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Vážení spoluobčané, 
máme za sebou letošní zimu, která byla tak trochu aprílová. 

Zimní počasí střídalo teplé počasí, občas trochu mráz a sníh nikde. 
Přesto rok 2020 začal jako každoročně plesovou sezónou, kterou 
zahájil ples místní organizace KDU-ČSL, Jednoty Orel Ostrožská 
Nová Ves a farnosti Ostrožská Nová Ves. Další týden proběhl již 
tradiční ples SRPŠ a obce, jehož ozdobou byla jako vždy premi-
éra předtančení žáků osmých a devátých tříd naší školy. I letošní 
vystupující opět nezklamali a předvedli všem zúčastněným nád-
herné vystoupení. Z děvčat se staly mladé slečny, z chlapců mladí 
muži a svým vystoupením ukázali to, co celý podzim nacvičovali. 
Patří nejen jim všem, ale i jejich vedoucím a rodičům velké po-
děkování. Plesová sezóna pokračovala také tradičním Hasičským 
plesem, který byl ozdoben i vystoupením žáků naší školy. Konec 
února byl ve znamení fašanku. Organizací fašanku se letos ujala 
chasa ve spolupráci s téměř všemi složkami folklorního spolku No-
vovešťan a po delší době se fašankový průvod uskutečnil v hojném 
počtu masek, dalo by se říct, že tak trochu netradičně. Průvod vy-
šel z Chylic, prošel ulicí Dědina a u Řeznictví U Kusáků proběhlo 
fašankové veselí a výborné zabijačkové pohoštění. Na své si přišli 
jak všichni maskovaní, tak i diváci, kteří dorazili v hojném po-
čtu užít si letošního fašanku. Fašankový průvod pak pokračoval 
směrem na Kopanice a byl ukončen na Dřeváku. Večer proběhla 
fašanková zábava s tradičním pochováním basy. Po půlnoci jsme 
se všichni rozešli s vědomím, že začalo období půstu. Nikdo však 
netušil, že to byla pro letošní zimu také poslední společenská akce. 
Nikoho nenapadlo, že plesová sezóna nebude ukončena jako vždy 
Vodáckým plesem. Také veškeré kulturní akce, divadelní předsta-
vení, výstavy a přednášky byly pozastaveny. Nebojme se. Jakmile 
pomine toto období epidemie, bude pro  všechny připravený zase 
bohatý kulturní program. Všechny pozastavené akce, které se neu-
skutečnily, proběhnou na podzim letošního roku. 

Přestože kulturní a společenský život byl pozastaven, obec Os-
trožská Nová Ves pracovala v tomto zimním období na přípravě 
a projektování investičních a neinvestičních akcí. Pokračovala 
realizace akce, kterou je dokončení víceúčelového hřiště a přístu-
pového chodníku na ulici Lhotská. Dobudování chodníku bude 
sloužit nejen jako přístup k víceúčelovému hřišti, ale určitě ho rádi 
využijí chodci kráčející směrem k ulici U Svatých, na Obecnice 
a dále. Na přelomu měsíce března a dubna byla provedena v uli-
ci Nádražní oprava kanalizace bezvýkopovou metodou. Dále 
máme připravenou projektovou dokumentaci a známe zhotovitele 
na rekonstrukci kanalizace v ulici Dolní od zdravotního středis-
ka po ulici Lhotská. Akce by měla být zahájena na konci měsíce 
dubna. Po dokončení opravy kanalizace v části ulice Dolní pro-
běhne v letním období rekonstrukce místní komunikace, na kte-
rou je již zpracována projektová dokumentace a probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele. V neposlední řadě z letošních plánovaných 
akcí musíme zmínit zpracování projektové dokumentace a složitý 
proces při rozhodování konečné podoby nové místní komunika-
ce v ulici U Svatých.  V současné době probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele a v letních měsících snad již realizace této dlouho 
očekávané stavby. Mladí obyvatelé této ulice se tak konečně dočka-
jí nové cesty, chodníku a veřejného osvětlení. Práce máme naplá-
nované dost. Doufejme, že nás žádná pandemie nezastaví a dovolí 
nám všechny uvedené akce v letošním roce zrealizovat. 

Vážení spoluobčané, život pro většinu z nás byl do začátku letoš-
ního března značně rychlý, žilo se ve velkém shonu a od nás všech 
znělo: „Teď nemůžu, teď nemám čas nebo nestíhám.“ Přiznejme 
si a sáhněme si do svědomí, že nám mnohdy nezbýval čas na ro-
dinu, na naše blízké a nebyl čas se zklidnit. Poslední týdny s sebou 
však přinesly mnoho změn a téměř pro všechny nastala v životě 
nová životní situace. Tato situace je určitě šancí pro každého z nás. 
Právě v této době prožívání nouzového stavu máme šanci sbližovat 
se s dětmi, s rodinou, máme šanci upravit mezilidské vztahy a máme 

také více času sami na sebe. Právě v této době máme šanci seskládat 
si žebříček hodnot a uvědomit si, co je v životě nejdůležitější. Že žít 
s druhými a pro druhé je to nejcennější, co máme.  Virus totiž neroz-
lišuje, zda jsme bohatí nebo chudí. Je nepřítel nás všech a nakonec 
nás všechny sblíží nebo alespoň má sblížit. 

Dovolte mi poděkovat všem, kteří v první linii bojují s pande-
mií koronaviru. Poděkování patří zvláště lékařům, sestřičkám, ha-
sičům, policii, dobrovolníkům a dalším. Jsou mezi nimi i občané 
a rodáci naší obce, kterým patří můj velký obdiv.

Také poděkování patří každému z vás občanů naší obce za zod-
povědné chování, za dodržování všech opatření vydaných vládou 
a ministerstvem zdravotnictví, především za respektování zákazu 
volného pohybu osob, nošení roušek a dodržování hygienických 
pravidel. Děkuji touto cestou také všem zaměstnancům prodejen 
potravin, drogerie, léků, pracovnicím pošty a všem dobrovolníkům, 
kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají spoluobčanům překonat ob-
dobí pandemie. Obrovské poděkování patří všem dobrovolnicím 
z naší obce, které šijí zdarma roušky. Díky nim my máme možnost 
tyto roušky poskytnout našim občanům.

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás touto cestou poprosila 
o značnou trpělivost a výdrž při respektování všech opatření. Spo-
jme síly svým ohleduplným chováním a pomáhejme svojí zodpo-
vědností našim lékařům a zdravotnickému personálu v boji proti 
koronaviru. Snažme se svým chováním dělat všechno pro to, aby-
chom mohli znovu a co nejrychleji začít chodit v klidu do zaměst-
nání, pokračovat v podnikání, navštěvovat kulturní vystoupení, 
sportovní a další akce. Dělejme také všechno pro to, aby naše děti 
mohly opět navštěvovat školy a zájmové kroužky, abychom zase 
mohli navštěvovat naše rodiče, prarodiče, seniory a věřící, aby 
se mohli znovu začít zúčastňovat bohoslužeb. Dělejme všechno pro 
to, aby se staly běžné věci a běžný život zase samozřejmostí. Važme 
si, prosím, každý svým chováním jeden druhého, važme si zdraví 
a života každého z nás. Věřím tomu, že pandemii společně porazí-
me a žiji v naději, že toto období společně zvládneme a nás všechny 
z naší obce právě tato doba semkne. Také bych si přála, až to těžké 
období pomine, abychom žili ve svých rodinám a v naší obci dál 
v soudržnosti, lásce, pokoře a ve zdraví

Jaroslava Bedřichová

Slovo starostky 

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce 
Dne 28. 1. 2020 se konalo 

8. zasedání Zastupitelstva obce 
Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo schvaluje: 
•	 v	 souladu	 s	 novelou	 nařízení	 vlády	

č.	318/2017	Sb.	odměnu	neuvolněným	
členům	zastupitelstva	obce	v	maximál-
ních	 hodnotách	 s	 účinností	 od	 1.	 2.	
2020

člen zastupitelstva obce ve výši 1.989 Kč

člen rady obce ve výši 7.954 Kč 

předseda výboru a komise ve výši 3.978 Kč

člen výboru nebo komise ve výši 3.314 Kč

neuvolněný místostarosta 35.795 Kč 

•	 odměnu	 fyzickým	 osobám,	 které	 ne-
jsou	členy	zastupitelstva	obce,	za	jed-
no	zasedání	výboru	zastupitelstva,	kte-
rého	se	zúčastní	ve	výši	660	Kč;	

•	 podle	 §	 80	 odst.	 1	 písm.	 e)	 zákona	
č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zřízení),	
ve	znění	pozdějších	předpisů,	uvolněné-
mu	členu	zastupitelstva	obce	příspěvek	

na	 penzijní	 připojištění	 se	 státním	 pří-
spěvkem	ve	výši	300	Kč	měsíčně;	

•	 prodej	pozemků	a	zřízení	předkupního	
práva	k	nemovitostem	jako	právo	věc-
né	k	pozemkům	par.	č.	1346	o	výměře	
118	 m2	 (jiná	 plocha,	 ostatní	 plocha),	
par.	 č.	1345/1	o	výměře	96	m2	 (zboře-
niště,	zastavěná	plocha	a	nádvoří)	a	po-
zemku	 par.	 č.	 1345/3	 o	 výměře	 40	 m2	
(zbořeniště,	zastavěná	plocha	a	nádvo-
ří),	celková	výměra	254	m2	paní	M.	K.	
za	 cenu	 1	 115	 Kč,	 70	 Kč/m2	 +	 21%	
DPH	 s	 tím,	 že	 budou	 dodrženy	 pod-
mínky	 prodeje	 zveřejněné	 na	 úřední	
desce	 v	 záměru	 prodeje,	 a	 že	 náklady	
spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	
kupující.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	kupní	smlouvy;	

•	 předložený	Seznam	podpořitelných	ne-
movitostí	ke	dni	28.	1.	2020	dle	Směrni-
ce	č.	1/2018	obce	Ostrožská	Nová	Ves	
k	 příspěvku	 na	 rekonstrukci,	 demolici	
s	následnou	výstavbou	nového	rodinné-
ho	domu	či	výstavby	nového	rodinného	
domu	v	již	zasíťovaném	území.

Bere na vědomí: 
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 13	 rozpočtu	

obce	za	rok	2019	schválené	radou	obce	
č.	28	dne	9.	12.	2019	týkající	se	navýše-
ní	příjmů	v	oblasti	přímých	daní	a	po-
platků	z	ubytovací	kapacity.	Navýšení	
výdajů	 na	 rekonstrukci	 kanalizace	
ulice	 Dolní	 I.	 etapa,	 svozu	 komunál-
ního	odpadu	a	snížení	výdajů	o	úhra-
du	za	výstavbu	VO	V	Uličce	(úhrada	
v	roce	2020).	Navýšení	příjmů	i	výdajů	
o	průtokovou	dotaci	pro	ZŠ	na	nákup	
vybavení	učebny	dílen;	

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 1	 rozpočtu	
obce	 pro	 rok	 2020	 schválené	 radou	
obce	 č.	 29	 dne	 9.	 1.	 2020	 týkající	
se	navýšení	příjmů	z	výstavby	příjezdů	
k	RD	v	ulici	Dolní	a	navýšení	výdajů	
na	výstavbu	veřejného	osvětlení	v	uli-
ci	V	Uličce;

•	 informace	 o	 druhém	 dílčím	 přezkou-
mání	 hospodaření	 Obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	za	rok	2019.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce 
Dne 9. 1. 2020 se konalo 

29. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 na	základě	vyhlášky	č.	358/2019	Sb.	výši	

stravného	za	každý	kalendářní	den	pra-
covní	cesty	od	1.	1.	2020	v	následujících	
částkách:
a)	 103	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	5	až	12	

hodin,	
b)	 158	 Kč,	 trvá-li	 pracovní	 cesta	 déle	

než	12	až	18	hodin,
c)	 246	 Kč,	 trvá-li	 pracovní	 cesta	 déle	

než	18	hodin;
•	 Odpisový	plán	na	rok	2020	zaslaný	ředi-

telkou	MŠ	Ostrožská	Nová	Ves	Hanou	
Kocábovou.	 	Rada	obce	ukládá	předat	
Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	OÚ;

•	 Smlouvu	 o	 dílo	 –	 deratizační	 práce	
v	obci	za	cenu	do	20	570	Kč	vč.	DPH	
s	 panem	 Bronislavem	 Borským,	 Řa-
dová	568,	Buchlovice.	Rada	obce	po-
věřuje	 starostku	 podpisem	 smlouvy	
o	dílo;	

•	 podpis	 smlouvy	 o	 nájmu	 části	 pozem-
ku	parc.	č.	5121	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	 Ves	 o	 výměře	 asi	 20	 m2	 za	 cenu	
4	Kč/m2	za	účelem	zbudování	parkova-
cího	stání	za	RD	č.	p.	441	s	V.	J..	Rada	
obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	 ná-
jemní	smlouvy.	

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	paní	J.	B.	o	ukončení	užívání	

reklamní	cedule	u	cyklostezky	u	objektu	
Lázně	Ostrožská	Nová	Ves.	

Rada pověřuje:  
•	 obecní	 úřad	 uzavíráním	 nájemních	

smluv	dle	nově	vydaného	platného	Po-
hřebního	řádu	na	hrobová	místa	a	paní	
Hanu	 Glacovou	 zmocňuje	 k	 jejich	 po-
depisování.	 Rada	 obce	 schvaluje	 vzor	
Smlouvy	o	nájmu	hrobového	místa	dle	
nově	 vydaného	 platného	 Pohřebního	
řádu.	

Dne 20. 1. 2020 se konalo 
30. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 poskytnutí	 sponzorského	 daru	 v	 hod-

notě	500	Kč	do	tomboly	školního	plesu	
Arcibiskupského	 gymnázia	 Kroměříž	
konaného	dne	21.	února	v	Domě	kultury	
v	Kroměříži;	

•	 zařazení	žádosti	pana	Z.	K.	do	seznamu	
nemovitostí	ke	Směrnici	č.	1/2018	k	pří-
spěvku	na	rekonstrukci,	demolici	s	ná-
slednou	 výstavbou	 nového	 RD	 či	 vý-
stavbu	 nového	 RD	 v	 již	 zasíťovaném	
území	–	pan	K.	žádá	o	příspěvek	na	de-
molici	 s	 následnou	 výstavbou	 nového	
RD.		Rada	obce	ukládá	předložit	žádost	
pana	K.	na	nejbližším	 jednání	zastupi-
telstva	obce;	

•	 Odpisový	plán	na	rok	2020	zaslaný	ředi-
telkou	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	Mgr.	Ale-
nou	Horákovou.		Rada	obce	ukládá	pře-
dat	Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	OÚ;	

•	 objednávku	 BBB	 Uherské	 Hradiště	
za	regionální	služby	pro	místní	knihov-
nu	v	Ostrožské	Lhotě.	Uvedenou	funkci	

bude	 zastávat	 zaměstnanec	 obce	 Ost-
rožská	Nová	Ves	paní	Hana	Uherková	
za	částku	sjednanou	dle	smlouvy;	

•	 snížení	nájmu	hrobového	místa	na	30	%	
původní	částky	z	důvodů	zákazu	pohřbí-
vání	v	části	pohřebiště	na	pozemku	parc.	
č.	5910;	

•	 Přílohu	č.1/2020	Smlouvy	o	poskytová-
ní	 regionálních	 knihovnických	 služeb.	
V	rozpočtu	obce	pro	rok	2020	byla	vy-
hrazena	 na	 nákup	 a	 zpracování	 knih	
částka	65	000	Kč.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	 podpisem	 Přílohy	 č.	 1/2020	
dané	smlouvy;	

•	 Dodatek	 č.	 1/2020	 ke	 Smlouvě	 o	 pro-
nájmu	 prostor	 sloužících	 k	 podnikání	
na	 adrese	 Dědina	 1012	 I.	 PP	 sportovní	
haly	uzavřené	se	společností	Kovovýroba	
Hoffmann	 s.	 r.	 o.,	 Dědina	 959,	 Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 IČ:	 25321820.	 Dodatek	
se	 týká	 změny	 názvu	 nájemce	 na	 EBZ	
Hoffmann	s.	r.	o.,	Dědina	959,	Ostrožská	
Nová	Ves	IČ:	25321820.	Rada	obce	pově-
řuje	starostku	podpisem	dodatku;	

•	 podpis	Smlouvy	na	představení	„Rošá-
da“	konaného	dne	13.	3.	2020	ve	Spo-
lečenském	sále	za	cenu	49	000	Kč	včet-
ně	 autorských	 poplatků	 a	 bez	 nákladů	
na	dopravu	s	Divadelním	spolkem	Frí-
da,	 IČ:	 68692129,	 Slovinská	 1326/4,	
Brno.	 	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	 Dohody	 o	 ukončení	 pronájmu	
části	pozemku	parc.	 č.	 7318	o	 výměře	
cca	 2	 m2	 s	 J.	 O.	 z	 důvodů	 odstranění	
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stojanu	na	reklamní	plochu.	Rada	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	dohody;	

•	 podpis	Dílčí	smlouvy	o	poskytování	ve-
řejně	dostupných	služeb	elektronických	
komunikací	na	základě	uzavřené	Rám-
cové	 smlouvy	 mezi	 Mikroregionem	
Ostrožsko-Veselsko,	 svazkem	obcí	pro	
celkový	rozvoj	zájmové	oblasti	v	pozici	
centrálního	zadavatele	a	společností	O2	
Czech	 Republic	 a.	 s.,	 Za	 Brumlovkou	
266/2,	Praha	4	IČ:	60193336	uzavřené	
dne	29.	11.	2019.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dílčí	smlouvy.	

Rada bere na vědomí:
•	 pozvánku	 Magistrátu	 města	 Zlín,	 Od-

bor	 životního	 prostředí	 a	 zemědělství	
k	 projednání	 návrhu	 opatření	 obecné	
povahy	 „Změna	 ochranného	 pásma	
II.	 stupně	 vodního	 zdroje	 Ostrožská	
Nová	 Ves“,	 která	 se	 koná	 dne	 31.	 1.	
2020	v	budově	Magistrátu	města	Zlín;	

•	 Oznámení	 o	 konání	 revize	 údajů	 ka-
tastru	nemovitostí	v	k.	ú.	Chylice	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	 trvající	 v	období	
od	 30.	 3.	 2020	 do	 30.	 11.	 2021	 zasla-
né	 Katastrálním	 úřadem	 pro	 Zlínský	
kraj.	 Předmětem	 revize	 jsou	 hranice	
pozemků,	 obvody	 budov	 a	 vodních	
děl,	 druh	 pozemku	 a	 způsob	 využití	
pozemku,	 typ	 stavby	a	 způsob	využití	
stavby	a	další.			Rada	obce	ukládá	in-
formovat	občany	o	konání	revize	způ-
sobem	obvyklým.	

Rada ukládá:  
•	 zrušit	 výběrové	 řízení	 na	 služby	 „Li-

kvidace	 odpadů	 v	 systému	 sběrných	
dvorů	Ostrožská	Nová	Ves“	z	důvodu	
neuzavření	 smlouvy	 se	 zhotovitelem	
Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	Průmys-
lová	1147,	Uherské	Hradiště,	který	byl	
jako	 vhodný	 zhotovitel	 vybrán	 na	 zá-
kladě	výběrového	řízení	uskutečněné-
ho	 dne	 29.	 11.	 2019.	 	 Důvodem	 neu-
zavření	 smlouvy	 se	 zhotovitelem	 jsou	
mimořádné	změny	v	cenách	likvidace	
odpadů	a	 surovin.	Situaci	 ve	věci	od-
vozu	 a	 likvidace	 odpadů	 ze	 sběrného	
dvoru	 řešit	 za	období	 leden	–	březen	
2020	individuálními	objednávkami	od-
vozů	 a	 likvidace	 odpadů	 ze	 sběrného	
dvoru.	Rada	obce	ukládá	vyhlásit	bez-
odkladně	nové	výběrové	řízení	ve	věci	
„Likvidace	odpadů	ze	sběrného	dvoru	
Ostrožská	Nová	Ves“.	

Rada neschvaluje:
•	 žádost	 spolku	 Lungta,	 Dlouhá	 2,	 Pra-

ha	1	o	připojení	se	k	mezinárodní	kam-
pani	„Vlajka	pro	Tibet“.

Dne 10. 2. 2020 se konalo 
31. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 zařazení	žádosti	J.	F.	do	seznamu	nemo-

vitostí	ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěv-
ku	na	rekonstrukci,	demolici	s	násled-
nou	výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	
nového	 RD	 v	 již	 zasíťovaném	 území	

–	paní	F.	žádá	o	příspěvek	na	demoli-
ci	 s	 následnou	 výstavbou	 nového	 RD.		
Rada	obce	ukládá	předložit	žádost	paní	
F.	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	
obce;	

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
pro	 rok	 2020	 spolku	 Malovaný	 kraj,	
z.	 s.	 17.	 listopadu	 1a,	 Břeclav	 ve	 výši	
2	000,-	Kč	určený	k	pokrytí	části	výdajů	
souvisejících	s	vydáváním	časopisu	Ma-
lovaný	kraj	v	roce	2020.	Rada	obce	po-
věřuje	starostku	přípravou	a	podpisem	
smlouvy;

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
ve	výši	3	000,-	Kč	společnosti	Centrum	
pro	zdravotně	postižené	Zlínského	kra-
je,	o.	p.	s.,	Gahurova	5265,	Zlín.	Rada	
obce	pověřuje	 starostku	podpisem	ve-
řejnoprávní	smlouvy;	

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
ve	výši	10	000,-	Kč	společnosti	Sociální	
služby	 Uherské	 Hradiště,	 Domov	 pro	
seniory	 Uherský	 Ostroh.	 Rada	 obce	
pověřuje	 starostku	 podpisem	 veřejno-
právní	smlouvy;	

•	 Rozpočtové	opatření	č.	2	týkající	se	na-
výšení	výdajů	na	veřejné	osvětlení	par-
koviště	u	MŠ	a	silniční	daň.	Rada	obce	
ukládá	 informovat	 zastupitele	 o	 roz-
počtovém	opatření	na	nejbližším	zase-
dání	zastupitelstva	obce;	

•	 zhotovení	vizitky	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	a	vysílání	na	TVS	po	dobu	3	měsíců	
za	 stanovenou	 cenu	 32	 670,-	 Kč	 včet-
ně	 DPH.	 Rada	 obce	 ukládá	 jednat	
se	společností	J.	D.	Production,	s.	r.	o.,	
Palackého	nám.	293,	Uherské	Hradiš-
tě	o	podmínkách	a	 termínu	zhotovení	
vizitky.	

Rada bere na vědomí:
•	 stížnost	 K.	 H.	 na	 dopravní	 situaci	 ko-

lem	jejich	RD	v	ulici	Chaloupky.		Rada	
obce	ukládá	odpovědět,	že	obec	ze	své	
pozice	 nemůže	 řešit	 občanské	 spory.	
Odpověď	 ze	 strany	 Odboru	 stavební-
ho	 úřadu	 a	 životního	 prostředí	 odd.	
dopravního	 úřadu	 Uherské	 Hradi-
ště	 je	 dostačující	 v	 rámci	 vysvětlení	
možných	 dopravních	 omezení	 a	 obec	
se	s	textem	odpovědi	ztotožňuje.	

Rada ukládá:  
•	 jednat	 s	 projektantem	 a	 žadatelem	

M.	G.	o	jiném	možném	umístění	slou-
pu	veřejného	osvětlení	v	ulici	Za	Kos-
telem.	

Rada neschvaluje:
•	 žádost	o	poskytnutí	finančního	příspěv-

ku	na	pořízení	technologického	zaříze-
ní	do	majetku	od	obce	pro	transdekó-
dování	cca	35	programů	pro	společnost	
Kabelová	televize	CZ	s.	r.	o.;	

•	 žádost	V.	K.	o	povolení	zřízení	parko-
vacího	místa	na	pozemku	parc	č.	5118/1	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	z	dů-
vodů	blízkosti	křižovatky	s	hlavní	silnicí	
a	nutností	zajištění	bezpečnosti	doprav-
ního	provozu	v	daném	místě.	

