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ÚVODNÍK

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2020. Rok, který byl téměř 

celý poznamenán epidemií koronaviru. A zapíše se do 
paměti každého z nás, protože všech se nějakým způ-
sobem dotkla. Každému způsobila nějaké problémy, 
někomu zdravotní, někomu existenční, někteří z nás 
dokonce přišli o své nejbližší. Ale byli i tací, kteří si 
v životě i polepšili. Každý z nás prožil a stále prožívá 
nějaký svůj životní příběh. Začali jsme žít jiným způ-
sobem, na jaký jsme dosud nebyli zvyklí. Každý z nás 
musel ve svém životě mnohé změnit, museli jsme se 
omezovat a dodržovat opatření nařízená vládou. Svým 
zodpovědným chováním většiny z nás jsme chránili 
zdraví své, svých nejbližších a ostatních lidí. Zároveň 
jsme pomáhali v boji proti koronaviru. A především 
lékařům, zdravotníkům, záchranářům, pečovatelkám 
a dalším, kteří pracují v tzv. první linii, patří obrovské 
poděkování a velký obdiv.  Také bych chtěla poděkovat 
učitelům, učitelkám a pedagogickým pracovníkům, 
dále prodavačům, prodavačkám, řidičům hromadné 
dopravy, poštovním doručovatelkám, pracovnicím 
pošty, zaměstnankyním i zaměstnancům obecního 
úřadu a dalším. Všichni tito lidé se podílejí na zajiš-
tění základních životních potřeb, zajištění vzdělávání 
našich dětí v době trvání podivné doby, která nastala. 

Další velké poděkování patří dobrovolnicím 
a dobrovolníkům z řad našich občanů, kteří našili 
a věnovali roušky, nosili nákupy a obědy v nemocným 
či karantény. Ale poděkování patří všem občanům za 
dodržování opatření nařízených vládou a také za ob-
rovskou solidaritu, obětavost a zodpovědné chování.

Pokud mám zhodnotit rok 2020, tedy jak se do-
tkla epidemie života obce, musím smutně konstato-
vat, že se téměř zastavil společenský, kulturní i spor-
tovní život. V novoveském stolním kalendáři na rok 
2020 byly uvedeny každoročně se opakující akce, kte-
ré jsou typické pro naši obec. Nikdo z nás však netušil, že všechny 
budou od měsíce března zrušeny. Proto kalendář na rok 2021 tyto 
informace neobsahuje, přesto ale obsahuje fotografie z akcí, kte-
ré nám bohatý společenský, kulturní, sportovní a spolkový život 
v obci připomíná.  Věřím, a žiji v naději a optimismu, že jakmile 
se epidemiologická situace zlepší a uklidní, ihned na pořádání 
tradičních akcí navážeme. 

 A teď něco pozitivního.  Při hodnocení roku 2020 musím s ra-
dostí uvést, že v oblasti rozvoje a budování v obci se život nezasta-
vil. Za zmínku stojí připomenout velké investiční a neinvestiční 
akce, které byly v loňském roce naplánovány a podařilo se je zre-
alizovat.  A to jsou především oprava kanalizace bezvýkopovou 
metodou v ulici Nádražní, rekonstrukce kanalizace a místní ko-
munikace druhé části ulice Dolní, vybudování veřejného osvětle-
ní v ulici V Uličce. Po mnoha letech bylo dokončeno chybějící ví-
ceúčelové hřiště, které bude sloužit pro potřeby školy, ale i široké 
veřejnosti. A nakonec je třeba zmínit, že byla dokončena místní 
komunikace s chodníkem a veřejné osvětlení v ulici U Svatých. 

A v budování obce i přes stále se nedobře vyvíjející epidemio-
logickou situaci budeme pokračovat. V podzimním období byl 
sestaven rozpočet obce na rok 2021, který byl v měsíci prosinci za-
stupitelstvem obce schválen. Rozpočet i přes nepředvídatelné opat-
ření vlády a s tím se vyvíjející výše daňových příjmů počítá s dalším 
budováním a rozvojem v obci. Vychází z předpokládaných příjmů 
a pokrývá mimo běžné výdaje obce, podporu základní a mateřské 
školy, každoroční podporu místních spolků, sportovních organiza-
cí, údržbu zeleně v obci i na hřbitově a počítá s většími akcemi 
a opravami.  Jsou mezi nimi naplánovány především vybudování 

veřejného osvětlení v ulici Nádražní, Sportovní a v ulici Za Kos-
telem, výstavba objektu v ulici Na Lapači v Chylicích, přípravné 
práce na vybudování návsi, oprava kanalizace v ulici Nádražní, 
výkupy pozemků a nemovitostí. V neposlední řadě je třeba zmí-
nit rekonstrukci místní komunikace a nový chodník, který spojuje 
ulice Dolní a Dědina. Právě na realizaci této akce obec v prosinci 
roku 2020 požádala Ministerstvo pro místní rozvoj České republi-
ky o poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2021 
podprogramu Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli na dotační 
titul Obnova místních komunikací. Z výčtu naplánovaných akcí 
je vidět, že v rozvoji obce nebudeme zahálet. Pevně doufám, že nás 
koronavirus ani v letošním roce nezastaví.

Také bych vás ráda ubezpečila, že na obecním úřadě jsme 
skutečně pro vás. Přestože máme omezené hodiny pro veřejnost, 
neznamená to omezení práce úřadu. Znamená to pouze omezení 
osobního styku s občany kvůli aktuální situaci. I když dveře obec-
ního úřadu mimo omezené úřední hodiny jsou zavřené, považujte 
je i nadále za otevřené. Pište, telefonujte, a po telefonické domlu-
vě osobní schůzky se na vás vedení obce těší a uvítá i nadále vaše 
připomínky, názory, podněty a kritiku.  

Vážení spoluobčané, i když je již rok 2021 v plném proudu, 
dovolte mi, abych vám i vašim nejbližším jménem vedení obce 
i jménem svým popřála hodně štěstí, pohody, lásky, úspěchů 
a hlavně hodně zdraví. V minulém roce jsme se všichni přesvědči-
li a opět utvrdili, že přát hodně zdraví skutečně není fráze.  Zdraví 
není samozřejmost.  Zdraví je dar, je to to nejcennější, co máme 
a musíme si ho vážit.

Jaroslava Bedřichová
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Z jednání rady obce 
Dne 12. 10. 2020 se konalo 48. zasedání rady

Rada schvaluje:
•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 pro	 rok	 2020	 ve	 výši		

4	000	Kč	Hospici	na	Svatém	Kopečku,	nám.	Sadové	4/24,	
Olomouc.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	 veřej-
noprávní	smlouvy;

•	 	zveřejnění	záměru	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	10562	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	480	m2;

•	 převod	majetku	od	spolku	MAS	Horňácko	a	Ostrožsko,	z.	s.	
Historické	domky	u	kostela	byly	pořízeny	v	roce	2012	v	sou-
vislosti	 s	 realizací	projektu	„Oživujeme	venkovská	 stavení	
na	 Moravě	 a	 Myjavě“.	 Rada	 obce	 ukládá	 účtárně	 zajistit	
zaúčtování	převodu	majetku;

•	 Smlouvu	o	sdružených	dodávkách	elektřiny	na	parc.	č.	5651	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 (víceúčelové	 hřiště)	 se	
společností	 E.ON	 Energie,	 a.	 s.,	 F.	 A.	 Gerstnera	 2151/6,	
České	Budějovice.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy;

•	 Smlouvu	o	zajištění	služeb	s	panem	Pavlem	Miklíčkem	na	
správu	a	údržbu	sportovní	haly.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	smlouvy.

Rada bere na vědomí:
•	 Usnesení	Krajského	soudu	v	Brně	ve	věci	žádosti	o	vyloučení	

části	Územního	plánu	obce	Ostrožská	Nová	Ves	k	samostat-
nému	projednání;

•	 žádost	manželů	B.	o	odhlučnění	areálu	hasičské	zbrojnice	na	
adrese	Na	Lapači	142,	Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	uklá-
dá	zajistit	odhlučnění	kompresoru	v	garáži	hasičské	zbrojni-
ce.	Rada	obce	neschvaluje	pořízení	nové	protihlukové	stěny	
v	prostorách	hasičské	zbrojnice;

•	 Výroční	zprávu	Základní	školy	Ostrožská	Nová	Ves	za	školní	
rok	2019/2020	předložený	ředitelkou	Základní	školy	Ostrož-
ská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	předložit	Výroční	zprávu	na	
nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.

Rada odkládá:
•	 vyřízení	žádosti	paní	H.	H.	o	prodloužení	nájmu	rodinného	

domu	č.	p.	344	o	5	pět	let	na	další	jednání	rady,	po	doručení	
statického	posouzení	nemovitosti.	Rada	obce	ukládá	zajistit	
statické	posouzení	nemovitosti	č.	p.	344.

Rada neschvaluje:
•	 žádost	paní	B.	S.	o	snížení	stočného.

Dne 27. 10. 2020 se konalo 49. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 žádost	pana	J.	Č.	o	prodloužení	 smlouvy	o	nájmu	prostor	

sloužících	k	podnikání	na	adrese	Dědina	161	do	konce	roku	
2021.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	dodatku	ke	
smlouvě;

•	 Rozpočtové	opatření	č.	12	týkající	se	snížení	příjmu	a	výdaje	
souvisejícího	s	platem	zaměstnance	veřejně	prospěšných	pra-
cí,	navýšení	příjmů	za	pronájem	památkového	domku,	nájmů	
za	hroby,	z	věcných	břemen	a	za	separaci	odpadu	a	navýše-
ní	výdajů	pro	odvod	DPH	a	výdajů	souvisejících	s	volbami.	
Rada	 obce	 ukládá	 informovat	 zastupitele	 o	 rozpočtovém	
opatření	na	nejbližším	zasedání	zastupitelstva	obce;

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
na	pozemku	parc.	č.	2358	v	k.	ú.	Chylice	a	obci	Ostrožská	
Nová	 Ves,	 Kopánky,	 Nová	 smyčka	 NN	 za	 cenu	 1	 210	 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.	

Rada ukládá:
•	 předložit	na	nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	obce	Opatře-

ní	č.	II	proti	průtahům	při	pořizování	Změny	č.	1	územního	

plánu	obce	Ostrožská	Nová	Ves	předložené	Městským	úřa-
dem	Uherské	Hradiště,	Odborem	stavebního	úřadu	a	život-
ního	prostředí.

Dne 9. 11. 2020 se konalo 50. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 Dodatek	 č.	 1	 Smlouvy	 o	 dílo	 se	 společností	 STRABAG	

a.	s.,	Kačírkova	982/4,	Praha	5,	k	veřejné	zakázce	Prodlou-
žení	místní	komunikace	v	ulici	U	Svatých,	Ostrožská	Nová	
Ves,	kterým	se	cena	díla	zvyšuje	o	67	506	Kč	na	celkových	
8	 249	 777	 Kč	 včetně	 DPH.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	dodatku;

•	 Smlouvu	o	nájmu	části	pozemku	parc.	č.	10562	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	480	m2	za	cenu	173	Kč	za	
rok	(2	%	z	odhadní	ceny	nemovitosti)	s	panem	P.	J.	Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy.

Rada bere na vědomí:
•	 	Změnu	 rozpisu	 rozpočtu	 č.	 7	 k	 rozpočtu	 2020	 schválenou	

starostkou	obce	dne	30.	10.	2020.
Rada ukládá:
•	 předložit	na	nejbližším	 jednání	zastupitelstva	obce	nabídku	

na	 odkup	 pozemku	 parc.	 č.	 5658	 o	 výměře	 54	 m2	 od	 pana	
Josefa	Vitovského,	Dolní	825,	Ostrožská	Nová	Ves,	za	cenu	
199	Kč/m2.

Dne 18. 11. 2020 se konalo 51. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 žádost	o	poskytnutí	finanční	odměny	pro	ředitelku	mateř-

ské	školy	za	rok	2020;
•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 Charitě	 Uherské	 Hra-

diště,	 Velehradská	 třída	 247,	 Uherské	 Hradiště	 ve	 výši	
35	000	Kč.	Rada	obce	pověřuje	starostku	přípravou	a	pod-
pisem	veřejnoprávní	smlouvy;

•	 žádost	ředitelky	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	o	po-
volení	uzavření	MŠ	v	době	vánočních	prázdnin	od	23.	12.	
2020	 do	 3.	 1.	 2021.	 Rada	 obce	 ukládá	 informovat	 občany	
o	uzavření	MŠ	způsobem	obvyklým;

•	 poskytnutí	nepeněžitých	darů	na	plesy	a	soutěže	pořádané	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	v	roce	2021	do	výše	1	000	Kč,	na	ples	
obce	 a	 SRPŠ	 do	 výše	 5	 000	 Kč,	 a	 na	 plesy	 konané	 mimo	
obec	500	Kč;

•	 termín	 a	 program	 12.	 zasedání	 Zastupitelstva	 obce	 Ost-
rožská	Nová	Ves,	 které	 se	bude	konat	dne	8.	 12.	 2020	od	
17	hodin	ve	Společenském	sále,	Záhumení	754,	Ostrožská	
Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	informovat	občany	způsobem	
obvyklým	o	termínu	konání	zastupitelstva	obce;

•	 rozpočet	mateřské	školy	pro	rok	2021	a	střednědobý	výhled	
na	 roky	 2022–2023.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 rozpočet	
MŠ	pro	rok	2021	a	střednědobý	výhled	na	roky	2022–2023	
na	nejbližším	jednání	zastupitelstva;

•	 rozpočet	základní	školy	pro	rok	2021	a	střednědobý	výhled	
na	 roky	 2022–2023.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 rozpočet	
ZŠ	pro	rok	2021	a	střednědobý	výhled	na	roky	2022–2023	
na	nejbližším	jednání	zastupitelstva;

•	 nabídku	 společnosti	 E.ON	 Distribuce,	 a.	 s.,	 na	 dodáv-
ku	 elektrické	 energie	 na	 čistírnu	 odpadních	 vod	 za	 cenu	
1	488	Kč/MWh.	Rada	obce	ukládá	zajistit	smlouvu	o	dodáv-
ce	elektrické	energie.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpi-
sem	smlouvy;

•	 podpis	Dodatku	č.	11	ke	Smlouvě	o	zajištění	služeb	pro	Čes-
kou	poštu	č.	2017/21073	týkající	se	změny	způsobu	prodeje	
dálničních	známek	a	umožnění	prodeje	 těchto	známek	na	
provozovně	 v	 obci	 s	 Českou	 poštou	 s.	 p.,	 Politických	 věz-
ňů	909/4,	Praha	1.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
dodatku;
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•	 Přílohu	č.	1/6	Smlouvy	o	odběru	obalových	a	dalších	dru-
hů	odpadů	 týkající	 se	navýšení	počtu	plastových	zvonů	na	
kovy	se	společností	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	Průmyslo-
vá	1147,	Uherské	Hradiště.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	přílohy.

Rada bere na vědomí:
•	 Oznámení	o	zahájení	řízení	k	udělení	výjimky	z	ochranných	

podmínek	 za	 účelem	 monitoringu	 vlka	 obecného,	 zaslané	
Krajským	 úřadem	 Zlínského	 kraje,	 Odborem	 stavebního	
úřadu	a	životního	prostředí;

•	 Zprávu	 o	 statickém	 vyhodnocení	 prohlídky	 RD	 č.	 p.	 344.	
Rada	obce	projednala	žádost	paní	H.	H.	a	rozhodla	o	pro-
dloužení	 platnosti	 nájemní	 smlouvy	 do	 31.	 8.	 2021.	 Rada	
obce	 ukládá	 informovat	 o	 rozhodnutí	 rady	 zastupitelstvo	
obce;

•	 Plán	 inventur	 a	 ukládá	 pověřit	 předsedy	 a	 členy	 jednotli-
vých	inventarizačních	komisí	k	provedení	dle	plánu	inven-
tarizace.

Rada ukládá:
•	 předložit	Návrh	rozpočtu	obce	na	rok	2021	na	nejbližším	jed-

nání	zastupitelstva	obce.	Rada	obce	ukládá	vyvěsit	ve	stano-
veném	termínu	na	úřední	desku	Návrh	rozpočtu	na	rok	2021.

Dne 2. 12. 2020 se konalo 52. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 žádost	o	poskytnutí	finanční	odměny	pro	ředitelku	základní	

školy	za	rok	2020;
•	 zveřejnění	 záměru	 pronájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5037	

o	výměře	606	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves;
•	 odpis	pohledávky	ve	výši	5	600	Kč	vzniklé	z	uhrazených	záloh	

za	energie	společnosti	Energie	pod	kontrolou,	o.	p.	s.,	Brněn-
ská	3883/48,	Hodonín;

•	 poskytnutí	 jednorázového	finančního	daru	za	 rok	2020	pro	
starobní	a	invalidní	důchodce	s	nejnižšími	příjmy;

•	 Smlouvu	 o	 vedení	 exekuce	 k	 uspokojení	 pohledávky	 proti	
povinnému	M.	K.,	předloženou	Mgr.	Davidem	Chaloupkou,	
soudním	exekutorem,	Jánská	25/1,	Kroměříž.	Rada	obce	po-
věřuje	starostku	podpisem	smlouvy;

•	 Dohodu	o	ukončení	smlouvy	o	nájmu	ze	dne	26.	8.	2014	tý-
kající	se	zřízení	sběrného	místa	pro	nakládání	s	komunálním	
odpadem	 s	 Obcí	 Ostrožská	 Lhota,	 Ostrožská	 Lhota	 148,	
s	platností	od	1.	1.	2021.	Rada	obce	pověřuje	starostku	pod-
pisem	dohody;

•	 Dohodu	o	ukončení	smlouvy	o	nájmu	ze	dne	16.	9.	2014	tý-
kající	se	zřízení	sběrného	místa	pro	nakládání	s	komunálním	
odpadem	s	Městem	Uherský	Ostroh,	Zámecká	24,	Uherský	
Ostroh,	s	platností	od	1.	1.	2021.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	dohody;

•	 Dodatek	 č.	 3/2020	 ke	 smlouvě	 o	 nájmu	 prostor	 sloužících	
k	podnikání	ze	dne	1.	2.	2018	s	paní	Dorotou	Pátek,	Na	Hrá-
zi	 28,	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 na	 prostory	 na	 adrese	 Dědina	
787,	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 týkající	 se	 změny	 výše	 nájmu	 za	
2	měsíce	z	důvodů	uzavření	provozovny	na	základě	usnesení	
vlády	ČR	ode	dne	22.	10.	2020.	Výše	nájmu	v	tomto	období	se	
stanovuje	na	0	Kč.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
dodatku;

•	 Dodatek	č.	2/2020	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	prostor	
sloužících	k	podnikání	ze	dne	31.	12.	2012	s	paní	Evou	Jurás-
kovou	a	Marií	Blažkovou,	Kadeřnictví	EMA,	na	prostory	na	
adrese	Dědina	787,	Ostrožská	Nová	Ves,	 týkající	 se	 změny	
výše	nájmu	za	2	měsíce	z	důvodů	uzavření	provozovny	na	zá-
kladě	usnesení	vlády	ČR	ode	dne	22.	10.	2020.	Výše	nájmu	
v	 tomto	období	 se	 stanovuje	na	0	Kč.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dodatku;

•	 Dodatek	č.	2/2020	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	prostor	
sloužících	k	podnikání	ze	dne	28.	2.	2013	s	paní	Ivou	Vojt-
kovou,	 Kosmetické	 služby	 Iva	 Vojtková,	 IČ:	 01378295	 na	

prostory	na	adrese	Školní	833,	Ostrožská	Nová	Ves	(domek	
v	areálu	MŠ	na	pozemku	parc.	č.	1679/3),	týkající	se	změny	
výše	nájmu	za	2	měsíce	z	důvodů	uzavření	provozovny	na	zá-
kladě	usnesení	vlády	ČR	ode	dne	22.	10.	2020.	Výše	nájmu	
v	 tomto	období	 se	 stanovuje	na	0	Kč.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dodatku;

•	 Dodatek	č.	2/2020	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	prostor	
sloužících	k	podnikání	 ze	dne	31.	12.	2012	 s	paní	Helenou	
Lažkovou,	 Kadeřnictví	 Helena	 Lažková,	 IČ:	 62809636	 na	
prostory	na	adrese	Školní	833,	Ostrožská	Nová	Ves	(domek	
v	areálu	MŠ	na	pozemku	parc.	č.	1679/5),	týkající	se	změny	
výše	nájmu	za	2	měsíce	z	důvodů	uzavření	provozovny	na	zá-
kladě	usnesení	vlády	ČR	ode	dne	22.	10.	2020.	Výše	nájmu	
v	 tomto	období	 se	 stanovuje	na	0	Kč.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dodatku;

•	 Dodatek	č.	1/2020	ke	Smlouvě	o	dílo	č.	5/2013	se	společností	
TOMAVA	s.	r.	o.,	Na	Hrázi	260,	Ostrožská	Nová	Ves,	uza-
vřené	dne	22.	5.	2013	týkající	se	konkretizace	udržované	plo-
chy	uvedené	ve	smlouvě	o	dílo.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	dodatku;

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemena	 k	 pozemkům	 parc.	
č.	 5180,	 5181	 a	 5195	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	
cenu	1	452	Kč	včetně	DPH	se	společností	GASNet	s.	 r.	o.,	
Klíšská	940/96,	Ústí	nad	Labem.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	smlouvy.

Rada bere na vědomí:
•	 žádost	o	poskytnutí	neinvestiční	dotace	z	rozpočtu	obce	pro	

rok	2020	zapsanému	spolku	TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	z.	s.,	Ná-
dražní	970,	Ostrožská	Nová	Ves,	 ve	 výši	 710	000	Kč.	Rada	
obce	ukládá	předložit	žádost	k	projednání	na	nejbližším	za-
sedání	zastupitelstva	obce;

•	 žádost	 paní	 G.	 C.	 o	 směnu	 částí	 pozemků	 parc.	 č.	 823	
a	č.		5237	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	uklá-
dá	předložit	žádost	k	projednání	na	nejbližším	zasedání	za-
stupitelstva	obce.

Rada ukládá: 
•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	 informaci	

o	podmínkách	získání	dotace	od	Ministerstva	pro	místní	 roz-
voj	 z	 programu	 Podpora	 rozvoje	 regionů	 2021	 podprogramu	
117D8220	 Podpora	 obcí	 s	 3	 001–10	 000	 obyvateli	 na	 dotační	
titul	117D8220A	Obnova	místních	komunikací	na	akci	„Rekon-
strukce	místní	komunikace	ul.	Spojovací,	Ostrožská	Nová	Ves“.

Dne 15. 12. 2020 se konalo 53. zasedání rady
Rada schvaluje:
•	 Rozpočtové	opatření	č.	14	 týkající	 se	navýšení	daně	z	pří-

jmů,	 zisku	a	kapitálových	výnosů,	ponížení	příjmů	z	DPH	
a	 z	 daně	 z	 nemovitých	 věcí	 a	 ze	 vstupného	 z	 představení,	
navýšení	příjmů	ze	stočného,	ponížení	výdajů	týkajících	se	
rekonstrukce	 kanalizace	 v	 ulici	 Dolní,	 ponížení	 výdajů	 na	
příspěvek	 na	 podporu	 bydlení,	 na	 nákup	 služeb	 v	 oblasti	
péče	o	veřejnou	zeleň,	ponížení	výdajů	na	platy	zaměstnan-
ců	obecního	úřadu,	a	navýšení	výdajů	na	výstavbu	veřejného	
osvětlení	U	Svatých	a	na	odvoz	komunálního	odpadu.	Rada	
obce	ukládá	informovat	zastupitele	o	rozpočtovém	opatření	
na	nejbližším	zasedání	zastupitelstva	obce;

•	 Dodatek	č.	1	ke	Smlouvě	o	dílo	k	akci	„Ostrožská	Nová	Ves,	
ulice	 Dolní,	 rekonstrukce	 kanalizace	 –	 II.	 etapa“,	 kterým	
se	 celková	 cena	 díla	 snižuje	 o	 43	 360,40	 Kč	 na	 celkových	
2	788	857	Kč	se	společností	PROMONT	Uherské	Hradiště	
s.	r.	o.,	Kněžpole	218.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpi-
sem	dodatku.	

