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úVODNÍK

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané,
zimní měsíce, které jsme prožívali všichni za dodržo-

vání přísných opatření stanovených vládou, máme za se-
bou. Letošní fašank si užily pouze děti z mateřské škol-
ky, které svým fašankovým průvodem tuto tradici jako 
jediné v obci dodržely. Prožili jsme období půstu a osla-
vy Velikonoc, které již podruhé byly jiné, než na jaké 
jsme u nás na Moravě zvyklí.  Věřící oslavili Zmrtvých-
vstání Páně v omezeném počtu zúčastněných při boho-
službách, ostatní, kteří se nevešli, zůstali u televizních 
obrazovek.  Na velikonoční pondělí nebyla dědina plná 
šlaháčů, chyběli také krojovaní šlaháči, nebyly slyšet li-
dové písničky. Snad ale všechny dívky a ženy v naší obci 
byly vyšlahány žilami upletenými z mladých proutků ale-
spoň v kruhu svých nejbližších. Říká se, že ženám prá-
vě šlahání dodá nejen zdraví do dalších dnů, ale také 
tím omládnou. Přeji všem, ať radost z oslav Velikonoc 
a příchodu jara nás povzbudí a dodá nám sílu žít dál 
a pro druhé.

Zimní období v obci je vždy ve znamení příprav, pro-
jektování a výběru zhotovitelů akcí, které jsou připravo-
vány na další období v roce. I letos tomu nebylo jinak.  
Hned po Velikonocích byla započata oprava kanalizace 
v ulici Nádražní. V současné době máme vysoutěženy  
zhotovitele na realizaci veřejného osvětlení v části uli-
ce Za Kostelem, v ulici Nádražní a Sportovní.  Veřej-
né osvětlení v ulici Za Kostelem by mělo být provedeno 
v měsíci květnu. Práce na vybudování veřejného osvětle-
ní v ulici Nádražní a Sportovní budou zahájeny v měsíci 
červnu. Tyto práce by měly být ukončeny do konce let-
ních měsíců. Také na realizaci rekonstrukce místní ko-
munikace a vybudování chodníku v ulici spojující ulici 
Dědina a Dolní již známe zhotovitele. Zahájení prací 
nastane v měsíci červnu a měly by být ukončeny do kon-
ce měsíce září. V letním období budou dále probíhat 
práce na místním hřbitově na dobudování dalších hro-
bových míst, kde nám začínají docházet volná hrobo-
vá místa v urnové části hřbitova. Ale to není to jediné, 
co nám v obci schází. Nejen naše obec v širokém okolí 
se potýká s nedostatkem stavebních míst ve vlastnic-
tví obce. Několikrát týdně odepisuji na dotazy ohledně 
volných stavebních míst. Těší nás zájem mladých lidí 
o bydlení v Ostrožské Nové Vsi. Těší nás především zá-
jem rodáků, kteří po dostudování a procestování světa 
zjišťují, že doma je doma a chtějí se vrátit do Ostrožské 
Nové Vsi. Bohužel nám v současné době volná staveb-
ní místa ve vlastnictví obce schází. Proto obec pracuje 
na zajištění zpracování studií proveditelnosti výstav-
by rodinných domu ve dvou lokalitách. Po zpracování 
těchto studií proběhne seznámení vlastníků nemovitostí 
v těchto lokalitách s možným řešením a využitím těchto 
lokalit k výstavbě rodinných domů. Bude pochopitelně 
záležet na vlastnících pozemků, zda bude vůle směnit či 
odprodat tyto pozemky. Protože zde jsou pozemky pře-
devším ve vlastnictví soukromníků, nedokáži časově od-
hadnout, kdy by se mohlo s výstavbou začít. 

Vzhledem k tomu, že obec v současné době nemá 
žádná volná stavební místa ve svém vlastnictví, nabízí 
vlastníkům stávajících, zchátralých, neobydlených ro-
dinných domů nebo hospodářských objektů a vlastní-
kům nezastavěných stavebních pozemků – obojí v his-
toricky zasíťovaném území v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
a Chylice, kteří investují do rekonstrukce, demolice s ná-
slednou výstavbou nového rodinného domu či výstavby 
nového rodinného domu s cílem budoucího bydlení, 
nenávratný finanční příspěvek až ve výši 250 tisíc Kč. 
Podrobnosti jsou v uvedeny ve Směrnici č. 1/2018 k pří-
spěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou 
nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného 
domu v již zasíťovaném území. 

Snad se podaří vedení obce do budoucna připravit 
nové lokality na bydlení, tím bude uspokojena alespoň 
část žadatelů o stavební místa.  

Vážení spoluobčané, užívejte si krásných prosluněných 
dnů a prožívejte je v kruhu svých nejbližších ve zdraví, 
klidu a pohodě.

Jaroslava Bedřichová
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Z jednání zastupitelstva obce 

Dne 2. 3. 2021 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva 
obce Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo schvaluje: 
•	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 č.	 1/2021,	 o	 místním	 poplatku	

z	pobytu	s	nabytím	účinnosti	dnem	1.	4.	2021.	Zastupitelstvo	
obce	ukládá	informovat	obyvatele	o	vydané	vyhlášce	způso-
bem	obvyklým;

•	 přísedící	Okresního	soudu	Uherské	Hradiště	pro	funkční	ob-
dobí	2021	–	2025	paní	RNDr.	Věru	Hriceňákovou,	Mírová	
914,	Ostrožská	Nová	Ves;

•	 ocenění	pozemků	v	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	 Ves	 a	 k.	 ú.	 Chylice	 podle	 znaleckých	 posudků	 č.	 102	
a	103	z	ledna	2021,	které	vypracoval	Ing.	František	Hlůšek,	
Štěpnická	1040,	686	06	Uherské	Hradiště	takto:	
k. ú. Ostrožská Nová Ves

k. ú. Chylice

Zastupitelstvo	 tímto	 také	 prohlašuje,	 že	 se	 jedná	 o	 ceny	
v	čase	a	místě	obvyklé	a	ukládá	se	těmito	cenami	řídit	při	převo-
du	a	nabytí	pozemků	z	nebo	do	majetku	obce;
•	 směnu	bez	doplatku	pozemků	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	

obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 dle	 přiložené	 tabulky	 za	 cenu	
18	 Kč/m2	 za	 pozemky	 orná	 půda	 a	 213	 Kč/m2	 komunika-
ce.	K	výsledné	ceně	bude	zákonná	sazba	DPH	připočtena.	
Náklady	 spojené	 s	 převodem	 nemovitosti	 hradí	 účastníci	
rovným	dílem.	

Účastníci směny 

Jednotlivé směny

1. Stav. pozemek dle § 4 odst. 1 bydlení 940 Kč

2. Stav. poz. dle § 4 odst. 1 rekr. rod. 738 Kč

3. Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, sport, zdrav. 585 Kč

4. St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, hotel, ostatní 726 Kč

5. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 garáž 710 Kč

6. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 výroba, opravy 355 Kč

7. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 sklady, doprava 399 Kč

8. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské stavby 532 Kč

9. Stav. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, vodní hosp. 266 Kč

10. Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice 133 Kč

11. Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace 213 Kč

12. St. p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace nezpev. 112 Kč

13. St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl. 213 Kč

14. Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast.-skládka) 430 Kč

15. Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 (nezast.-vod. dílo) 323 Kč 

16. Orná půda 18 Kč

17. Lesní pozemek typ 1B 4 Kč

18. Pozemek rybníka, vodní nádrže, koryta vodního toku 62 Kč

19. Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport 266 Kč

20. Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený) 35 Kč

21. Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky nevyuž.) 5 Kč

22. Jiný pozemek dle § 9 odst. 3 (těžba) 192 Kč

1. Stav. pozemek dle § 4 odst. 1 bydlení 626 Kč

2. Stav. poz. dle § 4 odst. 1 rekr. rod. 507 Kč

3. Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, sport, zdrav. 390 Kč

4. St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, hotel, ostatní 484 Kč

5. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 garáž 473 Kč

6. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 výroba, opravy 236 Kč

7. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 sklady, doprava 266 Kč

8. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské stavby 355 Kč

9. Stav. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, vodní hosp. 177 Kč

10. Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice 89 Kč

11. Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace 124 Kč

12. St. p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace nezpev. 74 Kč

13. St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl. 124 Kč

14. Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast.-skládka) 287 Kč

15. Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 (nezast.-vod. dílo) 215 Kč 

16. Orná půda 13 Kč

17. Lesní pozemek typ 1B 4 Kč

18. Pozemek rybníka, vodní nádrže, koryta vodního toku 41 Kč

19. Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport 177 Kč

20. Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený) 24 Kč

21. Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky nevyuž.) 3 Kč

22. Jiný pozemek dle § 9 odst. 3 (těžba) 128 Kč

Obec Ostr. Nová Ves Záhumení 1022, Ostr. Nová Ves

G. C.

Parc. č. Výměra Převodce Nabyvatel 

823/2 491 Obec Ostr.N.V. G. C.

5237/2 160 Obec Ostr.N.V. G. C.

5669/2 14 G. C. Obec Ostr.N.V.

5677/3 56 G. C. Obec Ostr.N.V.

5671 50 G. C. Obec Ostr.N.V.

5243/2 16 G. C. Obec Ostr.N.V.

5677/2 161 G. C. Obec Ostr.N.V.

5673 24 G. C. Obec Ostr.N.V.
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Z jednání rady obce 
Dne 13. 1. 2021 se konalo 54. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 žádost	o	pronájem	parkovacího	místa	č.	20	v	ulici	Sadová	

paní	H.	F.	za	cenu	1	200	Kč/rok.	Rada	obce	ukládá	sepsat	
s	žadatelkou	přihlášení	k	místnímu	poplatku	za	užívání	ve-
řejného	prostranství;

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 ve	 výši	 10	 000	 Kč	
PAHOP,	Zdravotnímu	ústavu	paliativní	a	hospicové	péče,	
z.	ú.,	Mariánské	nám.	78,	Uherské	Hradiště;

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	výši	3	000	Kč	spol-
ku	 VČELKA	 sociální	 služby	 o.	 p.	 s.,	 Pivovarská	 170/3,	
Beroun;	

•	 na	 základě	 vyhlášky	 č.	 589/2020	 Sb.,	 o	 změně	 sazby	 zá-
kladní	náhrady	za	používání	silničních	motorových	vozidel	
a	stravného	a	o	stanovení	průměrné	ceny	pohonných	hmot	
pro	 účely	 poskytování	 cestovních	 náhrad	 výši	 stravného	
za	každý	kalendářní	den	pracovní	cesty	od	1.	1.	2021	v	ná-
sledujících	částkách:
a)	108	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	5	až	12	hodin,
b)	167	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	než	12	až	18	hodin,
c)	259	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	než	18	hodin;

•	 objednávku	 BBB	 Uherské	 Hradiště	 za	 regionální	 služby	
pro	místní	knihovnu	v	Ostrožské	Lhotě.	Uvedenou	funkci	
bude	zastávat	zaměstnanec	obce	Ostrožská	Nová	Ves	paní	
Hana	Uherková	za	částku	sjednanou	dle	smlouvy;

•	 Odpisový	plán	na	rok	2021	zaslaný	ředitelkou	ZŠ	Ostrož-
ská	Nová	Ves	Mgr.	Alenou	Horákovou.	Rada	obce	ukládá	
předat	Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	OÚ;

•	 Plán	preventivní	údržby	veřejného	osvětlení	obce	pro	rok	
2021	zaslaný	společností	ELTODO	OSVĚTLENÍ,	s.	r.	o.,	
Novodvorská	1010/14,	Praha	4;

•	 Smlouvu	o	nájmu	části	pozemku	parc.	č.	5037	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 606	 m2	 za	 cenu	 1212	 Kč/
rok	s	panem	P.	Š.	za	účelem	rybaření	za	stanovených	pod-
mínek;

•	 Přílohu	smlouvy	T	na	odstraňování	odpadu	skládkováním	
na	rok	2021,	zaslanou	firmou	EKOR,	s.	r.	o.	Kyjov.	Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	Přílohy	smlouvy;

•	 Smlouvu	 o	 dílo	 –	 deratizační	 práce	 v	 obci	 za	 cenu	
do	 20	 570	 Kč	 vč.	 DPH	 s	 panem	 Bronislavem	 Borským,	
Za	školou	884,	Buchlovice.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	smlouvy	o	dílo;

•	 Smlouvu	o	zřízení	služebnosti	na	pozemcích	parc.	č.	252/1,	
254/5	a	254/6	se	společností	CETIN	a.	s.,	Českomoravská	
2510/19,	Praha	Libeň	za	cenu	1	210	Kč	vč.	DPH;	

•	 Přílohu	č.	1/2021	Smlouvy	o	poskytování	regionálních	kni-
hovnických	služeb.	V	rozpočtu	obce	pro	rok	2021	byla	vy-
hrazena	na	nákup	a	zpracování	knih	částka	65	000	Kč;

•	 udělení	 plné	 moci	 p.	 Klímovi	 na	 základě	 předloženého	
návrhu	 Dohody	 o	 výběru	 poplatků	 a	 předávání	 dokladů	
se	společností	Odpady-Třídění-Recyklace	a.	s.,	Průmyslo-
vá	1153,	Uherské	Hradiště.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	plné	moci.