Dne 24. 2. 2020 se konalo 
32. zasedání rady 

Rada schvaluje:  
•	 Rozhodnutí	zadavatele	o	přidělení	veřej-

né	zakázky	na	stavební	práce	„Ostrožská	
Nová	Ves,	ulice	Nádražní	–	oprava	po-
trubí	bezvýkopovou	metodou“.	Nabídku	
s	nejnižší	cenou	ve	výši	2	262	876	Kč	bez	
DPH	předložila	firma	BMH	spol.	s	r.	o.,	
Ondřejova	592/11a,	Olomouc;

•	 umístění	reklamního	poutače	o	rozměru	2	
x	1	m	na	oplocení	Bikeparku	za	cenu	730	
Kč/rok	společnosti	Slovácký	dvůr	s.	r.	o.,	
Nádražní	 1010,	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	
K	 částce	 bude	 připočtena	 platná	 DPH.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	přípravou	
a	podpisem	smlouvy	o	umístění	reklamy;	

•	 záměr	výpůjčky	pozemků	parc.	č.	3046/1	
(2	 307	 m2),	 3043/1	 (1	 467	 m2),	 3023/1	
(1	 289	 m2),	 3019	 (831	 m2),	 3015/1	
(188	m2),	3014	(1	683	m2)	a	částí	pozem-
ků	parc.	č.	3045	(320	m2),	3047	(290		m2),	
3044	 (110	 m2),	 3021	 (150	 m2),	 3017	
(170		m2),	3013	(85	m2)	a	1912/21	(20	m2)	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	
obce	 ukládá	 vyvěsit	 záměr	 výpůjčky	
v	 souladu	 se	 zákonem	 č.	 128/2000	 Sb.,	
o	obcích	(obecní	zřízení);	

•	 záměr	 pronájmu	 části	 pozemku	 parc.	
č.	3020	o	výměře	asi	94	m2	a	části	pozem-
ku	parc.	č.	3024	o	výměře	asi	36	m2	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	
ukládá	vyvěsit	záměr	pronájmu	v	soula-
du	se	zákonem	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	
(obecní	zřízení);

•	 záměr	výpůjčky	pozemků	parc.	č.	1223/2	
(12	 m2),	 1740	 (6	 m2),	 1744	 (367	 m2),	
1745/2	 (589	 m2),	 1746/2	 (1	 190	 m2),	
5090	(4	862	m2),	1237/2	(370	m2),	1239/2	
(357	m2)	a	části	pozemků	4558	(1	196	m2)	
a	5089	(12	455	m2),	část	budovy	č.	p.	842,	
budovy	 na	 pozemcích	 parc.	 č.	 1237/2	
a	 1239/2,	 betonové	 plochy,	 sedací	 sety,	
UNIMO	buňky,	přístřešek	a	montované	
budovy	na	pozemku	parc.	č.	5089	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.		Rada	obce	
ukládá	vyvěsit	záměr	výpůjčky	v	souladu	
se	 zákonem	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcích	
(obecní	zřízení);

•	 záměr	 pronájmu	 částí	 pozemků	 parc.	
č.	4558,	4557,	5084/1	a	5089	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	
vyvěsit	záměr	pronájmu	v	souladu	se	zá-
konem	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	
zřízení);	

•	 záměr	 pronájmu	 části	 nebytových	 pro-
stor	na	pozemku	parc	č.	1744	v	budově	
č.	p.	842	o	výměře	asi	37	m2	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	
vyvěsit	záměr	pronájmu	v	souladu	se	zá-
konem	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	
zřízení);	

•	 záměr	pronájmu	pozemků	parc.	č.	4105	
o	 výměře	 16	 840	 m2	 a	 pozemku	 parc.	
č.	4104	o	výměře	13	084	m2	v	k.ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves.	 Rada	 obce	 uklá-
dá	 vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 v	 souladu	
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se	 zákonem	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcích	
(obecní	zřízení)	a	Plánem	péče	o	Přírod-
ní	památku	Lázeňský	mokřad;	

•	 předloženou	 účetní	 uzávěrku	 ZŠ	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves.	 Rada	 obce	 schvaluje	
převod	 částky	 20	 000	 Kč	 do	 fondu	 od-
měn	a	54	241,61	Kč	do	rezervního	fondu;	

•	 předloženou	 účetní	 uzávěrku	 MŠ	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves.	 Rada	 obce	 schvaluje	
převod	 částky	 20	 000	 Kč	 do	 fondu	 od-
měn	a	75	426,69	Kč	do	rezervního	fondu,	

•	 Ceník	poplatků	a	služeb	obce	Ostrožská	
Nová	Ves	platný	od	1.	3.	2020,	který	tvoří	
přílohu	č.	1	tohoto	usnesení;	

•	 Smlouvu	 o	 dílo	 na	 pravidelnou	 kon-
trolu	 rozhlasového	 zařízení	 za	 cenu	
5	 663	 Kč	 vč.	 DPH	 za	 1	 pravidelnou	
kontrolu	zaslanou	společností	František	
KŘIVÁK	 –	 TEROSAT,	 Hluboká	 631,	
Hluk.	 	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy	o	dílo;	

•	 Smlouvu	 o	 dílo	 na	 pravidelnou	 elek-
trorevizi	rozhlasového	zařízení	za	cenu	
15	960	Kč	vč.	DPH	za	pravidelnou	elek-
trickou	revizi	na	bezdrátových	hlásičích	
a	3	968	Kč	vč.	DPH	za	revizi	na	vnitř-
ním	 zařízení	 bezdrátového	 rozhlasu	
zaslanou	 společností	 František	 KŘI-
VÁK	–	TEROSAT,	Hluboká	631,	Hluk.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy	o	dílo;

•	 Smlouvu	 o	 údržbě	 zeleně	 na	 rok	 2020	
za	 cenu	 214	 000	 Kč	 předloženou	 paní	
Ing.	 Olgou	 Kočicovou,	 Bánov	 513.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy	o	údržbě	zeleně;	

•	 podpis	Smlouvy	o	dílo	na	stavební	práce	
„Ostrožská	Nová	Ves,	ulice	Nádražní	–	
oprava	potrubí	bezvýkopovou	metodou“	
za	cenu	2	262	876	Kč	bez	DPH	zaslanou	
společností	BMH	spol.	s	r.	o.,	Ondřejova	
592/11a,	Olomouc.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy.	

Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	 zaslané	 Českou	 inspekcí	 ži-

votního	 prostředí,	 Oblastní	 inspektorát	
Brno	 o	 nesplnění	 povinnosti	 náhradní	
výsadby	 dle	 §	 9	 a	 o	 spáchání	 přestup-
ku	dle	ustanovení	§	88	odst.	1,	písm.	h)	
zákona	č.	114/1992	Sb.,	za	který	se	obci	
ukládá	pokuta	ve	výši	10	000	Kč;	

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 posou-
zení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 veřejnou	
zakázku	 na	 stavební	 práce	 „Ostrožská	
Nová	Ves,	ulice	Nádražní	–	oprava	po-
trubí	 bezvýkopovou	 metodou“.	 Rada	
obce	 rozhodla	 o	 přidělení	 zakázky	
„Ostrožská	 Nová	 Ves,	 ulice	 Nádražní	
–	 oprava	 potrubí	 bezvýkopovou	 me-
todou“	 společnosti	 BMH	 spol.	 s	 r.	 o.,	
Ondřejova	 592/11a,	 Olomouc	 za	 cenu	
2	262	876	Kč	bez	DPH.	

Rada ukládá:  
•	 předložit	žádost	V.	P.	o	prodeji	části	po-

zemku	parc.	č.	1284	v	k.	ú.	Chylice	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	na	nejbližším	zastu-
pitelstvu	obce.	

Dne 9. 3. 2020 se konalo 
33. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 Rozhodnutí	 zadavatele	 o	 přidělení	 ve-

řejné	zakázky	na	služby	„Likvidace	od-
padů	ze	sběrného	místa	Ostrožská	Nová	
Ves“.	 Nabídku	 s	 nejnižší	 cenou	 ve	 výši	
646	615	Kč	včetně	DPH	předložila	spo-
lečnost	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	Prů-
myslová	1147,	Uherské	Hradiště.	Rada	
obce	 ukládá	 vyzvat	 firmu	 k	 předložení	
čistopisu	smlouvy;	

•	 zařazení	žádosti	M.	R.		do	seznamu	ne-
movitostí	ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěv-
ku	na	rekonstrukci,	demolici	s	následnou	
výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nové-
ho	RD	v	již	zasíťovaném	území	–	pan	R.	
žádá	o	příspěvek	na	demolici	s	následnou	
výstavbou	nového	RD.		Rada	obce	uklá-
dá	předložit	žádost	pana	R.	na	nejbližším	
jednání	zastupitelstva	obce;

•	 termín	9.	Zastupitelstva	obce	Ostrožská	
Nová	Ves,	které	se	bude	konat	dne	31.	3.	
2020	 od	 17	 hodin	 v	 zasedací	 místnosti	
OÚ	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	 	 Rada	 obce	
schvaluje	 program	 9.	 Zastupitelstva	
obce.	Rada	obce	ukládá	informovat	ob-
čany	způsobem	obvyklým	o	termínu	ko-
nání	zastupitelstva	obce;

•	 poskytnutí	 dotací	 z	 rozpočtu	 obce	 zá-
jmovým	 a	 sportovním	 organizacím	
ve	výši	345	500	Kč.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	obce	přípravou	a	podpisem	ve-
řejnoprávních	smluv;	

•	 Rada	obce	ukládá	projednat	na	nejbliž-
ším	 jednání	zastupitelstva	obce	Ostrož-
ská	Nová	Ves	žádosti	o	dotace	FK	Ost-
rožská	Nová	Ves	a	TJ	Ostrožská	Nová	
Ves	a	Základní	organizace	Českého	sva-
zu	včelařů,	z.	s.;

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 3	 týkající	 se	 na-
výšení	 příjmů	 z	 nájmu	 hrobových	 míst	
za	zpětný	odběr	elektrozařízení	a	příjmu	
z	 převodu	 pokut	 za	 porušení	 ochrany	
životního	 prostředí	 a	 navýšení	 výdajů	
na	výstavbu	veřejného	osvětlení	V	Uličce	
a	na	pokutu	České	inspekci	životního	pro-
středí.	Rada	obce	ukládá	informovat	za-
stupitele	o	rozpočtovém	opatření	na	nej-
bližším	zasedání	zastupitelstva	obce;

•	 Inventarizační	zprávu	za	rok	2019	a	ná-
vrhy	 dílčích	 inventarizačních	 komisí	
na	vyřazení	jednotlivých	předmětů	z	ma-
jetku	obce.	

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 Krajského	 úřadu	 Zlínského	

kraje,	odboru	dopravy	a	silničního	hospo-
dářství	o	užívání	autobusových	zastávek	
vybranými	 dopravci	 a	 současně	 žádost	
o	 kontrolu	 názvů	 zastávek	 a	 případné	
doplnění	 osazení	 dopravního	 značení	
u	těchto	zastávek.	Rada	obce	ukládá	pro-
vést	kontrolu	názvu	a	osazení	dopravních	
značek	autobusových	zastávek;

•	 Protokol	 o	 kontrole	 České	 inspekce	
životního	 prostředí	 č.	 47/2020/2533	
v	oblasti	povinnosti	obce	při	nakládání	

s	komunálním	odpadem	v	letech	2018–
2020	zaslaný	Českou	inspekcí	životního	
prostředí,	 Oblastním	 inspektorátem	
Brno.	ČIŽP	neshledala	porušení	povin-
ností	plynoucích	ze	zákona	o	odpadech;	

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 posou-
zení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 veřejnou	
zakázku	 na	 služby	 „Likvidace	 odpa-
dů	 ze	 sběrného	 místa	 Ostrožská	 Nová	
Ves“.	 Rada	 obce	 rozhodla	 o	 přidělení	
zakázky	„Likvidace	odpadů	ze	sběrného	
místa	Ostrožská	Nová	Ves“	společnosti	
Sběrné	 suroviny	 UH,	 s.	 r.	 o.,	 Průmys-
lová	 1147,	 Uherské	 Hradiště	 za	 cenu	
646	615	Kč	s	DPH;

•	 oznámení	 o	 konání	 hromadných	 akcí	
v	 areálu	 loděnice	 TJ	 Ostrožská	 Nová	
Ves	pro	rok	2020	zaslané	TJ	Ostrožská	
Nová	Ves,	z.	s.,	Nádražní	970,	Ostrožská	
Nová	Ves;	

•	 Změnu	rozpisu	rozpočtu	schválenou	sta-
rostkou	obce	dne	28.	2.	2020.	

Rada ukládá:  
•	 předložit	žádost	manželů	B.	o	prodej	po-

zemku	parc.	č.	1332	v	k.	ú.	a	obci	Ostrož-
ská	Nová	Ves	z	důvodů	nutnosti	výstavby	
parkovacího	stání	na	nejbližším	zastupi-
telstvu	obce.	

Dne 23. 3. 2020 se konalo 
34. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	

ve	výši	10	000	Kč	příspěvkové	organizaci	
Domov	pro	seniory	Loučka,	Újezd	u	Va-
lašských	 Klobouk.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostku	přípravou	a	podpisem	veřejno-
právní	smlouvy	o	poskytnutí	dotace;	

•	 zrušení	usnesení	rady	obce	RO33/2020/	
5a	o	stanovení	termínu	konání	nejbliž-
šího	 jednání	 zastupitelstva	 obce	 z	 dů-
vodů	 vyhlášení	 nouzového	 stavu	 pro	
území	 ČR	 z	 důvodů	 ohrožení	 zdraví	
v	souvislosti	s	prokázáním	výskytu	ko-
ronaviru	na	území	ČR;

•	 podpis	 smlouvy	 o	 zpracování	 daňového	
přiznání	k	DPPO	za	 rok	2018	 s	firmou	
S	 Consult,	 s.	 r.	 o.,	 Ing.	 Petr	 Strmiska,	
Družstevní	 821,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
za	cenu	42	048	Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	
zplnomocňuje	 Ing.	 Petra	 Strmisku	
ke	 zpracování	 a	 podání	 daňového	 při-
znání	do	30.	6.	2020.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy	a	plné	moci.	

Rada ukládá:  
•	 předložit	na	nejbližším	 jednání	zastupi-

telstva	obce	zpětvzetí	nabídky	na	odkup	
stavebních	 pozemků	 parc.	 č.	 1345/1,	
1345/3	 a	 1346	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	
Nová	Ves	zaslaný	paní	Marií	Kellnero-
vou,	Na	Rybníčku	256,	687	22	Ostrožská	
Nová	Ves;	

•	 předložit	na	nejbližším	 jednání	zastupi-
telstva	 obce	 žádost	 o	 prodej	 pozemku	
parc.	č.	487/16	v	k.	ú.	Chylice	obce	Os-
trožská	Nová	Ves.	

Monika Pleváková 
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Tříkrálová sbírka v obci 
I	 letos	naši	občané	ukázali	velkou	solidaritu	v	rámci	 tradiční	

Tříkrálové	sbírky	pořádané	pro	náš	region	Charitou	Uherské	Hra-
diště.	V	naší	obci	se	hlavní	organizátorkou	jako	již	několikátý	rok	
stala	opět	paní	starostka.	Máme	velkou	radost	z	velkého	zájmu	dětí	
i	dospělých,	kteří	se	opakovaně	přihlašují	na	další	rok.	Všem	patří	
za	jejich	ochotu	a	obětavost	obrovské	poděkování.	Velké	poděko-
vání	patří	také	panu	faráři	Žaludovi,	který	si	v	sobotu	ráno	pro	zú-
častněné	připravil	velmi	poutavé	povídání	o	Třech	králích.	Mši	sva-
tou	ukončil	žehnáním	koledníkům.	Celkem	23	skupinek	složených	
vždy	ze	3	dětí	a	jednoho	dospělého	v	naší	obci	vykoledovalo	letos	

nádherných	101	911	Kč,	což	je	o	13	383	Kč	více	než	v	loňském	roce.	
Na	Uherskohradišťsku	se	letos	celkově	vybralo	2	830	582	Kč.	Zú-
častněné	děti	si	kromě	pocitu	uskutečnění	dobrého	skutku	odnesly	
dárek	od	charity	v	podobě	památečního	nákrčníku	a	od	obce	ještě	
vstupenku	na	pohádku	Hrnečku,	vař!.	Děti	se	pohádky	v	hojném	
počtu	zúčastnily	hned	v	neděli	12.	ledna	a	pohádka	se	všem		moc	
líbila.	Těšíme	se	na	další	rok	a	pokud	i	vy	máte	zájem	se	do	sbírky	
aktivně	zapojit,	kontaktujte	nás.	Za	poskytnuté	finanční	dary	vám	
všem	ještě	jednou	ze	srdce	děkujeme.

Monika  Pleváková

Činnost Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves v roce 2019
V	 roce	 2019	 navštívilo	 Sirnaté	 lázně	 Ostrožská	 Nová	 Ves	

3	760	klientů,	kteří	zde	strávili	průměrně	11,92	pobytových	dní.
Nejvíce	jsou	naše	lázně	využívány	klienty	zdravotních	pojišťo-

ven.	Komplexní	lázeňskou	léčbu	absolvovalo	1321	hostů,	příspěv-
kovou	43	hostů	a	na	ambulantní	rehabilitaci	bez	ubytování	přijelo	
670	lázeňských	hostů.	Menší	skupina	(34	osob)	hostů,	kteří	přijeli	
na	10denní	nebo	i	delší	rehabilitaci,	zvolili	pobyt	i	s	ubytováním.	
Ostatní	klienti	jsou	samoplátci,	kteří	si	svůj	pobyt	hradí	v	plné	výši	
ze	svých	prostředků	(celkový	počet	1686	osob	–	z	 toho	93	hos-
tů	přijelo	ze	zahraničí	–	především	Německo,	Rakousko,	Rusko	
a	Slovensko).

Obsazenost	 pokojů	 v	 lázních	 v	 průběhu	 celého	 roku	 byla	
průměrně	97%.	Také	léčebná	kapacita	lázní	je	po	celý	rok	plně	
obsazena.

Veškerá	 zdravotní	péče	v	Sirnatých	 lázních	Ostrožská	Nová	
Ves	 je	 zajišťována	 vlastními	 odbornými	 pracovníky.	 Lázeňské	
sanatorium	má	vlastní	balneoprovoz,	bazén	a	oddělení	fyzikální	
terapie	tj.	léčebný	tělocvik,	elektroléčba,	magnetoterapie	apod..

V	Sirnatých	lázních	se	léčí	nemoci	pohybového	ústrojí,	nemo-
ci	kožní	a	nemoci	neurologické.	Nabízíme	také	relaxační	a	reha-
bilitační	pobyty,	jejichž	nabídka	se	stále	rozšiřuje.

V	rámci	léčebných	výkonů	jsou	v	Sirnatých	lázních	tyto	pro-
cedury:

koupele	v	přírodní	minerální	sirné	vodě,	zábaly,	klasické	ma-
sáže,	vířivé	koupele,	parafinové	zábaly,	 rašelinové	zábaly,	kom-
pletní	 elektroléčba,	 magnetoterapie,	 fototerapie,	 masťové	 tera-
pie,	plynové	injekce,	rehabilitační	tělocvik.

Nabízíme	 i	nadstandardní	 léčebné	výkony	 jako	 jsou	přístro-
jové	 lymfatické	masáže,	 akupunktura,	masáž	 lávovými	kameny,	
čokoládové	a	medové	masáže,	kryoterapie.

Léčebné	procedury	jsou	podávány	6	dnů	v	týdnu,	bazén	je	k	dis-
pozici	pro	klienty	lázní	denně	po	skončení	léčebného	tělocviku.

Pro	volný	čas	klientů	jsou	v	kavárně	lázní	a	na	kolonádě	po-
řádány	 taneční	 večery,	 promítání	 filmů,	 dále	 různé	 koncerty,	

přednášky,	ochutnávky	vína	a	podobně.	Každý	týden	se	pořádají	
výlety	do	okolí	s	návštěvou	pamětihodností	i	vinných	sklípků,	za-
jišťujeme	vstupenky	i	transfery	do	Slováckého	divadla	a	pravidel-
ně	dopravu	našim	autem	do	Uherského	Hradiště	nebo	v	neděli	
do	kostela	do	Ostrožské	Nové	Vsi.

Našimi	návštěvníky	nejsou	jen	lázeňští	hosté,	ale	i	ta	nejmlad-
ší	generace.	Především	v	 jarním	a	 letním	období	navštěvují	náš	
lázeňský	park,	kolonádu	i	Lázeňskou	kavárnu	dospělí	i	malí	cyk-
listé,	maminky	s	kočárky	a	dětmi	předškolního	věku.	Právě	pro	
ně	bylo	určeno	rozšíření	dětského	hřiště	v	lázeňském	parku	a	roz-
šíření	a	dovybavení	dětského	koutku	v	Lázeňské	kavárně	–	obojí	
jsme	realizovali	před	zahájením	letní	sezony	2019.	Dále	byla	vy-
seta	„včelí	louka“	v	prostoru	před	vjezdem	do	lázní	a	letos	na	jaře	
bude	započato	s	revitalizací	lázeňského	parku.

Závěrem	je	nutno	říci,	že	naprostá	většina	našich	lázeňských	
hostů	od	nás	odjíždí	spokojená	a	s	ujištěním,	že	se	k	nám	zase	brzy	
vrátí.	Je	to	jen	důkaz,	že	naši	práci	děláme	dobře…

Jana Valešová

ZE ŽIVOTA OBCE
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Nastala doba roušková
Strávili	jsme	v	poklidu	vánoční	svátky	a	oslavili	nový	rok,	užili	

jsme	si	fašankového	veselí	a	naše	myšlenky	se	začaly	ubírat	směrem	
k	jarním	pracím	na	zahrádkách	a	na	poli.	Těšili	jsme	se	na	teplé	
jarní	počasí,	na	přípravy	na	Velikonoce.	Zatímco	počasí	se	chovalo	
normálně	–	zase	nám	vykvetly	a	pomrzly	meruňky,	ostatní	svět	byl	
vzhůru	nohama.

Neměli	jsme	ani	tušení,	co	nás	čeká.	Že	svět	a	způsob	života,	
jaký	známe,	se	změní.	Zprvu	se	zdálo,	že	 to	bude	„jen	obyčejná	
chřipka“.	Byli	jsme	v	klidu,	protože	koneckonců	na	chřipku	u	nás	
každoročně	 umírá	 několik	 desítek	 lidí.	 Nemoc	 se	 vyskytla	 přece	
pouze	v	daleké	Číně,	nás	to	přece	nemůže	ohrozit.	Jen-
že	 pak	 se	 začali	 vracet	 „lyžaři“	 z	 Itálie,	 Rakouska	
a	Francie	a	rázem	se	nebezpečí	připlížilo	blízko	
každému	z	nás.

A	 s	 ním	 se	 připlížil	 k	 našim	 domovům	
i	strach.	A	už	jsme	tak	v	klidu	nebyli.	Ze	za-
čátku	 se	 zdálo	 trapné	 a	 směšné	 používat	
roušku,	lidé	se	na	vás	dívali	první	týden	div-
ně	a	podezřívavě.	Ve	druhém	týdnu	vyhlá-
šené	karantény	už	museli	 roušky	povinně	
nosit	všichni	a	divní	a	podezřelí	byli	ti,	kdo	
je	neměli.	Bohužel	se	i	takoví	–	i	přes	hrozbu	
pokuty	a	 trestního	postihu	–	našli.	Ale	 těch	
pár,	kteří	neseděli	doma,	se	ve	většině	přípa-
dů	pohybovali	venku,	chodili	do	práce,	upravo-
vali	 trávníky	 a	 své	 zahrádky	 před	 domy,	 pracovali	
na	stavbách	a	chodili	na	procházky	i	na	nákupy	v	rouš-
kách.	Viděla	jsem	i	takové,	kteří	na	pár	minut	vystrkovali	hlavy	bez	
roušky	ven	ze	dveří	a	oken,	aby	si	mohli	zapálit	cigaretu.	Pravda,	
v	roušce	se	kouří	fakt	blbě.

Koronavirus	 se	 stal	 noční	 můrou	 mnoha	 veřejných	 činitelů	
i	obyčejných	lidí.	Najednou	nebyl	na	silnicích	téměř	žádný	provoz.	
Zjistili	jsme,	že	není	tak	důležité	stihnout	všechny	schůzky,	pobíhat	
po	nákupních	centrech	nebo	vysedávat	po	kavárnách.	Dodržovali	
jsme	nařízená	opatření	a	snažili	se	trávit	čas	doma.	Program	ČT24	
snad	nikdy	ve	své	historii	neměl	tak	vysokou	sledovanost.	Tiskové	
konference	vlády	po	jejích	dlouhých	jednáních	sledovaly	statisíce	
lidí.	 Internetové	 sítě	 byly	 přetížené	 pod	 náporem	 uživatelů	 pra-
cujících	 z	 domova	 či	 lidí	 jen	 tak	 brouzdajících	 v	 éteru.	 V	 celém	
světě	i	u	nás	se	téměř	zastavil	provoz	v	letecké	dopravě,	postupně	
se	zavřely	školy,	hospody,	knihovny,	divadla	i	některé	továrny,	ne-
dohrály	se	sportovní	soutěže,	zrušila	se	mistrovství	světa	i	Evropy,	
dokonce	 i	 letní	 olympiáda,	 neproběhly	 kulturní	 akce,	 koncerty,	
oslavy	narozenin,	přestaly	jezdit	některé	vlaky	i	autobusy,	zavřely	
se	hranice,	nákaza	se	rozšiřovala	po	celém	světě	….

