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ÚVODNÍK

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané,
každoročně v Profilu v měsíci říjnu bývá 

na titulní stránce fotka z tradičních novo-
veských hodů.  Letos tomu tak bohužel díky 
koronavirové epidemii není. 

Letošní rok je nejen v oblasti kultury ve 
znamení zrušení téměř všech akcí, které jsou 
již pro naši obec tradiční. Byl zrušený Gu-
lášový festival, Lázeňské zpívání, Vitaj, léto 
s písničkou a pravidelná nedělní odpoledne 
s dechovkou v Sirnatých lázních.  Košt sli-
vovice proběhl netradičně v horkém počasí 
v měsíci červenci. Také veškeré naplánované 
kulturní akce ve společenském sále musely 
být zrušeny a jsou přeloženy na rok 2021. 
Stovka milovníků folkloru z naší obce se letos 
nemohla zúčastnit jako každoročně krojové-
ho průvodu na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti. Přesto všechno jsme pořád doufali, 
že se budou letos konat aspoň tradiční hody 
s právem.  Přípravy probíhaly již od konce 
měsíce května, kdy proběhla první schůzka 
s letošními stárky a jejich rodiči. Na začát-
ku měsíce července proběhla další schůzka 
a chasa začala nacvičovat hodové vystoupe-
ní na letošní hody pod vedením stárků Nely 
Vlkové a Jožky Slezáka. Vše bylo domluveno, 
úkoly rozdány a všichni se těšili, že hody pro-
běhnou bez omezení a se stejným scénářem 
jako každoročně. Jedinou podmínkou stárků 
bylo, že nechtějí prožít hody v rouškách na 
tváři a bez zrušení některých částí každoroč-
ního programu. Na začátku září však došlo 
při vývoji koronavirové epidemie ke změně 
nařízení. Po dohodě vedení obce, stárků a jejich rodičů bylo 
dohodnuto, že letos se uskuteční hody bez práva, tzn. bez stárků. 
Bylo dohodnuto, že letošní hody „zapálíme“ ve čtvrtek vernisáží 
výstavy obrazů. Letošní oslava hodů patrona našeho kostela sv. 
Václava proběhne netradičně dle epidemiologických požadavků 
pouze v neděli ve venkovních prostorách. Program měl být za-
hájen slavnostní bohoslužbou, poté měl krojový průvod projít 
naší obcí a následně měla chasa předvést na fotbalovém hřišti 
to, co se jí přes prázdniny podařilo nacvičit.  Plakáty byly vyvě-
šeny a chasa připravena v sobotu 19. září vyrazit do ulic naší 
obce a pozvat všechny občany na zkrácené hodové veselí. Avšak 
v pátek, týden před hodami, přišlo nařízení vlády se zpřísňují-
cími podmínkami při pořádání hromadných akcí. Proto pad-
lo nepopulární rozhodnutí a také plánované nedělní hodování 
bylo zrušeno. Z hodového programu zůstala pouze vernisáž vý-
stavy, kterou svým zpěvem ozdobil náš mužský sbor Krasavci. 
Jak uvedl na vernisáži pan místostarosta Lažek, vernisáž byla 
první akcí novoveských hodů, ale bohužel i poslední. Výstava 
byla důstojně zahájena a v současné době je naše výstavní síň 
ozdobena nádhernými a vzácnými obrazy pana Jano Köhlera, 
malíře sakrálního a světského.  Výstava potrvá do 17. 11. 2020, 
všichni jste srdečně zváni. Oslava patrona našeho kostela sv. 
Václava proběhla při nedělních mších svatých. Útěchou pro 
všechny milovníky folkloru, že neproběhly letošní hody, bylo ne-
příznivé počasí po celý hodový víkend.  Doufám, že jste všichni 
prožili hody po svém, kačeny se zelím byly na stole, a se sklen-
kou dobrého burčáku či vína jste si doma nebo se svými přáteli 
zazpívali nejednu hodovou písničku. Věřím tomu, že i když do-
šlo ke zrušení letošních hodů a tradice každoročních tradičních 
novoveských hodů byla po mnoha letech díky koronavirové 

pandemii přerušena, v žádném případě nebyla ukončena. Oba-
vy o zaniknutí hodové tradice nejsou na místě. Právě tato si-
tuace semkne určitě chasu a všechny folkloristy takovým způ-
sobem, že už teď se chystají na hody s právem v roce 2021 pod 
vedením stárků Nely a Jožky. Právě stárkům, jejich rodičům, 
všem tanečníkům a dalším organizátorům hodů a výstavy patří 
obrovské poděkování za snahu při jejich přípravách. Přeji všem, 
ať nás tato koronavirová situace neodradí nejen v přípravách 
hodů, ale i dalších akcí. Věřím, že veškerá snaha bude zúročena 
v příštím roce a hody v roce 2021 proběhnou ve stejném duchu 
jako ty před rokem 2020.

V letošním roce bylo naplánováno každoroční setkání dů-
chodců, které se mělo uskutečnit po hodách, jako v minulém 
roce. Jelikož z důvodu koronavirové pandemie nemohlo být 
uspořádáno, přeji všem starším občanům hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti. Ubezpečuji Vás všechny, že tradice každoroční-
ho podzimního setkání důchodců bude zachována a doufám, že 
v příštím roce se uskuteční jako v letech předchozích. Už teď se 
těšíme na setkání s vámi.

Vážení občané, vypadá to, že doba koronavirová ještě neskon-
čila, tak Vás nedokáži na další kulturní akci pozvat.  Jakmile se 
situace jenom trochu zlepší, o všech akcích, nejen kulturních, bu-
dete včas informováni a na všech budete srdečně vítáni.

Přeji vám všem pevné zdraví, hodně spokojených a radost-
ných dnů. Zároveň Vás prosím o dodržování pravidla 3R (roušky 
– ruce – rozestupy) a dalších ne vždy populárních opatření. Věřím 
tomu, že se tato nelehká doba nakonec uklidní, a v příštím roce 
proběhnou všechny akce jako každoročně.

Jaroslava Bedřichová
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Z jednání rady obce 
Dne 13. 7. 2020 se konalo 42. zasedání rady

Rada schvaluje:
•	 žádost	 o	 zábor	 veřejného	 prostranství	 na	 pozemku	 parc.	

č.	 5105/1	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 1	 m2	
(před	RD	č.	p.	167)	za	účelem	umístění	poutače		v	termí-
nu	 2.	 9.	 –	 1.	 10.	 2020	 v	 souvislosti	 s	 volbami	 společnosti	
HEXXA.CZ	s.	r.	o.,	Vavrečkova	5262,	Zlín	(Trikolóra	hnu-
tí	 občanů)	 	 cenu	 10	 Kč/den/m2.	 Rada	 obce	 ukládá	 sepsat	
s	žadatelem	Přihlášení	k	poplatku	za	zábor	veřejného	pro-
stranství;

•	 žádost	 o	 zábor	 veřejného	 prostranství	 na	 pozemku	 parc.	
č.	5105/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	1	m2	
(před	RD	č.	p.	170)	za	účelem	umístění	poutače		v	termínu	
3.	9.	–	1.	10.	2020	v	souvislosti	s	volbami	společnosti	Media	
TEN	s.	 r.	o.,	Přemyslovka	2483,	Prostějov	(ODS)	za	cenu	
10	Kč/den/m2.	Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žadatelem	Přihlá-
šení	k	poplatku	za	zábor	veřejného	prostranství;

•	 žádost	pana	I.	N.	o	snížení	stočného	z	důvodů	havárie	vo-
dovodní	přípojky.	Rada	obce	ukládá	účtovat	žadateli	stoč-
né	dle	průměrné	spotřeby	za	poslední	3	roky,	tj.	z	odběru			
127	m3	vody;

•	 záměr	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	5083/1	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	114	m2;	

•	 ukončení	nájmu	pozemku	parc.	č.	11157/2	v	k.	ú.	a	obci	Ost-
rožská	Nová	Ves	se	společností	Rybářský	svaz	Luhačovické-
ho	Zálesí	z.	s.,	Pozlovice	30,	Luhačovice.	Rada	obce	ukládá	
sepsat	 s	 žadatelem	 dohodu	 o	 ukončení	 nájmu	 s	 platností	
k	1.	8.	2020;

•	 umístění	reklamní	cedule	o		ploše	max.	1	m2	na	sloupu	ve-
řejného	osvětlení	v	ulici	Nádražní	směrem	k	lázním	na	po-
zemku	parc.	č.	4565/2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	
cenu	365	Kč/rok.		Rada	obce	pověřuje	starostku	přípravou	
a	podpisem	smlouvy	o	umístění	reklamy;

•	 poskytnutí	 odměny	 ředitelce	 Mateřské	 školy	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 Haně	 Kocábové	 z	 důvodů	 zajištění	 organizace	
rekonstrukce	elektrorozvodů	v	mateřské	škole	během	uza-
vírky	školy	z	důvodů	zamezení	šíření	viru	COVID-19;

•	 žádost	ředitelky	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	o	uza-
vření	 školy	 v	 pondělí	 31.	 8.	 2020	 z	 technických	 důvodů.	
Rada	obce	ukládá	informovat	občany	způsobem	obvyklým;

•	 Smlouvu	o	pronájmu	prostor	sloužících	k	podnikání	na	ad-
rese	Dědina	1021,	Ostrožská	Nová	Ves	panu	J.	B.	za	úče-
lem	výuky	kresby.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy;

•	 Smlouvu	o	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	4529	o	výměře	
asi	1	m2	panu	M.	M.	za	účelem	umístění	reklamního	pou-
tače	za	cenu	365	Kč/m2/rok.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	o	nájmu	části	pozemku	parc.	č.	5119/1	o	výměře	
asi	38	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	panem	P.	H.	
za	cenu	4	Kč/m2.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy.	

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	starostky	obce	o	průběhu	kontroly	Ministerstvem	

zemědělství	 ČR	 o	 dodržení	 podmínek	 poskytnutí	 dotace	
z	programu	16.	Údržba	a	obnova	kulturního	dědictví	venko-
va	–	oprava	výklenkové	kaple	Boží	muka	a	jejího	okolí	v	Os-
trožské	Nové	Vsi;

•	 Změnu	rozpisu	rozpočtu	č.	4	k	rozpočtu	2020	schválenou	sta-
rostkou	obce	dne	8.	7.	2020.

Dne 5. 8. 2020 se konalo 43. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 žádost	 o	 zábor	 veřejného	 prostranství	 na	 pozemku	 parc.	

č.	 5105/1	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 1	 m2	

(před	RD	č.	p.	141)	za	účelem	umístění	poutače	v	termínu	
3.	9.	–	1.	10.	2020	v	 souvislosti	 s	volbami	společnosti	HE-
XXA.CZ	s.	r.	o.,	Vavrečkova	5262,	Zlín	(senátní	volby	–	Ivo	
Valenta)	 za	 cenu	 10	 Kč/den/m2.	 Rada	 obce	 ukládá	 sepsat	
s	žadatelem	Přihlášení	k	poplatku	za	zábor	veřejného	pro-
stranství;

•	 záměr	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	118	v	k.	ú.	Chylice	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	48	m2;

•	 žádost	pana	D.	M.		o	snížení	stočného	z	důvodů	havárie	vodo-
vodní	přípojky.	Rada	obce	ukládá	účtovat	žadateli	stočné	dle	
průměrné	spotřeby	za	poslední	3	roky	tj.	z	odběru	42	m3	vody;

•	 žádost	pana	L.	Š.	o	povolení	ohrady	pronajatého	pozemku	
parc.	č.	2624	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	s	tím,	
že	 ohrada	 musí	 splňovat	 tyto	 podmínky:	 demontovatelná	
ohrada	bez	betonového	základu,	max.	výška	1	200	mm;	

•	 Odpisový	plán	na	rok	2020	po	úpravách	ke	dni	30.	6.	2020	
zaslaný	ředitelkou	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	Ha-
nou	Kocábovou.		Rada	obce	ukládá	předat	Odpisový	plán	
MŠ	účtárně	OÚ;

•	 finanční	 dar	 ve	 výši	 1	 000	 Kč	 rodičům	 žáků	 1.	 třídy,	 kteří	
nastupují	 školní	 docházku	 v	 roce	 2020/2021	 do	 ZŠ	 v	 Ost-
rožské	Nové	Vsi;

•	 Smlouvu	 o	 nájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5083/1	 v	 k.	 ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	114	m2	za	účelem	
parkování	 osobních	 automobilů	 před	 RD	 č.	 p.	 9	 s	 panem	
M.	 P.	 za	 cenu	 4	 Kč/m2/rok.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy;

•	 Dodatek	č.	1/2020	ke	Smlouvě	o	zajišťování	výstav	uzavřené	
dne	31.	1.	2018	s	panem	J.	B.	Dodatkem	se	mění	výše	výdajů	
na	pohoštění	návštěvníků	při	vernisáži.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dodatku;

•	 Smlouvu	o	vedení	exekuce	č.	122	EX	180/20	s	exekutorem	
Mgr.	 Davidem	 Chaloupkou,	 Jánská	 25/1,	 Kroměříž	 proti	
povinnému	L.	B.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy;	

•	 Smlouvu	o	pronájmu	pozemku	parc.	č.	1332	o	výměře	69	m2	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	4	Kč/m2/rok	s	pa-
nem	T.	P.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy.	

Rada bere na vědomí:
•	 souhlas	 s	 umístěním	 komunikace	 v	 ulici	 U	 Svatých	 na	 po-

zemku	parc.	č.	5620	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	zaslaný	
panem	M.	Š.		Rada	obce	ukládá	doložit	souhlas	ke	kolaudač-
nímu	řízení.

Dne 26. 8. 2020 se konalo 44. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 žádost	Krajské	kanceláře	KDU-ČSL,	Štefánikova	661,	Zlín	

o	zábor	veřejného	prostranství	na	dvou	místech		pozemku	
parc.	 č.	 5105/1	k.	ú.	 a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	
1	m2	(před	RD	č.	p.	924	a	RD	č.	p.	124)	za	účelem	umístění	
poutačů	v	termínu	7.	9.	–	12.	10.	2020	v	souvislosti	s	volbami	
za	cenu	10	Kč/den/m2.	Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žadatelem	
Přihlášení	k	poplatku	za	zábor	veřejného	prostranství;

•	 žádost	J.	H.	o	snížení	stočného	z	důvodů	havárie	vodovodní	
přípojky.	Rada	obce	schvaluje	snížení	stočného	o	254	m3;

•	 upravený	Ceník	poplatků	a	služeb	obce	Ostrožská	Nová	Ves	
platný	od	1.	9.	2020;

•	 žádosti	ZUŠ	Folklorika	a	DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh	
o	pronájem	prostor	historického	domečku	u	kostela	za	úče-
lem	zajištění	činnosti	zájmových	kroužků	pro	děti	v	časech	
13–17	 hodin.	 	Cena	 za	pronájem	 se	 stanovuje	dle	Ceníku	
poplatků	a	služeb	platného	od	1.	9.	2020;	

•	 dočasnou	změnu	otevíracích	hodin	pošty	Partner	Ostrožská	
Nová	Ves	pro	veřejnost	platnou	od	1.	10.	2020	a	trvalou	změ-
nu	otevíracích	hodin	pro	veřejnost	platnou	od	1.	11.	2020;	
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•	 Provozní	řád	víceúčelového	hřiště	a	Ceník	pronájmu	více-
účelového	 hřiště	 platný	 od	 1.	 9.	 2020.	 Rada	 obce	 ukládá	
informovat	občany	o	možnostech	pronájmu	způsobem	ob-
vyklým;	

•	 podpis	Smlouvy	o	nájmu	části	pozemku	parc.	č.	118	v	k.	ú.	
Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	48	m2	s	pa-
nem	J.	B.	za	účelem	parkování	osobních	automobilů	před	
budoucím	 RD	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 100	 za	 cenu	 4	 Kč/m2.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	Dodatku	ke	 smlouvě	na	výrobu	měsíčníku	obce	se	
společností	J.	D.	Production,	Palackého	293,	Uherské	Hra-
diště,	kterým	se	mění	doba	platnosti	smlouvy	z	31.	12.	2020	
na	30.	6.	2021.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	do-
datku.

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 o	 zveřejnění	 a	 projednání	 komplexního	 návrhu	

dopravního	 a	 tarifního	 řešení	 Integrované	 dopravy	 ZK	
s	 detaily	 jízdních	 řádů	 zaslanou	 Ing.	 Pavlem	 Botkem,	 ná-
městkem	hejtmana	Zlínského	kraje.	Termín	projednání	se	
starosty	obcí	23.	9.	2020;

•	 informaci	Krajského	úřadu	Zlínského	kraje	o	převodu	jed-
norázového	 nenávratného	 příspěvku	 na	 rok	 2020	 ve	 výši	
1	250	Kč	na	obyvatele	obce.		Rada	obce	ukládá	zařadit	pří-
spěvek	do	rozpočtu	obce;

•	 Změnu	 rozpisu	 rozpočtu	č.	 5	k	 rozpočtu	2020	 schválenou	
starostkou	obce	dne	10.	8.	2020.

Dne 9. 9. 2020 se konalo 45. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	výši	3	000	Kč	Sociál-

ním	službám	Uherské	Hradiště,	Domovu	pro	seniory,	Štěp-
nická	1139,	Uherské	Hradiště.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	veřejnoprávní	smlouvy	o	poskytnutí	dotace;

•	 poskytnutí	dotace	z	 rozpočtu	obce	ve	výši	10	000	Kč	Dia-
konii	ČCE	–	středisku	CESTA,	Na	Stavidle	1266,	Uherské	
Hradiště.		Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	veřejno-
právní	smlouvy	o	poskytnutí	dotace;

•	 Smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	pozemku	parc.	č.	5231	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Obecnice,	 úprava	 dis-
tribuční	 soustavy	 nadzemní	 vedení	 NN	 za	 cenu	 7	 502	 Kč	
vč.	DPH	se	společností	E.ON	Distribuce,	a.	 s.,	F.	A.	Ger-
stnera	2151/6,	České	Budějovice.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostku	podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvy	o	spolupráci	při	přípravě	a	realizaci	výstavy	v	ter-
mínu	24.	9.–17.	11.	„Jano	Köhler	–	malíř	sakrální	i	světský“	
s	Galerií	výtvarného	umění	v	Hodoníně,	Úprkova	2,	Hodo-
nín.		Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy.

Rada bere na vědomí:
•	 Protokol	 o	 kontrole	 provedení	 redukčního	 řezu	 dřeviny	

rostoucí	mimo	les	na	pozemku	parc.	č.	9790/1	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 nakládání	 s	 odpady	 na	 pozemcích	
parc.	č.	831	a	835	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	
zaslaný	 Českou	 inspekcí	 životního	 prostředí,	 Oblastním	
inspektorátem	 Brno.	 Česká	 inspekce	 životního	 prostředí	
nezjistila	porušení	zákona	o	ochraně	přírody	a	krajiny,	ani	
zákona	o	odpadech.

Rada neschvaluje:
•	 žádost	manželů	P.	o	finanční	podporu	spojenou	se	zbudová-

ním	sjezdu	ze	silnice	I.	třídy	k	jejich	novostavbě.

Dne 22. 9. 2020 se konalo 46. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 Smlouvy	 o	 výpůjčce	 prací	 na	 výstavu	 v	 termínu	 24.	 9.	 –	

17.	 11.	 „Jano	 Köhler	 –	 malíř	 sakrální	 i	 světský“	 s	 Galerií	
výtvarného	umění	v	Hodoníně,	Úprkova	2,	Hodonín.		Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;	

•	 Smlouvu	 o	 výpůjčce	 prací	 na	 výstavu	 v	 termínu	 24.	 9.	

–	17.	11.	„Jano	Köhler	–	malíř	sakrální	i	světský“	se	Slovác-
kým	 muzeem	 v	 Uherském	 Hradišti,	 Smetanovy	 sady	 179,	
Uherské	 Hradiště.	 	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	smlouvy;

•	 Pojistnou	smlouvu	na	pojištění	výstavy	„Jano	Köhler	–	ma-
líř	sakrální	 i	světský“	s	Hasičskou	vzájemnou	pojišťovnou,	
a.	 s.,	 Římská	 2135/45,	 Praha	 2	 v	 termínu	 od	 23.	 9.	 2020	
do	 17.	 11.	 2020.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	
smlouvy;

•	 Smlouvu	na	poskytnutí	nenávratného	finančního	příspěvku	
dle	Směrnice	1/2018	o	příspěvku	na	rekonstrukci,	demolici	
s	 následnou	 výstavbou	 či	 výstavbu	 nového	 domu	 v	 již	 za-
síťovaném	 území.	 	 Manželům	 J.	 bylo	 na	 základě	 usnesení	
zastupitelstva	 obce	 č.	 ZO11/2020/17	 schváleno	 vyplacení	
příspěvku	ve	výši	80	000	Kč	na	stavbu	RD	na	již	zasíťova-
ném	pozemku.	Všechny	potřebné	dokumenty	dle	Směrnice	
č.1/2018	byly	řádně	doloženy.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	na	poskytnutí	nenávratného	finančního	příspěvku	
dle	Směrnice	1/2018	o	příspěvku	na	rekonstrukci,	demolici	
s	 následnou	 výstavbou	 či	 výstavbu	 nového	 domu	 v	 již	 za-
síťovaném	 území.	 	 Panu	 L.	 CH.	 byla	 na	 základě	 usnesení	
zastupitelstva	 obce	 č.	 ZO11/2020/18	 schváleno	 vyplacení	
příspěvku	ve	výši	250	000	Kč	na	demolici	 s	následnou	vý-
stavbou	RD	na	pozemku	parc.	č.	11155	v	k.	ú.	a	obci	Ostrož-
ská	Nová	Ves.	Všechny	potřebné	dokumenty	dle	Směrnice	
č.1/2018	byly	řádně	doloženy.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	smlouvy.