Rada bere na vědomí: 
•	 žádost	o	prodej	pozemků	parc.	č.	5091	a	1747	v	k.	ú.	a	obci	

Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	 účelem	 zbudování	 autoservisu	
předloženou	panem	R.	Z.	Rada	obce	ukládá	předložit	žá-
dost	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 žádost	 o	 prodej	 pozemku	 parc.	 č.	 1723/4	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 předloženou	 manželi	 Š.	 Rada	 obce	
ukládá	 předložit	 žádost	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupitel-
stva	obce;

•	 Změnu	rozpisu	rozpočtu	č.	8	k	rozpočtu	2020	schválenou	
starostkou	obce	dne	22.	12.	2020.

Rada ukládá: 
•	 předložit	posudek	č.	102	a	č.	103	o	ceně	pozemků	v	Obci	

Ostrožská	Nová	Ves,	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	a	v	k.	ú.	
Chylice	pro	rok	2021	zastupitelům	na	nejbližším	zasedání	
zastupitelstva	obce.

Dne 26. 1. 2021 se konalo 55. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 zařazení	 žádosti	 manželů	 Š.	 do	 seznamu	 nemovitostí	

ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demo-
lici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nového	
RD	v	již	zasíťovaném	území	–	manželé	Š.	žádají	o	příspě-
vek	na	demolici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	v	uli-
ci	 Dolní.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 žádost	 manželů	 Š.	
na	nejbližší	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 zařazení	 žádosti	 manželů	 J.	 do	 seznamu	 nemovitostí	
ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demo-
lici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nového	
RD	 v	 již	 zasíťovaném	 území	 –	 manželé	 J.	 žádají	 o	 pří-
spěvek	 na	 výstavbu	 nového	 RD	 v	 již	 zasíťovaném	 území	

ZPRAVODAJSTVÍ

•	 předložený	 Seznam	 podpořitelných	 nemovitostí	 ke	 dni	
2.	3.	2021	dle	Směrnice	č.	1/2018	obce	Ostrožská	Nová	Ves	
k	 příspěvku	 na	 rekonstrukci,	 demolici	 s	 následnou	 výstav-
bou	nového	rodinného	domu	či	výstavby	nového	rodinného	
domu	v	již	zasíťovaném	území.

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
•	 písemné	zprávy	finančního	a	kontrolního	výboru;
•	 rozpočtové	opatření	č.		14_2020	schválené	radou	obce	č.	53	

dne	 15.	 12.	 2020	 týkající	 se	 navýšení	 daně	 z	 příjmů,	 zisku	
a	kapitálových	výnosů,	ponížení	příjmů	z	DPH	a	z	daně	z	ne-
movitých	věcí	a	ze	vstupného	z	představení,	navýšení	příjmů	
ze	stočného,	ponížení	výdajů	týkajících	se	rekonstrukce	ka-
nalizace	v	ulici	Dolní,	ponížení	výdajů	na	příspěvek	na	pod-
poru	bydlení,	na	nákup	služeb	v	oblasti	péče	o	veřejnou	ze-
leň,	ponížení	 výdajů	na	platy	 zaměstnanců	obecního	úřadu	
a	navýšení	výdajů	na	výstavbu	veřejného	osvětlení	U	Svatých	
a	na	odvoz	komunálního	odpadu;

•	 rozpočtové	opatření	 č.	 	 1_2021	 schválené	 radou	obce	č.	57	
dne	 22.	 2.	 2021	 týkající	 se	 úpravy	 dotace	 na	 státní	 správu	

a	školství,	navýšení	příjmů	o	doplatek	za	volby	a	navýšení	vý-
dajů	na	opravu	místního	rozhlasu;

•	 účetní	závěrku	Základní	školy	Ostrožská	Nová	Ves	schvále-
nou	radou	obce	č.	56	dne	10.	2.	2021	s	převodem	hospodář-
ského	výsledku	do	fondu	odměn	ve	výši	20	000	Kč	a	do	re-
zervního	fondu	ZŠ	ve	výši	26	998,02	Kč;

•	 účetní	závěrku	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	schvále-
nou	radou	obce	č.	57	dne	22.	2.	2021	s	převodem	hospodář-
ského	výsledku	do	fondu	odměn	ve	výši	10	000	Kč	a	do	re-
zervního	fondu	MŠ	ve	výši	19	402,03	Kč.	

Zastupitelstvo neschvaluje:
•	 záměr	 prodeje	 pozemků	 parc.	 č.	 5091	 o	 výměře	 954	 m2	

a	parc.	č.	1747	o	výměře	431	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves;
•	 záměr	směny	části	pozemku	parc.	č.	5069/13	o	výměře	160	m2	

v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	pozemek	parc.	č.	1819	
v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	358	m2.	

Monika Pleváková
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na	parc.	č.	45/2	a	4558/1	v	k.	ú.	Chylice.	Rada	obce	ukládá	
předložit	 žádost	manželů	J.	na	nejbližší	 jednání	 zastupi-
telstva	obce;

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
na	rok	2021	ve	výši	6	000	Kč	Středisku	rané	péče	EDUCO	
Zlín	 z.	 s.,	 Chlumská	 453,	 Zlín.	 Rada	 obce	 ukládá	 sepsat	
s	 žadatelem	 veřejnoprávní	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 dotace.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	 veřejnoprávní	
smlouvy;

•	 Odpisový	plán	na	rok	2021	zaslaný	ředitelkou	MŠ	Ostrož-
ská	Nová	Ves	Hanou	Kocábovou.		Rada	obce	ukládá	pře-
dat	Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	OÚ;	

•	 Dohodu	o	výběru	poplatků	a	předávání	dokladů	(směsný	
komunální	odpad	a	objemný	odpad)	a	Dodatek	č.	1/2021	
ke	smlouvě	o	odvozu,	využití	a	odstranění	odpadu	se	spo-
lečností	Odpady-Třídění-Recyklace	a.	s.,	Průmyslová	1153,	
Uherské	Hradiště;

•	 Dodatek	č.	1	Pojistné	 smlouvy	č.	0516356018	předložený	
Hasičskou	vzájemnou	pojišťovnou,	a.	 s.,	Římská	45,	Pra-
ha	2	 týkající	 se	pojištění	Víceúčelového	hřiště	Ostrožská	
Nová	Ves.	

Rada bere na vědomí: 
•	 informaci	 Ministerstva	 vnitra	 České	 republiky	 o	 dílčí	

novele	 zákona	 o	 místních	 poplatcích	 a	 nutnosti	 přijetí	
nové	obecně	závazné	vyhlášky	o	místním	poplatku	z	po-
bytu.	 Rada	 obce	 ukládá	 zpracovat	 novou	 obecně	 závaz-
nou	 vyhlášku	 o	 místním	 poplatku	 z	 pobytu	 a	 předložit	
ji	ke	schválení	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.	

Rada ukládá: 
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	žádost	

o	směnu	části	pozemku	parc.	č.	5069/13	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	o	 výměře	asi	 160	m2	 za	pozemek	parc.	 č.	 1819	
v	k.	ú.	Chylice	o	výměře	358	m2	předloženou	společností	
MONTECO	spol.	s	r.	o.,	Na	Splávku	1248,	Uherské	Hra-
diště.

Dne 10. 2. 2021 se konalo 56. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 zařazení	 žádosti	 manželů	 Č.	 do	 seznamu	 nemovitostí	

ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demo-
lici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nového	
RD	v	již	zasíťovaném	území	–	manželé	Č.	žádají	o	příspě-
vek	na	demolici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	v	ulici	
Dědina.	 	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 žádost	 manželů	 Č.	
na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 předloženou	 účetní	 uzávěrku	 ZŠ	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	
Rada	 obce	 schvaluje	 převod	 částky	 20	 000	 Kč	 do	 fondu	
odměn	 a	 26	 998,02	 Kč	 do	 rezervního	 fondu.	 Rada	 obce	
ukládá	 předložit	 účetní	 závěrku	 ZŠ	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
a	žádost	o	převod	zůstatku	na	nejbližším	jednání	zastupi-
telstva	obce;	

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břeme-
ne	 č.	 OT-001030063090/002-PERF	 na	 pozemku	 parc.	 č.	
5233/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	Na	Láni,	kabel	
NN,	pilíř	NN	za	cenu	2	420	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.	
D,	a.	s.,	Lidická	1873/36,	Brno;	

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
č.	 OT-001030065064/001-SITL	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 5096	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 ul.	 Sportovní,	 kabel	
NN	za	cenu	1	210	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.	D,	a.	s.,	
Lidická	1873/36,	Brno;

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
č.	 OT-001030064135/002-SITL	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 5096	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 ul.	 Sportovní,	 kabel	
NN	za	cenu	1	210	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.	D,	a.	s.,	
Lidická	1873/36,	Brno;

•	 Přílohu	č.1/7	Smlouvy	o	odběru	obalových	a	dalších	druhů	

odpadů	se	společností	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	Průmy-
slová	1147,	Uherské	Hradiště.	

Rada bere na vědomí: 
•	 rozhodnutí	 České	 inspekce	 životního	 prostředí,	 Oblast-

ního	inspektorátu	Brno	o	uložení	provedení	přiměřených	
náhradních	 opatření	 k	 nápravě	 v	 souvislosti	 s	 výsadbou	
stromů.	Rada	obce	ukládá	sjednání	nápravy	do	stanovené-
ho	termínu	31.	3.	2022;

•	 Výroční	zprávu	o	činnosti	obce	v	oblasti	poskytování	infor-
mací	podle	zákona	č.	106/1999	Sb.,	o	svobodném	přístupu	
k	informacím,	v	platném	znění,	v	r.	2020.	

Rada ukládá: 
•	 předložit	na	nejbližším	zasedání	zastupitelstva	obce	návrh	

kandidátů	na	funkci	přísedícího	Okresního	soudu	v	Uher-
ském	 Hradišti	 pro	 funkční	 období	 2021	 až	 2025	 zaslaný	
Okresním	soudem	Uherské	Hradiště.	Rada	obce	doporu-
čuje	pokračování	navrhnuté	kandidátky	RNDr.	Věry	Hri-
ceňákové	na	funkci	přísedícího	Okresního	soudu;

•	 zajistit	právní	posouzení	žádosti	manželů	F.	o	odstoupení	
od	smluvní	pokuty	ve	výši	80	000	Kč	spojené	s	koupí	sta-
vebního	pozemku	v	lokalitě	U	Svatých.	Rada	obce	dopo-
ručuje	 dořešit	 s	 právníkem	 prodloužení	 termínu	 začátku	
výstavby	domu	formou	dodatku	ke	smlouvě;

•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	žádost	
manželů	L.	o	směnu	částí	pozemků	parc.	č.	5285	o	výměře	
asi	1,5	m2,	parc.	č.	5287	o	výměře	asi	16	m2	a	části	pozemku	
parc.	č.	5393	o	výměře	asi	32	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	za	část	pozemku	parc.	č.	6243	o	výměře	asi	50	m2	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	scelení	s	vlast-
ními	pozemky	a	možného	využijí	ke	stavbě	RD	a	zachová-
ní	místní	komunikace.	

Rada neschvaluje: 
•	 zveřejnění	záměru	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	7884	

v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	160	m2.	

Dne 22. 2. 2021 se konalo 57. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 Zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 posouzení	 a	 hodnoce-

ní	 nabídek	 na	 veřejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	 „Os-
trožská	 Nová	 Ves,	 ulice	 Nádražní	 –	 oprava	 kanalizace“.	
Rada	obce	rozhodla	o	přidělení	zakázky	„Ostrožská	Nová	
Ves,	 ulice	 Nádražní	 –	 oprava	 kanalizace“	 firmě	 ARTE-
SIA,	 spol.	 s	 r.	 o.,	 Rohatecká	 241,	 Ratíškovice	 za	 cenu	
339	158,78	Kč	bez	DPH;

•	 Rozhodnutí	 zadavatele	 o	 přidělení	 veřejné	 zakázky	
na	stavební	práce	„Ostrožská	Nová	Ves,	ulice	Nádražní	
–	 oprava	 kanalizace“.	 Nabídku	 s	 nejnižší	 cenou	 ve	 výši	
339	 158,78	 Kč	 bez	 DPH	 předložila	 firma	 ARTESIA,	
spol.	 s	 r.	 o.,	 Rohatecká	 241,	 Ratíškovice.	 	 Rada	 obce	
ukládá	 vyzvat	 firmu	 k	 předložení	 čistopisu	 Smlouvy	
o	dílo;	

•	 žádost	 ředitelky	 MŠ	 paní	 Hany	 Kocábové	 o	 souhlas	
se	změnou	ve	Výpisu	z	rejstříku	škol	a	školských	zařízení.	
Souhlas	 se	 týká	 navýšení	 kapacity	 školní	 jídelny	 z	 dosa-

vadních	374	na	424	stravovaných	a	výdejny	z	dosavadních	250	
na	300	stravovaných	s	účinností	od	1.	3.	2021;
•	 předloženou	 účetní	 uzávěrku	 MŠ	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	

Rada	obce	schvaluje	převod	částky	10	000	Kč	do	fondu	od-
měn	a	19	402,03	Kč	do	rezervního	fondu.	Rada	obce	ukládá	
předložit	účetní	závěrku	MŠ	Ostrožská	Nová	Ves	a	žádost	
o	převod	zůstatku	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;	

•	 nabídku	společnosti	Alfinvest	Zlín	s.	 r.	o.,	 Jar.	Staši	165,	
Zlín	–	Malenovice	na	zhotovení	územních	studií	dvou	za-
stavitelných	ploch	za	cenu	90	000	Kč	bez	DPH.	Rada	obce	
ukládá	zaslat	zhotoviteli	objednávku	na		pracování	územ-
ních	studií;

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 1	 týkající	 se	 úpravy	 dotace	
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na	 státní	 správu	 a	 školství,	 navýšení	 příjmů	 o	 doplatek	
za	 volby	 a	 navýšení	 výdajů	 na	 opravu	 místního	 rozhlasu.	
Rada	obce	ukládá	 informovat	 zastupitele	o	 rozpočtovém	
opatření	na	nejbližším	zasedání	zastupitelstva	obce;

•	 Inventarizační	 zprávu	 za	 rok	 2020	 a	 návrhy	 dílčích	 in-
ventarizačních	komisí	na	vyřazení	 jednotlivých	předmětů	
z	majetku	obce;

•	 Smlouvu	 o	 údržbě	 zeleně	 na	 rok	 2021	 za	 cenu	 240	 000	
Kč	předloženou	paní	Ing.	Olgou	Kočicovou,	Bánov	513;	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 na	 stavební	 práce	 „Ostrožská	
Nová	 Ves,	 ulice	 Nádražní	 –	 oprava	 kanalizace“	 za	 cenu	
339	158,78	Kč	bez	DPH	zaslanou	společností	ARTESIA,	
spol.	s	r.	o.,	Rohatecká	241,	Ratíškovice;	

•	 Smlouvu	 o	 budoucí	 smlouvě	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
na	pozemku	parc.	č.	5083/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves,	plynárenské	zařízení,	za	cenu	1	997	Kč	vč.	DPH	se	spo-
lečností	GasNet,	s.	r.	o.,	Klíšská	940/96,	Ústí	nad	Labem.	

