev	
proti	roztoči	Varroa.	Bohužel	 již	před	zimou	byly	hlášeny	vel-
ké	úhyny	našich	včelstev.	Jedná	se	o	celorepublikový	problém	
a	 ani	 včelařům	 z	 naší	 organizace	 se	 úhyny	 nevyhnuly.	 (Jedná	
se	zřejmě	o	důsledek	kombinace	nepříznivého	průběhu	počasí,	
slabé	snůšky	a	invaze	roztoče	Varroa,	dále	navíc	oslabená	včel-
stva	zasáhly	virové	nákazy).	Nyní	už	nám	nezbývá	nic	jiného	než	
doufat	v	příznivé	počasí	pro	zdárné	přezimování	našich	zbylých	
včelstev	a	těšit	se	opět	na	první	jarní	prolety.	

Přeji	vám	za	všechny	včelaře	do	nového	roku	hodně	úspěchů	
a	hlavně	pevné	zdraví!

Peprník Pavel

Poslední letošní beseda
Již	tradičně	„besedový“	rok	ukončujeme	ochutnávkou	gu-

lášů.	V	úterní	podvečer	19.	listopadu	jsme	ve	spolupráci	s	paní	
Monikou	Plevákovou	a	paní	Jitkou	Zalubilovou	tentokrát	při-
pravili	netradiční	losí	guláš,	tradiční	segedínský	guláš	a	pečený	
guláš	na	červeném	víně.	

A	 tradičně	přišlo	nejvíce	hostů,	 téměř	čtyřicet.	„To	víš,	 já	
na	ty	buchty	nejsu,	enom	na	maso!“,	zněla	odpověď	na	otázku:	
„Kdes	byla	minule?“.

A	návštěvníci	vydrželi	hóóódně	dlouho.	Byla	to	beseda	po-
slední,	tak	se	vzpomínalo	jak	na	časy	právě	uplynulé,	tak	i	na	ty	
již	dávno	minulé.	Ať	se	dáte	do	hovoru	s	kterýmkoliv	hostem,	
vždycky	se	dozvíte	spoustu	zajímavých	věcí	a	dějů	třeba	z	dob,	
které	si	mladá	generace	nepamatuje	(a	kolikrát	máme	bohužel	
pocit,	že	se	o	to	ani	nezajímá).		

Jsem	 ráda,	 že	 mám	 ještě	 dar	 naslouchat.	 Tím	 pádem	 se	
i	dovídat.	Jsem	za	to	svému	okolí	vděčná.	To	dnešní	mládí	asi	
už	nemá.		

Podzimní beseda
Podzimní	 beseda	 se	 konala	 15.	 října.	 Podruhé	 po	 prázdni-

nách	se	sešel	„klub	seniorů“	na	besedě	na	domečku.	Na	serví-
rovacím	stole	čekaly	zeleninové	saláty	–	fazolový	salát	s	křenem	
a	zeleninový	salát	se	sýrem.	K	tomu	chleba,	vedle	hrnec	s	čajem	
a	hrnečky	na	pití.	Přišlo	přes	dvacet	spoluobčanů.	Pobesedovali	
jsme,	probrali	život	a	před	„večerníčkem“	jsme	se	rozešli	domů.

Anna Řezáčová

ZA FS NOVOVEŠŤAN PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ROK 2020 
A HODNĚ ZDRAVÍ, POHODY A ÚSPĚCHŮ!

Pro	rok	2019	jsme	tedy	s	besedami	na	domku	(nebo	jak	to	
nazval	jeden	přespolní	host	„schůzky	klubu	důchodců“)	skon-
čili,	ale	budeme	se	těšit	na	viděnou	v	roce	2020.		Třeba	k	nám	
přibudou	i	noví	návštěvníci,	nové	zážitky	a	nové	vzpomínky.	

Anna Řezáčová
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Vystoupení CM Grajcar
Stejně	jako	loni	i	v	sobotu	16.	11.	nastoupilo	na	pódium	ve	

společenském	sále	šest	šikovných	chlapů	oblečených	do	podlu-
žáckých	červených	vyšívaných	kalhot	a	bílých	košil	se	zdobenými	
rukávy.	Nástroje	připravené	a	naleštěné,	hlasy	vyladěné.	Kromě	
tradičních	a	známých	 lidovek	zahráli	opět	 i	 skladby	populární	
hudby	upravené	pro	„cimbálku“.	Na	jejich	oficiálních	stránkách	
se	 totiž	 uvádí,	 že	 mají	 rádi	 i	 moderní,	 a	 někdy	 i	 tvrdší,	 muzi-
ku	a	rádi	si	upravují	 i	písničky	pro	„cimbálku“	neobvyklé.	Ale	
i	 v	 džínách	 a	 džínových	 bundách	 vypadají	 při	 koncertu	 moc	
dobře.	Také	se	tam	dočtete,	že	se	pravidelně	účastnili	hudební	
ankety	„Český	slavík“	v	kategorii	Skupiny.	Jejich	nejlepším	vý-
sledkem	bylo	46.	místo	v	roce	2013.

I	 letos	 jsme	 si	 proto	 vyslechli	 skladby	 v	 podání	 cimbálo-
vé	muziky	poněkud	nečekané,	ale	o	to	více	chytlavé:	zazněla	
píseň	 od	 Louise	 Armstronga	 What	 a	 Wonderful	 World,	 Bo-
hemian	 Rhapsody	 od	 skupiny	 Queen,	 metalová	 balada	 No-
thing	Else	Matters	od	Metalliky	a	znovu	i	ústřední	píseň	Enia	

Morriconeho	z	filmu	Tenkrát	na	Západě	zahraná	na	klarinet.	
Posluchači	také	nepochybně	dokázali	identifikovat	skladbu	Ej,	
guralé,	kterou	zpopularizoval	Čechomor.	Diváky	rozpálil	i	sta-
rý	dobrý	rock´n´roll	zazpívaný	v	originále	a	s	úžasným	nasaze-
ním	druhého	houslisty.		

O	přestávce	se	opět	ochutnávalo	mladé	i	starší	víno.	V	na-
bídce	bylo	to,	co	kdo	chtěl	–	víno	bílé,	růžové	i	červené.	Nikdo	
nemohl	říct,	že	by	nemohl	ochutnat	a	vybrat	si,	co	je	jeho	srdci	
milé.	Diváci	se	letos	polepšili	a	přišlo	jich	asi	dvakrát	více	než	
loni.	Znovu	jsme	se	přesvědčili	o	tom,	že	když	se	něco	dělá	pro-
to,	aby	se	lidem	dělala	radost,	stojí	to	za	to	a	radost	mají	ti	na	
pódiu	i	ti	v	hledišti.	Zdálo	se,	že	se	dobře	baví	ti	nahoře	i	ti	dole.	
Úspěch	a	výkon	to	byl	opět	skvělý,	diváci	si	skandovaným	po-
tleskem	vyžádali	přídavek	a	hudebníci	zase	zůstali	i	na	„pokon-
certní“	košt	vína	a	pokec.	Tak	snad	když	přijedou	ještě	dvakrát,	
podaří	se	vyprodat	i	náš	společenský	sál.	

Anna Řezáčová

Adventní zpívání
Poslední	listopadový	den	před	první	adventní	nedělí	čekalo	

na	parkovišti	před	historickými	domky	na	návštěvníky	pódium,	
stánky	s	horkým	občerstvením	a	uvnitř	prodejci	s	drobnými	jed-
lými	 i	nejedlými	předměty.	Novinkou	byla	výstava	zajímavého	

koníčka	 naší	 spoluobčanky	 Lucie	 Borkové.	 Představila	 tvorbu	
panenek	 –	 od	 miminka	 právě	 narozeného	 až	 po	 batolecí	 věk.	
Všechno	jako	živé.	Sklízela	obdiv	nejen	Novovešťanů,	ale	také	
všech,	kteří	ten	den	na	domek	zavítali.	A	kdo	si	nejraději	hraje	
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Adventní zpívání v lázeňské kavárně s podtitulem Zpívání 
a rozsvícení vánočního stromu

V	neděli	1.	prosince	se	sešli	členové	FS	Novovešťan	v	lázeň-
ské	kavárně	našich	lázní	k	odpolednímu	zpívání.	

Vedení	 lázní	 vždy	 připraví	 příjemné	 prostředí	 pro	 všechny	
účinkující	a	hosty.	

Odpolední	program	zahájila	
Pomněnka,	po	ní	Včelínek.	Oba	
soubory	 se	 letos	 moc	 vyzname-
naly.	 Vedoucí	 obou	 souborů	
skutečně	 pracovaly	 pilně	 celý	
rok	a	programy	byly	promyšlené	
a	pěkné.	Udělaly	veliký	pokrok.	