Rada bere na vědomí:
•	 Změnu	rozpisu	rozpočtu	č.	6	k	rozpočtu	2020	schválenou	sta-

rostkou	obce	dne	22.	9.	2020.
Rada ukládá: 
•	 předložit	 ke	 schválení	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	

obce	 Zřizovací	 listinu	 organizační	 složky	 obce	 Víceúčelové	
hřiště.

Dne 29. 9. 2020 se konalo 47. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 žádost	 o	 schválení	 opravy	 kolárny	 pro	 zaměstnance	 MŠ	

a	branky	na	zahradu	za	cenu	157	300	Kč	vč.	DPH	předlo-
ženou	ředitelkou	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	paní	
Hanou	Kocábovou.	 Oprava	bude	financována	 z	 fondu	 in-
vestic	mateřské	školy;

•	 upravený	odpisový	plán	pro	rok	2020	předložený	ředitelkou	
Základní	školy	Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	in-
formovat	o	změněném	odpisovém	plánu	účtárnu	obce;

•	 Rozpočtové	opatření	č.	11	týkající	se	navýšení	výdajů	v	sou-
vislosti	s	plánovanou	výstavbou	bytů.		Rada	obce	ukládá	in-
formovat	zastupitele	o	rozpočtovém	opatření	na	nejbližším	
zasedání	zastupitelstva	obce;

•	 Dohodu	 o	 ukončení	 nájmu	 pozemku	 parc.	 č.	 5237	 v	 k.	 ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	paní	G.	C.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dohody;

•	 Dodatek	 č.	 10	 ke	 Smlouvě	 o	 zajištění	 služeb	 pro	 Českou	
poštu	č.	2017/21073,	kterým	se	od	1.	11.	2020	mění	pracovní	
doba	pošty	Partner	v	obci	Ostrožská	Nová	Ves	se	společnos-
tí	Česká	pošta,	s.	p.,	Politických	vězňů	909/4,	Praha	1.	Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	dodatku;

•	 Smlouvu	o	zřízení	věcného	břemene	pozemku	parc.	č.	5119/1	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 V	 Uličce,	 úprava	 DS,	
kabelové	vedení	NN,	pojistkové	skříně	za	cenu	27	830	Kč	
vč.	 DPH	 se	 společností	 E.ON	 Distribuce,	 a.	 s.,	 F.	 A.	
Gerstnera	2151/6,	České	Budějovice.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 pozemcích	 parc.	
č.	 823,	 5235/1,	 5236,	 5238,	 5242,	 5651,	 5654,	 5657,	 5660,	
5663	a	5676	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	sportoviště,	
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obec,	kabelové	vedení	NN,	kabelový	pilíř	SS100,	uzemnění	
za	cenu	23	474	Kč	vč.	DPH	se	společností	E.ON	Distribuce,	
a. s.,	F.	A.	Gerstnera	2151/6,	České	Budějovice.	Rada	obce
pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;

• Dodatek	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	 o	 nájmu	 částí	 pozemku	 parc.

č.	 1466/12	 se	 Společenstvím	 vlastníků	 bytových	 jedno-
tek	 Mírová	 916,	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	 	 Předmětem	 nájmu	
bude	nadále	pouze	část	pozemku	parc.	č.	1466/12	o	výměře	
170	m2.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	dodatku.

Monika Pleváková 

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 17. 9. 2020 se konalo 11. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje: 
• koupi	pozemku	parc.	č.	5620	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	obce

Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	51	m2	zapsaného	na	LV	č.	1731
od	pana	M.	Š.	za	cenu	270	Kč/m2,	tj.	13	770	Kč.	K	výsledné
ceně	nebude	zákonná	sazba	DPH	připočtena.	Náklady	spoje-
né	s	převodem	nemovitosti	hradí	prodávající.	Zastupitelstvo
obce	pověřuje	starostku	podpisem	kupní	smlouvy;

• směnu	 s	 doplatkem	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5116/1	 (ostatní
plocha,	ostatní	komunikace)	o	výměře	11	m2	v	k.	ú.	 a	obci
Ostrožská	Nová	Ves	a	části	pozemku	parc.	č.	5118/1	(ostatní
plocha,	ostatní	komunikace)	o	výměře	14	m2	v	k.	ú.	 a	obci
Ostrožská	Nová	Ves	za	část	pozemku	parc.	č.	468/1	o	výměře
0,22	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	vzniklých	dle	nové-
ho	geometrického	plánu	č.	1326-22/2020	ze	dne	17.	4.	2020.
Doplatek	za	rozdíl	25	m2	v	ceně	878	Kč/m2,	tedy	21	950	Kč
uhradí	 pan	 H.	 P.	 v	 hotovosti	 při	 podpisu	 směnné	 smlouvy
s	 tím,	 že	 budou	 dodrženy	 podmínky	 směny	 zveřejněné	 na
úřední	desce	v	záměru	směny,	a	že	náklady	spojené	s	převo-
dem	nemovitosti	hradí	obě	strany	rovným	dílem.	K	výsledné
ceně	 bude	 zákonná	 sazba	 DPH	 připočtena.	 Zastupitelstvo
obce	pověřuje	starostku	podpisem	směnné	smlouvy;

• zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	směny	části	pozemku	obce
parc.	č.		5233/1	o	výměře	7,8	m2	za	část	pozemku	parc.	č.	788
o výměře	7,63	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves;

• zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	směny	části	pozemku	obce
parc.	č.		11167/2	o	výměře	10	m2	za	pozemky	parc.	č.	5093/6
o výměře	2	m2,	5093/7	o	výměře	2	m2	a	5093/8	o	výměře	2	m2

v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	panem	M.	H.	vzniklých
dle	nového	geometrického	plánu	č.	1344-410/2020;

• koupi	 pozemků	 parc.	 č.	 740/2	 o	 výměře	 693	 m2	 a	 parc.
č.	249/8	o	výměře	9	m2	v	k.	ú.		Chylice	obce	Ostrožská	Nová
Ves	zapsaných	na	LV	č.	1829	od	pana	J.	P.	za	cenu	230	Kč/m2,
tj.	161	460	Kč.	K	výsledné	ceně	nebude	zákonná	sazba	DPH
připočtena.	Náklady	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí
prodávající.	 Zastupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	kupní	smlouvy;

• koupi	 pozemků	 parc.	 č.	 740/1	 o	 výměře	 700	 m2	 a	 parc.	 č.
249/9	o	výměře	7	m2	v	k.	ú.	 	Chylice	obce	Ostrožská	Nová
Ves	zapsaných	na	LV	č.	1828	od	paní	O.	P.	za	cenu	230	Kč/m2,
tj.	162	610	Kč.	K	výsledné	ceně	nebude	zákonná	sazba	DPH
připočtena.	Náklady	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí
prodávající.	 Zastupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	kupní	smlouvy;

• přidělení	 finančního	 příspěvku	 v	 rámci	 Směrnice	 č.	 1/2018
obce	Ostrožská	Nová	Ves	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	de-
molici	s	následnou	výstavbou	nového	rodinného	domu	či	vý-
stavby	nového	rodinného	domu	v	 již	zasíťovaném	území	ve
výši	80	000	Kč	manželům	J.	Vyplacení	finančního	příspěvku

je	 podmíněno	 doložením	 všech	 dokladů	 požadovaných	 dle	
Směrnice	č.	1/2018;

• přidělení	 finančního	 příspěvku	 v	 rámci	 Směrnice	 č.	 1/2018
obce	Ostrožská	Nová	Ves	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	de-
molici	s	následnou	výstavbou	nového	rodinného	domu	či	vý-
stavby	nového	rodinného	domu	v	 již	zasíťovaném	území	ve
výši	250	000	Kč	panu	L.	CH.	Vyplacení	finančního	příspěvku
je	 podmíněno	 doložením	 všech	 dokladů	 požadovaných	 dle
Směrnice	č.	1/2018;

• předložený	Seznam	podpořitelných	nemovitostí	ke	dni	17.	9.
2020	dle	Směrnice	č.	1/2018	obce	Ostrožská	Nová	Ves	k	pří-
spěvku	na	rekonstrukci,	demolici	s	následnou	výstavbou	no-
vého	rodinného	domu	či	výstavby	nového	rodinného	domu
v	již	zasíťovaném	území;

• fyzickým	 osobám,	 které	 nejsou	 členy	 zastupitelstva	 obce,	 za
jedno	zasedání	výboru	zastupitelstva,	kterého	se	zúčastní,	a	za
provedení	kontroly	hospodaření	ZŠ	a	MŠ,	kterého	se	zúčastní
na	základě	pověření	radou	obce,	odměnu	ve	výši	1	000	Kč.

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• písemné	zprávy	finančního	a	kontrolního	výboru;
• rozpočtové	 opatření	 č.	 	 8	 schválené	 radou	 obce	 č.	 42	 dne

13. 7.	 2020	 týkající	 se	 navýšení	 příjmů	 za	 nájem	 hrobů,	 za
dopravu	poskytovanou	obcí	Ostrožská	Nová	Ves	a	z	prodeje
pozemků;

• rozpočtové	opatření	č.		9	schválené	radou	obce	č.	44	dne	26.	8.
2020	týkající	se	navýšení	příjmů	u	položky	daň	z	příjmů	fyzic-
kých	 osob	 zvláštní	 sazbou,	 přijatý	 jednorázový	 příspěvek	 na
občana	(kompenzační	bonus),	přijatá	dotace	na	volby,	navý-
šení	příjmů	z	věcných	břemen	a	navýšení	výdajů	na	volby	2020;

• rozpočtové	opatření	 č.	 	 10	 schválené	 radou	obce	 č.	 45	dne
9. 9.	2020	týkající	se	navýšení	příjmů	o	podíl	na	zisku	Sirna-
tých	 lázní	Ostrožská	Nová	Ves	a	Slováckých	vodáren	a	ka-
nalizací;

• výroční	 zprávu	 společnosti	 Sirnaté	 lázně	 Ostrožská	 Nová
Ves,	 s.	 r.	 o.,	 Kunovská	 664,	 687	 22	 Ostrožská	 Nová	 Ves,
IČ:		47915005	za	rok	2019;

• informace	starostky	obce	o	investičních	a	neinvestičních	ak-
cích	probíhajících	v	roce	2020	v	obci	včetně	jejich	finančního
plnění	k	17.	9.	2020.

Zastupitelstvo neschvaluje: 
• zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	prodeje	pozemku	obce	parc.

č.		5093/27	o	výměře	114	m2	vzniklého	dle	nového	geometric-
kého	plánu	č.	1344-410/2020;

• zveřejnění	 záměru	prodeje	nemovitosti	RD	č.	p.	 344	a	po-
zemku	parc.	č.	817	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	mi-
nimální	 nabídkou	 dle	 vypracovaného	 znaleckého	 posudku
č.	 017/003/20	 Ing.	 Pavlem	 Štefaníkem,	 J.	 E.	 Purkyně	 1257,
Uherské	Hradiště	ve	výši	746	000	Kč,	s	tím,	že	budou	na	úřed-
ní	desce	zveřejněny	upřesňující	podmínky	záměru	prodeje.

Monika Pleváková

Stolní kalendář 2021
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	bude	i	letos	vydávat	stolní	kalendář	na	rok	2021	s	fotografiemi	ze	života	naší	obce.	Kalendář	

si	můžete	zakoupit	v	pokladně	obecního	úřadu.	O	termínu	prodeje	kalendáře	budete	včas	informováni.
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Jak pokročily investiční akce v letním období
Letošní	léto	je	nenávratně	za	námi	a	i	přes	komplikace	způ-

sobené	 korovinarovou	 epidemií	 se	 nám	 všechny	 naplánované	
investiční	 akce	 daří	 v	 letošním	 roce	 realizovat.	 	 V	 měsíci	 čer-
venci	byly	zahájeny	práce	na	opravě	místní	komunikace	v	ulici	
Dolní.	Vítězná	firma	STRABAG	a.	s.	se	této	úlohy	zhostila	vý-
borně.	Práce	na	opravě	probíhaly	dle	stanoveného	harmonogra-
mu	a	byly	úspěšně	provedeny.	Dokončením	těchto	prací	se	po	
dvou	 letech	 podařila	 provést	 celková	 rekonstrukce	 kanalizace	
a	oprava	místní	komunikace	v	ulici	Dolní.	

Začátkem	 měsíce	 srpna	 byly	 zahájeny	 práce	 na	 zhotovení	
nové	 místní	 komunikace	 a	 chodníků	 v	 ulici	 U	 Svatých.	 Práce	
jsou	realizovány	firmou	STRABAG	a.	s.,	která	zvítězila	v	podli-
mitním	výběrovém	řízení	a	práce	probíhají	dle	plánovaného	har-
monogramu.	Pokud	vše	dobře	dopadne	a	nevzniknou	nepřed-
vídané	 komplikace,	 práce	 by	 měly	 být	 nejpozději	 do	 poloviny	
měsíce	listopadu	dokončeny.	Obyvatelé	ulice	U	Svatých	se	také	
v	letošním	roce	dočkají	veřejného	osvětlení.	Je	třeba	poděkovat	
všem	občanům	a	také	pracovníkům	realizujících	firem	za	trpě-
livost	a	toleranci	při	realizaci	těchto	akcí.	Zvláštní	poděkování	
patří	 občanům,	 kteří	 bydlí	 v	 bezprostřední	 blízkosti	 provádě-
ných	akcí.		

Na	 konci	 měsíce	 srpna	 bylo	 dokončeno	 víceúčelové	 hřiště	
a	 připraveno	 k	 slavnostnímu	 otevření,	 které	 bylo	 plánováno	
na	začátek	školního	roku	za	přítomnosti	všech	žáků	naší	školy	
a	 široké	 veřejnosti.	 Bohužel	 zpřísnění	 koronavirových	 opatře-
ní	nám	neumožnilo	tuto	slavnost	zorganizovat,	přesto	je	hřiště	
uvedeno	do	provozu.	Hřiště	bude	sloužit	školní	tělesné	výchově	
v	době	vyučování,	pro	pořádání	sportovních	akcí	Základní	školy	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	také	široké	veřejnosti.	Doba	využití	pro	
veřejnost	je	stanovena	následovně:

pondělí – pátek 14:00 – 21:00

sobota   8:00 – 21:00

neděle   8:00 – 21:00

svátky a doba školních prázdnin           8:00 – 21:00

Jelikož	se	jedná	o	venkovní	prostory,	provozní	doba	je	závis-
lá	na	světelných	a	klimatických	podmínkách.	Rezervaci	hřiště	je	
možné	provést	prostřednictvím	rezervačního	systému	na	strán-
kách	obce	v	sekci	Sport	–	Víceúčelové	hřiště	nebo	telefonicky	na	
telefonním	čísle	702	142	391.	Správcem	hřiště	je	pan	Petr	Boček.	
Provoz	hřiště	je	upraven	provozním	řádem	a	stanoveným	cení-
kem,	které	najdete	na	stránkách	obce.					

Dokončením	víceúčelového	hřiště	se	naší	obci	podařilo	vy-
budovat	nový	areál	pro	sportovní	účely.	Doufáme,	že	všem	spor-
tovcům	a	návštěvníkům	bude	sloužit	k	jejich	spokojenosti.	Zá-
roveň	se	na	všechny	obracíme	s	přátelskou	prosbou,	abychom	se	
chovali	na	víceúčelovém	hřišti	jako	lidé.	Obec	Ostrožská	Nová	
Ves	vynaložila	hodně	finančních	prostředků	na	jeho	vybudová-
ní	 a	 bude	 dobře,	 když	 vydrží	 dlouho	 jako	 nové.	 Děkujeme	 za	
pochopení.	 Přejeme	 všem	 hodně	 příjemných	 chvil	 strávených	
v	areálu	víceúčelového	hřiště.

Jaroslava Bedřichová

Potkali se …	

…	nikoliv	u	Kolína,	ale	v	Krkonoších.	Představte	si,	že	svět	
je	opravdu	malý.	Pokud	byste	chtěli	něco	„zatlouct“	čili	utajit,	
vězte,	že	vás	určitě	někdo	odhalí.	Nám	nic	takového	nehrozilo.	

Kvůli	rizikovému	putování	po	Evropě	či	dokonce	světě	se	vět-
šina	 obyvatelstva	 rozhodla	 zůstat	 „doma“.	 Po	 půldenní	 túře	 ze	
Špindlerovy	chaty	až	na	Luční	boudu	„přelezete“	kopec	a	sestu-
pujete	na	Výrovku.	Těsně	před	ní	potkáte	zpěváka	Petra	Koláře,	
který	 se	vleče	proti	 vám.	Dorazíte	na	chatu	Výrovku	a	potkáte	

se	s	Janou	a	Frantou	Slezákovými.	Tak	„sme	dali	po	štamprli“,	
poklábosili,	probrali	všechno,	co	je	v	Nové	Vsi	nového,	oddechli	
jsme	si	a	zase	se	rozešli.	My	směrem	do	Špindlu	a	oni	do	Pece.	

Výzva	 pro	 obyvatele	 		–	 Navštivte	 Česko!	 –	 byla	 vyslyšena	
a	všude	po	naší	vlasti	se	v	létě	pohybovala	spousta	návštěvníků,	
kteří	se	letos	rozhodli	zůstat	„doma“.	A	to	je	dobře.	Vždyť	naše	
země	je	skutečně	krásná.

Anna Řezáčová
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Naša Aninka
Babí	léto	v	plné	polní,	krásná	slunečná	

sobota	s	datem	19.	9.	2020,	mohlo	by	se	říct,	
a	co	jako?	Ale	tento	den	byl	přece	jen	ně-
čím	výjimečným.

V	odpoledních	hodinách	to	na	místním	
domečku	začalo	žít.	Krásně	vyzdobené	sto-
ly,	 spousta	rozličných	vůní	z	připraveného	
sladkého	i	slaného	jídla	a	pití,	pod	kterými	
se	 stoly	 skoro	 propadaly.	 Nic	 nevšedního	
pro	znalé,	ale	neznalí	a	neznámí	by	se	ne-
stačili	divit.	Už	se	to	tady	pomalu,	ale	jistě	
schází.	 Jsou	 to	 totiž	 „VĚRNÍ	 SRDCA-
ŘI	naší	Aninky“	–	 jak	by	řekl	 její	manžel.	
Nervozita	 stoupá	 jak	 u	 oslavenkyně,	 tak	
i	u	„účastnic	zájezdu	dnešní	oslavy“–	žen-
ského	sboru	Denica.	Vše	připraveno,	dve-
ře	 otevřené	 dokořán,	 dezinfekce	 na	 stole	
–	nejenom	ta	vnější	na	ruce,	ale	i	ta	vnitřní	
na	„vypálení	červa“.

Rodina	 připravena,	 oslavenkyně	 nedo-
čkavá,	na	koho	se	asi	tak	čeká?

Denica	už	se	schází.	V	hlavách	text	pís-
ničky	ušitý	oslavenkyni	na	míru	si	opakuje	
nejedna	 členka	 ženského	 sboru.	 Nástroj	
připraven,	naladěn	a	jde	se	na	to.	Konečně	
odstartováno.	Slzy	dojetí	střídá	výbuch	smí-
chu.	Hezky	 si	 to	Aniččiny	 svěřenkyně	při-
pravily,	což	bylo	jasné,	přece	si	je	ta	společ-
ně	strávená	léta	k	něčemu	takovému	vede.

Oslava	byla	povedená,	tolik	„brebentě-
ní“,	 zpěvu	 a	 bujarého	 veselí	 na	 domečku	
dlouho	nebylo.	Je	vidět,	že	oslavenkyně	má	
tuhý	kořínek,	protože	spolu	„se	zdravým	já-
drem“	se	 loučila	v	pozdních	popůlnočních	
hodinách.