Rada bere na vědomí: 
•	 posouzení	zákonnosti	Obecně	závazné	vyhlášky	č.	1/2021	

obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 o	 místním	 poplatku	 z	 pobytu	
zaslané	Ministerstvem	vnitra	ČR,	odborem	veřejné	 sprá-
vy,	 dozoru	 a	 kontroly.	 Předmětná	 OZV	 nebyla	 shledána	
v	rozporu	se	zákonem.	Rada	obce	ukládá	předložit	obecně	
závaznou	vyhlášku	obce	na	nejbližším	 jednání	zastupitel-
stva	obce.	

Dne 8. 3. 2021 se konalo 58. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 zařazení	 žádosti	 manželů	 S.	 do	 seznamu	 nemovitostí	

ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demo-
lici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nového	
RD	v	již	zasíťovaném	území	–	manželé	S.	žádají	o	příspě-
vek	na	demolici	s	následnou	výstavbou	nového	RD.	Rada	
obce	ukládá	předložit	žádost	manželů	S.	na	nejbližším	jed-
nání	zastupitelstva	obce;

•	 žádost	ředitelky	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	paní	
Hany	 Kocábové	 o	 povolení	 uzavření	 školní	 jídelny	 a	 vý-
dejny	v	 termínu	od	15.	do	19.	3.	2021	z	důvodů	nařízené	
karantény.		Rada	obce	ukládá	informovat	strávníky	o	uza-
vření	jídelny	způsobem	obvyklým;

•	 odpis	pohledávky	za	stočné	ve	výši	2	186,10	Kč	paní	M.	S.	
z	důvodů	nevymahatelnosti	pohledávky;

•	 Kupní	 smlouvu	 na	 pořízení	 použitého	 čelního	 zameta-
če	Tuchel	Plus	150	r.	v.	2009	za	cenu	77	650	Kč	vč.	DPH	
s	paní	Denisou	Vávrovou,	Josefa	Ševčíka	717/940,	Most.	

Rada bere na vědomí: 
•	 žádost	paní	J.	Š.	a	pana	J.	S.	o	odkup	části	pozemku	parc.	

č.	5119/1	o	výměře	asi	11	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves.	Rada	obce	ukládá	předložit	žádost	na	nejbližším	jed-
nání	zastupitelstva	obce;

•	 Změnu	rozpisu	rozpočtu	č.	1	k	rozpočtu	2021	schválenou	
starostkou	obce	dne	26.	2.	2021.	

Rada ukládá: 
•	 předložit	žádost	pana	O.	M.	o	prodej	pozemku	sousedící-

ho	s	jeho	RD	č.	p.	760	v	ulici	Záhumení	parc.	č.	291	o	vý-
měře	183	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	na	nejbliž-
ším	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 předložit	 žádost	 sourozenců	 B.	 Městskému	 úřadu	 Uher-
ské	Hradiště,	odboru	územního	plánování	s	žádostí	o	vy-
dání	předběžného	stanoviska.		Rada	obce	ukládá	předložit	
žádost	 sourozenců	 B.	 o	 pořízení	 změny	 územního	 plánu	
z	důvodů	zájmu	výstavby	rodinných	domů	na	jejich	pozem-
cích	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.	

Rada neschvaluje: 
•	 žádost	pana	R.	S.	o	pronájem	parkovacího	místa	v	ulici	Kopani-

ce	na	pozemku	parc.	č.	5116/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.	

Dne 22. 3. 2021 se konalo 59. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	výši	10	000	Kč	pří-

spěvkové	organizaci	Domov	pro	seniory	Loučka,	Loučka	
128,	 Újezd	 u	 Valašských	 Klobouk.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostku	 přípravou	 a	 podpisem	 veřejnoprávní	 smlouvy	
o	poskytnutí	dotace;

•	 zveřejnění	záměru	pronájmu	pozemku	parc.	č.	7478	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	76	m2;

•	 nové	 místo	 pro	 uzavírání	 manželství	 mimo	 úředně	 urče-
nou	 místnost	 a	 to	 zahradu	 Obecního	 úřadu	 Ostrožská	
Nová	Ves,	Záhumení	1022.	

Rada ukládá: 
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	žádost	

manželů	 J.	o	 vyplacení	finančního	příspěvku	na	 výstavbu	
nového	RD	v	již	zasíťovaném	území.	

Dne 29. 3. 2021 se konalo 60. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 Rozhodnutí	zadavatele	o	přidělení	veřejné	zakázky	na	služ-

by	„Likvidace	odpadů	ze	sběrného	místa	Ostrožská	Nová	
Ves“.	Nabídku	s	nejnižší	cenou	ve	výši	709	838,03	Kč	včet-
ně	DPH	předložila	společnost	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	
Průmyslová	1147,	Uherské	Hradiště;	

•	 zařazení	žádosti	A.	P.	do	seznamu	nemovitostí	ke	Směrnici	
č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demolici	s	následnou	
výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nového	RD	v	již	zasíťo-
vaném	území	–	paní	P.	žádá	o	příspěvek	na	demolici	s	ná-
slednou	výstavbou	nového	RD.	Rada	obce	ukládá	předložit	
žádost	paní	P.	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 zveřejnění	záměru	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	5233/1	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	18	m2;

•	 cenovou	 nabídku	 Ing.	 Antonína	 Březiny,	 Drahová	 693,	
Uherský	Ostroh	na	vybudování	veřejného	osvětlení	v	ulici	
Za	Kostelem	za	cenu	261	395,30	Kč;

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
č.	 OT-001030064254/002-SITL	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 1286	
v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 sm.	 NN	 za	 cenu	
1	210	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.	D,	a.	s.,	Lidická	1873/36,	
Brno;

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břeme-
ne	 č.	 OT-001040019897/002-ENGS	 na	 pozemku	 parc.	
č.	 894	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 úprava	
DS	za	cenu	3	872	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.	D,	a.	s.,	
Lidická	1873/36,	Brno;

•	 Smlouvu	o	odvozu	a	likvidaci	odpadů	ze	sběrového	místa	
Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	709	838,03	Kč	vč.	DPH	před-
loženou	společností	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	Průmys-
lová	1147,	Uherské	Hradiště.

Rada bere na vědomí: 
•	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posouzení	a	hodnocení	na-

bídek	 na	 veřejnou	 zakázku	 na	 služby	 „Likvidace	 odpadů	
ze	sběrného	místa	Ostrožská	Nová	Ves“.	Rada	obce	roz-
hodla	o	přidělení	zakázky	„Likvidace	odpadů	ze	sběrného	
místa	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 společnosti	 Sběrné	 suroviny	
UH,	s.	r.	o.,	Průmyslová	1147,	Uherské	Hradiště	za	cenu	
709	838,03	Kč	vč.	DPH.	

Rada ukládá: 
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	žádost	

paní	 J.	 F.	 o	 vyplacení	 finančního	 příspěvku	 na	 demolici	
s	následnou	výstavbou	nového	RD	na	pozemku	parc.	č.	215	
v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves.	

Rada neschvaluje: 
•	 na	základě	vyjádření	Policie	ČR	žádost	pana	L.	H.	o	zří-

zení	parkovacího	stání	na	místní	komunikaci	v	ulici	Cha-
loupky	v	blízkosti	RD.	

Monika Pleváková 
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Tříkrálová sbírka jinak 
Tak	jako	každoročně	i	v	letošním	roce	byla	Charitou	České	

republiky	a	v	našem	okrese	Charitou	Uherské	Hradiště	pořádá-
na	Tříkrálová	sbírka.	Ta	proběhla	i	v	naší	obci.	Bohužel	sbírka	
nemohla	 být	 vzhledem	 k	 epidemiologické	 situaci	 formou	 kla-
sického	koledování	od	domu	k	domu.	Byla	proto	zavedena	ne-
tradiční	forma	sbírky,	takzvaná	virtuální	koleda	pomocí	on-line	
kasičky.	Ne	každý	však	měl	možnost	věnovat	finanční	obnos	on-
line.	Z	toho	důvodu	se	pořadatelé	v	naší	obci	přiklonili	ke	způ-
sobu	 přispění	 na	 Tříkrálovou	 sbírku	 2021	 fyzicky	 do	 kasiček,	
které	byly	dárcům	k	dispozici	v	prodejnách	Potraviny	u	Bujáků,	
COOP	Jednota,	Řeznictví	u	Kusáků,	na	poště,	obecním	úřadě	
v	 neposlední	 řadě	 v	 Kostele	 sv.	 Václava	 v	 době	 konání	 boho-
služeb.	Sbírka	se	konala	od		6.	1.	2021	do	24.	1.	2021	a	podařilo	
se	přispět	celkovou	částkou		68	287	Kč.		Na	Uherskohradišťsku	
se	do	kasiček	dohromady	vybralo	neuvěřitelných	1	730	391	Kč.	

Výtěžek	z	Tříkrálové	sbírky	2021	Charita	Uherské	Hradiště	po-
užije	především	pro	přímou	pomoc	lidem	v	nouzi	v	našem	re-
gionu,	dále	k	podpoře	domácí	hospicové	péče	a	na	zakoupení	
dalších	 potřeb	 pro	 nemocné	 do	 Půjčovny	 kompenzačních	 po-
můcek.	Všem,	kteří	 jste	 jakoukoliv	částkou	přispěli	na	pomoc	
potřebným,	 jak	 do	 jednotlivých	 kasiček,	 tak	 prostřednictvím	
on-line	 kasičky,	 patří	 obrovské	 poděkování.	 	 Poděkování	 pat-
ří	také	všem,	kteří	v	naší	obci	umožnili	umístit	kasičky	v	jejich	
prostorách	a	všem	pořadatelům	sbírky.	Zároveň	velký	dík	patří	
také	všem,	kteří	byli	přihlášeni	a	ochotni	pomoci	při	uskutečně-
ní	sbírky.		Snad	se	příští	rok	setkáme	všichni	osobně	a	Tříkrá-
lová	 sbírka	proběhne	 formou	klasického	koledování	od	domu	
k	domu.	Budeme	se	na	všechny	v	roce	2022	těšit.

Jaroslava Bedřichová
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Netradiční fašank
Nasmažili	 jsme	 koblihy	 a	 milosti,	 zapili	 čajem	 s	 rumem	

a	vděčně	jsme	vzpomínali	na	minulá	léta,	kdy	jsme	si	tyhle	dny	
neskutečně	užívali.	Třeba	ten,	kdy	chodila	v	průvodu	dvojčata	
s	 chodítkem	 a	 s	plenkovými	kalhotkami.	Nebo	 ten,	 kdy	paní	
Milerová	 vozila	 po	 celé	 dědině	 (z	 kopců	 i	 do	 kopců)	 Švejka	
na	 nemocničním	 křesle	 se	 zavěšenými	 berlemi.	 „Zápich“	 byl	
i	farář	jezdící	po	dědině	na	skateboardu.

A	vloni?	To	byl	ten	se	zabijačkou	u	Kusákového!	Byl	to	prv-
ní	„hokus-pokus“	(a	docela	povedený).	Kdo	by	řekl,	že	možná	
i	 na	 delší	 dobu	 poslední.	 Pokud	 všechno	 přežijeme,	 můžeme	
se	pustit	do	dalších	legrácek.	Myslím,	že	sranda	je	kořením	ži-
vota.	Už	všem	chybí	setkávání	lidí,	besedy	na	domku,	zkoušky	
s	Denicama,	vystoupení	souborů	kdekoliv,	s	kýmkoliv	a	organi-
zování	čehokoliv.	