Naši	 drobotinu	 vystřídali	
Krasavci.	Těm	se	tohle	vystou-
pení	moc	nepovedlo.	Dali	pou-
ze	krátkou	verzi.	Když	omylem	
zazpívali	příliš	brzy	závěrečnou	
píseň,	tak	už	nebylo	kam	se	vra-
cet	a	vystoupení	bylo	u	konce.	

Závěr	 zachránila	 Denica.		
V	 doprovodu	 houslí	 Denisy	
a	Báry	a	pod	taktovkou	violist-
ky	Zuzanky	jsme	daly	celý	pro-
gram	a	zanechaly	jsme	sváteční	
atmosféru.

Poté	 jsme	 si	 všichni	 dali	 po	 decince	 vína	 či	 sklenici	 čaje	
a	spokojeně	se	rozešli	vstříc	adventnímu	očekávání.

Anna Řezáčová

s	panenkami?	No	přece	děti.	Tak	si	učitelky	naší	školky	domlu-
vily,	že	se	v	pondělí	přijdou	podívat	všichni.	V	průběhu	celého	
dopoledne	chodily	všechny	třídy.	Většinou	byly	nadšené,	hlavně	
holčičky.

Letošní	adventní	zpívání	zahájili	Krasavci,	po	nich	všechna	
naše	 drobotina	 -	 děti	 z	 mateřské	 školy,	 Včelínek,	 Pomněnka,	
zpěváčci	ze	základní	školy	a	nakonec	pořádající	Denica.	Muzi-
kanti	z	dechovky	doprovodili	průvod	dětí	se	zářícími	lucernička-
mi	ke	kapličce.	Paní	starostka	rozsvítila	náš	nádherný	adventní	
strom	a	my	jsme	se	vrátili	ke	stánkům	u	domečků	a	zahřívali	se	
horkým	vínem	či	medovinou.	

V	 přízemí	 historického	 domku	 prodávala	 chráněná	 dílna	
Lidumila	výrobky	svých	klientů	–	 jako	obvykle	skvělé	a	vtipné	
drobnůstky	vhodné	jako	dárečky	pro	naše	děti,	vnoučky	i	kama-
rády.	Někdo	si	koupil	dárek	i	pro	sebe.	Eliška	se	blýskla	doma	
vyráběnou	kosmetikou,	dámy	z	Paliček	nabídly	perníčky,	vánoč-
ní	ozdoby	a	něco	na	zkrášlení	a	paní	Juřičková	šité	panenky.	Ve	
stáncích	venku	bylo	k	mání	 červené	či	bílé	 svařené	víno	nebo	
horká	medovina.	Děti	se	zahřály	běháním	nebo	teplým	čajem.	

Děkuji	 všem,	 kteří	 nám	 jakkoliv	 pomáhají:	 zaměstnancům	
obecního	úřadu,	tetě	Májíčkové	či	Danošovi	Žaludkovi.

Tak	na	viděnou	zase	za	rok!
 Anna Řezáčová
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Jedenáctý adventní společenský večer
Již	 jedenáctý	 ročník	 adventního	 společenského	 večera	 na-

šich	rodaček	Marie	Zelené	a	Martiny	Hrnčířové	se	konal	7.	12.	
2019.	 Diváci	 byli	 svědky	 velkolepé	 show,	 jejíž	 první	 část	 byla	
věnována	oslavě	výročí	Sametové	revoluce.	Marie	se	svým	os-
miletým	vnukem	Tomášem	přenesli	diváky	uměleckými	modely,	
hudbou,	videoprojekcí,	kreativními	vstupy	a	umělci	do	různých	
světových	měst,	ke	kterým	jsme	měli	dříve	zavřené	dveře.	Pro-
cestovali	například	Paříž,	New	York,	chorvatská	letoviska,	Sva-
tou	zemi	či	Řím.	Modelky	předvedly	modely	s	Eiffelovou	věží	
za	zvuku	francouzského	šansonu,	New	York,	který	jako	spoustu	
dalších	modelů	předvedla	také	vnučka	Marie	-	Eliška,	která	od	
diváků	 sklidila	 vždy	největší	 aplaus.	Dále	modely,	 kterými	při	
složení	vytvořily	dívky	Jeruzalém	či	Vídeň	při	Krásném	modrém	
Dunaji	 od	 Johanna	 Strausse.	 Představení	 zemí	 bylo	 obohace-
no	například	o	tanec	juniorských	mistrů	v	latinsko-amerických	
tancích	Lindy	Ondrušové	a	Matyáše	Grossmanna	z	TK	Rokaso,	
o	operní	zpěv	Evy	Benešové,	o	tanečníky	z	Pražského	tanečního	
divadla	 či	 o	 vtipné	 vložky	 Tomáše,	 který	 divákům	 pověděl	 ke	
každé	zemi	 zajímavosti.	Po	 roce	 jsme	 si	mohli	 vychutnat	 také	
kolekci	modelů	nejmladšího	módního	návrháře	ČR	Vlastimila	
Basovníka.	Přes	Prahu	a	Pardubický	kraj	se	poté	diváci	přenesli	
do	kraje	Zlínského	a	vychutnali	si	krásnou	místní	tradici	v	podo-
bě	novoveských	krojů	a	lidového	tance,	který	zatančili	Barbora	
Pančíková	a	Jakub	Botek,	který	předvedl	i	skvěle	zvládnutý	ver-
buňk.	Protože	všude	ve	světě	je	krásně,	ale	jak	řekl	Tomáš,	v	naší	
zemi	je	stejně	nejkrásněji.	Zlínský	kraj	a	jeho	tradice	v	podobě	

krojů	představoval	Mariin	tým	již	například	v	listopadu	na	spo-
lečenském	večeru	v	Moravské	Třebové	a	její	rodnou	obec	Ost-
rožskou	Novou	Ves	představují	na	všech	akcích	napříč	Českou	
republikou,	kde	tématické	modely	předvádějí.

Druhá	část	večera	patřila	hudebnímu	hostu	-	rockové	legen-
dě	 Láďovi	 Křížkovi,	 který	 spolu	 se	 svým	 kytaristou	 Tomášem	
Krausem	 zazpívali	 hity	 jako	 Vzdálená,	 Mám	 Tě	 rád,	 ale	 také	
koledy.	 Vše	 bylo	 zakončeno	 koledou	 Narodil	 se	 Kristus	 pán,	
kterou	 zazpíval	 Láďa	 společně	 s	 Tomášem	 Hrnčířem.	 Nechy-
bělo	ani	 již	 tradiční	představení	 veselého	oblečení	pro	dětské	
lékaře	a	sestřičky,	které	se	díky	sponzorům	opět	mohlo	darovat	
do	nemocnice	a	zmírnit	tak	strach	dětí	z	vyšetření.	Úplný	závěr	
večera	patřil	módní	přehlídce	nové	kolekce	večerních	modelů	
Marie	Zelené	a	Martiny	Hrnčířové.	Večerem	provázel	Petr	Ho-
lík,	moderátor	brněnského	rádia	Krokodýl.	Osobně	se	zúčastnil	
také	pan	Jiří	Čunek,	hejtman	Zlínského	kraje,	který	nad	celou	
akcí	převzal	záštitu,	stejně	jako	Pavel	Botek,	náměstek	hejtma-
na	Zlínského	kraje	a	Jaroslava	Bedřichová,	starostka	Ostrožské	
Nové	Vsi.	V	chorvatštině	také	diváky	pozdravil	zástupce	Chor-
vatska	v	ČR,	pan	Dubravko	Miholič,	který	přijel	z	Prahy.

Jako	 každý	 rok	 se	 představení	 konalo	 odpoledne	 a	 večer,	
a	proto	si	tak	tento	krásný	program	mohlo	vychutnat	kolem	pě-
tiset	diváků.	Věříme,	že	si	odnesli	krásný	kulturní	a	umělecký	
zážitek.

Martina Hrnčířová

 KULTURA
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Divadlo BLIC letos oslaví 20 let existence
Pořád	se	něco	děje.	Máme	za	sebou	rok,	ve	kterém	jsme	uved-

li	 premiéru	 pohádky	 Kocourek	 Modroočko.	 Hráli	 jsme	 ji	 jak	
pro	diváky	v	Ostrožské	Nové	Vsi,	tak	pro	školy	a	školky	z	okolí,	
a	dokonce	jsme	vyrazili	i	do	nedaleké	Nivnice.	Po	takřka	dvouleté	
pauze	 způsobené	 těhotenstvím	 a	 následným	 mateřstvím	 hlavní	
představitelky	se	nám	povedlo	úspěšně	obnovit	komorní	muzikál	
Edith.	Hráli	jsme	ji	na	festivalu	ve	Veselí	nad	Moravou	a	dočkali	
se	na	závěr	opět	potlesku	od	stojících	diváků,	což	nás	dojalo.	Také	
si	nás	na	svůj	vánoční	večírek	pozvali	pedagogové	místní	ZŠ.	Při-
jali	jsme	jejich	výzvu	a	zahráli	Edith	u	Kusáků	ve	sklepě.	Diváci	
byli	úžasní	a	atmosféra	prostě	neuvěřitelná,	tak	kdo	ví,	třeba	si	
toto	neobvyklé	prostředí	ještě	někdy	vyzkoušíme.