A	o	kom,	že	se	to	mluví?	O	Aničce	Ře-
záčové,	 tohoto	 času	 „čupr“	 vedoucí	 žen-
ského	sboru	Denica,	ale	to	není	její	jediná	
funkce.	Tato	energická	žena	nesedne.	Buď	
zpívá,	 žehlí	 kroj,	 nebo	připravuje	písničky	
a	vystoupení.	Je	„klíčovým	hráčem“	celého	novoveského	usku-
pení	zvaného	NOVOVEŠŤAN.	Dále	je	správkyní	místního	do-
mečku	–	uklidí,	připraví,	zanese,	vynese…	Nic	není	problém.	
Do	 toho	 zvládá	pravidelné	 setkávání	 členek	paličkování,	 po-
řádání	 besed	 na	 domečku.	 V	 mezičase	 napíše	 článek,	 stihne	
výstavu	a	představení	v	divadle.	Bylo	by	to	na	dlouhé	odstavce,	
než	 by	 se	 tady	 napsalo	 vše,	 co	 tato	 žena	 s	 přehledem	 zvládá	
a	za	svůj	život	už	zvládla.

Ale	jedno	se	ještě	musí	zmínit.	Je	to	milující	manželka,	ma-
minka,	babička	a	také	zasloužilá	paní	učitelka	–	chcete-li	kan-
torka,	která	se	podepsala	výchovou	a	vzděláním	nejen	na	svých	
dětech	a	vnučkách,	ale	i	na	neuvěřitelném	počtu	svých	svěřen-
ců	–	žáků.	Je	to	nezapomenutelná	osobnost,	která	se	člověku	
v	dobrém	slova	 smyslu	vryje	pod	kůži	a	 je	 tam	napořád.	 Její	

energie	–	temperament,	charakter,	smysl	pro	kázeň	a	pořádek	
z	ní	sálá	na	desítky	kilometrů	daleko.

Milá	Aničko,	
děkujeme	za	to.	Děkujeme	za	Tebe,	za	vše	co	nám	dáváš,	

protože	to	není	v	dnešní	době	samozřejmost.
Do	dalších	let	Ti	přejeme	pevné	zdraví,	spoustu	štěstí,	lás-

ky,	 spokojenosti	 a	 nikdy	 neutuchající	 energie.	 Ať	 Tvé	 srdíč-
ko	 stále	 tluče	 pro	 moravskou	 písničku,	 cimbálovou	 notečku,	
kterou	 si	 užíváš	 se	 skleničku	 červeného	 vína	 v	 objetí	 svých		
VĚRNÝCH	SRDCAŘŮ.

Aninko,	máme	Tě	rádi	a	ještě	jednou	připíjíme	NA	ZDRAVÍ!

Za Folklorní spolek Novovešťan Iva Bedřichová

Přání k narozeninám
Ženský	pěvecký	sbor	Denica	přeje	své	dlouholeté	vedoucí	Aničce	Řezáčové	k	jejímu	životnímu	jubileu	všechno	nejlepší,	

pevné	zdraví	a	ať	má	stále	tolik	elánu,	kterým	přispívá	ke	kulturnímu	dění	v	naší	obci.	

Aničko,	děkujeme	Ti!	
Členky ženského sboru Denica.
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Přírodní koupaliště Albatros
Přírodní	koupaliště	Albatros	a	Cyclo-Aqua-Camp	Ostrož-

ská	Nová	Ves	vždy	přivítá	návštěvníky	na	bezpečném	koupa-
lišti	 se	 sociálním	 zařízením	 a	 rozšířenými	 gastronomickými	
službami.	 Koupaliště	 je	 vhodné	 zejména	 pro	 rodiny	 s	 dětmi	
k	 trávení	 volného	času	a	 relaxaci.	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	
je	obec	s	největšími	vodními	plochami	v	rámci	okresu	Uherské	
Hradiště.	 Rozsáhlá	 jezera,	 která	 vznikla	 těžbou	 štěrkopísku,	
jsou	právem	nazývána	„Slováckým	mořem“	a	v	 letních	měsí-
cích	 jsou	 obležena	 plavci	 a	 rekreanty,	 kteří	 zde	 tráví	 krásné	
chvíle	 odpočinku.	 Koupaliště	 v	 roce	 2010	 změnilo	 majitele,	
prošlo	a	prochází	rekonstrukcí	ke	zvýšení	spokojenosti	stáva-
jících	a	budoucích	návštěvníků	sportovně	rekreačního	areálu.	
Věříme,	že	bude	příjemné	pro	všechny	návštěvníky,	kteří	ocení	
čistotu	 sociálních	 zařízení	 včetně	 rozšíření	 poskytování	 gast-
ronomických	 služeb	 a	 ubytování	 v	 Cyclo-Aqua-Autocampu.	
Tento	projekt,	který	pomohl	k	budování	a	 rozšiřování	 služeb	
na	koupališti	 je	spolufinancován	Evropskou	unií	z	Evropské-
ho	fondu	regionálního	rozvoje,	resp.	Regionálního	operačního	
programu	střední	Morava.

Coronavirus	ovlivnil	 i	otevření	a	chod	koupaliště	Albatros,	
ale	 pracovníci	 areálu	 se	 se	 situací	 vyrovnali	 a	 sezonu	 na	 kou-
pališti,	 podle	 vyjádření	 vedoucího	 Romana	 Mikošky,	 zahájili	
25.	května	2020	po	uvolnění	nařízení	vlády	navštěvovat	veřejné	
objekty.	Přesto	ale	vedení	koupaliště	dodržovalo	hygienická	na-
řízení,	 například	 nošení	 roušek	 v	 areálu,	 používání	 dezinfekč-
ních	prostředků,	častý	úklid	sociálního	zařízení,	sprch,	kabinek	
a	dodržování	hygienických	opatření	při	podávání	 jídla	a	nápo-
jů.		Vše	kontrolovali	pracovníci	Hygieny	z	Uherského	Hradiště.	
V	červenci	sice	nepřálo	počasí,	ale	srpen	jej	vynahradil,	a	proto	
byla	účast	přes	očekávání	standardní.	Sezonu	koupaliště	ukonči-
li	31.	září	2020.		Pan	Mikoška	mnohokrát	děkuje	všem	návštěv-
níkům,	kteří	se	nebáli,	koupaliště	navštívili	a	prožili	pěkné	chvíle	
odpočinku	a	relaxace.	Velké	poděkování	patří	i	všem	zaměstnan-
cům	a	brigádníkům,	kteří	se	podíleli	na	chodu	a	čistotě	areálu.

Věříme,	že	v	příštím	roce	bude	situace	příznivá	a	hosté	 se	
opět	 vrátí	 do	 areálu	 koupaliště,	 aby	 relaxovali	 a	 trávili	 pěkné	
chvíle	v	příjemném	prostředí.

Miroslava Vajdíková
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Jak se potýkají naše lázně s koronavirem
V	Sirnatých	lázních	Ostrožská	Nová	Ves	byla	zrušena	oblíbe-

ná	„Nedělní	odpoledne	s	dechovkou“.	V	okolních	obcích,	včetně	
naší	obce	(Svatováclavské	hody	s	právem),	se	nekonaly	oblíbené	
hody,	 Jízdy	 králů,	 na	 které	 se	 organizátoři	 připravovali	 a	 těšili	
a	 lázeňští	 hosté	 se	 těchto	 akcí	 rádi	 zúčastňovali.	 Další	 kulturní	
programy	museli	pracovníci	lázní	omezit	včetně	návštěvy	Slovác-
kého	divadla,	vinných	sklípků	a	prohlídek	památek	v	našem	okre-
se.	Čtvrteční	taneční	večery	v	Lázeňské	kavárně,	kterou	si	od	čer-
vence	pronajímá	soukromý	podnikatel,	musely	být	také	zrušeny.	

V	lázních	platí	omezený	režim	–	používání	roušek	ve	všech	
prostorách	lázní,	procedury	probíhají	za	přísných	hygienických	
podmínek.	Platí	zákaz	návštěv	i	zákaz	„propustek“	na	víkend.

Na	jaře	se	již	pomalu	začala	připravovat	revitalizace	lázeň-
ského	parku,	protože	se	musely	pokácet	stromy	napadené	ků-
rovcem.	 Park	 v	 našich	 lázních	 je	 velmi	 pěkný,	 udržovaný	 a	 je	
vhodný	k	procházkám	a	odpočinku.

Pracovníci	 se	připravují	 i	na	 zahájení	 léčebných	pobytů	na	
rok	2021.	Zájemci	se	mohou	hlásit	osobně,	telefonicky	i	e-mai-
lem,	a	to	již	od	5.	října	2020.

Všichni	věříme,	že	se	koronavirus	podaří	překonat	a	vše	se	
vrátí	do	spokojeného	života	lidí	nejen	v	lázních,	ale	v	celé	naší	
republice.

Miroslava Vajdíková

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie
Domácnosti s nenakaženými osobami bez 
nařízených karanténních opatření: 
•	 nakládejte	s	komunálním	odpadem	jako	obvykle;
•	 třiďte	jako	obvykle	do	barevných	kontejnerů	(pytlů);
•	 směsný	komunální	odpad	odkládejte	do	černých	kontejnerů	

(na	místa	k	tomu	určená);
•	 jednorázové	 ochranné	 pomůcky	 (roušky/respirátory/rukavi-

ce)	můžete	po	použití	odkládat	do	směsného	komunálního	
odpadu.	Vždy	je	ale	předtím	vložte	do	plastového	obalu	a	ná-
sledně	ještě	do	dalšího	plastového	obalu,	který	pevně	zavá-
žete;	

•	 nikdy	 nedávejte	 zavázané	 pytle	 mimo	 černé	 kontejnery.	
Chráníte	tak	zdraví	„popelářů“;

•	 před	 a	 po	 manipulaci	 s	 odpady	 si	 pokaždé	 umyjte	 pečlivě	
ruce	mýdlem	a	teplou	vodou	nebo	použijte	dezinfekční	gel;

•	 buďte	ohleduplní.

Domácnosti s minimálně jednou osobou 
v povinné nařízené karanténě: 
•	 odpady	netřiďte;
•	 povrch	 vnějšího	 pytle	 ošetřete	 dezinfekčním	 prostředkem	

a	zavázaný	pytel	až	pak	dejte	do	černého	kontejneru	na	směs-
ný	komunální	odpad;

•	 plastové	 pytle	 by	 měly	 mít	 minimální	 tloušťku	 0,2	 mm.	 Po	
naplnění	(nejpozději	však	do	24	hodin)	pytel	pevně	zavažte	
a	na	povrchu	ošetřete	dezinfekčním	prostředkem;

•	 jsou-li	použity	pytle	z	tenčího	materiálu,	je	nutné	takové	oba-
ly	zdvojit.	Plastový	pytel	proto	vložte	ještě	do	druhého	pytle	
a	zavažte;

•	 nikdy	nenechávejte	odpad	mimo	sběrnou	nádobu.	Chráníte	
tak	zdraví	„popelářů”;

•	 před	a	po	manipulaci	 s	odpadky	si	pokaždé	pečlivě	umyjte	
ruce	mýdlem	a	teplou	vodou	nebo	použijte	dezinfekční	gel;

ZE ŽIVOTA OBCE



11www.onves.cz        profil

Nově třídíme kovový odpad
Naše	obec	se	zapojila	do	systému	sběru	třídění	kovů		díky	

spolupráci	se	společností	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.	a	spo-
lečností	 EKO-KOM,	 a.	 s.,	 která	 zapůjčila	 obci	 2	 ks	 nových	
šedých	kontejnerů	na	kovový	odpad	o	kapacitě	1550	litrů.	

Kontejnery	 jsou	 primárně	 určeny	 na	 plechovky	 od	 po-
travin	 (opláchnuté),	 plechovky	 od	 nápojů	 a	 dále	 na	 drobný	
kovový	odpad	z	domácností	 (menší	kovové	hrnce,	pokličky,	
plechy,	 příbory,	 kovové	 nářadí,	 šrouby	 a	 další).	 Kontejnery	
slouží	 	 pouze	 pro	 kovový	 odpad	 pocházející	 z	 domácností,	
ne	pro	odpad	z	podnikatelské	činnosti	(zbytky	z	výroby,	po-
hostinství).	 Do	 kontejnerů	 se	 nesmí	 vhazovat	 kovové	 obaly	
znečištěné	 nebezpečnými	 látkami	 a	 zbytky	 jídla	 (tyto	 obaly	
můžete	odevzdat	pouze	na	našem	sběrném	dvoře).	

Kontejnery	na	třídění	kovů	najdete	na	stanovišti	pro	sběr	
ostatních	tříděných	odpadů	v	části	obce	Chylice	a	Kopanice.

Děkujeme	občanům,	že	třídí	odpad	už	v	domácnostech.

Jaromír Lažek

•	 veškerý	odpad	(včetně	roušek,	respirátorů,	rukavic	a	kapes-
níků)	od	osob	v	karanténě,	u	kterých	není	prokázáno	one-
mocnění	covid-19,	ukládejte	do	plastového	pytle	na	odpady;

•	 buďte	ohleduplní.	

Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí 
covid-19: 
•	 odpady	netřiďte;
•	 veškerý	odpad	(včetně	roušek,	respirátorů,	rukavic	a	kapes-

níků)	od	osob	s	prokázaným	onemocněním	covid-19	ukládej-
te	do	plastového	pytle	na	odpady;

•	 plastové	 pytle	 by	 měly	 mít	 minimální	 tloušťku	 0,2	 mm.	 Po	
naplnění	(nejpozději	však	do	24	hodin)	pytel	pevně	zavažte	
a	na	povrchu	ošetřete	dezinfekčním	prostředkem;

•	 jsou-li	 použity	 pytle	 z	 tenčího	 materiálu,	 je	 třeba	 takové	

obaly	 zdvojit.	 Plastový	 pytel	 proto	 vložte	 ještě	 do	 druhého	
pytle	a	zavažte;

•	 povrch	 vnějšího	 pytle	 ošetřete	 dezinfekčním	 prostředkem	
a	zavázaný	pytel	až	pak	dejte	do	černého	kontejneru	na	směs-
ný	komunální	odpad;

•	 nikdy	nenechávejte	odpad	mimo	sběrnou	nádobu.	Chráníte	
tak	zdraví	„popelářů“;

•	 buďte	ohleduplní;
•	 před	a	po	manipulaci	 s	odpadky	si	pokaždé	pečlivě	umyjte	

ruce	mýdlem	a	teplou	vodou	nebo	použijte	dezinfekční	gel;
•	 ukládání	odpadu	do	sběrné	nádoby,	svoz	odpadu	a	jeho	ko-

nečné	odstranění	by	však	mělo	vycházet	z	lokálních	možností	
bezpečného	 odstraňování	 směsného	 komunálního	 odpadu	
a	minimalizace	rizika	pro	pracovníky,	kteří	nakládají	s	odpa-
dy,	ale	i	rizika	pro	ostatní	občany.

Ministerstvo životního prostředí

ZE ŽIVOTA OBCE 
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TÉMA - VOLBY

Výsledky voleb v Ostrožské Nové Vsi konané dne 2. 10 – 3. 10. 2020
Volby do zastupitelstev krajů

Volby do senátu parlamentu ČR
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Slavnostní přivítání prvňáčků
V	úterý	1.	září	se	otevřely	dveře	naší	školy	opět	pro	všech-

ny	 děti.	 S	 mnohými	 z	 nich	 jsme	 se	 viděli	 tradičně	 po	 2	 měsí-
cích	letních	prázdnin,	někteří	přicházeli	po	více	než	5	měsících	
a	37	dětí	přišlo	dnes	do	naší	školy	úplně	poprvé.	Prvňáčci	se	totiž	
v	jarních	měsících	nemohli	z	důvodu	vládních	nařízení	zúčastnit	
osobně	tradičního	zápisu	dětí	do	1.	tříd,	proto	první	zářijový	den	
přicházeli	v	doprovodu	svých	rodičů	do	škol	 skutečně	poprvé,	
o	to	možná	s	většími	očekáváními	a	snad	i	nadšením.	Nevlídné	
deštivé	ráno	neumožnilo,	aby	slavnostní	přivítání	nových	žáčků	
proběhlo	na	školním	dvoře	a	tak	tato	slavnostní	událost	probí-
hala	ve	školní	jídelně.	Nejdříve	všechny	přítomné	přivítala	sta-
rostka	naší	obce,	paní	Jaroslava	Bedřichová,	po	ní	pak	k	dětem	

i	jejich	rodičům	promluvila	ředitelka	školy,	paní	Alena	Horáko-
vá,	a	představila	prvňáčkům	jejich	třídní	paní	učitelky	–	Pavlu	
Sedláčkovou	a	Lenku	Běhalovou.	Po	skončení	tohoto	společné-
ho	uvítání	si	paní	učitelky	odvedly	děti	do	připravených	1.	tříd,	
kde	pro	ně	měly	kromě	učebních	pomůcek	připravené	i	drobné	
dárečky	 a	 pamětní	 list	 jako	 upomínku	 dnešního	 slavnostního	
dne.	Přes	prvotní	rozpaky,	které	se	některým	dětem	zračily	ráno	
ve	tvářích,	odcházely	snad	všechny	s	úsměvem,	a	možná	se	na	
svůj	další	školní	den	budou	i	těšit.	Věříme,	že	dnešní	výjimečný	
den	se	vryje	do	paměti	 jak	dětí,	 tak	i	 jejich	rodičů	a	že	na	něj	
budou	rádi	vzpomínat.

Pavla Sedláčková, Lenka Běhalová

První školní měsíc za námi
Snad	s	největšími	očekáváními	přicházeli	1.	září	do	školy	nej-

mladší	žáčci	naší	školy,	prvňáčci.	Možná	s	o	to	větším	nasazením	
jsme	se	hned	od	začátku	pustili	s	chutí	do	práce.	Seznamovali	
jsme	se	nejen	s	novým	školním	prostředím,	naší	třídou	a	nový-
mi	kamarády,	ale	i	s	tím,	jak	to	ve	škole	chodí	a	jaká	pravidla	
se	budeme	snažit	dodržovat,	aby	nám	ve	škole	bylo	fajn.	A	při	
tom	všem	jsme	se	už	naučili	první	3	písmena,	pomalými	krůčky	
začínáme	číst	slabiky	a	nezahálíme	ani	v	matematice	–	zvládáme	
napsat	číslice	1,	2	a	3,	porovnáváme	je	a	dokonce	jsme	už	začali	
i	sčítat.	Bezesporu	k	nejoblíbenějším	dnům	školního	týdne	patří	
úterý	a	čtvrtek,	kdy	máme	tělesnou	výchovu,	na	kterou	se	děti	
vždy	velmi	těší.	A	protože	zářijové	počasí	nám	skutečně	opravdu	
přálo,	trávili	jsme	tyto	hodiny	hlavně	na	novém	sportovním	hři-
šti.	Ale	i	v	ostatních	výchovných	předmětech	se	prvňáčkům	moc	
daří,	někteří	moc	rádi	zpívají,	jiní	jsou	šikovní	malíři	a	tvoření,	
to	snad	baví	úplně	všechny.

Pavla Sedláčková, Lenka Běhalová

Už jsme druháci
Měsíc	utekl	jako	voda	a	my	už	můžeme	říct,	že	jsme	oprav-

doví	druháci.	Všechny	dovednosti	z	prvního	ročníku	naplno	od	
září	využíváme	a	 jdeme	kupředu	vstříc	dalšímu	poznávání.	Co	
je	však	pro	nás	důležité,	jsou	vztahy	ve	třídě.	Letos	nás	provází	
třídní	maskot	–	opička	Pája	a	její	blešky.	Pomáhají	nám	rozpo-
znávat	a	nakládat	se	svými	pocity.	Díky	nim	se	nám	daří	 ještě	
lépe	mezi	sebou	komunikovat,	navzájem	si	pomáhat	a	být	k	dru-
hým	laskaví.	Těšíme	se	na	dobrodružství,	nové	poznatky	a	spo-
lečně	strávený	čas	v	novém	školním	roce.

Marta Straková 
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Pavouček přátelství
Po	dlouhé	odmlce	se	žáci	2.	B	sešli	ve	svojí	třídě	a	společně	

se	představovali	nové	třídní	paní	učitelce,		Jitce	Truclové,	a	paní	
asistentce	pedagoga,	Denise	Haklové.	Formou	hry	také	vyjadřo-
vali	své	zájmy,	dále	také	to,	jak	trávili	dobu	při	covidu–19	a	i	to,	
jak	prožívali	svoje	první	školní	prázdniny.

Jitka Truclová 

Sportování žáků 4. A
Naše	třída	4.	A	sportuje	od	samého	začátku	školního	roku.	

Využíváme	 příznivého	 podzimního	 počasí.	 Cvičíme	 především	
venku.	Nyní	se	věnujeme	atletické	průpravě.	Měříme	skok	da-
leký,	běh	na	padesát	metrů	i	další	atletické	disciplíny.	Neustále	
vylepšujeme	nízký	start.	Letos	je	cvičení	venku	o	to	příjemnější,	
že	využíváme	nový	sportovní	areál.	Krásná	běžecká	dráha,	krás-
né	počasí,	hezký	výhled	na	Buchlov	a	Barborku.	To	se	nám	to	
sportuje.