Anna Řezáčová  

Novoveské malérečky
Prožili	 jsme	Velikonoce	opět	v	nelehké	době	a	 já	bych	chtěla	

zavzpomínat	na	slavné	novoveské	malérečky	kraslic.
Ostrožská	Nová	Ves	byla	vyhlášenou	krasličářskou	obcí.	Už	před	

více	než	150	lety	tady	malérečky	zdobily	výfuky	vajíček	nádhernými	
ornamenty	z	květinových	a	geometrických	motivů.	Za	první	známou	
malérečku	je	považována	Alžběta	Bartysová	(1825	-	1908),	její	do-
ménou	byly	hlavně	zelové	kraslice.	Krásně	malovala	 i	 její	vnučka	
Kateřina	Botková.	Ludmila	Lučná	předváděla	zdobení	na	Národo-
pisné	výstavě	českoslovanské	v	Praze	v	roce	1895.	Další	generace	
proslavila	novoveské	kraslice	doslova	po	celém	světě,	po	válce	větši-
na	z	nich	malovala	pro	ÚLUV	a	předváděla	své	umění	na	různých	
výstavách,	ve	školách	a	v	muzeích.	Jejich	kraslice	se	dostaly	nejen	
do	českých	a	slovenských	domácností,	ale	vyvážely	se	do	Rakouska,	
Německa,	USA,	Kanady	a	dalších	zemí.

My	jsme	je	jako	děti	na	základní	škole	v	70.	letech	chodili	
obdivovat	s	panem	učitelem	Josefem	Botkem	v	hodinách	ob-
čanské	 výchovy.	 Tetičky,	 jak	 se	 jim	 říkalo,	 měly	 pro	 tyto	 ná-
vštěvy	pochopení	 a	někdy	 jsme	dostali	 i	 buchtu	a	 čaj.	A	ony	

nikdy	neodmítly,	když	si	někdo	chtěl	zdobení	voskem	vyzkou-
šet	nebo	se	to	dokonce	naučit.	

V	naší	ulici	Drahy	bydlela	paní	Marie	Gavalová,	která	měla	vždy	
dobrou	náladu.	K	té	jsme	chodili	s	kamarádkami	nejčastěji	a	od	ní	
se	zdobit	kraslice	naučila	i	moje	maminka	Marie	Matušková.	Když	
nám	to	zpočátku	nešlo	moc	dobře,	říkávala:	„Tož	děvčico,	to	mosíš	
mět	veliků	trpělivost	a	až	namaluješ	tisíc	vajíček,	také	to	budeš	mět	
tak	pěkné.“	Nejvíc	 se	nám	 líbilo,	když	 tetička	kraslice	otopovala.	
To	se	nad	kahánkem	nahřál	vosk,	který	se	setřel	do	hadříku,	poté	
se	vyloupla	malovaná	nádhera.

Malérečky,	 jako	byla	Marie	Gavalová,	Ludmila	Černá,	Jarmi-
la	Lagová,	Marie	Lučná,	Marie	Zajícová	a	Ludmila	Slezáková	ne-
jsou	už	dávno	mezi	námi.	Nemají	skoro	žádné	následovníky,	pro-
tože	technika	zdobení	voskovou	batikou	je	velmi	pracná.	Ale	jsou	
tu	paní	Marie	Vlčková,	dcera	Jarmily	Lagové,	nebo	Naďa	Kubisová,	
která	se	od	paní	Lagové	taky	učila.	Ty	uchovávají	krásu	novoveských	
kraslic	pro	další	generace.

Lenka Vašků



10 profil        www.onves.cz

ZE žIVOTA OBCE

Pastelkové zpravodajství 
Valentýnská stezka 

Ve	dnech	12.	až	28.	února	připravil	DDM	Pastelka	Uherský	
Ostroh	v	Ostrožské	Nové	Vsi	zábavnou	stezku	nejen	pro	rodiny	
s	dětmi,	ale	i	pro	další	zájemce.	Stezka	s	názvem	Valentýnská	pro-
cházka	začínala	u	Slováckého	dvora	a	po	cyklistické	stezce	smě-
řovala	k	Sirnatým	 lázním.	Na	účastníky	Valentýnské	procházky	
čekaly	po	cestě	všemožné	zábavné	úkoly,	hádanky	aj.	Kdo	úspěš-
ně	doputoval	až	do	cíle,	nalezl	tzv.	kamínkov,	tedy	místo	se	spous-
tou	namalovaných	kamínků	pro	potěšení.	Doufáme,	že	se	stezka	
účastníkům	líbila.	

Po stopách velikonočního zajíčka 
Kdo	 chtěl	 zjistit,	 kam	 ukryl	 zajíček	 velikonoční	 nadílku,	

tak	se	musel	vydat	na	stezku	s	názvem	Po	stopách	velikonočního	
zajíčka,	kterou	v	Ostrožské	Nové	Vsi	přichystal	DDM	Pastelka	
z	Uherského	Ostrohu.	Stezka	směřovala	od	začátku	cyklostezky	
k	 Sirnatým	 lázním.	 Každý,	 kdo	 si	 chtěl	 zábavnou	 stezku	 plnou	
úkolů	 projít,	 potřeboval	 psací	 potřeby	 na	 zapisování	 tajenky	
a	 mobilní	 telefon	 s	 aplikací	 na	 čtení	 QR	 kódů,	 které	 určovaly	
směr	cesty.	Na	konci	účastníci	vhodili	vyplněnou	tajenku	do	při-
pravené	truhly	a	na	vylosované	výherce	čeká	odměna.	Aby	byla	
stezka	 přitažlivější,	 byly	 v	 jejím	 průběhu	 i	 na	 konci	 rozmístěny	
malované	kamínky	pro	potěchu.	

Krabičky pro šikovné ručičky 
Pro	 větší	 děti	 DDM	 Pastelka	 připravil	 na	 období	 Velikonoc	

Krabičky	pro	šikovné	ručičky.	Jednalo	se	o	krabičky	plné	tvoření	
a	nápadů.	Krabička	obsahovala	např.:	osvědčený	recept	na	výbor-
né	 ovesné	 sušenky	 a	 vajíčkovou	 pomazánku,	 kouzelná	 semínka	

Památkové domky v covidové době 
Ani	 v	 době	 covidové	 se	 údržba	 na	 památkovém	 domku	

a	jeho	vylepšování	nezastavilo.	Manželé	Lažkovi	nám	darovali	
starý	kredenc	a	po	renovaci	vypadá	na	našem	domečku,	jakoby	
tam	patřil	odjakživa.	Pan	Milan	Juřička	nám	zase	věnoval	sbírku	
tupeské	 keramiky	 a	 staré	 formičky	 na	 pečení.	 Mnohokrát	 jim	

děkujeme.	Pro	mnohé	jsou	to	věci,	které	by	vyvezli	do	sběrného	
dvora,	 ale	 nám,	 milovníkům	 „retra“,	 se	 každý	 darovaný	 před-
mět	hodí	do	sbírky	a	snažíme	se	ho	opravit,	zachovat	a	vystavit	
pro	každého	to,	co	ho	zajímá.		

Anna Řezáčová
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na	tzv.	Trávníčka,	šablony	na	výrobu	velikonočních	dekorací,	korál-
ky,	obtisky	na	zdobení	keramiky	a	mnoho	dalšího.	Krabičku	si	bylo	
možné	objednat	na	DDM	Pastelka	hned	v	několika	variantách.	

Mateřské centrum  
Máme	takový	neodbytný	pocit,	že	mateřská	centra	pravděpo-

dobně	v	tomto	školním	roce	asi	neotevřeme.	Moc	nás	to	mrzí,	ale	
situace	je	taková,	jaká	je.	Naděje	prý	umírá	poslední,	tak	budeme	
věřit	ve	šťastný	konec.	Na	maminky	a	děti	však	neustále	myslíme	
a	vytváříme	pro	ně	tzv.	tvořivé	tašky.		Ta	poslední	byla	zaměřena	
na	zvířátka.	Na	jaro	plánujeme	tašku	další,	tentokrát	s	jarní	tema-
tikou.	Kdo	by	měl	zájem	o	tašku	plnou	aktivit,	tvoření	a	úkolů,	
ať	sleduje	naše	facebookové	stránky,	kde	se	v	brzké	době	objeví	
více	informací.		

Ptáci a my 
DDM	Pastelka	se	v	dubnu	zapojí	do	osvětové	kampaně	Ptáci	

a	my.	V	souvislosti	s	touto	kampaní	plánujeme	nový	projekt	s	ná-
zvem	„Adoptuj	si	svého	ptáčka“.	Ptactvo	patří	v	posledních	letech	
k	jednomu	z	nejohroženějších	druhů	živočichů	a	potřebuje	naši	po-
zornost	a	aktivní	ochranu.	Chtěli	bychom	oslovit	širokou	veřejnost	
města	a	zapojit	občany	do	projektu	Adoptuj	si	svého	ptáčka	tím,	
že	si	vyrobí	ptačí	budku,	která	může	mít	různé	estetické	zpracová-
ní.		Předpokládáme,	že	lidé,	kteří	se	do	projektu	zapojí,	si	vyrobí	
a	nainstalují	na	stromě	ptačí	budku	nebo	krmítko,	poté	se	ozvou	
DDM	Pastelka,	který	by	před	 jejich	domem	na	chodníku	udělal	
značku	ptáčka	s	šipkou,	kde	se	budka	nalézá.	Zajistíme	ptáčkům	
místa	k	hnízdění,	tím	se	budeme	snažit	zvyšovat	jejich	populaci.	

DDM	 Pastelka	 také	 nainstaluje	 několik	 budek,	 a	 to	 v	 Uher-
ském	Ostrohu.	Pokud	by	se	chtěli	do	projektu	zapojit	i	občané	Ost-
rožské	Nové	Vsi,	ať	kontaktují	DDM	Pastelka	pro	bližší	informace.	

Kroužky DDM Pastelka probíhající v Ostrožské 
Nové Vsi 

Letošní	 školní	 rok	 je	 poněkud	 netypický.	 Kroužky,	 které	
DDM	 Pastelka	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 otevřel,	 fungovaly	 jen	
krátce,	 a	 kdy	 budeme	 moci	 výuku	 obnovit,	 nedokážeme	 říci.	
Pokud	by	se	situace	zlepšila	a	kroužky	by	se	otevřely,	probíha-
la	by	výuka	až	do	30.	6.	Pokud	ne,	 tak	DDM	Pastelka	navrátí	
účastníkům	poměrnou	část	ze	zaplaceného	školného.	Děkuje-
me	za	pochopení.	

Férová snídaně aneb Po šipkách na kafe 
Na	8.	května	chystá	DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh	v	 rám-

ci	 kampaně	Férová	 snídaně	akci	 s	názvem	Po	 šipkách	na	kafe.	
A	 co	 že	 je	 to	 ta	 férová	 snídaně?	 Férová	 snídaně	 je	 pikniková	
akce	na	podporu	pěstitelů,	koná	se	na	Světový	den	pro	fair	trade.	
Letos	se	bude	dle	hlavních	organizátorů	férově	snídat	na	výletě.	
Ti	na	svých	webových	stránkách	účastníky	vyzývají:	“Ukažte	svůj	
zájem	o	životy	pěstitelů	ve	svém	okolí	i	v	dalekých	zemích	Afriky,	
Asie	a	Latinské	Ameriky.	Vyrazte	na	výlet,	vezměte	s	sebou	své	
nejbližší	a	do	košíku	si	přibalte	fairtradové	a	lokální	dobroty.	Při-
dejte	se	na	mapu	a	posnídejte	férově	v	sobotu	8.	května	2021!”	
DDM	Pastelka	výzvu	přijal	a	férově	snídat	se	tedy	bude	už	po-
několikáté	i	v	Uherském	Ostrohu.	Pro	zájemce	bude	přichystána	
již	výše	zmiňovaná	akce	Po	šipkách	na	kafe.	Více	informací	na-
leznete	na	webových	stránkách	www.ddmpastelka.cz	nebo	na	FB	
stránkách	DDM	Pastelka.			

Festival rodiny 
DDM	 Pastelka	 se	 letos	 zapojí	 do	 2.	 ročníku	 Festivalu	 rodiny.	

Ten	vznikl	se	záměrem	vytvořit	novou	tradici	pro	posilování	hodnoty	
rodiny	a	společně	upozornit	na	hodnotu	rodiny	pro	každého	z	nás.	
Letošní	ročník	nese	motto	“S	námi	kvete	každá	rodina”.	DDM	Pas-
telka	se	mottem	inspiruje	a	v	květnu	a	červnu	uspořádá	hned	něko-
lik	akcí	s	květinovou	tematikou.	Jedna	z	plánovaných	stezek	bude	
opět	 i	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Více	 informací	 naleznete	 na	 webu	
a	FB	stránkách	DDM	Pastelka.	Těšíme	se	na	všechny	účastníky.	