Mnoho	lidí	ztratilo	práci,	krachovaly	restaurace,	hospody,	ces-
tovní	kanceláře,	kadeřnické	i	kosmetické	salony.	Nervozita,	strach	
z	budoucnosti	a	nejistota	byly	velké,	někteří	byli	zoufalí.	Bohužel,	
vyskytli	se	i	jedinci,	kteří	místo	aby	seděli	v	nařízené	karanténě,	po-
bíhali	si	po	nákupech	nebo	nečekané	volno	využili	k	výletům	či	od-
jeli	na	hory.	Většina	národa	však	k	problému	i	nařízeným	opatře-
ním	přistoupila	zodpovědně.

Viděli	 jsme,	co	se	děje	ve	světě	i	v	okolních	státech,	kde	lidé	
umírali	 po	 stovkách	 a	 i	 po	 několika	 týdnech	 řádění	 pandemie	
to	tamní	obyvatelstvo	i	vlády	brali	na	lehkou	váhu.

Před	 epidemií	 jsme	 si	 mysleli,	 že	 národ	 Čechů,	 Moravanů	
a	Slezanů	je	nepřející,	závistivý,	nesolidární	a	není	ochoten	pomoct	
bližnímu	v	nouzi.	Ale	krize	nám	ukázala,	že	jsme	schopni	se	v	kraj-
ních	situacích	semknout	a	spolupracovat.	Lidé	začali	pro	sebe	a	své	
rodiny	vyrábět	nedostatkové	roušky,	zdarma	je	ušili	a	dodali	i	těm,	
kteří	to	sami	nezvládli.	V	rámci	možností	pomáhali	všichni,	kteří	
mohli.	Zásobovali	s	nimi	i	zdravotníky,	hasiče,	policisty,	pečovatele	
i	potřebné	seniory.	Pro	osamělé,	občany	v	karanténě	a	hendikepo-
vané	začali	nakupovat	a	chodit	do	lékáren	dobrovolníci,	do	nemoc-
nic	nastoupili	studenti	medicíny	a	zdravotních	škol,	budoucí	učitelé	
začali	hlídat	děti.	Vlna	solidarity	byla	zkrátka	neuvěřitelná.

Test	 nervů	 a	 odolnosti	 to	 byl	 samozřejmě	 i	 pro	 rodiče,	 kteří	
zůstali	s	dětmi	doma,	vařili	pro	ně,	vymýšleli	každodenní	program	
a	hlavně	museli	zvládnout	nálož	učiva,	kterou	jim	přidělili	učitelé.	
A	s	postupujícím	časem	rodiče	přemýšleli,	že	by	lék	na	nákazu	Co-
vid-19	vynalezli	sami.

Zpočátku	se	zdálo,	že	zásobování	hlavně	zdravotnickým	mate-
riálem	a	ochrannými	pomůckami	vázne,	ale	nikdo	a	nic	nás	nemoh-
lo	předem	připravit	na	tuto	krizovou	situaci.	Kromě	vlády	je	po-
třeba	poděkovat	i	úředníkům	místních	samospráv,	zaměstnancům	
pošty,	 policistům,	 zdravotníkům,	 vojákům,	 hasičům,	 celníkům,	

lékárníkům,	prodavačům,	čerpadlářům,	řidičům	zásobo-
vání,	pečovatelkám,	sestrám	a	sociálním	pracovnicím	

v	terénu,	všem	dobrovolníkům	i	ostatním	spolu-
pracovníkům	 za	 zvládnutí	 nečekané,	 náročné	

a	životy	ohrožující	situace.	Ti	všichni	se	ocitli	
v	první	linii.	Za	zvládnutí	všeho	a	za	udrže-
ní	 fungování	 státu,	 zásobování,	 zdravotní	
péče	i	naší	bezpečnosti	PATŘÍ	JIM	VŠEM	
VELKÝ	DÍK!!!

V	době	vydání	tohoto	článku	ještě	neví-
me,	jak	dlouho	bude	celá	situace	trvat,	ale	
při	 dodržování	 všech	 nezbytných	 opatření	

a	 při	 disciplinovanosti	 máme	 naději,	 že	 vše	
překonáme.	 Přesto	 už	 teď	 víme,	 že	 svět,	 jak	

jsme	ho	znali,	se	navždy	změní.	A	tak	na	naší	pla-
netě	nastává	doba	roušková.

Samozřejmě,	 nebyli	 by	 to	 Češi,	 Moravané	 a	 Sleza-
né,	aby	si	i	v	krizových	situacích	nezachovali	humor	a	optimismus.	
Nic	jiného	nám	taky	koneckonců	nezbývalo.	Po	internetu	kolovala	
spousta	vtipů	i	příměrů,	za	všechny	vybírám	jeden.	Myslím,	že	situ-
aci	vystihuje	dokonale:

Pokora
Lidstvo dostalo přesně takovou chorobu, jakou potřebovalo.

Přestávali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou 
chorobu, abychom si uvědomili, že na něm úplně nejvíc zaleží.

Přestávali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
chorobu, aby byl pobyt v ní pro nás tak vzácný.

Přestali jsme umět fungovat v rodinách, proto nás tato nemoc zavřela 
do našich domovů, abychom se jako rodina opět naučili fungovat.

Přestávali jsme si vážit starých a nemocných, a proto jsme dostali 
tuto chorobu, abychom si připomenuli, jak jsou zranitelní.

Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak 
jsou nepostradatelní.

Přestávali jsme mít úctu k učitelům, a proto nám tato choroba 
zavřela školy, aby si to rodiče mohli vyzkoušet.

Mysleli jsme, že si můžeme koupit cokoliv, být kdekoliv 
a s kýmkoliv, proto jsme dostali takovouto chorobu, abychom 

si uvědomili, že to všecko není samozřejmost.

Opanoval nás mamon, volný čas jsme trávili v nákupních 
centrech, proto nám je tato choroba zavřela, abychom pochopili, 

že štěstí si nemůžeme koupit.

Zaměřovali jsme mnoho pozornosti na náš vzhled a image, 
porovnávali se, proto nám tato choroba zakryla tváře, abychom 

pochopili, že tam netkví naše krása.

Mysleli jsme si, že jsme páni na této zemi, a proto jsme dostali 
tuto chorobu, aby nás něco miniaturního a neviditelného 

dokázalo zkrotit, dát nám poučení a trochu pokory.

Tato choroba nám hodně bere, ale zároveň nám dává možnost 
se tak mnoho naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější...

Dostali jsme chorobu ušitou na míru. Asi jsme ji jako lidstvo 
opravdu potřebovali.

Anna Řezáčová
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Poděkování a „poděkování“
Na	 posledním	 zasedání	 novoveského	 zastupitelstva	 vy-

stoupil	 jeden	občan	 s	návrhem,	 jak	 řešit	 ekologické	problémy	
v	podmínkách	naší	obce.	Byl	ochoten	vysazovat	stromy	všude,	
kde	 by	 to	 bylo	 možné,	 z	 důvodu	 ovzduší	 i	 bránění	 vysychání	
půdy.	Rozvinula	se	debata	o	reálných	možnostech,	diskutovalo	
se	o	vodních	 tocích	na	území	obce.	Vystoupení	dotyčného	vy-
volalo	 hluboké	 sympatie	 –	 všímá	 si	 životního	 prostředí	 v	 naší	
obci,	nabízí	konkrétní	řešení	a	pomoc.	Shoda	panovala	v	tom,	
že	 se	 pro	 životní	 prostředí	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 dělá	 hodně,	
ať	už	jde	o	zdraví	nebo	estetiku,	ale	že	se	dá	hledat	a	musí	hledat	
i	to,	co	lze	udělat	dál.	Jsou	občané	i	sdružení,	která	přiloží	ruku	
k	dílu.	Je	třeba	poděkovat	všem,	jež	pracují	na	tom,	aby	se	ži-
votní	prostředí	zlepšovalo	a	příroda	uvnitř	obce	i	mimo	ni	byla	
v	dobrém	stavu.

Setkáváme	 se	 ale	 i	 s	 opačným	 přístupem.	 Redakční	 rada	
dostala	fotografie,	které	vypovídají	o	zcela	opačném	přístupu	–	
konkrétně	o	bezohlednosti,	chamtivosti	a	sobectví.	Jedna	foto-
grafie	zobrazuje	nedávno	vyčištěný	potůček,	nyní	vyschlý,	neda-
leko	Gramance.	Někdo	si	dal	práci,	aby	jej	vyčistil.	Přijde	někdo	
jiný	a	nahází	tam	„nepořádek“.	To	je	nejen	neúcta	k	přírodě,	ale	
i	k	lidské	práci	a	vůbec	k	prostředí,	ve	kterém	žijeme.	Na	další	
fotografii	je	rozježděný	obecní	trávník	v	parkové	úpravě.	Obec	

platí	ze	společných	peněz	nemalé	prostředky	zahradnické	firmě,	
abychom	žili	v	pěkném	prostředí.	Přijde	či	přijede	jiný	a	trávník	
zničí,	nemluvě	o	 tom,	že	porušuje	pravidla	o	parkování	podle	
obecně	závazné	vyhlášky.	Další	si	obecní	majetek	prostě	zabere	
a	udělá	si	tam	parkoviště.	Poctiví	spoluobčané	za	parkovací	mís-
ta	platí	a	někdo	si	jednoduše	myslí,	že	si	může	obecní	majetek	
bezohledně	zabrat.

Tak	 vidíme	 v	 naší	 obci	 dvojí	 přístup	 k	 přírodě,	 životnímu	
prostředí,	 našemu	 společnému	 či	 soukromému	 majetku.	 Jed-
něm	 je	 třeba	 uctivě	 poděkovat	 a	 těm	 druhým	 „poděkovat“	
za	to,	že	škodí	společnému	dílu.

Redakční rada

ZE ŽIVOTA OBCE

Šije celá obec, Slovácko a Česko…
Krize	 kolem	 koronaviru	 ověřila,	 že	 rčení	 o	 „zlatých	 čes-

kých	ručičkách“	má	reálné	podklady.	Do	šití	roušek	se	zapojila	
řada	firem	a	domácností.	Některé	švadlenky	dobrovolnice	po	
mnoha	letech	oprášily	šicí	stroje	Veritas	a	pustily	se	s	vervou	
do	šití	roušek	různých	střihů,	tvarů	a	barev.	Některé	ženy	po-
skytly	na	roušky	materiál.	Ušité	roušky	dobrovolnice	předávají	
zdarma	 starším	 spoluobčanům	 a	 na	 obecní	 úřad,	 kde	 si	 mo-
hou	naši	občané	roušku	také	bezplatně	vzít.	Patří	mezi	ně	paní	
Jana	Dubná,	Věra	Háblová,	Michaela	Jurásková,	Zuzana	Kar-
pecká,	Jana	Konečná,	Soňa	Mlýnková,	Marta	Novotná,	Soňa	
Pekárová,	 Veronika	 Prelecová,	 Magdaléna	 Váverková,	 Jitka	
Zalubilová,	Iva	Bedřichová,	Dagmar	Botková,	Monika	Plevá-
ková	a	další	nejmenované.	Patří	 jim	velký	dík	a	obdiv.	Velké	
poděkování	 patří	 také	 dobrovolnicím,	 které	 roušky	 poskytly	
Uherskohradišťské	nemocnici	a	ta	nám	pomohla	při	zásobová-
ní	rouškami	našim	občanům.

K	šití	 roušek	se	připojila	 i	naše	 rodačka	Marie	Zelená	se	
svou	 dcerou	 Martinou	 Hrnčířovou,	 které	 roušky	 šijí	 denně	
v	Praze.	Ke	dni	1.	dubnu	 jich	už	 je	více	 jak	1	400	kusů.	Tyto	
roušky	jsou	dány	do	Masarykova	onkologického	ústavu	v	Brně,	

do	FN	U	svaté	Anny	v	Brně,	FN	Brno	–	Bohunice	a	do	mno-
ha	dalších	institucí.	Pamatují	na	pečovatelské	domovy	seniorů.	
Nejdříve	 je	 šily	 zdarma,	 ale	 pak	 pomohli	 manželé	 Hubatzo-
vi	 z	 Brna,	 kteří	 jsou	 majitelé	 významné	 společnosti	 a	 roušky	
od	nich	odkoupili	pro	nemocnice	a	domovy.	Tím	jim	pomohli	
trochu	přežít,	protože	podnikání	 je	závislé	na	zakázkách,	ve-
černí	a	společenské	šaty	asi	nebude	dlouho	nikdo	delší	dobu	
potřebovat.	Jejich	děti	Tomášek	a	Eliška	Hrnčířovy	pomáhají	
tím,	 že	 natočily	 výzvu	 dalším	 dětem,	 aby	 kreslily	 obrázky	 do	
léčeben	 dlouhodobě	 nemocných	 a	 pečovatelských	 domovů,	
protože	v	této	těžké	době	jsou	staří	lidé	velmi	osamělí.	Všem	
dobrovolníkům	v	České	republice	patří	velké	poděkování,	úcta	
a	smeknutí	klobouku.

Věřme,	že	když	všichni	budeme	zodpovědně	dodržovat	veš-
kerá	nařízení	vlády,	budeme	k	sobě	ohleduplní	a	nebudeme	za-
pomínat	na	všechny	naše	rodiny	a	občany,	se	virus	porazí.	Pak	
se	 budeme	 opět	 setkávat,	 navštěvovat	 kulturní,	 společenské,	
sportovní	akce,	děti	budou	chodit	do	 školy,	pracující	 lidé	do	
zaměstnání	a	trávit	hezké	chvíle	v	naší	obci,	naší	zemi.

Miroslava Vajdíková
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Tradiční	ples	SRPŠ	a	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	patří	nepochyb-
ně	k	úspěšným	akcím	v	naší	obci	a	i	letos	se	velmi	vydařil.	Dokazuje	
to	rostoucí	počet	účastníků	plesu,	s	tím	spojený	výtěžek	věnovaný	
škole.	Díky	financím	z	plesu	můžeme	podpořit	více	vzdělávacích,	
výchovných	a	sportovních	akcí,	realizovat	zajímavé	celoškolní	akce	
a	soutěže.	Také	máme	možnost	pořídit	pomůcky,	které	zkvalitňují	
vzdělávání	žáků.	Chtěla	bych	proto	poděkovat	nejen	našim	devá-
ťákům	za	krásné	předtančení,	ale	hlavně	vedoucím	Bohdaně	Krys-
tkové	a	Míše	Breznické	za	trpělivost	a	energii	při	nácviku	tohoto	
vystoupení.	Velký	dík	za	podporu	při	organizaci	plesu	patří	vedení	
obce.	Největší	poděkování	si	pak	zaslouží	všichni	rodiče	a	příznivci	
školy,	kteří	se	podíleli	na	přípravě	a	realizaci	této	akce.	

Alena Horáková

V	sobotu	18.	1.	2020	se	konal	Společenský	ples,	na	kterém	
vystupovali	žáci	9.	třídy.	Připravili	si	tradiční	polonézu,	kterou	
secvičili	originálním	způsobem	bez	jediné	chybičky.	Pod	vede-
ním	zkušených	lektorek	Bohdany	Krystkové	a	Míši	Breznické	
si	 pro	 přítomné	 připravili	 také	 půlnoční	 překvapení.	 Všichni	
diváci,	 rodiče,	vyučující	 i	kamarádi	byli	okouzleni	 tím,	 jak	se	
nám	 během	 jednoho	 večera	 z	 žáků	 vyloupli	 elegantní	 mladí	
lidé	 ovládající	 společenské	 chování.	 Návštěvnost	 plesu	 byla	
vysoká.	

Za	bezchybný	chod	a	zajištění	hladkého	průběhu	celé	akce	
patří	dík	SRPŠ.	

Jana Pašková

Ples SRPŠ a Obce Ostrožská Nová Ves
	V	sobotu	18.	1.	2020	se	uskutečnil	již	třináctý	společný	ples	Spolku	rodičů	a	přátel	školy	při	ZŠ	a	Obce	Ostrožská	Nová	Ves.	

Ples	zahájila	úvodním	slovem	starostka	obce	s	předsedkyní	SRPŠ.	Poté	následovala	asi	nejočekávanější	událost	slavnostního	večera,	
a	tou	bylo	předtančení	žáků	9.	třídy	základní	školy	pod	taktovkou	paní	Bohdany	Krystkové	a	Michaly	Breznické.	Publikum	nadchla	
nejen	choreografie,	ale	i	hezké	šaty	děvčat	a	outfit	chlapců.	Příjemné	bylo	i	půlnoční	překvapení,	které	žáci	předvedli	formou	mo-
derního	tance.		Za	krásné	a	dojemné	vystoupení	patří	velký	dík	žákům,	jejich	rodičům	a	zejména	Bohdaně	a	Michale.	Atmosféru	
plesu	zpříjemňovala	již	tradičně	hudební	skupina	Marathon	Band	pod	vedením	pana	Mathona.

Za	dary	do	tomboly,	která	potěšila	nejednoho	výherce,	patří	velký	dík	všem	sponzorům	a	dárcům.		Zároveň	děkujeme	všem	obě-
tavým	pořadatelům,	rodičům	a	spoluobčanům,	kteří	se	podíleli	na	hladkém	průběhu	plesu.		Děkujeme	i	více	než	čtyřem	stovkám	
návštěvníků	a	těšíme	se	na	shledanou	za	rok.

Výtěžek	z	plesu	bude	již	tradičně	věnován	pro	potřeby	žáků	Základní	školy	v	Ostrožské	Nové	Vsi
Veronika Dostálová

Žij zdravě!
Takové	bylo	téma	projektového	dne	žáků	4.	A,	který	probě-

hl	ve	středu	29.	ledna	2020.	Projektovým	dnem	nás	také	prová-
zela	paní	Monika	Šimčíková,	 výživová	poradkyně	a	odbornice	
v	oblasti	zdravé	životosprávy	a	zdravého	životního	stylu	vůbec.	
I	díky	připravené	prezentaci,	besedě	a	diskusi	se	děti	dozvěděly,	
že	zdravý	životní	styl	není	 jen	o	správném	jídelníčku	a	pitném	
režimu,	ale	také	o	pohybu,	odpočinku	a	psychické	pohodě.	Po-
bavili	jsme	se	také	o	vhodných	a	nevhodných	potravinách,	které	
by	náš	jídelníček	měl	nebo	naopak	neměl	obsahovat.	

V	následující	hodině	si	žáci	ve	dvojicích	na	základě	získaných	
poznatků	sestavili	denní	jídelníček	tak,	aby	odpovídal	pravidlům	
a	zásadám	zdravého	stravování.	Velmi	zábavnou	částí	zdravého	
dopoledne	byla	příprava	pomazánky	a	jednohubek	z	cereálního	
pečiva,	na	kterých	si	děti	rovnou	i	moc	pochutnaly.	A	protože	ke	
zdravému	životnímu	stylu	neodmyslitelně	patří	pohyb,	projekto-
vý	den	jsme	zakončili	tolik	oblíbenou	hodinou	tělocviku.	

Pavla Sedláčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Školní kolo recitační soutěže
Ve	čtvrtek	6.	února	2020,	se	konal	další	ročník	školního	kola	

recitační	soutěže.
Žáci	recitovali	ve	3	kategoriích.	Jejich	výkony	hodnotila	porota	

ve	složení:	paní	vychovatelka	Táňa	Jurásková,	paní	učitelka	Sandra	
Holáková	a	předsedkyní	poroty	byla	paní	Světla	Mitáčková.

Ve	třech	kategoriích	celkem	soutěžilo	27	recitátorů,	v	každé	ka-
tegorii	pak	porota	vybrala	ty	nejlepší,	kteří	svým	medailovým	umís-
těním	získali	mimo	jiné	i	postup	do	okrskového	kola	této	soutěže.

Tak	jako	každý	rok	mohli	podpořit	soutěžící	i	jejich	spolužáci,	
kteří	svým	hlasováním	pak	rozhodli	o	vítězích	„divácké	poroty“	
0. kategorie (1. třída):
1.	místo:	Beáta	Vávrová	z	1.	A
2.	místo:		Anna	Mikošková	z	1.	A,	která	ve	své	kategorii	získala	

i	cenu	divácké	poroty
3.	místo	:	Daniel	Plevák	z	1.	B
1. kategorie (2. a 3. třída):
1.	místo:	Nicol	Zachová	ze	3.	B
2.	místo:	Matěj	Mikoška	ze	3.	A
3.	místo:	Lucie	Slezková	ze	3.	A	a	Veronika	Slováková	ze	2.	A
Diváckou	trofej	v	této	kategorii	získal	Štěpán	Straka	ze	3.	B.
2. kategorie (4. a 5. třída):
1.	místo:	Tobiáš	Dostál	ze	4.	A
2.	místo:	Jakub	Mahdalík	z	5.	třídy
3.	místo:	Lucie	Bartková	ze	4.	A
V	této	kategorii	udělila	porota	 své	ocenění	Kateřině	Lažkové	
z	5.	třídy,	která	se	také	nejvíce	líbila	divákům.

Všichni	recitátoři	si	zaslouží	velkou	pochvalu	za	reprezenta-
ci	svých	tříd	ve	školním	kole	této	soutěže,	vítězům	jednotlivých	
kategorií	gratulujeme	k	jejich	úspěchům	a	přejeme	hodně	štěstí	
v	okrskovém	kole	soutěže,	které	se	bude	konat	13.	února	2020	
v	Uherském	Ostrohu.	

Pavla Sedláčková

Vítězové 0. kategorie (1. třída)

Vítězové 1. kategorie (2. a 3. třída)

Vítězové 2. kategorie (4. a 5. třída)Vítězové Ceny diváků

Úspěch v okrskovém kole recitační soutěže
Ve	 čtvrtek	 13.	 února	 jelo	 10	 žáků	 1.	 stupně	 reprezentovat	 naši	 školu	

v	okrskovém	kole	recitační	soutěže,	kterou	pořádal	DDM	Pastelka	v	Uher-
ském	Ostrohu.	V	nemalém	počtu	konkurence	žáků	z	okolních	škol	obsadily	
Anička	Mikošková	a	Beátka	Vávrová	z	1.	A	první	a	druhé	místo	ve	své	kate-
gorii	a	vybojovaly	si	tak	postup	do	okresního	kola,	které	proběhne	v	Uher-
ském	 Hradišti	 v	 polovině	 března.	 Medailové	 pozice	 obsadili	 také	 Matěj	
Mikoška	ze	3.	A	a	Jakub	Mahdalík	z	5.	třídy,	kteří	získali	krásné	3.	místo.	
Ocenění	poroty	si	přivezla	Nikol	Zachová	ze	3.	B.	

Všem	dětem	děkujeme	za	reprezentaci	školy	a	postupujícím	děvčatům	
přejeme	hodně	štěstí	v	dalším	kole	soutěže.

Pavla Sedláčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Projektový den fyzikálního kroužku a debrujárů
V	 rámci	 podpory	 badatelství	 a	 polytechniky	 jsme	 pro	 naše	

žáky	ve	dnech	28.	–	30.	1.	2020	připravili	možnost	navštívit	mobil-
ní	učebnu	v	kamionu	speciálně	upraveného	pro	výuku.	Žáci	se	tak	
mohli	seznámit	s	principem	pneumatiky	a	jejím	využitím	v	praxi.	
Členové	 fyzikálního	 kroužku	 a	 kroužku	 debrujárů	 absolvovali	
celý	projektový	den	zaměřený	na	využití	pneumatiky	a	hydrauliky	
v	 praxi.	 Nejprve	 podle	 schématu	 žáci	 sestavovali	 obvody,	 které	
propojovali	pomocí	hadiček	tak,	aby	sestava	plnila	určitou	funkci.	
Vytvořili	například	obvod	na	ovládání	rychlosti	pohybu	licí	pánve	
nebo	lisování	plechových	autíček.	V	rámci	vyhodnocení	projek-
tového	dne	žáci	připravili	prezentace,	mladší	 žáci	pracovní	 list,	
ve	kterém	si	znovu	připomněli	získané	vědomosti	a	dovednosti.	
Pro	děti	to	byla	jedinečná	příležitost	propojit	teoretické	znalosti	
s	praxí.	Těšíme	se	na	další	zajímavé	projekty!	