V	letošním	roce	nás	čeká	20.	výročí	naší	existence,	proto	jsme	
se	rozhodli	připravit	další	díl	varietní	inscenace	Tváří	v	tvář.	Hity	
už	 máme	 rozdělené,	 choreografie	 pilně	 trénujeme	 s	 Maruškou	
Juráskovou	a	na	zpěv	jsme	si	opět	pozvali	osvědčené	odbornice	
-	muzikálovou	herečku	Pavlínku	Hejcmanovou	a	operní	divu	An-
drejku	Širokou.	Máme	za	sebou	několik	soustředění	a	doufáme,	
že	výsledek	bude	stát	za	to.	

Do	roku	2020	vám	přejeme,	ať	vás	život	baví	a	ve	zdraví	si	ho	
užíváte!

Andrea Helmichová S Modroočkem zavítala naše koťata i do Nivnice.

Informace z knihovny
Znáte mluvící knížky? 

Vánoce	a	dárky	jsou	už	sice	za	námi,	ale	knihovna	si	pro	malé	
čtenáře	 připravila	 dárek	 v	 podobě	 půjčování	 Albi	 tužky	 a	 Albi	
knížek	Kouzelného	čtení.

Nevíte, o co se jedná? 
Elektronická	 Albi	 tužka	 je	 výukový	 systém,	 který	 kromě	

spousty	informací	přináší	i	kupu	zábavy.	Stačí,	když	se	Albi	tuž-
kou	dotknete	obrázku	nebo	 textu	v	knihách	Kouzelného	čtení,	
ozve	 se	 nějaká	 informace,	 hudba	 nebo	 zvuk.	 Knížky	 nabízejí	
různé	hádanky	a	kvízy,	takže	děti	si	hravou	formou	osvojí	nové	
znalosti.

V	 soutěži	 Hračka	 roku	 2019	 získala	 Albi	 tužka	 první	 místo	
v	kategorii	vzdělávací	a	kreativní	hračky.

Pokud	máte	doma	svou	vlastní	Albi	tužku	a	k	ní	třeba	jen	jed-
nu	nebo	dvě	knížky,	pak	si	další	můžete	půjčovat	v	naší	knihovně.

Nabídka	je	velmi	široká	–	od	pohádek	přes	knihy	o	přírodě,	
zvířátkách,	povoláních	až	po	výukové	knížky.

Jaké jsou podmínky půjčování? 
Albi	tužku	půjčujeme	pouze	registrovaným	čtenářům	na	dobu	

jednoho	měsíce	bez	možnosti	prodloužení	a	při	výpůjčce	je	nutno	
složit	kauci	500	Kč.	Ta	je	čtenáři	vrácena	zpět	v	plné	výši	při	vrá-
cení	nepoškozené	Albi	tužky.

Albi	knížky	Kouzelného	čtení	se	půjčují	registrovaným	čtená-
řům	zdarma,	stejně	jako	všechny	ostatní	knihy	a	časopisy,	které	
knihovna	nabízí	ve	svém	fondu.	Věříme,	že	si	tato	novinka	najde	
své	čtenáře.	Pokud	u	vás	Ježíšek	nadělil	dětem	Albi	tužku,	určitě	
se	v	knihovně	zastavte	pro	další	tituly.

Hana Uherková

rok 2018 rok 2019

Počet výpůjček celkem 14.000 14.045

Z toho periodika 3.066 2.650

Výpůjčky z jiných knihoven MVS 320 377

Počet čtenářů celkem 476 462

Z toho mládež do 15 let 184 166

Počet návštěvníků 7.479 8.542

Uživatelé internetu 1.267 1.129

Počet kulturních akcí 53 82

Návštěvníci kulturních akcí 1.246 1.723

Knihovní fond 11.715 11.766

Počet nových knih 315 352

Počet vyřazených knih 379 301

Na soustředění se učíme i správně rozezpívat, i od toho se pak odvíjejí naše výkony.



22 profil        www.onves.cz

HISTORIE

Školní rok 1987 – 88
Ve	středu	26.	srpna	1987	se	sešel	pedagogický	sbor	k	za-

hájení	přípravného	týdne	pro	školní	rok	1987-88.	Na	úvodní	
poradě	 bylo	 provedeno	 přidělení	 tříd	 a	 předmětů,	 byly	 sta-
noveny	funkce	i	úkoly	pro	třídní	učitele	a	probrán	pracovní	
plán	školy.	Následující	den	byly	provedeny	opravné	zkoušky.	
Během	přípravného	týdne	učitelé	provedli	výzdobu	tříd,	za-
měřenou	hlavně	k	výročí	SNP	a	k	„hodině	míru“.	Hlavní	úko-
ly	byly	–	zabezpečit	oslavy	70.	výročí	VŘSR,	zvýšit	zapojení	
žáků	do	mimoškolní	činnosti,	splnit	DOZ	a	BPPOV	na	75	%,	
dokončit	modernizaci	žákovské	knihovny,	provádět	přípravu	
talentovaných	žáků	na	olympiády	a	zvýšit	zájem	žáků	–	chlap-
ců	o	studium	na	gymnáziích	a	vojenských	školách,	dále	v	obo-
ru	strojírenství,	hutnictví	a	hornictví.

V	 úterý	 1.	 září	 byl	 slavnostně	 zahájen	 nový	 školní	 rok.	
V	7.30	byli	na	MNV	slavnostně	přivítáni	nastávající	prvňáč-
ci		a	odvedeni	žáky	osmých	tříd	a	učiteli	do	školy.	Slavnostní	
zahájení	se	konalo	v	tělocvičně	ZŠ.	Byli	přítomni	–	předseda	
MNV	Jaroslav	Řezáč,	tajemník	MNV	Josef	Štochl	a	předse-
da	SRPŠ	František	Pavlas.	Úvodem	přednesla	žákyně	6.	třídy	
báseň.	 Pak	 následoval	 zahajovací	 projev	 ředitele	 ZŠ	 Svato-
pluka	Hofmanna	a	krátká	zdravice	hostů.	Potom	žáci	odešli	
se	 svými	 učiteli	 do	 tříd,	 proběhly	 „hodiny	 míru“	 a	 vyslechli	
projev	ministra	školství.

Během	prázdnin	byla	prováděna	generální	elektroinstala-
ce	a	nátěry	oken.

V	pedagogickém	sboru	došlo	ke	změnám	–	přeložena	byla	
učitelka	M.	Nováčková	a	nastoupil	nový	učitel	M.	Skucius.

Ve	 škole	 dále	 vyučují	 –	 Jitka	 Bosáková,	 Anna	 Hašková,	
Marta	Novotná.

Vedení	 školy	 –	 ředitel	 Svatopluk	 Hofmann,	 zástupkyně	
ředitele	–	Ludmila	Dvořáková.

Řízení	a	kontrola	vycházely	z	vypracovaného	plánu.	Ře-
ditel	 provedl	 48	 kontrol	 a	 hospitací,	 zástupkyně	 15.	 Hospi-
tační	 činnost	 je	 stále	 narušována	 technicko-hospodářskými	
záležitostmi	 a	 zastupováním	 za	 nemocné	 učitele,	 zvláště	 ve	
4.	čtvrtletí	školního	roku,	kdy	dlouhodobě	onemocněla	Anna	
Hašková	–	nebyl	přidělen	 zástup	z	odboru	 školství.	V	době	
od	29.	10.	do	25.	11.	provedl	na	naší	škole	inspekci	OŠI	–	Dr.	
Koutný.	Závěry	–	ve	škole	pracuje	stabilizovaný	stmelený	ko-
lektiv,	který	dosahuje	dobrých	výsledků.	I	přes	některé	dílčí	
nedostatky	na	věc,	byli	 jednotliví	pracovníci	upozorněni	při	
pohovoru.		Všichni	pedagogičtí	pracovníci	navštěvovali	IPV.	
Průběžné	vzdělávání	učitelů	probíhalo	po	celý	rok	a	bylo	ří-
zeno	 OPS.	 Výchovná	 poradkyně	 Anna	 Hašková	 prováděla	
poradenskou	 činnost,	 po	 jejím	 onemocnění	 převzala	 funkci	
Olga	Štochlová.	Ke	zlepšení	práce	učitelů	proběhla	na	škole	
dvě	 pedagogická	 odpoledne	 s	 ukázkovými	 hodinami	 a	 roz-
bory.	 Aktiv	 tříd	 učitelů	 vedla	 Jitka	 Bosáková.	 Ukázkovou	

třídnickou	 hodinu	 předvedla	 Dana	 Hofmannová	 v	 7.	 B.	 Na	
pravidelném	měsíčním	setkání	vedení	školy,	VP,	předsedkyně	
ROH	 a	 vedoucí	 PO	 SSM	 jsou	 upřesňovány	 plány	 výchovné	
činnosti	na	následující	měsíc.	Učitelé	budoucích	prvních	tříd	
provádějí	hospitace	v	MŠ.