Tábory 
Na	období	letních	prázdnin	chystá	DDM	Pastelka	příměstské	

a	 pobytové	 tábory.	 Uvidíme,	 jak	 se	 situace	 vyvine,	 ale	 nabídka	
táborů	je	připravena	a	on-line	přihlašování	na	jednotlivé	tábory	
je	již	od	února	spuštěno.	Přihláška	je	platná	jen	při	zaplacení	zálo-
hy.	Pokud	bude	tábor	zrušen	kvůli	vládním	proticovidovým	opat-
řením,	bude	záloha	navrácena	v	plné	výši.	Celou	nabídku	s	tábory	
můžete	najít	na	stránkách	DDM	Pastelka.		

Eva Hlůšková

Co na sběrný dvůr patří a co nepatří
Vážení	spoluobčané,	začátkem	roku	2021	jsme	řešili	něko-

lik	stížností	obyvatel	naší	obce,	kterým	pracovníci	obce	odmítli	
odebrat	přivezený	odpad	na	sběrový	dvůr.	

Chtěl	bych	 jen	 informovat,	že	pracovníci	obce	mají	právo	
odpad	neodebrat,	pokud	odpad	neodpovídá	provoznímu	řádu	
sběrového	 dvora.	 Odpad,	 který	 bude	 přijat,	 by	 měl	 být	 vždy	
částečně	roztříděn	už	při	jeho	vzniku.	
Uvádím příklady odpadu, který bude přijat pod podmínkou:
•	 Bio	odpad	je	nutno	rozdělit	na	ořez	větví	stromů	pro	výrobu	

štěpky	oproti	listí,	plevelu	a	posečené	trávě.	Připomínám,	že	
do	trvale	přístupných	kontejnerů	v	ul.	Sportovní	a	Na	Hrázi	
ořezy	větví	a	kmeny	stromů	nepatří;

•	 jedlé	oleje	z	domácností	musí	být	v	uzavřených	PET	lahvích;
•	 beton	je	nutné	oddělit	od	ostatního	vybouraného	odpadu;
•	 u	nábytku	a	dveří	je	nutno	odstranit	kovové	prvky;
•	 velké	domácí	elektrospotřebiče	budou	přijaty	pouze	v	neroz-

montovaném	stavu.

Bohužel jsou i odpady, které nelze vůbec přijat na náš sběrový 
dvůr, mezi ty patří:
•	 odpad	z	firem	a	podnikatelské	činnosti;
•	 eternit	a	azbesto-cementové	desky;
•	 asfalt	a	lepenka;
•	 pražce;
•	 sklo	s	drátěnou	výztuží;
•	 izolační	skelná	vata.

Veškerý	odpad,	který	nelze	bezplatně	přijat	na	sběrový	dvůr	
v	Ostrožské	Nové	Vsi,	lze	za	úplatu	uložit	po	předložení	občan-
ského	průkazu	přímo	ve	společnosti	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	
ul.	Průmyslová	1147,	Uherské	Hradiště.

Děkujeme,	že	třídíte	a	pomáháte	chránit	životní	prostředí.

Jaromír Lažek
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Fašank a fašankové aktivity v mateřské škole
Fašankové	 období	 v	 MŠ	 bývá	 každoročně	 velmi	 veselé	

a	 tvořivé.	 I	 letos	 tomu	nebylo	 jinak.	Děti	 se	 seznámily	 s	 tra-
dicí	 fašankových	oslav,	usmažily	koblížky,	hrály	divadlo,	 tvo-
řily	fašankové	masky,	hudební	nástroje	atd.	Celé	toto	období	
vrcholilo	 karnevalovým	 dnem.	 Veselé	 dopoledne	 plné	 tanců,	
her,	soutěží	a	zpěvu	tradičních	písní	bylo	pro	děti	opravdovým	
zážitkem.	 	 Čím	 jiným	 zakončit	 fašankový	 čas?	 Samozřejmě	

tradičním	 průvodem	 masek	 obcí.	 Letos	 jsme	 se	 kvůli	 epide-
miologické	situaci	vydali	pouze	na	dvůr	obecního	úřadu.	Tam	
nás	mile	přivítala	paní	starostka,	děti	předvedly	pásmo	písni-
ček	a	básniček,	které	se	s	paní	učitelkami	naučily	a	odměnou	
jim	byla	krásná	pochvala	od	paní	starostky	a	taky	spousta	slad-
kostí.

Kateřina Kusáková

Robotická soutěž on-line
Badatelé	ze	 třídy	3.	A	se	nevzdávají!	V	sobotu	6.	2.	 se	zú-

častnili	robotické	soutěže,	kde	si	mohli	vyzkoušet	postavit	svého	
robota.	Podle	zadání	musel	robot	umět	uklidit	16	vršků	postave-
ných	v	určeném	prostoru.	Další	disciplína	se	jmenovala	„Čára“.	
Úkolem	bylo	vyrobit	robota,	který	by	uměl	zajet	vytýčenou	trasu	
čarou	co	nejrychleji.	„Robotiádu“	organizovala	VIDA	centrum	

z	Brna.	Celá	soutěž	proběhla	on-line.	Za	přísných	hygienických	
podmínek	se	na	průmyslové	škole	kluci	mohli	učit	takové	robo-
ty	stavět.	Těšíme	se,	že	příští	„Robotiáda“	proběhne	už	v	Brně	
a	kluci	budou	moci	zrealizovat	své	nové	nápady	ve	zvláštní	ka-
tegorii:	Free	style.

Denisa Hanáčková

Distanční výuka v mateřské škole
V	pátek	26.	února	se	zavřela	z	nařízení	vlády	kvůli	coronavi-

rové	epidemii	i	naše	mateřská	škola.
Vzhledem	k	tomu,	že	předškolní	vzdělávání	v	posledním	roce	

před	nástupem	do	základní	školy	 je	povinné,	musela	se	 i	naše	
školka	zapojit	do	distančního	vzdělávání	předškoláků.

Byla	 to	 nová	 výzva	 nejen	 pro	 paní	 učitelky,	 ale	 i	 pro	 děti	
a	především	jejich	rodiče.	

Nechtěly	jsme	zatěžovat	už	tak	vytížené	domácnosti	on-line	
výukou,	 kdy	 podle	 nás	 počítače	 potřebují	 starší	 sourozenci	
a	rodiče,	kteří	pracují	z	domu.	Proto	jsme	zvolily	offline	výu-
ku.	Děti	dostávaly	úkoly	prostřednictvím	školkových	webových	
stránek.	Byla	jim	tam	každý	týden	vkládána	témata,	která	ko-
respondují	se	školním	vzdělávacím	programem	naší	mateřské	
školy.	 Tato	 témata	 doplňovala	 výuková	 videa,	 která	 natáčely	
paní	učitelky.	Pro	zpětnou	vazbu	byly	zřízeny	e-mailové	adresy	

jednotlivých	tříd,	kde	rodiče	mohli	posílat	splněné	úkoly	svých	
dětí,	popřípadě	konzultovat	problémy	se	svými	paní	učitelka-
mi.

Distanční	výuka	byla	sice	koncipována	pro	předškoláky,	ale	
každý	týden	si	tam	mohli	najít	inspiraci	i	rodiče	menších	dětí.

Pro	všechny	děti	byl	před	 školkou	 instalován	 tzv.	 „VAJÍČ-
KOVNÍK“.	Vrbový	strom,	na	který	děti	mohly	nosit	své	kraslice,	
nebo	 jiné	velikonoční	ozdoby,	které	si	 společně	s	rodiči	doma	
vyrobili.	

Tímto	bych	chtěla	poděkovat	všem	rodičům,	kteří	se	role	uči-
telů	mateřských	škol	zhostili	na	výbornou.	Svým	dětem	se	v	této	
nelehké	době	věnovali	a	se	školkou	komunikovali.	Vaše	připo-
mínky	a	milé	 zprávy	nám	dodávaly	 chuť	pracovat,	 i	když	nám	
k	naší	práci	vaše	děti	chyběly.

Kateřina Kusáková
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Třeťáci umí uvařit ovocný čaj
Ke	sněhu	patří	rozpálený	krb	a	teplý	čaj.	To	ví	i	třeťáci,	a	pro-

to	si	dali	za	úkol	naučit	se	uvařit	výborný	čaj	z	ovoce.	Návod	našli	
v	učebnici	českého	jazyka.	A	tak	to	zkusili!	Uvařit	takový	správný	
ovocný	čaj	vyžaduje	dobrou	přípravu.	Děti	si	tedy	nejprve	vypsaly,	
co	je	na	takový	čaj	potřeba.	Někteří	si	připravili	i	šest	druhů	ovoce,	
které	nakrájeli	na	kostičky	na	plech.	Ovoce	s	cukrem	a	skořicí	pro-
vonělo	celou	kuchyň.	A	už	stačila	jen	voda.	A	mohli	jsme	vychut-
návat.	Jestli	budete	chtít	vědět,	jak	na	to.	My	Vám	rádi	poradíme.

Denisa Hanáčková

Akce: Kuchař
Kdo	 by	 nemiloval	 projekty?	 Náš	 prázdninový	 projekt	 se	

jmenoval	„Akce:	Kuchař“	a	jak	z	názvu	vyplývá,	odehrával	se	
převážně	v	kuchyni.	Měli	jsme	možnost	si	vyzkoušet,	kolik	dá	
práce	 něco	 uvařit,	 ale	 není	 to	 jen	 práce.	 Je	 to	 i	 zábava	 –	 no	
posuďte	sami	z	fotek.	Máte	se	na	co	těšit,	v	rukávu	máme	další	
projekt	a	to	„Akce:	Zahradník!“.

Denisa Haklová

Jak jsme objevili kouzlo komiksu
Český	 jazyk	 ve	 4.	 třídě	 jsou	 hlavně	 vzory	 podstatných	 jmen	

a	ty	nepatří	mezi	žáky	k	nejoblíbenějším.	Čím	ale	v	rámci	distanč-
ní	výuky	oživit	učivo?	Využili	jsme	stránku	PIXTON,	vytvořili	si	
třídu	(a	hlavně	každý	svého	AVATARA)	a	popustili	uzdu	své	fan-
tazii.	Někdo	se	vypravil	do	minulosti,	jiný	se	seznamoval	s	novými	

kamarády,	prožíval	dobrodružství	s	přáteli.	Některé	příběhy	byly	
takřka	detektivní,	vybíraly	se	šaty	a	zabrousili	jsme	i	do	hokejové-
ho	prostředí.	A	kdo	byli	naši	čtenáři?	No	přece	spolužáci	a	hlavně	
rodiče,	kteří	nám	i	napsali	svá	hodnocení	na	nástěnku	PADLET.

Hana Drštičková

ŠKOLA
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My máme prima rodiče
To	je	název	kdysi	populární	písničky,	ale	u	nás	ve	4.	B	tohle	

platí	pořád.	A	tak	jsme	se	rozhodli	u	příležitosti	svátku	sv.	Va-
lentýna	 našim	 rodičům	 udělat	 radost	 a	 připravit	 jim	 malou	
svačinku.	Na	jídle	oceníme	nejen	jeho	chuť,	ale	i	to,	jak	pokrm	
vypadá	a	jak	ho	dovedeme	naservírovat.	A	to	se	nám,	myslím,	
povedlo.	Prosím,	posuďte	sami.

Hana Drštičková

Přírodovědci ze 4. B
V	rámci	distanční	výuky	se	ve	4.	B	snažíme	využít	domácího	

prostředí	 k	 různým	 pokusům.	 Zúčastnili	 jsme	 se	 Ptačí	 hodinky	
(celostátního	 sčítání	ptáků	přilétajících	do	krmítek).	Vyrobili	 si	

svůj	koloběh	vody	na	okně.	Pozorujeme,	co	se	stane	s	cibulí,	když	
ji	dáme	do	vody.	Zjišťujeme,	jaký	vliv	na	klíčení	hrachu	má	světlo,	
voda	a	půda.	Nahlédli	jsme	do	VIDA	centra	v	Brně,	zatím	ales-
poň	prostřednictvím	webových	stránek,	kde	jsme	se	inspirovali	na	
pokusy	s	vodou.	Někdy	se	zapojili	i	rodiče,	děkujeme	za	pomoc	
a	podporu.

Hana Drštičková

Netradiční výchovný koncert 
v 6. třídě

Stále	 probíhá	 distanční	 výuka,	 někdy	 je	 zajímavější,	 jindy	
méně.	Jelikož	osm	žáků	z	naší	třídy	hraje	na	jeden,	nebo	dokon-
ce	dva	hudební	nástroje,	rozhodla	jsem	se	zpestřit	naše	on-line	
hodiny	a	ve	spolupráci	s	nimi	připravit	malý	výchovný	koncert.	
Všichni	 byli	 pro,	 což	 mě	 opravdu	 potěšilo!	 Každý	 si	 připravil	
krátkou	ukázku	nebo	skladbičku.	Někteří	se	učí	již	tři,	čtyři	roky,	
jiní	začali	teprve	letos	a	většinu	hodin	měli	on-line.	Všem	se	to	
povedlo	a	spolužáci	je	ocenili	obrovským	potleskem.	Myslím	si,	
že	ti,	kteří	váhali,	jestli	mají	začít	hrát	na	nějaký	hudební	nástroj,	
už	mají	jasno.	Až	budeme	ve	škole,	určitě	si	tento	koncert	zopa-
kujeme	„naživo“.