Denisa Hanáčková, Alena Horáková

Mezinárodní setkání v rámci projektu Co-Education: Europe, 
a community of values

V pořadí už druhé mezinárodní setkání, které hostila naše škola, máme úspěšně za sebou!
Rádi bychom také v Profilu představili aktivity, které jsme během tohoto setkání absolvovali.

Den první – pondělí 10. 2. 2020
S	 našimi	 partnery	 z	 Francie,	 Řecka,	 Španělska,	 Turecka	

a	Švédska	jsme	se	potkali	v	Praze	na	půdě	Evropského	domu.	
Zúčastnili	jsme	se	zde	semináře	s	tématem	"Fake	news".

Žáci	pracovali	ve	smíšených	skupinách	na	novinových	titul-
cích	pro	své	články.	Měli	za	úkol	přitáhnout	pozornost	co	nej-
více	čtenářů.

Smyslem	této	aktivity	bylo	uvědomit	si,	jak	snadné	může	být	
vytvářet	a	šířit	nepravdivé	zprávy	a	informace.	A	právě	o	Evrop-
ské	unii	se	takových	zpráv	šíří	více	než	dost.	Vzpomeňme	např.	
na	zprávy	typu,	co	všechno	nám	EU	zakáže.	Ze	semináře	jsme	
si	odnesli	poznání,	že	nemůžeme	věřit	všemu,	co	vidíme,	čteme	
nebo	slyšíme.	Je	třeba	ověřovat	si	zdroj	a	pravdivost	sdělení.

Během	 tohoto	 semináře	 jsme	 navazovali	 první	 kontakty,	
zkoušeli	jsme	angličtinu	v	praxi!

Pro	 naše	 žáky	 je	 účast	 v	 tomto	 projektu	 velká	 příležitost	
a	zkušenost.

Velké	díky	za	program	Erasmus+,	který	nám	toto	umožňuje!
Po	programu	v	Evropském	domě	 jsme	provedli	naše	hosty	

Prahou.	Počasí	mile	překvapilo.	Občas	nám	sice	zafoukalo	do	
zad,	ale	naše	krásné	hlavní	město	a	památky,	které	jsme	cestou	
z	Václavského	náměstí	na	Hrad	a	zpět	viděli,	jsme	si	všichni	uži-
li.	Praha	je	krásná	za	každého	počasí!	

Den druhý – úterý 11. 2. 2020
Druhý	den	našeho	projektového	setkání	Co-Education	Eu-

rope	 probíhal	 na	 půdě	 naší	 základní	 školy.	 Ve	 společenském	
sále	proběhl	uvítací	akt,	při	kterém	paní	starostka	spolu	s	paní	
ředitelkou	přivítaly	zástupce	jednotlivých	zemí.	Naši	žáci	si	při-
pravili	interaktivní	pohádku	"O	Evropské	řepě",	vystoupil	školní	
sbor	a	cimbálová	muzika.	Zahraniční	studenti	představili	všem	
přítomným	formou	krátkých	prezentací	svou	zemi,	město	a	také	
školu.	Této	akce	se	zúčastnili	žáci	5.	–	9.	ročníku	naší	školy,	ale	
také	zájemci	z	řad	rodičů,	přátel	školy	a	také	široké	veřejnosti.	

Poté	 byli	 naši	 hosté	 slavnostně	 přijati	 v	 obřadní	 síni,	 kde	
paní	starostka	zopakovala,	jak	velkou	příležitostí	pro	naši	školu	
a	naše	žáky	účast	v	tomto	projektu	je.		

Chtěli	 bychom	 poděkovat	 také	 vedení	 obce,	 že	 naši	 školu	
v	účasti	v	mezinárodních	projektech	podporuje.	

V	úterý	odpoledne	probíhala	komentovaná	prohlídka	školy,	
kterou	si	pro	zahraniční	hosty	připravili	žáci	9.	třídy.	

Večerní	program	se	konal	v	prostorách	místní	Orlovny.	Na	
začátku	vystoupili	deváťáci	se	svým	předtančením,	zbytek	večera	
pokračoval	v	duchu	volné	zábavy.

Den třetí – středa 12. 2. 2020
Ve	 středu	 jsme	 se	 spolu	 s	 našimi	 hosty	 vydali	 na	 návštěvu	

našeho	krajského	města	Zlína.	Navštívili	jsme	Baťův	památník,	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Baťovo	muzeum	a	seznámili	naše	hosty	s	historií	obuvnické	fir-
my,	kterou	založil		významný	zlínský	podnikatel	a	vizionář.	To-
máš	Baťa	je	příkladem	českého	ševce,	který	se	stal	Evropanem.	
Toto	téma	se	nám	do	našeho	projektu	skvěle	hodilo.	

Nevynechali	jsme	ani	budovu	"21"	a	známou	kancelář	ve	vý-
tahu.	 Žáky	 a	 také	 mnohé	 dospělé	 zaujal	 ale	 především	 výtah	
"Páternoster".

Odpoledne	jsme	na	dopolední	program	tematicky	navázali.	
Po	odpoledním	workshopu	 si	 každý	účastník	odnášel	 ze	 školy	
vlastně	vyrobené	"boty".

Den čtvrtý – čtvrtek 13. 2. 2020
K	 aktivitám,	 které	 jsou	 vždy	 velmi	 vítanými	 a	 oblíbenými	

u	všech	zahraničních	účastníků,	je	účast	ve	vyučovacích	hodinách.	
Těmto	aktivitám	jsme	tedy	vyhradili	celé	čtvrteční	dopoledne.

Tématem	hodin,	které	si	paní	učitelky	prvního	stupně	se	žáky	
připravily,	byla	Evropa	a	Evropská	unie.	Během	příprav	disku-
tovali	společně	o	významu	EU,	o	tom,	jaké	výhody	či	nevýhody	
nám	členství	v	EU	přináší.	Ví,	kolik	má	EU	členských	států,	zna-
jí	hymnu,	vlajku	a	ostatní	symboly.	

Hodiny	 byly	 velmi	 nápadité.	 Žáci	 se	 poctivě	 připravovali	
a	mnohdy	do	příprav	vtáhli	i	své	rodiče,	za	což	jim	patří	velké	
poděkování.	

Byl	to	opravdu	krásný	a	povedený	projektový	den,	při	kterém	
si	žáci	prvního	stupně	vyzkoušeli	umění	prezentace	před	ostatními.	
Bez	zaváhání	a	jakéhokoliv	náznaku	nejistoty	se	postavili	před	naše	
hosty	a	předvedli	své	znalosti	a	dovednosti.	Hodiny	si	užívaly	obě	
dvě	strany.	Sami	žáci	se	vyjádřili,	že	přípravami	žili,	že	 je	taková	
práce	opravdu	bavila	a	že	se	hodně	nového	dozvěděli	a	naučili.	

Po	ukázkových	hodinách	měli	žáci	možnost	besedovat	s	na-
šimi	zahraničními	hosty.	Žáci	se	neostýchali	a	ptali	se	na	nejrůz-
nější	věci,	které	je	zajímaly.	

Myslím,	že	si	z	tohoto	dne	odnášeli	všichni	ty	nejlepší	zážitky	
a	snad	i	poznání,	že	právě	takové	vzájemné	setkávání	a	pozná-
vání	je	tou	nejlepší	příležitostí	k	učení	se.	

Pro	druhý	stupeň	si	hodiny	o	EU	připravili	 lektoři	Europe	
Direct	Kroměříž	a	Eurocentra	Zlín.	Žáci	získali	základní	infor-
mace	 o	 EU,	 ale	 dozvěděli	 se	 i	 spoustu	 zajímavých	 informací,	
které	mohli	také	zužitkovat	v	pátečním	závěrečném	kvízu.

Poslední	aktivitou,	která	byla	pro	žáky	druhého	stupně	při-
pravena,	byla	hra	Fakescape.	Tu	připravili	studenti	Masarykovy	
univerzity.	Jedná	se	o	projekt,	ve	kterém	chtějí	studenty	a	žáky	
naučit	kriticky	přemýšlet	o	informacích,	které	denně	čtou	a	sdí-
lí	na	sociálních	sítích.	Cílem	této	aktivity	bylo,	aby	si	naši	žáci	
prakticky	vyzkoušeli,	 jak	mají	ověřovat	 informace	a	uvědomili	
si,	jaké	mediální	nástrahy	na	ně	v	on-line	světě	číhají.		

Odpoledne	jsme	společně	navštívili	Uherské	Hradiště.	Prošli	
jsme	nejzajímavější	památky	ve	městě,	naši	komentovanou	pro-
hlídku	jsme	zakončili	u	hradišťské	věznice.	

Den pátý – pátek 14. 2. 2020
Pátek	byl	posledním	projektovým	dnem.	I	tento	den	jsme	vy-

užili	k	tomu,	abychom	se	vzájemně	poznali	a	dozvěděli	se	o	sobě	
další	nové	věci.	Tentokrát	jsme	zabrousili	do	oblasti	kulturní.

Další	 zajímavou	 aktivitou	 byla	 bezesporu	 výuka	 tanců,	 při	
kterých	 jednotlivé	 státy	 prezentovaly	 svoji	 národní	 kulturu.	
Úkolem	každé	země,	bylo	připravit	si	tanec,	který	nejprve	žáci	
předvedli	a	pak	jej	naučili	všechny	ostatní.	Tance	byly	rozmanité	
a	všichni	se	s	velkou	chutí	vrhli	do	nácviku.	My	jsme	si	pro	naše	
hosty	připravili	tance	z	naší	oblasti	Dolňácko.	"Hucká	sedlcká"	
šla	všem	skvěle!

Tato	 aktivita	 měla	 za	 cíl	 nabídnout	 žákům	 poznání,	 že	 je	
Evropa	multikulturním	hodnotovým	společenstvím	států,	které	
mají	každý	svoji	vlastní	identitu.	

Poté	jsme	se	společně	přesunuli	do	společenského	sálu.	Vel-
mi	 nás	 potěšilo,	 že	 naše	 pozvání	 přijal	 poslanec	 Evropského	
parlamentu	pan	Tomáš	Zdechovský,	který	přijel	za	našimi	žáky	
a	také	hosty	diskutovat	o	práci	politika,	poslance,	významu	EU	
a	o	všem,	co	nás	zajímalo.	

Této	 akce	 se	 zúčastnili	 žáci	 5.	 –	 9.	 ročníku	 a	 také	 zájemci	
z	řad	rodičů,	přátel	školy	a	široké	veřejnosti.	Bylo	to	velmi	pří-
jemné	povídání,	do	kterého	se	naši	žáci	se	zájmem	zapojili.	

Poslední	aktivitou,	 ve	které	mohli	 žáci	 zúročit	 všechny	po-
znatky,	které	buď	znali	už	z	dřívějška,	ale	také	ty,	které	během	
projektového	týdne	získali,	byl	soutěžní	kvíz.	Jeho	tématem	byla	
podle	očekávání	Evropa	a	Evropská	unie.	O	vítězství	se	utkalo	
celkem	osm	šestičlenných	mezinárodních	týmů,	odměna	čekala	
na	ty	týmy,	které	se	umístily	na	prvních	třech	místech.

Závěrem malé shrnutí
Naši	 školu	 navštívilo	 11	 dospělých	 a	 30	 žáků	 z	 	 pěti	 zemí.	

Všichni	 žáci	 byli	 ubytováni	 v	 rodinách.	 Velké	 díky	 patří	 Vám,	
kteří	jste	do	svých	rodin	žáky	přijali.	Díky	za	Vaši	ochotu,	příspě-
vek	na	rautový	stůl	a	za	aktivity,	které	jste	pro	hosty	připravili.	

Prožili	 jsme	společně	týden,	při	kterém	jsme	vzájemně	po-
znávali	 nejen	 Evropu,	 ale	 především	 sebe	 vzájemně.	 Navázali	
jsme	nejen	partnerství,	ale	mnohdy	také	přátelství.	Jsme	pyšní	
na	to,	že	naše	škola	účast	v	mezinárodních	projektech	může	na-
šim	žákům	nabídnout.	

Poděkování	 patří	 všem	 učitelům	 a	 zaměstnancům	 školy	
a	především	týmu,	který	měl	přípravu		a	průběh	celého	projek-
tového	týdne	na	starost.

Díky	za	program	Erasmus+,	díky	EU	za	finanční	podporu	
tohoto	projektu.

Během	tohoto	projektového	týdne	proběhlo	také	setkání	ko-
ordinátorů,	kteří	hodnotili	dosavadní	projektovou	práci	a	aktivi-
ty,	které	jsou	nedílnou	součástí	projektu.

Byly	naplánovány	další	aktivity	a	také	termín	třetího	projek-
tového	setkání,	které	se	uskuteční	ve	Francii	v	Bordeaux.

Tohoto	projektového	setkání	by	se	mělo	zúčastnit	také	osm	
žáků	naší	školy.	Setkání	je	naplánováno	na	květen	2020.

Adéla Botková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Projektový den ve 4. B
V	rámci	projektového	dne	nazvaného	

„Volba	 povolání“	 se	 žáci	 čtvrté	 třídy	 se-
známili	s	povoláním	pro	muže	i	ženy,	ka-
deřník	 –	 kadeřnice.	 Dozvěděli	 se,	 jakou	
školu	si	vybrat	ke	studiu	tohoto	povolání,	
že	kromě	zručnosti	jsou	potřeba	i	znalosti	
matematiky	 (jak	 správně	 spočítat	 cenu,	
jak	 si	 plánovat	 a	 objednávat	 různé	 pro-
dukty),	českého	jazyka	(komunikace	s	kli-
enty),	 ale	 i	 biologie.	 Paní	 Barbora	 Kru-
tílková	 jim	 ukázala,	 jak	 se	 mají	 správně	
starat	o	své	vlasy,	společně	si	navrhli	pár	
účesů	a	také	si	vyzkoušeli	účesy	na	svých	
spolužácích.	Ani	kluci	nezaháleli,	mohli	si	
vyzkoušet	holení.

Den	 si	 všichni	 dost	 užili	 a	 těší	 se	 na	
další….

Lenka Běhalová, žáci 4. B

Olympiáda v anglickém jazyce
Olympiáda	 v	 anglickém	 jazyce	

je	 jednou	 z	 tradičních	 příležitos-
tí,	kde	si	mohou	žáci	porovnat	své	
znalosti	 a	 dovednosti	 s	 vrstevníky	
z	 jiných	 škol.	 V	 letošním	 školním	
roce	ze	školního	kola	do	okresního	
kola	postoupil	jako	vítěz	žák	deváté	
třídy	Jakub	Stloukal.	Okresní	kolo	
se	již	tradičně	konalo	v	prostorách	
ZŠ	UNESCO	v	Uherském	Hradišti	
v	úterý	18.	února	2020.	V	náročné	
konkurenci	 –	 celkem	 27	 soutěží-
cích,	z	nichž	mnozí	předvedli	velmi	
vysokou	 jazykovou	úroveň,	byl	náš	
reprezentant	 nejlepší.	 Zvítězil	 za-
slouženě	 a	 postoupil	 do	 krajského	
kola.

Gratulujeme	 k	 velkému	 úspě-
chu	 Jakubu	 Stloukalovi,	 žáku	 naší	
školy!

Michal Orava

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Velký úspěch naší 
žákyně

Každý	 rok	 se	 uskuteční	 řada	 soutěží	
a	olympiád.	Žáci	tak	mají	možnost	porovnat	si	
své	znalosti	a	dovednosti	v	různých	oblastech	
se	svými	vrstevníky	i	z	jiných	škol.

Před	Vánocemi	se	každoročně	koná	školní	
kolo	Olympiády	v	českém	jazyce	a	2	nejúspěš-
nější	řešitelé	postupují	do	okresního	kola.	To	
již	 pravidelně	 pořádá	 ZŠ	 Sportovní	 v	 Uher-
ském	Hradišti	koncem	ledna.	I	letos	se	olym-
piády	zúčastnili	2	žáci	9.	ročníku,	a	to	Martin	
Šálek	a	Magdalena	Lukešová.	Oba	se	úspěšně	
„porvali“	 se	 zadáním,	které	bylo	pro	některé	
tvrdým	 oříškem.	 Martin	 byl	 úspěšný	 řešitel	
a	 Magda	 v	 silné	 konkurenci	 58	 žáků	 základ-
ních	škol	i	gymnázií	obsadila	2.	místo	s	postu-
pem	do	kraje.

Jana Melichárková
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Lyžařský kurz
V	pondělí	17.	února	odjeli	žáci	7.	a	8.	ročníků	na	

lyžařský	 výcvikový	 kurz	 do	 Filipovic	 v	 Jeseníkách.	
I	 když	 bylo	 sněhové	 nadílky	 letošní	 zimu	 velmi	 po-
skrovnu,	 	skiareály	měly	zasněženo,	a	tak	 jsme	i	my	
mohli	 vyrazit	 na	 svah.	 Cílem	 prvního	 dne	 nebyly	
žádné	velké	sportovní	výkony,	šlo	hlavně	o	rozřazení	
dětí	do	družstev	podle	 jejich	 lyžařských	dovedností.	
Další	dny	žáci	pilně	trénovali	techniku	jízdy	ve	svých	
týmech	pod	dozorem	instruktorů.	Už	ve	středu	se	té-
měř	všichni	odhodlali	vyjet	sedačkovou	lanovkou	na	
samotný	 vrchol	 sjezdovky	 a	 úspěšně	 pak	 dojet	 zpět	
k	dolní	 stanici.	Po	obědě	nás	čekala	zajímavá	před-
náška	 pracovníka	 horské	 služby	 a	 po	 ní	 zasloužený	
relax	 v	 hotelovém	 bazénu.	 V	 pátek	 už	 nikdo	 nepo-
znal,	 kdo	 je	 ze	 kterého	 družstva.	 Všichni	 perfektně	
zvládli	jízdu	s	obloučky,	i	když	terén	už	nebyl	zrovna	
nejlepší.	Všechny	bychom	chtěli	pochválit	za	obrov-
skou	snahu,	kterou	na	svahu	projevili	a	díky	které	se	
z	„nelyžařů“	stali	dobrými	lyžaři!						

Patricie Bobková

Čtvrťáci na ledě
V	průběhu	měsíců	ledna	a	února	absolvovali	žáci	4.	roční-

ku	výuku	bruslení.	Jezdili	jsme	každý	pátek	hned	ráno	a	brus-
lením	jsme	tak	páteční	vyučování	začínali.	Na	konci	týdne	to	
byla	vždycky	dobrá	ranní	rozcvička	:)

Mezi	 dětmi	 byli	 jak	 úplní	 začátečníci,	 kteří	 na	 bruslích	
stáli	 poprvé,	 tak	 i	 Ti,	 kteří	 už	 dříve	 objevili	 kouzlo	 tohoto	
zimního	sportu	a	s	rodiči	bruslit	jezdí	nebo	se	dokonce	věnují	
hokeji.

Od	toho	se	také	odvíjel	způsob	výuky,	kdy	se	začátečníci	
seznamovali	se	základními	technikami	jízdy,	učili	se	správně	
odrážet	a	přenášet	rovnováhu.	Ti	pokročilejší	zvládali	 i	ná-
ročnější	 „kousky“,	 vyzkoušeli	 si	 například	 slalom	 mezi	 ku-
žely,	jízdu	pozpátku	nebo	si	zahráli	hokej.	Nejdůležitější	ale	
bylo	nadšení	a	radost	z	tohoto	sportu,	které	byly	hodinu	od	
hodiny	na	dětech	znát	víc	a	víc.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová
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SPOLKY

Úspěšný Hasičský ples
V	sobotu	15.	února	2020	uspořádal	Sbor	dobrovolných	ha-

sičů	tradiční	Hasičský	ples	ve	Sportovní	hale	v	Ostrožské	Nové	
Vsi.	Všem	návštěvníkům	hrála	k	tanci	i	poslechu	dechová	hud-
ba	Novovešťanka	a	kapela	Kumpáni.	V	letošním	roce	jsme	se	
mohli	 těšit	z	četné	účasti	 jak	zdejších,	 tak	přespolních	hostů.	
Nechyběli	 ani	 hasiči	 z	 našeho	 spřáteleného	 sboru	 z	 Ostrova	
u	Macochy.	O	zpestření	programu	se	postarali	žáci	devátého	

ročníku	Základní	školy	Ostrožská	Nová	Ves	se	svým	tanečním	
vystoupením.	 Nechybělo	 také	 bohaté	 občerstvení	 a	 tombo-
la,	 ve	 které	 se	 letos	 díky	 štědrým	 sponzorům	 sešlo	 krásných	
351	cen.	Na	závěr	patří	poděkování	všem,	kteří	se	podíleli	na	
přípravě	plesu,	na	úklidu	po	plesu	a	samozřejmě	všem	sponzo-
rům.	Děkujeme.

Anna Miklíčková

Myslivecký spolek Jezera Ostrožská Nová Ves  
a jeho činnosti v roce 2019

V	uplynulém	roce	se	členové	mysliveckého	spolku	zabývali	
především	výkonem	práva	myslivosti	a	dalšími	činnostmi,	které	
úzce	souvisí	s	péčí	o	zvěř	a	honitbu	samotnou.

Letos,	 díky	 teplotně	 příznivé	 zimě,	 se	 investovalo	 do	 při-
krmování	méně	finančních	prostředků,	krmiva	i	času.	Členové	
spolku	se	tak	mohli	více	věnovat	jiným	činnostem.	I	v	předcho-
zím	roce	se	spolek	soustředil	na	získávání	pozemků	od	soukro-
mých	vlastníků,	které	by	byly	účelně	využívány	jako	zvěřní	políč-
ka	a	sloužily	zároveň	ke	zkvalitnění	honitby.

Velkým	 počinem	 loňského	 roku	 byla	 koupě	 sousedního	
domu	 vedle	 stávajícího	 „mysliveckého	 areálu“.	 V	 uplynulém	
roce	se	většina	brigádnických	hodin	zaměřila	na	opravy	a	pře-
stavbu	tohoto	domu,	který	má	do	budoucna	sloužit	jako	rozšíře-
né	a	účelnější	zázemí	novoveských	myslivců.	

V	rámci	brigádnických	hodin	opět	proběhlo	vysekání	ráko-
sí	 za	 lázněmi,	 na	 Gramanci	 pak	 vyřezávání	 dřevinných	 náros-
tů	v	proutníku	a	výsadba	nových	stromků.	Pečováno	také	bylo	
o	 stávající	myslivecká	políčka,	která	 jsou	 rozeseta	po	celé	ho-
nitbě	 (osev,	 údržba,	 sklizeň).	 Dále	 byla	 v	 rámci	 honitby	 nově	
postavena	nebo	opravena	řada	mysliveckých	zařízení,	bez	nichž	
by	bylo	právo	myslivosti	jen	stěží	možné	vykonávat.

V	 loňském	 roce	 také	 pokračovala	 spolupráce	 s	 rybářským	
svazem,	 kterému	 jsou	 členové	 spolku	 nápomocni,	 v	 tlumení	

tlaku	některých	vybraných	druhů	zvěře	pro	zdárný	chov	ryb.	
V	jarních	měsících	proběhla	v	Boršicích	chovatelská	přehlíd-

ka	 trofejí.	 Tato	 tradiční	 akce,	 pořádaná	 Okresní	 mysliveckou	
správou,	každoročně	přiláká	myslivce	a	nejen	je	na	podívanou,	
která	se	jen	tak	nevidí.	Příchozí	se	tak	můžou	„pokochat“	my-
sliveckými	trofejemi	nejrůznějších	druhů	zvěře	ulovené	v	před-
chozím	roce.

Jako	každý	rok	i	letos	byla	na	fotbalovém	hřišti	uspořádána	
tradiční	a	oblíbená	„Myslivecká	noc“.	Akce	se	konala	13.	čer-
vence	a	i	přes	nepřízeň	počasí,	která	doprovázela	dopolední	pří-
pravy,	si	na	ni	stovky	místních	i	přespolních	našly	cestu.	Ani	jako	
v	minulých	letech	nemohla	chybět	bohatá	tombola,	která	zahr-
novala	i	několik	kusů	zvěře,	dále	pak	myslivecký	guláš	a	klobásy.	
To	vše	v	kombinaci	 s	živou	hudbou,	vínem,	pivem	a	výbornou	
náladou	končilo	v	ranních	hodinách	a	učinilo	tak	zábavu	opět	
velmi	vydařenou.