Rada jmenuje:
•	 vedoucím	organizační	složky	obce	Víceúčelového	hřiště	Os-

trožská	Nová	Ves	pana	Petra	Bočka,	Chaloupky	165,	Ost-
rožská	Nová	Ves.

Monika Pleváková
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Z jednání zastupitelstva obce 
Dne 8. 12. 2020 se konalo 12. zasedání 

Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves
Zastupitelstvo schvaluje:
•	 rozpočtové	opatření	č.	13,	které	tvoří	přílohu	č.	1	tohoto	usnesení,	

kterým	se	snižují	výdaje	na	opravu	kanalizace	v	ulici	Nádražní,	
výdaje	na	investiční	dotace	na	rozvodnu	v	mateřské	škole,	výdaje	
na	představení	ve	Společenském	sále,	výdaje	na	pořízení	prvků	
dětských	hřišť,	výdaje	spojené	s	dokumentací	územního	plánová-
ní,	výdaje	na	výkupy	pozemků	a	nemovitostí,	výdaje	na	demolice	
domů	a	výdaje	na	opravy	zpevněné	plochy	v	hasičárně;

•	 v	 souladu	 s	 usnesením	 č.	 ZO12/2020/8	 upravený	 rozpočet	
roku	2020	v	těchto	závazných	ukazatelích:

PŘÍJMY UR RO13

Daňové příjmy 51 042 000

Nedaňové příjmy 11 487 000

Kapitálové příjmy 280 000

Přijaté dotace 5 672 401

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 68 481 401

VÝDAJE  

22 – Doprava 16 734 000

23 – Vodní hospodářství 11 688 000

24 – Poštovní služby 558 000

31 – Vzdělání 7 245 154

33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 233 000

34 – Sport a zájmová činnost 3 673 000

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 167 000

37 – Ochrana životního prostředí 5 211 101

43 – Sociální péče a pomoc 75 000

52 – Civilní připravenost na krizové stavy 40 000

55 – Požární ochrana a IZS 687 000

61 – Státní moc, státní správa, územní samosp.
a politické strany

10 073 000

63 – Finanční operace 919 000

64 – Vratky a ostatní transfery 144 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 63 447 255

FINANCOVÁNÍ  

krátkodobé financování  
– změna stavu na bankovních účtech

- 907 146 

dlouhodobé financování – investiční úvěr 0

splátky dlouhodobých půjčených prostředků - 4 167 000

opravné položky k peněž. operacím Sazka 40 000

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU CELKEM - 5 034 146

Upravený	rozpočet	obce	bude	zpracován	pro	informační	sys-
tém	dle	platné	legislativy;
•	 Zastupitelstvo	 obce	 schvaluje	 rozpočet	 obce	 na	 rok	 2021	

v	těchto	závazných	ukazatelích:
Rozpočet	 obce	 bude	 zpracován	 pro	 informační	 systém	 dle	
platné	legislativy.

Příjmy upravené celkem       62 754 000 Kč
z	toho:
Daňové	příjmy		 53	320	000	Kč
Nedaňové	příjmy	 			7	984	000	Kč
Kapitálové	příjmy	 						300	000	Kč
Přijaté	dotace	 1	150	000	Kč

Výdaje upravené celkem       69 754 000 Kč
z	toho:
Doprava	 7	934	000	Kč
Vodní	hospodářství	 7	225	000	Kč
Poštovní	služby	 598	000	Kč
Vzdělání	 5	720	000	Kč
Kultura,	církve	a	sdělovací	prostředky	 2	762	000	Kč
Tělovýchova	a		zájmová	činnost	 6	590	000	Kč
Bydlení,	komunální	služby	a	územní	rozvoj	 9	943	000	Kč	
Ochrana	životního	prostředí	 7	437	000	Kč
Sociální	péče	a	pomoc	 75	000	Kč
Civilní	připravenost	na	krizové	stavy	 20	000	Kč
Požární	ochrana	a	IZS	 1	117	000	Kč
Státní	moc,	státní	správa,	samosp.	a	pol.	Strany	19	016	000	Kč
Finanční	operace	 997	000	Kč
Vratky	a	ostatní	transfery	 320	000	Kč

Financování rozpočtu upravené celkem      7 000 000 Kč
z	toho:
Krátkodobé	financování	 11	127	000	Kč
Dlouhodobé	financování	 0	Kč
Splátky	dlouhodobých	půjčených	prostředků	-	4	167	000	Kč
Opravné	položky	k	peněžním	operacím	Sazka	 40	000	Kč

•	 návrh	střednědobého	výhledu	rozpočtu	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	do	roku	2023;

•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 Ministerstvo	 pro	 místní	 rozvoj	
z	 programu	 Podpora	 rozvoje	 regionů	 2021	 podprogramu	
117D8220	Podpora	obcí	s	3	001–10	000	obyvateli	na	dotační	
titul	117D8220A	Obnova	místních	komunikací	na	akci	„Ob-
nova	místní	komunikace	ul.	Spojovací,	Ostrožská	Nová	Ves“,	
dle	podmínek	výzvy	a	pravidel	MMR	ČR;

•	 směnu	s	doplatkem	pozemků	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	dle	přiložené	tabulky	za	cenu	662	Kč/m2.	
K	výsledné	ceně	bude	zákonná	sazba	DPH	připočtena.	Ná-
klady	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	všichni	účastníci	
rovným	dílem.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostku	podpi-
sem	směnné	smlouvy.

Účastníci směny: Obec Ostrožská Nová Ves, V. T., M. Š., Z. Š., M. H.
Jednotlivé	směny

Č. geom. 
plánu Parc. č. Výměra Převodce Nabyvatel

882-
045/2011 5093/10 2 Obec Ostr. N. V. Z. Š.

5093/5 1,53 část Z. Š. Obec Ostr. N. V.

882-
045/2011 5093/12 2 Obec Ostr. N. V. M. Š.

5093/4 1,75 část M. Š. Obec Ostr. N. V.

884-
052/2011 5093/14 4 Obec Ostr. N. V. V. T.

5093/2 1,8 část V. T. Obec Ostr. N. V.

5093/3 1,8 část V. T. Obec Ostr. N. V.

1344-
410/2020 11167/2 10 Obec Ostr. N. V. M. H.

5093/6 2 část M. H. Obec Ostr. N. V.

5093/7 2 část M. H. Obec Ostr. N. V.

5093/8 2 část M. H. Obec Ostr. N. V.

•	 zveřejnění	záměru	směny	částí	pozemků	parc.	č.	823	o	výmě-
ře	493	m2	a	č.	5237	o	výměře	160	m2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	obce	Ostrožská	Nová	Ves;

•	 koupi	pozemku	parc.	 č.	 5658	o	 výměře	54	m2	 v	k.	ú.	Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 zapsaných	 na	
LV	č.	788	od	pana	J.	V.	za	cenu	199	Kč/m2,	 tj.	10	746	Kč.	

ZPRAVODAJSTVÍ 
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K	 výsledné	 ceně	 nebude	 zákonná	 sazba	 DPH	 připočtena.	
Náklady	 spojené	 s	 převodem	 nemovitosti	 hradí	 kupující.	
Zastupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	 kupní	
smlouvy;

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	2020	ve	výši	710	000	Kč	
spolku	TJ	Ostrožská	Nová	Ves	z.	s.,	Nádražní	970,	687	22	Os-
trožská	Nová	Ves,	IČ:	60369761	a	ukládá	sepsat	se	spolkem	
veřejnoprávní	smlouvu	v	souladu	se	zákonem	č.	250/2000	Sb.,	
o	rozpočtových	pravidlech	územních	rozpočtů,	ve	znění	poz-
dějších	 předpisů.	 Zastupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	veřejnoprávní	smlouvy;

•	 v	 souladu	 s	 §	 84	 odst.	 2)	 písm.	 p)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	
o	 obcích	 (obecní	 zřízení),	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 se	
vznikem	pracovněprávního	vztahu	mezi	obcí	a	členem	zastu-
pitelstva	obce	PhDr.	Vladimírem	Teťhalem;

•	 na	základě	§	84	odst.	2	písm.	d)	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	ob-
cích,	v	platném	znění,	a	§	24	a	násl.	zákona	č.	250/2000	Sb.,	
o	 rozpočtových	 pravidlech	 územních	 rozpočtů,	 v	 platném	
znění,	Zřizovací	listinu	organizační	složky	obce	Víceúčelové	
hřiště	Ostrožská	Nová	Ves.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
•	 písemné	zprávy	finančního	a	kontrolního	výboru;
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 11	 schválené	 radou	 obce	 č.	 47	 dne	

29.	9.	2020	týkající	se	navýšení	výdajů	v	souvislosti	s	plánova-
nou	výstavbou	bytů	(vypracování	studie);

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 12	 schválené	 radou	 obce	 č.	 49	 dne	
27.	10.	2020	týkající	se	snížení	příjmu	a	výdaje	souvisejícího	
s	 platem	 zaměstnance	 veřejně	 prospěšných	 prací,	 navýšení	
příjmů	za	pronájem	památkového	domku,	nájmů	za	hroby,	

z	věcných	břemen	a	za	separaci	odpadu	a	navýšení	výdajů	pro	
odvod	DPH	a	výdajů	souvisejících	s	volbami;

•	 návrh	rozpočtu	mateřské	školy	pro	rok	2021	a	návrh	středně-
dobého	výhledu	rozpočtu	MŠ	do	roku	2023;

•	 návrh	rozpočtu	základní	školy	pro	rok	2021	a	návrh	středně-
dobého	výhledu	rozpočtu	ZŠ	do	roku	2023;

•	 Výroční	zprávu	o	činnosti	základní	školy	za	školní	rok	2019/2020;
•	 Výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 mateřské	 školy	 za	 školní	 rok	

2019/2020;
•	 Zastupitelstvo	 obce	 na	 základě	 ustanovení	 §	 6	 odst.	 1)	

písm.	 c),	 odst.	 5)	 písm.	 f)	 a	 §	 56	 zákona	 č.	 183/2006	 Sb.,	
o	 územním	 plánování	 a	 stavebním	 řádu	 (stavební	 zákon),	
v	aktuálním	znění,	a	ustanovení	§	35	odst.	1)	a	§	84	odst.	2)	
písm.	 y)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcích	 (obecní	 zřízení),	
v	aktuálním	znění:
bere	na	vědomí	dosavadní	postup	prací	při	pořizování	Změ-
ny	č.	1	územního	plánu	Ostrožská	Nová	Ves,
souhlasí	s	návrhem	dalšího	postupu	pořizování	Změny	č.	1	
územního	plánu	Ostrožská	Nová	Ves;

•	 informace	o	dílčím	přezkoumání	hospodaření	Obce	Ostrož-
ská	Nová	Ves	za	první	pololetí	2020;

•	 informace	starostky	obce	o	investičních	a	neinvestičních	ak-
cích	probíhajících	v	roce	2020	v	obci	včetně	jejich	finančního	
plnění	k	8.	12.	2020;

•	 rozhodnutí	 rady	 obce	 o	 prodloužení	 doby	 platnosti	 nájem-
ní	smlouvy	na	pronájem	RD	č.	p.	344	paní	Haně	Herákové,	
Hřbitovní	344,	Ostrožská	Nová	Ves,	do	31.	8.	2021.

Monika Pleváková

Investiční a neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská 
Nová Ves v roce 2020
Akce Termín  zahájení Termín ukončení Stav Celková cena

Víceúčelové hřiště 
II. etapa červen 2019 srpen 2020 dokončeno 4 722 805 Kč

Oprava kanalizace 
bezvýkopovou metodou 
v ulici Nádražní

březen 2020 duben 2020 dokončeno 2 262 876 Kč

Kanalizace Dolní – 
II. etapa duben 2020 červenec 2020 dokončeno 2 788 857 Kč

MK ulice Dolní 
II. etapa červenec 2020 září 2020 dokončeno 6 773 802,95 Kč

MK ulice  
U Svatých srpen 2020 listopad 2020 dokončeno 8 249 777,24 Kč

Informační služba SOJKA
Jedná	se	o	službu,	díky	níž	jednoduchým	a	pohodlným	způ-

sobem	 získáte	 důležité	 informace	 o	 dění	 v	 obci.	 SMS	 služba	
SOJKA	 umožňuje	 zasílání	 důležitých	 informací	 na	 zaregistro-
vaná	čísla	Vašich	mobilních	telefonů	v	krátkých	textových	zprá-
vách	(SMS)	nebo	na	zaregistrovanou	e-mailovou	adresu.

Chcete	dostávat	včasné	informace	o	aktuálních	situacích,	např.:
•	 o	plánovaných	odstávkách	vody,	vzniklých	haváriích	a	stavu	

jejich	řešení;
•	 o	plánovaném	přerušení	dodávek	elektrické	energie,	popř.	plynu;
•	 o	uzavírkách	místních	komunikací;
•	 o	termínech	mimořádných	svozů	odpadu;
•	 o	termínech	konání	zasedání	zastupitelstva	obce;

•	 o	konání	kulturních	a	společenských	akcích;
•	 o	mimořádných	změnách	v	provozní	době	OÚ,	pošty	Partner	

a	sběrného	dvoru;
•	 a	další	užitečné	informace	spojené	se	životem	v	naší	obci?

Pro	využití	této	služby	se	můžete	zaregistrovat	na	webových	
stránkách	obce	-	www.onves.cz/sojka	nebo	na	registračním	for-
muláři,	který	je	k	dispozici	na	Obecním	úřadu	v	Ostrožské	Nové	
Vsi.	Vyplněný	registrační	formulář	odevzdejte	na	OÚ	nebo	na-
skenovaný	zašlete	na	sojka@onves.cz.

Nejedná	se	o	každodenní	zasílání	informací.	Informační	služ-
bou	SOJKA	se	zasílají	pouze	nejdůležitější	aktuální	informace.

ZPRAVODAJSTVÍ
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ZE ŽIVOTA OBCE

Předvánoční návštěvy v domovech pro seniory jinak
Stalo	se	již	tradicí,	že	v	předvánočním	čase	navštěvují	zástupci	

Obce	Ostrožská	Nová	Ves	domovy	důchodců.	Letos	tomu	bylo	ji-
nak.	Zasáhla	nás	další	vlna	koronaviru	a	návštěvy	v	domovech	byly	
a	jsou	zakázané.	Proto	se	paní	starostka	rozhodla	16.	prosince	2020	
navštívit	domovy	pro	seniory	osobně	a	předat	vánoční	balíčky,	vý-
tisky	Profilů	a	kalendář	naší	obce	pro	rok	2021	na	recepci	vedoucím	
domovů	s	přáním	krásných	Vánoc	a	hodně	zdraví	v	nastávajícím	
roce	2021.	Určitě	našim	spoluobčanům	dárečky	udělaly	radost.

Věřme,	že	v	roce	2021	se	situace	zlepší	a	zase	zástupci	obce	
budou	moct	naše	seniory	v	domovech	navštívit.
Domov důchodců Uherské Hradiště 
Marie	Hanáková	 Krajiny	143
Josef	Zajíc	 Na	Hrázi	23
Hedvika	Chmelařová	 Na	Láni	330,	zemřela	21.	12.	2020
Vladislava	Bočková	 			Dědina	18,	zemřela	23.	12.	2020

Domovinka Uherský Ostroh
Marie	Zajícová		 Dolní	190
Lubomír	Jurásek	 Hřbitovní	265
Božena	Zajícová	 Záhumení	400
Ústav sociální péče Velehrad
Vladimír	Vitek	 Kopanice	317
Jolana	Žigová	 U	Ráje	408
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kvasice
Milada	Botková	 Nivky	665
Domov se zvláštním režimem, Loučka
František	Kopeček		 Na	Láni	211
Všem seniorům přejeme hodně a hodně zdraví, pohody a klidu.

Miroslava Vajdíková

Vzpomínka na vznik naší republiky
Každý	rok	představitelé	obce,	členové	obecního	zastupitelstva	

a	 spoluobčané	 uctívají	 pietním	 aktem	 vznik	 Československé	 re-
publiky.	Nechybí	nikdy	Novovešťanka,	která	tento	akt	zahájí	svými	
skladbami	a	zakončí	jej	naší	hymnou.

Letos	tomu	bylo	jinak.	Jak	města	či	vesnice,	tak	i	jejich	vedení	
uctili	památku	vzniku	republiky	z	důvodu	pandemie	bez	účasti	ve-
řejnosti.	Proto	v	době	koronavirové	krize	položili	věnec	k	pomníku	
I.	světové	války	a	kytici	k	pomníku	T.	G.	Masaryka	jen	paní	starostka	
Jaroslava	Bedřichová,	místostarostové	pan	Jaromír	Lažek	a	pan	Ma-
rek	Jurásek.	Na	stránkách	obce	byly	uveřejněny	fotografie	a	projev	
paní	starostky,	který	měla	přichystaný	k	oslavám.	Zde	z	něj	cituji:

„Vážení občané, 
dnešního dne jsme si připomněli 102. výročí vzniku samostat-

ného Československa a uctili památku obětem první světové války 
položením věnce u pomníku obětí I. světové války. Z důvodu pan-
demické situace proběhlo vše bez přítomnosti veřejnosti. Zároveň 
jsme položili kytici k pomníku pana prezidenta T. G. Masaryka, 
abychom i jemu uctili památku. 

Letošní výročí vzniku Československé republiky slavíme ve 
velmi zvláštních podmínkách. Po velmi dlouhé době prožíváme 
epidemii, která dramatickým způsobem zasahuje do života jednot-
livců a celé společnosti. Není pamětníka, který by mohl vyprávět, že 
něco podobného zažil.

Současná epidemie je zcela mimořádný zásah do organismu 
společnosti. Takovým zásahem bývá i válka, převrat či revoluce, 
průběžné změny klimatu, jak je známe z dějin. V takových situa-
cích musel člověk změnit své chování a naučit se nové věci. Musel 
se vnitřně vyrovnat se změnami a musel si přeskládat své postupy. 
Nešlo o změnu hodnot či přesvědčení, ale vnitřní zvládnutí nastalé 
změny. Říká se tomu překreslení myšlenkové mapy.

28. říjen 1918 přinutil lidi k překreslení myšlenkové mapy. Lidé 
žili dlouho v míru ve stabilizované společnosti, pak přišla válka, 
rozpad monarchie a vznik málo životaschopných problematických 
států. Mladí muži umírali za císaře pána, nyní byl jejich hlavou 
prezident republiky. Byli zvyklí, alespoň u nás, na určitou hmata-
telnou podporu knížat Lichtenštejnů, nyní všechny šlechtické tituly 
byly zrušeny a velkostatky parcelovány, staré mocnářství se formál-
ně hlásilo ke katolické víře, nyní nastal náboženský a ideový zma-
tek. A v tom všem se ocitl Novovešťan a Chyličan roku 1918. Musel 
překreslit myšlenkovou mapu.

Jsem toho názoru, že současná epidemie i nás všechny nutí 
k tomu, abychom svoji vlastní myšlenkovou mapu překreslili. Člo-
věk má v sobě schopnost přežít, ale musí pro to něco udělat. V prv-
ní řadě musí překreslit svoji myšlenkovou mapu, aby díky svému 

přesvědčení, své rodině a své vlasti vyšel z bouří, zmatků a hrůz 
doby nezlomen, ale pokud možno posílen a schopen rozvíjet se ve 
světě zcela jiném.

I v Nové Vsi musíme v mnohém jako jednotlivci i společnost 
obce překreslit své myšlenkové mapy, a to nejen díky epidemii ko-
ronaviru. Zásadně se mění způsoby obživy. Mění se kultura a styl 
v obci. Zcela se po staletích vyměňuje obyvatelstvo obce se vše-
mi důsledky. Setkáváme se s plodem extrémního individualismu, 
s bezohledností a vulgarismem. Setkáváme se ale i s mezilidskou 
solidaritou, obnovou tradic a hodnot, které se zdály být na ústu-
pu. Především musíme překreslovat své myšlenkové mapy v rodině, 
doma, protože poznáváme, že domov a rodina v době turbulent-
ních časů nabývá na velmi praktickém významu. Kéž se nám daří 
tyto naše vnitřní proměny uskutečňovat. Myslím, že v tom je odkaz 
oslavovaného výročí.

Vážení občané, přeji všem hezké zdravé dny a zároveň prosím 
o důsledné dodržování vládou nařízených karanténních opatření. 
Svým ukázněným chováním můžeme přispět ke zlepšení zdravotní 
situace nejen v naší obci a společnému zvládnutí této nelehké doby.“

Tolik	z	projevu	paní	starostky	Jaroslavy	Bedřichové.	Věřím,	že	
občané	naší	obce	zavzpomínali	na	výročí	v	soukromí.

Neměli	bychom	zapomínat	na	vznik	republiky,	kdy	jsme	získali	
svobodu,	o	kterou	tak	naši	předkové	bojovali.

Miroslava Vajdíková
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Nejstarší občané naší vesnice v roce 2020
Spoluobčané,	kteří	oslavili	90	a	více	let,	jsou	uvedeni	podle	měsíce,	v	němž	se	narodili.

Únor
96	let	 Marie	Červenáková	 Dědina	13,	zemřela	1.	prosince	
95	let	 Paulína	Kupcová	 Mírová	913
94	let	 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180
92	let	 Anna	Botková	 Obecnice	725
Březen
92	let	 Marie	Štěrbová	 Dědina	162
91	let	 Marie	Nedbalová	 Školní	704
91	let	 František	Bedřich	 Nivky	740
90	let	 Marie	Peprníčková	 Chylická	262
Duben
93	let	 Jiřina	Potrusilová	 Dolní	352
91	let	 Jarmila	Jochová	 Za	Kostelem	730
Květen
95	let	 Josef	Stužka	 Dědina	170,	zemřel	29.	září	

93	let	 Marie	Galušková	 Dědina	182
Červen
92	let	 Marie	Bartošková	 Družstevní	820
91	let	 Anna	Zalubilová	 Chylická	36,	zemřela	9.	prosince
90	let	 Božena	Zajícová	 Záhumení	400,	tč.	DD	Uh.	Ostroh 

Červenec
96	let	 Vlasta	Galušková	 Chylice	2
92	let	 Marie	Vařechová	 Nová	762
91	let	 Josef	Zajíc	 Dědina	484
90	let	 Ludmila	Turečková	 Kunovská	244
90	let	 Anna	Majíčková	 Záhumení	505	
90	let	 Hedvika	Chmelařová	 Na	Láni	392,	tč.	DD	Uherské	

Hradiště,	zemřela	21.	prosince
Září
93	let	 Václav	Mičola	 Osvobození	192
91	let	 Drahomíra	Šálková	 Záhumení	662
Říjen
95	let	 Vlasta	Ondračková	 Nivky	426
92	let	 Květoslava	Lagová	 Sadová	857
91	let	 Marie	Mičolová	 Osvobození	192
Listopad
97	let	 Ludmila	Vavřincová	 U	Ráje	338

Všem	 našim	 nejstarším	 občanům	 přejeme	 v	 této	 nevlídné	
době	jen	a	jen	zdraví,	pohodu	a	krásný	podzim	života.