Program:
1.	Mirka	Jurásková	–	kytara,	viola
2.	Anička	Kročová	–	ukulele,	klavír
3.	Karel	Jahodík	–	kytara
4.	Kačka	Lažková	–	kytara
5.	Kuba	Mahdalík	–	trubka
6.	Martin	Grebeň	–	kytara
7.	Lea	Sucháňová	–	kytara
8.	Maty	Hučík	–	kytara

Jana Melichárková

ŠKOLA
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Slovácké divadlo na návštěvě u sedmáků
Hodiny	on-line	výuky	dokážou	být	někdy	lehce	úmorné	a	ob-

čas	je	třeba	si	trochu	odskočit	od	klasického	učení	a	zpestřit	si	
hodinu	tím,	co	přinese	úsměv	do	tváří	žáků	i	učitelů.	A	našim	
sedmákům	se	něco	podobného	podařilo,	když	se	jim	jako	pře-
kvapení	 do	 hodiny	 připojily	 dvě	 hvězdy	 Slováckého	 divadla	 -	
herečky	Jitka	Hlaváčová	a	Pavlína	Hejcmanová,	které	 se	nám	
rozhodly	přiblížit	téma	divadelního	muzikálu.

Nebylo	to	náhodou	–	Slovácké	divadlo	před	několika	týdny	při-
šlo	s	unikátním	projektem	Herec	do	každé	hodiny.	Podstata	novin-
ky	je	jednoduchá.	Divadelníci	se	propojí	do	vyučování,	ve	kterém	
prozradí	něco	ze	své	praxe	a	obohatí	tak	probíranou	látku.	Kromě	
výkladu	jsou	herci	připraveni	streamovat	ukázky	z	inscenací,	ukázat	
fotografie	a	přiblížit	vznik	divadelní	hry,	v	neposlední	řadě	i	přidají	
nějakou	tu	historku	z	natáčení,	tedy	pardon,	ze	zkoušení	a	hraní.

Ačkoliv	 ne	 každého	 divadelní	 svět	 oslovil	 a	 např.	 někte-
ří	 sportovněji	 založení	 sedmáci	 trošku	zapochybovali,	 jestli	by	

divadlo	mohlo	být	jejich	doménou	i	přes	jejich	lásku	ke	sportu	
a	pro	některé	to	byla	úplně	první	zkušenost	s	divadlem	v	životě,	
tak	pozitivní	reakce	převládly.	Posuďte	sami:

„Nejvíce	se	mi	líbilo,	jak	tam	byly	ukázky	z	různých	her,	líbila	
se	mi	ta	prezentace.	Myslím,	že	to	bylo	docela	hezky	připravené.“

„Bylo	milé	vidět	něco	ze	zákulisí	divadla,	jak	to	vše	probíhá,	
než	to	uvidí	diváci.“

„…	asi	se	mi	nejvíc	líbilo,	jak	mluvily	o	svých	zážitcích…	“
Obě	 herečky	 si	 akci	 „Herec	 do	 každé	 hodiny“	 nemohly	

vynachválit,	kdyby	po	více	jak	třičtvrtěhodině	nezazvonil	po-
myslný	 zvonek,	 dokázaly	 by	 o	 divadle	 nadšeně	 mluvit	 zcela	
určitě	několik	dalších	hodin.	A	proto	děkujeme	moc	a	pře-
jeme	 hercům	 a	 celému	 týmu	 SD	 brzký	 návrat	 na	 prkna,	 co	
znamenají	svět.

Jakub Ilík

Biologická olympiáda
Také	v	letošním	školním	roce	se	naši	žáci	zapojili	do	soutě-

že	Biologická	olympiáda.	Soutěž	probíhala	on-line	a	zúčastni-
lo	se	jí	38	žáků	ve	dvou	kategoriích.	Nejprve	na	žáky	čekal	test,	
který	 prověřil	 jejich	 teoretické	 znalosti.	 Ti	 nejšikovnější	 pak	
plnili	další	úkoly.	Snažili	se	určit	30	zástupců	rostlin	a	živoči-
chů	 a	 na	 závěr	 ještě	 zpracovávali	 laboratorní	 úkol.	 Zde	 jsou	
nejlepší	řešitelé	letošního	školního	kola:

Kategorie D Kategorie C

1. Kusáková Magdalena 1. Svoboda Šimon

2. Trávníček Jiří 2. Húsková Karolína

3. Kotačková Karolína 3. Lukášová Leona

Vítězům	gratulujeme	a	všem	ostatním	bych	chtěla	poděko-
vat	za	snahu. Renata Němcová

Jak se bavíme v přírodopisu
Distanční	výuka	neumožňuje	žákům	vyzkoušet	si	některé	věci	

prakticky	tak,	jak	byli	zvyklí	ve	škole.	Proto	se	snažíme	vynahradit	
si	laboratorní	práce	„domácími	úkoly“.	Pro	mnohé	žáky	je	to	pří-
jemná	změna	a	opravdu	se	snaží	plnit	úkoly	co	nejlépe.	Důkazem	

toho	 jsou	 jejich	práce.	Jen	 je	škoda,	že	se	 jich	na	stránky	školy	
nevejde	mnohem	víc.	Tak	aspoň	malá	ukázka.

Renata Němcová

ŠKOLA
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Projektový den Velikonoce 
aneb distanční výuka 
trochu jinak

Velikonoční	svátky	jsou	za	námi.	Společně	s	rodinami	a	na-
šimi	 nejbližšími	 jsme	 si	 mohli	 užít	 pár	 dní	 volna	 bez	 školních	
povinností	 a	 on-line	 výuky.	 	 Poslední	 školní	 den	 před	 veliko-
nočními	prázdninami	jsme	ve	škole	pojali	jako	projektový	den	
na	téma	Velikonoce,	abychom	se	na	tyto	svátky	jara	„naladili“.	
Počítače	 zůstaly	 v	 tento	 den	 vypnuté	 a	 děti	 na	 připravených	
„velikonočních“	úkolech	pracovaly	tzv.	offline.	Pro	ty	nejmen-
ší	si	paní	učitelky	připravily	třeba	barevné	počítání	v	kraslicích	
nebo	zábavné	velikonoční	čtení	s	nejrůznějšími	úkoly.	Pro	starší	
děti	byla	v	nabídce	mimo	 jiné	možnost	zapojit	 se	do	„únikov-
ky“	Útěk	před	pomlázkou.	Kdo	chtěl,	mohl	prověřit	své	znalos-
ti	ve	velikonočním	kvízu	na	Play	Kahoot.		Společnou	aktivitou	
pro	všechny	byl	pak	úkol	nakreslit	velikonoční	pohlednice,	které	
děti	přinesou	po	prázdninách	do	školy,	kde	si	z	nich	vytvoříme	
výstavu.	A	abychom	ani	ve	dnech	volna	nezapomněli	na	pohyb,	
nechyběla	v	úkolech	ani	sportovní	výzva,	kdy	děti	plnily	v	jed-
notlivých	 prázdninových	 dnech	 nejrůznější	 pohybové	 aktivity,	
a	to	nejen	doma,	ale	třeba	i	při	procházkách	venku.

Věříme,	že	plnění	těchto	úkolů	nebylo	pro	děti	ani	tak	prací	
jako	spíše	zábavou	a	že	se	při	jejich	vypracování	možná	i	pobavi-
ly.	A	o	to	nám	v	tomto	projektovém	dni	šlo	především.

Kolektiv učitelek 1. stupně

Zápis do 1. tříd 2021/2022
Vážení	rodiče	našich	budoucích	prvňáčků,
dle	opatření	ministra	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	s	i	vás	

dovoluji	informovat	o	průběhu	zápisu	do	1.	třídy	pro	školní	rok	
2021/2022.

Zápis	se	týká	dětí	narozených	od	1.	9.	2014	do	31.	8.	2015.
Zápisy	se	uskuteční	v	termínu	od	1.	dubna	do	30.	dubna	2021.
S	ohledem	na	epidemiologickou	situaci	bude	zápis	probíhat	

bez	osobní	přítomnosti	dětí	ve	škole.
Ke	vzdělávání	na	naší	škole	své	dítě	můžete	zapsat	s	využitím	

aplikace	Edookit	–	online.
Odkaz	bude	aktivní	od	1.	–	30.	4.	2021.

Pokud	 žádáte	 pro	 své	 dítě	 odklad	 povinné	
školní	docházky,	je	nutné	doručit	žádost	o	od-
klad	 s	 doporučením	 lékaře	 a	 poradenského	
zařízení	 do	 školy	 stejným	 způsobem	 jako	 při-
hlášku.

V	případě	jakýchkoliv	dotazů	ohledně	on-line	zápisu	a	při-
hlášek	můžete	kontaktovat	koordinátora	zápisu	Mgr.		Denisu	
Hanáčkovou	na	e-mailové	adrese:	hanackovad@zsonves.cz

Děkuji	za	spolupráci.
Alena Horáková

ŠKOLA
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Včelaři slaví 95. výročí
V	prosinci	roku	2020	měla	naše	organizace	95	let	od	jejího	zalo-
žení.	Již	v	roce	1925	se	sešli	novoveští	včelaři,	aby	založili	„Vče-
lařský	spolek	v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	okolí.“	Sdružilo	se	v	něm	
17	zakládajících	členů	z	Nové	Vsi	a	Chylic.	Dohromady	měli	115	
včelstev.	Život	spolku	byl	dokumentován	a	zápisová	kniha	s	kro-
nikou	jsou	stále	k	dispozici	u	předsedy.	Právě	z	kroniky	zjistíme,	
že	v	první	fázi	spolek	oplýval	činností.	Do	roku	1930	vysadili	vče-
laři	lipovou	a	akátovou	alej	v	ONV	od	zvonice	až	ke	kostelu.	Poz-
ději	alej	ustoupila	potřebám	moderní	dopravy	a	existuje	už	jen	ve	
vzpomínkách	starších	spoluobčanů.	
Členská	základna	se	obměňovala,	včelařů	postupně	přibývalo.	
V	 roce	1932	měl	 spolek	27	 členů	a	175	 včelstev.	V	 roce	1936	
přistoupilo	do	 spolku	18	včelařů	z	Ostrožské	Lhoty.	Ke	vzpo-
mínkám	 na	 jednotlivé	 podrobnosti	 bychom	 však	 potřebovali	
více	času	a	prostoru.	Proto	se	jen	zmíníme	o	tom,	že	včelařství	
značně	narušila	2.	světová	válka	v	důsledku	komplikací	při	povo-
lování	schůzové	činnosti	orgány	tehdejšího	protektorátu,	a	také	
díky	nedostatku	cukru	pro	zazimování	včelstev.	Včelařství	však	
přežilo	a	po	válce	dál	vzkvétalo.	Zlom	nastal	až	po	roce	1954.	
Pak	 včelařů	 jen	 ubývalo	 a	 ubývalo.	 Příčiny	 byly	 zřejmě	 různé,	
rozhodující	ale	byly	změny	našeho	zemědělství	při	násilné	ko-
lektivizaci.	Úbytek	včelařů	a	včelstev	se	zastavil	až	v	roce	1974.	
To	je	v	kronice	uvedeno	jen	14	členů	a	99	včelstev	i	s	lhotskými	
včelaři.	Pod	tato	čísla	už	nikdy	počet	včelstev	v	naší	organizaci	
neklesl.	V	roce	1954	proběhly	změny	organizačního	uspořádání,	
od	té	doby	nejsme	již	spolek,	ale	oficiální	název	je	základní	or-
ganizace	Českého	svazu	včelařů.	

Samotný	včelařský	spolek	s	působností	v	obci	Ostrožská	Lhota	nikdy	
neexistoval.	Lhotští	včelaři	se	vždy	sdružovali	v	Ostrožské	Nové	Vsi	
ve	„Včelařském	spolku	pro	Ostrožskou	Novou	Ves	a	okolí“,	později	
v	„Českém	svazu	včelařů“.	Lhotští	včelaři	přistoupili	do	spolku	až	
deset	let	po	založení	spolku	v	roce	1936,	v	počtu	18	členů.	Tehdy	bylo	
ve	Lhotě	nejvíce	včelařů	a	včelstev.	Také	ve	Lhotě	utlumila	včelařství	
2.	světová	válka	a	poté	zde	nastal	všeobecný	úpadek	včelařství	po	re-
organizaci	našeho	zemědělství.		I	když	byly	ve	Lhotě	o	něco	příznivěj-
ší	snůškové	podmínky	než	např.	v	Nové	Vsi,	dopadly	uvedené	změny	
na	rentabilitu	včelaření	stejnou	silou.	