Vyvrcholení	každoroční	péče	a	hospodaření	se	zvěří	v	honit-
bě	 jsou	hony.	Letos	 se	 jich	pořádalo	pět	a	 lovili	 se	mimo	 jiné	
především	bažanti	a	zajíci.	Letošní	úlovky	byly	oproti	jiným	ro-
kům	vyšší,	 mnozí	 se	 s	 takovými	počty	ulovené	 zvěře	nesetkali	
několik	let.	I	takto	vypadá	odměna	za	vyvinuté	úsilí	v	péči	o	zvěř	
a	tlumení	tlaku	zvěře	myslivosti	škodící.

Beata Sýkorová
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Včelaři hodnotili rok 2019
V	sobotu	8.	2.	2020	se	konala	výroční	členská	schůze	včelařů	

ZO	Ostrožská	Nová	Ves.	Letos	jsme	opět	zvolili	prostředí	Golf	
resortu	Jezera.	Byli	pozváni	všichni	členové.	Také	mezi	nás	přišli		
starostka	Ostrožské	Nové	Vsi	Jaroslava	Bedřichová	a	starosta	
Ostrožské	Lhoty	Roman	Tuháček.	Jako	každý	rok	jsme	zhodno-
tili	naši	činnost	v	uplynulém	roce	a	nastínili	plán	na	rok	letošní.	
Jaký	byl	tedy	rok	2019	pro	místní	včelaře?

Ve	vedení	organizace	jsme	nezaznamenali	žádné	změny.	Vý-
bor	zvolený	v	roce	2015	funguje	ve	stejném	složení	dodnes,	letos	
proběhli	 sice	volby	výboru,	ale	žádná	výrazná	změna	ve	vedení	
organizace	nenastala.	Naše	organizace	má	k	dnešnímu	dni	39	čle-
nů	a	spravuje	cca	400	včelstev.	Průměrný	věk	včelařů	v	naší	orga-
nizaci	je	53,1	let.	Minulý	rok	vyprodukovali	cca	3	tuny	medu	(dle	
statistik),	oproti	roku	2018	je	to	o	2,5	tuny	méně.	Katastr	Ostrož-
ská	Nová	Ves	byl	na	začátku	roku	2017	zahrnut	do	ochranného	
pásma	moru	včelího	plodu.	Byli	jsme	naštěstí	na	okraji	vymeze-
ného	pásma	a	všechna	provedená	kontrolní	vyšetření	v	roce	2018	
dopadla	dobře	a	mor	včelího	plodu	se	u	nás	naštěstí	neobjevil.	Le-
tos,	tzn.	po	2	letech	od	zrušení	ochranného	pásma,	jsme	provedli	
kontrolní	vyšetření,	které	dopadlo	naštěstí	opět	dobře.

Nyní	 něco	 málo	 k	 našim	 aktivitám…	 Jako	 každý	 rok	 i	 loni	
jsme	byli	na	společném	zájezdu	s	přáteli	z	Uherského	Ostrohu,	
loni	se	konal	zájezd	v	sobotu	4.	května.	Tentokrát	jsme	se	vydali	
na	výstavu	Floria	v	Kroměříži	a	 také	na	exkurzi	k	panu	Říhovi	
do	 Pravčic,	 kde	 byla	 k	 vidění	 výroba	 mezistěn.	 V	 červnu	 naše	
organizace	pořádala	 již	V.	ročník	včelařského	dne,	přijel	k	nám	

přednášet	přítel	Kalenda	ze	Zlína,	téma	bylo:	Problematika	vče-
laření	 v	 praktických	 otázkách.	 Na	 podzim	 se	 uskutečnilo	 jako	
každoročně	oficiální	ukončení	včelařské	sezóny	–	již	13.	v	řadě!	
Letos	 pořádala	 společenský	 večer	 naše	 organizace	 a	 akce	 pro-
běhla	v		Golf	resortu	JEZERA.	Naši	mladí	včelaři	se	v	minulém	
roce	opět	 zúčastnili	oblastního	kola	 soutěže	Zlatá	včela,	 tento-
krát	v	Želechovicích.	Naši	organizaci	 reprezentovali	3	žáci	vče-
lařského	kroužku,	na	první	místa	 jsme	 tentokrát	nedosáhli,	 ale	
i	 tak	bychom	chtěli	 všem	našim	mladým	včelaříkům	poděkovat	
za	vynikající	reprezentování	na	včelařských	soutěžích,	kterých	se	
účastní.	Jen	tak	dál!	

Díky	 našim	 sponzorům	 se	 nám	 podařilo	 v	 loňském	 roce	
pořídit	 vybavení	 členů	včelařského	kroužku,	 semena	a	 sazeni-
ce	 včelařsky	 významných	 rostlin	 a	 dále	 jsme	 peníze	 využili	 na	
budování	 včelařské	základny	Hájek,	na	které	 se	 stále	pracuje.	
A	proto	bych	chtěl	všem	našim	sponzorům	poděkovat	za	pod-
poru.		Děkujeme.	

Činnost	naší	základní	organizace	je	dosti	bohatá,	do	budouc-
na	samozřejmě	chceme	tento	trend	udržet.	Již	nyní	bych	Vás	rád	
pozval	na	náš	 již	tradiční	včelařský	den	–	 	VI.	ročník,	který	se	
uskuteční	27.	6.	2020	v	Sirnatých	lázních.	Máme	již	přislíbenou	
přednášku	 na	 téma:	 Biotechnické	 metody	 chovu	 a	 ošetřování	
včel	 během	 roku.	 Samozřejmě	 bude	 připraven	 i	 další	 bohatý	
program.	Podrobnější	informace	včas	zveřejníme.	Těší	se	na	vás	
vaši	včelaři.

Pavel Peprník

SPOLKY / KULTURA

Novoroční beseda
Třetí	úterý	v	lednu	se	na	domku	sešli	všichni,	kteří	na	besedy	

chodí.	Tentokrát	 jsme	ochutnávali	zabijačkové	speciality	dopl-
něné	cibulí,	hořčicí,	křenem	a	chlebem.	K	zapití	byl	horký	čaj,	
aby	se	„tuky	lépe	rozpustily“.	Zavzpomínali	jsme	na	mládí,	kdy	
bylo	prasátko	téměř	v	každém	domě	a	skoro	pravidelně	(v	tom-
to	zimním	období)	se	v	sobotu	dědinou	linula	vůně	ovaru,	škvar-
ků	a	ostatních	dobrot.

Kolikpak	 chlívků	 ve	 vsi	 má	 své	 živé	 obyvatele	 ještě	 dnes?	
Možná,	že	za	vše	částečně	může	složitá	byrokracie	při	udělování	
povolení	udělat	si	domácí	zabijačku	jako	dřív	…	A	kolik	máme	
řezníků	schopných	udělat	celou	zabijačku?	Kdo	má	doma	ještě	
troky,	kotel	s	kotlinou	nebo	trojnožku	s	kladkou?	Na	co	by	nám	
to	dnes	doma	bylo!	A	kdo	si	dobrovolně	nechá	zaneřádit	dům	
bahnem,	 štětinami	 a	 sádlem	 na	 botách?	 Už	 jsme	 zase	 o	 krok	
dále	a	pohodlnější,	nechce	se	nám	podstupovat	boj	s	následky	
domácí	porážky	prasátka.	Zajdeme	si	do	krámu	a	koupíme	si	to,	
na	co	máme	chuť	či	peníze.

Ale	i	tak	si	rádi	zavzpomínáme	na	staré	dobré	časy,	kdy	se	pra-
se	vyvádělo	z	chlívku,	uvazovalo	se	za	nohu	na	lano,	někdy	i	prcha-
lo	a	chytalo	se	na	zahradě,	pak	třeba	převrátilo	troky.	Kdy	se	den	
předem	nebo	brzo	ráno	v	den	zabijačky	sešly	ženy	z	celé	rodiny,	
loupaly	česnek	a	cibuli,	chystaly	zeleninu	a	koření,	shromažďova-
ly	všemožné	nádoby	všech	velikostí,	dohlížely,	aby	bylo	pro	pana	
řezníka	všechno	připraveno	a	nic	nechybělo.	Rozdělily	se	úkoly,	co	
kdo	bude	dělat	a	komu	bude	pomáhat,	dokonce	i	děti	se	musely	
zapojit.	Třeba	i	do	nepopulárního	a	dnes	už	těžce	představitelné-
ho	(dle	EU	zcela	jistě	nepřípustného)	„chytání	a	míchání	krve“.	
Jinak	by	nebylo	co	dát	do	jelítek.	A	bylo	také	potřeba	se	někdy	
i	v	třeskutém	mraze	pořádně	zahřát.	Vařily	se	litry	čaje	a	samozřej-
mě	nikdy	nechybělo	něco	ostřejšího.	Někteří	se	taky	z	toho	celého	
zabijačkového	mumraje	vzpamatovávali	i	několik	dní.

A	 proto	 jsme	 i	 my	 na	 besedu	 připravili	 tlačenku,	 jitrničky	
a	podbradek.	Chutnalo	nám.

Anna Řezáčová
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KULTURA

Ples v Orlovně
V	sobotu	11.	ledna	2020	se	uskutečnil	Ples	v	Orlovně,	který	

pořádala	Jednota	Orel,	místní	organizace	KDU-ČSL	a	farnost	
Ostrožská	Nová	Ves.

Ples	zahájil	P.	Jan	Žaluda,	na	ples	zavítala	také	radní	Zlínské-
ho	kraje	Michaela	Blahová,	která	zodpovídá	za	oblast	sociálních	
záležitostí,	rodinnou	politiku	a	neziskový	sektor.	Dalším	milým	
hostem	byl	poslanec	Parlamentu	ČR	Ondřej	Benešík	a	nesmíme	
zapomenout	ani	na	našeho	pana	místostarostu	Marka	Juráska.	
Všichni	jmenovaní	dorazili	na	ples	i	se	svými	partnery.	

Všem,	kteří	se	plesu	zúčastnili,	děkujeme	za	podporu.	Velké	

a	upřímné	díky	patří	také	všem,	kteří	přispěli	do	tomboly.	Moc	
si	toho	vážíme.	DĚKUJEME.

Poslední	poděkování	patří	také	všem,	kteří	se	podíleli	na	or-
ganizaci	celého	plesu.	

Už	teď	Vás	všechny	co	nejsrdečněji	zveme	na	další	ples,	který	
se	uskuteční	v	sobotu	30.	ledna	2021.	K	tanci	a	poslechu	bude	
hrát	skupina	Trinom.

Těšíme	se	na	Vás.
Adéla Botková

Košt pálenek v Bukovanech
1.	února	měla	být	hromniční	zima	–	mělo	mrz-

nout,	 střechy	 i	 pole	 měly	 být	 přikryty	 bílou	
peřinou,	všude	hromady	odhrnutého	sněhu.	
Ale	letos	nic.	Den	před	Hromnicemi	svíti-
lo	sluníčko,	bylo	14°C	a	hodilo	se	spíš	„jít	
doryt	vinohrad“.	Pozvání	na	košt	slivovi-
ce	a	ostatních	destilátů	dostali	Krasavci	
i	 Denica.	 Deset	 chlapů	 a	 deset	 žen	 re-
prezentovalo	 naši	 obec	 v	 Bukovanech.	
Víte,	kde	leží?	Hned	za	Kyjovem	a	kop-
cem	Strážovákem.	Malá	dědinka	rozlože-
na	na	dvou	kopečcích.	Na	jednom	domky,	
nový	kostel	a	kulturní	dům	sloužící	současně	
jako	tělocvična.	Na	druhém	kopečku	nádherný	
bukovanský	větrný	mlýn.

Tak	v	těchto	Bukovanech	byl	23.	ročník	koštu	pá-
lenek.	 Prý	 největší	 v	 republice.	 Kdo	 viděl,	 uvěřil.	

Sešlo	 se	 téměř	 1	 000	 vzorků,	 mezi	 nimiž	 bylo	
nejvíce	slivovic	a	meruňkovic,	dorazily	ale	také	
pálenky	z	hrušek,	jablek,	broskví,	mirabelek,	
špendlíků,	rynglí,	třešní,	višní	a	směsky.	Ne-
chyběly	 ani	 „dámské“	 likéry	 jako	 višňovky,	
ořechovky	a	 jiné	speciality.	Z	toho	výčtu	je	
pochopitelné,	 že	 nešlo	 ochutnat	 všechno	
a	bylo	nutné	„vééélice	uvážlivě“	vybírat,	aby	

byl	člověk	schopen	i	následných	činností.	Jako	
třeba	odzpívat	připravený	program	a	dostat	se	

bezpečně	domů.	Bylo	to	pěkné	a	pro	naše	chlapy	
určitě	i	poučné,	jak	vylepšit	svůj	další	košt.

Anna Řezáčová

Pohled do naší dávné historie
Ne	každé	vědecké	kapacitě	s	tituly	před	i	za	jménem	se	po-

daří	 „přednášet	 20	 m	 od	 rodného	 domu“.	 Takovou	 osobností	
v	oblasti	dějin	Velké	Moravy	nepochybně	 je	známý	novoveský	
rodák	doc.	PhDr.	Luděk	Galuška,	CSc.	Jeho	přednáška	Pohan-
ství a křesťanství aneb Na cestě od Peruna ke Kristovi,	uspo-
řádaná	ve	spolupráci	 s	Moravským	zemským	muzeem	v	Brně,	
byla	původně	určena	do	prostor	naší	knihovny.	Velkou	zásluhu	
na	jejím	konání	má	naše	knihovnice,	paní	Hana	Uherková.	Paní	
starostka	 ale	 mínila,	 že	 na	 ni	 přijde	 určitě	 více	 lidí,	 než	 kolik	
má	knihovna	míst	k	sezení.	A	měla	pravdu.	Do	společenského	
sálu	dorazilo	ve	čtvrtek	6.	února	více	než	sto	diváků	dychtivých	
poznat	zajímavou	částí	naší	dávné	historie.

Přesné	 události	 v	 době	 přechodu	 obyvatel	 Velké	 Moravy	
z	pohanského	mnohobožství	na	křesťanskou	víru	–	víru	v	jediné-
ho	 boha	 –	 nelze	 jednoznačně	 určit.	 Jeho	 překrývání	 a	 míchání	
a	nakonec	úplné	nahrazení	probíhalo	v	průběhu	života	asi	dvou	
generací	dávných	Moravanů.	Způsob	uctívání	pohanských	bož-
stev	 nebo	 pohřbívání	 mrtvých	 lze	 vyčíst	 jednak	 z	 dochovaných	
archeologických	nálezů	na	Slovácku,	ale	i	z	podobností	u	jiných	
slovanských	národů	té	doby.	V	přijímání	křesťanství	byli	zřejmě	
Moravané	pokrokoví,	neboť	je	známo,	že	první	česká	knížata	byla	
pokřtěna	v	9.	století	z	rukou	biskupa	Metoděje	na	Velké	Moravě.

Posezení	bylo	provázeno	diapozitivy,	které	přibližovaly	ob-
sah	výkladu.	Závěrečným	zobrazením	na	diapozitivu	byla	nád-
herná	(	i	když	částečně	poškozená	)	freska	z	římského	kostela	
sv.	Klimenta	:	papež	Hadrián	II.	vítá	v	roce	867	v	Římě	Konstan-
tina	a	Metoděje.

Tento	papež	 sehrál	 velkou	 roli	 v	misijním	díle	 slovanských	
věrozvěstů,	 když	 v	 letech	 867–868	 Metoděj	 a	 především	 Kon-
stantin	 obhájili	 v	 Římě	 používání	 staroslověnského	 jazyka	 při	
bohoslužbách.	Bylo	 to	poprvé,	kdy	byla	na	západě	překonána	
tzv.	 trojjazyčná	 hereze	 –	 jednalo	 se	 o	 tvrzení	 latinských	 cír-
kevních	 otců,	 že	 bohoslužby	 mohou	 být	 slouženy	 pouze	 ve	
třech	 jazycích:	 řecky,	 hebrejsky	 a	 latinsky.	 Od	 té	 doby	 tedy	

Velkomoravané	 používali	 při	 bohoslužbách	 i	 v	 běžném	 životě	
jazyk,	který	pro	nás	Cyril	s	Metodějem	vymysleli.	Z	něj	se	po-
stupně	vyvinul	jazyk,	který	používáme	dodnes.

Docent	Galuška	přislíbil	další	pokračování	přednášky	a	do-
konce	už	máme	stanovené	i	termíny.	Těšíme	se	tedy	na	opětov-
né	setkání	a	výklad	podaný	nejen	s	odbornou	fundovaností,	ale	
i	s	humorem,	který	je	Luďkovi	Galuškovi	vlastní.

Již	za	dva	roky	(2022)	budeme	slavit	1	200	let	od	první	dolo-
žené	písemné	zmínky	o	národu	Moravanů	z	roku	822.	A	který	
národ	o	sobě	může	v	dnešním	multikulturním	světě	říci,	že	jeho	
kořeny	sahají	tak	daleko?	Tak	buďme	hrdí,	Moravané!

Anna Řezáčová
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Fašank netradičně
Podle	 zvyku	 měnit	 každoročně	 směr	 obchůzkové	 trasy	 vy-

šel	 letos	fašankový	průvod	z	Chylic.	Za	nádherného,	až	téměř	
jarního	a	slunečného	počasí	se	sešla	čtyřicítka	lidí	doprovázená	
muzikanty	 –	 tentokrát	 členy	 cimbálové	 muziky	 Falešnica,	 aby	
chodili	celý	den	po	dědině:	zpívat,	tancovat,	radovat	se	ze	života	
a	pozvat	lidi	na	večerní	zábavu.	Všechny	doprovázel	vůz	se	dvě-
ma	koňmi	a	vezoucí	za	sebou	páté	kolo	u	vozu.	Měl	naloženy	
obaly	od	všech	hudebních	nástrojů,	vozil	unavené	děti	a	ty,	co	
byli	„momentálně	indisponováni“.

Prošli	jsme	Chylice,	vletěli	do	Nové	Vsi	a	na	druhou	odpolední	
všichni	zamířili	k	masně	U	Kusáků.	Letos	se	chasa	rozhodla	oži-
vit	fašankovou	obchůzku	o	zabijačku	pro	všechny	příchozí	–	nejen	
pro	„krojované	a	masky“,	ale	i	pro	obyva-
tele	Nové	Vsi	a	hosty.	Venku	před	mas-
nou	 čekaly	 stánky	 s	 horkým	 pitím	 (čaj,	
víno)	a	zabijačkou:	ovar,	jitrničky,	tlačen-
ka,	 škvarky,	chleba,	křen,	hořčice	a	čes-
nek.	K	jídlu	zvaly	stoly	a	lavice	na	místě,	
kde	většinou	parkují	zákazníci	obchodu.	
V	 momentě	 bylo	 obsazeno	 a	 každému,	
kdo	si	poručil	naložit	něco	z	nabízených	
dobrot,	chutnalo.	„Sprášili	sme	všecko!“,	
hlásil	jeden	z	přítomných	druhému	v	od-
povědi	na	otázku	„Jaké	to	bylo?“.

Na	schodech	obchodu	jsme	si	zazpí-
vali:	Denica,	Krasavci,	zahrála	cimbálka,	
zatančila	chasa.	Kluci	tančili	„Pod	šable“,	
děvčata	vystřihla	„karičky“.	Nakonec	se	
předvedli	 i	 ti	nejmenší	ze	Včelínku.	Ta-
nec	„Pod	šable“	je	kruhový	tanec	se	šav-
lemi	–	dnes	už	kvůli	bezpečí	dřevěnými,	
červeně	nalakovanými.	V	tomto	řetězo-
vém	tanci	 se	objevují	magické	symboly:	
uzavřený	 kruh,	 řinčení	 zbraní	 s	 význa-
mem	 zničit	 něco	 starého,	 škodlivého	
a	přinést	novou	podobu	života.	Po	třetí	
hodině	jsme	se	vydali	na	zbytek	obchůz-
ky	směrem	ke	Kopanicím.	Všechno	jsme	ukončili	na	dřeváku.

Omlouváme	se	všem	našim	spoluobčanům,	kteří	na	nás	če-
kali	a	nedočkali	se.	Jelikož	Nová	Ves	a	Chylice	jsou	skutečně	do-
sti	rozvětvené,	projít	všechny	ulice	a	uličky	není	možné	ani	tech-
nicky,	natož	lidsky.	Snad	proto	nápad	s	občerstvením	U	Kusáků	
je	vstřícný	i	k	těm,	ke	kterým	se	průvod	nedostal.	Tam	nás	může	
vidět	každý.	A	zaslechnout	třeba	větu:	„Hele,	von	je	bílej!“	Tak	

toto	patřilo	Markovi	Juráskovi,	alias	cikánskému	houslistovi	na-
maskovanému	jako	skutečnému	Romovi.	Takhle	ho	ohodnotily	
dvě	pacientky	z	našich	lázní.	Ty	se	nakonec	nechaly	vyfotit	s	naší	
kozou	Rynglou	a	 jejím	„kozím	vrahem“.	Byly	nadšené.	A	po-
jízdná	koza	se	stala	nečekaným	hitem	fašanku.

Před	koncem	obchůzky	přijel	pro	primáše	Falešnice	Radima	
tatínek.	Raďa	byl	 tak	nadšený,	že	 si	přál	nakonec	 ještě	zahrát	
se	 všemi	 houslisty	 a	 houslistkami	 slavný	 Montiho	 čardáš.	 Pro	
mne	to	byl	neskutečný	zážitek:	stojíte	na	ulici	před	Miklíčkovým	
a	slyšíte	patero	houslí,	jak	hrají	Vittoria	Montiho!	Nádhera!!!

Večer	 se	 sešli	 na	 orlovně	 ti,	 kteří	 všechno	 to	 celodenní	 tr-
mácení	 vydrželi,	 aby	 si	 zazpívali,	 zatančili	 a	připravili	basu	na	

její	 „poslední	 cestu“.	 Bylo	 to	 příjemné	
zakončení	náročné	túry.	Farář	s	kostel-
níkem	 byli	 velice	 roztomilí	 i	 se	 svými	
„přebrepty“	 a	 nedokonalostmi.	 Proč	
ne?	 Přece	 nikdo	 není	 dokonalý.	 Kdo	
je	 dokonalý,	 patří	 do	 muzea.	 A	 to	 my	
nejsme.	 Chceme	 žít	 normálně,	 nikoliv	
v	muzeu.

Letos	 se	 skutečně	 objevily	 téměř	
všechny	masky,	které	podle	tradice	mají	
ve	 fašankovém	 průvodě	 být:	 medvěd,	
bába	 s	 nůší,	 kůň,	 koza,	 Žid,	 kominík.	
Chybí	pouze	„slaměný“.	Máme	ho	v	de-
pozitáři,	ale	tahle	maska	je	neskutečně	
těžká	a	není	nikdo,	kdo	by	ji	chtěl	dob-
rovolně	celý	den	nosit.	Velikou	škodou	
je,	že	z	pořádání	fašanku	vycouvali	hasi-
či.	Dříve	organizovali	všechno	oni	a	le-
tos	se	v	průvodu	neukázal	ani	jediný.

Chasa	udělala	dobře,	že	zvolila	tuto	
formu	 fašanku.	 Inovace	 se	 vyplatila	
a	všem	se	to	velice	líbilo.	Nápad	je	jed-
na	věc,	ale	 jeho	realizace	druhá.	Proto	
je	pro	dobrý	záměr	nutná	i	shoda	okol-
ností	a	snaha	podpořit	akci.	Veliký	dík	

patří	hlavně	Jožkovi	Slezákovi	(letošnímu	stárkovi),	paní	Blance	
Pjajčíkové,	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	jednotě	Orla	a	hlavně	Ku-
sákům.	Bez	vás	všech	by	to	nešlo.	Díky.

Doufám,	že	se	všem	zúčastněným	i	přihlížejícím	letošní	fa-
šank	líbil.	

Anna Řezáčová
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Informace z knihovny
I	když	jsou	všechny	knihovny	zavřené	v	důsledku	pandemie	

koronaviru,	mají	 i	 v	 těchto	 časech	 stále	 co	nabídnout.	V	 re-
akci	 na	 obrovskou	 poptávku	 po	 elektronických	 zdrojích	 do-
stupných	na	dálku	byl	spuštěn	webový	průvodce	#Knihovny-
PROTIviru,	který	chce	lidem	usnadnit	hledání	i	výběr.	Na	své	
si	přijdou	ti,	co	hledají	zdroje	pro	dopsání	diplomky,	rodiče,	
jejichž	děti	se	doma	už	nudí	a	také	všichni	ostatní	čtenáři,	kte-
ří	nyní	přišli	o	přístup	ke	klasickým	knihám.	Studenti	VŠ	zde	
najdou	i	odkaz	na	dočasně	zpřístupněné	digitalizované	fondy	
Národní	knihovny	ČR	a	Moravské	zemské	knihovny,	které	až	
dosud	byly	dostupné	jen	ze	studoven.	