Miroslava Vajdíková

ZE ŽIVOTA OBCE / ŠKOLA

Ve školce to žilo…
Velmi	pěknou	akcí	bylo	pouštění	draků.	Děti	ve	školce	draky	

namalovaly	a	přestavovaly	 si,	 jaké	draky	by	pouštěly.	Pomohli	
rodiče,	a	tak	si	děti	přinesly	z	domova	draky,	které	pak	s	paní	
učitelkou	pouštěly.

Na	 svátek	 Halloween	 si	 v	 Koťátkách	 děti	 pěkně	 vyhrály.	
Měly	 masky,	 hrály	 hry,	 cvičily	 a	 dováděly.	 Hnědý	 den	 byl	 pro	
děti	velmi	zajímavým.	Většina	přišla	oblečená	v	hnědých	obleč-
cích,	malovaly,	zpívaly,	stavěly	a	hrály	hry.

Akce	 Podzimníčci	 je	 už	 ve	 školce	 tradicí.	 Dýně	 vyřezávají,	
zdobí	přírodniny,	kreslí,	doplňují	různými	listy,	pomáhají	i	rodiče	
a	pak	svá	díla	děti	vystavují	ve	třídách,	na	chodbách	a	před	školou.

Kdo	by	se	netěšil	na	příjezd	Sv.	Martina,	který	má	přijet	na	
bílém	koni	a	přinést	první	sníh.	A	protože	se	mu	to	již	několik	
let	nedaří,	tak	paní	učitelky	pro	děti	připravily	hry,	zpívání	a	do-
plňování	pracovních	listů.	Akce	se	opravdu	vydařila.

Každý	rok	přichází	do	školky	za	dětmi	sv.	Mikuláš	s	andělem	
a	čertem.	I	letos	tomu	nebylo	jinak.	Děti	si	nachystaly	písničky,	
básničky	a	říkanky.	Nikoho	čert	nevzal	do	pytle	a	všechny	děti	
dostaly	za	odměnu	balíčky.
Vánoční zpívání na zahradě

Paní	učitelky	a	zaměstnanci	školky	s	dětmi	prožily	krásné	vá-
noční	dopoledne	na	zahradě	mateřské	školy,	kde	si	zazpívali	ko-
ledy,	ozdobili	stromeček	a	ochutnali	cukroví,	které	děti	v	rámci	
dopoledních	činností	napekly.	Akce	měla	být	 i	 za	přítomnosti	
rodičů,	 ale	 koronavirová	 situace	 společnou	 akci	 nedovolila.	
I	tak	si	děti	krásné	dopoledne	užily	a	těšily	se	na	vánoční	svátky,	
na	dárečky	v	kruhu	rodinném.

Kateřina Kusáková

Projektové aktivity
I	když	ve	škole	platí	řada	opatření	kvůli	nákaze	covid-19,	sna-

žíme	se	dětem	i	nadále	zajišťovat	různé	formy	rozšiřování	jejich	
znalostí	a	dovedností.	V	měsíci	září	na	naší	škole	proběhly	výuko-
vé	programy	pro	žáky	6.,	7.	a	8.	ročníků	s	názvem	„Voda	–	život	
v	každé	kapce“	zaměřené	na	badatelské	a	přírodovědné	pozná-
vání.	Tyto	programy	nám	poskytla	organizace	SVČ	Klubko	Staré	
Město	a	v	jednotlivých	ročnících	se	zabývali	následujícími	tématy:
•	6.	ročník	–	Voda	na	Zemi,	význam	vody,	znečištění	vody	(pří-

činy	a	důsledky).
•	7.	ročník	–	Voda	v	krajině.	Jak	člověk	ovlivňuje	krajinu.
•	8.	ročník	–	Spotřeba	vody.

Díky	dotaci	z	projektu	Šablony	2	měly	děti	tuto	akci	zdar-
ma.Žáci	si	nejdříve	zpracovali	pracovní	listy,	pak	už	začalo	je-
jich	 samotné	 „bádání“	 pod	 dohledem	 zkušených	 lektorů.	 Po	
skončení	výukových	programů	ve	třídách	zůstaly	např.	nádoby	
s	vodou,	ve	kterých	plavali	různí	drobní	živočichové,	obrázky	
s	rozličnými	podobami	vody	nebo	básničky	o	vodě.

Věřím,	 že	 si	 všichni	díky	 těmto	programům	uvědomili,	 jak	
důležitou	roli	má	voda	v	našem	životě.

Jana Melichárková

Projektový den v pátých třídách
Na	 konci	 měsíce	 září	 proběhl	 v	 pátých	 třídách	 projektový	

den	s	názvem	Žijeme	v	Evropě.	Prezentovat	o	zemích	Evropy,	
zvláště	pak	o	Španělsku,	ve	kterém	dlouhodobě	pobývala,	při-
šla	Eliška	Fejfarová.	Připravila	si	pro	žáky	poutavou	prezenta-
ci,	 plnou	 fotek	 a	 videí.	 Nabídla	 také	 dětem	 ochutnávku	 dvou	

tradičních	 pokrmů.	 Páťáci	 formulovali	 srozumitelné	 a	 zajíma-
vé	otázky.	V	závěru	dne	jsme	tvořili	vlajky	nejen	z	evropských	
zemí,	které	jsme	nalepili	jako	listy	stromu.

Markéta Vávrová
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ŠKOLA

Pracovní činnosti v 5. A
V	polovině	října	jsme	se	s	dětmi	pustili	do	dlabání	dýní.	Žáci	

byli	 rozděleni	na	kluky	a	holky,	aby	si	každá	skupina	vydlaba-
la	a	vyřezala	svou	obrovskou	dýni.	Dýně	nám	přivezla	Elenka	
Koukolská	z	vlastní	zahrádky,	které	tímto	moc	děkujeme.	Holky	
i	kluci	se	do	práce	vrhli	jako	po	hlavě	a	dílo	se	zdařilo	nad	oče-
kávání.	Společně	jsme	se	vyfotili	a	zástupci	kluků	a	holek	dýně	
nainstalovali	 před	 budovou	 školy.	 Po	 víkendu	 jsme	 o	 1	 dýni	
přišli,	 byla	 rozšlapána.	 Pár	 dětí	 ze	 třídy	 ale	 neváhalo,	 koupili	
a	vydlabali	novou	dýni,	kterou	za	rozšlapanou	vyměnili.	Tak	se	
mohly	zase	dvě	dýně	pyšnit	před	budovou	školy.	Velké	díky	za	
váš	dobrý	skutek	a	skvělou	partu	páťáků.

Markéta Vávrová

Druháčci byli pasováni na čtenáře
Nastal	měsíc	říjen	a	druháčci	se	zaslouženě	dočkali	dlou-

ze	 očekávaného	 pasování	 na	 čtenáře.	 Po	 krátkém	 přivítá-
ní,	 úvodu	 a	 příjemném	 naladění	 bylo	 každé	 z	 dětí	 vyzváno	
k	přečtení	dvou	vět	z	předem	vybraného	textu.	V	první	třídě	
se	 všechny	děti	naučily	hezky	 číst	 a	 jen	 čekaly	na	 slavnost-
ní	moment	pasování,	kterého	se	ujala	naše	paní	knihovnice	
a	paní	starostka	obce.	Odměnou	byla	dětem	knížka	a	časopis	

Sluníčko.	Pozvaný	kouzelník	vykouzlil	dětem	úsměv	na	tvá-
řích	a	vesele	je	provedl	různými	kouty	světa.	Legrace	bylo	až	
až	a	smích	se	nesl	celým	prostorem.	Děti	prožily	nezapome-
nutelný	zážitek	a	věříme,	že	radost	ze	čtení	a	knihy	je	budou	
provázet	celý	život.

Marta Straková
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ŠKOLA

Logická olympiáda 
I	 letos	 se	 naše	 škola	 už	 poosmé	 zapojila	 	 do	 celostátní	

soutěže	„Logická	olympiáda“,	kterou	organizuje	 společnost	
Mensa	 ve	 spolupráci	 s	MŠMT.	 	 Jedná	 se	o	unikátní	 soutěž,	
ve	které	 žákům	nestačí	 jen	naučené	znalosti,	 ale	naopak	 se	
od	nich	vyžaduje	samostatný	kreativní	přístup	a	logické	uva-
žování.	 Letos	 jsme	 se	 zapojili	 do	 dvou	 kategorií,	 tradičně	
proběhlo	základní	kolo	pro	druhý	stupeň	v	termínu	od	8.	do	
14.		října	2020.	Už	podruhé	jsme	se	zapojili	i	do	základního	
kola	pro	první	stupeň	3.–5.	ročník,	které	proběhlo		1.–7.	října	
2020.		Pilotně	se	po	konzultaci	s	rodiči	zapojilo	6	žáčků	dru-
hého	ročníku.	

Z	 celkového	 počtu	 25	 žáčků	 třetích	 až	 pátých	 tříd,	 kteří	
si	většinou	vyzkoušeli	poprvé	úroveň	náročnosti	jednotlivých	
příkladů	a	celkový	časový	tlak	při	plnění	celého	testu,	se	z	více	
jak	75%	úspěšností	umístilo	8	žáků	v	první	polovině	ze	všech	
řešitelů	této	kategorie.	V	kategorii	A	(3.–5.	ročník	ZŠ)	se	cel-
kem	zapojilo	12509	řešitelů,	z	toho	v	našem	kraji	454.	Velkým	

úspěchem	je	postup	tří	žáků	–	Michala	Tomečka	(3.	B),	Ka-
mily	Hrbáčkové	(5.	A)	a	Lucie	Bartkové	(5.	A)	do	krajského	
kola	této	soutěže,	které	proběhlo	online	6.	11.	2020.		

Tímto	 děkujeme	 i	 rodičům,	 kteří	 pomáhali	 při	 samotné	
administraci.	

Konkurence	 byla	 velká	 v	 kategorii	 druhého	 stupně,	 kdy	
se	 v	 celé	 ČR	 zapojilo	 do	 soutěže	 16876	 řešitelů,	 z	 toho	
v	našem	kraji	1013.	Na	naší	 škole	se	zaregistrovalo	51	žáků	
od	6.	do	9.	ročníku.	Mezi	nejúspěšnější	řešitele	se	probojova-
lo	21	žáků,	kteří	měli	přes	75%	úspěšnost.	Nejlepších	výsled-
ků	v	naší	škole	dosáhl	Š.	Svoboda	(8.	B),	M.	Hlůšek	(6.	 tř),	
T.	Frolka	(8.	B),	V.	Slavíková	(6.	tř.),	M.	Kusáková	(7.	tř.).

Vítězům	 patří	 gratulace	 a	 všem	 zúčastněným	 pochvala	
a	přání	úspěchu	v	příštím	ročníku.	

Nataša Gabrhelová 

1. B třída
Paní	učitelka	nám	zadávala	úkoly,	které	jsme	s	rodiči	každý	

den	pečlivě	plnili.	Také	jsme	měli	online	výuku	ČJ	a	M,	někdy	
také	prvouky.	Ale	ve	škole	s	kamarády	je	to	lepší!

Žáci 1. B

Děkuji	za	zodpovědný	přístup	všech	rodičů,	hlavně	za	to,	jak	
zvládli	všechny	technické	novinky,	které	nám	díky	distanční	vý-
uce	přibyly.

Lenka Běhalová

DISTANČNÍ VÝUKA V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
1. A a 1. B třída

Šest	týdnů	–	tak	dlouho	trvala	prezenční	výuka	od	začátku	škol-
ního	roku	do	dne,	než	se	v	důsledku	vládních	opatření	školy	zase	
zavřely.	Ale	i	za	tuto	krátkou	dobu	se	i	 ti	nejmenší,	děti	prvních	
tříd,	nejen	seznámily	s	novým	školním	prostředím,	paní	učitelkou	
a	svými	spolužáky,	ale	také	se	„stihly“	naučit	prvních	pět	písmen	
a	počítat	v	oboru	do	pěti.	A	i	když	se	může	zdát,	že	to	nejsou	zá-
klady	zvlášť	pevné,	v	době	distančního	vzdělávání	a	online	výuky	
jsme	stavěli	právě	na	nich.	Díky	skvělé	spolupráci	rodičů,	bez	kte-
rých	by	v	případě	prvňáčků	online	ani	offline	výuka	nebyla	možná,	
jsme	se	malými	krůčky	posouvali	ve	vzdělávání	dále.	Kromě	každo-
denních	online	hodin	českého	jazyka	a	matematiky	pracovali	ro-
diče	s	dětmi	velmi	zodpovědně	a	poctivě	i	na	úkolech	v	ostatních	
předmětech,	které	byly	zadávány	offline.	Pomocníkem	k	této	práci	
mohla	být	dětem	i	rodičům	videa,	ve	kterých	jsme	s	paní	učitelkou	

z	 1.	 B	 názorně	 vysvětlovaly,	 jak	 s	 jednotlivými	 úkoly	 pracovat.	
A	přestože	práce	nebylo	málo,	možná	ne	vždy	to	doma	šlo	všechno	
snadno	a	hladce	a	vyžadovalo	to	někdy	velké	úsilí	a	třeba	i	„pevné	
nervy“	rodičů,	děti	se	v	době	distanční	výuky	posunuly	zase	o	kus	
dále,	mnohé	z	nich	už	hezky	plynule	čtou	slabiky	i	celá	slova	a	do-
káží	 dobře	 sčítat	 i	 odčítat	 až	 do	 sedmi.	 Pověstnou	 třešinkou	 na	
dortu	byl	zájem	dětí	pracovat	i	na	dobrovolných	úkolech,	jakými	
bylo	například	tvoření	z	podzimních	přírodnin.	Kromě	fotografií	
splněných	úkolů	a	videoukázek	čtení	jsem	tak	dostávala	krásné	ob-
rázky	s	nádhernými	výtvory	dětí.	Velká	pochvala	dětem,	obrovské	
poděkování	rodičům	–	to	jsou	poslední	slova,	kterými	bych	shrnula	
toto	nelehké	období.

Pavla Sedláčková

2. A třída a kroužek BADATEL 
Nebylo	velkým	překvapením,	když	 jsme	se	znovu	začali	učit	

z	„pohodlí“	domova.	S	nemalými	zkušenostmi	z	jara	jsme	se	vrhli	
na	online	výuku,	na	obvyklou	komunikaci	a	posílání	úkolů	přes	
WhatsApp.	Děti	začínají	být	opravdu	samostatnější	a	zodpovědní	
za	své	povinnosti.	Rodiče	jsou	nám	velkou	oporou,	za	což	jim	pa-
tří	veliké	uznání	a	díky!

Pokračovali	 jsme	 také	 v	 kroužku	 Badatel,	 který	 využíváme	
díky	šabloně	2	a	navštěvuje	ho	čtrnáct	dětí		z	2.	A.	Protože	jsme	
se	seznámili	s	domácími	skřítky	a	jejich	Lesním	lexikonem	už	ve	
škole	před	distanční	výukou,	nebyl	problém	navázat	a	zpestřit	
si	výuku	i	v	online	podobě.	Děti	dostaly	další	dopis	od	skřítků	
s	prosbou	o	pomoc.	Prostřednictvím	splněných	úkolů	skřítkům	
pomáhají	poznávat	les,	ve	kterém	se	znenadání	ocitli.	Naposle-
dy	 jsme	 jim	 prozradili,	 že	 se	 nachází	 v	 lesíku	 zvaném	 Místeč-
ko	a	každé	z	dětí	 je	 v	 lese	ochotně	navštívilo.	Kromě	 toho	 se	
zajímáme	 o	 experimenty	 a	 nejrůznější	 pokusy.	 Velmi	 nás	 těší	
poznávání	čehokoliv.		Naposledy	nás	okouzlil	optický	klam	a	te-
koucí	„láva“	ze	sopky.	

Ve	 škole	 nám	 je	 dobře.	 Jsme	 spolu	 rádi	 a	 je	 nám	 veselo.	
V	 předmětech	 matematika	 a	 český	 jazyk	 zvládáme	 veškeré	

učivo,	dokonce	se	nám	podařilo	naučit	počítat	opičku	Páju	(tříd-
ního	maskota)	pomocí	šipkového	zápisu	v	Hejného	metodě	ma-
tematiky.	 Často	 jsme	 na	 vzduchu	 a	 hrajeme	 suprovní	 hry,	 při	
kterých	se	zároveň	učíme.	

Marta Straková
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2. B třída 
Žáci	2.	B	potřebovali	při	distanční	výuce	pomoc	od	rodičů,	

protože	jejich	znalost	práce	na	PC	je	ještě	velmi	malá.	Ale	pod	
vedením	paní	učitelky	a	s	podporou	rodiny	se	jim	dařilo	velmi	
pěkně	plnit	úkoly	a	získávat	nové	vědomosti.	A	protože	vzdě-
lávání	není	 jen	o	čtení,	psaní	a	počítání,	plnili	 žáci	 taky	úkoly	
praktických	činností	s	vycházkou	do	přírody.	Mandaly	se	jim	vel-
mi	povedly.	Děkuji	rodinám	druháčků	za	vstřícnost	a	podporu	
v	práci	jejich	dětí	při	celé	distanční	výuce.

 Jitka Truclová

3. A třída
To	jsou	ale	novinky!	Učit	se	vyjmenovaná	slova	online,	po-

mocí	počítačů,	notebooků,	tabletů	a	mobilních	telefonů?	To	by	
nás	ani	ve	snu	nenapadlo.	A	přece	je	to	skutečnost.	Děti	se	dnes	
pomocí	moderní	techniky	mohou	vzdělávat.	A	jde	jim	to	velmi	
dobře.	 Až	 se	 mi	 tají	 dech,	 když	 vidím,	 s	 jakou	 samozřejmostí	
děti	zvládají	ovládat	nejmodernější	technologie.	O	to	více	mu-
sím	smeknout	před	rodiči,	kteří	děti	podporují	a	učí	se	společ-
ně	s	nimi	zkrotit	tu	dnešní	nezkrotnou	techniku.	A	ještě	jedna	
vlastnost	je	tak	důležitá	pro	vzdělávání	v	této	době.	Je	to	trpě-
livost.	 Ta	 každodenní	 mravenčí	 práce	 s	 jakou	 rodiče	 dokážou	
své	děti	v	učení	podporovat.	Díky	Vám!	Věřím,	že	toto	úsilí	se	
přetaví	na	ty	nejlepší	základy	pro	budoucnost	Vašich	dětí.

Badatelé	 ze	3.	A	nezahálí.	Během	distanční	 výuky	 jsme	 se	
dozvěděli	spoustu	zajímavostí	o	teplotě	a	hmotnosti.	Nejvíce	se	
nám	líbí	pokusy	a	měření,	které	nám	odhaluje	různé	fyzikální	
a	chemické	zákonitosti.	Dozvěděli	jsme	se	například,	že	teplo-
měr	může	obsahovat	různé	kapaliny	–	rtuť	nebo	líh.	Také	jsme	
zjistili,	proč	je	v	iglú	teplo.	Překvapilo	nás	také,	jak	velké	horko	
je	na	Slunci.	Prostě,	věda	nás	baví,	i	když	je	on-line.

Denisa Hanáčková

4. A třída
Při	loučení	se	žáky	a	přechodu	na	podzimní	distanční	výuku	

už	nezněl	třídou	takový	jásot	jako	na	jaře.	Někteří	hoši	mně	sice	
popřáli	hezké	prázdniny,	ale	většinou	děti	tušily,	že	se	o	žádné	
prázdniny	 jednat	 nebude.	 Tentokrát	 jsme	 měli	 zadávání	 učiva	
i	přes	MS	Teams	a	přibyla	i	výuka	online.	Všichni	jsme	se	naučili	
něco	nového	a	posunuli	jsme	se	zase	o	kousek	dál.

Ráda	 bych	 poděkovala	 vedení	 školy	 za	 technickou	 podpo-
ru	 a	 vybavení	 pro	 distanční	 výuku.	 Mé	 poděkování	 patří	 i	 všem	

rodičům	žáků	4.	A	za	spolupráci,	vstřícnost,	ochotu	a	trpělivost.	Od	
30.	listopadu	jsme	opět	ve	škole.	Povykládali	jsme	si,	jaké	to	bylo	
doma.	Teď	už	opakujeme,	procvičujeme	a	probíráme	nové	učivo.	
Minulý	 týden	 navštívil	 školu	 i	 sv.	 Mikuláš.	 Všichni	 se	 těšíme	 na	
Vánoce	i	na	další	běžný	průběh	školního	roku.	Záleží	na	každém	
z	nás.

Jarmila Valihrachová

3. B třída
Tak	jako	v	minulém	školním	roce	i	letos	jsme	se	vrátili	k	do-

mácí	výuce.	Tentokrát	jsme	už	ale	věděli,	do	čeho	jdeme	a	byli	
jsme	 lépe	 připraveni.	 Nebo	 aspoň	 paní	 učitelka.	 Připravit	 se	
totiž	na	čas	bez	kamarádů	není	tak	jednoduché.	Ale	i	s	tímto	
jsme	 si	 poradili	 už	 lépe.	 Seznámili	 jsme	 se	 s	 novou	 aplikací	
MS	Teams,	která	nám	umožnila	si	s	kamarády	volat	a	vidět	se.	

Takže	kromě	toho,	že	se	na	MS	Teams	učíme	všechny	důležité	
předměty,	tak	si	tam	taky	čteme	pohádky,	vykládáme	při	čaji	
nebo	děláme	různé	aktivity.	Tímto	způsobem	si	společný	čas,	
který	nám	chybí,	aspoň	trochu	vynahrazujeme.	Do	školy	se	už	
ale	těšíme.

Banka Španělová
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4. B třída
Cestovala?	V	dnešní	době?
V	naší	třídě	jsme	vymysleli,	jak	na	to	vyzrát.	Děti	si	vybraly	

své	oblíbené	místo	v	České	republice,	vyhledaly	fotografie,	při-
chystaly	si	o	něm	krátké	vypravování	(zajímavost,	proč	si	místo	
vybraly…)	a	na	závěr	otázku	pro	spolužáky.	Vše	jsme	spojili	do	
prezentace	a	cestovatelská	hodina	v	rámci	distanční	výuky	moh-
la	začít.	Každý	z	nás	se	dozvěděl	něco	nového	o	naší	vlasti,	ale	
i	o	našich	spolužácích.

Troufnete	si	poznat,	kam	všude	zavítali?	Všechny	fotky	jsou	
na	stránkách	školy.

Hana Drštičková

5. A třída
Ani	nám	se	distanční	 výuka	nevyhnula	a	od	poloviny	 října	

se	s	dětmi	učíme	na	dálku.	Žáci	se	téměř	ze	dne	na	den	museli	
naučit	ovládat	 techniku	na	takové	úrovni,	aby	se	zvládli	nejen	
připojit	k	online	hovoru	a	zapnout	si	mikrofony,	ale	museli	se	
naučit	 svou	 práci	 vyfotit,	 správně	 odeslat,	 popř.	 nahrát	 přílo-
hu.	Spousta	dětí	se	poprvé	setkala	i	s	programy	jako	jsou	Word	
a	PowerPoint.

Obrovské	díky	patří	Vám,	rodičům,	kteří	jste	dětem	se	vším	
pomáhali	a	byli	jim	nablízku.	Po	šesti	týdnech	distančního	vzdě-
lávání	jsou	už	páťáci	natolik	zruční,	že	ovládají	techniku	samo-
statně	a	daří	se	jim	odevzdávat	spoustu	dobře	odvedené	práce.

Markéta Vávrová

Výuka matematiky na druhém stupni
Letošní	podzim	trávíme	znovu	doma.	Stejně	jako	na	jaře	jsme	

začali	vyučovat	distančně.	Protože	chceme	našim	žákům	předávat	
jen	to	nejlepší,	začali	jsme	používat	výborného	pomocníka	–	MS	
Teams.	