Jarmila Valihrachová

Září ve 4. B
1.	září	bylo	pro	třídu	4.	B	ve	znamení	velkých	změn.	Z	třeťá-

ků	se	stali	čtvrťáci,	dostali	novou	třídu,	nového	spolužáka	a	no-
vou	třídní	paní	učitelku.	

V	českém	jazyce	a	ve	výtvarné	výchově	jsme,	jak	jinak,	vzpo-
mínali	na	prázdniny.	Děti	dokázaly	nejen	vybrat	své	tři	nejlepší	
zážitky,	ale	i	o	nich	poutavě	povyprávět	svým	spolužákům.	Na	
dvě	 vyučovací	 hodiny	 jsme	 se	 stali	 výtvarníky,	 kteří	 navrhují	
originální	 obaly	 na	 sešity.	 A	 věřte,	 že	 některé	 by	 si	 určitě	 své	
zákazníky	našly.	Už	víme,	že	je	možné	zároveň	počítat,	soutěžit	
sám	se	sebou	a	proběhnout	se	po	 třídě.	Nedělá	nám	problém	
spolupracovat	na	úkolu	ve	dvojicích	a	domluvit	se	na	společném	
řešení.	Ale	zvládneme	i	pracovat	stále	více	samostatně.

V	 rámci	 organizačních	 opatření	 na	 omezení	 míchání	 tříd	
máme	jídelnu	sami	pro	sebe,	můžeme	si	současně	vychutnávat	
dobré	jídlo	a	strávit	příjemné	chvíle	u	oběda	se	svými	spolužáky.

Děkuji	rodičům	i	dětem	ze	4.	B,	vedení	školy	i	kolegům	za	
velmi	milé	přijetí	a	věřte,	že	měsíc	s	Vámi	utekl	jako	voda.

Hana Drštičková

Hurá do 3. třídy
Po	 prázdninách	 jsme	 se	 odpočatí	 vrátili	 do	 školních	 lavic.	

Letos	 nás	 čeká	 jedno	 velké	 školní	 téma.	 Chtěli	 bychom	 se	
s	 dětmi	 dozvědět	 co	 nejvíce	 o	 naší	 obci.	 Proto	 jsme	 vymysle-
li,	že	společně	připravíme	třídní	prezentaci	o	naší	obci,	kterou	
budeme	průběžně	tvořit.	Rádi	pracujeme	dohromady,	ale	i	ve	
skupinách.	Skupinové	učení	nás	hodně	baví.	Vybavení	ve	třídě	
nám	umožňuje	pracovat	i	s	interaktivní	tabulí	a	počítačem.	Zjiš-
ťujeme	zde	důležité	informace,	které	potřebujeme	vědět.	Jsme	
moc	rádi,	že	můžeme	do	školy	chodit.	Doma	je	to	fajn,	ale	ve	
škole	je	všechno	jednodušší.

Denisa Hanáčková
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Víceúčelové hřiště v provozu
S	nástupem	letošního	školního	roku	se	pro	žáky	i	veřejnost	

otevřelo	nové	víceúčelové	hřiště.	Je	zde	možnost	zahrát	si	fot-
bal,	 basketbal	 či	 volejbal.	 Hřiště	 obklopuje	 dvousetmetrový	
ovál	se	čtyřmi	dráhami	na	sprinty.	Ty	také	slouží	jako	rozběžiště	
pro	skok	daleký.	Zázemí	tvoří	dvě	šatny	se	sociálním	zařízením	
a	místnost	pro	skladování	sportovního	vybavení.																																																																																				

První	hodiny	tělesné	výchovy	se	již	rozběhly,	žáci	odzkoušeli	
terén	a	my	doufáme,	že	hřiště	bude	hojně	využíváno	pro	školní	
i	mimoškolní	aktivity.

Jsme	moc	rádi,	že	naše	obec	má	po	mnoha	letech	odpovída-
jící	venkovní	areál	pro	hry	i	atletické	disciplíny.

Patricie Bobková

Projektový den ve školní družině „Angličtina pro nejmenší“
Projektový	den	v	našich	školních	družinách	s	názvem	„An-

gličtina	pro	nejmenší“	proběhl	koncem	měsíce	září	2020	a	byl	
zaměřen	na	poznání	Velké	Británie	a	angličtiny.	

Dětem	 byla	 představena	 tato	 země	 formou	 prezentace	
s	 doprovodným	 komentářem.	 Děti	 si	 všímaly	 odlišností	 jak	
v	automobilové	dopravě,	kulturním	světě,	na	školách	–	kdy	po-
znaly	 stejnokroje	dětí,	 tak	nedílnou	součást	královské	rodiny	
v	zemi.	Příjemným	zpestřením	bylo	pro	děti	ochutnání	 typic-
ké	anglické	marmelády.	Měly	možnost	vyzkoušet	si	 jednodu-
ché	pracovní	listy	v	anglickém	jazyce,	pomocí	nichž	se	naučily	

základní	 barvy	 i	 základní	 slovíčka	 při	 komunikaci.	 Zazpívaly	
si	v	angličtině	i	hravou	píseň	„Hlava,	ramena,	kolena,	palce“.	
Cílem	 tohoto	 projektového	 dne	 bylo	 podporovat	 a	 vzbudit	
nadšení	 našich	 nejmenších	 dětí	 v	 učení	 se	 světových	 jazyků	
a	v	poznávání	cizích	zemí.	

Dětem	se	tento	projektový	den	velmi	líbil.	Poslouchaly	s	nad-
šením,	 spolupracovaly,	 aktivně	 se	 zapojovaly	 při	 plnění	 úkolů	
i	opakování	si	nových	slov	ve	slovní	zásobě	v	anglickém	jazyce.	

Taťána Jurásková

Školská rada 2020/2021
Dne	17.	9.	2020	proběhla	volba	jednoho	člena	školské	rady	z	řad	zákonných	zástupců.	Školská	rada	bude	od	18.	9.	2020	pracovat	

v	novém	složení:

• Zákonní zástupci	 1. Veronika	Dostálová	
	 	 	 2.	Jolana	Andrýsková	
	 	 	 3.	Kateřina	Hrbáčková	

• Pedagogové	 	 4. Adéla	Botková	
	 	 	 5.	Denisa	Hanáčková	
	 	 	 6. Pavla	Sedláčková	

• Zastupitelé obce	 	 7. Růžena	Hlůšková	
	 	 	 8.	Monika	Jahodíková	
	 	 	 9.	Ivo	Mikoška

Veronika Dostálová
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Ze života hasičského sboru
Celý	svět	se	potýká	v	letošním	roce	s	koronavirem	a	nemocí	

Covid	–	19.	I	činnost	našeho	sboru	byla	touto	situací	zasažena.	
Byli	 jsme	 nuceni	 zrušit	 soutěž	 mladých	 hasičů,	 kterou	 pravi-
delně	pořádáme	a	znáte	ji	jako	soutěž	O	pohár	starostky	obce.	
Neuskutečnila	 se	 hasičská	 pouť	 na	 svatém	 Hostýně,	 okrsko-
vá	soutěž	v	požárním	sportu	a	nekonaly	se	ani	naše	výborové	
schůze.	V	hasičské	 zbrojnici	 jsme	 se	 scházeli	 jen	 velmi	ome-
zeně,	buď	při	zásazích	(požárů	a	technických	zásahů	bylo	v	le-
tošním	roce	zatím	sedm),	nebo	při	nezbytné	údržbě	výzbroje	
a	 výstroje.	 Činnost	 jsme	 obnovili	 až	 o	 prázdninách.	 Za	 přís-
ných	hygienických	opatření	se	konal	hasičský	tábor	v	Dolních	
Nětčicích,	na	který	prvního	července	odjelo	53	dětí	a	8	dospě-
lých.	 Tábor	 spolupořádáme	 se	 Sborem	 dobrovolných	 hasičů	
z	Moravské	Nové	Vsi.	

V	 sobotu	15.	 srpna	 jsme	 spolu	 s	naším	družebním	 sborem	
z	Ostrova	u	Macochy	uspořádali	zájezd	do	Olomouckého	kra-
je,	do	Javoříčských	jeskyní.	Javoříčské	jeskyně	leží	asi		1	km	od	
obce	 Javoříčko.	 Současné	 osídlení	 je	 pozůstatkem	 osady,	 kte-
rou	 5.	 května	 1945	 srovnalo	 se	 zemí	 přepadové	 komando	 SS.	
Podstatná	část	blízkých	 jeskyní	byla	objevena	 již	 	 v	 roce	1938.	
Podzemní	 systém	 Javoříčských	 jeskyní	 vytváří	 komplikovaný	
komplex	 chodeb,	 dómů	 a	 propastí.	 Byly	 vytvořeny	 v	 ostrůvku	
devonských	vápenců	a	na	jejich	vývoji	se	podílel	potok	Špraněk.	
Celá	 naše	 prohlídka	 trvala	 asi	 hodinu,	 museli	 jsme	 překonat	
255	schodů	a	potýkali	jsme	se	s	vysokou	vzdušnou	vlhkostí	a	tep-
lotou	kolem	8	°C.	Jeskyně	nás	okouzlily	nádhernou	krápníkovou	
výzdobou	a	vřele	vám	jejich	návštěvu	doporučujeme.	

Druhou	naší	zastávkou	byl	hrad	Bouzov.	Romantický	hrad,	
který	většina	z	nás	zná	z	pohádky	O	princezně	Jasněnce	a	léta-
jícím	ševci,	byl	založený	na	přelomu	13.	a	14.	století.	Do	roku	
1696	 jej	střídavě	vlastnili	příslušníci	různých	českých	a	morav-
ských	rodů,	pak	panství		s	hradem	koupil	Řád	německých	rytí-
řů.	Od	roku	1945	je	majetkem	státu.	V	roce	1999	byl	prohlášen	
za	národní	kulturní	památku.	Při	naší,	téměř	70	minut	dlouhé	
prohlídce,	jsme	viděli	nádherné	reprezentační	a	obytné	prostory	
hradu.	Určitě	se	na	hrad	ještě	někdy	vrátíme.	Rádi	bychom	se	
totiž	podívali	na	věž,	ze	které	Jíra	odletěl	se	svojí	princeznou.	

Z	Bouzova	jsme	se	přesunuli	do	Loštic.	Muzeum	Olomouc-
kých	tvarůžků	tady	bylo	otevřeno	v	roce	2014.	Expozice	ukazuje	
historii	 a	 výrobu	 tohoto	 originálního,	 oblíbeného	 a	 voňavého	
sýra.	Velký	příběh	o	historii	tvarůžků	začíná	prvními	zmínkami	
a	fotografiemi.	Vypráví	dále	o	rodu	Wesselsů,	tedy	o	zakladate-
lích	tvarůžkové	výroby	v	Lošticích.	Pokračuje	popisem	proměn	
výroby	od	ruční	po	dnešní	 strojní.	V	druhém	poschodí	muzea	
je	umístěno	„retro	kino“,	kde	můžete	zhlédnout	filmy	o	výrobě	

a	historii	tvarůžků.	V	neposlední	řadě	navštívíte	místnost,	která	
je	věnována	současné	výrobě.	Prohlídku	 jsme	zakončili	v	pod-
nikové	prodejně,	kde	si	každý	mohl	zakoupit	voňavou	lahůdku.	
Celý	zájezd	se	nám	vydařil.	Výrazně	k	tomu	přispělo	pěkné	po-
časí	a	bohatý	program.	

Poslední	 srpnovou	 sobotu	 jsme	 v	 hasičské	 zbojnici	 přivíta-
li	 hasiče	 z	Ostrožské	Lhoty	a	Uherského	Ostrohu	na	Akci	 tří	
sborů.	Jedná	se	o	pravidelné	setkání,	při	jehož	pořádání	se	naše	
sbory	střídají.	Cílem	je	se	potkat	s	celými	našimi	rodinami,	po-
dělit	se	o	zajímavé	zážitky	a	zkušenosti	z	hasičské	práce.	

A	 co	 nás	 čeká	 na	 podzim?	 Žijeme	 teď	 všichni	 trochu	
v	 nejistotě	 a	 obavách,	 ale	 přesto	 nezahálíme.	 Připravujeme	
tradiční	sběr	železného	šrotu	a	elektroodpadu.	Ten	se	usku-
teční	 17.	 října	 2020	 od	 9	 hodin.	 Jsme	 připraveni	 odvézt	 že-
lezo	 i	 elektroodpad,	 který	 připravíte	 před	 své	 domy.	 A	 na	
závěr	 ještě	 jedna	 zpráva.	 Od	 září	 2020	 již	 nebudeme	 sbírat	
na	hasičské	zbrojnici	ani	po	obci	starý	papír.	Situace	s	touto	
komoditou	 je	nyní	 taková,	že	za	přivezení	papíru	do	sběrny	
bychom	museli	 ještě	 zaplatit.	Děkujeme	za	pochopení.	Milí	
spoluobčané,	celý	sbor	dobrovolných	hasičů	vám	přeje	pevné	
zdraví	a	krásný	podzim.	

Růžena Hlůšková
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Kolaudace včelařské vzdělávací základny Hájek
Včelaři	 letos	 zkolaudovali	 první	 část	 včelařské	 vzdělávací	

základny	Hájek.	Ve	spolupráci	s	obcemi	Ostrožská	Nová	Ves,	
Ostrožská	Lhota	a	dalšími	sponzory	započala	minulý	rok	práce	
na	této	včelařské	základně.	Cílem	projektu	je	vybudování	vče-
lařské	vzdělávací	základny,	která	bude	navazovat	na	již	vybu-
dovanou	„Včelí	stezku	Františka	Nešpora“	vedoucí	z	Ostrož-
ské	Lhoty	přes	Uherský	Ostroh	až	do	novoveských	lázní.	Bude	
vybudována	v	Ostrožské	Lhotě	–	lokalita	Hájek,	kde	jsme	na-
šli	vhodný	pozemek	pro	naši	základnu.	Minulý	rok	jsme	stihli	
provést	vyčištění	zarostlého	pozemku,	pozemkové	úpravy,	hru-
bou	stavbu	včelařské	klubovny	a	oplocení	pozemku.

Letos	se	nám	podařila	dokončit	klubovna,	amfiteátr	(gabi-
ony	a	kamenná	dlažba).	Také	jsme	na	základně	umístili	první	
včelky.	Příští	rok	chceme	vybudovat	pěšinky	s	naučnými	tabu-
lemi	a	lavičkami	pro	veřejnost.	

V	dalších	pracích	budeme	pokračovat	příští	rok	na	jaro,	přes	
zimu	vše	naplánujeme,	oslovíme	opět	naše	sponzory	a	budeme	
doufat,	že	příští	rok	již	bude	včelařská	základna	připravena	ale-
spoň	k	částečnému		provozu	pro	veřejnost.	Držte	nám	palce!

	Bude	tak	vytvořeno	kvalitní	zázemí	pro	místní	svaz	včelařů	
a	možnost	pořádání	vzdělávacích	akcí	pro	děti	i	dospělé,	jakož	
i	pro	celoživotní	vzdělávání.	Naším	cílem	je	vytvoření	zázemí	
pro	výuku	v	přírodě,	pokračování	ve	vzdělávání	včelařů	a	pořá-
dání	vzdělávacích	kurzů	pro	začínající	včelaře	a	pro	školy.	Pro	
veřejnost	 zde	 budou	 v	 budoucnu	 přístupné	 pěšinky	 s	 včelař-
skou	výsadbou,	s	naučnými	tabulemi	a	lavičkami.	

Oficiální	kolaudace	naší	včelařské	základny	proběhla	letos	
v	 srpnu,	 byli	 pozváni	 všichni	 naši	 sponzoři,	 zastupitelé	 obcí	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 Ostrožská	 Lhota.	 Všichni	 zúčastnění	
měli	možnost	zhlédnout	naše	dosavadní	snažení	a	základnu	si	
prohlédnout,	počasí	nám	vyšlo	a	myslím	si,	že	si	všichni	spo-
lečné	setkání	užili.	Tímto	 ještě	 jednou	všem	sponzorům	moc	
děkujeme!

V	září	jsme	měli	jet	společně	s	našimi	přáteli	z	Uherského	
Ostrohu	na	tradiční	včelařský	zájezd.	Měli	jsme	naplánováno	

zavítat	na	Slovensko,	do	Nitry,	na	návštěvu	k	významnému	vče-
laři,	bohužel	z	důvodu	covid-19	jsme	byli	nuceni	zájezd	zrušit	
a	byl	přeložen	na	příští	rok.	Tak	snad	nám	to	vyjde.

Pavel Peprník
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Krojové inspirace napříč Slováckem aneb Pocta rukodělným tvůrcům 
Začátkem	 března	 přivezla	 dr.	 Romana	 Habartová	 dvěma	

malými	 nákladními	 auty	 do	 Nové	 Vsi	 ukázku	 části	 své	 celo-
životní	 lásky	–	krojů.	 Jako	etnografka	a	 folkloristka	 se	věnuje	
krojům	 hlavně	 ze	 Slovácka.	 Rekonstruuje	 staré	 kroje	 podle	
jednotlivých	dochovaných	částí	či	nalezených	starých	fotografií,	
obrazů	a	knižních	reprodukcí.	V	Nové	Vsi	byly	vystaveny	kroje	
z	Ostrožska,	Kunovicka,	Strážnicka	a	Lipova,	Kyjovska,	Horní-
ho	Němčí,	Břestku,	Polešovic	a	Modré,	ze	Střílek,	a	na	doplnění	
kolekce	dokonce	i	z	Vizovic.

Vše	bylo	připraveno	a	ve	čtvrtek	12.	března	měla	být	výstava	
oficiálně	 zahájena	 samotnou	 autorkou.	 Ovšem	 10.	 března	 byl	
vyhlášen	nouzový	stav	a	život	se	téměř	zastavil.	Ten	kulturní	zce-
la	a	bez	výjimek.

Uplynuly	čtyři	měsíce	a	konečně	jsme	se	dočkali.	Nový	ter-
mín	byl	stanoven	na	úterý	14.	července.	Tentokrát	už	nic	nestálo	
v	cestě	uskutečnění	besedy	nad	46	postavami	stojícími,	sedícími	
či	ležícími	v	historických	kočárcích.	Zajímavé	povídání	autorky	
bylo	doprovázeno	diapozitivy.	Určitě	si	všichni,	kdo	toho	odpo-
ledne	přišli	do	knihovny,	odnesli	dobrý	pocit,	že	i	to,	co	se	běžně	
nenosí	na	sobě,	má	pro	někoho	význam	až	natolik,	že	tomu	obě-
tuje	celoživotní	úsilí.	A	výsledek	stojí	za	to.	

Těšíme	se	na	další	setkávání	s	lidovou	krásou	podloženou	pra-
cemi	desítek	pomocníků,	kteří	s	dr.	Habartovou	spolupracují.

Anna Řezáčová        

Teta Májíčková
Paní	Anna	Májíčková	oslavila	25.	července	90.	narozeniny.	

Doba	 je	 vážná,	 chvílemi	 to	 vypadá,	 že	 bude	 ještě	 hůře.	 Právě	
proto	nám	přišlo	správné	udělat	radost	osobě,	která	k	nám	už	
více	jak	desetiletí	patří.	

Všichni	z	Novovešťanu	jí	říkají	TETA.	Teta	Májíčková	nám	
pomáhá	u	všeho,	co	se	na	DOMKU	děje.	Snad	jenom	na	fašank	
s	námi	nechodí.	Pomáhá	při	zpívání	v	lázních,	při	adventním	zpí-
vání,	při	koštu	slivovice,	každý	měsíc	jsme	ji	vídávali	při	besedě	
na	domku.	Proto	jsme	si	dovolili	v	sobotu	odpoledne	„narušit“	
její	rodinnou	oslavu.	Podle	reakce	všech	přítomných	jim	to	ani	

trochu	 nevadilo.	 Denica	 přišla	 s	 pásmem	 rozverných	 písní	 za	
doprovodu	Zuzančiny	violy.	Hned	po	společném	přípitku	se	při-
hnali	Krasavci.	Ti	pojali	tetinu	oslavu	ještě	rozverněji.	Protože	
je	Májíčková,	přišli	s	ozdobenou	májkou,	písní	o	májce	a	tancem	
pod	ní.	

K	přání	všech	se	přidala	i	paní	starostka.	Bylo	to	pěkné	odpo-
ledne	a	tetě	Májíčkové	přejeme	kromě	pevného	zdraví	hodně	vi-
tality,	humoru	a	ještě	hodně	společných	chvilek	s	FS	Novovešťan.

Anna Řezáčová
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Je	vidět,	že	chlapi	doma	bez	řečí	makali,	
aspoň	ženské	o	tom	u	obchodu	plkaly.	
Předháňaly	sa,	kerý	doma	dělá	víc,	
a	pomlůvaly	teho,	kdo	byl	doma	a	nedělál	nic.	

Enom	plevel	nám	v	dědině	jaksi	semení,	
to	jak	obecní	chlapi	nestíhajů	to	sečení.	
Tvrdijů,	že	za	to	može	počasí,	
že	to	jim	tu	pohodičku	dycky	pokazí.	