Na	 webu	 protiviru.knihovny.cz	 jsou	 elektronické	 zdroje	
zdarma	a	legálně	k	dispozici.	Na	přípravě	se	podíleli	pracov-
níci	 Knihovny.cz,	 Digitálníknihovny.cz	 a	 Moravské	 zemské	
knihovny.

Také	na	facebooku	jsou	založené	skupiny,	které	pomáhají	
s	náplní	volného	času.	Například	FB	skupina	Společně	se	ne-
nudíme.	Tam	najdete	nápady,	jak	se	doma	zabavit,	jak	zabavit	
děti	či	seniory.	

Vypadá	to,	že	se	ještě	nějaký	čas	nepůjde	do	školy	ani	ni-
kam	za	zábavou,	kulturou	či	poučením.

Pokusili	 jsme	se	 tedy	 sepsat	odkazy	na	on-line	zdroje	vý-
ukových	materiálů,	knih,	přednášek,	filmů,	mluveného	slova,	
přednášek,	koncertů,	sbírek	světových	galerií,	muzeí	atd.	Jed-
ná	se	převážně	o	zdroje,	které	jsou	kompletně	zdarma	(byť	tře-
ba	jen	po	dobu	„koronakrize“).

Přežijte	tyto	pro	mnoho	z	nás	těžké	dny	s	optimismem	a	ve	
zdraví!

 Hana Uherková

Fašanková beseda
V	úterý	18.	února	byla	letošní	druhá	beseda	–	fašanková.	Jak	bývá	zvykem,	byly	na	stole	boží	milosti	a	koblihy.	„Tam	si	nesedaj,	

tam	sedí	Zdena!“,	zaslechla	jsem	od	příchozích	Jany	a	Jarky.	„No,	to	už	je	jak	doma,	každý	má	svoje	místo.“	Tak	si	přesedly	jinam	
hned	poté,	co	Jana	nabídla	přepravku	plnou	vlastních	milostí.	Ať	je	něco	na	výběr.

Třicítka	hostů	ulamovala	milosti,	zapíjela	je	čajem	či	navršila	trochu	jahodové	marmelády	na	koblížky.	Poseděli	jsme,	poklábo-
sili	a	pozvala	jsem	všechny	na	fašank.

Anna Řezáčová

Knihy zdarma a výuka on-line
•	 https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma	–	interaktivní	

učebnice	pro	základní	a	střední	školy	zdarma;
•	 https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/	–	

katalog	e-knih	zdarma	Městské	knihovny	v	Praze;
•	 https://otevrenevzdelavani.cz/otevrene-zdroje/	–	

bezplatné	on-line	zdroje	pro	výuku	a	vzdělávání;
•	 https://www.knihovny.cz	–	e-knihy	volně	ke	stažení;
•	 https://booko.cz/booko-je-mimoradne-na-mesic-

zdarma	–	on-line	aplikace	–	dětské	knížky	pro	
kluky	a	holky	od	2	do	10	let	v	moderní	podobě	
s	interaktivními	prvky,	rozhýbanými	ilustracemi,	
hlasem	vypravěče	a	hrami;

•	 http://kramerius.nkp.cz	–	dočasný	online	přístup	
ke	zdigitalizovaným	fondům	Národní	knihovny	
a	veřejných	vysokých	škol;

•	 https://www.vcelka.cz	–	on-line	aplikace	–	čtení,	
angličtina	a	španělština	na	interaktivní	tabuli,	
počítači,	tabletu	i	telefonu	(aktuální	promo	kód:	
UCIMESEDOMA	–	aktivace	na	bezplatné	užívání	na	
6	týdnů);

•	 https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-
ke-stazeni/	–	ukázkové	pracovní	listy	pro	rozvoj	
grafomotoriky,	kreslení,	výslovnosti,	čtení	a	počítání;

•	 https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-
stazeni	–	e-knihy	zdarma	ke	stažení	(hodně	povinné	
četby);

•	 https://perpetuum.cz/2020/03/jak-zvladnout-vyuku-po-
uzavreni-skol-tipy-na-online-aplikace/	–	přehled	webů	
s	výukovou	látkou	a	procvičováním;

•	 www.ucebnice-online.cz	–	od	NOVÁ	ŠKOLA	–	zdarma	
přístup	ke	všem	interaktivním	učebnicím	MIUč+	
(stačí	se	zaregistrovat	jako	student),	aktuálně	zdarma	
na	30	dní	(pokud	by	uzavření	škol	trvalo	déle,	licence	
bude	zdarma	prodloužena	do	30.	6.	2020);

•	 www.matyskova-matematika.cz	–	výuková	videa	pro	
výuku	matematiky	v	1.	až	5.	ročníku;

•	 https://www.duolingo.com	–	po	registraci	možnost	učit	
se	nové	cizí	jazyky

Magazíny, přednášky, filmy
•	 https://www.respekt.cz/specialy	–	„odemknuté“	

všechny	speciály	časopisu	Respekt;
•	 https://reportermagazin.cz/a/p5R9E/cteni-na-

omezene-casy-vsechny-clanky-z-reportera-za-1-kc	
–	měsíční	předplatné	magazínu	Reportér	za	1	Kč;

•	 https://www.youtube.com/channel/UCYaOg_
rguYLsHrz2IjlvnGQ	–	YouTube	kanál	„Česká	
filmová	klasika“	–	sledování	vybraných	českých	
filmů	zdarma;

•	 https://dafilms.cz	–	placená	nabídka	filmů	on-line;
•	 https://www.brainbreakfast.cz	–	on-line	přednášky	

inspirativních	osobností	se	silnými	hodnotami	
i	příběhem,	náhled	do	oborů,	se	kterými	se	často	
nesetkáme;

•	 https://www.ted.com	–	mnoho	přednášek	na	různá	
témata	(v	angličtině);

•	 https://www.campuj.online	–	Centrum	architektury	
a	městského	plánování	a	jejich	přednášky;	
k	dispozici	i	podcast	Zkouška	sirén	ze	světa	
současné	architektury	a	urbanismu.

Podcasty, mluvené slovo, opera, koncerty
•	 https://www.mujrozhlas.cz	–	poslech	knih,	her	

a	povídek;
•	 https://vltava.rozhlas.cz/vltava-cte-za-vas-nabizime-

k-poslechu-nejlepsi-z-ceske-literarni-klasiky-8164071	
–	to	nejlepší	z	české	literární	klasiky;

•	 https://www.supraphon.cz/novinky/1467-audioknihy-
zdarma	–	Supraphon	každý	týden	uvolní	několik	svých	
audioknih	ke	stažení	zdarma;

•	 https://ceskepodcasty.cz	–	nejlepší	české	audio	
podcasty
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Pražské Jezulátko
Módní	návrhářka	Marie	Zelená	se	svou	dcerou	Martinou	Hrnčířo-

vou	ušila	šatičky	pro	Pražské	Jezulátko.	Oblečení	znázorňuje	královský	
oděv	 a	 má	 svoje	 pravidla.	 Jezulátko	 bez	 šatiček	 symbolizuje	 Ježíška	
jako	bezbranné	dítě,	 jeho	královský	 šat	pak	 znázorňuje	 jeho	králov-
ský	původ.	Zelená	barva	je	barvou	liturgického	mezidobí	a	ony	se	na	
ní	domluvily.	Materiál	 je	český	brokát,	hlavní	motivy	jsou	vyzdobeny	
štrasovými	 kamínky,	 které	 byly	 vyrobeny	 v	 České	 republice.	 Dokola	
šatiček	 i	 pláště	 jsou	 zlaté	 krajky.	 Kolem	 ručiček	 a	 krku	 má	 Jezulát-
ko	 takzvané	okruží,	 to	 je	 také	z	bílé	a	zlaté	krajky.	Na	zdobení	 jsou	
použity	zlaté	 lipové	 lístky,	které	 jsou	ze	štrasových	kamínků.	Lípa	 je	
strom,	který	symbolizuje	mír,	ochranu,	bezpečí	a	lásku.	Lipová	ratolest	
je	symbolem	České	republiky,	ale	také	Slovenska	a	dalších	slovanských	
zemí.	Z	jednotlivých	lístků	lípy	seskládaly	čtyřlístek,	ve	kterém	je	ukry-
to	více	symbolů.	Nikdo	jim	nepomáhal.	Šatičky	šila	Marie	se	svou	dce-
rou.	Podělily	se	o	náklady.	Pracovaly	na	nich	celý	týden.	Často	se	Marie	
Zelené	lidé	ptali,	kolik	by	šatičky	stály.	Nikdy	částku	nesdělila	a	ani	ji	
to	nenapadlo	počítat.	Byla	to	tvorba	ze	srdce.	Jsou	darem	jejím	a	její	
dcery	Martiny	Hrnčířové.	Přála	by	si,	aby	se	lidé	u	Pražského	Jezulátka	
zastavili	a	nahlédli	jeho	prostřednictvím	do	své	vlastní	duše.

Miroslava Vajdíková

Akce v knihovně
Od	začátku	roku	proběhlo	v	knihovně	17	akcí	pro	veřejnost,	

pro	děti	i	dospělé.
Pro	děti	to	byly	besedy	na	literární	témata	nebo	knihovnické	

lekce	pro	lepší	orientaci	v	knihovně.	V	základní	škole	jsem	byla	
na	projektové	akci	u	žáků	6.	a	7.	tříd	s	tématem	Staré	pověsti	
české	a	u	3.	tříd	to	byla	beseda	o	významné	české	spisovatelce	
Boženě	Němcové.	K	jejímu	letošnímu	výročí	200	let	od	narození	
knihovna	vypsala	výtvarnou	soutěž,	které	se	zúčastnilo	31	dětí	
různého	věku.	Ze	všech	výkresů	je	v	knihovně	výstavka.	Budou	
vylosováni	výherci,	ti	obdrží	drobný	dárek.	To	ale	až	po	ukonče-
ní	stávajícího	nouzového	stavu	a	otevření	knihovny	a	škol.

Ještě	před	uzavřením	byla	 v	galerii	 výstava	 fotografií	 s	ná-
zvem	–	Má	vlast	cestami	proměn.	Součástí	výstavy	jsou	i	foto-
grafie	z	Ostrožské	Nové	Vsi	na	toto	téma:

„Zastupitelstvo obce se v roce 2010 rozhodlo vyřešit problém 
s nevyhovující místní knihovnou. Oslovení projektanti dostali za 
úkol vypracovat studie na výstavbu nové knihovny a areálu obec-
ního úřadu. Od roku 2012 projektanti postupně tvořili plány a do-
kumenty pro stavbu nového komplexu, ve kterém budou prostory 
nové knihovny, zrekonstruované kino a nová budova obecního 
úřadu.

V polovině března 2016 začala demolice budovy bývalé knihov-
ny a budov provozovny a rekonstrukce budovy bývalého kina. Ná-
sledně proběhla výstavba objektu nové knihovny, jejíž součástí je 
i výstavní síň. Nové, moderní výpůjční prostory jsou bezbariérové. 
V zahradě obecního úřadu došlo k vyvrtání vrtů pro tepelná čerpa-
dla, která slouží jako zdroj energie pro všechny tři nově zbudované 
budovy.

V knihovně se rádi přes den setkávají občané a po škole děti. 
Výstavní síň knihovny je plně využívána k výstavám obrazů a ji-
ných uměleckých předmětů. V nové budově je zasedací místnost, 
kanceláře vedení a pracovníků obce. Svůj účel při svatbách a ví-
tání občánků splnila především výstavba nové obřadní síně. Po 
rekonstrukci budovy bývalého kina jsme získali společenský sál 
o kapacitě 246 míst, který je hojně využíván ke kulturním akcím. 
V sále se konají divadelní představení, koncerty, programy pro děti, 
cestovatelské a jiné besedy. V budově je provozována pokladna 
obecního úřadu a pošta Partner. Naší pýchou je krásná zahrada 
mezi budovami.

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví 
o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. 
Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donátorů se chátrající 
stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor 
dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl 
a příroda se nadechuje k novému životu.

Další výstava současně s Cestami proměn je výstava krojů Kro-
jové inspirace napříč Slováckem.

Na expozici výstavy se seznámíte s podobami tradičního oděvu 
na Slovácku a jeho proměnami v průběhu času (v letech 1814 – 
1930). V současné době je bohužel výstava uzavřená, ale jedná se 
o jejím zapůjčení na delší dobu, aby si ji mohlo prohlédnout co 
nejvíce lidí, až budou knihovna a galerie otevřeny. Také by se měla 
uskutečnit zrušená komentovaná prohlídka výstavy s PhDr. Roma-
nou Habartovou.“

Začal	 také	pokračovací	výtvarný	kurs	Mezi	kresbou	a	mal-
bou,	ten	navazuje	na	Kurs	kresby	z	minulého	roku.	Lektory	jsou	
Mgr.	Veronika	Nováková	a	Jan	Botek.	Obsahem	kursu	budou	
výtvarné	techniky	a	aktivity,	které	postupně	přejdou	z	lineární-
ho	přístupu,	typického	pro	kresbu,	do	plošné	tvorby.	Zaměří	se	
na	obrazovou	kompozici,	barevnou	a	světelnou	skladbu	obrazu,	
harmonii	barev,	kompoziční	a	výtvarné	přístupy	napříč	stoletím.

Významnou	akcí	byla	přednáška	na	téma	Pohanství	a	křes-
ťanství	aneb	Na	cestě	od	Peruna	ke	Kristovi.	Přednášejícím	byl	
doc.	PhDr.	Luděk	Galuška,	CSc.,	novoveský	rodák,	archeolog,	
byzantolog	a	publicista,	od	roku	2015	vedoucí	Centra	slovanské	
archeologie	Moravského	zemského	muzea.	Z	důvodu	velkého	
počtu	návštěvníků	se	přednáška	konala	v	místním	společenském	
sále.	Pan	Galuška	velmi	poutavě	přednášel	o	zajímavém	tématu.	
Budeme	se	těšit	na	pokračování.	Mělo	být	v	dubnu,	ale	to	v	této	
době	koronavirové	bude	asi	nutno	posunout.

Doufejme,	 že	 tato	 situace	 brzy	 pomine	 a	 budeme	 se	 moci	
všichni	zase	setkávat	v	knihovně,	galerii	a	ostatních	místech.

Hana Uherková
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Školní rok 1988/1989
Ve	čtvrtek	25.	srpna	1988	byl	zahájen	přípravný	týden	úvod-

ní	poradou.	Učitelé	na	ní	byli	 seznámeni	 s	úkoly,	které	na	ně	
během	celého	školního	roku	budou	kladeny.	Bylo	zde	přidělení	
tříd	a	předmětů,	kabinetů	a	funkcí	 jednotlivým	učitelům,	pro-
brán	a	připomenut	vnitřní	řád	školy.	Během	tohoto	týdne	pro-
vedli	učitelé	výzdobu	tříd,	chodeb,	obměnu	nástěnek	a	výstavek	
ve	škole.	29.	8.	1988	byly	vykonány	opravné	zkoušky	z	matema-
tiky.	 Dva	 žáci	 opravné	 zkoušky	 složili	 a	 postoupili	 do	 vyššího	
ročníku.	 Ve	 čtvrtek	 1.	 září	 1988	 byl	 slavnostně	 zahájen	 nový	
školní	rok.	V	7:30	hodin	byli	na	MNV	v	obřadní	síni	slavnostně	
přivítáni	žáci	1.	tříd,	které	přivedli	žáci	8.	tříd.	Odtud	odešli	žáci	
do	 tělocvičny,	kde	 se	konalo	zahájení	pro	všechny	žáky	 školy.	
Zde	byli	přítomni	představitelé	obce	–	předseda	Jaroslav	Řezáč	
a	tajemník	Josef	Štochl.	Na	zahájení	zazněla	naše	státní	hymna,	
následoval	přednes	básně	 žákyní	 ze	7.	 třídy.	Po	ní	měl	projev	
ředitel	 školy	 Svatopluk	 Hofmann	 a	 zdravici	 přednesli	 hosté.	
Po	odchodu	žáků	do	tříd	provedli	třídní	učitelé	„hodinu	míru“	
a	 žáci	 si	 vyslechli	 projev	 ministra	 školství.	 Ředitel	 školy	 škol-
ním	rozhlasem	připomněl	žákům	jednotlivé	body	školního	řádu	
a	podal	informace	týkající	se	chodu	školy.

Během	hlavních	prázdnin	byla	provedena	instalace	ústřední-
ho	topení	ve	cvičné	kuchyni	a	připravilo	se	další	oddělení	školní	
družiny	v	přístavbě	na	školním	dvoře.	Ke	změnám	došlo	v	uči-
telském	sboru	na	I.	stupni	–	od	1.	října	1988,	kdy	učitelka	Jiřina	
Hladká	odešla	do	důchodu,	nastoupil	místo	ní	Milan	Skucius,	
který	se	vrátil	ze	základní	vojenské	služby.	Na	II.	stupni	místo	
dlouhodobě	nemocné	Anny	Haškové	nastoupila	Blažena	Kodr-
lová,	která	měla	stejnou	aprobaci.	Do	nového	oddělení	nastou-
pila	Marcela	Bednaříková.

ZŠ	navštěvuje	celkem	378	žáků,	z	toho	179	chlapců	a	199	dí-
vek.	 Na	 škole	 dále	 vyučují	 Jitka	 Bosáková,	 Blažena	 Kodrlová,	
Olga	Štochlová	–	výchovná	poradkyně.	Skupinovou	vedoucí	 je	
Lenka	Daníčková,	která	od	října	nastoupila	na	mateřskou	dovo-
lenou.	Její	funkci	bude	zastávat	Petra	Zalubilová.	Ve	dvou	oddě-
leních	družiny	pracují	Danuše	Procházková	–	Botková	a	Marcela	
Bednaříková.	Vedení	 školy	 zůstalo	beze	změn	–	 ředitel	Svato-
pluk	Hofmann	a	zástupkyně	ředitele	Ludmila	Dvořáková.	Tak	
jako	na	většině	škol	stále	převládá	u	vedení	školy	řešení	různých	
záležitostí,	které	nemají	s	pedagogickou	činností	nic	společného.	
Je	třeba	uvážit,	že	škola	nemá	žádnou	administrativní	sílu.	Ředi-
tel	provedl	52	kontrol	a	hospitací,	zástupkyně	28.	Miroslava	Pa-
velková	uváděla	do	praxe	Milana	Skuciuse.	K	70.	výročí	vzniku	

ČSR	připravili	vyučující	akademii.	Ta	pak	byla	využita	i	při	osla-
vách	složek	NF	v	obci.	K	VŘSR	se	konal	 lampionový	průvod,	
k	MČSP	byly	provedeny	výstavky	dopisů	 žáků	z	SSSR	a	knih.	
Při	příležitosti	oslav	osvobození	obce	byly	předávány	žákům	ob-
čanské	průkazy.	Všichni	žáci	se	zúčastnili	filmového	představení	
Vyšší	princip.	MDD	byl	v	 letošním	roce	oslaven	ve	spolupráci	
SPO.	Při	organizování	branných	a	tělovýchovných	závodů	škola	
úzce	spolupracovala	s	TJ,	SPO,	ČSČK,	SČSP	a	Svazarmem.	Po	
celý	školní	rok	učitelé	se	žáky	prováděli	relace	do	rozhlasu	MNV.	
Výchovné	plány	třídních	učitelů	byly	zaměřeny	hlavně	na	zlepše-
ní	kázně,	čistoty	a	pořádku	ve	třídách.	Projevilo	se	to	na	zlepšení	
žákovských	lavic	a	židlí.	Škola	se	zúčastnila	výtvarných	soutěží.	
Školní	žákovská	knihovna	byla	rozdělena	do	částí,	o	které	se	sta-
rají	Jitka	Bosáková	a	Jarmila	Šupková.	O	učitelskou	knihovnu	se	
stará	Marcela	Schutzová.	Činohra	byla	zastoupena	dvěma	před-
staveními	–	Slovácké	divadlo	a	Horňácké	divadlo.	Hudebního	
vystoupení	 jazzové	 skupiny	 ESO	 se	 zúčastnili	 žáci	 II.	 stupně.	
Žáci	zhlédli	4	filmová	představení,	zúčastnili	se	besed	a	navštívi-
li	vlastivědné	výlety.	V	pracovní	výchově	se	starali	o	květinovou	
výzdobu,	o	čistotu	v	parku	a	využívali	školní	pozemek.	Na	ZŠ	je	
k	dispozici	1	počítač	Delta,	který	je	využíván	v	hodinách	Z	a	Fy.	
Byla	k	němu	přikoupena	tiskárna.	Musí	se	vyzvednout	úsilí	Jaro-
slava	Němce,	který	na	něm	vytváří	programy.	V	péči	o	talento-
vané	žáky	jsme	se	zaměřili	na	soutěže	a	olympiády.	JR	–	2.	místo	
okresního	 kola	 A.	 Juřičková	 –	 připravila	 D.	 Hofmannová,	 JR	
–	Puškinův	památník	–	diplomy	a	čestná	uznání,	Fy	–	olympiáda	
okresní	–	3.	místo	Z.	Hlůšková,	v	krajském	kole	–	24.	místo	ze	
75	účastníků	–	připravila	B.	Kodrlová,	Z	–	olympiáda	–	OK	–	
J.		Macek	–	5.	místo,	soutěž	o	SSSR	–	M.	Vymazal,	M.	Pěčková,	
R.	Šálek	–	5.	místo	–	připravila	Marcela	Křiváková,	Tv	–	Du-
keský	štít	–	chlapci	–	6.	místo,	Běh	Slovácké	jiskry	–	H.	Raticová	
–	18.	místo,	Sprinterský	víceboj	–	L.	Balajková	–	1.	místo,	BMFS	
–	okrskové	kolo	–	1.	místo	(R.	Juřička,	M.	Píštěk,	L.	Balajko-
vá,	J.Potrusilová),	2.	místo	(P.	Svoboda,	V.	Jurásková,	J.	Kučera,	
L.	 Pojezný,	 R.	 Pres,	 I.	 Procházková),	 BMFS	 –	 okresní	 kolo	 –	
1.	místo	(R.	Juřička,	J.	Potusilová,	M.	Píštěk),	4.	místo	L.	Ba-
lajková,	5.	místo	–	R.	Pres,	Bojová	stezka	Ušakova	–	chlapci	–	
5.	místo,	okresní	finále	Běhu	osvobození	–	1.	místo	–	R.	Juřička,	
2.	místo	–	M.	Píštěk,	4.	místo	–	P.	Svoboda,	5.	místo	–	P.	Pojezný.	
Okresní	atletické	závody:	B.	Pašková		–	1.	místo	hod	krik.	míč-
kem,	R.	Pres	–	1.	místo	běh	50	m,	R.	Juřička	–	3.	místo	kriket,	
celkově	–	3.	místo,	okresní	LA	–	chlapci	mladší	–	1.	místo.	Par-
tyzánského	samopalu	se	zúčastnilo	150	žáků.	Proběhly	 turnaje	
v	kopané,	vybíjené	a	žáci	se	zúčastnili	lyžařského	výcviku.	Dále	
proběhla	branná	cvičení	a	branný	kurz.	Byly	provedeny	besedy	
k	ochraně	životního	prostředí,	manželství	a	rodičovství,	sexuální	
výchova,	AIDS	a	alkoholismus,	kouření.

Na	škole	pracovaly	kroužky	pod	vedením:	myslivecký	–	Ma-
rie	Muchová	a	O.	Mucha,	fotografický	–	L.	Kašpárková,	turis-
tický	–	M.	Ilčík,	mladí	obránci	vlasti	–	S.	Hofmann,	požárnický	
–	L.	Smištíková,	modelářský	–	M.	Skucius,	kanoistický	–	M.	Čá-
pek,	 sportovní	 –	 D.	 Hofmannová,	 mezinárodního	 přátelství	 –	
M.	Novotná,	rybářský	–	Z.		Zalubil	a	Lenhart,	základy	techniky	
–	O.	Štochlová,	sportovní	hry	–	J.	Němec,	střelecký	–	P.	Zajíc,	
zeměpisný	–	M.	Křiváková,	aerobic	–	S.	Čičelová,	světonázorový	
–	J.	Davídková,	modelářský	–	Lopata,	gymnastický	–	E.	Hýba-
lová,	kanoistika	–	B.	Mach,	jazyk	český	–	J.	Bosáková,	odbíjená	
–	J.	Krošláková.