Žáci	se	pravidelně	připravují	na	okresní	a	krajské	soutě-
že.	Nejlepších	výsledků	dosáhli:	zeměpis:	J.	Macek	1.	místo,	
R.	Kotačka	2.	místo,	v	kraji	–	J.	Macek	5.	místo,	jazyk	ruský:	
L.	Bělohradová	16.	místo,	 fyzika:	T.	Šálek	21.	místo,	 soutěž	
O	 zemi…	 3.	 místo,	 Puškinův	 památník:	 2.	 místo,	 pythago-
riáda:	 B.	 Kašparová	 3.	 místo,	 Hlůšková	 7.	 místo,	 biologie:	
M.	Vymazal	19.	místo,	jazyk	český:	L.	Dvořáková	1.	–	2.	mís-
to.	 Tělovýchovná	 činnost	 byla	 na	 velmi	 dobré	 úrovni.	 Pod	
vedením	učitelů	pracovalo	7	sportovních	kroužků.	Umístění	
v	okresu:	M.	Píštěk	1.	místo	v	BMPS	a	v	běhu	Osvobození,	
H.	Raticová	–	2.	místo	ve	skoku	vysokém,	žákyně	7.	A	1.	mís-
to	v	partyzánském	samopalu,	v	soutěži	Zdatné	děti	postoupili	
další	 žáci	 do	 finále.	 Výtvarná	 výchova	 byla	 na	 velmi	 dobré	
úrovni	 díky	 Vlastě	 Hanáčkové.	 Umístění:	 M.	 Řezáčová	 –	
1.	místo,	v	další	soutěži:	L.	Hruška	–	1.	místo.	Další	ocenění	
získali	 žáci	 v	 soutěži	Děti,	mír	a	umění.	Dalších	výtvarných	
prací	je	využíváno	k	výzdobě	školy	a	nejlepší	práce	jsou	vysta-
veny	v	učebně	výtvarné	výchovy.

Žáci,	kteří	se	hlásili	na	střední	školy,	byli	připravováni	v	Jč	
Martou	Novotnou	a	v	M	Annou	Haškovou,	Jaroslavou	Kro-
šlákovou	od	měsíce	října.

V	 rámci	 pracovní	 výchovy	 bylo	 vylepšeno	 prostředí	 pro	
výuku	specifické	přípravy	dívek	–	do	cvičné	kuchyně	bylo	za-
vedeno	ústřední	topení	a	provedena	nová	elektroinstalace.

Na	 škole	 pracovaly	 kroužky:	 myslivecký	 –	 Marie	 Mu-
chová,	 fotografický	 –	 pan	 Rybníkář,	 turistický	 –	 Jaroslav	
Němec,	 hokejový	 –	 Jaroslav	 Němec,	 pěvecký	 –	 Jitka	 Bosá-
ková,	Klub	ruského	jazyka	–	Marta	Novotná,	světonázorový	
-	 Jarmila	 Davídková,	 matematický	 –	 Jaroslava	 Krošláková,	
Anna	 Hašková,	 jazyka	 českého	 –	 Marta	 Novotná,	 Mladých	
obránců	 vlasti	 –	 pan	 Mlýnek.	 Velmi	 dobrá	 byla	 spolupráce	
s	hasiči	–	připravili	Den	dětí.	Ve	školním	roce	byly	organizo-
vány	turnaje	v	kopané,	v	sedací	kopané,	košíkové,	vybíjené.	
Lyžařský	 výcvik	 žáků	 7.	 tříd	 se	 uskutečnil	na	 Ramzové,	 byl	
spojený	s	běžeckými	závody.	Z	branných	závodů	jsme	se	zú-
častnili	 soutěží	 O	 Dukelský	 štít,	 Stezka	 kapitána	 Ušakova,	
Dukelského	 branného	 závodu,	 cyklistických	 závodů	 apod.	
V	literární	výchově	jsou	žáci	vedeni	k	prožití	textu	a	k	umě-
leckému	přednesu.	Nejlepší	žáci	jsou	zapojováni	do	soutěží	
a	při	vystupování	na	veřejných	oslavách.	V	hudební	výchově	
nacvičují	 žáci	 vystoupení	 na	 různé	 oslavy.	 V	 letošním	 roce	
navázal	kroužek	s	dechovou	hudbou	Novovešťanka	a	společ-
ně	připravili	pásmo.	ZŠ	také	začala	spolupracovat	s	redakč-
ní	radou	časopisu	MNV	Novovešťan.	Žáci	navštívili	filmová	
a	divadelní	představení,	výstavy,	exkurze,	besedy,	přednášky	
a	 další	 akce.	 Dopravní	 výchova	 probíhá	 podle	 osnov.	 Žáci	
4.	ročníku	získávají	Průkaz	cyklisty	a	zúčastňují	se	závodů.

1.	A Květoslava	Pudelková 5.	A Marcela	Schutzová

1.	B Miroslava	Kolmanová 5.	B Jaroslav	Němec

2.	A Jiřina	Hladká 6.	A Vlasta	Hanáčková

2.	B Marie	Muchová 6.	B Marcela	Křiváková

3.	A Jarmila	Šupková 7.	A Jarmila	Davídková

3.	B Milan	Skucius 7.	B Dana	Hofmannová

4.	A Miroslava	Pavelková 8.	A Olga	Štochlová

4.	B Miloslava	Ondráčková 8.	B Jaroslava	Krošláková

Rozmístění	žáků	ve	školním	roce	1987-88

Škola Chlapci Dívky celkem

Gymnázium 4 5 9

SEŠ 0 2 2

SZTŠ 1 0 1

SPŠ 4 0 4

SPŠ	oděvní 0 1 1

MO 2 0 2
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Z	celkového	počtu	53	vycházejících	žáků	bylo	na	střední	
školy	přijato	19	a	34	jich	bylo	přijato	na	SOU.

Ke	Dni	učitelů	byla	oceněna	Anna	Hašková.	Výběrovou	
rekreaci	dostala	Jiřina	Hladká	–	BLK,	lázně:	Miroslava	Kol-
manová,	 Miroslava	Pavelková,	 Marie	Muchová,	 Jitka	Bosá-
ková.

Pedagogické	 porady	 byly	 provedeny	 podle	 plánu	 školy.	
Práce	SRPŠ	se	soustředila	na	materiálně-technickou	pomoc.	
Výbor	pracoval	podle	schváleného	plánu.

Ředitel	školy:	Svatopluk	Hofmann
Zapsala:	Marta	Novotná

Ze školní kroniky vypsala: Miroslava Vajdíková

Výsledky	vzdělávání

1.	pololetí 2.	pololetí

Vyznamenání 38	žáků 44	žáků

Prospělo	velmi	dobře 60 57

Prospělo 287 288

Neprospělo 	4 4

Pochvala 19 56

Napomenutí 12 21

Třídní	důtka 13 9

Ředitelská	důtka 1 13

Druhý	stupeň	z	chování 1 4

1987-1988 1. A

1987-1988 1. B
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1987-1988 8. B

1987-1988 8. A
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1987-1988, učitelský sbor

Procházka po hřbitově aneb Nekonečné vyšívání
Bylo	jaro	2019	a	někdo	mne	upozornil,	že	by	bylo	dobré	

napsat	vzpomínku	na	Annu	Korbelovou.	A	pak	se	daly	věci	
do	pohybu.	Ozvala	se	mně	paní	Jiřina	Peňásová	z	Uherské-
ho	Hradiště,	za	svobodna	Korbelová.	Zazvonil	jsem	u	dveří	
jejího	 bytu	 a	 setkal	 jsem	 se	 s	 velmi	 noblesní	 a	 příjemnou	
dámou.	 Povídali	 jsme	 o	 Nové	 Vsi,	 o	 všem	 možném	 a	 pak	
jsem	si	dělal	poznámky	o	její	mamince.	Poprosil	jsem	o	ně-
jakou	fotografii,	ale	našla	v	podstatě	jen	jednu,	a	to	z	mládí.	
Maminka,	 zřejmě	 za	 svobodna,	 v	 kroji.	 Fotografie	 se	 moc	
nepodařila,	 a	 tak	 jsem	 se	 chtěl	 s	 paní	 Peňásovou	 ještě	 se-
tkat,	 abych	 podobiznu	 její	 maminky	 přefotografoval.	 Byla	
nemocná.	 Pak	 nějaký	 odklad.	 Vzpomínku	 jsem	 přesunul	
na	pozdější	číslo	Profilu.	A	pak	se	objevilo	parte	–	paní	Jiři-
na	Peňásová	zemřela	6.	října	2019	ve	věku	76	let.	Návštěva	
se	už	neuskuteční.	Podobenku	nově	nevyfotím	a	ani	 infor-
mace	nedoplním.