Ale	neco	vám	řeknu	na	jejich	obranu,	
a	týká	sa	to	čím	dál	víc	občanů.	
Že	místo,	abyste	si	sami	posékli	před	vrátama,	
hýříte	na	všecky	strany	ctěnýma	radama.	
Čím,	jak,	kdy	a	hlavně	jak	často	vám	má	obec	trávu	sekat,	
a	řvete	na	starostku,	že	už	vás	nebaví	pořád	na	ně	čekat.	

Zatímco	ve	Vlčnově	a	Dolněmčí	dělajú	akorát	na	koronu	testy,	
u	nás	sa	dobudovál	ovál	a	další	dvě	nové	cesty.	
Konečně	aj	U	Svatých	budů	žit	jak	normální	ludé,	
a	eště	jim	aj	na	osvětlení	a	rozhlas	zbude.	

Tož	teď	maminy,	které	hledaly	hrby	s	kočárkama,
už	možů	jezdit	enom	Kopánkama.	
Snáď	sa	aj	na	nich	nekdy	dostane	řada,	
myslím,	že	by	né	enom	starostka	byla	ráda.	

A	v	dědině	sa	letos	strhl	boj	za	pitnů	vodu,	
šak	na	magistrát	došlo	najméň	100	důvodů.	
Nekam	posunůt	ochranné	pásma	je	snaha,	
letos	tam	policajti	jezdili,	jak	kdyby	hledali	masového	vraha.			

Životnímu	prostředí	teď	leží	v	oku,	
to	co	sa	tu	provozuje	už	50	roků.	
Chců,	aby	sa	nudisti	aj	chataři	spakovali
a	pozemky	obecnému	zájmu	přenechali.	
Naštěstí	je	to	tam	samý	lakomec,
tož	tento	spor	eště	dlůho	nebude	mět	konec.	

Veliků	radost	měli	ludé	v	Chylické,	
jak	u	Mašového	jezdijů	cyklisté.	
Stopku	tam	neviděli	řidiči	auta
a	né	jedna	kosť	už	tam	byla	přetnutá.	

Tož	aspoň	vy	Novovešťané	si	tam	dávajte	bacha,	
ať	už	nikoho	nebolijů	kosti	ani	šlacha.		
A	nejezděte	tú	uliců,	jak	kdyby	ste	ju	osvobodili,	
chodijú	tama	děcka	aj	různí	podnapilí.	

Estě	by	ně	zajímalo,	který	z	vás	ste	použili	zrovna	
na	vráta	domu	na	Záhumení	hov….	
Šak	málem	tento	incident	
mosel	řešit	aj	policejní	prezident.	

Za	rok	už	za	vama	dojdu	osobně,	
a	činy	radních	zas	proberu	podrobně.	
Snáď	sa	za	rok	vyhneme	tomu	virusu
a	zas	budeme	mět	k	obědu	kačenu	nebo	husu.	

Tož	do	té	doby	sa	snáď	v	dědině	změní	morálka	
a	k	tomu	ať	vám	dopomáhá	hlavně	domácí	gořalka.	

Váš policajt 
p.s.	–	A	děcka	žádné	alotrie	nebo	uvidíte!!!	

KULTURA

Předání titulu Nositel tradice 
lidových řemesel a certifikátu 
o zápisu do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury ČR 2020

V	sobotu	12.	září	2020	při	příležitosti	Národního	zahájení	
Dnů	evropského	dědictví	v	Olomouci	naše	muzejní	etnoložka	
Martina	Rejzlová	převzala	pamětní	 list	o	zápisu	do	Seznamu	
nemateriálních	 statků	 tradiční	 lidové	kultury	ČR	–	„Tradiční	
krajkářství	na	Vamberecku“.	Kromě	toho	převzala	i	titul	No-
sitel	tradice	lidových	řemesel	2020	za	svoji	maminku	Janu	Šte-
fkovou	z	Vamberka	–	„Obor	tradiční	vamberská	mnohoarová	
a	pásková	krajka“.

Titul	 Nositel	 tradice	 lidových	 řemesel	 2020	 získala	 i	 paní	
Marie	Vlčková	 rodačka	z	Ostrožské	Nové	Vsi,	malérečka	no-
voveských	kraslic.

Blahopřejeme!
Miroslava Vajdíková

Pozdrav obecního policajta
Zdravím	Vás	milí	Novovešťané,	hlavně	chaso	celá,	
stalo	sa	neco	nečekaného	a	dědina	letos	nebyla	veselá.		
Aj	tak	sem	přišel	po	roce	zhodnotit,	co	sa	tady	událo,	
co	sa	komu	povédlo,	ale	hlavně,	co	sa	komu	nezdálo.	

Letos	nám	jaro	připravilo	pořádnú	zkúšku,	
a	to	estli	ženské	ze	vsi	zvládnú	ušít	růšku.	
Mosím	Vás	děvčice	jménem	starostky	pochválit,
jak	ste	si	uměly	dědinu	růškama	zásobit.	

Úspěšně	sa	nám	vyhýbal	Koronavirus,	
snad	enom	v	EBZ	Group	způsobíl	trochu	cirkus.	
Ale	mohli	to	mět	vyřešené	brzo	a	na	jedničku,	
dyby	chlapom	povolili	po	ránu	aspoň	malú	štamprličku.	

Místo	toho	celá	směna	skončila	na	marodce	nebo	v	karanténě,	
a	nekeří	zaměstnanci	pak	působili	docela	suverénně,	
když	po	večeroch	jezdili	autem	a	nemysleli	na	večerku,	
šak	starostka	aj	s	dochtorem	už	nekerých	měli	v	merku.	

Tož	do	budúcna	ludé	milí,	dyž	Vás	potká	toto	štěstí,	
čapte	doma	u	kamen,	ať	od	nekoho	nedostane	pěstí.	
Šak	máte	všeci	zodpovědnú	rodinu,	
oni	vám	to	válání	pro	jednů	prominů.	
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Informace z knihovny
Od	září	má	knihovna	opět	standardní	půjčovní	dobu:

Pondělí 9.00 – 12.00   12.30 – 17.30

Úterý 9.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Čtvrtek 9.00 – 12.00 12.30 – 17.30

Pátek 9.00 – 12.00 ---------------

V	současné	době	platí	povinnost	si	při	vstupu	do	knihovny	
dezinfikovat	ruce	a	mít	zakrytý	obličej	rouškou	či	jinou	ochra-
nou	dýchacích	cest.

Od	5.	do	9.	října	probíhal	už	24.	ročník	celostátní	akce	Tý-
den	knihoven.	Vzhledem	k	vyhlášení	nouzového	stavu	musely	
knihovny	řadu	naplánovaných	akcí	zrušit.

Další	akcí	spjatou	s	týdnem	knihoven	je	tradiční	registrace	
nových	 čtenářů	 zdarma.	 Nově	 přihlášení	 čtenáři	 budou	 regis-
trováni	na	12	měsíců	zdarma.	Tato	akce	bude	 letos	nově	trvat	
po	celý	měsíc	říjen.	Týká	se	to	také	amnestie	upomínek.	Všem	
čtenářům,	kteří	přijdou	vrátit	knihy	po	uplynutí	výpůjční	doby,	
bude	prominut	upomínací	poplatek	při	vrácení	všech	dlužných	
knih.	A	pro	malé	návštěvníky	je	připraven	malý	dárek,	který	si	
z	knihovny	odnesou.

Dále	je	v	knihovně	bazar	knih	a	časopisů.	Cena	je	10	Kč	za	
knihu	a	1	Kč	za	časopisy.

V	galerii	je	nyní	ke	zhlédnutí	výstava	nazvaná	„Jano	Köhler	–	
malíř	sakrální	i	světský“.	Potrvá	do	17.	11.	2020.	Přijďte	se	po-
dívat	na	díla	akademického	malíře,	který	pocházel	z	Brna,	ale	
dětství	prožil	nedaleko	–	v	Nenkovicích	u	Kyjova.

Narodil	se	9.	února	1873	v	Brně	jako	druhý	z	dvojčat	(první	
byla	sestra	Růžena).	Jeho	otec	byl	německý	kočí	a	jeho	předko-
vé	pocházeli	z	Olbramovic	u	Lanškrouna.	Po	brzké	smrti	otce	
se	matka	Rozina	 i	 s	dětmi	přestěhovala	do	rodných	Nenkovic	
u	Kyjova.	Zde	se	matka	snažila	za	pomoci	své	sestry	zajistit	dě-
tem	bezpečí,	zajištění	a	výchovu.	I	přes	nátlak	německé	menši-
ny,	který	byl	na	přelomu	století	silný,	se	jí	podařilo	zajistit	dě-
tem	studium	na	české,	tehdy	přeplněné	škole.	Nadaný	syn	sice	
nejprve	navštěvoval	české	gymnáziu	v	Brně,	ale	studia	dokončil	
až	v	Praze.	Zde	se	mu	otevřely	nové	možnosti.	Rozhodnut	pro	
studium	profesury	kreslení,	přihlásil	se	na	pražskou	Umělecko-
-průmyslovou	 školu.	 Tady	 poznal	 řadu	 význačných	 výtvarníků	
doby,	 jež	na	něho	měli	vliv	po	celou	dobu	 jeho	výtvarné	kari-
éry.	 Profesorem	 kreslení	 se	 však	 nikdy	 nestal.	 V	 touze	 volně	
tvořit	nastoupil	na	pokračující	 studium.	Na	pražské	Akademii	
výtvarných	umění,	kterou	navštěvoval	rok,	se	stal	žákem	profe-
sora	 Františka	 Ženíška	 a	 Maxe	 Pirnera.	 Dekorativní	 techniky	
v	architektuře	(freska,	sgrafito,	mozaika)	studoval	u	architekta	
Kamila	Hilberta.	Své	umělecké	působení	započal	právě	s	tímto	
architektem	v	 jeho	rodišti,	v	Lounech,	kde	společně	prováděli	
první	zakázky	v	podobě	výzdoby	fasád	vil	na	soukromou	objed-
návku.	Společně	také	strávili	dvě	zimní	období	v	mnichovských	
ateliérech,	kde	se	zaměřili	na	studium	právě	těchto	technik.

VII. košt slivovice
„Tento	rok	je	všecko	hore	nohama!	Aj	ten	košt.	Kdo	to	kdy	

viděl,	aby	sa	pilo	v	létě!	A	eště	v	takovém	parnu“.	
Tato	věta	by	mohla	být	mottem	celé	akce.	Košt	bývá	pravi-

delně	po	Velikonocích.	Šestkrát	to	tak	bylo.	Ale	znáte	to.	Už	ve	
starých	příbězích	či	pohádkách	se	objevuje	magická	sedmička.	
Dorazila	i	k	nám.	Sedmý	košt	se	kvůli	karanténě	nekonal.	Tedy	
konal	–	nekonal.

Všechno	 bylo	 připraveno,	 vzorky	 sesbírány,	 dopraveny	 na	
místo	a	uskladněny.	Odborným	komisím	stačilo	jen	vše	ohodno-
tit.	K	tomu	už	nedošlo	a	tak	se	čekalo	na	postupné	uvolňování	
sešněrovaných	pravidel	žití	v	nouzovém	stavu.	

Všechno	jednou	skončí.	I	koronavirové	období.	Chlapi	se	roz-
hodli,	že	„rozjetou	akci“	dokončí.	Svolali	komise,	jejich	20	členů	
koštovalo,	koštovalo	a	koštovalo.	Ze	složité	sítě	pravidel	degus-
tace	se	vyloupl	výsledek	a	hlavně	nový	termín	veřejného	koštu.	

V	sobotu	1.	srpna	byl	historický	domek	připraven	na	návště-
vu	 všech,	 kdo	 se	 rádi	 napijí	 něčeho	 dobrého	 až	 výjimečného.	
Ale	hlavně	našeho	domácího.	Hostů	přišlo	méně,	což	vzhledem	
ke	zdravotní	situaci	a	letnímu	parnu	nebylo	překvapující.	Zato	
jsme	se	dobře	bavili.	Hrála	nám	muzika,	zazpívali	jsem	si.

V	pozdním	odpoledni,	kdy	byly	zásoby	pití	ještě	veliké,	byla	
vyhlášena	soutěž	„O	chyleckého	Matesa“.	„Kdo	má	ještě	lístky,	
ať	dojde,	naléváme	se	slevou,	ať	to	vypijem!“		Výzva	byla	vysly-
šena,	někteří	pili	jak	o	dušu.	Večer,	až	většina	hostů	už	odešla,	
zaslechla	 jsem	krátký	dialog	mezi	pořadateli:	„Mosím	okošto-
vat	svoju	slivovicu,	má	9,2“.	A	jeho	soused	suše	odvětil:	„Nic	si	
z	toho	nedělaj,	moja	má	také	tolik“.	A	v	těchto	vtipných	repli-
kách	jsme	se	překulili	až	k	půlnoci.	

Jak	to	tedy	letos	bylo?	Sešlo	se	185	vzorků	ve	všech	kategoriích:

Slivovice:   
121	vzorků,	vítěz	Vlastimil	Obdržálek,	Nedakonice
Meruňka:				 	
20	vzorků,	vítěz	František	Botek,	Ostrožská	Nová	Ves
Ostatní ovocné pálenky:	
28	vzorků,	vítěz	Jindřich	Plevák,	Chylice	(špendlíkovice)
Babské likéry:
16	vzorků,	vítězka	Alena	Němečková,	Nedakonice	(griotka)	

Tak	doufejme,	 že	 se	 situace	během	půl	 roku	vrátí	opět	do	
normálu	a	osmý	ročník	novoveského	koštu	slivovice	a	ostatních	
pálenek	se	uskuteční	za	běžných	podmínek.

 Anna Řezáčová
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První	velkou	zakázku	(1900–1906)	získal	díky	přátelům	na	
zámku	 v	 Prostějově.	 Haná	 se	 od	 tohoto	 okamžiku	 stala	 pro	
Köhlera	 důležitým	 centrem	 tvorby.	 Seznámil	 se	 zde	 s	 vůd-
cem	 a	 hlavním	 organizátorem	 katolické	 moderny	 Karlem	
Dostálem-Lutinovem,	 jenž	 umělce	 podporoval	 a	 informoval	
o	 jeho	 pracích	 ve	 svém	 časopisu	 Nový	 Život,	 kde	 publikoval	
také	 Köhlerovy	 ilustrace.	 O	 rok	 později	 zde	 vyzdobil	 sgrafi-
ty	 dům	 přítele	 Ing.	 Václava	 Součka.	 V	 Prostějově	 roku	 1912	
vytvořil	 i	 litografii	Cyrila	a	Metoděje,	která	se	o	 jednadvacet	
let	později	dostala	na	československé	známky.	Další	díla	tvořil	
v	 Olomouci	 (arcibiskupský	 palác,	 Sarkandrova	 kaple),	 Kro-
měříži,	na	Svatém	Hostýně	(keramické	mozaiky)	a	na	mnoha	
dalších	místech	Moravy.	Jano	Köhlera	je	také	třeba	vzpome-
nout	v	souvislosti	s	uměleckým	sdružením	sídlícím	v	Hodoníně	
–	 Sdružení	 výtvarných	 umělců	 Moravských	 (SVUM).	 Kohler	
se	stal	jedním	z	jeho	podstatných	zakladatelů,	členů	a	organi-
zátorů.	Vyzdobil	také	roku	1912	nově	vzniklou	budovu	Domu	
umělců,	která	sloužila	jako	výstavní	prostory	celého	Sdružení	
vedeného	Jožou	Úprkou.	V	roce	1926	se	přestěhoval	z	Nenko-
vic	do	Strážovic	u	Kyjova.	K	jeho	výborným	přátelům	v	tomto	
regionu	patřil	Josef	Frydrych	(1880–1966),	správce	statků	Jana	
II.	z	Lichtenštejna	a	velkostatkář	v	Žarošicích.	Jano	Köhler	ze-
mřel	v	brněnské	nemocnici	U	sv.	Anny	20.	ledna	1941.	Za	svou	
čtyřicetiletou	samostatnou	výtvarnou	kariéru	vyzdobil	bezmála	
70	sakrálních	a	55	světských	staveb.	Jeho	dílo	je	ale	daleko	šir-
ší,	čítá	celkem	2	500	prací.	Najdeme	zde	olej,	ilustraci,	grafiku,	
kresbu,	návrhy	liturgických	předmětů	aj.	

Výběr z jeho děl:
•	 1900–1901	sgrafita	na	prostějovském	zámku
•	 1902	 Janův	 (Jurkovičův)	 dům	 v	 Luhačovicích.	 Freska	 sv.	

Cyrila	a	Metoděje	na	jižní	fasádě.
•	 1903	Augustiniánský	dům	v	Luhačovicích.	Figurální	fresky	

na	průčelí	a	v	kapli.
•	 1904	Návrh	čtyř	mozaik	s	výjevy	z	historie	Litovle,	Gym-

názium	Litovel.
•	 1909	Kostel	svatého	Cyrila	a	Metoděje	v	psychiatrické	lé-

čebně	 v	 Kroměříži.	 Výzdoba	 kleneb	 včetně	 kopule	 a	 ná-
stěnná	malba	čelní	lunety	kněžiště,	na	které	věrozvěstové	
žehnají	hanáckému	lidu.

•	 1910	 Kostel	 Nanebevzetí	 Panny	 Marie	 a	 svatého	 Cyrila	
a	Metoděje	v	Kyjově.	Sgrafito	Madona	s	dítětem	v	průčelí	
kostela.

•	 1911	Zámek	v	Kyjově.	Sgrafito	-	výjevy	z	dějin	města.
•	 1912–1933	 Křížová	 cesta	 na	 sv.	 Hostýně,	 Bystřice	 pod	

Hostýnem.	Keramická	mozaika	pašijových	scén,	datováno	
rokem	1912	(9.	zastavení)	až	1933	(1.	zastavení).

•	 1925	 Škola	 v	 Lipově,	 okres	 Hodonín.	 Nástěnná	 malba	
„Vzdělávání“.

•	 1931	Kostel	sv.	Cecílie	v	Dobrém	Poli,	okres	Břeclav.	Ol-
tářní	obraz	patronky	kostela.

•	 1931–1933	Klášter	Kongregace	Milosrdných	sester	svaté-
ho	Kříže	v	Arcibiskupském	paláci	v	Olomouci.

•	 1932	Kostel	sv.	Havla	v	Dřevohosticích,	okres	Přerov.	Ná-
stěnná	 malba	 znázorňující	 sv.	 Havla	 jako	 poustevníka	 se	
dvěma	lovci.

•	 1934	Kostel	sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	Lužicích,	okres	Hodo-
nín.	Nástěnná	malba	sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	kněžišti.

•	 1934	Navrhl	malovaná	okna	v	kapli	kostela	svatého	Cyrila	
a	Metoděje	v	Olomouci.	Provedl	Otmar	Vačkař.

•	 1934	 Návrh	 mozaiky	 oltářního	 obrazu	 v	 kostele	 svatého	
Cyrila	a	Metoděje	v	Olomouci.

•	 1935	Kostel	sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	Závišicích.	Nástěnná	
malba	duchovních	patronů	kostela	v	průčelí	kněžiště	a	ba-
revná	vitráž	v	okně	s	jezdeckou	postavou	sv.	Václava.

•	 1936	Kostel	 sv.	 Jana	Nepomuckého	v	Brně,	Starý	Lísko-
vec.	Obraz	sv.	Jana	Nepomuckého	(původně	byl	na	hlav-
ním	oltáři).

•	 1937	 Poutní	 kaple	 sv.	 Antonína	 Paduánského	 v	 Blatnici,	
okres	 Hodonín.	 Nástěnné	 malby	 „Sv.	 Antonín	 káže	 ry-
bám“	a	„Sv.	Antonín	káže	lidu“	(datováno	3.	srpna	1937).	
V	kněžišti	nedokončený	náčrt	„Smrti	sv.	Antonína“.

•	 Radnice	v	Tišnově.	Sgrafito.
•	 Kostel	 sv.	 Vavřince	 v	 Hodoníně.	 Mozaiky	 Panny	 Marie	

a	sv.	Josefa.
•	 Dům	umělců	v	Hodoníně.	Malířská	výzdoba.
•	 Kaple	sv.	Václava	v	Násedlovicích,	okres	Hodonín.	Obraz	

sv.	Václava.
•	 Hostinec	u	Budíků	v	Kyjově-Bohuslavicích.	Sgrafito.
•	 Rodinný	dům	v	Kyjově.	Sgrafito	„Čtvero	ročních	období“.
•	 fresky	v	Sarkandrově	kapli	v	Olomouci.

Hana Uherková

KULTURA

Nové knihy
Literatura pro děti a mládež

Böhm, David            A jako Antarktida

V této knize o Antarktidě se nové věci dozvědí určitě nejen děti. Cena 
Magnezia Litera 2020. Zlatá stuha 2020.

Březinová, Ivona Táta to motá

Další popletené pohádky. Poznáte, které jsou ty správné?

Hlavinková, Lucie Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola

Spolužačky Bára, Míša a Ela řeší s důvtipem a odvahou dávnou 
záhadu.