Pro	rodiče	na	schůzkách	byly	uvedeny	přednášky	podle	tezí	
MŠ.	Výbor	SRPŠ	pracoval	dle	plánu	a	podílel	se	na	plese	SRPŠ	
–	jeho	výtěžek	byl	věnován	škole.

V	činnosti	ROH	při	ZŠ	nedošlo	k	žádným	změnám	a	taky	
výbor	pracoval	podle	plánu.	Za	dlouholetou	aktivní	činnost	byly	

1.	A Jarmila	Šupková 20	žáků

1.	B Marie	Muchová 19	žáků

2.	A Jitka	Trnčáková 24	žáků

2.	B Miroslava	Kolmanová 19	žáků

3.	A Miroslava	Pavelková 26	žáků

3.	B Milan	Skucius 25	žáků

4.	A Miloslava	Ondráčková 24	žáků

4.	B Martin	Ilčík 24	žáků

5.	A Marta	Novotná 28	žáků

5.	B Jaroslava	Krošláková 28	žáků

6.	A Marcela	Schutzová 24	žáků

6.	B Jaroslav	Němec 26	žáků

7.	A Vlasta	Hanáčková 20	žáků

7.	B Marcela	Křiváková 25	žáků

8.	A Jarmila	Davídková 24	žáků

8.	B Dana	Hofmannová 25	žáků
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ke	Dni	učitelů	vyznamenány:	Ludmila	Dvořáková,	Olga	Štoch-
lová	a	Miroslava	Kolmanová.	Všem	vyznamenaným	byla	nabíd-
nuta	zahraniční	rekreace.	Tuzemské	rekreace	obdržely	–	R.	Ko-
žužská,	D.	Botková,	H.	Šišáková	a	J.	Bosáková.	Lázeňskou	péči	
obdrželi	–	M.	Kolmanová	a	7	členů	externě	v	Ostrožské	Nové	
Vsi.	Zájezdů	ROH	se	zúčastnili	skoro	všichni	členové	–	Praha,	
ND	a	Flora	Olomouc.	Exod	využilo	6	našich	členů.	Někteří	čle-
nové	ROH	provozují	činnost	–	volejbal,	kuželky	a	plavání.	I	le-
tos	využívali	pracovníci	permanentek	do	Slováckého	divadla.

Ředitel školy: Svatopluk Hofmann
Zapsaly: Jitka Bosáková, Blažena Kodrlová

Ze školní kroniky vypsala: Miroslava Vajdíková

HISTORIE

Hodnocení	žáků	–	I.	pololetí	a	II.	pololetí

Vyznamenání 53 Vyznamenání 53

Prospělo 320 Prospělo 323

Neprospělo 6 Neprospělo 2

Napomenutí 10 Napomenutí 9

Třídní	důtka 9 Třídní	důtka 5

Ředitelská	důtka 2 Ředitelská	důtka 5

II.	stupeň 2 II.	stupeň 2

III.	stupeň 0 III.	stupeň 1

1988–1989 1. A

1988–1989 1. B
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1988–1989 8. B

1988–1989 8. A
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1988–1989 učitelský sbor

Procházka po hřbitově aneb Epidemie
Při	dnešní	procházce	se	nezastavíme	u	žádného	hrobu,	ale	se-

trváme	na	novoveském	hřbitově	v	zamyšlení	nad	epidemiemi	a	je-
jich	obětmi,	které	prošly	Novou	Vsí	a	Chylicemi.	Hřbitov	vznikl	na	
konci	15.	století	a	svůj	věčný	sen	zde	spí	odhadem	kolem	dvaceti	
tisíc	lidí.	A	mnozí	z	nich	zemřeli	právě	při	různých	epidemiích.

Nejstarší	zprávu	máme	od	Pavla	Urbanida,	že	Slovácko	zasáhl	
mor	rok	po	bočkajovském	nájezdu	z	Uher,	tedy	v	roce	1606.	Ur-
banides	napsal:	„Když sme se domů zase navrátili, tak sme v sklepích 
a jamách bydleti museli. I dopustil pán Bůh na nás náhlý a nena-
dálý mor, tak že lid tuze mřel, tak že nemohli stačiti mrtvé pocho-
vávati.“	Urbanides	byl	luteránským	pastorem	v	Rohatci,	ale	zimu	
1605/1606	prožil	v	Uherském	Hradišti	a	zachycoval	události	nejen	
místní,	ale	to,	co	se	dělo	v	našem	Pomoraví.

Od	nezodpovědné	stavovské	vzpoury	1618	se	pak	valilo	jedno	
neštěstí	za	druhým,	mezi	válečnými	útrapami,	požáry,	neúrodou	
a	hladem	přicházel	i	mor.	Kronikáři	na	Uherskohradišťsku	psali	
na	počátku	20.	let	především	o	válečných	hrůzách,	ale	v	nedale-
kém	Uherském	Brodě	kronikář	Matyáš	Haškonius	napsal:	„Role 
jak při městě, tak při dědinách zpustly za 2-3 letého ložírování císař-
ského nebo uherského vojska, zarostly jako háj, vlků, lišek a jiné zvěře 
se moc naplodilo. A lidí po dědinách žádných, ani psa ani kočky, 
a kteří lidé se do města dostali, ti hladem a zimou na hůrách, ve 
sklepích a v hnojích bídně mřeli. Po těch nesnesitelných nouzích se 
strhl roku 1623 takový veliký	mor ve městě, že téměř všechno pomře-
lo.“	Z	jiných	pramenů	víme,	že	takové	to	bylo	i	v	Nové	Vsi,	počet	
obyvatel	tehdy	klesl	asi	na	jednu	desetinu.	A	než	skončila	válka,	
dostali	se	do	našeho	kraje	v	roce	1643	Švédové.	Plenili,	ale	Hradi-
ště	neovládli.	Po	dvou	letech	přitáhli	znovu.	Kronikář	Jiřík	Rudolf	
Přenský	k	roku	1645	popisoval	šarvátky	a	plenění	ze	strany	Švédů	
a	zprávu	zakončil:	„A ten rok hned od měsíce augusti byl i netoliko 
zde, ale i jinde veliký mor povstal.“

Morava	si	po	ukončení	třicetileté	války	oddechla,	Slovácko	od	
válek	nikoliv	–	především	1663,	1683,	1703-1708	kraj	trpěl	nájez-
dy	uherských	povstalců	a	jejich	tatarských	a	tureckých	spojenců.	
A	celou	 střední	Evropu	 opět	navštívil	 mor.	Obrovská	 epidemie	
byla	v	roce	1680,	zasáhla	celé	habsburské	soustátí.	Tuto	hrůzu	při-
pomíná	kaple	sv.	Rocha	nad	Uherským	Hradištěm,	která	byla	po-
stavena	na	památku,	že	mor	ustal.	Když	pak	odeznělo	uherské	ne-
bezpečí	po	uzavření	míru	v	Satu	Mare	roku	1711,	opět	v	roce	1713	
přišel	mor.	A	nepřišel	a	odešel,	ale	znovu	se	vracel	a	plnil	hřbitov	
i	hromadné	hroby	do	roku	1716.	Město	Hradiště	bylo	uzavřeno	

od	25.	července	1715	až	do	13.	února	1716.	Novou	Ves	a	Chylice	
nebylo	možné	uzavřít	v	hradbách,	bylo	na	lidech,	jakou	si	vytvářeli	
karanténu.	Tuto	epidemii	připomíná	v	nedalekém	Uherském	Hra-
dišti	kaple	sv.	Šebestiána	na	Palackého	náměstí	a	socha	sv.	Rosalie	
pod	 mařatickými	 vinohrady,	 která	 byla	 postavena	 nad	 hromad-
ným	hrobem.

Mor	odezněl.	Zdálo	se,	že	velkým	epidemiím	je	konec.	Uply-
nulo	téměř	sto	let.	Přečkaly	se	pruské	války	i	strašný	hlad	po	roce	
1770,	 bylo	 zrušeno	 nevolnictví.	 Dějiny	 neskončily.	 Francouzská	
revoluce	a	Napoleon	s	novými	válkami	zasáhly	i	náš	kraj	a	přišlo	
něco,	co	lidé	neznali	–	tyfus.	Především	rok	1809	přinesl	obrovské	
množství	obětí,	našim	obcím	se	však	docela	vyhnul,	i	když	třeba	
v	blízkých	Buchlovicích	umíraly	stovky	vojáků	i	civilistů.	O	tom	slý-
cháme	při	výletech	do	Buchlovic	a	na	Buchlov.	Po	tyfu	přišlo	další	
neštěstí	–	státní	bankrot.

Zdálo	se,	že	tyfus	zmizel	a	přišlo	zase	něco	jiného	–	cholera.	
Naše	obce	v	roce	1831	příliš	nezasáhla,	lidé,	zvláště	děti,	umíra-
li	na	 jiné	málo	známé	epidemie,	 jak	o	 tom	vypovídá	novoveská	
úmrtní	matrika,	ale	zvláště	při	vysoké	dětské	úmrtnosti	třicátá	léta	
se	moc	nezapsala	do	paměti.	Poslední	obrovská	epidemie	dorazi-
la	do	Nové	Vsi	a	Chylic	s	příchodem	pruského	vojska	roku	1866	
a	byla	to	cholera.	V	Nové	Vsi	zemřela	první	24.	července	osma-
čtyřicetiletá	Kateřina	Hlůšková,	hospodyně	na	čísle	22.	A	nic.	Tý-
den	klid.	31.	července	zemřela	na	čísle	77	dvaašedesátiletá	Vero-
nika	Šáchorková.	Dne	1.	srpna	cholera	skolila	dvouleté	děvčátko	
Anežku	Madovou	z	čísla	81	a	2.	srpna	byla	první	oběť	v	Chylicích,	
pětašedesátiletá	Anna	Turčinková	z	čísla	20.	A	pak	se	to	rozjelo.	
Nebylo	dne	bez	úmrtí,	a	nebylo	jedno,	v	Nové	Vsi	zemřelo	17.	srp-
na	šest	lidí,	tolik	i	4.	září.	V	Chylicích	20.	srpna	zemřelo	šest	osob	
a	na	druhý	den	pět.	Smrtí	šestasedmdesátileté	Marianny	Smělíko-
vé	z	Nové	Vsi	číslo	14	epidemie	skončila.	Téměř	všichni	dospělejší	
byli	na	smrt	připraveni	farářem	Martinem	Markem	a	kaplanem	
Tomášem	 Šmýdem.	 V	 Chylicích	 se	 pohřbívalo	 do	 hromadného	
hrobu	na	Chříbě.	Celková	bilance	cholery	na	území	obou	vesnic	
byla	140	mrtvých.	Cholera	1866	se	hluboce	zapsala	do	paměti	lidí.	
Z	generace	na	generaci	si	vyprávěli	o	této	strašlivé	události	a	v	ně-
kterých	rodinách	se	události	z	té	doby	tradují	dodnes.

Do	Nové	Vsi	a	Chylic	pak	už	žádná	srovnatelná	epidemie	ne-
zasáhla.	 Současná	 epidemie	 připomíná,	 že	 se	 nikdy	 nemá	 říkat	
nikdy.

Vladimír Teťhal
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Oběti 2. světové války z Ostrožské Nové Vsi (5. část)	

Jan Peprníček
*	15.	12.	1919	Ostrožská	Nová	Ves	čp.	73
†	11.	04.	1942	Nizozemsko,	provincie	Severní	Holandsko

Na	 tohoto	 našeho	
rodáka	 jsme	 v	 obecním	
zpravodaji	 vzpomínali	 již	
v	letech	1995	a	2012.	Dva	
medailonky	 nám	 přibli-
žují	 dramatické	 události	
tehdejší	 doby	 a	 poslední	
chvíle	 jeho	 života.	 Uply-
nula	 však	 již	 řada	 let	
a	možností	pro	 získávání	
nových	 informací	 všeho	
druhu	stále	přibývá.	Díky	
internetu	 tak	 dnešní	 pří-
spěvek	 může	 doplnit	 ty	
předešlé,	 ale	 také	 upřes-
nit	 některé	 z	 dosud	 zná-
mých	skutečností.

Jan	 se	 narodil	 manželům	 Peprníčkovým.	 Byl	 prvorozený	
a	 měl	 další	 čtyři	 sourozence.	 Otec	 Jan,	 čtvrtník	 (*2.	 3.	 1884),	
byl	synem	Matěje,	čtvrtníka	v	Nové	Vsi	a	jeho	manželky	Barbo-
ry,	dcery	Matěje	Botka	z	Nové	Vsi.	Matka	Anna	(*25.	7.	1888)	
byla	 dcerou	 novoveského	 domkaře	 Tomáše	 Malíka	 z	 čp.	 368.	
Její	matka	Anna,	roz.	Navláčilová,	pocházela	z	Korytné.	Janovi	
rodiče	byli	oddáni	18.	2.	1919.

Po	ukončení	základní	školní	docházky	se	vyučil	obuvníkem	
u	firmy	Baťa	ve	Zlíně.	Přitom	vystudoval	večerní	dvouletou	Ob-
chodní	 akademii	 ve	 Zlíně,	 kterou	 absolvoval	 ve	 školním	 roce	
1935/1936.	Tato	škola	byla	zřízena	od	1.	září	1933	jako	pobočka	
Obchodní	 akademie	 Uherské	Hradiště.	Zůstal	 zaměstnancem	
firmy	 Baťa	 a	 před	 odchodem	 do	 zahraničí	 pracoval	 na	 postu	
supléra	(zásobovatele)	v	Uherském	Hradišti.

Jan	byl	aktivním	členem	TJ	Orel.	Také	se	chtěl	stát	pilotem,	
proto	se	učil	létat	ve	Slováckém	aeroklubu.	Pilotní	zkoušku	slo-
žil	v	roce	1937.	O	jakou	zkoušku	šlo,	není	známo,	ale	pravděpo-
dobně	se	jednalo	o	pilotování	sportovních	letadel.

Odchod do zahraničí
Baťa	vysílal	své	mladé	a	schopné	muže	do	světa,	aby	tam	pra-

covali	v	 jeho	prodejnách	a	získávali	zkušenosti.	Jan	byl	vyslán	
do	 Keni	 v	 Africe	 jako	 zástupce	 vedoucího	 baťovské	 prodejny	
ve	městě	Nairobi.	Kdy	přesně	odcestoval,	není	známo,	ale	mělo	
to	 být	 v	 období	 do	 31.	 srpna	 1939.	 Odtud	 se	 později	 přihlásil	
jako	dobrovolník	do	války.	Dostal	se	do	Francie,	do	Marseille,	
kde	byl	dne	13.	1.	1940	odveden.	Po	kapitulaci	Francie,	v	červnu	
1940,	byl	převelen	do	Velké	Británie.

Už	1.	srpna	1940	je	evidován	v	táboře	čs.	zahraniční	armády	
v	Cholmondeley	u	Chesteru	(hrabství	Cheshire)	a	přijat	do	dob-
rovolnické	zálohy	britského	Královského	letectva	(RAF	–	Royal	
Air	Force)	s	hodností	rotmistr	(sergeant	–	seržant).	Absolvoval	
výcvik	 pro	 pozici	 radiotelegrafista-střelec.	 Byl	 přidělen	 k	 „B“	
letce	311.	československé	bombardovací	perutě	jako	přední	pa-
lubní	střelec.	Celkem	se	seržant	Peprníček	zúčastnil	27	úspěš-
ných	operací,	při	kterých	nalétal	138	operačních	hodin.	Ze	své	
28.	akce	se	již	nevrátil.

Poslední let 
V	pátek	10.	dubna	1942	vzlétlo	254	letounů	RAF	směrem	do	

Porúří	v	Německu,	aby	byl	již	poněkolikáté	bombardován	zbro-
jařský	koncern	Krupp	v	Essenu.	Mezi	nimi	byl	i	stroj	Welington	
Z8836	 KX-Z,	 jehož	 šestičlennou	 posádku	 tvořil	 i	 střelec	 Jan	
Peprníček.	 Odstartoval	 ze	 základny	 East	 Wretham	 v	 hrabství	

Norfolk	ve	22:01	h.	a	nad	Essenem	byl	přibližně	ve	23:30	h.	Po	
svržení	nákladu	bomb	na	cíl	se	letoun	obrátil	k	návratu.	Přesně	
v	00:08	h.,	už	11.	dubna,	se	telegrafista	ozval	naposledy.	Hlásil	
základně,	že	byli	nad	cílem	zasaženi	protiletadlovým	dělostře-
lectvem	a	mají	poruchu	motoru.	Poté	se	odmlčel.

Asi	o	10	minut	později	byl	letoun	nad	Severním	Holandskem	
napaden	a	těžce	poškozen	německou	stíhačkou.	Hořící	stroj	za-
čal	ztrácet	výšku.	Piloti	se	pravděpodobně	pokoušeli	o	nouzové	
přistání,	ale	v	00:23	h.	zaútočil	stíhač	znovu	a	letoun	explodoval.

Trosky	letadla	byly	nalezeny	4,5	km	východně	od	obce	Kolhorn.	
Bylo	identifikováno	pět	ohořelých	těl	a	později	nalezeno	i	tělo	šes-
tého	 člena	 posádky,	 se	 zlomeným	 vazem.	 Jan	 Peprníček	 uhořel.	
Byli	pohřbeni	v	nedaleké	obci	Middenmeer.	V	roce	2004	byly	po-
zůstatky	posádky	exhumovány	a	převezeny	k	uložení	na	vojenském	
hřbitově	v	Bergen	op	Zoom,	v	Severním	Brabantsku.

Nápis na náhrobku
JAN	PEPRNÍČEK
ŠTÁB.	RTM.	LET.

SERGEANT
ROYAL		AIR	FORCE

15.	12.	1919	–	11.	4.	1942

Vyznamenání a pocty
Na základě morální a po-

litické rehabilitace byl rozka-
zem ministra obrany ČSFR 
ze dne 29. května 1991 mimo-
řádně povýšen do hodnosti 
podplukovníka ve výslužbě in 
memoriam.

Pomníky a pamětní des-
ka obětem 2. světové války, na 
kterých je uvedeno jméno Jana 
Peprníčka:
•	 pomník	 v	 parku	 Hrdinů	

v	Ostrožské	Nové	Vsi
•	 pomník	v	sadě	Komenského	ve	Zlíně	
•	 pomník	padlým	československým	letcům	na	náměstí	Svobo-

dy,	Praha	6	–	Bubeneč
•	 pamětní	deska	členům	TJ	Orla	padlým	za	svobodu	vlasti,	od	

Slovácké	orelské	župy	Velehrad,	na	budově	Orlovny	v	Uher-
ském	Hradišti,	Mariánské	nám.	78

Poznámka:
Nizozemsko	je	jedna	ze	čtyř	zemí	Nizozemského	království.	

Je	 složeno	 z	 12	 provincií.	 Patří	 mezi	 ně	 i	 Severní	 Holandsko	
a	Severní	Brabantsko.

Zdroje:
• Jan Peprníček, článek a fotografie,	autor	neuveden.	

Novoveský	Profil	1995	(květen	–	červen)
• Jan Peprníček, článek,	autor	Josef	Vojtek.	Profil	č.	2/2012
• Ostrož. Nová Ves, kniha oddaných.	(www.actapublica.cz)
• OA a VOŠ Uh. Hradiště 1902–2002.	Obchodní	akademie	

a	Vyšší	odborná	škola	v	Uherském	Hradišti	2002
• Free Czechoslovak Air Force.	(https://fcafa.com)
• Pomníky a pamětní deska.	Spolek	pro	vojenská	pietní	místa		

(www.vets.cz)
• Náhrobek na vojenském hřbitově Bergen op Zoom,		

autor	fotografie	Arne	Glaser,	12.	6.	2005.	Tamtéž
• Slovácký aeroklub Kunovice.	(https://ak.slovackyaeroklub.cz)

pokračování 
Ludmila Nešporová
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Kanoistický oddíl
Kanoistická	 sezona	 se	 odkládá.	 Stejně	 jako	 ostatní	 sportovci,	 tak	

i	rychlostní	kanoisté	si	museli	poradit	se	současnou	situací.	A	operativně	
na	ni	 reagovat.	Některým	byly	převezeny	 lodě,	 jiným	 trenažéry	či	posi-
lovací	 vybavení.	 Trénující	 průběžně	 zasílají	 vedoucímu	 trenérovi	 data	
z	gps	zařízení,	písemné	záznamy,	fotografie	či	videa.	Zároveň	tak	zdárně	
nahrazují	scházející	hodiny	školní	tělesné	výchovy.	Jak	to	bude	s	letošní	
sezonou,	nikdo	neví.	Vodácký	ples	se	bohužel	uskutečnit	nemohl,	stejně	
jako	43.	Novoveský	přespolák.	A	kdo	ví,	jak	to	dopadne	s	Mezinárodním	
mistrovstvím	Moravy	Slovácká	500.

Vít Pjajčík

Pravidelné tréninky na domácí vodě zahájili rychlostní kanoisté 15. února a kvůli koro-
navirové pandemii v nich pokračovali i namísto plánovaného soustředění v Itálii.

První letošní pádlování, aneb jak na Nový rok, tak po celý rok

V první linii je i kajakářka Klára Silnicová.
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Novoveský čtyřboj
Jarní	část	závodů	a	přeborů	začal	pro	náš	oddíl	v	domácím	

prostředí,	který	se	konal	22.	2.	2020	v	tělocvičně	základní	školy.	
Za	podpory	a	pomoci	obecního	úřadu	v	zastoupení	starostky	Ja-
roslavy	Bedřichové	a	všech	rodičů	byl	čtyřboj	zahájen.	Závodu	
se	zúčastnily	závodnice	z	Bučovic,	Uherského	Ostrohu,	Sokola	
Zlín,	Gymnastky	Zlín,	Valašského	Meziříčí	a	oddílu	z	Ostrožské	
Nové	Vsi.	Naše	děvčata	předvedla	hezké	výkony,	čemuž	odpo-
vídá	jejich	umístění.

1.	kategorie:	 1.	místo	Anna	Mikošková
2.	kategorie:	 6.	místo	Ester	Hanzová
3.	kategorie:	 	2.	místo	Tereza	Holáňová,	5.	Van	Minen	Lilien,	

12.	Rozárie	Kordulová,	14.	Lucie	Šáchorková,	
15.	Kateřina	Bartáková

4.	kategorie:	 5.	místo	Tereza	Janoštíková
6.	kategorie:	 2.	místo	Tereza	Vidrmanová
7.	kategorie:	 	2.	místo	Radka	Šálková,	5.	místo	Tereza	

Zálešáková

Zisk	medalií	velmi	potěšil	všechny	závodnice,	ale	také	Petru	
Hastíkovou,	Evu	Hýbalovou,	 Ivanu	Mášovou	a	Kamilu	Hastí-
kovou.	Děkujeme	všem	rodičům	za	podporu.	Do	dalších	bojů	
a	závodů	přejeme	hodně	štěstí,	málo	úrazů	a	co	nejvíce	medailí.

Kamila Hastíková

Příprava s hořkým koncem 
	Jak	jinak	než	s	pocitem	bezmoci	a	s	obavou	nad	dalším	vý-

vojem	 pandemie	 začít	 tento	 příspěvek.	 Rázem	 zjišťujeme,	 že	
veškeré	snahy	a	konání	je	jen	pomíjející	v	souvislosti	s	následky	
řádění	nebezpečného	viru.	Stejně	jako	každodenní	a	všední	spo-
lečenské	dění,	zastavilo	se	i	to	sportovní.	Nikdo	doposud	nedo-
káže	odhadnout	dopady	na	životy	civilního	obyvatelstva,	natož	
pak	na	účinkování	a	provoz	sportovních	klubů.		

		Čtvrtek	12.	března	si	tak	budeme	pamatovat	jako	předčasný	
konec	zimní	přípravy	našeho	klubu	na	dobře	rozehranou	jarní	
polovinu	soutěží.	Zimní	příprava	probíhala	standardně	ve	všech	
věkových	kategoriích	–	přípravka	a	žáci	trénovali	ve	sportovním	
centru.	Tuto	zimu	tam	zahájilo	přípravu	i	družstvo	dorostenců,	
kterou	zakončilo	soustředěním	na	Filipově	právě	v	ten	čtvrtek.	
Asi	nejvíce	sledovaným	družstvem	mělo	být	družstvo	mužů,	kte-
ré	mělo	do	jarních	bojů	nastupovat	s	jasným	cílem	–	co	nejdéle	
udržet	 první	 příčku	 okresního	 přeboru.	 Přípravu	 jako	 již	 kaž-
doročně	absolvovalo	výhradně	ve	venkovním	prostředí.	Sehrá-
lo	dvě	přípravná	utkání,	nejdříve	na	umělé	trávě	ve	Veselí	nad	
Moravou	podlehlo	Dolním	Bojanovicím	2:3	a	potom	v	Tasově	
remizovalo	4:4.	Generálkou	na	start	jarní	soutěže	pak	mělo	být	

14.	března	čtvrtfinále	poháru	OFS	proti	Jarošovu,	to	už	se	bohu-
žel	ze	známých	důvodů	nesehrálo.