Možnosti	MS	Teams	jsou	velmi	různorodé.	Kromě	toho,	že	se	
můžeme	vidět	se	svými	žáky	a	trochu	si	i	popovídat,	snažíme	se	
hlavně	učit.	Sdílíme	žákům	například	námi	vytvořené	prezentace,	
pracovní	listy	nebo	trošku	kostrbatě	píšeme	na	whiteboard.

Výuku	jsme	rozdělili	na	práci	online,	kde	se	snažíme	s	žáky	
probrat,	vysvětlit	a	zkontrolovat	nové	učivo,	a	práci	offline,	kdy	
se	žáci	snaží	plnit	úkoly	samostatně	a	upevňovat	své	nabyté	vě-
domosti.		

Pozitiva	distanční	výuky	vidíme	hlavně	v	tom,	že	se	žáci	naučili	
pracovat	v	nové	aplikaci,	že	musí	mluvit,	odpovídat	na	dotazy	a	umět	
se	zorientovat	v	úkolech.	

Protože	 patří	 matematika	 k	 hlavním	 předmětům,	 probíhají	
online	hodiny	třikrát	týdně,	kdy	jednou	mají	žáci	hodinu	půlenou,	
aby	byla	efektivita	práce	ještě	větší.	Pochopit	zlomky,	lomené	vý-
razy	a	desetinná	čísla	je	docela	fuška	i	ve	škole,	ale	věříme,	že	to	
společně	zvládneme.	

Jako	důležitý	středobod	všeho	vidíme	hlavně	snahu	a	píli	našich	
žáků,	také	pozitivní	přístup,	protože,	když	se	chce,	všechno	jde.	

Jana Jurásková, Nataša Gabrhelová, Miroslava Prchlíková

„Dobré ráno, nachystejte si sešit, učebnici a psací potřeby.“
Mnozí	by	si	mohli	myslet,	že	začíná	běžná	hodina	ve	škole,	ale	

není	tomu	tak.	Za	poslední	měsíc	a	půl	tak	začínaly	online	hodiny	
českého	jazyka,	kde	na	jedné	straně	před	monitorem	seděla	paní	uči-
telka,	vysvětlovala	nové	učivo,	které	následně	s	dětmi	procvičovala	
a	také	chystala	písemky	a	na	straně	druhé	poslouchalo,	odpovída-
lo,	snažilo	se	vypracovat	různé	úkoly	nebo	podřimovalo	15–26	dětí	
(podle	početnosti	třídy).	Ne	vždy	to	bylo	jednoduché,	občas	někdo	
„vypadl“,	odpojil	se	zvuk,	potýkali	jsme	se	s	problémy	s	připojením.	
Někdy	se	na	druhém	konci	ozvalo:	„Já	tomu	vůbec	nerozumím.“		To	
pak	 následovaly	 další	 soukromé	 hodiny,	 či	 konzultace,	 ve	 kterých	
se	vše	ještě	jednou	vysvětlilo,	až	se	na	druhém	konci	ozvalo	vítězné:	

„Aha!“	Ale	na	to	vše	jsme	si	všichni	zvykli	a	naučili	se	s	tím	vypořá-
dat.	Probíhaly	tak	nejen	hodiny	českého	jazyka,	ale	i	doučování.	Bylo	
to	jiné,	ale	zvládalo	se	to.	Po	těchto	zkušenostech	jsme	se	stali	ma-
záky	v	řešení	všech	možných	i	nemožných	situací.	Kombinace	obou	
forem	výuky	se	stala	přínosnější	než	na	jaře.

Teď	už	se	ale	všichni	těšíme	na	normální	hodiny	ve	škole,	kdy	
se	budeme	nejen	učit,	ale	i	povídat	si	o	věcech,	na	které	v	online	
hodinách	nebyl	čas.

Akorát	nyní	už	nebudeme	moci	říct:	„Vypni	si	zvuk,	ať	ne-
rušíš	ostatní!“

Jana Melichárková, Jana Pašková
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Hodnocení distanční výuky ve škole
Školní	rok	2020/2021	jsme	sice	za	dodržení	přísných	hygienic-

kých	podmínek	zahájili	ve	škole,	ale	vývoj	epidemiologické	situa-
ce	nedovolil	pokračovat	v	prezenční	výuce	a	14.	října	2020	došlo	
k	uzavření	škol.	Stejně	jako	na	jaře	jsme	přešli	na	distanční	způsob	
vzdělávání.	Oproti	jaru	jsme	začali	pro	online	výuku	využívat	ná-
stroj	MS	Teams.	Důležitá	byla	dobrá	příprava	pedagogů,	kteří	už	
v	srpnu	absolvovali	první	školení	a	další	jejich	vzdělávání	následo-
valo	během	září	a	 října.	Všichni	pedagogové	byli	 vybaveni	note-
booky.	Velkou	výhodou	bylo,	že	se	během	prázdnin	podařilo	zrea-
lizovat	investiční	akci	ke	zkvalitnění	konektivity	školy.	Díky	dotaci	
MŠMT	i	díky	sponzorským	darům	jsme	nakoupili	techniku,	kterou	
jsme	mohli	zapůjčit	žákům,	aby	jejich	vzdělávání	na	dálku	bylo	co	
nejkvalitnější.	I	přes	tuto	podporu	je	nám	jasné,	že	distanční	výuka	
je	velmi	náročná	jak	pro	žáky,	tak	pro	rodiče,	bez	kterých	by	se	ne-
obešla	výuka	dětí	1.	stupně.	Velmi	nás	proto	zajímalo,	jak	hodnotí	
domácí	vzdělávání	právě	žáci	a	rodiče.	Za	tímto	účelem	jsme	pro	
ně	připravili	on-line	dotazník.

Dotazník	pro	žáky	prvních	až	čtvrtých	tříd	byl	distribuován	mezi	
rodiče.	Celkem	se	na	jeho	vyplnění	podílelo	120	rodičů.	Z	jejich	
odpovědí	 jsme	vysledovali,	 že	 realizovaná	výuka	přes	MS	Teams	

byla	velmi	vítána.	U	95	%	dětí	dopomohla	k	dobrému	porozumění	
zadání.	Množství	úkolů	bylo	přiměřené.	Zpětná	vazba	ze	strany	vy-
učujících	byla	výborná	(80	%).	U	žádného	žáka	rodiče	nepozorují	
zhoršení	vědomostní	úrovně.	

Na	druhém	stupni	žáci	vyplňovali	on–line	dotazník	během	tříd-
nické	hodiny.	Získali	jsme	tak	135	zpracovaných	dotazníků.	Z	vý-
sledků	vyplývá,	že	pro	98	%	žáků	byla	zpětná	vazba	ze	strany	uči-
telů	výborná,	zadávané	úkoly	byly	zajímavé/běžné	(88	%),	zhoršení	
úrovně	vědomostí	vnímá	30	%	žáků.	V	plnění	úkolů	potřebovalo	
15	%	žáků	pomoc	dospělého,	zbytek	si	poradil	samostatně,	nebo	
využil	konzultace	s	vyučujícím.	Za	nejúčinnější	způsob	výuky	bylo	
považováno	střídání	online	a	offline	formy.	

I		když			byla	od	30.	11.	opět	zahájena	prezenční	výuka,	je	pro	
nás	tato	zpětná	vazba	velmi	důležitá.	Jsem	ráda,	že	změny	ve	vzdě-
lávání	 u	 nás	 ve	 škole	 tak	 dobře	 zvládáme.	 Velký	 dík	 patří	 všem	
zaměstnancům	 školy	 za	 mimořádné	 nasazení.	 Především	 děkuji	
rodičům,	kteří	se	školou	spolupracují.	

Alena Horáková

Jan Amos Komenský – Učitel národů
„Má-li	se	člověk	stát	člověkem,	musí	se	vzdělat“	–	„Učit	 lze	

slovy,	 vychovávat	 jen	 příkladem“	 –	 „Škola	 hrou“…	 toto	 je	 jen	
zlomek	z	mnoha	citátů	českého	filozofa,	spisovatele	a	především	
pedagoga	světového	významu	a	největší	osobnosti	české	kultury	
17.	století.	Komenského	spisy	plně	docenila	teprve	moderní	doba,	
spatřující	v	něm	prvního	velkého	pedagoga,	jenž	formuloval	do-
dnes	platné	zásady	demokratičnosti	vzdělání	pro	hochy	a	dívky,	
přiměřenosti	látky,	srozumitelnosti	podání.	Jan	Amos	Komenský	
se	 narodil	 28.	 března	 1592	 v	 Nivnici	 u	 Uherského	 Brodu,	 tedy	

nedaleko	místa,	kde	žijeme	my.	A	tak	jsme	si	i	v	naší	škole	při-
pomněli	350.	výročí	jeho	úmrtí,	tedy	15.	listopad	roku	1670,	kdy	
tento	učený	a	moudrý	člověk	umírá	v	nizozemském	Amsteroda-
mu.	Pohřben	byl	v	nedalekém	městě	Naardenu.		O	jeho	osobnosti	
a	významu	 jeho	díla	 jsme	si	povídali	 v	 třídnických	online	hodi-
nách.	A	i	během	distanční	výuky	děti	tvořily,	kreslily,	maloval…	
Tématem	byla,	jak	jinak,	osobnost	Jana	Amose	Komenského.

Pavla Sedláčková

Matematický klokan
Letošní	ročník	Matematického	klokana	byl	opravdu	jiný	než	

ty	 předcházející.	 Tato	 matematická	 soutěž	 se	 většinou	 pořádá	
na	školách	v	průběhu	března.	Bohužel,	tak	jako	mnoho	termí-
nů	i	ten,	kdy	měl	být	pořádán	Matematický	klokan	2020,	zhatil	
covid-19.		Nějaký	čas	to	vypadalo,	že	se	soutěž	jen	odloží	a	vyčká	
se,	až	nastane	vhodná	doba	a	především	prezenční	výuka.	

Nakonec	došlo	k	velké	změně	a	 tato	soutěž	byla	pořádána	
on-line	formou.	

Na	naší	škole	se	jí	zúčastnilo	28	žáků.

Nejlepšími	řešiteli	byli:
v	kategirii	Klokánek	 Jakub	Mahdalík	6.	tř	(89	b.)
	 Anežka	Antálková	5.	B	(87	b.)
v	kategorii	Benjamín	 Šimon	Svoboda	8.	B	(81	b.)
	 Viktor	Kolář	8.	B	(56	b.)
v	kategorii	Kadet		 Michal	Vojtek	9.	tř.	(44	b.)
Všem	děkujeme	za	účast	a	těm	úspěšným	GRATULUJEME!

Miroslava Prchlíková
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Vzpomínka na 17. listopad
Distanční	výuka	hlavních	předmětů	probíhá	již	druhý	měsíc.	

Většina	žáků	si	zvykla	a	tato	forma	vzdělávání	jim	nedělá	větší	
potíže.	 Abychom	 získali	 od	 dětí	 zpětnou	 vazbu,	 uskutečňuje-
me	 online	 i	 třídnické	 hodiny.	 Zde	 si	 připomínáme	 především	
aktuální	dění	ve	společnosti,	ale	také	historické	události,	které	

ovlivnily	naše	životy.	Úkolem	žáků	druhého	stupně	bylo	zpra-
covat	téma	17.	listopadu	1939	či	1989.	Jak	si	s	tím	jednotlivci	či	
skupinky	poradili,	posuďte	sami.		

Patricie Bobková

Zpátky ve škole
Ve	 středu	 18.	 listopadu	 se	 za	 zpřísněných	 hygienických	

podmínek	vrátili	do	školních	lavic	žáci	prvních	a	druhých	tříd.	
Skončila	 tak	 pro	 ně	 distanční	 výuka	 a	 po	 více	 než	 měsíční	
pauze	se	konečně	mohli	setkat	se	svými	spolužáky	a	kamará-
dy	ve	svých	třídách.	Do	školy	přicházeli	sami	nebo	v	doprovo-
du	rodičů	a	z	úsměvů	na	tvářích	bylo	znát,	že	se	na	tento	den	
mnozí	z	nich	těšili.	Tady	už	na	děti	čekaly	třídní	paní	učitel-
ky	a	všichni	společně	se	vydali	za	novým	dobrodružstvím	do	
svých	tříd.	

Přejeme	všem	hodně	chuti	a	sil	do	další	školní	práce.

Pavla Sedláčková

Výtvarná soutěž „Betlém očima dětí ze školní družiny“
Předvánoční	čas	jsme	s	dětmi	započali	tvořením	a	povídá-

ním	si	o	významu	adventu	a	zrození	Ježíše	Krista.	Při	výrobě	
adventního	 svícnu	 se	děti	 také	dozvěděly	o	významu	advent-
ních	svící.

Následně	jsme	pro	děti	vyhlásili	výtvarnou	soutěž	s	názvem	
„Betlém	očima	dětí	ze	školní	družiny“.	Mnoho	dětí	se	aktivně	
zapojilo	a	vzniklo	mnoho	krásných	obrázků	s	touto	tématikou.	

Děti	nakreslily	pěkné	vyobrazení	Panny	Marie,	Josefa	i	Ježíška	
a	 některé	 přidaly	 na	 obrázek	 i	 nějaká	 ta	 zvířátka	 či	 tři	 krále,	
kteří	se	přišli	poklonit	Ježíškovi.	Dne	11.	12.	2020	jsme	soutěž	
ukončili	a	paní	učitelka	výtvarné	výchovy	vybrala	6	obrázků,	kte-
ré	byly	oceněny.	Malovaný	betlém	se	všem	povedl.

Taťána Jurásková, Alena Pilčíková,  
Denisa Haklová, Nataša Gabrhelová
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Prvňáčci už čtou ve slabikáři
Pondělí	 23.	 listopadu	 bylo	 pro	 děti	 z	 1.	 tříd	 významným	

dnem.	Za	bezmála	tři	měsíce	školní	docházky	si	osvojily	všech-
na	písmena	živé	abecedy	a	z	těchto	několika	prvních	souhlásek	
a	 samohlásek	 se	 naučily	 číst	 slabiky	 a	 také	 jednoduchá	 slova	
a	první	věty.	A	toto	už	stačilo	na	to,	aby	ve	skupinkách	dokázaly	
zvládnout	 úkoly	 na	 stanovištích,	 které	 pro	 ně	 jejich	 paní	 uči-
telky	připravily.	Kromě	čtení	 tak	ale	museli	všichni	zvládnout	
například	skládání	slov	ze	slabik,	poznat	správné	tvary	psacích	
písmen	a	přiřadit	je	k	jejich	tiskacím	podobám	nebo	třeba	ur-
čit	první	a	poslední	hlásku	slova	na	obrázku	či	spočítat	z	kolika	
slabik	se	které	slovo	skládá.	Ne	všechny	úkoly	byly	snadné,	ale	
společnými	 silami	 je	 všechny	 děti	 ve	 skupinkách	 zvládly	 a	 za	
každý	správně	provedený	úkol	získaly	 jeden	z	 šesti	klíčů,	kte-
ré	potřebovaly	k	odemčení	hradu,	ve	kterém	se	jejich	slabikáře	
ukrývaly.	Nic	už	tedy	nebránilo	tomu,	aby	paní	učitelky	prvňáč-
kům	jejich	první	knihu	slavnostně	předaly.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová

Přírodovědný klokan
I	letos	proběhla	na	naší	škole	soutěž	Přírodovědný	klokan.	

Tato	soutěž	je	určena	žákům	8.	a	9.	tříd.
Soutěž	pořádá	Přírodovědecká	fakulta	Univerzity	Palackého	

v	Olomouci	ve	spolupráci	s	Pedagogickou	fakultou	UP	v	Olo-
mouci.	Cílem	soutěže	je	vzbudit	zájem	žáků	o	technické	a	pří-
rodovědné	obory.

Letos	 se	 této	 soutěže	 zúčastnilo	 na	 naší	 škole	 35	 žáků.		
Všem	soutěžícím	děkujeme	za	snahu	a	gratulujeme	k	výkonům.

Nejlepší	řešitelé:
1.	Šimon	Svoboda	 8.	B
2.	Iva	Číhalíková	 9.	A
3.	Adriana	Lučná	 8.	B
4.	David	Žejdlík	 9.	A
5.	Michal	Taťák	 9.	A

Renata Němcová

Mladý chemik
Také	v	letošním	školním	roce	se	žáci	9.	třídy	zúčastnili	soutěže	

„Hledáme	nejlepšího	mladého	chemika	ČR“.	Tato	soutěž	probíhá	
pod	záštitou	zástupců	Svazu	chemického	průmyslu	ČR	a	organizá-
torem	regionálního	kola	je	Střední	průmyslová	škola	Otrokovice.	
Letos	je	hlavním	tématem	soutěže	voda.	Prvního	kola	se	zúčastnilo	
8	žáků	deváté	třídy	a	tři	nejlepší	postupují	do	dalšího	kola.

Nejlepší	řešitelé	školního	kola:
•	 Štěpánka	Smištíková
•	 Matyáš	Zelinka	
•	 David	Žejdlík

Renata Němcová

Čas adventní v 1. třídě
Nejkrásnější	svátky	v	roce,	kterými	jsou	pro	mnohé	z	nás	Vá-

noce,	se	pomalu	a	nezadržitelně	blíží.	Advent,	období	čtyř	neděl	
před	vánočními	svátky,	začal	v	neděli	29.	listopadu	a	na	advent-
ním	 věnci	 jsme	 zapálili	 první	 svíčku.	 Tuto	 krásnou	 a	 pro	 děti	
i	kouzelnou	atmosféru	 jsme	si	chtěli	navodit	 i	ve	škole.	A	tak	
jsme	si	při	poslechu	vánočních	koled	na	krátkou	chvilku	rozsví-
tili	první	svíčkou	krásný	adventní	věneček	a	také	si	společně	na-
zdobili	vánoční	stromeček.	Největší	radost	měly	děti	z	dlouhého	
papírového	řetězu,	který	si	společně	vyrobily	v	hodině	pracov-
ních	činností	a	následně	jej	téměř	„obřadně“	na	rozsvícený	stro-
meček	pověsily.	Vánoční	těšení	těch	nejmenších	v	sobě	ukrývá	
velké	kouzlo	…

Pavla Sedláčková
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Národní testování pro 9. třídy
Po	návratu	deváťáků	zpátky	do	školy	a	zahájení	prezenční	vý-

uky	proběhlo	Národní	testování	pro	9.	třídy,	které	se	uskutečni-
lo	on-line	pomocí	aplikace	ScioData.		Tohoto	testování	se	naše	
škola	účastní	každým	rokem.	Žáci	si	vyzkoušeli	své	vědomosti	

v	 testech	 z	 českého	 jazyka	 a	 matematiky.	 Výsledky	 testování	
slouží	nejen	k	ověření	jejich	současných	vědomostí,	ale	můžou	
být	užitečné	při	výběru	střední	školy.

Renata Němcová

Poděkování
Všechny	děti	potěší,	když	se	k	nim	dostanou	pěkné	hračky.	Kluci	

jsou	nadšeni	nejen	z	aut	a	holky	zase	z	panenek,	ale	také	z	magnetic-
kých	písmenek,	her...

I	našim	dětem	ze	školní	družiny	se	rozzářily	oči,	když	k	nám	
do	oddělení	přinesla	paní	Koukolská	sponzorský	dar.	Touto	ces-
tou	bychom	paní	Koukolské	chtěli	moc	poděkovat	za	to,	že	myslí	
na	naše	děti	 ve	 školní	družině	a	přinesla	pěkné	hračky.	Hned	
potěšily	mnoho	dětí.

Poděkování	 patří	 také	 paní	 Kroužilové,	 která	 podpořila	
kreativitu	a	tvůrčí	činnost	ve	školní	družině	tím,	že	nás	obdaro-
vala	spoustou	barevných	papírů.	Za	naše	děti	ze	školní	družiny	
srdečně	děkujeme.

Taťána Jurásková, Nataša Gabrhelová,  
Alena Pilčíková, Denisa Haklová

Předvánoční čas ve 2. A
Vánoce	se	blíží,	jelikož	je	dnešní	doba	složitější,	těšíme	se	

společně	o	 to	víc	z	každého	dne	 tohoto	předvánočního	času.	
Začali	 jsme	 tím,	 že	 jsme	 si	 ve	 třídě	 nazdobili	 vánoční	 stro-
meček.	Začátkem	týdne	si	povídáme	o	významu	 jednotlivých	
adventních	 nedělích,	 zvycích	 a	 tradicích,	 které	 jsou	 spojeny	
s	Vánoci.	Každý	den	otvíráme	adventní	kalendář,	který	skrývá	
zajímavé	vánoční	povídání	a	hry.	S	návštěvou	na	nás	nezapo-
mněl	ani	Mikuláš	s	čertem	a	andělem.	Přinesli	nadílku	a	věděli	
přesně	to,	kdo	by	se	měl	v	naší	třídě	zlepšit	v	dodržování	pravi-
del,	aby	nám	spolu	bylo	dobře.	Také	jsme	si	užili	mini	vánoční	
dílničky	 v	 rámci	 naši	 třídy.	 Děti	 společně	 tvořily	 nejrůznější	
vánoční	 ozdoby	 a	 přání	 pro	 své	 rodiče.	 V	 posledních	 dnech	
ještě	určitě	nezapomeneme	obdarovat	své	spolužáky	drobným	
dárečkem.	A	kdo	ví,	třeba	bude	pod	stromečkem	i	dárek	pro	
celou	třídu.

Vždyť	si	to	všichni	zaslouží!	Pracují	s	plným	nasazením	a	ve	
škole	se	jim	skvěle	daří!

Marta Straková
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Netradiční hasičský Mikuláš
V	 letošním	 roce	 byla	 naše	 činnost	 velmi	 omezena	 v	 rámci	

nařízení	vlády	spojených	s	šířením	pandemie	covid-19.	Proto	se	
nám	zalíbila	myšlenka	uspořádat	pro	členy	kolektivu	mladých	
hasičů	Mikulášskou	oslavu	alespoň	netradičně.

Akci	pod	názvem	Mikulášská	stezka	jsme	pro	členy	připravili	
v	 neděli	 6.	 12.	 Mladé	 hasiče	 čekalo	 pět	 zastávek	 na	 přibližně	
2	km	dlouhé	trase.	Děti	mohly	trasu	individuálně	projít,	zopa-
kovat	svoje	znalosti	z	hasičských	vědomostí	a	v	cíli	na	ně	čekala	
trojice	známých	postav	s	připravenými	dárky.

Celá	akce	byla	velmi	vítána	i	ze	strany	rodičů,	neboť	v	letoš-
ním	roce	byla	většina	různých	akcí	zrušena,	proto	nápad	ales-
poň	takto	uspořádat	mikulášskou	nadílku	uvítali.	Důkazem	byla	
i	účast	téměř	všech	našich	členů.

Děkuji	 všem	za	přípravu	a	organizaci	 akce	a	doufejme,	 že	
v	příštím	roce	nebudeme	muset	opět	hledat	nouzové	řešení.

Petr Kostrůnek

Hasiči sázeli stromy v obci
Již	delší	dobu	se	kolektiv	mladých	hasičů	ve	své	činnosti	za-

měřuje	nejen	na	vedení	mládeže	ke	sportu.	Proto	nás	oslovila	
možnost	grantu	od	nadace	ČEZ	na	obnovu	zeleně	na	veřejně	
přístupných	místech.

Po	dohodě	s	vedením	obce	byla	zpracována	žádost	na	výsad-
bu	dvaceti	ovocných	stromů	za	Domem	seniorů,	kde	dříve	byl	
ovocný	sad,	a	dále	osmi	stromů	v	prostoru	lázní,	které	pomohou	
vrátit	stín	pro	návštěvníky	v	letních	měsících.	Nadace	ČEZ	pod-
pořila	náš	projekt	v	plné	výši	a	to	76.000	Kč.	