Kahoun, Jiří Medvídek Popo

Veselé i dobrodružné příběhy malého pandího medvídka.

Krolupperová, Daniela      Zprávy z pelíšku

Příběh malého štěněte, které se zabydluje v lidské domácnosti.

Mrázková, Daisy   Byla jedna moucha

Zajímavé a poučné rozhovory holčičky Helenky a její zvláštní 
kamarádky mouchy Rudolfíny.

Nikkarin Nikkarin

Komiksová fantasy komedie, ve které jedna kobliha ohrozí celý tok 
času a magie.

Papoušková, Eva     Vombat Jirka je statečný

Vombat Jirka se nebojí nepřítele a jen tak se nezdá.

Pilátová, Markéta     Co vyprávěla gorila

Gorilí kluk Ponga na cestě k novému domovu.

Smolíková, Klára       Pozor, v knihovně je kocour

Příběh protkaný desítkami zajímavostí o knihách a lidech kolem nich 
doplňuje osm komiksů o našich nejvýznamnějších knihovnách.

Stará, Ester     Milda a Milda. Jakou barvu má radost?

Pohádkové povídání o tom, co všechno zažívají děti v mateřské 
školce s hlídacími skřítky.

Vondrovic, Tomáš     O naší milé paní. Dědictví mariánských 
legend a pohádek.

Soubor legend a pohádkových příběhů, jejichž společným motivem 
je postava Panny Marie



22 profil        www.onves.cz

HISTORIE

Školní rok 1990 – 1991
Pedagogický	sbor	nastoupil	k	přípravě	školního	roku	27.	srp-

na	1990.	Činnost	byla	zahájena	pedagogickou	poradou,	na	níž	
byli	vyučující	seznámeni	s	přidělením	třídnictví	a	předmětů.

Další	vyučující:	Jitka	Bosáková,	Blažena	Kodrlová,	Eva	No-
váková.	 Ředitel	 školy:	 Svatopluk	 Hofmann,	 zástupce	 ředitele:	
Ludmila	 Dvořáková.	 Vychovatelky	 ŠD:	 Blanka	 Haničincová,	
Hana	Bučková.

Nový	školní	rok	byl	zahájen	dne	3.	září	1990.	Žáci	se	sešli	ve	
svých	třídách.	Společně	s	třídními	učiteli	vyslechli	projev	ředite-
le	školy,	v	němž	byli	představeni	vyučující	a	dále	projev	ministra	
školství	pana	Petra	Vopěnky.	Následovaly	organizační	záležitos-
ti.	Pravidelné	vyučování	bylo	zahájeno	dne	4.	září	1990.	Na	ZŠ	
se	začal	vyučovat	anglický	jazyk	–	Marcela	Křiváková,	německý	
jazyk	–	Dana	Hofmannová,	Marta	Novotná.

Od	1.	2.	1991,	odešla	na	vlastní	žádost	Miluše	Ondráčková.	
Třídu	převzala	Jitka	Trnčáková,	která	se	vrátila	z	mateřské	do-
volené.	Od	1.	11.	1990	odešla	Eva	Nováková,	která	v	Uherském	
Ostrohu	získala	stálé	místo.	Její	aprobaci	vyučovala	důchodkyně	
Božena	 Kučerová.	 Od	 1.	 2.	 1991	 se	 po	 dlouhé	 nemoci	 vrátila	
Vlasta	Hanáčková	–	JČ,	VV.	Ze	zdravotních	důvodů	vyučovala	

na	zkrácený	úvazek,	zbývající	hodiny	VV	byly	přiděleny	dalším	
vyučujícím.

Soutěže:	matematická	olympiáda	–	Lenka	Hrušková,	Vlasta	
Rosenberková	–	úspěšné	řešitelky,	recitační	soutěž	–	Jana	Bot-
ková	 –	 2.	 místo,	 Jana	 Jurásková	 –	 3.	 místo,	 turnaj	 odbíjené	 –	
chlapci	4.	místo,	LA	–	okresní	přebor	–	mladší	žákyně	9.	místo,	
mladší	žáci	1.	místo	–	přeborníci	okresu,	bodovali	–	Radim	Pres,	
Radim	Juřička,	Marcel	Procházka,	František	Smutný,	Pavel	Pě-
ček,	Radim	Straka.

Vychází	celkem	49	žáků:	na	střední	školy	přihlášeno	21	žáků,	
přijato	20	žáků,	do	učebních	oborů	přihlášeno	28	žáků,	přijato	
25	žáků.	Celkem	4	neumístění	žáci	budou	pokračovat	v	9.	třídě.

Ředitel	 školy	oceňuje	práci	pedagogického	kolektivu	klad-
ně.	Škola	má	dobrou	úroveň.	Učitelé	připravují	žáky	svědomitě	
ve	všech	ročnících.	Zároveň	vyslovuje	ředitel	školy	poděkování	
paní	 učitelce	 Jarmile	 Davídkové,	 která	 působila	 na	 ZŠ	 20	 let	
a	odchází	do	důchodu.

	Ředitel	školy:	Svatopluk	Hofmann
Zapsala Jitka Bosáková

Ze školní kroniky vypsala: Miroslava Vajdíková

1. A Jarmila Šupková 5. A Marcela Křiváková

1. B Ludmila Botková 5. B Olga Štochlová

2. A Jitka Šilhavá 6. A Jarmila Davídková

2. B Miroslava Kolmanová 6. B Dana Hofmannová

3. A Miroslava Pavelková 7. A Marta Novotná

3. B Milan Skucius 7. B Jaroslava Krošláková

4. A Miluše Ondráčková 8. A Marcela Schutzová

4. B Martin Ilčík 8. B Jaroslav Němec

1. pololetí 2. pololetí

Počet žáků 375 375

Prospělo s vyznamenáním 62 60

Prospělo 307 310

Neprospělo 6 5

Pochvala 2 40

Napomenutí třídního učitele 8 0

Důtka ředitele školy 6 3

2. stupeň z chování 4 1

1990–1991 učitelský sbor
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1990–1991 1. A

1990–1991 1. B
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1990–1991 8. A

1990–1991 8. B
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Procházka po hřbitově aneb Neobyčejný obyčejný život
Při	hlavní	cestě	na	novoveském	hřbitově,	vlevo	a	kousek	před	

koncem,	je	hrob	Antonína	a	Marie	Juráskových.	Antonínů	a	Ma-
rií	Juráskových	bylo	nepočítaně,	vždyť	se	jedná	o	jeden	z	nejstar-
ších	rodů,	ještě	ze	16.	století.	Ale	každý	lidský	život	je	jedinečný	
a	neopakovatelný	tak	jako	život	těch,	u	jejichž	hrobu	stojíme.

Antonín	 Jurásek	 se	 narodil	 v	 Nové	 Vsi	 na	 čísle	 41	 v	 sou-
sedství	bývalého	lichtenštejnského	dvora	dne	3.	července	1922.															
Byl	synem	hospodáře	na	gruntě	Františka	Juráska	(1882-1961)	
a	jeho	manželky	Antonie	(1887-1958),	rozené	Ondračkové.	Byla	
to	rodina,	o	které	bychom	řekli	klasická	novoveská,	pracovitá,	
veselá	 a	 zbožná.	 Takoví	 bývali	 staří	 Novovešťané	 podle	 dobo-
vých	zpráv.	Byla	to	i	rodina	vážená,	protože	před	jejich	vraty	se	
stavěl	 jeden	 ze	 čtyř	oltářů,	novovesky	„kostelíčků“,	při	proce-
sí	o	slavnosti	Božího	Těla.	Antonín	vyrůstal	se	sestrou	Annou,	
provdanou	 Kusákovou,	 bratr	 František	 zemřel	 malý.	 Antonín	
navštěvoval	 novoveskou	 školu	 a	 své	 dětství	 a	 mládí	 prožíval	
v	době	první	republiky,	kdy	se	mnozí	Novovešťané	nejen	stateč-
ně	bránili	bídě	masarykovské	republiky,	ale	i	silné	ideologické	
indoktrinaci,	a	tak	se	řada	farníků	a	farnic	jeho	generace	zfor-
movala	pod	vedením	místního	duchovního	správce	Lusky,	čet-
ných	a	silných	katolických	spolků	v	osobnost	jasně	lidsky,	pra-
covně	a	hodnotově	profilovanou.	Antonín	pracoval	v	domácím	
zemědělství,	ale	pracoval	i	v	Dyasce.	Tak	poznal	i	svoji	budoucí	
manželku	Marii	Húskovou	(22.	4.	1926	–	18.	9.	2003)	z	čísla	128.	
Vozíval	 ji	 do	 práce	 „na	 štangli“.	 Vzali	 se	 v	 roce	 1947	 a	 spolu	
vychovali	pět	dětí,	čtyři	dcery	a	jednoho	syna.

V	padesátých	letech,	když	nastala	kolektivizace	a	rodina	ne-
spěchala	do	z	počátku	málo	prosperujícího	JZD,	musel	odejít	
pracovat	 do	 Ostravy.	 Protože	 všecko	 zlé	 je	 k	 něčemu	 dobré,	
vyučil	se	tam	stavebním	klempířem.	Musel	si	dodělat	i	nějakou	
školu,	a	tak	rozšířil	své	obzory.	Každý	týden	se	vracel	na	víkend	
domů	k	rodině,	až	se	mu	podařilo	zakotvit	v	obrovském	blízkém	
podniku	–	v	Letu,	kde	zůstal	až	do	důchodu,	do	kterého	nastou-
pil	v	roce	1982.

Paradoxně	od	syna	pochytil	zájem	o	holubářství,	a	to	se	stalo	
jeho	velkým	koníčkem.	Chodil	na	holubářské	závody	a	udržoval	
pevné	přátelské	kontakty	s	dalšími	novoveskými	holubáři	 jako	
byli	Ludvík	Straka,	Botek	–	Elektrikář,	Kolář,	Klabačka	a	další.	
Dokud	mohl	vylézt	na	žebřík,	věnoval	se	holubům	a	zájem	pře-
dal	v	rodině	dál.

Jeho	 láskou	byla	 i	motorka,	 kterou	 si	 koupil	 od	 lhotského	
faráře	 Javora	 a	 na	 které	 s	 manželkou	 jezdil	 na	 poutě,	 nejen	
na	Antonínek,	ale	 i	Provodov,	Hostýn,	Kopeček	u	Olomouce,																	
na	 Oharkovou	 pouť	 do	 Bzence.	
K	 nedělnímu	 rituálu	 patřilo	 vytáh-
nout	motorku	na	dvůr	a	naleštit	ji.

Nejvíce	 pozemské	 slávy	 však	
získal	až	jako	důchodce.	Léta	dělal	
klempířskou	práci	doma	ve	své	díl-
ně,	lidé	za	ním	přicházeli	s	všemož-
nými	 potřebami	 včetně	 nýtování	
děravých	hrnců,	jak	bývalo	zvykem,	
ale	když	v	polovině	80.	let	probíhala	
plynofikace	 obce,	 stal	 se	 nepostra-
datelným.	 Plynofikovalo	 se	 kolem	
tisíce	 domů,	 všechny	 potřebovaly	
„krky“	a	další	kusy	klempířské	prá-
ce,	a	tak	Antonín	dělal	a	dělal	a	dě-
lal.	 Poznal	 se	 s	 obrovským	 množ-
stvím	lidí,	se	kterými	se	dosud	míjel.	
Stal	se	všeobecně	známým	a	popu-
lárním.	To,	čemu	se	nechtěně	naučil	
v	 Ostravě	 na	 „nuceném	 pracovním	
pobytu“,	dal	do	služeb	celé	obci.

Když	bylo	po	práci,	hrál	na	var-
hánky,	 rád	 zpíval,	 vyprávěl	 dětem	

a	vzpomínal.	Byla	legrace.	Tak	utužoval	vztahy	s	dětmi,	se	který-
mi	hrával	Člověče,	nezlob	se!	i	karty	o	bonbóny.

Základ	 jeho	 života	 tvořila	 hluboká	 katolická	 víra.	 Se	 svojí	
manželkou	Marií	patřil	mezi	hlavní	a	nepřehlédnutelné	novo-
veské	farníky.	Na	společnou	rodinnou	modlitbu	růžence	svolal	
děti	 z	ulice.	Když	bývala	procesí	o	Božím	Těle,	 stavěl	 „koste-
líček“	 se	 svojí	 rodinou	 tak,	 jak	 to	 dělávali	 jeho	 rodiče.	 Denní	
modlitba	byla	samozřejmostí,	když	mohl,	denně	chodil	do	kos-
tela.	Ať	v	neděli	byla	odpoledne	jakkoli	hezká	pohádka	v	rádiu,	
za	deset	minut	dvě	se	vyrazilo	na	požehnání.

Každý	lidský	život	začne	dobíhat	k	závěru.	Dne	18.	září	2003	
zemřela	 manželka	 Marie.	 Pomáhal,	 co	 mohl	 a	 snažil	 se,	 jak	
mohl,	 aby	 jí	 byl	 prospěšný	 v	 závěrečné	 nemoci.	 A	 pak	 i	 jemu	
ubývalo	sil,	občas	pobyl	v	nemocnici,	vracel	se	domů.	Přijetím	
svátostí	se	připravoval	na	smrt,	která	přišla	29.	srpna	2008.	Vel-
ký	manifestační	pohřeb	ukázal,	že	si	 lidé	vážili	 jeho	osobnosti	
a	jeho	práce	pro	druhé.

Vladimír Teťhal
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Oběti 2. světové války z Ostrožské Nové Vsi (7. část)
Jan Křivák
*	03.08.1892	 Míkovice	čp.	50
†	29.11.1942	 Wohlau,	Německo

Jan	 pocházel	 ze	 starodávného	 rodu	 obecních	 pastýřů.	 Být	
obecním	zaměstnancem,	to	byla	jistota	stálého	výdělku	a	zajiš-
tění	dobrého	živobytí	pro	rodinu.	Několik	generací	jeho	předků	
působilo	v	okolních	obcích:	např.	v	Míkovicích,	Popovicích,	Po-
dolí,	Ostrožském	Předměstí,	Kvačicích.

Otec	František	(*1852),	v	době	Janova	narození	pastýř	v	Mí-
kovicích,	 byl	 synem	 Františka	 Křiváka,	 pastýře	 v	 Popovicích,	
a	 jeho	 manželky	 Kateřiny,	 z	 rodu	 Františka	 Ryšky,	 domkaře	
z	 Míkovic.	 Matka	 Anna	 (*1856)	 byla	 dcerou	 Jana	 Chlupíka	
z	Těšova	u	Uh.	Brodu	a	jeho	manželky	Tekly,	dcery	Antonína	
Švestky	z	Domanína.

Rodiče	uzavřeli	sňatek	v	roce	1877.	Měli	pět	dětí	–	dva	syny	
a	tři	dcery.	Jan	se	sice	narodil	v	Míkovicích,	ale	rodina	se	ještě	
v	devadesátých	letech	přestěhovala	do	Nové	Vsi,	kde	otec	získal	
místo	obecního	pastýře.	Později	se	přestěhovali	do	Chylic.

Byl	velmi	nadané	dítě	a	pilný	žák,	s	výborným	prospěchem	
po	celou	dobu	školní	docházky	od	1.	9.	1898	do	30.	6.	1906.	Do-
kazují	 to	 i	 samé	 jedničky	 na	 propouštěcím	 vysvědčení	 z	 roku	
1906.	Vysvědčení	je	podepsané	tehdejším	správcem	(ředitelem)	
veřejné	chlapecké	školy	obecné	v	Nové	Vsi	Františkem	Myklí-
kem	a	třídním	učitelem	Janem	Jelínkem.	Další	vzpomínky	nebo	
dokumenty	z	jeho	dětství	a	dospívání	se	nedochovaly.

Oženil	se	až	po	návratu	z	1.	světové	války.	Pracoval	jako	že-
lezniční	dělník,	bydlel	v	Chylicích,	kde	bydleli	i	jeho	rodiče.	Dne	
7.	 září	 1921	 uzavřel	 sňatek	 se	 svobodnou	 	 Annou	 Poláškovou	
(*15.	5.	1899),	dcerou	Františka	Poláška,	domkaře	v	Chylicích,	
a	jeho	manželky	Anny,	která	byla	dcerou	Josefa	Soviše	z	Chylic	
a	Marie,	roz.	Peprníčkové.

Byl	domkařem	v	Chylicích	na	čp.	179	a	s	manželkou	vycho-
vali	dva	syny:	Ladislav	(24.	7.	1922	–	31.	8.	1988),	oženil	se	s	Ma-
rií	Pijáčkovou;	František	(26.	3.	1926	–	13.	12	2004),	oženil	se	
s	Vlastou	Křápkovou.
1. světová válka

V rakousko-uherské armádě
Po	 atentátu	 na	 následníka	 rakousko-uherského	 trůnu	

Františka	Ferdinanda	d’Este	v	Sarajevu,	dne	28.	června	1914,	
vyhlásilo	28.	července	1914	Rakousko-Uhersko	Srbsku	válku.

Jan	 Křivák	 byl	 mezi	 prvními,	 kteří	 odcházeli	 do	 války	
hned	po	všeobecné	mobilizaci,	vyhlášené	31.	července	1914.	
Byl	zařazen	k	pěšímu	pluku	č.	3	a	odvelen	do	Haliče,	 jedné	
z	 korunních	 zemí	 Rakouska-Uherska.	 V	 Haliči,	 na	 hranici	
s	ruskou	částí	Polska,	vypukly	první	těžké	boje	již	v	druhé	po-
lovině	srpna,	a	to	mezi	rakousko-uherskou	armádou	na	jedné	
straně	a	ruskou	armádou	na	straně	druhé.

Válečnou	vřavou	procházel	 i	Jan	Křivák,	 jenž	v	habsbur-
ské	 armádě	 dosáhl	 hodnosti	 svobodníka.	 Dne	 19.	 listopadu	
1914	upadl	do	 ruského	zajetí,	u	města	Závěrec	–	 tak	 to	má	
uvedeno	v	záznamu,	který	je	na	něj	veden	v	databázi	legioná-
řů	ve	Vojenském	historickém	archivu	Praha	(VHA).	O	které	
místo	se	jedná?	Pravděpodobně	o	město	Zawiercie	(fonetický	
přepis	je	Zavěrče).	Výraz	Závěrec	je	asi	počeštěný	nebo	zko-
molený,	ale	ne	ze	strany	VHA,	nýbrž	úředníkem,	který	v	 té	Jan Křivák (vpravo) se svými sourozenci – nedatováno

Jan Křivák (uprostřed) v 1. světové válce - nedatováno
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době	událost	zapisoval	do	osobní	karty	vojáka.	Právě	19.	lis-
topadu	 vyvrcholila	 mezi	 Krakovem	 a	 Čenstochovou	 jedna	
z	bitev	v	mohutné	zápolení.	V	oblasti,	blíže	k	Čenstochové,	
se	nachází	 i	Zawiercie.	V	této	bitvě	byl	pravděpodobně	Jan	
Křivák	 zajat.	 Z	 roku	 1916	 pak	 pochází	 informace	 (Listiny	
ztrát),	 že	 se	 nachází	 v	 zajateckém	 táboře	 v	 Petropavlovsku,	
gubernie	Akmolinsk,	na	západní	Sibiři	(tento	Petropavlovsk,	
dnes	Petropavl,	najdeme	v	severním	Kazachstánu).
Legionář

Těžko	 můžeme	 zrekonstruovat	 Janovu	 „ruskou	 pouť“,	
když	nemáme	dost	informací.	Vycházejme	tedy	ze	záznamu,	
který	byl	pořízen	ve	Vojenském	ústředním	archivu:	ve	městě	
Ufa	 se	 přihlásil	 do	 čs.	 legií,	 není	 však	 uvedeno	 datum;	 dne	
15.	8.	1918	byl	zařazen	do	jiné	(další)	legie;	první	i	poslední	
útvar	v	 legiích	–	9.	střelecký	pluk;	hodnost	v	 legiích	–	vojín;	
konec	v	legiích	–	16.	11.	1920	(demobilizován).

Poznámka:	město	Ufa	se	dnes	nachází	v	Ruské	federaci.	Od	
Petropavlovska	 je	 vzdálené	 téměř	 1000	 km	 směrem	 na	 západ	
a	bylo	jedním	z	opěrných	bodů	československých	legií.

Více	jak	šest	let	uplynulo	od	chvíle,	kdy	se	rozloučil	se	svý-
mi	drahými	v	Nové	Vsi.	Bylo	to	strastiplných	a	nebezpečných	
šest	let	života	v	cizině.	Byl	však	jedním	z	těch	šťastných,	kteří	
přežili	a	vrátili	se	domů.	Nikoho	tehdy	nenapadlo,	že	za	nece-
lých	dvacet	 let	vypukne	další	válka,	a	bude	 to	dosud	největší	
a	nejvíce	zničující	válečné	střetnutí	v	dějinách	lidstva.
2. světová válka
Odboj na Horní Vláře

Skoro	na	každé	železniční	stanici	v	naší	republice	najdeme	pa-
mětní	desky	se	jmény	železničářů,	kteří	se	zapojili	do	odboje	proti	
hitlerovskému	Německu.	Říši	zla,	jež	chtěla	zotročit	celý	svět.