Za	připomenutí	pak	ještě	stojí	informace	o	konání	valné	hro-
mady,	která	se	uskutečnila	v	prostorách	klubovny	na	hřišti.	Pod	
dohledem	hosta	–	místostarosty	obce	Jaromíra	Lažka	proběhlo	
hodnocení	 jednotlivých	družstev.	Přítomní	 členové	byli	 sezná-
meni	s	hospodařením	klubu	a	proběhlo	vyhodnocení	a	oceně-
ní	nejlepších	mládežníků.	Za	mladší	přípravku	byl	vyhodnocen	
nejlepším	 hráčem	 Matyáš	 Franta,	 za	 starší	 Adam	 Plevák	 a	 za	
žáky	Petr	Běhávka.	Vzhledem	k	dobré	účasti	tak	byla	po	letech	
valná	hromada	schopná	usnášení,	proto	došlo	ke	znovuzvolení	
stávajícího	výboru	FK,	byla	schválena	i	změna,	respektive	sjed-
nocení	výše	členských	příspěvků.	Po	oficiální	části	proběhlo	i	ne-
formální	debatování	o	novoveském	fotbale	spojené	s	tradičním	
občerstvením.

	Na	závěr	bych	chtěl	jménem	vedení	fotbalového	klubu	po-
přát	všem	čtenářům	Profilu	a	spoluobčanům	pevné	zdraví,	hod-
ně	sil	a	taky	štěstí	v	boji	proti	viru	a	brzký	návrat	k	plnohodnot-
nému	žití!

Marek Tvrdoň
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SPORT

Stolní tenis – soutěžní sezona 2019/2020
S	 ohledem	 na	 nezbytná	 hygienická	 opatření	 byly	 všechny	

soutěže	pozastaveny	dvě	kola	před	řádným	koncem.	Zatím	není	
jasné,	zda	budou	soutěže	vůbec	kompletně	dohrány.	Kromě	„A-
-mužstva“,	 které	 je	 stále	 ohroženo	 možností	 sestupu,	 nebude	
mít	dohrání	posledních	dvou	kol	žádný	zásadní	vliv	na	konečné	
postavení	ostatních	družstev	v	tabulkách.	

„A-mužstvo“	nastupuje	v	krajském	přeboru	I.	třídy.	Na	třetí	
pokus	bylo	naším	vytyčeným	cílem	udržet	tuto	soutěž.	Po	loň-
ské	výborné	sezoně	Martina	Konečného	a	Matyáše	Kolečkáře	
jsme	po	20	 letech	umístili	Radima	Prese	na	soupisku	B-týmu,	
aby	právě	Matyáš	dostal	větší	prostor.	Nakonec	Matyáš	Koleč-
kář	odehrál	prakticky	všechny	zápasy,	protože	Martin	Konečný	
si	v	listopadu	poranil	ruku	a	již	nenastoupil.	Když	jsem	si	navíc	
já	přetrhl	Achillovu	šlachu,	tak	ze	základní	sestavy	zůstali	pouze	
Josef	Mahdalíček	ml.	a	Marek	Kolečkář.	Samozřejmě	Matyáše	

Kolečkáře	už	je	nutné	při	jeho	progresu	považovat	za	jeden	ze	
základních	 stavebních	 kamenů	 „A-mužstva“.	 O	 čtvrté	 volné	
místo	se	tedy	ve	druhé	polovině	soutěže	dělili	náhradníci	Pat-
rik	Rampáček	se	Šimonem	Marečkem	a	nutno	říci,	že	rozhodně	
nezklamali.	Před	posledními	dvěma	koly	jsme	nyní	na	10.	místě	
a	máme	udržení	ve	svých	rukou.	Jestliže	by	ale	mužstvo	Šarov	
„B“	oba	své	zápasy	vyhrálo,	tak	my	musíme	porazit	buď	Bylni-
ci	 anebo	 Otrokovice	 „B“.	 Nejlepším	 hráčem	 mužstva	 je	 Josef	
Mahdalíček	ml.

„B-mužstvo“ je	momentálně	na	5.	místě	v	okresním	přeboru	
I.	třídy.	Nejlepším	hráčem	je	Matyáš	Kolečkář.	Dále	nastupovali	
Václav	Mičola,	Tomáš	Kodrla,	Filip	Šmejkal,	Patrik	Rampáček	
a	Šimon	Mareček.

„C-mužstvo“	 zůstalo	 ve	 II.	 třídě	 okresního	 přeboru	 pou-
ze	 díky	 loňskému	 třetímu	 místu	 „D-mužstva“	 v	 nižší	 soutěži.	
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Momentálně	se	ovšem	nacházejí	na	pěkném	5.	místě	a	v	pod-
statě	po	celou	sezonu	byli	ve	hře	o	postup	do	I.	okresní	třídy.	
Nejlepším	 hráčem	 je	 Patrik	 Rampáček.	 Dále	 do	 sestavy	 patří	
Antonín	Vlk,	Šimon	Mareček	a	Dominik	Miklíček.

„D-mužstvo“	hraje	okresní	přebor	III.	třídy.		Po	zmíněném	
loňském	třetím	místě	si	letos	ještě	o	jednu	příčku	polepšili,	se-
zonu	zakončí	na	2.	místě	a	pro	příští	sezonu	si	vyhráli	postup	do	
vyšší	třídy.	Nejlepším	hráčem	je	Dominik	Miklíček,	ale	všichni	
hráči	základní	sestavy	mají	v	podstatě	shodnou	úspěšnost	–	jsou	
to	Josef	Konečný,	Vratko	Kučerák	a	Pavel	Vintr.

„E-mužstvo“	skončí	na	9.	místě	v	okresním	přeboru	IV.	třídy.	
Nejlepším	 hráčem	 je	 Martin	 Vařecha.	 Dále	 nastupují	 Miroslav	
Kodrla,	Josef	Mahdalíček	st.,	Martin	Húsek,	Nikola	Kučeráková	
a	Jiří	Kadlček.	

„Žáci“	 hrají	 III.	 třídu	 žákovského	 přeboru,	 kde	 skončí	 na	
7.	místě,	protože	 žákovské	 soutěže	byly	pro	 letošek	ukončeny	
a	nebudou	se	s	jistotou	dohrávat.	Momentálně	je	nejlepším	žá-
kem	Šimon	Svoboda	a	spolu	s	ním	hrají	Jakub	Vrbík,	Karel	Ja-
hodík	a	Štěpán	Boček.	

Ivo Mikoška

SPORT   

RSST Uherské Hradiště – RP I. třídy, muži 2019/2020
# Mužstvo U V R P K Skóre Body

1. Bystřice pod Lopeníkem A 20 18 1 0 1 246:117 74
2. Břestek A 20 12 3 5 0 206:154 59
3. Bílovice B 20 11 5 4 0 203:157 58
4. Nivnice C 20 11 3 6 0 203:157 56
5. Ostrožská Nová Ves B 20 9 1 10 0 172:188 48
6. Spartak Hluk B 20 9 1 10 0 173:187 48
7. Vlčnov B 20 8 3 9 0 183:177 47
8. Drslavice – Veletiny B 20 8 1 11 0 186:174 45
9. Újezdec – Těšov B 20 5 7 8 0 181:176 42

10. Velehrad A 20 6 3 11 0 177:183 41
11. Strání A 20 5 1 13 1 134:226 35
12. Kunovice D 20 3 1 15 1 99:261 29

KSST Zlín – KS I. třídy, muži 2019/2020
# Mužstvo U V R P K Skóre Body

1. TJ Sokol Újezdec – Těšov A 20 19 1 0 0 260:100 78
2. TJ Jiskra Otrokovice B 20 14 1 5 0 180:180 63
3. KST Dolní Němčí B 20 13 3 4 0 224:136 62
4. Sport centrum Bylnice 20 10 3 7 0 191:169 53
5. TJ Holešov B 20 10 2 8 0 203:157 52
6. TJ Sokol Kostelec – Zlín A 20 9 0 11 0 177:183 47
7. TJ Bystřice pod Hostýnem B 20 7 3 10 0 190:170 44
8. ST Kunovice B 20 6 4 10 0 165:195 42
9. KST Zlín B 20 7 1 12 0 163:197 42

10. Orel Ostrožská Nová Ves 20 6 1 13 0 154:206 39
11. TJ Sokol Šarovy B 20 5 1 14 0 124:236 36
12. ST Bílovice 20 2 4 13 1 129:231 29

RSST Uherské Hradiště – RP III. třídy, muži 2019/2020
# Mužstvo U V R P K Skóre Body

1. Horní Němčí A 18 17 0 1 0 224:100 69
2. Ostrožská Nová Ves D 18 16 0 2 0 247:77 66
3. Vážany – Ořechov B 19 14 0 5 0 228:114 61
4. Velehrad B 19 12 0 7 0 188:154 55
5. Kunovice E 18 9 2 7 0 167:157 47
6. Bílovice D 18 7 1 10 0 140:184 40
7. Spartak Hluk C 18 7 1 10 0 148:176 40
8. Zlechov B 18 5 1 12 0 154:170 34
9. Újezdec – Těšov D 18 5 1 12 0 123:201 34

10. Strání B 18 5 0 13 0 113:211 33
11. Břestek B 18 0 0 15 3 68:256 15

RSST Uherské Hradiště – RP II. třídy, muži 2019/2020
# Mužstvo U V R P K Skóre Body

1. Vážany – Ořechov A 20 16 2 2 0 258:102 70
2. Újezdec – Těšov C 20 13 3 4 0 205:155 62
3. Vlčnov C 20 13 2 4 1 193:166 60
4. Bojkovice B 20 12 1 7 0 210:150 57
5. Ostrožská Nová Ves C 20 12 0 8 1 203:157 56
6. Drslavice – Veletiny C 20 10 2 8 0 203:157 52
7. Bílovice C 20 9 3 8 0 188:172 50
8. Bystřice pod Lopeníkem B 20 9 1 10 0 167:193 48
9. Bánov A 20 7 2 11 0 179:181 43

10. Dolní Němčí E 20 5 2 13 0 140:220 37
11. Zlechov A 20 3 1 16 0 138:222 30
12. KST Hluk A 20 1 1 18 0 75:284 24

A-mužstvo 2019–2020
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Zpráva o činnosti Tenisového klubu Ostrožská Nová Ves – rok 2019
Tenisová	 sezona	2019	byla	 zahájena	brigádou	na	 tenisových	

kurtech	6.	4.	2019,	následně	druhou	brigádou	13.	4.	2019.	Již	tra-
dičně	byl	použit	válec	zapůjčený	firmou	Tufír	Kunovice.

První	 soutěžní	 akcí	 roku	 2019	 byl	 tradiční	 turnaj	 sponzorů,	
který	ovládla,	po	zásluze	a	za	krásného	počasí,	dvojice	Jaroslav	
Peprníček	ml.	a	Miroslav	Bílek.	Reprezentovali	společnost	NO-
VAKS´S	International	s.	r.	o.	a	v	napínavém	finále	porazili	dvojici	
Zdeněk	Lipár	a	Radim	Pres	reprezentující	firmu	KOVO-L.	Tře-
tí	místo	pak	obsadila	zkušená	dvojice	Milan	Valný	a	Laďa	Fiala	
reprezentující	společnost	Vinařství	Florian.	Velmi	vydařená	akce	
byla	 již	 tradičně	 bez	 jediné	 chyby	 v	 režii	 hlavních	 organizátorů	
Stanislava	Turečka	a	Jožky	Jordána,	kterým	patří	velký	dík.

Druhou	a	zároveň	závěrečnou	soutěžní	akcí	tenisové	sezony	
2019	byl	také	již	tradičně	Burčákový	turnaj.

V	sobotu	14.	9.	2019	se	na	tenisových	kurtech	v	Ostrožské	Nové	
Vsi	uskutečnil	druhý	tzv.	„grandslam“	–	tradiční	každoroční	teni-
sová	akce	a	to	Burčákový	turnaj.	Turnaj	nakonec	po	velkém	boji	
vyhrál	 „přespolní“	 pár	 z	 Veselí	 nad	 Moravou	 –	 Zbyněk	 Růčka	
a	Radek	Michalík.	V	krásném	finálovém	zápase	porazil	domácí	se-
hraný	pár	Milan	Valný	a	Laďa	Fiala.	Třetí	místo	obsadil	také	zkuše-
ný	a	sehraný	domácí	pár	Marek	Kolečkář	a	Pavel	Húsek.	Tenisový	
klub	ONV	děkuje	všem	hráčům,	hlavně	„přespolním“,	za	účast	na	
velmi	vydařeném	závěrečném	turnaji	sezony	2019.	Poděkování	pa-
tří	také	organizátorům	Pavlu	Húskovi	a	Zdeňku	Lipárovi.

Tenisový	klub	ONV	se	těší	na	podobně	skvělé	akce	i	v	se-
zoně	2020,	která	 snad	začne	kvůli	koronavirové	pandemii	co	
možná	nejdříve.

Samotný	 Tenisový	 klub	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 i	 v	 roce	 2019	
opět	bojoval	s	úbytkem	svých	členů,	který	se	pro	rok	2019	za-
stavil	na	čísle	20	mužů	(z	toho	2	čestní	členové	–	Antonín	Botek	
a	Antonín	Vlk)	a	2	ženy.

Tenisová	sezona	2019	byla	zakončena	brigádou	na	zazimová-
ní	kurtů	dne	16.	11.	2019.

Nepříjemnou	záležitostí	roku	2019	byla	absence	správce	te-
nisových	kurtů,	kterého	se	po	odchodu	Stanislava	a	Dany	Bez-
děkových	i	přes	veškerou	snahu	členů	TK	ve	spolupráci	s	obec-
ním	 úřadem	 nepodařilo	 sehnat.	 Absence	 správce	 znamenala	
velké	komplikace	hlavně	v	letních	měsících.	Dočasné	řešení	na-
šel	TK	v	osobě	Davida	Daňka,	který	bezchybně	zajišťoval	funkci	
správce	alespoň	v	měsíci	srpnu.

Závěrem	TK	Ostrožská	Nová	Ves	děkuje	za	celý	uplynulý	
rok	2019	všem	sponzorům	(obec	Ostrožská	Nová	Ves,	ordina-
ce	 MUDr.	 Jaromír	 Mrazík,	 společnost	 Andrie	 –	 Pavel	 Smo-
lík	a	další)	za	finanční	podporu	a	hmotné	zajištění	tenisového	
areálu	a	také	členům,	kterým	není	lhostejný	osud	TK	a	celého	
areálu.

Jako	předseda	bych	chtěl	jménem	TK	ONV	z	celého	srdce	
moc	 poděkovat	 manželům	 Bezděkovým	 za	 dlouholetou	 a	 pří-
kladnou	péči	o	tenisové	kurty.	Náhrada	za	tyto	dva	obětavé	lidi	
nebude	jednoduchá,	ne-li	nemožná.	Stando	a	Dano,	děkujeme!

Do	příští	 sezony	2020	přeje	TK	všem	svým	členům	 i	ne-
členům	 hodně	 sportovních	 úspěchů	 na	 kurtech	 v	 Ostrožské	
Nové	Vsi.

Jaroslav Peprníček, ml.

SPORT

RSST Uherské Hradiště – RP IV. třídy, muži 2019/2020
# Mužstvo U V R P K Skóre Body

1. Vážany – Ořechov C 19 15 0 4 0 241:101 64
2. Bánov B 18 14 0 4 0 211:113 60
3. Uherský Ostroh A 18 13 1 4 0 201:123 58
4. Nivnice D 18 12 2 3 1 210:114 55
5. Drslavice – Veletiny D 19 10 2 7 0 187:155 51
6. Kunovice F 18 8 2 7 1 161:163 43
7. Bystřice pod Lopeníkem C 18 7 2 9 0 157:167 41
8. Horní Němčí B 18 7 0 11 0 151:173 39
9. Ostrožská Nová Ves E 18 6 2 9 1 143:181 37

10. Uherské Hradiště A 19 2 1 15 1 62:280 25
11. Vlčnov D 19 1 0 18 0 94:248 22

RSST Uherské Hradiště – 3. liga, 3/3, žáci 2019/2020
# Mužstvo U V R P K Skóre Body

1. KST Hluk C 5 5 0 0 0 42:8 20
2. Bojkovice A 5 4 0 1 0 37:13 17
3. Vážany – Ořechov B 5 3 0 1 0 37:13 17
4. KST Hluk D 5 3 0 2 0 25:25 14
5. Zlechov A 5 2 0 3 0 18:32 11
6. Dolní Němčí B 4 1 0 3 0 17:23 7
7. Ostrožská Nová Ves A 5 0 0 5 0 7:43 5
8. Bílovice B 4 0 0 4 0 7:33 4
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INZERCE

Co umíme a co vám můžeme 
nabídnout? 
Tlumočení do znakové řeči. Doprovod tlumočníkem při 
vyřizování na úřadech u lékaře či další instituce, kde je 
třeba tlumočit. 

Odborné sociální poradenství v těžké životní situace 
pro zdravotně postižené, jak v otázkách partnerských, 
tak při vyhledávání doprovodných služeb či pomoci 
s vyřízením kompenzačních pomůcek. Důležitou služ-
bou je také možnost vyzvednout si u nás bezplatně Eu-
roklíč.

Euroklíč
má na něj nárok každý člověk se zdravotním postiže-
ním, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, 
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou skleró-
zou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevní-
mi záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; 
a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s 
Poradna se nachází v Uherském Hradišti na Palackého náměstí č. 293 v historickém domě tzv. u obrů vedle hotelu 
Grand. Najdete nás v přízemí, vchod z ulice „Na Morávce“ naproti České Spořitelny. Dům je vybaven i plošinou pro 
bezbariérový vstup. Plošina se nachází ve dvoře vstup také z ulice „Na Morávce“ V Uherském Hradišti poskytuje-
me dvě služby, a to odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené a tlumočnickou službu pro neslyšící.

Všechny poskytované služby jsou bezplatné!
Více informací najdete na našem webu: www.czp-zk.cz

Kdy nás můžete navštívit?
Pracovní doba ambulantní poradny
Pondělí 8:00 – 12:00    12:30 – 16:30

Úterý 8:00 – 12:00 

Pracovní doba terénní poradny 
Středa 12:30 – 16:30

Pátek     8:00 – 12:00

Kontakty
Odborné sociální poradenství: 
Tel: 733 297 962

E-mail: uherskehradiste@czp-zk.cz

Tlumočnické služby:
Tel: 778 005 177

E-mail: m.travnickova@czp-zk.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
leden – únor – březen  2020

70 let 
	 20.	1.		 Štěpán	Tomaštík	 Obecnice	725

	 22.	1.		 Marta	Hanusová	 Chříb	220

	 27.	1.		 Gerhard	Malík	 Dědina	187

	 6.	2.	 Josef	Žajdlík	 Dolní	422

	 8.	2.		 Josef	Kolář	 Květná	868

	 3.	3.	 Zdeňka	Tomaštíková	 Obecnice	725

75 let 
	 30.	1.		 Blažena	Hrubošová	 Dědina	34

	 1.	2.	 Marie	Lažková	 Dolní	319

	 6.	2.	 Ludvík	Bartys	 Chaloupky	147

	 11.	2.		 Ludmila	Floriánová	 Drahy	472

	 20.	2.		 Zdenka	Vlachynská	 Za	Kostelem	799

	 11.	3.	 Božena	Botková	 Školní	965

	 15.	3.		 Marta	Novotná	 Osvobození	95

	 16.	3.		 Ludmila	Matušková	 Obecnice	566

	 22.	3.		 Marie	Mléčková	 Obecnice	579

	 22.	3.		 Anna	Zahradníková	 Dědina	186

	 29.	3.		 Marie	Bubeníková	 Školní	965

	 29.	3.	 Věra	Ševčíková	 Školní	309

	 31.	3.		 Věra	Crlová	 Chylická	135

80 let 
	 12.	1.		 Vladislava	Bočková	 Dědina	18

	 29.	1.	 František	Škvaridlo	 Dědina	134

	 14.	2.		 Josef	Lažek	 Dolní	319

	 29.	2.		 Anna	Pijáčková	 Záhumení	851

85 let 
	 9.	1.		 Jarmila	Bělohradová	 Záhumení	789

	 15.	1.		 Ludmila	Smištíková	 Za	Kostelem	744

	 24.	2.	 Marie	Jelénková	 Krajiny	252

	 1.	3.	 Josef	Jurásek	 Záhumení	651

	 16.	3.	 Miroslav	Frola	 Kopanice	325

	 19.	3.	 Marie	Potrusilová	 Za	Kostelem	657

86 let
	 1.	1.	 Jan	Zajíc	 Krajiny	253

	 13.	1.	 Zdeněk	Botek	 Záhumení	719

	 28.	2.		 Marie	Konečná	 Záhumení	488

	 1.	3.	 Jan	Húsek	 Na	Hrázi	26

	 10.	3.	 Anna	Botková	 Záhumení	840

	 25.	3.	 Marie	Slezáková	 Dolní	706

87 let
	 3.	1.	 Antonie	Kovaříková	 Nová	718

	 26.	1.	 Ludmila	Pavlasová	 Družstevní	818

	 1.	2.	 Marie	Vařechová	 Dědina	493

	 2.	2.		 Božena	Peprníčková	 Dolní	364

	 16.	2.		 Ludmila	Štětinová	 Obecnice	563

	 9.	3.	 Marie	Slezáková	 Za	Kostelem	688

88 let
	 21.	1.	 František	Vranka	 Záhumení	611

	 27.	1.		 Josef	Mikulec	 Nivky	713

	 21.	2.		 Josef	Glac	 Chříb	234

	 23.	2.	 Anna	Ratajská	 Za	Kostelem	711

89 let 
	 14.	2.		 Vlasta	Křiváková	 Dolní	782

	 22.	2.		 Ludmila	Dufková	 Nivky	654

	 21.	3.	 Josef	Pijáček	 Za	Kostelem	741

	 29.	3.	 Jindřich	Kolman	 Dolní	796

90 let 
	 12.	3.	 Marie	Peprníčková	 Chylická	262
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91 let 
	 21.	3.	 Marie	Nedbalová	 Školní	704

	 24.	3.	 František	Bedřich	 Nivky	740

92 let 
	 15.	2.	 Anna	Botková	 Obecnice	725

	 16.	3.		 Marie	Štěrbová	 Dědina	162

94 let
	 3.	2.		 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180

95 let 
	 11.	2.	 Paulína	Kupcová	 Mírová	913

96 let 
	 3.	2.		 Marie	Červenáková	 Dědina	13

Svatba
	 20.	2.		 Martina	Čevorová	 Dědina	179

	 	 Petr	Miklík	 Dědina	179

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úmrtí

	 6.	1	 Bohumír	Nešpor	 (1938)	 Školní	965

	 12.	1.		 Jindřich	Ťok	 (1957)	 Záhumení	198

	 16.	1.	 Marie	Bartoníčková	 (1931)	 Padělky	87

	 4.	2.	 Josef	Vojtek	 (1944)	 Zlín	–	dříve	Chaloupky	245

	 11.	2.	 Jaroslav	Snopek	 (1940)	 Na	Láni	292

	 18.	2.	 Josef	Jurčeka	 (1951)	 Sadová	853

	 22.	2.		 Miloslava	Berková	 (1955)	 Uh.Hradiště	–	dříve	Na	Lapači	61

	 16.	3.	 Marie	Kovaříková	 (1935)	 Nová	726

Narození
	 3.	1.		 Jasmína	Hanzlíková	 Chaloupky	80

	 12.	1.	 Dorián	Pátek	 Na	Hrázi	28

	 17.	1.	 Liam	Joseph	Lažek	 Dědina	177

	 18.	1.		 Tomáš	Vítek	 Družstevní	838

	 18.	1.	 Denisa	Vítková	 Družstevní	838

	 26.	2.	 Julie	Mlýnková	 Krajiny	244

	 9.	3.		 Elliot	Juračka	 Na	Hrázi	269

	 24.	3.		 Adéla	Mošťková	 Obecnice	645

	 25.	3.	 Eliot	Ostrožlík	 Záhumení	922

	 29.	3.	 Jan	Malík	 Mírová	907	
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