Stručná činnost organizace
V	prvé	řadě	poskytujeme	zemědělcům	a	spoluobčanům	opylovací	
službu.	Aby	tato	činnost	pokračovala	i	nadále,	pracujeme	s	mládeží	
a	vychováváme	mladé	včelaře	ve	včelařském	kroužku.	Kroužek	má	
již	více	jak	dvacetiletou	tradici	a	několik	jeho	absolventů	již	včelaří.	
Včelařský	kroužek	založil	v	roce	1999	dlouholetý	člen	a	jednatel	naší	
organizace	př.	František	Nešpor.
V	roce	2005	slavila	naše	organizace	80	let	od	založení	-	Uspořádali	
jsme	pro	místní	kuchařky	kurz	medového	pečiva	s	následnou	pro-
dejní	výstavou	perníků.	Vysazujeme	v	katastru	obce	okrasné	stro-
my	a	rostliny,	také	se	snažíme	vybudovat	v	lázních	květnou	louku.	
Účastníme	se	aktivně	na	většině	akcí	pořádaných	obcí.	Od	roku	2007	
se	 vydáváme	 každoročně	 se	 spřátelenou	 organizací	 z	 Uherského	
Ostrohu	na	 společné	výlety,	 kdy	navštívíme	vždy	nějaké	včelařsky	
významné	místo	 (velkovčelaře,	 výzkumný	ústav	 včelařský,	 výrobce	
medoviny	apod.).	Další	každoroční	tradicí	se	staly	naše	společenské	

Netradiční školní den pro žáky II. stupně
Ve	 středu	 31.	 3.	 2021	 proběhl	 netradiční	 školní	 den	 pro	 žáky	

II.	stupně.	V	tento	projektový	den	se	žákům	odkryl	v	zadání	v	MS	
Teams	pracovní	list	na	téma:	„JARO	JE	TADY…	A	S	NÍM	I	VE-
LIKONOCE…“.	Na	pracovním	listě	se	prolínaly	vědomostní	i	ruko-
dělné	úkoly.	Ve	středu	bylo	potřeba	splnit	první	tři	úkoly.	První	dva	
byly	teoretické,	následující	třetí	byl	zaměřen	na	pobyt	v	přírodě,	kdy	
žáci	měli	pozorovat	probouzející	se	přírodu	a	pořizovat	fotografie	
rostlin.	 Následující	 úkoly	 byly	 zaměřeny	 na	 kreativitu	 jednotlivce.	
Zde	se	projevila	zručnost,	trpělivost	a	představivost.	Ukázkové	fo-
tografie	si	můžeme	prohlédnout	v	naší	fotogalerii.	Pracovní	list	ob-
sahoval	nejen	úkoly	k	vypracování,	ale	i	oddechovou	část	v	podobě	
kvízu,	osmisměrky	a	poslechu	hudby.	Prioritní	zaměření	tohoto	pro-
jektového	dne	bylo	umožnit	žákům	strávit	většinu	času	jak	v	přírodě,	
tak	v	kruhu	rodiny	v	tomto	velikonočním	čase.

 Taťána Jurásková, Barbora Knedlíková
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Jak si vyhledám knihu
Několik tipů a rad, jak pracovat s ON-LINE katalogem CLAVIUS 
na webových stránkách knihovna.onves.cz.

Jakmile	si	otevřete	ON-LINE	katalog,	můžete	začít	s	vyhle-
dáváním.	 Pokud	 znáte	 autora	 díla,	 do	 řádku	 AUTOR	 vepište	
jméno	autora,	které	musí	být	v	tomto	tvaru	např.:	Neruda,Jan	-	
nikoli	Jan	Neruda.	Po	vepsání	jména	buď	stiskněte	klávesu	EN-
TER,	nebo	klikněte	na	tlačítko	Hledej.

Podobným	způsobem	si	vyhledáte	knihu	dle	jejího	přesného	
názvu.	Po	otevření	ON-LINE	katalogu	klikněte	na	 řádek	Ná-
zev	začíná.	Vepište	název	knihy	v	běžném	tvaru,	např.:	Povídky	
malostranské	a	stiskněte	klávesu	ENTER,	nebo	klikněte	na	tla-
čítko	Hledej.

Vyhledávání	knih	dle	klíčových	slov	se	používá	tehdy,	když	
čtenář	 nezná	 přesné	 jméno	 autora	 ani	 název	 díla,	 anebo	 po-
kud	chce	vyhledat	více	knih	v	okruhu	určitého	zájmu.	Postup	je	
v	podstatě	stejný	jako	ve	dvou	výše	uvedených	případech.	Nej-
dříve	klikněte	myší	na	 třetí	 řádek	Téma	začíná	a	vámi	určené	
slovo	opět	vepište	do	níže	uvedeného	řádku,	např.:	zahrádkář-
ství	a	stiskněte	opět	ENTER	nebo	Hledej.	Po	tomto	úkonu	se	
vám	objeví	všechna	díla	z	fondu	knihovny,	která	obsahují	mezi	
svými	klíčovými	slovy	i	slovo	zahrádkářství.

Co všechno a jakým způsobem se můžu 
o vyhledané knize dovědět
Dle	výše	uvedeného	návodu	 si	 vyhledáte	např.	knihu	od	Jana	
Nerudy	 –	 Povídky	 malostranské.	 Po	 tomto	 výběru	 se	 vám	 na	
obrazovce	objeví	jméno	autora	v	neaktivní	podobě	a	vedle	název	
knihy	v	podobě	aktivní	v	on-line	propojení	na	KATALOGIZAČNÍ	
LÍSTEK.	Po	kliknutí	na	název	díla	se	vám	tento	 lístek	otevře.	
Zjistíte	zde	autora	díla,	přesný	název	a	všechny	důležité	údaje	
o	výtisku,	např.	ilustrace,	počet	stran,	rok	vydání,	ISBN,		a	dále	
také	 velmi	 důležitou	 informaci	 o	 tom,	 kolika	 výtisky	 tohoto	
díla	knihovna	disponuje.	V	případě	výpůjčky	jiným	čtenářem	si	
můžete	knihu	jednoduše	zarezervovat.

Za jakých podmínek a jak si mohu knihu 
zarezervovat

Pokud	 je	 kniha	 půjčena,	 můžete	 si	 knihu	 rezervovat	 pomocí	
tlačítka	REZERVUJ.	K	uložení	rezervace	potřebujete	znát	číslo	
vašeho	čtenářského	průkazu.	Jako	PIN	slouží	vaše	datum	narození	
ve	tvaru	Rok	narození	(poslední	dvojčíslí),	Měsíc,	Den.	Do	prvního	
řádku	napište	 číslo	vašeho	průkazu	např.	5400100,	do	drěuhého	
řádku	s	popiskem	PIN	vepište	datum	svého	narození	v	následují-
cím	tvaru	rok-měsíc-den	(např.	 je-li	vaše	datum	narození	12.	11.	
1992	vepište	921112,	nehledejte	podobnost	s	rodným	číslem,	pře-
devším	pokud	jste	žena	–	k	měsíci	se	zde	nepřipočítává	číslo	50!!!).	
Nyní	stačí	kliknout	myší	na	ikonu	Odešli	a	rezervace	je	provedena.

Objednávky knih k výdejnímu okénku
Pokud	je	kniha	na	regále,	můžete	si	ji	stejným	způsobem	jako	

u	rezervování	objednat.	Kliknete	na	název	knihy,	dáte	Objednat	
k	výdejnímu	okénku	a	potom	zadáte	číslo	průkazky	a	PIN.

Co najdu v odkaze „knižní novinky“
Na	 hlavní	 stránce	 katalogu	 se	 vám	 nabízí	 (pod	 tabulkou	

bází	dat)	další	možnosti	pro	získání	zajímavých	informací,	např.	
Knižní	novinky.	Kliknete-li	myší	na	tento	odkaz,	otevře	se	vám	
seznam	všech	knižních	novinek,	které	byly	do	fondu	zapsány	bě-
hem	posledních	čtrnácti	dnů.

Jak mám pracovat se svým ,,čtenářským 
kontem“

Odkaz	 Vaše	 čtenářské	 konto	 hledejte	 opět	 na	 hlavní	
stránce	 katalog	 Clavius.	 Kliknete-li	 na	 tento	 odkaz,	 otevře	
se	 vám	 nová	 stránka	 INFORMACE	 O	 ČTENÁŘI	 –	 je	 zde	
nutno	opět	vyplnit	dvě	políčka,	naprosto	 stejně	 jako	při	 re-
zervaci	 knih,	 tzn.	 do	 prvního	 políčka	 číslo	 průkazky	 a	 do	
druhého	políčka	datum	narození	ve	formátu	rok-měsíc-den,	

večery	v	rámci	ukončení	včelařské	sezóny.	Od	roku	2014	organizuje-
me	v	ONV	každoročně	den	včelařů	s	bohatým	programem,	který	je	
určen	hlavně	pro	širokou	veřejnost.	
V	 roce	2007	na	Moravě	 vznikla	 včelí	naučná	 stezka.	Byla	dlouhá	
pět	kilometrů	a	měla	původně	dvanáct	osvětových	stanovišť.	Stezka	
je	umístěna	podél	cyklostezky	vedoucí	ze	Sirnatých	lázní	v	Ostrož-
ské	Nové	Vsi	až	k	výjezdu	stezky	z	Uherského	Ostrohu.	Jedná	se	
v	ČR	o	unikát,	kterým	se	inspirovalo	již	několik	ostatních	organizací.	
V	roce	2016	byla	Včelí	naučná	stezka	pojmenována	po	zasloužilém	
včelaři	a	jednom	z	hlavních	realizátorů	stezky.	Nyní	stezka	nese	jmé-
no	„Včelí	stezka	Františka	Nešpora“.	Stezka	byla	postupně	rozšířena	
celkem	na	17	stanovišť	a	došlo	tak	k	propojení	cyklotrasy	vedoucí	
z	Ostrožské	Nové	Vsi	přes	Uherský	Ostroh	do	Ostrožské	Lhoty.	Cel-
ková	délka	stezky	je	nyní	cca	10	km.	Po	otevření	včelí	naučné	stezky	
vznikl	v	roce	2009	v	lázeňském	areálu	také	včelařský	miniskanzen.	
Aktuální	projekt,	na	kterém	pracujeme	ve	spolupráci	s	obcemi	Ostr.	
Nová	Ves	a	Ostrožská	Lhota,	je	včelařská	vzdělávací	základna	Hájek	
ve	Lhotě.	Minulý	rok	se	nám	podařila	dokončit	klubovna,	amfiteátr	
(gabiony	a	kamenná	dlažba),	také	jsme	na	základně	umístili	první	
včelky.	V	letošním	roce	chceme	vybudovat	pěšinky	s	naučnými	ta-
bulemi	a	lavičkami	pro	veřejnost.	Naším	cílem	je	vytvoření	zázemí	
pro	výuku	v	přírodě	a	pokračování	ve	vzdělávání	včelařů	a	pořádání	
vzdělávacích	kurzů	pro	začínající	včelaře	a	pro	školy.	Pro	veřejnost	
zde	bude	v	budoucnu	přístupná	pěšinka	s	výsadbou,	s	naučnými	ta-
bulemi	a	lavičkami.
Minulý	rok	se	bohužel	z	důvodu	omezení	kvůli	pandemii	Covid-19	
nic	moc	nedělo.	Byli	 jsme	nuceni	zrušit	náš	tradiční	včelařský	den	

v	lázních,	následně	i	naplánovaný	včelařský	zájezd	s	našimi	přáteli	
z	Uh.	Ostrohu	na	Slovensko	a	na	podzim	také	i	společenský	večer,	
který	každý	 rok	 s	našimi	přáteli	 z	Uh.	Ostrohu	pořádáme.	Zrušit	
jsme	museli	i	naše	členské	schůze.	Budeme	tedy	doufat,	že	se	situace	
brzy	vrátí	do	normálu	a	vrátíme	se	k	našemu	běžnému	provozu.	Le-
tos	plánujeme	v	sobotu	21.	8.	2021	uspořádat	náš	tradiční	včelařský	
den	a	zároveň	oslavit	výročí	naší	ZO	-	95	let.	Doufejme,	že	to	situace	
již	dovolí.	Budeme	rádi,	když	mezi	nás	přijdete…

Pavel Peprník 
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pak	stačí	kliknout	na	ikonu	ODEŠLI.	Po	tomto	úkonu	se	vám	
objeví	 celé	 vaše	 čtenářské	 konto	 počínaje	 datem	 přihlášení	
se	do	knihovny,	až	do	dne	poslední	výpůjčky.	Objeví	se	vám	
chronologicky	všechny	knihy,	které	 jste	měli	kdy	vypůjčené,	
všechny	knihy,	které	máte	 vypůjčené	nyní	 a	do	kdy	 je	máte	
vrátit,	všechny	zaplacené	poplatky	a	také	rezervace.	Všechna	

díla	ve	vašem	čtenářském	kontě	jsou	opět	v	on-line	propojení	
na	katalogizační	lístek.

Doufáme,	že	budete	ON-LINE	katalog	CLAVIUS	v	hojné	
míře	využívat	a	pokud	si	s	něčím	nebudete	vědět	rady,	navštiv-
te	naši	knihovnu.	Rádi	vám	poradíme!

Hana Uherková

Golasovská, Monika Bylinkář

Přírodní kouzla naší babičky, která zná každou bylinu, strom i keř 
a dobře ví, jak s jejich květy, plody či kořeny naložit.

Valach, Pavel Ukradený poklad

Dobrodružné pátrání malé Julie po pirátské truhle se vzácným 
pokladem.

Monster, Sfé Minecraft

Druhá kniha příběhů. Komiks.

Meyer, Marissa Renegáti

Trilogie. Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčejnými schopnostmi. 
Vynořili se z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, 
kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou 
pro všechny symbolem odvahy a naděje.

Matocha, Vojtěch Prašina

Trilogie. „Líbí se mi, jak je kniha záhadná a strašidelná. Napínavá 
až dokonce. Doporučuji všem mladým i starším čtenářům. 
(Nedoporučuji číst před spaním)“

Greasley, Horace Zpívají ptáci i v pekle?