Bohužel	v	době	výsadby	opět	nastala	omezení	shromažďová-
ní	lidí,	proto	se	do	výsadby	ve	spolupráci	s	obecními	pracovníky	
zapojila	spíše	starší	mládež	a	dospělí	členové	Sboru	dobrovol-
ných	hasičů.

Děkuji	všem	za	pomoc	při	realizaci	tohoto	projektu	a	věřím,	
že	akce	bude	prospěšná	pro	naši	obec	a	třeba	se	někdy	setkáme	
u	sklízení	úrody	naší	práce.

Petr Kostrůnek

Jaký byl rok 2020 pro včelaře?
Na	začátku	roku	jsme	ještě	stihli	uspořádat	výroční	členskou	

schůzi	–	konala	se	v	sobotu	8.	2.	2020,	zde	jsme	zhodnotili	rok	
2019.	Několik	dnů	po	naší	výroční	schůzi	začala	platit	omezení	
kvůli	pandemii	covid-19	a	toto	se	táhlo	v	průběhu	celého	roku	
2020.	Takže	 jsme	byli	nuceni	 zrušit	náš	 tradiční	 včelařský	den	
v	 lázních,	 následně	 i	 naplánovaný	 včelařský	 zájezd	 s	 našimi	
přáteli	 z	 Uherského	 Ostrohu	 na	 Slovensko	 a	 na	 podzim	 také	
i	společenský	večer,	který	každý	rok	s	našimi	přáteli	z	Uherské-
ho	Ostrohu	pořádáme.	Jediné,	co	se	nám	minulý	rok	podařilo	
zrealizovat,	bylo	dokončení	první	fáze	naší	včelařské	vzdělávací	
základny	Hájek	v	Ostrožské	Lhotě,	kde	taky	proběhla	v	srpnu	
oficiální	kolaudace,	byli	pozváni	všichni	naši	sponzoři,	zastupi-
telé	obcí	Ostrožská	Nová	Ves	a	Ostrožská	Lhota.	Všichni	 zú-
častnění	měli	možnost	zhlédnout	naše	snažení,	počasí	nám	vyšlo	
a	myslím	si,	že	si	všichni	společné	setkání	užili.	Jinak	se	bohužel	
v	průběhu	roku	z	důvodu	nemoci	covid-19	nic	moc	nedělo,	byli	
jsme	nuceni	zrušit	i	naše	členské	schůze	a	žádná	jiná	akce	nepři-
padala	v	úvahu.	Budeme	tedy	doufat,	že	se	situace	brzy	vrátí	do	
normálu	a	vrátíme	se	k	našemu	běžnému	provozu	–	uspořádáme	
včelařský	den	pro	veřejnost,	pojedeme	na	odložený	včelařský	zá-
jezd	a	sejdeme	se	opět	na	našich	schůzích	a	akcích.

Ve	vedení	organizace	jsme	nezaznamenali	žádné	změny.	Mi-
nulý	rok	jsme	na	výroční	schůzi	volili	výbor	naší	ZO,	ale	žádné	
změny	nenastaly.	Naše	organizace	má	k	dnešnímu	dni	39	čle-
nů	 a	 spravuje	 cca	 400	 včelstev.	 Průměrný	 věk	 včelařů	 v	 naší	

organizaci	je	56,3	let	a	minulý	rok	vyprodukovali	jen	cca	3	tuny	
medu	(dle	statistik),	což	je	zhruba	stejně	jako	loni.	Včely	nyní	
zimují.	 V	 prosinci	 jsme	 provedli	 léčení	 včelstev	 proti	 roztoči	
Varroa,	letos	to	zatím	naštěstí	vypadá	s	roztoči	dobře	–	je	jich	
málo.	Nyní	už	nám	nezbývá	nic	jiného,	než	doufat	v	příznivé	po-
časí	pro	zdárné	přezimování	našich	včelstev	a	těšit	se	opět	jaro.	

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

Pavel Peprník
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Vydávání povolenek v roce 2021 
Moravský	rybářský	svaz,	pobočný	spolek	Kunovice,	oznamu-

je	svým	členům,	že	povolenky	pro	rok	2021	budou	vydávány	na	
středisku	v	Kunovicích	v	následujících	termínech:	

•	sobota	6.	února	2021
•	sobota	27.	února	2021.

Vždy	v	čase	8.00	–12.00	hodin	a	13.00	–17.00	hodin.	V	žádné	
jiné	termíny	se	povolenky	vydávat	nebudou.

Bližší	informace	naleznete	na	internetových	stránkách	spol-
ku	www.momrs-kunovice.cz.	

MRS z. s., PS Kunovice

Jak jsme neoslavili dvacáté výročí divadla BLIC
Určitě	nejsme	jediní,	kdo	měl	na	rok	2020	jiné	plány.	My	jsme	

získali	dotaci	na	oslavy	dvacátého	výročí	divadla.	Těšili	jsme	se,	
že	 si	 zahrajeme	 naše	 inscenace	 Edith	 a	 Kocourka	 Modroočka	
na	druhém	konci	republiky	a	na	oplátku	jsme	spřátelený	soubor	
Hraničář	pozvali	 k	nám,	aby	našim	divákům	zahrál	 jejich	 verzi	
Roku	na	vsi	a	pro	školáky	Čapkovo	Jak	se	dělá	divadlo.	Nic	z	toho	
se	samozřejmě	neuskutečnilo	a	peníze	z	dotace	se	tak	vrátili	zpět	
na	účet	obce.	I	tak	ale	chceme	alespoň	takto	poděkovat	za	dvacet	
let	podpory,	které	se	nám	od	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	dostává.

Také	 jsme	 chystali	 druhou	 verzi	 naší	 úspěšné	 show	 Tváří	
v	tvář.	Maruška	Jurásková	se	hodně	nalopotila,	aby	naše	herce	
dovedla	k	 velmi	efektním	choreografiím.	Herečka	Slováckého	
divadla	Pavlínka	Hejcmanová	a	operní	 sólistka	Národního	di-
vadla	Andrea	Široká	si	s	námi	daly	tu	práci,	aby	zpěv	vybraných	
hitů	stál	v	našem	podání	za	to.	Nu,	co	říct,	po	roce,	ve	kterém	
jsme	zkoušení	mohli	věnovat	všehovšudy	pár	měsíců	a	nezkou-
šení	zbytek	času,	se	obáváme,	že	budeme	muset	začít	vše	nano-
vo.	Jestli	k	tomu	sesbíráme	znovu	chuť	a	kuráž,	je	už	věc	druhá.

Jiřinka Fojtová určitě překvapí svým temperamentem v roli Tiny Turner

V	tom	krátkém	čase	naděje	 červnového	měsíce	 jsme	 stihli	
uspořádat	valnou	hromadu,	na	které	 jsme	si	zvolili	do	nových	
funkcí	čerstvou	krev.	Maruška	Jurásková	a	Saša	Pajerová	se	sta-
ly	 novými	 manažerkami	 souboru	 a	 chtějí	 nám	 zajišťovat	 další	
štace,	Adélka	Botková	si	vzala	na	starost	dopravu	a	Peťa	Kou-
kolský	přebral	divadelní	pokladnu.	Jak	se	toto	nové	rozvrstvení	
osvědčí,	ukáže	teprve	budoucnost,	protože	stagnace	zasáhla	ce-
lou	naši	letošní	činnost.

Foto ze zkoušky k chystané show Tváří v tvář – v popředí Mirka 
Tótová jako Ciara v písni Level Up

Co	si	přát	do	toho	nového	roku?	Mnozí	z	nás	k	němu	vzhlíží	
s	nadějí,	mnozí	s	obavami.	Kéž	by	se	nám	povedlo	obnovit	nad-
šení	do	společného	zkoušení	a	hraní.	A	kéž	je	k	nám	ten	nový	
rok	milostivý	včetně	našich	diváků,	ať	se	máme	zase	kde	scházet	
a	společně	se	na	prknech,	co	odrážejí	svět,	radovat.

Andrea Helmichová

Informace z knihovny
Místní	knihovna	nabízí	na	chodbě	před	knihovnou	knihy	vy-

řazené	nebo	darované	našimi	občany.	Přijďte	si	vybrat,	je	na	vý-
běr	mnoho	pěkných	knih	všech	žánrů.	Knihy	jsou	zdarma	nebo	
můžete	dobrovolně	přispět	jakoukoli	částkou.	

Připomínáme	 také,	 že	 knihovna	 má	 webové	 stránky	 na	
adrese:	 knihovna.onves.cz.	 Najdete	 tam	 aktuální	 informace	
z	knihovny,	půjčovní	dobu,	vstup	do	katalogu	knih.	Můžete	tam	
také	zjistit,	jestli	knihovna	má	ve	fondu	knihu,	kterou	hledáte.	
Ve	 čtenářském	 kontu	 si	 zkontrolujete,	 jaké	 knihy	 máte	 doma	
půjčené	a	jak	dlouho.	Popřípadě	si	můžete	u	vypůjčených	knih	

prodloužit	 výpůjční	 dobu.	 V	 neposlední	 řadě	 tam	 najdete	 se-
znam	nových	knih,	které	knihovna	za	určité	období	nakoupila.	
Pokud	nemáte	zkušenosti	s	hledáním	na	internetu,	v	knihovně	
vám	můžeme	ukázat,	jak	si	vše	na	webu	knihovny	najít.

Starší	 a	 hůře	 chodící	 občané	 mají	 možnost	 využít	 zdarma	
donáškovou	službu	knih	do	domu.	Bližší	informace	na	telefonu	
knihovny:	570	990	304,	603	823	942	nebo	na	e-mailu:	knihov-
na@onves.cz.

Hana Uherková
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Výběr z nových knih

Coben, H. Chlapec z lesů

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

Čechová, D. Baletky

Příběh mezinárodně uznávané taneční performerky a pedagožky je 
drsným pohledem do světa adeptek baletního umění.

Čechová, D. Nemusíš!

Nemusíš se po dvaceti letech manželství smířit s tím, že už nic 
nového nepřijde, ani nemusíš dělat manželovi a dětem služku.

Ferrante, E. Prolhaný život dospělých

Podmanivý příběh o cestě z dětství do dospělosti, odehrávající se 
v Neapoli v 90. letech 20. století.

Fielding, J. Na špatném místě

Thriller kanadské autorky vypráví příběh čtyř žen, pro které se 
hledání partnera stane nebezpečnou hrou o život.

Hajný, P. Jan Baťa známý neznámý

Kniha je svým poutavým vyprávěním skoro rukovětí Janova života.

Jacobs, A. Venkovské sídlo 3. díl

Dramatické osudy bohaté statkářské rodiny na pozadí dějinných 
událostí 20. století.

Javořická, V. Modré zvonky

Příběh lásky chudého učitele a bohaté dcery ze statku.

Jeffries, S. Tajemství lady Gwyn

Volné pokračování série o milostných životech aristokratů v Anglii 
19. století.

King, S. Černočerná tma

Mistr napětí Stephen King nám připomíná, jak iluzorní je bezpečí 
známého prostředí a každodenního života. 

Kmenta, J. Padrino Krejčíř - Afričan

Kniha je napsána reportážně podle skutečné události. A stala se 
rovnou podkladem pro film.

Krajčo-Babinská, K. Hvězdy na cestě

Emotivní vyprávění o vině a odpuštění vás spolu s hrdiny dovede 
k jasnému poselství: Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme 
celý.

Ledwidge, M. Před ničím se nezastaví

Když se na Bahamách zřítí letadlo přepravující šest mužů, jmění 
v hotovosti a nepoctivě získané diamanty, jediným svědkem 
smrtelné katastrofy je potápěčský instruktor Michael Gannon.

Matocha, V. Prašina

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. 
Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu 
nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu.

Mornštajnová, A. Soukromá tajemství

Jednotícím tématem titulu z edice Česká povídka jsou tajemství 
- v různém smyslu, různého typu a různých rolí, které hrají 
v životech protagonistů.

Minařík, M. V národních barvách

Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869-1945. Prostředí 
a okolnosti vzniku smíchovského pivovaru na konci 60. let 19. 
století, podnikatelská strategie a vývoj firmy ve třech klíčových 
etapách jejího fungování až do znárodnění v r. 1945.

Patterson, J. Na tenkém ledě

Alex Cross je na stopě nebezpečnému samozvanému katovi, který 
je přesvědčen, že všichni viníci musí zemřít.

Pawlowská, H. Zážitky z karantény

Drobné úsměvné příběhy a svérázné rady do života, tentokrát 
z prostředí koronavirové karantény.

Poncarová, J. Podbrdské ženy

Příběh o tom, jak mateřská (ne)láska ovlivní příběh celých 
generací.

Procházková, I. Nekompromisně

Politický thriller s detektivní zápletkou od zkušené české autorky 
o volbách, vraždě, rodinných tajemstvích a propletených osudech.

Regan, L. Mizející dívky

Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka Josie Quinnová pátrá po 
sadistickém pachateli, který v poklidném městě unáší mladé dívky.

Rezková, M. To je metro, čéče!

Knížka plná ilustrací, plánků a komiksů představuje pražské metro 
jako úžasnou stavbu i skvělý dopravní prostředek.

Slováková, P. Pán čarodějů

Pokračování young adult fantasy románu, jehož hlavní hrdinka 
Jana má schopnost cestovat časem, a proto ji policie naverbovala 
do speciální jednotky věnující se nadpřirozeným jevům.

Šlachta, R. Robert Šlachta – třicet let pod 
přísahou

Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 
a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří 
o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta 
a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl.

Vondruška, V. Křišťálový klíč 3. díl

Třetí pokračování kroniky severočeského sklářského rodu Heřmanů.
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Adventní umělecký večer se odkládá
V	uplynulém	roce	2020	jsme	v	naší	rodné	Ostrožské	Nové	Vsi	

měly	v	plánu	12.	12.	2020	uspořádat	již	12.	ročík	Adventního	umělec-
kého	večera.	Večer	plný	módy,	zajímavých	umělců	a	kulturního	pro-
gramu	měl	být	tentokrát	propojen	pohádkou	Malý	princ.	V	hlavní	
roli	měli	být	Tomáš	Hrnčíř	(vnuk	Marie	a	syn	Martiny)	a	herec	Mirek	
Šimůnek,	kteří	měli	zároveň	tímto	večerem	společně	provázet.	Pan-
demie	nám	však	změnila	plány	a	místo	přípravy	této	akce,	pro	nás	
srdeční	záležitosti,	 jsme	všichni	prožili	adventní	dobu	úplně	 jinak.	
Jako	většina	z	vás	jsme	se	musely	na	nějakou	dobu	zastavit,	zvolnit	
a	změnit	plány.	Ač	byla	tato	doba	i	pro	nás	složitá,	věříme,	že	je	vše	
tak,	jak	má	být.	Adventní	večer	se	neuskutečnil,	pevně	však	věříme,	
že	pro	diváky	připravíme	večer	například	jarní.	Už	teď	se	moc	těší-
me.	Během	celého	roku	jsme	měly	mít	také	akce	v	různých	městech	
ČR	i	na	Slovensku	s	programem	Oslava	krás	světa,	který	jsme	loni	
představily	právě	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	

Každý	tento	večer	měl	provést	lidi	uměleckým	způsobem	po	ce-
lém	světě,	zakončit	měl	vždy	ukázkou	Ostrožské	Nové	Vsi	a	místních	
folklorních	tradic,	to	ve	spolupráci	s	Jakubem	Botkem	a	Barborou	
Pančíkovou	v	místních	krojích.	Doufáme,	že	i	tento	program	letos	
uskutečníme.	

Do	nového	roku	přejeme	všem	obyvatelům	Ostrožské	Nové	Vsi	
vše	nejlepší,	především	pevné	zdraví,	klid,	spoustu	důvodů	k	radosti	
a	také	spoustu	víry,	že	bude	lépe.	S	přáním	se	připojují	také	děti	To-
máš	a	Eliška.

Marie Zelená a Martina Hrnčířová

Folklorní osvěta
„Šavla a čepení“ – memoriál za novoveské 
a chylické mladší stárky	

Téměř	 půl	 roku	 nazpátek	 jsme	 měli	 slavit	 na	 konci	 září	
o	 svátku	 svatého	 Václava,	 patrona	 naší	 farnosti	 a	 obce,	 hody.	
Koronavirus	s	pandemickou	situací	zapříčinily,	že	nám	po	celém	
kraji	od	 září	utichly	dědiny,	bylo	 zakázáno	a	 zrušeno	všechno	
hodové	veselí	včetně	Nové	Vsi	a	Chylic.	Za	celou	sezónu	v	kraji	
proběhly	jen	troje	hody	s	právem	a	se	stárky.	Většina	lidí	to	ře-
šila	vzpomínáním	a	sdílením	fotek	z	předešlých	hodů	na	sociál-
ních	sítích,	zejména	těch	loňských.	I	já	jsem	vzpomínal,	ale	nad	
černobílými	snímky.	Spatřil	jsem	na	nich	věci,	které	si	už	dlouhý	
čas	nikdo	nepřipomněl,	a	to	ani	když	Svatováclavské	hody	s	prá-
vem	v	Ostrožské	Nové	Vsi	probíhaly	za	normálních	okolností.	

Můj	pohled	zavadil	nad	fotkou	krojovaného	páru,	co	se	výraz-
ně	lišil	od	ostatních	členů	chasy.	Šohaj	z	tohoto	páru	měl	v	ruce	
ocelový	palaš	(šavli)	a	robce	se	místo	klasického	tureckého	šátku,	
jako	všem	ostatním	děvčicím,	třpytilo	na	hlavě	čepení.	Bylo	ihned	
jasno,	nemohlo	jít	o	nikoho	jiného	než	o	mladší	stárky.

Mnoho	mladých	u	nás	si	je	zaměňuje	s	podstárky.	Byl	to	jeden	
ze	dvou	 stárkovských	párů,	které	 s	 těmi	hlavními	 (které	máme	
pouze	teď)	organizovali	hody.	Kdysi	tedy	byli	u	nás	stárci	dva	(po-
čítáme-li	i	jejich	párnice,	tak	čtyři).	

Znakem	mladšího	stárka	byla	šavle,	ocelová/železná	palaška.	
V	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 se	 zdobívala	 povětšinou	 jen	 asparátem	
a	jablkem	zapíchnutým	na	špičce.	Na	záštitu	se	poté	přivazovala	
slovácká	 stuha	 či	drobná	 stužka.	 Jen	párkrát	byla	oděna	 snítky	
krušpánku,	a	to	když	byly	hody	roku	1973,	1980,	2009	na	přehlíd-
ce	krojů	při	Slavnostech	vína	a	 roku	2014	při	ukázce	v	pořadu	
„Rok	na	dědině“.	Avšak	samotné	její	zdobení	bylo	nestálé	a	nijak	
či	nikým	neurčované,	což	dokazují	 i	dobové	fotografie.	Její	exi-
stence	je	datována	od	r.	1973.	Do	té	doby	ml.	stárek	své	vlastní	
právo	neměl.	To	se	zřídilo	po	vzoru	míkovských	hodů	téhož	roku.	

Malé	právo	symbolizovalo	druhou	funkci	ml.	stárků,	a	to	po-
vinnost	chránit	starší	kolegy	a	jejich	velké	právo.	Vojenská	šavle	

představuje	bojeschopnost,	odhodlání	a	připravenost	celé	partyje	
(chasy),	bít	se	za	své	představené	v	případě	pokusu	o	krádež	je-
jich	povolení	hody	pořádat	nebo	usměrnit	osobu,	která	by	hody	

Mladší stárci Dana Jurásková a Zbyněk Hasmanda při předávání 
hodového práva. Hody 1985

Mladší stárek Josef Jurásek a Vítězslava Botková jdou ke staršímu 
stárkovi Pavlu Juráskovi. Hody 1978
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nějak	narušovala.	Jako	s	nastrojenou	šavlí	se	s	ní	nemělo	ublížit,	
ale	mělo	být	vidět,	že	je	to	vojenská	šavle,	která	symbolizuje	od-
hodlání	a	také	nutnost	naplnit	práva	a	povinnosti	stárků,	byť	sebe-
míň	nepříjemných.	Znakem	pro	mladší	stárku	bylo	samo	o	sobě	
její	ustrojení,	byla	 totiž	oblečena	 jako	nevěsta	či	družička,	 tedy	
v	čepení.	V	pozdějších	letech	třímala	kubaňku	s	vínem.	Ml.	stárci	
byli	po	čas	obchůzky	vyzvedáváni	jako	první,	před	těmi	staršími.	
Konkrétně	podstárkem,	který	šel	ze	srazu	k	stárku	mladšímu,	ten	
pak	pro	 svou	stárečku.	U	ní	dostal	 jako	odznak	své	moci	malé	
právo	–	šavli	a	nazdobený	„širák“.	Pak	vyrazili	pro	náš	starší	pár.		

Funkce	mladších	stárků	byla	prostá.	Být	nápomocen	starším	
a	chránit	je.	V	minulosti	byla	příprava	a	samotná	organizace	hodů	
na	 jedny	stárky	až	příliš	velký	úkol.	Stárci	 totiž	kromě	hodů	ří-
dili	chasu	během	celého	roku.	Udržovali	pořádek	mezi	mládeží	
po	čas	světských	nebo	církevních	slavností.	Také	na	veřejnosti	či	
v	kulturních	a	společenských	zařízeních.		Bylo	tedy	potřeba	něko-
ho	dalšího,	kdo	by	stárkům	byl	k	ruce	a	pomáhal	jim	se	vším	co	
bylo	třeba.	Navíc	se	mladší	stárci	mohli	o	chystání	hodů	mnohé	
od	starších	přiučit,	čímž	mohla	chasa	mít	na	příští	hody	již	další	
představené,	coby	stárky	starší	či	někoho	zkušeného,	kdo	by	vě-
děl,	jak	už	to	v	otázkách	správy	světského	veselení	v	obci	chodí.	

Toto	 však	 platilo	 za	 dávných	 časů,	 ale	 můžeme	 v	 tom	 najít	
užitečnost	a	praktičnost	i	dnes,	neboť	čtyři	lidé	obstarají	a	zajistí	
daleko	více	věcí	týkajících	se	hodů	než	dva.	Je-li	potřeba,	mohou	
se	navíc	obrátit	i	na	podstárka	s	jeho	tanečnicí.	Jejich	volbu	v	naší	
vsi	se	nám	nepodařilo	ještě	dohledat,	avšak	zjistili	jsme,	že	každý	
nově	zvolený	stárek	u	nás	v	Nové	Vsi	si	za	stárku	zvolil	svou	ga-
lánku.	Slovy	nejstaršího	pamětníka	našich	hodů,	dědáčka	Kotač-
ky	(ještě	za	císaře	pána):	„Kerý pořádný stárek by galánky neměl?“ 
„Chlapci Novovšťané, kde máte druhého?“  

Post	mladších	stárků	fungoval	s	přestávkami	až	do	r.	2002,	
kdy	se	naposled	objevují	tito	hodoví	hodnostáři	na	scéně	našich	
hodů.	V	ten	rok	však	vycházeli	jen	z	místa	srazu	pro	starší	stárky	
již	s	malým	právem.	Poslední	hody	s	ml.	stárkem,	který	vychází	
z	domu,	se	udály	o	rok	dříve	(2001).	

Otázka	zní,	z	 jaké	příčiny	zmizel	druhý	pár	stárků?	Proč	už	
je	dnes	u	nás	nikdo	nedělá?	Odpověď	hledejme	u	kořenů	stár-
kovské	krize,	která	vypukla	v	roce	1995.	Tehdy	byl	problém	najít	
jedny	stárky,	natož	dvoje.	Jádrem	problému	bylo	to,	že	v	Nové	Vsi	
a	Chylicích	se	v	rodinách	stárků	snažili	udělat	pro	celé	krojované	
procesí	honosnou	hostinu	–	byly	i	případy,	kdy	se	dokonce	někteří	
snažili	překonávat	tu	loňskou	a	udělat	ji	pompéznější,	velkolepěj-
ší	(což	vlastně	přetrvává	i	dnes).	Lidé	tedy	už	dál	tuto	nákladnou	
investici	uskutečňovat	nechtěli	a	hlavní	snahou	bylo	získat	vůbec	
někoho	na	stárkování,	a	tak	upadli	mladší	stárci	v	zapomnění.	