Železniční	 tajná	 organizace	 se	 tvořila	 již	 v	 roce	 1939	 na	
území	 celého	 Protektorátu.	 V	 Brně	 byla	 založena	 v	 červ-
nu	 1939	 a	 napojena	 na	 vojenské	 vedení	 Národního	 odboje	
v	Brně.	Úkolem	této	organizace	bylo	provádět	organizované	
sabotáže	 na	 drahách:	 ničení	 mostů,	 lokomotiv,	 vojenských	
zásilek,	tajná	přeprava	zbraní	atd.	Jedna	z	odboček	působila	
i	ve	Veselí	nad	Moravou.	Železničáři	na	Vlárské	dráze	(Brno	
–	Tr.	Teplá)	říkali	trati	z	Veselí	nad	Moravou	do	Trenčianské	
Teplé	„Horní	Vlára“.

Z	plánů,	které	měla	tato	ilegální	železničářská	skupina,	se	
uskutečnilo	obstarávání,	přeprava	a	přechovávání	zbraní,	a	při	
přesunu	německých	armád	na	polskou	frontu	byly	na	mnoha	
místech	 poškozeny	 kolejnice.	 Scházeli	 se	 na	 tajných	 schůz-
kách,	 které	 se	 konaly	 střídavě	 v	 různých	 stanicích,	 zpravidla	
v	kancelářích	přednostů.	Jedné	schůzky,	jež	se	konala	v	Pitíně,	
se	zúčastnili	také	spolupracovníci	železničářů,	důstojníci	tehdy	
už	zrušené	čs.	armády.	Gestapo	se	o	těchto	tajných	schůzkách	
dovědělo,	nepodniklo	však	nic	do	té	doby,	než	nasbíralo	usvěd-
čující	důkazy.	Údajně	byl	 jeden	z	účastníků	pitínské	 schůzky	
konfidentem	gestapa.

Dne	 6.	 května	 1940	 udeřilo	 gestapo	 plnou	 silou.	 Byli	 za-
tčeni	 přednostové	 železničních	 stanic:	 Josef	 Klein	 z	 Pitína,	
František	 Novák	 z	 Nezdenic,	 Josef	 Pazlar	 z	 Ostrožské	 Nové	
Vsi	(Profil	č.	2/2019)	a	Ladislav	Kalina	z	Uh.	Ostrohu.	Všich-
ni	byli	popraveni	8.	dubna	1943	ve	Vratislavi	(Wrocław,	něm.	
Breslau).	Osudným	se	 stal	6.	květen	1940	 také	pro	Jaroslava	
Hrabáka,	traťmistra	v	Uherském	Ostrohu,	a	železničáře	Jana	
Křiváka	z	Chylic.	
Zatčení, vězení a smrt

Jan	Křivák	byl	zatčen	gestapem	v	Chylicích,	při	pilné	práci	
na	poli.	Gestapo	ho	přivedlo	domů.	Tam	si	umyl	ruce	a	pře-
vlékl	 se	 do	 lepších	 šatů.	 Jeho	 manželka	 se	 domnívala,	 že	 ti	
„dva	páni“,	kteří	pro	něj	přišli,	jsou	od	dráhy,	a	proto	s	nimi	
rozmlouvala	zcela	nenuceně.	Netušila,	kdo	tehdy	před	ní	stál.

Gestapáci	seděli	v	kuchyni	a	čekali,	až	se	oblékne.	Man-
želka	jej	požádala,	aby	si	nebral	starý	zimník,	když	jde	„s	pá-
nama“.	 Krátce	 jí	 odpověděl,	 že	 „na	 tyto	 pány	 je	 to	 až	 moc	

dobré“.	Pak	s	nimi	odešel	–	bez	oběda	a	bez	rozloučení.
Paní	Křiváková	se	šla	podívat,	kam	vlastně	manžel	odchází,	

a	byla	zneklidněna,	když	viděla,	že	vstupují	do	auta,	ve	kterém	
už	seděl	traťmistr	Hrabák.	Auto	odjelo	k	Uh.	Hradišti.	Teprve	
později	 se	 dověděla	 od	 železničáře	 Turečka,	 že	 to	 bylo	 auto	
gestapa.	 Pochopila	 a	 uvědomila	 si	 hrůzu	 prožitého	 dramatu.	
Její	nářky	však	už	byly	marné	–	auto	odjelo.

Byl	odvezen	do	Brna,	kde	 jej	manželka	několikrát	navští-
vila.	Při	jedné	návštěvě	jí	manžel	řekl,	že	byl	zatčen	proto,	že	
věděl	o	tajné	schůzce	přednostů	a	důstojníků	v	Pitíně,	a	že	to	
neohlásil	německým	úřadům.	Pravděpodobně	toho	věděl	mno-
hem	víc,	ale	neprozradil.

Byl	odsouzen	k	pětiletému	trestu	odnětí	svobody	a	převe-
zen	do	věznice	ve	Wohlau,	v	Německu	(dnešní	Wołów	v	Pol-
sku).	Od	roku	1940	v	ní	byli	 i	čeští	političtí	vězni,	pro	které	
nestačila	kapacita	káznice	ve	Vratislavi,	vzdálené	asi	45	km	
jihovýchodně.	Tato	stará	pruská	věznice	patřila	k	těm,	v	nichž	
byly	nejtěžší	podmínky	pro	přežití:	vysilující	práce	od	6	h.	do	
19	h.	pouze	s	krátkou	polední	přestávkou,	málo	jídla,	infekční	
nemoci,	ale	především	stálé	fyzické	a	psychické	týrání.	

Jan Křivák zemřel ve vězení na následky mučení  
dne 29. listopadu 1942.

Když	v	roce	1914	odjížděl	živý	do	ruského	zajateckého	tá-
bora,	 nemohl	 vědět,	 že	 se	 do	 této	 země	 jednou	 vrátí	 zemřít.	
V	úmrtním	listě	není	samozřejmě	uvedena	příčina	smrti.	Svě-
dectví	podal	až	traťmistr	Hrabák,	který	s	ním	byl	ve	stejné	věz-
nici,	ale	přežil	a	vrátil	se.	Podařilo	se	mu	k	umírajícímu	panu	
Křivákovi	dostat	až	na	ošetřovnu	a	viděl,	že	byl	před	smrtí	ná-
padně	oteklý.	Když	Jaroslav	Hrabák	navštívil	pozůstalou	rodi-
nu,	tlumočil	jí	poslední	vzkaz	manžela	a	otce:

„Pořád na všechny vzpomínám.“

Vyznamenání a pocty
•	 Z	pověření	prezidenta	republiky	byl	za	vynikající	zásluhy	

o	osvobození	Československé	republiky	vyznamenán	v	roce	
1945	Čs.	válečným	křížem	„In	memoriam“
Pomník a pamětní deska obětem 2. světové války, na kterých 
je uvedeno jméno Jana Křiváka:

•	 pomník	v	parku	Hrdinů	v	Ostrožské	Nové	Vsi
•	 pamětní	deska	na	železniční	stanici	v	Ostrožské	Nové	Vsi,	

na	budově	ČD

Vzpomínka	na	pana	Jana	Křiváka,	našeho	někdejšího	spo-
luobčana,	dobrého	a	poctivého	člověka,	statečného	vlastence,	
který	položil	život	za	naši	svobodu,	byla	zpracována	především	
zásluhou	jeho	vnučky,	paní	Vlasty	Pšurné,	rozené	Křivákové,	
z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Patří	 jí	 velké	 poděkování,	 protože	 mi	
zapůjčila	důležité	dokumenty	z	rodinného	archivu:	rodné	listy,	
oddací	a	úmrtní	list;	propouštěcí	vysvědčení	z	roku	1906;	foto-
grafie;	„Jihomoravský	železničář“,	týdeník	železničářů	provoz-
ního	oddílu	ČSD	Brno	ze	dne	16.	dubna	1970.

Jiné	zdroje:
• Verlustliste ausgegeben am.	Vídeň:	k.	k.	Hof	-	und	Staats-druckerei,	

č.		375,	11.	2.	1916,	str.	25	(Listiny	ztrát:	seznamy	raněných,	
mrtvých	a	zajatých)		
(www.digitalniknihovna.cz/dsmo)

• Vojenský historický ústav Praha.	(www.vhu.cz)
•	 Stanislav	Krajíček	a	Jaroslav	Pecl.	Železničáři v odboji. 

Brno:	Tiskový	referát	ředitelství	státních	drah	v	Brně,	1947	
•	 Josef	Styx.	Zapadalo slunce nad Breslau naposledy.	

Brno:	Šimon	Ryšavý,	2011
• Osobní věstník čs. ministerstva národní obrany,	č.	64,	

15.	12.	1945,	str.	628	(www.digitalniknihovna.cz/dsmo)	

pokračování
Ludmila Nešporová 
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Až příliš vyhrocený závěr derby v Ostrožské Nové Vsi přinesl 
výhru domácím

Derby,	derby,	derby	–	fenomén	každého	kolektivního	sportu	
v	očekávání	něčeho	specifického	a	výjimečného	pro	hráče,	zvlášt-
ní	náboj	má	i	divácký	sektor,	stejně	tak	nadržení	novinářů.	Ov-
šem	nejvyšší	level	má	bezesporu	všude	na	světě	derby	fotbalové	
v	jakékoliv	době.

Při	sobotním	utkání	domácího	FK	Ostrožská	Nová	Ves	ver-
sus		FK	Uherský	Ostroh	jsem	zavzpomínal	do	doby	dávno,	dávno	
minulé	fotbalové	historie.

Na	konci	šedesátých	a	pak	sedmdesátých	let	to	byl	oboustran-
ně	fotbal	na	krajské	úrovni,	to	byl	fotbal	Karla	Ondračky	a	Cyrila	
Jurčeky.	Oni	táhli	svá	mužstva,	oni	určovali	skóre,	oni	přitáhli	do	
ochozů	stovky	diváků.

Dnešní	sportovní	novinářskou	terminologií	řečeno,	to	byli	ry-
tíři	sportu,	to	byli	kluci	fotbalově	geniální.	Dovedete	si	předsta-
vit,	že	na	toto	sousedské	derby	kdysi	přišlo	2000	diváků.

Zdá	se	to	jak	z	jiné	planety,	když	v	současné	době	přijde	na	
prvoligový	 zápas	 patnáct	 set	 diváků	 a	 komentátor	 je	 nadšený.
Tak	mě	to	slovo	derby	nastartovalo,	abych	si	připomněl	ty	krásné	
úspěšné	doby	dvou	dnešních	fotbalových	soupeřů,	novoveských	
a	ostrožských	fotbalistů.

Nikoliv	ODS	versus	KDU	či	Ano	versus	Piráti…	Mocných	
Peltů,	Berbrů,	Starků,	Tvrdíků	a	jim	podobným	šíbrům,	jež	mají	
sport	coby	výnosný	byznys,	možnost	manipulace	s	tisícovkami	lidí	

ve	sportovním	prostředí,	slušnost	vyhandlovali	za	aroganci	moci	
a	 ducha	 sportu	 zcela	 opomněli.	 	 V	 diváckém	 „fans	 kotli“	 jsou	
už	 i	 raubíři,	 kteří	dokážou	 strhnout	 i	 ty	ostatní	k	ničení	 všeho	
kolem,	fyzické	napadání	není	výjimkou.	Ptám	se	–	proč?	Why?	
Quo	vadis	společnosti?

Ale	teď	už	k	sobotnímu	zápasu	trochu	reálně.	Po	nezbytném	
focení	obou	mužstev	následoval	úvodní	hvizd	rozhodčího	k	za-
hájení	sousedského	derby.		V	počátečních	minutách	utkání	měli	
jednoznačnou	 převahu	 hráči	 „ostrožané“	 a	 brzy	 se	 ujali	 vede-
ní	1:0,	když	parádní	dělovkou	Filip	Kovařík	propálil	vše,	co	se	
dalo,	až	míč	skončil	za	zády	domácího	brankaře.	Kdyby	hosté	po	
dvaceti	minutách	vedli	3:0,	tak	by	to	bylo	spravedlivé,	ale	to	už	
nastartoval	svůj	den	domácí	gólman	Boček	a	jeho	zákroky	vyvo-
lali	 potlesk	 velmi	 slušně	 zaplněné	 tribuny.	 Do	 konce	 poločasu	
se	skóre	neměnilo,	ale	pak	ve	druhé	části	druhého	poločasu	se	
začaly	 dít	 věci…	 Přestože	 hosté	 měli	 více	 míč	 pod	 kontrolou,	
tak	v	65.	minutě	domácí	Marek	Szabo	srovnal	na	1:1	a	vše	zača-
lo	znovu.	Zlom	v	utkání	přišel,	když	hostující	obránce	Kovařík	
fauloval	novoveského	hráče,	za	což	dostal	„červenou“	a	šel	pod	
sprchu.	 Na	 trávníku	 převládli	 emoce	 a	 půtky,	 vytratil	 se	 do	 té	
doby	dobrý	fotbal,	na	což	více	doplatili	hráči	z	Ostrohu	ztrátou	
koncentrace,	z	čehož	pramenilo	i	navýšení	skóre	na	2:1,	když	se	
prosadil	Daniel	Kreisl.	Ostrožané	se	přesto	snažili	dát	srovnáva-
cí	branku,	vše	podřídili	útočení,	ale	toho	využil	domácí	forward	
Denis	Petratur	a	po	samostatném	úniku	a	překonání,	jinak	velmi	
dobře	chytajícího	Jiřího	Varouse,	určil	v	81.	minutě	konečný	vý-
sledek	na	3:1	pro	domácí	mužstvo.		Zase	se	potvrdilo,	že	obzvlášť	
sousedské	derby	je	nejen	o	hře	na	trávě,	ale	i	jak	udržet	emoce	
a	herní	kázeň	po	celý	čas	utkání.		A	tak	jedno	derby	je	za	námi,	
druhé,	které	bude	na	ostrožském	pažitu,	bude	určitě	velkým	bo-
jem.		

	Bylo	potěšitelné	vidět	téměř	mezi	300	diváky	i	bývalé	fotba-
lové	legendy	obou	stran:	novoveské	kluky	Voráčovi,	Miru	Bra-
bence,	Frantu	Tvrdoně,	z	ostrožské	slavné	historie	Luboš	Kova-
řík,	Franta	Zalubil,	Franta	Šudřich	i	Staňa	Molek.	

Sportu	zdar,	fotbalu	zvlášť	a	nervy	na	uzdě.
František Tureček

Gymnastický oddíl
Jako	každý	rok,	tak	i	 letos	proběhl	nábor	děvčátek	do	spor-

tovní	gymnastiky,	který	se	konal	1.	září.	Mnoho	holčiček	si	přišlo	
vyzkoušet	sportovní	gymnastiku,	ale	ne	všechny	usoudily,	že	je	to	
právě	sport	pro	ně.	Ty,	které	usoudily,	že	 je	 to	právě	sport	pro	
ně,	tak	trénují	3x	týdně	a	byl	by	hřích	nezmínit,	že	některé	z	nich	
jsou	velmi	talentované	a	nadané.	V	následujících	měsících	čeká	

některé	naše	gymnastky	MČR,	které	se	bude	konat	v	Praze	na	
konci	října	a	začátkem	listopadu.	Ale	kdoví,	jestli	tam	vůbec	od-
cestují	kvůli	nevlídné	situaci.	Závodů	je	naplánovaných	dost	a	tak	
doufáme,	že	se	nezruší,	jelikož	jsou	holky	ve	velmi	dobré	formě	
a	byla	by	škoda,	kdyby	svůj	talent	a	své	nové	prvky	neukázaly.

Kamila Hastíková
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Světové soutěže se čtyřmi reprezentanty z Ostrožské Nové Vsi
Navzdory	složité	epidemiologické	situaci	dva	letošní	zářijové	

víkendy	obsáhly	v	maďarském	Szegédu	 jediné	vrcholné	světové	
soutěže	v	rychlostní	kanoistice.	Ostrožská	Nová	Ves	na	nich	byla	
zastoupena	čtyřmi	pádlujícími.

Od	17.	do	20.	 září	bojovaly	na	 jedné	 z	nejlepších	 světových	
drah	olympijské	naděje,	tedy	závodníci	od	15	do	18	let.	Svůj	podíl	
na	celkově	druhém	místě	bodování	národů	v	konkurenci	jeden-
advaceti	 zemí	 mělo	 i	 trio	 Ondřej	 Prchlík,	 Simona	 Andrýsková	
a	Klára	Studničková	vedené	trenérem	Pjajčíkem.	Svoji	reprezen-
tační	premiéru	skvěle	zvládl	patnáctiletý	kajakář	Prchlík,	který	jel	
pět	finálových	jízd,	přičemž	oba	singlové	starty	(500	a	200	m)	pro-
měnil	v	bronzové	medaile!	Ondřej	Prchlík	si	vždy	poměrně	hlad-
ce	zajistil	přímý	postup	z	rozjížděk	do	finále,	kde	zdatně	sekun-
doval	 české	 dorostenecké	 jedničce	 Lukáši	 Hrábkovi	 ze	 Sparty	
Praha.	Obzvláště	dvousetmetrový	sprint	patnáctiletých	borců	byl	
nesmírně	dramatický.	Špička	Ondřejovy	lodi	se	totiž	pohybovala	
v	části	trati	dokonce	na	prvním	místě,	ale	finiš	domácího	borce	
Zalana	Dobronokyho	rozhodl.	Rozdíly	v	cíli	byly	minimální.	Osm	
setin	scházelo	kajakáři	z	pod	Buchlova	ke	stříbru,	devětačtyřicet	
ke	zlatu,	ale	čtvrtý	litevec	Bareika	zaostal	za	Prchlíkem	pouhých	
sedm	setin!	Na	pětistovce	bylo	pořadí	obdobné	–	zvítězil	maďar-
ský	kajakář	Herda,	 stříbro	bral	Hrábek	s	vteřinovým	odstupem	
od	bronzového	studenta	uherskohradišťského	gymnázia	Ondřeje	
Prchlíka.	

Ve	finále	deblkajaků	s	o	rok	staršími	soupeři	zajela	dvojice	On-
dřej	Prchlík	–	Lukáš	Souček	páté	místo	na	kilometru	a	 šesté	na	
poloviční	trati.	Spolu	s	dalšími	dvěma	zástupci	zbraslavského	kaja-
kářského	týmu	se	postavili	i	na	start	finále	čtyřkajaků	15–17	letých,	
v	němž	skončili	devátí.

Také	pro	kanoistky	Simonu	Andrýskovou	a	Kláru	Studničko-
vou	byly	první	reprezentační	finálové	jízdy	na	jedné	z	nejlepších	
světových	 drah	 pro	 rychlostní	 kanoistiku	 s	 neuvěřitelným	 záze-
mím	obrovskou	zkušeností.	Nejcennějšího	umístnění,	pátého	mís-
ta,	dosáhla	deblkanoe	patnáctiletých	školaček	z	Ostrožské	Nové	
Vsi	na	trati	500	m.	Dvoustovka	znamenala	pro	Andrýskovou	se	
Studničkovou	 šestou	 pozici.	 Simona	 Andrýsková	 absolvovala	

i	individuální	finálový	start	s	o	rok	staršími	kanoistkami	na	pěti-
stovce.	Cílem	projela	jako	sedmá	v	pořadí.

Největší	hvězdou	 soutěže	byla	mistryně	 světa	Nevin	Harris-
on,	kanoistka	z	amerického	Seattlu,	která	předvedla	své	umění	
ve	sprintu.	Řadu	účastníků	bylo	možné	v	minulosti	zahlédnout	na	
Slovácké	500,	Mezinárodním	Mistrovství	Moravy.