Maminka	 paní	 Jiřiny	 Peňásové	 Anna,	 provda-
ná	 Korbelová,	 rozená	 Botková,	 z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	
čp.	 523.	 Na	 pomníku	 na	 novoveském	 hřbitově	 jsou	 data	
5.	7.	1919–14.	 	11.	2014.	Odpočívá	zde	i	 její	manžel	Adolf,	
5.	9.	1917–20.	11.	1998,	a	pak	nevlastní	bratr	Ludvík	Botek,	
data	 3.	 7.	 1908–19.	 12.	 1993.	 Co	 se	 za	 těmi	 jmény	 a	 daty	
skrývá?	O	tom	vyprávěla	paní	Peňásová.

Maminka	patřila	do	toho	nejvíce	novoveského	prostředí.	
Tatínek	se	jmenoval	Josef	Botek.	Narodil	se	5.	dubna	1881	
a	byl	z	čísla	178.	Jako	vdovec	se	25.	října	1911	oženil	s	Ka-
teřinou	 Červenákovou,	 narozenou	 17.	 října	 1892	 na	 čísle	
149.	Byla	tedy	z	rodu	„Mandelníků“,	jednoho	z	nejsilnějších	
novodobých	novoveských	klanů.	V	humně	domu	149	si	po-
řídili	dům	č.	523.	Josefovi	a	Kateřině	se	začátkem	prázdnin	
1919	narodila	dcera	Anna.	Klasické	novoveské	dětství,	ško-
la,	práce	na	poli	a	kostel.	Vpředu	v	dědině	veselá	stařenka,	
matka	velkého	klanu,	mezi	sešvagřenými	příbuznými	doktor	
Jelének,	 bratranec	 farář,	 pak	 kanovník	 Červenák	 a	 všude	 Anna Korbelová
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další	a	další	bratranci	a	sestřenice,	strýčkové	a	tetičky.	A	do	
života	zapadl	velmi	silně	i	nevlastní	bratr	Ludvík.

Anna	 se	 naučila	 vyšívat	 od	 svojí	 maminky.	 Ta	 tím	 žila	
a	dcera	to	převzala	od	ní.	Seznámila	se	s	paní	Malinovou	ze	
Starého	Města	a	ta	ji	doporučila	do	Olomouce	k	paní,	snad	
Nedomové,	která	Annu	zaměstnala.	A	tak	čtrnáctiletá	dívka	
vyrazila	 do	 Olomouce,	 ostříhala	 dlouhé	 vlasy	 a	 oblékla	 se	
do	městských	šatů.	Mohla	by	zůstat	v	Olomouci,	vyšívací	ta-
lent	byl	mimořádný	a	paní	Nedomová	byla	spokojená,	velmi	
solidní.	Na	jedné	novoveské	svatbě	se	však	Anna	seznámila	
s	Adolfem	Korbelem,	který	pocházel	ze	Suchdola	nad	Lužni-
cí.	Byl	nástrojařem,	s	kamarádem	Machem	pracoval	v	Mladé	
Boleslavi,	pak	šli	do	Zlína	k	Baťovi	a	kamarád	jej	pozval	na	
nějakou	 svatbu.	 Tam	 poznal	 Annu	 Botkovou.	 Vzali	 se,	 vy-
chovali	dcery.

Zůstávaly	 vzpomínky	na	Olomouc.	Paní	Nedomová	pla-
tila	za	Annu	sociální	a	zdravotní	pojištění	až	do	roku	1948,	
třebaže	její	pracovnice	už	byla	pryč	a	spolupráce	nebyla	vel-
ká.	Jinou	vzpomínkou	byla	její	fotografie	v	uherskohradišť-

ské	pasáži,	dívka	Anna	v	kroji	na	výstavě	Slovácka	roku	1937.	
Prý	ta	fotografie	byla	v	pasáži	až	do	šedesátých	let.

Anna	Korbelová	vyšívala.	Nějaký	čas	chodila	i	do	práce.	
Asi	pět	let	před	důchodovým	věkem	začala	pracovat	jako	li-
sařka	v	Hluku,	po	úrazu	pracovala	v	Letu.	Asi	v	 roce	1974	
šla	do	důchodu,	byl	jí	tehdy	vyměřen	na	823	korun.	Ale	to-
hle	byla	jen	epizoda.	Vyšívala.	Dcera	Jiřina	to	okomentovala	
jednoduše:	ráno	do	kostela,	rychle	uvařit,	uklidit	a	pak	celý	
den	vyšívání.	Co	všechno?	Co	se	dalo,	co	bylo	zapotřebí.	Ne-
jsou	záznamy,	nejsou	fotografie,	ale	byly	to	nekonečné	řady	
kostelních	 plachet,	 ornátů	 a	 především	 krojů.	 Nikde	 není	
„Made	 in	 Anna	 Korbelová“,	 ale	 počet	 se	 nedá	 ani	 odhad-
nout.	A	když	bylo	třeba,	zapojila	celou	rodinu.

Tohle	 byl	 důvod,	 proč	 se	 ozvaly	 hlasy,	 že	 by	 se	 nemělo	
na	 Annu	 Korbelovou	 zapomenout.	 Ač	 nenápadně	 a	 v	 ti-
chosti	přispěla	obrovskou	měrou,	a	dokonce	i	široko	daleko,	
k	okrase	kostelů,	liturgie	a	k	rozvíjení	lidové	kultury	našich	
novoveských	i	jiných	krojů.

Vladimír Teťhal

HISTORIE

Hrob Anny Korbelové
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Oběti 2. světové války z Ostrožské Nové Vsi (4. část)	

Ludvík Zalubil
*	25.	4.	1913	Ostrožská	Nová	Ves
†	13.	7.	1942	Mauthausen	–	zastřelen	na	útěku

Zalubilovi	bydleli	v	uli-
ci	 U	 Svatých	 na	 čp.	 516.	
Ludvíkův	otec	Jan	(*1886)	
byl	 synem	Antonína	Zalu-
bila,	 domkaře	 v	 Chylicích,	
a	 jeho	 manželky	 Marie,	
roz.	 Berkové.	 Matka	 An-
tonie,	 proslulá	 maléreč-
ka	 novoveských	 kraslic	
(*1893–†1983),	 byla	 dce-
rou	Tomáše	Botka,	třetiná-
ka	v	Chylicích,	a	jeho	man-
želky	Marie,	roz.	Vítkové.

Ludvík	Zalubil	se	vyučil	
holičem.	 Žijí	 ještě	 pamět-
níci,	 kteří	 si	 pamatují,	 že	
pracoval	v	holičství	u	pana	
Silvestra	 Picka.	 U	 kterého	

mistra	se	vyučil	mi	není	známo,	ale	možná	právě	u	pana	Picka.	
Později	odešel	do	Olomouce.

Odboj, zatčení a smrt
V	Olomouci	se	zapojil	do	protifašistického	odboje.	Nepoda-

řilo	se	mi	zjistit,	se	kterou	odbojovou	skupinou	spolupracoval.	
Snad	to	byla	tzv.	Moravská	pětka,	která	po	rozbití	Obrany	náro-
da	působila	po	celé	protektorátní	Moravě.

Jeho	 úkolem	 byla	 výroba	 protinacistických	 letáků.	 Pravdě-
podobně	se	podílel	i	na	jejich	rozšiřování.	Každý	den	musel	být	
připraven	na	to,	že	bude	odhalen.	Kolik	takových	dnů	prožil	ne-
víme,	protože	není	známo,	kdy	se	do	odboje	zapojil.	Nakonec	
však	byl	zatčen.

V	Olomouci	bydlel	v	podnájmu	u	Vlčků.	Pan	Milan	Vlček	
(*1934),	jejich	syn,	vzpomíná:	„Jednoho dne do domu vtrhlo ge-
stapo a Ludvíka Zalubila zatklo. Odvezlo i jeho psací stroj. Ná-
sledně ho přes posádkové vězení v Olomouci transportovali do 
koncentračního tábora Mauthausen“.

Ze	 spisu	na	brněnském	gestapu	vyplývají	další	podrobnos-
ti:	pan	Zalubil	 je	zde	evidován	 jako	obchodní	cestující,	bytem	
v	Olomouci.	Zatčen	byl	dne	5.	7.	1941	a	obviněn	z	výroby	nepřá-
telských	letáků.	Až	v	měsíci	říjnu	téhož	roku	byl	předán	k	další-
mu	řízení	do	Brna,	kde	jej	stanný	soud	odsoudil	dne	21.	10.	1941	
pro	rušení	veřejného	pořádku	a	bezpečnosti	k	předání	gestapu	
a	zabavení	veškerého	majetku.	Následně,	30.	10.	1941,	byl	trans-
portován	do	Mauthausenu.