Spolu	s	nimi	se	vytratil	cit,	vztah	a	smysl	pro	vykonávání	i	těch	
nejzákladnějších	prvků	v	lidové	kultuře	hodů	a	folklóru	v	Ostrožské	
Nové	Vsi.	Přijde	mi	tedy	velká	škoda	plakat	a	smutnit	pro	jedny	neu-
skutečněné	hody,	když	tu	spousta	překrásných	věcí	z	hodů	vymizela.	
Bez	hodů	jsme	jeden	rok,	zatímco	bez	mladších	stárků	jsme	již	po	
20	let.	Během	nich	samozřejmě	byly	snahy	o	jejich	obnovu.	Stále	ale	
vítězila	teze,	že	je	to	moc	drahé	a	že	má	náš	syn,	naše	dcera	na	to	čas,	
až	bude	starší.	Snad	je	současný	postoj	o	nezájem	ml.	stárků	zapříči-
něný	pohledem	na	věc,	že	se	veškerá	pozornost	nebude	upírat	jen	na	
ně,	než	kdyby	byli	jako	stárci	pouze	jediným	párem.	Bohužel	se	hledí	
také	na	to,	aby	všechno	bylo	nejvytříbenější	(kvůli	řečem	po	dědině).	
Dovolte	mi,	prosím,	citovat	úryvek	z	řeči	ml.	stárka	z	roku	1998:	„Kle-
betnice si na mě zgustly, ale já nedám na ludí, ta trocha řečí neuškodí, 
protože koho láska vodí, ten ani po tmě nezblúdí.“	

A	je	tomu	skutečně	tak.	Je	zbytečné	brát	ohledy	na	řeči	lidí	a	pro	
zlé	slovo	upouštět	či	měnit	dědictví	našich	předků.	Co	se	týče	ná-
kladnosti,	z	vlastní	zkušenosti	mám	zažité,	že	to	stojí	jen	tolik,	kolik	
vy	chcete,	anebo	tak,	jak	to	pojmete.	Není	nutné,	aby	se	z	pohoštění	
stárků	prohýbaly	stoly	a	oči	jen	přecházely,	přičemž	by	ani	ruce	ne-
věděly,	na	co	dřív	sáhnout.	Pravým	smyslem	pohoštění	je	nabídnout	
a	uctít	hosty,	kteří	přišli	s	poctou	zvolení	syna	či	dcery	do	daného	
domu	za	letošní	stárky.	Vzpomínám	si	na	rozhovor	s	jedním	z	býva-
lých	stárků	v	60.	letech.	Ten	podotkl	a	zdůraznil:	„Tehdy se nezvala 

chasa ani muzikanti do domu stárků. Koláčky a štamprle se vynesly 
k uctění ven a celé pohoštění bylo samo o sobě skrovné.“	

V	průběhu	minulého	desetiletí,	které	skončilo	nedávným	silves-
trem,	se	namísto	pokusu	o	vrácení	mladších	stárků	spíše	zaváděli	
o	hodech	s	právem	nesmyslné	prvky,	které	v	rámci	„Chození	po	
stárkoch“	nikdy	nebyly	a	nemají	historický	podklad	–	ani	u	nás,	ani	
v	okolí.	Jedním	z	nich	je	kočár	pro	rodiče,	kteří	se	na	něm	„účastni-
li“	obchůzky	po	dědině.	Rodičům	bylo	odjakživa	jako	poděkování	
a	výraz	úcty	vyhlašováno	sólo,	jak	u	muziky,	tak	i	před	jejich	domem	
po	příchodu	chasy.	Večer	pak	měli	na	zábavě	vyhrazen	nastrojený	
stůl.	Místo	těch	údajně	velmi	nákladných	mladších	stárků	se	tu	ob-
jednával	kočár,	za	který	mohlo	být	přispěno	raději	jim.	S	průvodem	
hodařů	tu	několikrát	projelo	i	banderium	(slovácká	jízda	na	opent-
lených	koních).	To,	i	když	také	nemělo	s	hody	žádnou	souvislost,	
alespoň	 prezentovalo	 jeden	 z	 původních	 slavnostních	 zvyků	 této	
dědiny,	který	si	připomeneme	jindy.	

Na	závěr	už	zbývá	si	jen	položit	otázku,	kdy	se	konečně	obje-
ví	v	naší	dědině	mladší	stárci?	Kdy	už	uvidíme	mladšího	stárka	
cifrovat	s	šavlí	v	ruce?	To	už	záleží	na	naší	krojované	mládeži,	
jejich	rodičích,	vedení	obce,	jednoduše	na	každém	z	nás.

František Miklíček

Mladší stárci Markéta Matyášová a Pavel Miklíček 
před kinem při povolování hodů. Hody 1987

Mladší stárci Martina Pěčková a Miroslav Kusák jdou 
pro strašího stárka Pavla Miklíčka. Hody 1991
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Školní rok 1991/ 1992
Pedagogický	 sbor	 nastoupil	 k	 přípravě	 školního	 roku	 dne	

26.	srpna	1991.	Činnost	byla	zahájena	pedagogickou	poradou,	
na	níž	byli	 vyučující	 seznámeni	 s	přidělením	třídnictví	a	před-
mětů	podle	osnov.

Dalšími	vyučujícími	byly:	Jitka	Bosáková,	Šárka	Hrabalová,	
Vlasta	Hanáčková.	Vychovatelky	ŠD:	Hana	Bučková	–	vedoucí,	
Blanka	 Haničincová.	 Ředitel	 školy:	 Svatopluk	 Hofmann,	 zá-
stupce	ředitele:	Ludmila	Dvořáková.

Nový	školní	rok	byl	zahájen	dne	2.	září	1991.	Žáci	se	sešli	ve	
svých	třídách	se	svými	třídními	učiteli	a	společně	vyslechli	projev	
ředitele	školy,	v	němž	byli	představeni	všichni	vyučující	a	dále	
projev	ministra	školství	pana	Petra	Vopěnky.	Dále	probíhaly	ve	
třídách	organizační	práce.	Pravidelné	vyučování	bylo	zahájeno	
dne	5.	září	1991.

Změny:	 v	 tomto	 školním	roce	došlo	ke	změnám	ve	vedení	
školy.	Dne	23.	1.	1992	se	konal	konkurz	na	funkci	ředitele	školy.	

Z	přihlášených	adeptek	vyhrála	konkurz	učitelka	naší	školy	Mi-
roslava	Vajdíková.	Funkci	začala	vykonávat	od	1.	2.	1992.	Funkcí	
zástupce	 ředitele	byl	pověřen	pan	učitel	 Jaroslav	Němec.	Pan	
Svatopluk	Hofmann	a	paní	učitelka	Ludmila	Dvořáková	byli	po-
věřeni	funkcemi	třídních	učitelů	a	začali	od	1.	2.	1992	vyučovat	
na	plný	úvazek.	Od	1.	2.	1992	došlo	tedy	ke	změnám	přidělení	
předmětů,	 třídnictví	 a	 ve	 2.	 pololetí	 se	 začalo	 vyučovat	 podle	
nového	rozvrhu.

Situace od 1. 2. 1992
Ředitelka	školy	Miroslava	Vajdíková,	zástupce	ředitelky	Ja-

roslav	Němec,	třídní	učitelka	4.	A	Olga	Štochlová,	třídní	učitelka	
5.	B	Ludmila	Dvořáková,	třídní	učitel	6.	B	Svatopluk	Hofmann.	
Na	pedagogické	poradě	k	ukončení	1.	pololetí	vyslovili	všichni	
členové	kolektivu	poděkování	panu	řediteli	Svatopluku	Hofma-
nnovi,	který	funkci	vykonával	17	let,	škola	za	jeho	vedení	dosa-
hovala	dobrých	výsledků	vyučovacích	a	uplatňovala	se	úspěšně	
ve	 sportovní	 činnosti.	 Rovněž	 bylo	 poděkováno	 paní	 učitelce	
Ludmile	Dvořákové	za	svědomité	plnění	funkce	zástupce	ředi-
tele	 školy.	 Novému	 vedení	 byla	 kolektivem	 vyslovena	 důvěra,	
popřáno	hodně	úspěchů	a	přislíbena	maximální	účast	při	plnění	
náročných	úkolů.	Všemi	těmito	změnami	se	nevytvářely	žádné	
problémy,	ačkoliv	se	udály	uprostřed	školního	roku,	vyžadovaly	
totiž	od	pedagogického	kolektivu	maximální	pochopení.

Soutěže
•	 Biologická	olympiáda,	okresní	kolo,	vedoucí	Šárka	Hrabalová,	

Bohumila	Obdržálková	–	4.	místo,	Ondřej	Slach	–	5.	místo;
•	 Okresní	cyklistická	soutěž,	vedoucí	Dana	Hofmannová,	smí-

šené	družstvo	8.	tříd	–	2.	místo;

1. A Jitka Šilhavá 5. A Marcela Schutzová

1. B Martin Ilčík 5. B Jaroslav Němec

2. A Jarmila Šupková 6. A Marcela Křiváková

2. B Jarmila Glumbíková 6. B Olga Štochlová

3. A Jitka Trnčáková 7. A Blažena Kodrlová

3. B Miroslava Kolmanová 7. B Danuše Hofmannová

4. A Miroslava Vajdíková 8. A Marta Novotná

4. B Milan Skucius 8. B Jaroslava Krošláková

1991–1992 1. A 1991–1992 1. B

1991–1992 8. A 1991–1992 8. B
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•	 Atletické	 závody	 v	 Uh.	 Hradišti,	 vedoucí	 Jaroslav	 Němec,	
jednotlivci	5.	až	8.	místa;

•	 Pohár	rozhlasu	v	Uh.	Hradišti,	vedoucí	Jaroslav	Němec,	žáci	
měli	velmi	dobré	umístění;

•	 Okresní	 soutěž	 v	 odbíjené,	 vedoucí	 Jaroslav	 Němec,	 žáci	
8.	tříd	–	2.	místo;

•	 Okresní	 soutěž	 ve	 stolním	 tenise,	 vedoucí	 Svatopluk	 Hof-
mann,	Lubomír	Prchlík	–	1.	místo,	starší	žáci	–	Radim	Pres	
–	1.	místo,	Libor	Bádal	–	2.	místo.	
Uspořádaný	 sběr	 odpadových	 surovin,	 výtěžek	 1	 000	 Kč,	

odesláno	 na	 konto	 EKG	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	 Ve	 2.	 pololetí	
probíhal	sběr	pomerančové	kůry,	který	bude	ukončen	v	příštím	
roce.	 Během	 letních	 prázdnin	 budou	 děti	 sbírat	 léčivé	 byliny	
a	usušené	je	odevzdají	na	začátku	příštího	roku.

Umístění žáků 8. tříd
Na	 střední	 školy	 a	 střední	 odborná	 učiliště	 se	 hlásilo	 letos	

51	 žáků.	 Z	 toho	 počtu	 bylo	 40	 žáků	 přijato,	 což	 je	 80,	 4	 %,	

a	10	žáků	nepřijato,	což	je	19,6	%.	V	příštím	školním	roce	při-
pravuje	ředitelka	školy	otevřít	na	naší	škole	jednu	devátou	třídu,	
která	bude	doplněna	žáky	ze	ZŠ	Ostrožská	Lhota.

Výsledky hodnocení
Ředitelka	školy	děkuje	Šárce	Hrabalové	(odchází	na	MD)	za	vel-

mi	pěkné	vyučovací	výsledky	a	pěkný	přístup	k	žákům.	Dále	děkuje	
Milanu	Skuciusovi	a	Jarmile	Glumbíkové	(odcházejí	na	nové	praco-
viště	ZŠ	Východ	Uh.	Hradiště)	za	velmi	dobré	pracovní	výsledky	na	
I.	stupni	a	také	děkuje	vychovatelce	Haně	Bučkové	za	práci	ve	ŠD,	
která	zastupovala	Danuši	Botkovou,	vracející	 se	z	MD.	Ředitelka	
školy	oceňuje	práci	pedagogického	kolektivu	v	tomto	školním	roce	

kladně.	Škola	má	dobrou	úroveň.	Učitelé	vykazují	dobré	vyučovací	
výsledky	ve	všech	ročnících.	Jejich	dobrá	práce	se	projevuje	vysokým	
procentem	přijatých	žáků	na	střední	školy	a	SOU.	Zvláště	vyslovu-
je	poděkování	učitelům	českého	 jazyka	a	matematiky,	kteří	 velmi	
svědomitě	připravili	žáky	k	přijímacím	zkouškám.	Je	třeba	pochvá-
lit	všechny	učitele	 tělesné	výchovy,	 jejichž	dobrá	práce	se	odrazila	
v	účasti	a	velmi	dobrém	umístění	našich	žáků	ve	sportovních	soutě-
žích,	které	na	našem	okrese	probíhaly.	

Kolektiv	pedagogů	děkuje	novému	vedení	 školy	 za	 zodpo-
vědný	přístup	k	řešení	všech	úkolů,	které	byly	v	tomto	pololetí	
před	ně	předloženy.

Ředitelka školy Miroslava Vajdíková
Zapsaly Jitka Bosáková a Šárka Hrabalová

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

Procházka po hřbitově aneb Telefonní ústředna
První	polovina	17.	století,	především	díky	třicetileté	válce,	

přivodila	přibližně	devadesátiprocentní	výměnu	obyvatelstva	
Nové	Vsi	a	Chylic.	Objevily	se	nové	rody,	některé	z	blízkého	
okolí,	 některé	 ze	 Slezska,	 zdá	 se,	 že	 i	 ze	 Slovenska,	 které	
obsadily	pusté	grunty	na	návsi,	jak	říkáme	u	nás	–	na	dědině.	
Dnes	jsme	svědky	výměny	obyvatelstva	opět.	Rody,	které	zde	
byly	 čtyři	 staletí,	 mizí,	 objevují	 se	 zcela	 nová	 příjmení	 a	 ta	
zvolna	 převažují.	 Nechci	 psát	 o	 příčinách	 mizení,	 ale	 chci	
vzpomenout	skutečnost,	že	některé	rody	držely	domy	v	dě-
dině	celá	desetiletí,	někdy	i	staletí.

Mezi	 takové	 rody	 patřili	 Vařechové,	 někdy	 psaní	 a	 ná-
řečně	 vyslovovaní	 Vařachové.	 V	 roce	 1813	 koupil	 grunt	
čp.	20	za	400	zlatých	po	Cyrilu	Červenákovi	Václav	Vařecha.	
A	rod	Vařecha	zde	pobyl	po	celá	dvě	staletí.	Nikdy	se	příliš	

nerozrostl	a	držel	se	svého	čísla.	S	gruntem	byla	svázána	ro-
botní	povinnost,	a	sice	s	jedním	koněm	robotovat	po	tři	dny	
v	týdnu.	V	roce	1827	se	majiteli	stali	Cyril	a	Anna	Vařecho-
vi,	dne	15.	února	1849	další	Cyril	Vařecha,	křestní	jméno	se	
v	tomto	rodu	stávalo	tradičním.	Tento	Cyril	zemřel	12.	září	
1875,	vdova	Anna,	rozená	Botková,	jej	přežila	o	dvě	deseti-
letí.	Jejich	syn	a	nástupce	se	ale	 jmenoval	Josef,	narodil	 se	
19.	března	1845	a	s	manželkou	Kateřinou	Hlůškovou,	naro-
zenou	25.	listopadu	1850,	měl	čtyři	syny	–	Jana,	Cyrila,	Jose-
fa	a	Metoda.	Grunt	dědil	Jan,	ale	Cyril	dal	také	o	sobě	vědět.	
Toto	druhorozené	dítě	přišlo	na	svět	9.	března	1882.	Cyrilek	
projevoval	 značné	 nadání,	 a	 tak	 díky	 P.	 Františkovi	 Skalí-
kovi	 se	 malý	 zbožný	 chlapec	 dostal	 na	 studia	 a	 vstoupil	 do	
kongregace	kněží	redemptoristů,	kteří	měli	své	centrum	na	

Gymnázium Uh. Hradiště 1

Obchodní akademie Uh. Hradiště 2

Obchodní akademie Veselí nad Moravou 2

SPŠ potrav. technologická Bzenec 1

SPŠ kožařská Zlín 1

SPŠ – LET Uh. Hradiště, soukromá 1

SPŠ – LET Uh. Hradiště, státní 2

SPŠ – technologicko–administrativní Uh. Hradiště 5

SZeTŠ Strážnice 2

SOU 23

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

1991–1992 učitelský sbor
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Moravě	v	Července	u	Litovle,	v	Čechách	na	Svaté	Hoře.	Dne	
29.	června	1908	byl	vysvěcen	na	kněze	a	působil	v	Obořišti.	
Zjara	roku	1913	se	u	něj	projevila	vážná	nemoc	a	byl	poslán	
domů.	Místní	farář	Mořic	Luska	jej	ubytoval	na	faře	a	staral	
se,	 aby	 zesílil.	 Po	 krátkém	 zlepšení	 stavu	 však	 8.	 července	
1913	P.	Cyril	zemřel.	Byl	pohřben	na	novoveském	hřbitově.	
P.	Cyril	byl	hezký	a	milý	mladý	muž,	kterého	měli	Novovešťa-
né	rádi	a	předčasná	smrt	na	ně	zapůsobila.

Hospodářství	na	gruntě	se	ujal	pochopitelně	Cyrilův	star-
ší	 bratr,	 prvorozený	 Jan,	 ten	 měl	 krom	 dcer	 Marie	 a	 Anny	
syna,	který	také	dostal	jméno	Cyril.	

Cyril	Vařecha	(5.	6.	1907	–	29.	7.	1963)	se	oženil	s	Ludmi-
lou	Konečnou	z	Ostrohu	a	po	její	smrti	našel	v	Ostrohu	i	svo-
ji	druhou	ženu,	 tou	se	stala	Marie,	dcera	Antonína	a	Fran-
tišky	 Bezděkových.	 Mařenka	 byla	 o	 hodně	 mladší	 než	 její	
novoveský	manžel,	přišla	na	svět	9.	srpna	1923,	ale	neváhala	
a	 v	 roce	 1942	 se	 do	 Nové	 Vsi	 přivdala.	 Čekal	 ji	 život	 plný	
práce.	Byla	na	ni	zvyklá	od	mládí,	po	škole	začala	pracovat	
v	ostrožské	Dyasce	a	pracovala	v	hospodářství.	S	manželem	
vychovala	 tři	 děti,	 jedno	 z	 manželova	 prvního	 manželství.	
U	Vařechů	 stála	obživa	na	polní	práci,	 a	 tak	musela	 zvlád-
nout	vedle	domácnosti	dřinu	na	poli.	Po	smrti	manžela	jako	
čtyřicetiletá	zůstala	na	všechno	sama.

V	padesátých	letech	vzniklo	v	Nové	Vsi	jednotné	zemědělské	
družstvo,	mnozí	 vzdorovali,	mnozí	 chápali	nutnost	 a	pro	mnohé	
to	byla	záchrana.	Tak	i	Marie	Vařechová	se	stala	družstevnicí.	Ale	
přišla	další	bolest,	a	to	nohou.	Těžká	nemoc	ji	připravila	o	práci	
u	prasnic	a	selátek,	místo	zaměstnání	ve	vepříně	se	dostala	na	vrát-
nici.	Novoveské	JZD	mělo	dva	velké	objekty	–	moderní	farmu	za	
hřbitovem	 a	 starý	 lichtenštejnský,	 pak	 Charuzův	 dvůr	 uprostřed	
obce.	Historický	barokní	vjezd	byl	zazděn	a	jezdilo	se	širokou	bra-
nou,	jak	je	tomu	i	dnes.	Na	levé	straně	byla	vrátnice.	Ta	se	stala	krá-
lovstvím	Marie	Vařechové.	Tak,	my	pamětníci,	ji	vidíme,	jak	v	šátku	
a	s	tlustě	ovázanýma	nemocnýma	nohama	sedí,	zapisuje,	vyřizuje,	
ale	především	ovládá	nástroj,	který	byl	dlouho	vzácností	–	telefon.	
K	rozšíření	telefonů	do	domácností	docházelo	až	v	sedmdesátých,	
spíše	osmdesátých	letech,	na	nějaký	mobil	či	e-mail	nikdo	nepo-
myslel,	to	svět	neznal.	Když	bylo	třeba	něco	vyřídit,	tak	se	napsalo,	
zašlo,	zajelo,	domluvilo.	Byly	ale	i	věci	urgentní	jako	požár,	nehoda,	
náhlá	 těžká	nemoc,	úmrtí.	Rychle	se	běželo	do	JZD	na	vrátnici,	
tam	byla	„tetička	Vařachova“	a	telefon.	A	ona	už	zařídila	sanitku,	
ale	i	policii	nebo	úřad.	Zdánlivě	všední	věc,	ale	byla	to	ona,	kdo	byl	
první	u	řešení	lidských	bolestí	a	tragédií.

Léta	běžela,	přišel	důchod.	Pomáhala	rodině,	četla,	děla-
la	pavouky	z	korálků.	A	zajímala	se	o	vše	kolem	a	ve	světě.	
Dne	22.	června	2001	zemřela.	Už	to	bude	dvacet	let,	co	tato	
žena,	která	zprostředkovávala	stovkám	Novovešťanů	a	Chy-
ličanů	telefonický	kontakt	se	světem,	tento	náš	svět	opustila.

Vladimír Teťhal

Mužové Vařechovi, uprostřed P. Cyril, chlapec sedící na stole Cyril 
(1907-1963)

Cyril VařechaMarie Vařechová
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Něco pro zasmání
Jak se naši škádlívají

Pod	tímto	názvem	vyšla	v	roce	1924	kniha	spisovatele	Otaka-
ra	Bystřiny,	nevyčerpatelná	studnice	lidového	humoru.	Obsáhlá	
sbírka	škádlení	a	posměšků	z	mnoha	moravských	měst	a	obcí	má	
vedle	 svého	 zdravého	 humoru	 i	 cenu	 folkloristickou	 a	 lidově-
-psychologickou.	Knihu	nemám,	ale	již	v	letech	1918–1919	uve-
řejňoval	Otakar	Bystřina	v	Lidových	novinách	některé	příspěv-
ky,	 jež	mu	posílali	ochotní	Moravané.	Sám	se	k	 tomu	vyjádřil	
takto:	„I když některá obec cítí se nemile dotčenou, nevadí. Každý 
rozumný člověk si pomyslí – vždyť je to žert, a podařený. Ostatně – 
jak ty mně, tak já tobě, a jsme si kvit.“

Jak se škádlívali u nás a v okolí
Nová Ves

Nová	Ves	je	na	dvě	strany,	handlujú	tam	s	prasatami.	
Novoveská	dědina,	dyby	rači	nebyla.

Sú	tam	děcka	jak	telacka,	majú	křivé	kolena.
Chylice

Chylice	sú	na	dolině,	sú	tam	mlsné	hospodyně!
Tá	chylecká	dědina	dyby	rači	nebyla.

Sú	tam	lidé	jako	Židé,	nemajú	tam	kostela!
Ostrožská Lhota

Lhoto,	Lhoto!
Nad	tebú	skala,	pod	tebú	skala,	a	za	tebú	voda	teče!