Od	roku	1995,	kdy	se	soutěž	uskutečnila	poprvé	v	polské	Po-
znani,	se	jí	z	Ostrožské	Nové	Vsi	doposud	zúčastili:

1.	Michal	Laga	(79),	2.	Vítězslav	Kolář	(79),	3.	Michal	Kusák	
(80),	4.	Bohumil	Kusák	(80),	5.	Tomáš	Kusák	(79),	6.	Jiří	Marek	
(79),	 7.	 Vlastimil	 Basovník	 (81),	 8.	 Pavel	 Kusák	 (82),	 9.	 Jakub	
Hirš	(81),	10.	Martin	Minařík	(83),	11.	Barbora	Basovníková	(83),	
12.	Petr	Pospíšil	(84),	13.	Lubomír	Botek	(85),	14.	Ondřej	Šišpera	
(85),	15.	Petra	Basovníková	(86),	16.	Josef	Klimosz	(87),	17.	Mar-
tin	Valný	(88),	18.	Monika	Machová	(91),	19.	Martin	Mach	(93),	
20.	Filip	Nikl	(95),	21.	Kateřina	Pjajčíková	(96),	22.	Jakub	Mlčoch	
(96),	23.	David	Janík	(98),	24.	Jiří	Zalubil	(00),	25.	Vendula	Kyse-
lá	(01),	26.	Veronika	Húsková	(01)&	27.–29.	Ondřej	Prchlík	(05),	
Simona	Andrýsková	(05),	Klára	Studničková	(05)

Týden	po	olympijských	nadějích	(25.–27.	9.)	měla	Ostrožská	
Nová	Ves	 v	Szegedi	Olimpiai	Központ,	 v	 jediném	 letošním	zá-
vodě	 Světového	 poháru	 v	 rychlostní	 kanoistice,	 opět	 svého	 re-
prezentanta.	Dvacetiletý	odchovanec	Jiří	Zalubil	po	dvou	letech	
opět	zaklekl	do	deblkanoe	s	kojetínským	Jiřím	Minaříkem,	aby	se	
poprvé	střetli	s	loděmi	světové	špičky.	Borce,	kteří	juniorští	mistři	
Evropy	a	bronzoví	z	mistrovství	světa	 juniorů	znali	 jen	z	médií,	
měli	na	tratích	500	a	1000	m	po	svém	boku.	Na	obou	tratích	česká	
deblkanoe	bojovala	nejen	s	velkými	soupeři,	ale	i	s	větrným	poča-
sím.	K	postupu	do	finálové	jízdy	scházelo	kanoistům	něco	málo	
přes	dvě	vteřiny	z	šestého	místa	v	semifinále	na	kilometru	a	ne-
celé	dvě	vteřiny	z	pátého	místa	v	semifinále	na	poloviční	trati	(ze	
semifinálové	jízdy	postupovaly	tři	lodě).

Počínání	českých	reprezentantů	z	Ostrožské	Nové	Vsi	 i	dal-
ších	jejich	kolegů	a	světových	hvězd	můžete	zhlédnout	ze	zázna-
mu	například	na	Planet	Canoe.	Domácí	triumfovali	na	meziná-
rodním	moravském	šampionátu	s	více	jak	šedesátkou	pádlujících.



30 profil        www.onves.cz

SPORT

Neuvěřitelných	 třiašedesát	 pádlujících	 závodníků	 Ostrožské	
Nové	Vsi	se	i	přes	absenci	tří	olympijských	nadějí	(Prchlík,	Stud-
ničková,	Andrýsková)	stalo	opět	držitelem	nejcennější	trofeje	pro	
vítěze	XXVIII.	Mezinárodního	Mistrovství	Moravy	v	rychlostní	
kanoistice	Slovácká	500.	Mezinárodními	šampiony	se	v	dospělých	
kategoriích	stalo	šest	domácích	reprezentantů	–	kanoisté	David	
Janík,	Jan	Pavlíček,	kajakáři	Jakub	Mlčoch,	Vítězslav	Kolář,	ka-
jakářka	Kateřina	Pjajčíková	a	kanoistka	Nikola	Gavalová,	 čtyři	
zlaté	bral	odchovanec	Jiří	Zalubil.	Další	desítky	medailí	posbírali	
pořadatelé	v	dětských,	mládežnických	i	veteránských	kategoriích,	
zvítězili	 také	 ve	 všech	 finálových	 jízdách	 klubových	 čtyřkajaků	
a	čtyřkánoí.	I	přes	řadu	komplikací	se	na	jezeře	Čtverec	nakonec	
představilo	téměř	tři	sta	kanoistů,	kajakářů,	kanoistek	a	kajaká-
řek	z	29	oddílů	a	klubů	Čech,	Moravy	a	Slovenska.	Nutno	dodat,	

že	mezi	bójkami	se	navíc	předvedla	i	skupinka	členů	přípravky,	
kteří	se	na	svůj	první	závod	připravují	pod	vedením	Bohumila	Ku-
sáka	a	jeho	asistentů	–	Miroslavy	Prchlíkové	a	Miroslava	Kusáka.
Mezinárodní Mistři Moravy 2020:
kanoisti

kajakáři

kajakářky

kanoistky

Vít Pjajčík

Dragonská sezona startovala pozdě, a byla rychle v cíli
Po	 pozdním	 začátku	 sezony	 dragoni	 doháněli	 závodní	 ter-

mínovku,	 jak	 se	 jen	 dalo.	 Po	 novoveském	 mistrovství	 Moravy	
je	čekaly	 ještě	závody	v	Brně,	mistrovství	republiky	v	Račicích	
a	pražský	festival	dračích	lodí	ve	Žlutých	lázních.	S	tímto	festi-
valem	bylo	nutné	také	spojit	tradiční	mistrovství	republiky	v	tra-
gicky	dlouhých	tratích.

Výzvou	 letošní	dračí	 sezony	 tedy	bylo	zvládnout	 i	 více	 typů	
závodu	 v	 jeden	 víkend.	 Novoveští	 dragoni	 šli	 do	 sezony	 s	 od-
hodláním,	 které	 přineslo	 skvělé	 výsledky.	 Nemá	 smysl	 zmi-
ňovat	 každou	 medaili	 dílčích	 závodů	 celého	 Českého	 poháru	
roku	2020,	proto	zaměřme	pozornost	na	celkové	výsledky,	kte-
ré	umožňují	novoveské	posádce	reprezentovat	zemi	 i	za	hrani-
cemi.	Díky	úspěchům	na	Mistrovství	republiky	v	Račicích	2020		

(úspěšné	byly	posádky	mužů,	žen	i	juniorů	v	samostatných	závo-
dech	i	v	mixovaných	posádkách,	protože	se	vždy	umístily	na	stup-
ních	vítězů	a	povětšinou	na	příčce	nejvyšší)	budou	novoveští	dra-
ci	reprezentovat	obec	na	Mistrovství	Evropy	klubových	posádek	
2021	v	Kyjevě.	Pevně	věříme,	že	budeme	moci	konečně	vyrazit	
závodit	i	za	hranice.	Letošní	epidemiologický	stav	nám	neumož-
nil	v	létě	startovat	na	mistrovství	světa	ve	Francii,	a	ani	nebude-
me	moci	uzavřít	sezonu	účastí	na	mistrovství	Maďarska,	kde	jsme	
chtěli	poměřit	své	síly	s	favoritními	maďarskými	posádkami.

Proto	už	teď	zaměřujeme	tréninky	na	příští	sezonu,	protože	
i	tady	platí,	kdo	je	připraven,	není	ohrožen.

Markéta Frantová

Jiří ZALUBIL, Dukla Praha, odchovanec ONV C1 500 (vítěz Memoriálu Bohu-
mila Hlůška), 200 m, C2 500 m, 200 m

David JANÍK, Ostrožská Nová Ves, C2 500 m

Jan PAVLÍČEK, Ostrožská Nová Ves, C2 200 m

Michael PROKOP, Předměřice/Labem K1 500 m

Jakub MLČOCH, Ostrožská Nová Ves, K1 a K2 200 m

Vítězslav KOLÁŘ, Ostrožská Nová Ves, K2 200 m

Michal VORONIČ, Jablonec/Nisou – Ludvík SMRČEK, USK Praha, K2 500 m

Sandra TINKOVÁ, TTS Trenčín C1 500 m

Monika VYORALOVÁ, Přerov C1 200 m

Nikola GAVALOVÁ, Ostrožská Nová Ves – Veronika BŘÍZOVÁ, SK Žamberk 
C2 500 m a 200 m

Kateřina PJAJČÍKOVÁ, Ostrožská Nová Ves K1 500 m a 200 m

Nikola MÁLKOVÁ–Karolína MÁLKOVÁ, KVS Žamberk, K2 500 m a 200 m
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Tenisový Florian cup ovládli Tureček s Durnovou
I	když	se	v	podvědomí	každého	z	nás	tak	nějak	„	strašák“	co-

vid-19	vnímá,	chuť	sportovat	je	přece	jen	silnější.	A	tak	se	v	pá-
tek	18.	 září	uskutečnil	 tradiční	 tenisový	 turnaj	 sv.	Florian	cup	
podporovaný	 stejnojmenným	 vinařstvím	 ve	 Bzenci.	 Na	 třech	
kurtech	v	Nové	Vsi	a	Chylicích	nastoupilo	třináct	dvojic,	z	toho	
pět	jich	bylo	„Pražáků“	s	jejich	leadrem	Pavlem	Richterem,	ho-
kejovou	legendou.	Právě	on	a	hlavní	organizátor	turnaje	Tomáš	
Hůsek	sestavili	hracího	„pavouka“,	a	po	deváté	hodině	ranní	se		
playeři	pustili	do	bojů	o	fiftíny.

Posléze	ustal	nepříjemný	vítr,	vykouklo	sluníčko	a	na	antu-
ce	zavládla	pohoda,	zdravá	rivalita	i	hlasité	hecování.	Vítězové	
minulých	dvou	ročníků	manželé	Čechovi	ze	Zlína	tentokrát	po-
změnili	obsazení,	místo	manžela	Martina	nastoupil	 jeho	bratr	
Filip	a	na	kýžený	hattrick	nedosáhli.

Stejně	 tak	dvakrát	„stříbrní“	Richterovi	 si	pohoršili	a	brali	
bronzové	místo.

Absolutně	 brilantní	 hru	 předvedli	 ve	 finále	 dvojice	 Staňa	
Tureček	s	Alenou	Durnovou	vs.	Víťa	Jurčeka	s	Janou	Ambrožo-
vou.	To	byli	na	kurtu	výměny	srovnatelné	s	nedávným	US	Open.	
Dlouho	vzdorující	druhá	dvojice	podlehla	trvalému	tlaku		Staně	
s	 Alenou	 a	 uznale	 jim	 k	 vítězství	 pogratulovali.	 Emeritní	 sta-
rosta	Tureček	si	 jako	hráčskou	partnerku	vybral	Alenku	velmi	
dobře!	

Jak	už	je	zvykem,	Tomáš	a	Petra	Hůskovi	se	ujali	vyhlašování	
výsledků,	předání	věcných	cen	a	pohárů	těm	nejúspěšnějším.	

Když	 Tureček	 a	 Durnová	 zvedli	 nad	 hlavu	 pohár	 vítězů,	

přišel	bouřlivý	aplaus,	spontánní	gratulace	od	všech	kolem,	vín-
ko	teklo	proudem,	„grill	maestro“	Marek	Pjajčík	nám	servíroval	
výborné	 jídlo,	poté	vzal	do	ruky	kytaru	a	písničky	 tak	vytančil	
exstarosta,	že	by	zíral	i	hvězdný	John	Travolta.		Parádní	zábava,	
povídání,	popíjení	a	pohár	tentokrát	zůstal	„doma“,	je	to	třeba	
pořádně	oslavit.		Sláva	vítězům,	sláva	všem	zúčastněným,	a	hlav-
ně	díky	Tome	a	Petro.	

František Tureček

Soutěžní sezona stolního tenisu 2020/2021 zahájena 
Začátkem	října	se	stolním	tenistům	rozběhla	nová	soutěžní	

sezona.	Při	úvahách	nad	obsahem	tohoto	článku	jsem	měl	ne-
ustále	 v	 hlavě	 název	 cimrmanovského	 filmu	 –	 Nejistá	 sezóna.	
S	ohledem	na	nutná	hygienická	opatření	není	vůbec	 jisté,	zda	
bude	soutěž	vůbec	dohrána.	V	průběhu	soutěžního	roku	kromě	
dlouhodobých	 soutěží	 plánujeme	 pořádání	 4	 turnajů	 ve	 spor-
tovní	hale.	O	víkendu	19.–20.	12.	2020	máme	pořádat	4.	krajský	
bodovací	turnaj	mládeže,	2.	1.	2021	obecní	turnaj	O	pohár	sta-
rostky	obce,	3.	1.	2021	okresní	přebory	registrovaných	 jednot-
livců	a	6.–7.	3.	2021	7.	krajský	bodovací	turnaj	mládeže.	Nikdo	
pochopitelně	dnes	není	schopný	predikovat,	zda	budou	moci	být	
tyto	turnaje	uskutečněny.

„A	–	mužstvu“	se	v	loňské	sezoně	povedlo	poprvé	udržet	pří-
slušnost	v	krajském	přeboru	I.	třídy.	I	pro	letošní	ročník	je	na-
šim	prvořadým	úkolem	opět	udržet	tuto	soutěž.	Našimi	soupeři	
budou	–	Fryšták,	Kunovice	B,	Rožnov	pod	Radhoštěm,	Valaš-
ské	Meziříčí	C,	Bystřice	pod	Hostýnem	B,	Holešov	B,	Kroměříž,	
Slušovice	 či	 Bylnice.	 S	 posledními	 dvěma	 soupeři,	 kteří	 chybí	
ve	 výčtu,	 již	máme	odehraná	první	dvě	domácí	utkání.	Nutno	
říct,	že	utkání	výsledkově	dopadla	opačně,	než	jsme	očekávali.	

Prohráli	jsme	s	Horní	Bečvou	8:10,	ale	naopak	jsme	porazili	fa-
vorizovaný	Kostelec–Zlín	B	12:6.

Do	okresního	přeboru	I.	třídy	se	během	léta	nepřihlásila	dvě	
mužstva,	proto	nám	bylo	nabídnuto,	aby	„C	–	mužstvo“	odehrálo	
letošní	sezonu	právě	v	nejvyšší	okresní	třídě,	kde	se	utká	mimo	
jiné	 s	našim	„B	–	mužstvem“.	První	 vzájemné	utkání	dopadlo	
jednoznačně	pro	„B	–	mužstvo“	v	poměru	13:5.	Očekáváme,	že	
se	bude	„B	–	mužstvo“	prát	o	přední	pozice	v	 tabulce.	Opro-
ti	 tomu	 „C	 –	 mužstvo“	 čeká	 skutečně	 těžká	 práce,	 aby	 se	 jim	
povedlo	 nabídnutou	 soutěž	 udržet.	 S	 ohledem	 na	 budoucnost	
je	pro	naše	hráče	určitě	 lepší,	aby	 si	 zahráli	 vyšší	 soutěž	proti	
kvalitnějším	soupeřům,	kterým	se	logicky	budou	chtít	vyrovnat.

„D	–	mužstvo“	si	pro	letošek	vybojovalo	vyšší	soutěž	a	bude	
nastupovat	 v	 II.	 okresní	 třídě.	 Také	 zde	 očekáváme	 tuhé	 boje	
o	každý	bod	a	 cílem	„D	–	mužstva“	 je	 záchrana	 této	 soutěže.	
„E	–	mužstvo“	již	několik	sezon	po	sobě	nastupuje	ve	IV.	okresní	
třídě,	 která	 má	 pro	 letošní	 ročník	 pouze	 10	 účastníků,	 což	 by	
mělo	znamenat,	že	ze	soutěže	nebude	pravděpodobně	nikdo	se-
stupovat.		„Žáci“	začnou	svoje	účinkování	ve	III.	žákovské	lize.

Ivo Mikoška
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
červenec – srpen – září 2020

70 let
		9.	7.		 Květoslava	Jelénková	 Záhumení	333
15.	7.		 Jarmila	Janoštíková	 Kunovská	776
31.	7.		 František	Hyrák	 Osvobození	91
		6.	8.		 František	Bachan	 Za	Kostelem	929
11.	8.		 JUDr.	Josef	Halamíček	 Chylická	30
12.	8.		 Miroslav	Svoboda	 Chylická	8
24.	8.		 Marie	Žajdlíková	 Dolní	422
27.	8.		 Václav	Jelének	 Záhumení	333
18.	9.		 Václav	Hýl	 Za	Kostelem	830
19.	9.		 Anna	Řezáčová	 Polní	823

75 let
14.	8.		 Marie	Raticová	 Nivky	816
23.	8.		 Marie	Hrušková	 Dolní	396
12.	9.		 Břetislav	Blažek	 Kunovská	403
14.	9.		 Josef	Lůčný	 Za	Kostelem	689
20.	9.		 Věra	Macháňová	 Dědina	386

80 let
		5.	7.		 Ludmila	Horáková	 Záhumení	394
10.	7.		 Ludmila	Botková	 Chylická	14
11.	7.		 Anna	Galušková	 Záhumení	291
22.	7.		 Ludmila	Trojková	 Lhotská	684
10.	8.		 Jan	Kusák	 Za	Kostelem	803
21.	8.		 Otilie	Hrabincová	 Lhotská	290
22.	8.		 Anna	Húsková	 Kunovská	75
29.	8.		 František	Bartošík	 Mírová	911
		5.	9.		 Marie	Červenáková	 Záhumení	354
29.	9.		 Ludmila	Kusáková	 Krajiny	249

85 let
12.	7.		 Marta	Trávníčková	 Obecnice	593
		8.	8.		 Eduard	Šafář	 Školní	965

86 let
22.	8.		 Ludvík	Berka	 Nivky	699

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

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

89 let
24.	7.		 Božena	Koutníková	 Drahy	412
		6.	8.		 Helena	Olahová	 Kopanice	93

90 let
12.	7.			 Ludmila	Turečková	 Kunovská	244
26.	7.		 Anna	Majíčková	 Záhumení	505
29.	7.		 Hedvika	Chmelařová	 Na	Láni	330	t.	č.	DD		
	 	 	 Uh.Hradiště

91 let
		9.	7.		 Josef	Zajíc	 Dědina	484
22.	9.		 Drahomíra	Šálková	 Záhumení	662

92 let
		5.	7.		 Marie	Vařechová	 Nová	762

93 let
27.	9.		 Václav	Mičola	 Osvobození	192

96 let
12.	7.		 Vlasta	Galušková	 Chylická	2
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Narození
		4.	7.		 Ema	Větříšková	 Dědina	532
17.	7.		 Hugo	Hlůšek	 Mírová	901
21.	7	 	 Alžběta	Dorušková	 U	Svatých	1039
30.	7.		 Martin	Kopeček	 U	Svatých	1031
		3.	8.		 Nella	Jurásková	 Luční	992
		6.	8.		 Alice	Stolaříková	 Nivky	740
27.	8.		 Tereza	Belková	 Záhumení	577
28.	8.		 Antonín	Jurásek	 Krajiny	340
28.	8.		 Štěpán	Michna	 Školní	745
30.	8.		 Kateřina	Klamariková	 Květná	874
		1.	9.		 Adéla	Glacová	 Chylická	201
		2.	9.		 Beáta	Šišperová	 Dolní	844	
11.	9.		 Ondřej	Kopčil	 Dědina	27
17.	9.		 Lukáš	Kusák	 Mírová	912
20.	9.		 David	Pavlačka	 Na	Rybníčku	282

Diamantová svatba
27.	8.		 Václav	a	Jarmila	Bělohradovi	 Záhumení	789

Zlatá svatba
18.	7.		 Libor	a	Zdeňka	Červenákovi	 Dědina	437

Svatba
		9.	7.		 Denisa	Ryšavá	 Na	Rybníčku	282
	 	 Michal	Burda	 Uherské	Hradiště

25.	7.		 Kateřina	Havlíčková	 V	Uličce	492
	 	 Martin	Král	 V	Uličce	492

22.	8.		 Tereza	Říhová	 Mírová	917
	 	 Roman	Stužka	 Mírová	917

11.	9.		 Tereza	Břečková	 Vnorovy
	 	 Jaromír	Štěpán	 Nivky	938

12.	9.		 Šárka	Machalová	 Dědina	23
	 	 Patrik	Havala	 Břestek	

12.	9.		 Kamila	Čechová	 Hluk
	 	 Vojtěch	Valný	 Dolní	690

19.	9.		 Blanka	Malíková	 Vnorovy	
	 	 Vlastimil	Straka	 Krajiny	322

19.	9.		 Andrea	Bočková	 Dolní	780
	 	 Petr	Seménka	 Staré	Město

22.	9.		 Andrea	Stužková	 Dědina	170
	 	 Vladimír	Mochar	 Kunovská	341

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úmrtí

14.	7.	 	 Antonín	Pjajčík	 (1946)	 Osvobození	198

19.	7.		 	 Jiří	Marek	 (1946)	 Obecnice	552

20.	7.		 	 Jan	Filípek	 (1936)	 Dolní	559

23.	7.	 	 Anna	Ratajská	 (1933)	 Za	Kostelem	711

24.	7.	 	 Josef	Klimosz	 (1953)	 Záhumení	1022

26.	7.	 	 Ludmila	Štětinová	 (1933)	 Obecnice	563

26.	7.	 	 Jan	Popelka	 (1965)	 Obecnice	565

11.	8.	 	 František	Botek	 (1951)	 Dědina	171

18.	8.	 	 Ladislav	Václavíček	 (1981)	 Obecnice	542

19.	8.		 	 Božena	Vitková	 (1933)	 Nádražní	220

21.	8.	 	 Milada	Hlůšková	 (1933)	 Kunovská	732

		8.	9.	 	 Josef	Trávníček	 (1932)	 Obecnice	593

29.	9.		 	 Josef	Stužka	 (1925)	 Dědina	170



výstavy v roce 2020
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