Jak	je	uvedeno	níže,	 tento	koncentrační	tábor	patřil	k	těm	
nejhorším.	 Někteří	 vězni	 se	 pokusili	 o	 útěk.	 Převážné	 většině	
se	to	nepodařilo.	Ludvík	Zalubil	se	pokusil	o	útěk	z	tábora	dne	
13.	července	1942.	Bohužel	neúspěšně	–	byl	zastřelen.

Pan	 Milan	 Vlček	 vzpomíná,	 jak	 se	 dověděl	 o	 jeho	 smrti:	
„Jednou jsem přišel ze školy a máma byla celá uplakaná. Podala 
mi korespondenční lístek z Mauthausenu a řekla, že už nemám 
strýčka. Na lístku bylo napsáno – zastřelen na útěku. Do týdne při-
šlo jeho oblečení a na košili byla krvavá skvrna“.

Vyznamenání a pocty
•	 Z	 pověření	 prezidenta	 republiky	 byl	 za	 vynikající	 zásluhy	
o	 osvobození	 Československé	 republiky	 vyznamenán	 v	 roce	
1945	Čs.	válečným	křížem	1939	„In	memoriam“.
•	Jeho	jméno	je	uvedeno	na	pomníku	v	parku	Hrdinů	v	Ostrož-
ské	Nové	Vsi,	který	je	věnován	obětem	2.	světové	války.

Mauthausen
Objekt	 bývalého	 koncentračního	 tábora	 Mauthausen	 leží	

asi	20	km	na	východ	od	rakouského	Lince,	nedaleko	městečka	
Mauthausen.

Tábor	 patřil	 do	 tzv.	
III.	 stupně	 pro	 nepo-
lepšitelné	 osoby,	 jejichž	
návrat	 byl	 nežádoucí,	
a	 současně	 patřil	 k	 těm	
nejhorším	 nacistickým	
likvidačním	 koncentrač-
ním	 táborům.	 Vězňové	
byli	 vystaveni	 nelidské-
mu	zacházení,	byli	nahá-
něni	 do	 drátů	 nabitých	
elektřinou,	 usmrcováni	
petrolejovými	 injekcemi	
přímo	do	srdce.	Likvida-
ce	byla	prováděna	maso-
vě	v	plynových	komorách	
nebo	v	pojízdném	plyno-
vém	 autobusu.	 Nejhorší	
ovšem	 bylo	 psychické	

týrání	a	těžká	fyzická	práce,	hlavně	v	kamenolomu,	kde	po	„scho-
dech	smrti“,	186	strmých	schodech	vytesaných	do	žuly,	vězňové	
v	kolonách	vynášeli	na	zádech	několikrát	za	den	bez	odpočinku,	
za	neustálého	bití	a	střelby,	mohutné	kvádry	žuly	o	hmotnosti	až	
50	kg	(viz.	foto).	Nechvalně	proslulé	byly	také	sadistické	vraždy,	
tzv.	parašutistické	skoky,	kdy	si	nahoře	na	plošině	esesmani	vy-
bírali	 oběti,	 které	 shazovali	 dolů	 ze	 skály	 do	 jezírka.	 Tábor	 byl	
osvobozen	vojáky	41.	průzkumné	jednotky	11.	americké	obrněné	
divize	dne	5.	května	1945.

Poznámka:
Jak	probíhalo	předávání	zatčených	osob	„z	gestapa	na	gesta-

po“:	 Morava	 byla	 začleněna	 pod	 pravomoc	 úřadovny	 gestapa	
v	Brně	a	olomoucká	služebna	byla	jednou	z	poboček,	které	byly	
řízeny	z	Brna.	Ludvík	Zalubil	byl	zatčen	olomouckým	gestapem	
a	po	odsouzení	stanným	soudem	v	Brně	předán	úřadovně	ge-
stapa	v	Brně.	Ta	byla	organizačně	členěna	do	několika	oddělení	
a	jedno	z	nich	bylo	oddělení	exekutivní.	Mělo	několik	referátů,	
z	nichž	 jeden	 řešil	 i	předávání	do	koncentračních	 táborů.	Pro	
úplnost	dodejme,	že	pro	Čechy	byla	zřízena	úřadovna	v	Praze.	
Obě,	 jak	brněnská	 tak	pražská,	byly	přímo	podřízeny	centrále	
gestapa	v	Berlíně	na	Prinz-Albrecht-Straße.

Zdroje:
• Fotografie Ludvíka Zalubila a vzpomínky Milana Vlčka
	Dostupné:	www.pametnaroda.cz/cs/search?text=Vlček
• Mauthausen
Dostupné:	www.vets.cz
• Fotografie „schodů smrti“
Dostupné:	www.holocaust.cz
• Ostrožská Nová Ves, kniha narozených
Částečně	dostupné	na	OÚ	Ostrožská	Nová	Ves
• Osobní věstník čs. min. nár. obrany, č.64, 15.12.1945, str.637
Dostupné:	www.digitalniknihovna.cz/dsmo
• Moravský zemský archiv Brno. Fond B 340: Gestapo Brno
Dostupné:	www.mza.cz/pomucky

pokračování 
Ludmila Nešporová
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Čekání na zimu
Na	 prahu	 každého	 nového	 roku	 asi	 u	 všech	 amatérských	

sportovců	 ještě	 doznívá	 sváteční	 rozpoložení	 a	 nálada.	 V	 po-
sledních	 letech	 však	 ještě	 než	 přichází	 nepopulární	 dril	 zimní	
přípravy,	očekává	se	zpožděný	příchod	zimního	počasí	a	hlavně	
sněhové	nadílky,	která	je	nebo	bývala	pro	průběh	zimní	přípravy	
tak	příznačná.	Fotbalisti	FK	Ostrožská	Nová	Ves	své	přípravy	
absolvují	 tradičně	 podle	 věkové	 kategorie	 v	 prostorách	 Spor-
tovního	centra	(přípravka	a	žáci),	na	hřišti,	cyklostezkách	nebo	
s	využitím	umělé	trávy	hřiště	Slováckého	dvora	(dorost	a	muži).	
Benjamínci	během	zimních	měsíců	absolvují	řadu	halových	tur-
najů,	 žáci	 a	 dorostenci	 se	 zaměří	 na	 zlepšení	 kondice	 a	 fyzic-
kého	 fondu.	Asi	nejtěžší	přípravu	absolvují	muži,	kteří	 si	 jsou	
vědomi	svého	výchozího	postavení	před	startem	jarní	části	se-
zóny	2019/20,	kterou	mají	velmi	dobře	rozehranou.	Po	podzimu	
totiž	přezimují	na	čele	tabulky	okresního	přeboru	s	minimálním	
jednobodovým	náskokem.	Věříme	tomu,	že	jak	samotní	hráči,	
tak	 i	 realizační	 tým	spolu	 s	 vedením	klubu	udělají	 vše	pro	 to,	
aby	po	posledním	soutěžním	kole	bylo	jejich	umístění	podobné	
nebo	alespoň	takové,	které	by	umožňovalo	návrat	novoveského	
fotbalu	do	krajských	soutěží.

Touto	dobou	je	všude	kolem	nás	slyšet	bilancování	či	hodno-
cení	uplynulého	roku,	pro	fotbalisty	je	důležitější	to	pololetní,	
které	přichází	po	skončení	soutěžní	sezóny.	To	celoroční	určitě	
zazní	na	připravované	valné	hromadě	klubu.	Nyní	je	však	namís-

tě	poděkovat	všem	našim	hráčům,	 trenérům,	členům	realizač-
ních	týmů	a	rodičům	za	reprezentaci,	podporu	a	rozvoj	novoves-
kého	fotbalu	v	roce	2019.	Poděkování	za	podporu	a	přízeň	patří	
rovněž	všem	sponzorům	v	čele	s	obecním	úřadem	a	samozřejmě	
i	všem	našim	fanouškům.	Všem	jmenovaným	přejeme	v	novém	
roce	hlavně	hodně	zdraví,	trochu	štěstí	a	spoustu	radostí	jak	na	
poli	sportovním,	tak	i	v	osobním	životě.		