Lhoťané	sú	syslaři	aj	žabáci.
Na	hody	mosí	mět	každý	ve	Lhotě	sysla

a	starosta	mosí	mět	strakatého!
Kvačice

Kvá,	kvá	Kvačice,
poščajte	nám	říčice,	poščajte	nám	brány,

budem	chytat	vrány.
Kvačičané	kmíni,	drali	koňa	v	síni.

Jak	ho	drali,	tak	ho	žrali,	až	sa	z	něho	pokuckali.
Kunovice

V	Kunovicích	na	Strhanci,
	sú	tam	samí	handrláci!

Súdný	deň	bude,	až	budú	všeci	v	Kunovicích	doma.
To	tak	brzo	nebude,	protože	Kunovjané	–	handrláci,

sú	po	celém	světě	rozjetí.
Vlčnov

O	Vlčnovjanech	sa	říkávalo,	že	sú	velicí	zabijáci.
Prý	majú	za	každú	holénkú	křivák.

Jak	chlapce	vlčnovské
zastihnú	chlapci	ze	súsedních	dědin	na	pastvě,

hážú	po	nich	kameňama	a	nadávajú	jim	do	zbojníků.
Také	sa	jim	posmívajú,

že	sú	košuláči	–	nosá	totiž	košulu	z	gatí	ven.

V knize jsou možná texty z hlediska lidové mluvy v jednotlivých 
obcích upřesněny, ale my tomu rozumíme i tak. Poznámka:
říčice (řičica, řešeto) – velké obilní síto,
handrláci – podomní obchodníci, kteří prodávali drobné věci potřebné 
pro domácnost nebo je měnili např. za hadry, kosti, staré železo.

 Začarované krávy
V	dubnu	roku	1911	se	na	Ostrožském	Předměstí	zdržovala	

jakási	kočující	společnost,	a	byla	to	roztodivná	společnost:	roz-
bitý	vůz,	jaký	mívali	komedianti,	v	něm	zapřažená	vychrtlá	her-
ka,	opálený	vozka,	zamazaná	děcka,	z	komína	se	cestou	kouřilo.

Mezi	nimi	byla	i	žena,	která	chodila	nakupovat	mléko	po	do-
mech.	Kde	se	dověděla,	že	krávy	nechtějí	dojit,	hned	radila	co	

a	jak,	že	by	věděla	pomoct,	aby	kravičky	hodně	dojily.	A	která	
hospodyňka	 si	nepřeje,	aby	kráva	dojila,	 a	 to	hodně	a	pořád?	
Vždyť	je	to	zlé,	když	je	v	domě	nedostatek	mléka.	A	kupovat?	
Je	drahé	a	všelijaké!

Jakmile	 žena	postřehla,	 že	 starostlivá	 hospodyně	hoří	 tou-
hou	 zvědět,	 aby	kravičky	hodně	dojily,	 zatajila	dech	a	 šeptem	
vyzradila,	že	by	musela	čarovat.	Když	viděla,	že	se	zvědavá	paní	
domu	 neleká	 ani	 čárů,	 ihned	 vytáhla	 míšek,	 jaký	 mívali	 páni	
na	tabák,	červený	se	zelenou	šňůrečkou,	dále	zdrhovací	sáček,	
v	něm	poniklovaný	křížek,	jakési	kostky	či	zuby	omotané	vlasy,	
a	rozličné	koření.	Hned	se	pustila	do	svého	umění	čarodějnic-
kého.	Šeptala	rozličná	nesrozumitelná	slova,	např.	„miriamur“,	
a	tvářila	se	tajemně.

Vše	se	odehrávalo	jako	v	pohádce,	ale	konec	toho	byl,	aby	
hospodyně	za	radu	zaplatila.	Žena	se	při	požadované	částce	
řídila	 hloupostí	 oklamaných.	 Čím	 která	 hloupější,	 tím	 více	
musela	„čarodějnici“	zaplatit,	a	ta	odcházela	s	ujištěním,	že	
krávy	budou	dojit,	že	mléko	zrovna	poteče,	ani	hrotky	nebu-
dou	 stačit.	 Aby	 však	 čáry	 jistě	 účinkovaly,	 zavázala	 každou	
hospodyni,	 že	po	devět	dní	nesmí	nikomu	říct	o	 jejím	čaro-
dějnickém	umění.	Jinak	krávy	ani	„necrknou“!	Devět	dní	se	
nesměla	 ani	 pochlubit	 sousedce,	 co	 bude	 mít	 mléka,	 kolik	
másla	nastlouká	atd.

Obě	 byly	 spokojeny	 –	 hospodyně,	 že	 kravičky	 budou	 zase	
hodně	 dojit	 a	 podařená	 „čarodějnice“	 s	 korunkami	 v	 kapse.	
Takto	„pomohla“	několika	hospodyním	a	za	devět	dní?	Kde	jí	
byl	konec!

Četníci	v	Uh.	Ostrohu	však	obdrželi	zprávu	o	její	„blahodár-
né“	činnosti,	vystopovali	ji,	a	5.	dubna	odpoledne	byla	zatčena	
v	Kunovicích.	Sebrali	 ji	 i	s	 jejími	„kouzly	v	míšku“	a	večerním	
vlakem	dopravili	do	Uh.	Ostrohu	k	vyšetřování.	Sama	„čaroděj-
nice“	se	smála	svému	„umění“	a	pravila:	„Nemyslela jsem, že jsou 
ještě lidé tak hloupí, že se dají obalamutit.“

Kdo vydojil kozu?
To	 jistá	hospodyňka	z	Ostrožského	Předměstí	byla	chytřej-

ší.	Když	její	koza	přestala	dojit,	pomohla	si	sama.	O	kozičku	se	
vždy	starala	příkladně.	Dobře	ji	krmila	a	celkově	o	ni	velmi	pe-
čovala.	Avšak	jednoho	dne	ráno,	když	přišla	dojit,	koza	nedala	
ani	kapku	mléka.	Tak	tomu	bylo	po	několik	dalších	dní.	Hospo-
dyně	začala	zamykat	chlév,	ale	když	se	na	Předměstí	rozšiřovaly	
spekulace,	že	 její	koza	 je	začarovaná,	přece	 jen	dala	 i	na	rady	
sousedek.	Koze	uvázala	pod	vemeno	jakýsi	míšek,	a	podkuřova-
la	i	okuřovala.	Vše	marné,	koza	byla	ráno	vždy	vydojena.	Bylo	
to	k	zoufání	i	k	pláči.

Jednou	si	přivstala	a	první	myšlenka	byla	na	milou	kozu.	Pro-
to	hned	spěchala	do	chléva,	a	co	vidí?	Dva	králíci	pěkně	stojí	
pod	kozou	a	každý	z	jednoho	struku	tahá	a	tahá,	až	kozu	vydo-
jili.	Dříve	se	divila,	a	neuměla	si	to	nijak	vysvětlit,	co	ti	králíci,	
„ubytovaní“	ve	chlévě,	jsou	tak	tlustí	a	vypasení.	Nyní	našla	vy-
světlení.

Ihned	vyburcovala	svého	muže	ze	sladkého	spánku	a	vítězo-
slavně	mu	zvěstovala	tu	velikou	novinu,	že	už	ví,	kdo	vždy	vydo-
jil	jejich	kozu.	Králíky	zabili	a	od	té	doby	kozička	dojí	k	úplné	
spokojenosti	dříve	tak	utrápené	hospodyňky.	Čáry	nepomohly,	
pomohla	bdělost	hospodyně,	a	 tím	skončila	„pohádka	o	zača-
rované	koze“.	To	se	opravdu	stalo	na	jaře	roku	1911	na	Ostrož-
ském	Předměstí.

Zdroj:
Obě	 události	 jsou	 popsány	 ve	 Slováckých	 novinách,	 vydaných	
dne	12.	dubna	1911,	str.	5,	v	článku	„Jak jsou lidé hloupí, aneb 
něco o čarodějnici“.
(www.digitalniknihovna.cz/vkol)

Ludmila Nešporová
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A co bude dál?
Tuto	otázku	si	v	poslední	době	položil	snad	každý	z	nás.	Spí-

še	než	odpověďmi	se	však	uchylujeme	k	přáním	brzkého	návratu	
k	normálnímu	způsobu	života.	Ten	aktivní,	ať	už	po	stránce	spor-
tovní,	kulturní	a	společenské,	se	tak	najednou	stává	druhořadým.	

Při	ohlédnutí	se	za	uplynulým	obdobím	můžeme	přece	 jen	
naleznout	i	lepší	chvíle	života,	které	přišly	v	letním	a	na	počát-
ku	podzimního	času	po	rozvolnění	vládních	opatření.		Po	téměř	
půlročním	půstu	se	rozběhl	kolotoč	nového	soutěžního	ročníku	
2020/2021.	Bohužel	měl	jen	krátké	dvouměsíční	trvání.	

Družstvo	mužů	se	dočkalo	po	třech	letech	opět	startu	v	krajské	
1.	B	třídě.	Odehrálo	osm	utkání,	z	nichž	pětkrát	bodovalo	naplno	
a	třikrát	prohrálo.	V	rozehrané	soutěži	figuruje	na	4.	místě	tabulky	
se	ztrátou	jednoho	bodu	na	třetí	místo	a	se	zápasem	k	dobru.	

Žáci,	stejně	jako	muži,	stihli	odehrát	osm	zápasů,	ve	kterých	
jen	dvakrát	porazilo	své	soupeře	a	šestkrát	podlehlo.	I	přesto	je	
jejich	postavení	v	tabulce	okresní	soutěže	na	7.	místě	uspokojivé.			
Po	dvou	letech	byla	pro	početnou	účast	znovu	vytvořena	družstva	
mladší	a	starší	přípravky,	která	svoje	soutěže	odehrává	bezvýsled-
kovým	způsobem.	Odměnou	je	jim	tak	radost	ze	hry,	soupeření	
a	z	dobrého	kolektivu	zaujatých	kluků,	trenérů	a	rodičů.	

V	 době,	 kdy	 byly	 díky	 pandemii	 ukončeny	 všechny	 amatér-
ské	soutěže,	jsme	však	mohli	sledovat	sportovní	počínání	našich	
dvou	odchovanců	–	bratrů	Michala	a	Lukáše	Sadílka.	Michal	byl	
po	delším	zranění	uvolněn	z	klubu	PSV	Eindhoven	a	dohodl	se	
na	hostování	v	celku	Slovan	Liberec	v	naší	lize,	ve	kterém	ihned	
zaujal	pevné	místo	v	základní	sestavě.	Lukáš	se	během	roku	vy-
pracoval	 ve	 Slovácku	 a	 stal	 se	 rovněž	 neodmyslitelným	 členem	
základu.	Pro	oba	kluky	a	celou	jejich	rodinu	tak	byl	velký	zážitek	
sledovat	jejich	urputnost	v	prosincovém	vzájemném	duelu	v	Li-
berci	Utkání	skončilo	asi	nejlepším	možným	výsledkem	1:1.	Tak	
mohla	zavládnout	klidová	předvánoční	atmosféra	u	obou	bratrů.

V	 době	 zapovězené	 fotbalu	 nezaháleli	 ani	 činovníci	 našeho	
klubu	–	byly	zorganizovány	tři	brigády,	ve	kterých	započaly	práce	
na	obnovení	nátěru	zábradlí	kolem	hrací	plochy.	Za	účasti	členů	

výboru,	hráčů	a	dokonce	i	jejich	rodinných	příslušníků	se	proved-
lo	hodně	mravenčí	práce	–	odstranění	starého	nátěru	a	koroze,	
nátěr	základní	vrstvou	a	část	nátěru	vrchní	vrstvy	na	celé	délce	zá-
bradlí	před	tribunou.	Jako	každý	rok	bylo	provedeno	zazimování	
areálu	s	odvodněním	zavlažovacího	systému.	Nejen	za	tuto	čin-
nost,	ale	i	za	celoroční	snažení	je	nutno	poděkovat	všem	hráčům,	
trenérům	a	členům	realizačních	týmů,	rodičům	a	ostatním	rodin-
ným	příslušníkům	za	přízeň	a	podporu.	Poděkování	patří	rovněž	
zastupitelům	obce,	sponzorům	a	věrným	fanouškům	za	finanční	
podporu,	bez	které	by	nemohl	klub	působit.	

Co	říci	závěrem?	Přejme	si	navzájem	ať	je	rok	2021	lepším,	
než	ten	uplynulý,	ať	je	pevné	naše	zdraví	a	ať	k	výhrám	na	hřiš-
tích	připojíme	i	výhru	nad	zrádným	virem.

Marek Tvrdoň

Bratrský souboj Lukáše a Michala Sadílkových v ligovém utkání 
LIBEREC – SLOVÁCKO 1:1

Gymnastický oddíl v roce 2020
Je	tu	konec	roku	a	to	znamená	poslední	letošní	článek	do	

profilu.	 Bohužel	 tento	 rok	 nebyl	 snadný	 a	 v	 tělocvičně	 jsme	
nestrávili	 tolik	 času,	 kolik	 bychom	 chtěli.	 V	 minulém	 článku	
jsem	 psala,	 že	 se	 holky	 mají	 zúčastnit	 MČR.	 To	 bohužel	 ne-
vyšlo	a	s	tím	i	mnoho	jiných	závodů.	Naštěstí	měl	letošní	rok	
i	své	kladné	stránky.	Ještě	v	květnu	jsme	se	obávali,	že	na	ka-
ždoroční	gymnastické	soustředění	nepojedeme,	ale	to	se	nám	

nakonec	poštěstilo.	Věřím,	že	v	následujícím	roce	bude	situace	
lepší,	v	tělocvičně	budeme	moct	být	o	něco	víc,	než	tomu	bylo	
letos	a	hlavně,	 že	nás	 radost	 ze	 sportu	neopustí.	Tímto	bych	
Vám	jménem	sportovní	gymnastiky	chtěla	popřát	hlavně	hod-
ně	zdraví	do	nového	roku.	

Kamila Hastíková
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KANOISTICKÝ ROK 2020
Leden

Mnoho	rychlostních	kanoistů	z	celé	republiky,	mezi	nimi	i	tak-
řka	 tři	desítky	z	Ostrožské	Nové	Vsi,	 se	poslední	 lednový	 týden	
(25.	1.	–	1.	2.)	připravovali	na	běžkách	v	Krkonoších.

Březen
Jarní	 prázdniny	 Zlínského	 kraje	 hodlali	 kanoisté,	 kanoistky	

a	kajakáři	Ostrožské	Nové	Vsi	využít	k	intenzivní	přípravě	spolu	
s	členy	reprezentačního	družstva	juniorů	v	italské	Peschiere	u	je-
zera	Lago	di	Garda.	Kvůli	vývoji	situace	s	virovou	nákazou,	ještě	
před	přijetím	opatření	ze	stran	vládních	orgánů,	bylo	rozhodnuto	
zůstat	v	domácích	podmínkách.

Plánovaný	tradiční	Vodácký	ples	se	bohužel	nemohl	uskutečnit	
ani	později	v	jiném	termínu.

Stejně	 jako	 ostatní	 sportovci,	 také	 oddíl	 kanoistiky	 si	 musel	
poradit	s	epidemiologickou	situací	a	operativně	na	ni	zareagovat.	
Některým	trénujícím	byly	převezeny	lodě,	některým	trenažery	či	
posilovací	vybavení.	Trénující	a	sportující	zasílali	vedoucímu	tre-
nérovi	data	z	GPS	zařízení,	písemné	záznamy,	fotografie	či	videa.	
Zároveň	tak	zdárně	nahrazovali	scházející	hodiny	školní	 tělesné	
výchovy.

Duben
O	sportovce	okresu	Uherské	Hradiště	se	ucházel	kajakář	On-

dřej	Prchlík,	rekordní	počet	zaslaných	hlasů	ale	na	prvenství	ne-
stačil.

Květen
Uvolňování	vládních	opatření	využila	stovka	moravských	pád-

lujících,	aby	si	v	Kojetíně	(16.	5.)	porovnala	svoji	aktuální	výkon-
nost	při	dvoukilometrových	intervalových	jízdách.

Červen
Nakonec	o	den	později,	než	se	původně	předpokládalo	(7.	6.),	

odstartovali	rychlostní	kanoisté	na	Moravě	letošní	soutěže	v	rám-
ci	 celostátního	 supervíkendu.	Zahajovat	 se	mělo	v	Grygově,	ale	
tam	bohužel	nebylo	organizátorům	KVS	Olomouc	toto	umožně-
no.	A	tak	se	o	čtyřiadvacet	hodin	později	pádlovalo	o	medailová	
umístnění	u	kanoistické	loděnice	brněnských	Lodních	Sportů.	Os-
trožská	Nová	Ves	měla	na	Svratce	jednoznačnou	početní	převahu,	
což	s	29	cennými	kovy	znamenalo	i	medailovou	dominanci.

Osmého	června	proběhla	volební	valná	hromada	TJ	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	z.	s.,	jejíž	součástí	byly	volby	do	statutárních	orgánů	
a	předsedy	TJ	ONV.	Členy	výkonného	výboru	byli	opět	zvoleni	Vít	
Pjajčík,	Marek	Mazur,	Pavel	Bezděk,	nově	pak	Richard	Podráský	
a	za	gymnastiku	Ivana	Mášová.	Kontrolní	výbor	ve	složení	Pavla	
Martinková,	Martina	Kyselá	a	nově	Markéta	Bartáková.	V	pozici	
předsedy	spolku	pokračuje	Vít	Pjajčík.

Ostrý	test	kompletní	reprezentační	špičky	(12.–14.	6.)	podstou-
pil	na	upravené	račické	závodní	dráze	také	odchovanec	oddílu	Jiří	
Zalubil.	V	singlových	finálových	jízdách	se	mu	nejlépe	dařilo	na	
pětistovce,	na	deblkanoi	se	kromě	olympijské	posádky	bratrů	Fuk-
sových	 musela	 dvojice	 Zalubil-Hrabal	 sklonit	 také	 před	 výkony	
exolympionika	Dvořáka	pádlujícího	s	kojetínským	juniorem	Mi-
naříkem.

19.–20.	 6.	 měli	 moravští	 rychlostní	 kanoisté	 pokračovat	 zá-
voděním	v	rámci	druhého	supervíkendu.	Jejich	plány	tentokráte	
odplavila	velká	voda.	Jak	62.	Moravský	pohár	v	Kojetíně	na	řece	
Moravě,	tak	Přerovská	200	na	Bečvě	musely	být	bohužel	odloženy.	
Pádlující	z	Ostrožské	Nové	Vsi	mohli,	na	rozdíl	od	mnoha	jiných,	
takřka	 bez	 problémů	 pokračovat	 v	 domácí	 přípravě	 na	 zvýšené	
hladině	jezera	Čtverec.

Pouhý	 jeden	 bod	 chyběl	 čtyřiačtyřicetičlennému	 závodní-
mu	 týmu	 rychlostních	 kanoistů	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 k	 zisku	

Moravského	poháru,	o	který	se	bojovalo	na	rozvodněné	řece	Mo-
ravě	v	sobotu	27.	června.	I	přesto	se	pořadatelé	druhého	dílu	letoš-
ní	Velkomoravské	ligy	těšili	z	početné	účasti	jak	moravských,	tak	
slovenských	pádlujících.	Nejpočetnější	výprava,	právě	ze	Slovácka,	
uzmula	také	velký	díl	medailí,	téměř	půl	stovky	(47	=	10x	zlato	–	
17x	stříbro	–	20x	bronz)

Červenec
Třetí	odložený	závod	Velkomoravské	ligy	(4.	7.	v	době	konání	

závodu	dračích	lodí	na	jezeře	Čtverec)	přinesl	Ostrožské	Nové	Vsi	
v	Přerově	další	druhé	místo	v	celkovém	hodnocení,	kterému	opa-
novali	domácí.	Dvoukilometrový	okruh	na	tekoucí	Bečvě	nejlépe	
zvládli	desetiletí	Jiří	Uvíra	a	Tereza	Studničková,	kterým	ze	soupe-
řů	nikdo	nestačil.	I	v	závodě	deblkajaků	Studničková,	které	zdat-
ně	sekundovala	Klára	Stloukalová,	excelovala.	Na	stupně	vítězů	
vystoupili	reprezentanti	Zlínského	kraje	pětadvacetkrát	(4x		zlato,	
12x	stříbro,	9x	bronz).

Ani	sezóna	2020	nebyla	ochuzena	o	tradiční	dvoutýdenní	sou-
středění	(5.–18.	7.)	v	rekreačním	zařízení	Počta	Štědronín.	Čtyři	
desítky	pádlujících	ze	Slovácka	doplněné	o	deblisty	z	dalších	klubů	
se	spolu	se	sezemickými	rychlostními	kanoisty	dva	týdny	připravo-
valy	na	republikový	šampionát	u	soutoku	Otavy	a	Vltavy.

Sedmnáckrát	se	na	stupně	vítězů	dokázali	prosadit	rychlostní	
kanoisté	ze	Slovácka,	kteří	absolvovali	první	celostátní	soutěž	se-
zóny	v	Račicích	(30.	7.	–	2.	8.),	a	to	hned	na	mistrovství	České	re-
publiky.	Nečekaným	šampionem	se	stal	dorostenec	Ondřej	Prchlík	
spolu	se	zbraslavským	Součkem,	kteří	deklasovali	většinou	o	rok	
starší	 soupeře	v	olympijské	disciplíně	K2	1000	m.	Ve	výborném	
světle	se	předvedly	kanoistky	Simona	Andrýsková,	druhá	nejlepší	
na	pětistovce,	spolu	s	Klárou	Studničkovou	rovněž	na	200	m	trati.	
Všichni	tři	pak	byli	nominováni	na	regatu	olympijských	nadějí.

Srpen
Neuvěřitelných	 více	 jak	 šest	 desítek	 pádlujících	 závodníků	

z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 se	 i	 přes	 absenci	 tří	 olympijských	 nadějí	
(Ondřej	 Prchlík,	 Klára	 Studničková,	 Simona	 Andrýsková)	 stalo	
opět	 držitelem	 nejcennější	 trofeje	 pro	 vítěze	 XXVIII.	 Meziná-
rodního	Mistrovství	Moravy	v	rychlostní	kanoistice	Slovácká	500	
(21.–23.	8.)

Prvním	 náhradním	 závodem	 Českého	 poháru	 mládeže	
(28.–30.	9.)	završili	medailově	olympijské	naděje	račické	soustře-
dění	na	 zářijovou	 regatu	v	Szegedu.	Ondřej	Prchlík	byl	dvakrát	
stříbrný	na	deblkajaku,	kanoistka	Simona	Andrýsková	brala	bronz	
na	200	m	spolu	s	Klárou	Studničkovou	na	stejné	trati,	na	pětistov-
ce	byly	dorostenky	stříbrné.	Dalších	šest	cenných	kovů	posbírali	
nejmladší	 benjamínci	 (Tereza	 Studničková,	 Klára	 Stloukalová,	
Ema	Vymazalová,	Jiří	Uvíra).

Září
Čtyři	starty	ve	čtyři	medaile,	z	toho	tři	zlaté,	dokázala	proměnit	

patnáctiletá	kanoistka	Klára	Studničková	pod	Kunětickou	horou,	
kde	se	pátého	září	konal	třiadvacátý	ročník	Poháru	Sezemic.	Další	
vítězství	slavili	žáci	Richard	Podráský	spolu	s	Tomášem	Cíchou	na	
deblkajaku,	benjamínka	Tereza	Studničková	a	její	vrstevnice	Ema	
Vymazalová.	 Sedmnáctičlenná	 výprava	 získala	 celkem	 osmnáct	
medailí	a	páté	místo	v	celkovém	hodnocení.