Marek Tvrdoň

Strasti a radosti rychlostních kanoistů
Třiašedesátý	rok	organizovaného	pádlování	načínají	rych-

lostní	 kanoisté	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Aktuálně	 je	 oddílem	
zajišťováno	 průměrně	 dvaadvacet	 společných	 tréninkových	
hodin	týdně	(včetně	víkendů	a	svátků),	do	kterých	se	zapojuje	
pod	 vedením	 devíti	 trenérů	 až	 šest	 desítek	 chlapců	 a	 děvčat	
od	3	do	18	let	z	deseti	obcí	regionu	(Ostrožská	Nová	Ves,	Ost-
rožská	Lhota,	Uherský	Ostroh,	Blatnice,	Veselí	nad	Moravou,	
Kunovice,	Uherské	Hradiště,	Tučapy,	Dolní	Němčí	a	Kudlovi-
ce).	Samostatnou	kapitolou	jsou	pak	celodenní	tréninky	a	více-
denní	soustředění	(běžkařské,	jarní,	předrepublikové,	kondič-
ní,	 eventuálně	další	 organizovaná	Českým	 svazem	kanoistů).	
Starší	sportovci	se	připravují	většinou	individuálně,	řada	z	nich	
pak	na	svoje	tréninkové	úsilí	navazuje	v	úspěšném	klubu	dra-
čích	lodí.	

V	roce	2019	byla	Ostrožská	Nová	Ves	zastoupena	takřka	še-
desáti	pádlujícími	ve	25	soutěžích	v	rychlostní	kanoistice	(ČR,	
Slovensko,	 Rakousko,	 Polsko,	 Slovinsko,	 Rumunsko).	 Stěžej-
ními	závody	bylo	pět	dílů	celostátního	Českého	poháru,	devět	
podniků	 Velkomoravské	 ligy.	 Nechybělo	 zastoupení	 na	 Mist-

rovství	Evropy	a	Mistrovství	světa	do	třiadvaceti	let.	Největšími	
osobnostmi	byli	reprezentanti	Jiří	Zalubil	(nyní	již	člen	pražské	
Dukly)	a	pětinásobný	národní	 šampion	 i	vítěz	žákovského	ce-
lostátního	žebříčku	Ondřej	Prchlík.	Ostřílený	mezinárodní	roz-
hodčí	Marek	Mazur	působil	na	maratonském	mistrovství	světa	
v	Číně.

Jak	 už	 to	 tak	 bývá,	 s	 nárůstem	 závodníků	 se	 zvyšují	 poža-
davky	na	personální	zajištění,	tréninkové	prostory	a	materiální	
vybavení.	S	přibývajícími	sezónami	bohužel	vyžaduje	adekvátní	
péči	a	finanční	prostředky	zázemí	areálu	loděnice	u	jezera	Čtve-
rec	(Kunovská	tabule),	kde	se	rychlostní	kanoisté	věnují	dětem	
a	mládeži	už	pětačtyřicet	let.	Původní	loděnice	se	dokonce	na-
chází	 v	 havarijním	 stavu.	 Starosti	 o	 vlastní	 činnost	 nesmírně	
zatěžují	 nekonečné	 komplikace	 týkající	 se	 ochranných	 pásem	
vodního	zdroje.	O	složitosti	pořádání	tradičních	soutěží,	jejichž	
počátky	sahají	do	šedesátých	let	minulého	století,	nemluvě.	Od-
povědnost	za	děti	a	mládež	při	každodenní	práci	s	nimi	(veřej-
ně	prospěšnou	činnost	deklarovanou	zákonem)	jako	by	nebyla	
snad	ani	podstatná.	
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Oddíl	kanoistiky	TJ	ONV	podporují	Český	svaz	kanoistů	i	ve	
spolupráci	s	Českým	olympijským	výborem,	Obec	ONV,	Zlínský	
kraj,	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	 tělovýchovy,	nemalý	po-
díl	mají	další	dárcové	a	sponzoři.	Důležité	je	připomenout,	že	
podpora	zmíněnými	institucemi	a	subjekty	není	samozřejmá,	ale	
musí	být	kontinuálně	prokazována	činností,	výsledky	a	pochopi-
telně	administrována.	Navíc	musí	být	zřejmé,	že	k	financování	
jsou	používány	vlastní	zdroje.

Termíny hlavních akcí v roce 2020:
•	 Vodácký	ples:	14.	března
•	 Novoveský	přespolák:	4.	dubna
•	 Mezinárodní	mistrovství	Moravy	SLOVÁCKÁ	500:		

21.	-23.	srpna
Vít Pjajčík

VI. novoveský turnaj O pohár starostky obce
V	sobotu	28.	12.	2019	proběhl	již	šestý	ročník	našeho	turnaje	

ve	stolním	tenisu.	Jednota	Orla	za	obecní	podpory	již	tradičně	
připravila	 ve	 sportovní	 hale	 11	 stolů,	 ceny	 a	 medaile	 pro	 nej-
lepší	hráče	a	samozřejmě	poháry	pro	vítěze	každé	z	kategorií.	
Letošního	ročníku	se	aktivně	zúčastnilo	61	hráčů	a	hráček,	což	
nás	 samozřejmě	velmi	 těší.	Když	 to	 srovnám	s	okresními	pře-
bory	registrovaných	hráčů,	které	jsme	pořádali	o	týden	později,	
a	z	350	registrovaných	hráčů	na	okrese	přijelo	„pouze“	46	hrá-
čů	a	3	hráčky,	tak	musíme	být	skutečně	spokojeni.	Musíme	ale	
přiznat,	že	nás	mrzela	účast	pouze	šesti	žáků.	Mezi	objektivní	
příčiny	 absence	 mládeže	 patří	 onemocnění,	 pobyty	 na	 horách	
a	u	některých	žáků	strach,	že	se	toho	ještě	moc	nenaučili.	Pro	
příští	ročník	si	budeme	velmi	přát,	aby	se	počet	žáků	minimálně	
zdvojnásobil.

Turnaj	byl	opět	 vypsán	ve	 čtyřech	kategoriích	–	 žáci,	 ženy,	
muži	neregistrovaní	a	muži	 registrovaní.	Pro	základní	 skupiny	
jsme	 použili	 osvědčený	 model	 z	 předchozích	 let,	 kdy	 se	 hraje	
v	pěti	až	šestičlenných	skupinách,	aby	si	všichni	dostatečně	za-
hráli.	Nejlepší	čtyři	z	každé	skupiny	postoupili	do	závěrečných	
vyřazovacích	bojů	o	pohár.	

Je	 určitě	 zapotřebí	 vyzvednout	 výkon	 Matyáše	 Kolečkáře,	
který	 se	vzdal	účasti	mezi	 žáky	a	 také	předpokládané	obhajo-
by	prvenství	z	minulého	roku,	ale	chtěl	se	poměřit	s	dospělými	
muži.	Nakonec	po	výborných	výkonech	dokráčel	až	mezi	čtyři	
nejlepší	hráče	turnaje.	Umístění	„na	bedně“	mu	uniklo	pouze	
o	malý	kousek,	ale	v	11	letech	jsou	jeho	výkony	obdivuhodné.

K	 vynikající	 atmosféře	 turnaje	 kromě	 soutěžících	 přispě-
la	 i	 spousta	diváků,	kteří	přišli	podpořit	 své	známé	či	 rodinné	
příslušníky.	 Před	 přehledem	 vítězů	 dovolte	 ještě	 poděkování	
obci	za	podporu	nejen	pro	tento	obecní	turnaj,	ale	za	podporu	
stolnímu	tenisu	celkově.	Také	děkujeme	Řeznictví	u	Kusáků	za	
přípravu	cen	a	sponzorský	dar. Vítězové muži neregistrovaní

Vítězové žáci
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Okresní přebory ve stolním tenisu
Již	 potřetí	 jsme	 hostili	 ve	 sportovní	 hale	 registrované	 hrá-

če	stolního	tenisu	z	celého	okresu,	kteří	se	přijeli	utkat	o	tituly	
okresních	přeborníků	ve	dvouhře	a	čtyřhře	jednotlivců.	Turnaj	
se	uskutečnil	hned	první	lednovou	sobotu.	Ve	dvouhrách	jsme	
si	oproti	loňskému	roku	výrazně	polepšili.	Do	vyřazovacích	bojů	
postoupili	ze	skupin	hned	čtyři	hráči	(loni	pouze	jeden).	

Nejdále	z	domácích	dokráčel	Matyáš	Kolečkář,	který	se	pro-
bojoval	až	do	čtvrtfinále,	když	v	osmifinále	porazil	dokonce	di-
vizního	hráče	z	Kunovic.	Mezi	nejlepšími	osmi	hráči	byl	Matyáš	
jediný,	který	nefiguruje	v	základní	soupisce	krajského	družstva.	
Již	tento	statistický	údaj	ukazuje,	že	se	skutečně	jednalo	o	velký	
úspěch,	což	mu	také	přineslo	nominaci	na	krajské	přebory,	kte-
ré	se	uskuteční	18.	1.	2020.

V	soutěži	čtyřher	obhajovala	dvojice	Mahdalíček	–	Mikoška	
loňské	vítězství.	Hned	ve	čtvrtfinále	jsme	narazili	na	první	nasa-

zený	pár	otec	a	syn	Žmolíkovi	z	Nivnice.	Jednalo	se	o	tvrdý	boj	
o	 každý	 míček	 a	 nakonec	 jsme	 zvítězili	 nejtěsnějším	 možným	
rozdílem	3:2	a	vyřadili	jsme	je	stejně	jako	v	loňském	roce.	Bylo	
tedy	jisté,	že	bez	medaile	neodejdeme,	protože	oba	poražení	se-
mifinalisté	shodně	obsadí	třetí	místo.	

V	semifinále	nás	čekal	debl	z	Dolního	Němčí	Uher	-	Kolísek.	
V	loňském	roce	jsme	je	sice	vyřadili	ve	čtvrtfinále,	ale	při	velkém	
progresu,	zvláště	Antonína	Uhra,	jsme	favority	rozhodně	nebyli.	
Nutno	říct,	že	jsme	po	celý	zápas	tahali	za	kratší	konec	a	nako-
nec	jsme	prohráli	1:3.	Soupeř	nás	v	podstatě	do	ničeho	nepustil	
a	po	většinu	zápasu	jsme	se	pouze	bránili.	Zkompletovali	jsme	
si	tak	alespoň	sbírku	medailí	ze	soutěže	čtyřher,	protože	bronz	
nám	po	předchozích	dvou	finálových	účastech	ve	sbírce	chyběl.	

Ivo Mikoška

Umístění:
Žáci – 5 chlapců, 1 dívka:
1.	David	Holák	-	Uherské	Hradiště
2.	Filip	Mareček	-	ONV
3.	Max	Krajča	-	ONV

Ženy – 10 hráček:
1.	Miroslava	Příhodová	-	Těšov	
2.	Dana	Straková	-	Hustopeče
3.	Barbora	Černá	-	Kunovice

Muži neregistrovaní – 22 hráčů:
1.	Matěj	Zumr	–	ONV
2.	Vít	Kočvara	-	Petrov
3.	Antonín	Horák	-	ONV

Muži registrovaní – 23 hráčů:
1.	Josef	Mahdalíček	ml.	-	ONV
2.	Roman	Jakubčík	-	Šakvice
3.	Martin	Juras	–	Bzenec

Ivo Mikoška Vítězové muži registrovaní

Startující ženy
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Nabízím ošetření
Access Facelift

Energetický Facelift je úžasný proces, který 
může odstranit známky stárnutí v obličeji 
a dokáže vytvořit podobné účinky i po celém 
těle.
Je to jemný, ale dynamický proces těla, který 
vám pomůže vypadat mladší a umožňuje 
vašemu tělu cítit se lépe bez chirurgického 
zákroku, botoxu a krémů.

Co když stárnutí těla je jen 
pevný úhel pohledu, který je 
možno změnit?
Milada Taťáková
Tel:606 864 777
Dědina 787

TKS GaSTro 
Kunovice

Nechce se Vám každý den vařit? Nevadí. Nechte to 
na nás. Jsme zavedená firma, která se nově zabývá 
i rozvozem obědů. Dovážíme do firem, domácností 

i do školek, a to již od 65,- Kč. Ve všední dny si u nás 
můžete vybrat z 5 druhů jídel v pořádných porcích. 

Volat můžete kdykoli na 

776 083 152

Moravský rybářský svaz, z. s., 
pobočný spolek Kunovice

Výdej povolenek v roce 2020 bude probíhat na 
středisku v Kunovicích v těchto termínech:

Sobota 1. února 2020
Sobota 29. února 2020

vždy v čase    8:00 - 12:00 hodin  
 13:00 - 17:00 hodin
Polední přestávka  12:00 - 13:00 hodin. 
V jiných termínech povolenky vydávány nebudou!

Upozorňujeme naše členy, že podle § 7 stanov 
je podmínkou pro vydání povolenky platný 
rybářský lístek a odevzdaný záznam o docházce 
k vodě a vyplněný sumář úlovků.

Školení a zkoušky nových členů - zájemců 
o vydání prvního státního rybářského lísku 
v r. 2020
Školení a zkoušky zájemců o vydání prvního 
státního rybářského lístku budou probíhat 
na středisku v Kunovicích v těchto termínech:

Školení - sobota 8. a neděle 9. února 2020
Školení - sobota 22. února 2020
Zkoušky - neděle 23. února 2020

Začátek vždy v 8:00 hodin, předpokládaný konec 
v 11:00 hodin.
Je nutné předem zaslat vyplněnou přihlášku. 
Ceník členských příspěvků a povolenek na rok 2020 
a přihlášku člena Moravského rybářského svazu, z. s.  
naleznete na webových stránkách www.momrs-kunovice.cz. 
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Společenská kronika
říjen - listopad - prosinec - 2019

70 let 
	 6.	10.	 Antonín	Jurásek	 Za	Kostelem	730

	27.	10.	 Antonín	Spálovský	 Školní	965

	24.	12.	 Jan	Horák	 Nová	749

75 let 
	24.	11.	 Karel	Vymazal	 Polní	836

	27.	12.	 Danuška	Hofmannová	 Dolní	796

	28.	12.	 Miroslava	Mlýnková	 Školní	965

80 let 
	 4.	11.	 Ludmila	Vitovská	 Školní	965

	19.	11.	 Jiřina	Chalupová	 Dědina	46

	 2.	12.	 Marie	Janíková	 Nová	748

	 3.	12.	 Ludmila	Basovníková	 Hřbitovní	264

85 let
	 2.	11.	 Antonín	Kovařík	 Školní	965

	 4.	11.	 Vladislav	Peprníček	 Dědina	29

	 8.	11.	 Marie	Botková	 Záhumení	719

	17.	11.	 Marie	Neprašová	 Nádražní	385

	 1.	12.	 Milada	Pijáčková	 Nová	721

	17.	12.	 Anna	Zalubilová	 Dědina	57

86 let
	11.	10.	 Jarmila	Žerníčková	 Chříb	225

	 7.	12.		 Marie	Slováková	 Záhumení	486

	13.	12.	 Albína	Šafaříková	 Chříb	307

87 let 
	15.	12.	 Zdenka	Pavlásová	 Školní	965

88 let 
	15.	10.	 Marie	Kusáková	 Na	Rybníčku	256

	22.	11.	 Ivo	Kubín	 Dolní	626

90 let 
	26.	10.	 Marie	Mičolová	 Osvobození	192

91 let 
		3.	10.	 Marie	Niklová	 Nivky	707

	28.	10.	 Květoslava	Lagová	 Sadová	857

94 let
	29.	10.	 Vlasta	Ondračková	 Nivky	426

96 let 
	 3.	11.	 Ludmila	Vavřincová	 U	Ráje	338

Zlatá svatba
	22.	11.	 Miroslav	a	Hedvika	Botkovi	 Dolní	375

Diamantová svatba
	17.	10.	 Karel	a	Josefa	Přibylovi	 Za	Kostelem	710

Kamenná svatba 
20.	11.	 Josef	a	Hedvika	Mikulcovi	 	Nivky	713

Narození 
	 4.	6.		 Mikuláš	Velecký	 Záhumení	520

	 24.	8.		 Kryštof	Jančář	 Dolní	1027

	 4.	9.		 Ondřej	Straka	 Krajiny	322

	 1.	11.	 Mia	Bogora	 Na	Rybníčku	283

	15.	11.		 Sebastian	Záhora	 Záhumení	1022

	29.	11.	 Amálie	Flekáčová	 Krátká	297

	27.	12.	 Josef	Gajdošík	 Kopanice	100

	30.	12.	 Kryštof	Hylse	 Chřib	211

	31.	12.	 Alois	Boček	 Chaloupky	165
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Úmrtí
	22.	10.	 Miloslav	Lukáš	 (1943)	 U	Ráje	97

	26.	10.		 Ludmila	Ťoková	 (1939)	 Osvobození	109

	 5.	11.	 Josef	Chalupa	 (1935)	 Dědina	46

	10.	11.		 Marie	Kovaříková	 (1943)	 Chaloupky	156

	 2.	12.	 Antonín	Hráček	 (1932)	 Za	Kostelem	765

	19.	12.	 Stanislav	Vitek	 (1950)	 Osvobození	92

	22.	12.	 Ludmila	Zalubilová	 (1930)	 U	Svatých	723

	23.	12.	 Hedvika	Hrušková	 (1925)	 Dědina	185

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 - celkem 3 488 osob
	 narozeno	 	30	dětí		 z	toho	16	děvčat		a	14	chlapců	
	 zemřelo	 	42	spoluobčanů	 z	toho	27		žen		 a	15	mužů
	 přihlášeno		 	60	občanů
	 odhlášeno		 	48	občanů

Kamenná svatba Josef a Hedvika Mikulcovi, Nivky 713



adventní večer marie zelené
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