Zatímco	část	závodníků	Ostrožské	Nové	Vsi	sváděla	souboje	
na	 Labi,	 další	 skupina,	 která	 byla	 složena	 převážně	 z	 mladších	
sportovců,	pádlovala	na	vodní	nádrži	Olešná,	kde	tamní	oddíl	ka-
noistiky	uspořádal	klání	O	putovní	pohár	Frýdku-Místku.	V	něm	
se	chlapci	a	děvčata	prosadili	na	medailové	pozice	sedmkrát.	Pr-
venství	 získali	 Alexandr	 Gabriel	 na	 minikajaku	 a	 Tereza	 Marie	
Jančová	na	minikanoi.

K	 osmnácti	 cenným	 kovům	 ze	 sobotního	 Poháru	 Sezemic	
přidala	sedmnáctičlenná	výprava	oddílu	rychlostní	kanoistiky	TJ	
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Ostrožská	 Nová	 Ves	 jedenáct	 medailových	 umístění	 následující	
den	v	Černožicích	nad	Labem	(6.	9.),	kde	se	jel	další	díl	Labského	
poháru	–	48.	 ročník	Černožického	kilometru.	Dvě	prvenství	 za-
znamenala	 kanoistka	 Klára	 Studničková,	 olympijská	 naděje,	 po	
jednom	pak	kajakářky	 Karolína	Pavlíčková,	Tereza	Studničková	
a	Ema	Vymazalová.

Jako	husarský	kousek	možno	v	současné	situaci	označit	bez-
problémové	 uspořádání	 závěrečného	 celostátního	 dílu	 Českého	
poháru	na	krátkých	 tratích	 v	Račicích	 (12.–13.	 9.).	ONV	 tento-
kráte	 zastoupil	 jen	 šestnáctičlenný	 výběr,	 od	 něhož	 se	 očekával	

především	zisk	bodů	pro	bodování	do	sportovního	centra	mládeže	
a	žebříčků	Českého	poháru.	Ačkoliv	se	o	medaile	zasloužila	jen	
nejmladší	závodnice,	jedenáctiletá	kajakářka	Tereza	Studničková,	
její	oddíloví	kolegové	předvedli	nejen	řadu	pěkných	výkonů,	ale	
vylepšili	si	rovněž	dosavadní	zajeté	časy.

Navzdory	komplikované	situaci	více	jak	půl	sta	českých	pádlu-
jících	velmi	úspěšně	reprezentovalo	Českou	republiku	na	regatě	
olympijských	nadějí	v	maďarském	Szegedu	(17.–20.	9.).	Svůj	podíl	
na	celkově	druhém	místě	bodování	národů	v	konkurenci	jeden-
advaceti	 zemí	 mělo	 i	 trio	 Ondřej	 Prchlík,	 Simona	 Andrýsková	
a	Klára	Studničková	z	Ostrožské	Nové	Vsi	vedené	trenérem	Pjaj-
číkem.	 Svoji	 reprezentační	 premiéru	 skvěle	 zvládl	 patnáctiletý	
kajakář	Prchlík,	který	jel	pět	finálových	jízd,	přičemž	oba	singlové	
starty	(500	a	200	m)	proměnil	v	bronzové	medaile!

Až	nečekaně	povedený	závěr	celostátní	sezóny	zažili	rychlostní	
kanoisté	Ostrožské	Nové	Vsi	poslední	zářijový	víkend	(26.–27.	9.)	
v	Praze	na	Vltavě,	kde	se	i	přes	komplikace	spojené	s	epidemio-
logickou	situací	uskutečnilo	mistrovství	České	republiky	na	dlou-
hých	tratích.	Na	stupně	vítězů	vystoupili	pětkrát	a	k	tomu	získali	
cenné	body	jak	do	žebříčků	SCM,	tak	do	Českého	poháru.	O	dvě	
republikové	medaile	se	postarala	kanoistka	Klára	Studničková	(na	
deblkanoi	i	se	Simonou	Andrýskovou),	premiérový	bronz	z	národ-
ního	šampionátu	se	podařilo	po	statečném	výkonu	získat	žákov-
skému	deblkajaku	Richard	Podráský–Tomáš	Cícha.

Týden	po	olympijských	nadějích	(25.–27.	9.)	v	Szegedi	Olimpi-
ai	Központ	měla	Ostrožská	Nová	Ves	v	jediném	letošním	závodě	
Světového	 poháru	 v	 rychlostní	 kanoistice	 opět	 svého	 zástupce.	
Dvacetiletý	 odchovanec	 Jiří	 Zalubil	 po	 dvou	 letech	 opět	 zakle-
kl	do	deblkanoe	 s	kojetínským	Jiřím	Minaříkem,	aby	 se	poprvé	
střetli	s	loděmi	světové	špičky.	Borce,	které	juniorští	mistři	Evro-
py	a	bronzoví	z	mistrovství	světa	juniorů	z	před	dvou	let	znali	jen	
z	médií,	měli	na	tratích	500	a	1000	m	po	svém	boku.

Říjen
Sedmnáctičlenný	 mládežnický	 tým	 oddílu	 dominoval	 během	

sobotního	utkání	(10.	10.)	v	areálu	kanoepóla	v	Kaniówě	nedaleko	

Čechovic-Dědic	 i	během	nedělních	startů	(11.	10.)	o	pohár	Polski	
Południowej	v	katovickém	Údolí	tří	rybníků.	Kanoista	Jan	Pavlíček	
a	kanoistka	Klára	Studničková	ani	v	jednom	ze	závodů	neokusili	hoř-
kost	porážky.	Oba	si	shodně	vystoupili	pro	nejcennější	kov	pětkrát.

Malá	skupinka	kajakářů	a	kanoistek	Ostrožské	Nové	Vsi	se	
poslední	říjnový	týden	vydala	za	lepšími	tréninkovými	podmínka-
mi	k	chorvatskému	Splitu,	kde	je	také	objevila.	Původně	rychlost-
ní	 kanoisté	 plánovali	 zopakování	 loňského	 kondičního	 soustře-
dění	na	Vysočině,	ale	kvůli	vládním	nařízením	jej	museli	zrušit.	
K	Jadranu	putovala	výprava	bez	lodí	přibližně	deset	hodin,	aby	

nakonec	zakotvila	u	Kaštelanského	zálivu,	kde	obývala	apartmán	
naproti	ostrova	Čiovo,	v	městečku	Kaštel	Stari.

Prosinec
Letošní	43.	Novoveský	přespolák	v	Ostrožské	Nové	Vsi	se	za-

psal	do	historie.	Uskutečnil	se	kvůli	několika	odkladům	až	12.	12.!	
Běžecké	závody	v	prosinci	nejsou	sice	nic	mimořádného,	ale	aby	se	
uskutečnila	před	Vánoci	soutěž	v	rychlostní	kanoistice,	to	asi	budou	
pamětníci	pádlování	hodně	přemýšlet.	Na	kilometrové	trati	s	ob-
rátkou	bylo	k	vidění	43	lodí	z	Kojetína,	Brna,	Ostrožské	Nové	Vsi	
a	jejího	okolí.	Nejrychleji	pádlovali	kajakář	Ondřej	Prchlík,	kanoi-
sta	David	Janík,	kanoistka	Klára	Studničková,	na	minikajacích	Jiří	
Uvíra	a	Ema	Vymazalová,	mezi	kajakářkami	pak	dominovala	ko-
jetínská	Klára	Zendulková.	Posléze	si	v	běhu	zazávodilo	84	běžců	
a	běžkyň.	Nejrychlejšími	na	trati	4,2	kilometru	byli	atlet	Slovácké	
Slávie	Petr	Bachan	z	Ostrožské	Lhoty	(o	den	později	devatenáctý	
na	mistrovství	republiky	v	krosu)	a	překvapivě	teprve	jedenáctiletá	
domácí	 kajakářka	 Tereza	 Studničková.	 Půlkilometr	 pro	 desetile-
té	a	mladší	pak	ovládli	kajakář	Erik	Vymazal	a	kajakářka	Sabina	
Prchlíková.	Tradičním	podporovatelem	závodu	byl	Zlínský	kraj.

O	devět	míst	si	oproti	 loňskému	žebříčku	polepšili	rychlost-
ní	 kanoisté	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 a	 zaujali	 výborné	 šesté	 místo	
v	 celkovém	 hodnocení	 pohárových	 soutěží	 –	 Mistrovství	 České	
republiky	oddílů.	Zopakovali	tak	své	umístnění	z	před	devíti	let,	
přičemž	o	něco	vyšších	met	–	čtvrtých	a	pátých	pozic	si	Ostrožská	
Nová	Ves	užívala	na	sklonku	minulého	století.	Historickým	úspě-
chem	je	druhá	příčka	v	roce	1980.

Kulatiny	slavili	Miloš	Ťok	–	60,	Marek	Mazur	–	50,	kanoistic-
ké	řady	bohužel	opustili	také	významní	činovníci	–	předseda,	ředi-
tel	pořádaných	závodů,	rozhodčí	i	bývalý	závodník	–	Jindřich	Ťok	
(17.	1.),	rozhodčí,	komentátor,	kameraman	a	řidič	autobusu	Anto-
nín	Pjajčík	–	(14.	7.).

K	nejvýznamnějším	podporovatelům	činnosti	rychlostních	ka-
noistů	 patřila	 Obec	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Český	 Svaz	 Kanoistů,	
Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	a	Zlínský	kraj.

Vít Pjajčík
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7 medailí z mistrovství ČR pro Adama Tomečka
Úspěšnou	 sezónu	 má	 za	 sebou	 dvanáctiletý	 kajakář	 na	 di-

voké	vodě	Adam	Tomeček.	Rodák	z	Ostrožské	Nové	Vsi,	který	
závodí	za	oddíl	SK	Veselí	nad	Moravou.	Přesto,	že	sezóna	za-
čala	kvůli	koronaviru	 s	dvouměsíčním	zpožděním,	podařilo	 se	
mu	natrénovat	tak,	že	úspěchy	na	sebe	nenechaly	dlouho	čekat.	

První	prověření	formy	čekalo	Adama	na	mistrovství	ČR	ve	
sjezdu	na	divoké	vodě,	které	se	jelo	v	Postřelmově.	Ani	v	jedné	
z	jízd	nenašel	přemožitele	a	stal	se	tak	dvojnásobným	mistrem	
ČR	ve	sjezdu	na	divoké	vodě.	Po	úspěšném	začátku	sezóny	ná-
sledovala	série	závodů	českých	pohárů	žáků,	kde	v	každém	zá-
vodu	bral	zlatou	medaili.	 Jednu	zlatou	a	dvě	stříbrné	medaile	

Adam	vybojoval	i	na	mistrovství	ČR	ve	slalomu	a	sprintu,	které	
se	 jelo	na	Křivoklátu.	Po	 tomto	závodu	 se	 stal	 celkovým	vítě-
zem	žebříčku	mladších	žáků	ČR	ve	slalomu	 i	ve	sjezdu	na	di-
voké	 vodě.	 Další	 úspěch	 si	 Adam	 připsal	 na	 dorosteneckém	
mistrovství	ČR,	kdy	jako	mladší	žák	startoval	spolu	s	dorostenci	
Filipem	Doležalem	a	Šimonem	Zemanem	a	dokázali	vybojovat	
3.	místo	v	kategorii	družstev.	Vrcholem	úspěšné	sezóny	měla	být	
pro	Adama	závodní	účast	na	hrách	olympijských	nadějí,	které	se	
měly	konat	v	polském	Krakově,	ale	bohužel	z	důvodu	pandemie	
koronaviru	byl	tento	mezinárodní	závod	zrušen.	

Petr Tomeček

Blahopřání panu Antonínu Vlkovi – 80 let
Pan	 Antonín	 Vlk	 se	 narodil	 3.	 listopadu	 1940.	 Vyrůstal	 se	

dvěma	 staršími	 sestrami	 Jarmilou	 a	 Ludmilou.	 Otec	 pracoval	
jako	dělník	u	Bati	a	matka	v	zemědělském	družstvu.	Po	základní	
škole	se	šel	učit	nástrojařem	do	Brna,	kde	bydlel	na	internátě.	
Vojnu	si	odsloužil	až	na	daleké	Šumavě,	na	čemž	se	pravděpo-
dobně	podílel	 i	 špatný	politický	posudek.	Po	28	měsíců	musel	
hlídat	státní	hranice	v	lokaci	České	Velenice	–	Gmünd.	Většinu	
pracovního	života	strávil	v	n.	p.	LET	Kunovice,	kde	si	dálkově	
dodělal	maturitu.	Potom	cca	15	let	provozoval	novinový	stánek	
ve	středu	obce.	

Po	 pracovní	 době	 ihned	 následovalo	 druhé	 zaměstnání,	
kterým	 byl	 stolní	 tenis,	 jemuž	 v	 podstatě	 zasvětil	 celý	 svůj	 ži-
vot.	Vždy	se	obětavě	a	nezištně	staral	zvláště	o	výchovu	nových	
stolních	tenistů.	V	zimních	měsících	například	chodil	na	starou	
orlovnu	dlouho	před	začátkem	tréninků	zatápět	v	kamnech,	aby	
bylo	vůbec	možné	hrát.	Za	tuto	vytrvalou	a	často	velmi	nároč-
nou	 práci	 s	 mládeží	 mu	 bylo	 v	 roce	 2006	 uděleno	 krajské	 vy-
znamenání.	Na	okresním	svazu	pracoval	od	roku	1970	bezmála	
40	let.	Byl	členem	sportovně-technické	komise	a	pravidelně	za-
sílal	do	novin	 tabulky	a	 výsledky.	Na	začátku	nového	 tisíciletí	
před	vstupem	klubu	do	orelské	jednoty,	kdy	byla	obecní	podpo-
ra	stolního	tenisu	nedostatečná	a	přijaté	dotace	stačily	sotva	na	
nájem	školní	tělocvičny,	financoval	ze	svých	prostředků	startov-
né,	míčky	či	cestovní	náklady	k	utkáním,	jenom	aby	stolní	tenis	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	přežil	a	neskončil	–	i	tyto	skutečnosti	je	
nutné	připomenout.	

Dodnes	se	účastní	republikových	veteránských	soutěží	a	pra-
videlně	končí	na	předních	místech	své	věkové	kategorie.	Zahrál	
si	na	veteránských	evropských	či	světových	šampionátech	v	Ja-
ponsku,	Číně,	Brazílii,	Švédsku,	Itálii,	Finsku,	Německu,	Chor-
vatsku,	 Nizozemí,	 Španělsku,	 Novém	 Zélandu	 či	 Slovensku.	
V	 roce	 2018	 se	 zúčastnil	 světového	 šampionátu	 v	 americkém	
Las	Vegas	a	v	roce	2019	následovala	evropská	Budapešť.	Aby-
chom	ho	podpořili,	navíc	když	to	bylo	takhle	„blízko“,	vyrazili	
jsme	na	čtyřdenní	výlet	do	maďarské	metropole	a	fandili	 jsme	
mu	během	jeho	utkání	v	základní	skupině	jednotlivců.	

Rovněž	 je	 nutné	 vyzvednout	 jeho	 smysl	 pro	 fair	 play,	 který	
vštěpuje	od	malička	všem	hráčům.	Od	roku	1962	mu	prošlo	jako	
trenérovi	minimálně	500	žáků	a	žaček,	které	vychovával	nejenom	
ve	stolním	tenisu,	ale	obecně	k	životu	jako	přirozená	autorita.

U	 příležitosti	 jeho	 životního	 jubilea	 jsme	 spolu	 s	 vedením	
obce	plánovali	oficiální	přijetí	a	gratulace	v	obřadní	síni	obec-
ního	úřadu,	ale	epidemiologická	situace	to	nedovolila.	Osobní	
oslavy	sice	musíme	odložit,	ale	touto	cestou	bychom	mu	chtěli	
jménem	všech	jeho	příbuzných,	stolních	tenistů	minulých	i	sou-
časných,	orelské	jednoty,	vedení	obce	a	všech	jeho	přátel	popřát:	
„VŠE	 NEJLEPŠÍ	 a	 HODNĚ	 ZDRAVÍ,	 ať	 dlouho	 žijete	 a	 za	
stolem	nemilosrdně	proháníte	všechny	soupeře	jako	doposud!“

Ivo Mikoška
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Společenská kronika
říjen – listopad – prosinec  2020

70 let
29.	11.	 Miroslav	Verbík	 Za	Kostelem	841
		3.	12.	 Vlasta	Kašparová	 Osvobození	204
		9.	12.		 Ludvík	Němec	 Na	Láni	293
17.	12.	 Anna	Hráčková	 Za	Kostelem	731
22.	12.	 Jaroslava	Vymazalová	 Osvobození	189

75 let
		3.	10.	 Božena	Zajíčková	 Dědina	125
		7.	10.	 Jaromír	Blažek	 Dědina	126
19.	10.	 Anna	Vlková	 Chříb	235
23.	11.	 Daniela	Václavíčková	 Obecnice	542
28.	11.	 Václav	Trčka	 Polní	828
16.	12.	 František	Botek	 Dědina	636
30.	12.		 Karel	Hrachovský	 Lhotská	451

80 let
13.	10.		 František	Kotačka	 Chříb	217
21.	10.	 Hedvika	Kunovjánková	 Dědina	177
26.	10.	 Hedvika	Havlíčková	 Nová	781
		3.	11.	 Antonín	Vlk	 Obecnice	549
		4.	11.	 Stanislav	Macháň	 Dědina	386

85 let
10.	10.	 Ludmila	Kusáková	 U	Ráje	497
15.	10.	 Emilie	Pijáčková	 Nádražní	ev.	č.	46
		8.	11.	 Libuše	Červenáková	 Obecnice	588
11.	12.	 Emil	Janík	 Nová	748

86 let
		2.	11.	 Antonín	Kovařík	 Školní	965
		8.	11.	 Marie	Botková	 Záhumení	719
		1.	12.	 Milada	Pijáčková	 Nová	721

87 let
11.	10.	 Jarmila	Žerníčková		 Chříb	225
13.	12.		 Albína	Šafaříková	 Chříb	307

88 let
15.	12.	 Zdenka	Pavlásová	 Školní	965

89 let
22.	11.	 Ivo	Kubín	 Dolní	626

91 let
26.	10.	 Marie	Mičolová	 Osvobození	192

92 let
28.	10.	 Květoslava	Lagová	 Sadová	857

95 let
29.	10.	 Vlasta	Ondračková	 Nivky	426

97 let
		3.	11.	 Ludmila	Vavřincová	 U	Ráje	338

Narození
30.	8.		 Karolína	Klamariková	 Květná	874	
13.	10.	 Amálka	Křeháčková	 Osvobození	124
27.	10.	 Viktorie	Marková	 Dolní	947
30.	10.	 Amélie		Červenková	 Za	Kostelem	925
		8.	11.		 Marek	Patka	 Na	Rolách	923
12.	11.		 Daniel	Jurčeka	 U	Svatých	1040
26.	11.	 Sofie	Loučková	 Lhotská	372	
		8.	12.	 Viktorie	Machalová	 Záhumení	760
15.	12.		 Matyáš	Blažek	 Polní	829

Svatba
24.	10.	 Kristýna	Hanáková	 Záhumení	1022
	 	 Jakub		Chovánek	 Velehrad

		5.	12.	 Kateřina	Pavelová	 Zahradní	882
	 	 Jan	Švub	 Zahradní	882

Setkání osmdesátníků
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Jitka  Zalubilová,  
U Svatých  516  ONV

Mobil:   608 /  116  663

Nabízím BEZPLATNOU pomoc 
SENIORŮM z naší obce 
•	 Nákup,	venčení	psa,	ušití	roušek	zdarma,		
•	 případně	i	občasný	drobný	úklid	apod.	

Tuto	činnost	mohu	provádět	po	práci	v	odpoledních	hodinách.
	

Neváhejte		se	ozvat	!

Úmrtí
		3.	10			 Marie	Blahušová	 (1933)	 Dolní	768
		6.	10.		 Josef	Straka	 (1939)	 Za	Kostelem	785
		9.	10.		 Ludvík	Galuška	 (1937)	 Záhumení	291
13.	10.		 František	Váverka	 (1947)	 Lhotská	373
18.	10.		 Marie	Konečná	 (1934)	 Záhumení	488
21.	10.		 Bohuslav	Pavlas	 (1939)	 Záhumení	250
22.	10.		 Ing.	Jiří	Kadlček	 (1964)	 Záhumení	800
13.	11.		 Josef	Pijáček	 (1931)	 Za	Kostelem	741
19.	11.		 Ivan	Sekáč	 (1946)	 Příčná	811
		1.	12.		 Marie	Červenáková	 (1924)	 Dědina	13
		9.	12.		 Anna	Zalubilová	 (1929)	 Chylická	36
21.	12.		 Hedvika	Chmelařová	 (1930)	 Na	Láni	330
23.	12.		 Vladislava	Bočková	 (1940)	 Dědina	18
25.	12.		 Antonín	Španěl	 (1946)	 Nová	697

Počet obyvatel k 31. 12. 2020 – celkem 3 468 osob
	 narozeno	 	38	dětí		 z	toho	20	děvčat		 a	 18	chlapců	
	 zemřelo	 	45	spoluobčanů	 z	toho	20		žen		 a	 25	mužů
	 přihlášeno		 	37	občanů
	 odhlášeno		 	49	občanů
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Nabídky volných pracovních pozic
Společnost EBZ Hoffmann s.r.o. Ostrožská Nová Ves přijme do hlavního pracovního 
poměru pracovníky na pozice:

Brusič na kulato a na plocho 
Náplň práce

broušení	dle	výkresové	dokumentace
převážně	kusová	a	malosériová	výroba
dvousměnný	provoz

Požadujeme
vyučen	v	oboru,	praxe	výhodou
čtení	výkresové	dokumentace

Nabízíme
práci	ve	stabilním	prostředí	mezinárodní	společnosti
práci	na	hlavní	pracovní	poměr
odpovídající	finanční	ohodnocení	dle	znalosti	a	praxe
možnost	dalšího	rozvoje	a	vzdělání
po	získání	praxe	25	dní	dovolené
příplatky	nad	rámec	zákona
věrnostní	benefity	–	firemní	tel.	síť,	důchodové	připojištění
dotované	závodní	stravování

Obsluha CNC 
Náplň práce

frézování	dle	programů
práce	na	PC
převážně	kusová	a	malosériová	výroba
vícesměnný,	nepřetržitý	provoz

Požadujeme
praxe	 ve	 strojírenském	 oboru	 výhodou,	 nikoli	 podmínkou,	
rádi	vás	zaučíme
čtení	výkresové	dokumentace	výhodou

Nabízíme
práci	ve	stabilním	prostředí	mezinárodní	společnosti
práci	na	hlavní	pracovní	poměr
odpovídající	finanční	ohodnocení	dle	znalosti	a	praxe
možnost	dalšího	rozvoje	a	vzdělání
po	získání	praxe	25	dní	dovolené
příplatky	nad	rámec	zákona
věrnostní	benefity	–	firemní	tel.	síť,	důchodové	připojištění
dotované	závodní	stravování

Nástrojař 
Náplň práce

strojní	a	zámečnická	činnost
údržba	a	kompletace	forem	a	nástrojů
převážně	kusová	a	malosériová	výroba
vícesměnný	provoz

Požadujeme
praxe	 ve	 strojírenském	 oboru	 výhodou,	 nikoli	 podmínkou,		
rádi	vás	zaučíme
manuální	zručnost

Nabízíme
práci	ve	stabilním	prostředí	mezinárodní	společnosti
práci	na	hlavní	pracovní	poměr
odpovídající	finanční	ohodnocení	dle	znalosti	a	praxe
možnost	dalšího	rozvoje	a	vzdělání
po	získání	praxe	25	dní	dovolené
příplatky	nad	rámec	zákona
věrnostní	benefity	–	firemní	tel.	síť,	důchodové	připojištění
dotované	závodní	stravování

Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na e-mail@ebz-group.com.
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 realizace víceúčelového hřiště a místní komunikace 
v ulici Dolní
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