Neuvěřitelný příběh ze zajateckého tábora.

Janouchová, Kateřina Nejbližší

Svědectví o problémech lidí, kteří mají ve svém nejbližším okolí 
někoho, kdo bojuje se závislostí na alkoholu či drogách.

Kapras, Tomáš Hovínko na dortu

Povídky ze života jedné šestičlenné rodiny aneb zlehka unavený 
otec píše o svých (téměř) neunavitelných dětech.

Krajčo-Babinská, Karin Kecy, kecy, kecičky

Jsou životy slavných lidí neobyčejné?

Lacrosse, Marie Vinařství

Nový začátek. Strhující rodinná sága z Alsaska nabízí působivý 
obraz měšťanské společnosti na konci 19. století.

Lonsdale, Kerry Všechny vlny oceánu

Poutavý příběh dávno pohřbených tajemství, síly odpuštění 
a léčivé moci návratu domů.

Martin, Charles Hora mezi námi

Co kdyby váš život závisel na cizím člověku? Dramatický boj 
o život v nich probudí sílu, o níž neměli ani tušení…

Martin-Lugand, Agnes Štěstí na dně silné kávy

Ve firmě dovážející kávu, čaj a koření potká muže, který v ní opět 
probudí lásku. Ale také toho, který ji před lety připravil o všechny iluze.

Remarque, Erich Maria Čas žít, čas umírat

Mladý německý voják na dovolené ze strádání na ruské frontě 
se vrací do svého rodného města a zjistí, že jeho dům byl 
vybombardován a jeho rodina zmizela.

Todd, Anna After

Pět dílů série. Tessa a Hardin jeden bez druhého nedokážou existovat. 
A zároveň nejsou schopní žít spolu. Poté co Tessa potkala po celých 
devíti letech svého otce, všechno se v ní svíjí a ona přehodnocuje své 
dosavadní vztahy k blízkým.

Valognes, Aurélie Snachy za všechny prachy

Humoristický román z rodinného života.

Bernášková, Jana Jak přežít svého muže

Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své 
herecké kariéře, ale setkává se s běžnými strastmi svobodných 
matek a zamotává se do bláznivých situací při hledání lásky.

Candlish, Louise Náš dům

Psychologický thriller, který čtenáře udržuje v neustálém napětí 
a nejistotě. Do domu Fiony Lawsonové se ze záhadného důvodu 
stěhují cizí lidé.

Donovan, Rebecca Důvod dýchat

Podaří se Emmě dostat ze světa, ve kterém se nedokáže ani 
nadechnout? Strhující příběh o lásce, která mění životy.

Ferrante, Elena Geniální přítelkyně

4 díly. Příběh přátelství dvou žen, které se snaží dosáhnout 
osobního štěstí.

Forsyth, Frederick Liška

Nejnovější hit od legendy špionážní prózy Fredericka Forsytha 
a důkaz, že ani po letech neztratil nic ze svého spisovatelského 
umu!

Fulghum, Robert Možná, možná ne

Relaxační četba …až budete mít chuť se něčemu zasmát, přijít na jiné 
myšlenky, zamyslet se, zda jste sami nezažili něco podobného, pak je 
„Možná, možná ne“ to pravé. Možná ne, ale nejspíš ano…

Výběr z nových knih
Pro děti a mládež

Beletrie 

Hana Uherková
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KULTURA

Tomáš Hrnčíř – talentovaný desetiletý moderátor
Tomáš	 dostal	 své	 první	 příležitosti	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 na	
módních	 a	 uměleckých	 večerech	 své	 babičky	 Marie	 Zelené	
a	maminky	Martiny	Hrnčířové.	Módní	a	Adventní	večery	se	ko-
naly	v	naší	obci	každoročně	od	roku	2008.	Tomáš	zde	vystupoval	
poprvé	v	pouhém	půl	roce	života.	Když	mu	bylo	dva	a	půl	roku,	
přišel	 s	 tatínkem	 a	 do	 mikrofonu	 přivítal	 moderátora	 večera	
Jana	 Čenského.	 Poté,	 co	 mu	 Čenský	 poděkoval	 slovy	 „	 děku-
ji	 Ti,	 kolego“,	 začal	 jeho	 sen	 být	 moderátorem,	 ale	 také	 věd-
cem	-	což	všude	říká.	Od	malička	je	však	i	dobrý	bavič,	předvádí	
modely,	občas	 tancuje	a	 svým	vystupováním	dokáže	rozveselit	
publikum.	 Tomáš	 se	 nebojí	 žádné	 další	 výzvy.	 Několikrát	 byl	
společně	 s	Marií	Zelenou	v	 různých	pořadech	České	 televize,	
kde	i	v	přímých	přenosech	mluvil.	Na	pódiu	jsme	ho	zde	v	Ost-
rožské	Nové	Vsi	mohli	vidět	i	slyšet	každý	rok,	později	i	s	mlad-
ší	 sestrou	 Eliškou.	 Kromě	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 vystupoval	 na	
kulturních	akcích	v	různých	městech	ČR.	Veřejné	akce	se	však	
zastavily	kvůli	Covidu-19.	Tomáš	dělá	od	začátku	roku	2020	roz-
hovory	s	osobnostmi	různorodých	profesí,	kterých	si	váží	a	které	
svým	životem	a	prací	mohou	být	motivací	ostatním.	Rozhovo-
ry	vedl	již	s	mnoha	osobnostmi	např.:	s	Michalem	Vieweghem,	
mons.	Václavem	Malým,	Zbigniewem	Czendlikem,	Jaroslavem	
Svěceným,	Adamem	Vojtěchem,	Andreou	Kalivodovou,	Miro-
slavem	Šimůnkem	a	dalšími.	Také	s	významnými	lékaři	a	vědci,	
např.:	prof.	MUDr.	Pavlem	Šlampou,	CSc.,	molekulárním	imu-
nologem,	vědcem	prof.	RNDr.	Václavem	Hořejším,	CSc.	nebo	

genetikem	a	pedagogem	Mgr.	Janem	Pačesem,	PhD.	z	Ústavu	
molekulární	genetiky	Akademie	věd	ČR.	Jeho	rozhovory	najde-
te	na	Facebooku	a	Youtube	pod	názvem	Tomáš	Hrnčíř	-	dese-
tiletý	 moderátor.	 V	 současné	 době	 ho	 toho	 mnoho	 čeká,	 kde	
může	 svůj	 přirozený	 talent	 využít.	 Rozhovory	 natáčí	 babička	
Marie	Zelená	a	stříhá	maminka	Martina.	Kromě	rozhovorů	si	
ho	vybrali	moderovat	on-line	koncerty	našich	předních	zpěváků,	
hudebníků	a	umělců.
Věříme,	že	mu	budete	fandit,	a	pokud	se	bude	moct	uskutečnit	
další	kulturní	program	v	naší	obci,	tak	se	již	stane	moderátorem	
celého	večera.

Miroslava Vajdíková 

Folklorní osvěta

Rekonstrukce novoveského „Súkeňáku“ 
Minulost	naší	vsi	dodnes	skrývá	mnohé	záhady,	historická	tajem-

ství	či	nejasnosti.	Některé	nám	dovolí	objasnit,	jiné	zas	nikoliv.	Jed-
nou	z	nich	je	i	otázka	nošení	sezonního	oděvu	zvaný	„lajbl“.	Během	
bádání	jsme	jej	spatřili	pouze	u	jediného	člověka,	jednoho	ze	zakla-
datelů	mlékárny.	Tomáše	Bočka.	Co	tedy	nosili	příslušníci	mužského	
pohlaví?	Do	čeho	se	odívali	na	vlažné	jaro	a	chladný	podzim?	

Namísto	zmiňovaného	flanelového	kabátu	nám	staré	snímky	po-
skytují	pohled	na	svrchník	z	modrého	sukna	s	černým	sametovým	
límečkem.	Při	pátrání	po	něm	jsme	zjistili,	že	se	nazývá	„Súkeňák“.	
Podle	materiálu	–	sukna,	z	něhož	je	vyroben.	Právě	tento	kabátek	
konkuroval	našemu	„lajblu“,	který	také	nahradil.	Do	našeho	regio-
nu	pronikl	na	konci	19.	a	na	počátku	20.	století	díky	cestám	za	prací	
do	zahraničí	a	zpětnému	návratu	našich	krajanů.	Byl	odvozen	od	ka-
bátce	 „Peacoat“,	 jímž	byly	 tenkrát	 vybaveny	 všechna	námořnictva	
(anglické,	 německé	 i	 americké).	 Rozšířil	 se	 do	 oblastí	 Ostrožska,	
Veselska,	Strážnicka,	častečně	i	Hradišťska,	neboť	jej	můžeme	krom	
Vnorov,	Hluku	a	Ostrožské	Lhoty	spatřit	i	v	sousedních	Kunovicích,	
kde	je	ovšem	odlišnějšího	vzhledu.	Replika	našeho	modelu,	při	níž	
jsme	vycházeli	z	doložitelných	fotografií,	je	vybavena	dvouřadovým	
zapínáním	 s	 třemi	 váčkovými	 kapsami	 (dvě	 po	 stranách,	 u	 boků	
a	jedna	na	levé	straně	hrudi)	s	mírným	rozšířením	v	ramenech	kvůli	
lepšímu	pohybu	při	tanci.	V	naší	obci	jej	jako	první	začali	nosit	bo-
hatší	sedláci,	kteří	si	jej	nechali	šít	u	soukromých	krejčích.	Na	této	no-
vince	chtěli	ukázat	svou	prestiž	a	zámožnost.	Postupem	času	pronikl	
i	mezi	ostatní	sociálně	slabší	vrstvy.	Využíván	byl	jak	na	normální	prá-
ci,	tak	i	k	běžnému	nošení,	proto	jej	měli	zhotovených	několik.	Každý	
mládenec	si	dával	k	svatbě	ušít	zcela	nový.	Na	starých	fotkách	naší	
dědiny	jej	svého	času	často	užívali	i	odvedenci.	V	Ostrožské	Nové	
Vsi	se	Súkeňák	„pravděpodobně“	nepodařilo	dochovat,	kdo	ví,	kdy	
se	vlastně	přestal	nosit.	Podařilo	se	nám	jej	však	obnovit	díky	panu	
Františku	Žádníkovi	ze	Zarazic,	který	nám	jej	zapůjčil	po	svém	dě-
dečku	Florianu	Žákovi	ze	Znorov	(Vnorov).	Jeho	rekonstrukci	pro-
vedla	paní	Helena	Komínková	z	téže	obce.	Co	se	problematiky	šití	
dnešních	lajblů	a	kabátů	týče,	pojednává	o	nich	ředitel	Národního	

ústavu	lidové	kultury,	PhDr.	Martin	Šimša,	Ph.D:	„Obecný	problém	
současných	rekonstrukcí	tradičního	oděvu,	spočívá	především	v	tom,	
že	současné	krejčové	nešijí	podle	tehdejší	francouzské	formy.	Všech-
ny	mužské	kabátky	šijí	podle	anglické,	takže	pak	vypadají	jako	pra-
podivná,	bílá,	soukenná	saka.“

Původním	záměrem	článku	bylo	popsat	spojitost	této	části	kro-
jového	oděvu	a	výše	zmiňovaných	odvedenců,	jelikož	o	nich	se	nám	
mnoho	nedochovalo.	Bohužel	rozsah	informací	by	byl	natolik	veli-
ký,	že	si	jej	ponecháme	na	příští	čísla	Profilu.	Nezbývá,	než	tedy	náš	
„Súkeňák“	opět	přivítat	mezi	krojové	položky	našich	obcí,	a	snad	
se	jej	podaří	znovu	zavést	v	jeho	nošení.	Pokud	by	někdo	ze	čtená-
řů	měl	jakékoli	nové	indicie	k	danému	tématu,	rádi	se	o	ně	s	jeho	
souhlasem	podělíme.

František Miklíček

Zdroje:
Kondrová Marta, Mgr. – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
PhDr. Martin Šimša, Ph.D – Národní ústav lidové kultury
Ludmila Hájková – Ostrožská Lhota

Josef Červenák čp. 61 Josef Stužka v Súkeňáku  
s manželkou Apolenou
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HISTORIE

Školní rok 1992/1993
Pedagogický	 sbor	 nastoupil	 k	 přípravě	 školního	 roku	 dne	

26.	srpna	1992.	Činnost	byla	zahájena	pedagogickou	poradou,	
na	 níž	 byli	 vyučující	 informováni	 s	 úkoly,	 které	 na	 ně	 během	
školního	 roku	 budou	 kladeny.	 Bylo	 zde	 přidělení	 třídnictví	
a	předmětů	podle	osnov.

Další	vyučující:	Jarmila	Davídková,	Vlasta	Hanáčková.	Vý-
chovný	 poradce:	 Olga	 Štochlová.	 Ředitelka	 školy:	 Miroslava	
Vajdíková,	 zástupce	 ředitelky:	 Jaroslav	 Němec.	 Vychovatelky:	
I.	oddělení:	Blanka	Haničincová	II.	oddělení:	Danuše	Botková,	
vedoucí	vychovatelka.

Nový	 školní	 rok	byl	 zahájen	dne	1.	 září	1992.	Žáci	 se	 sešli	
ve	 svých	 třídách	 se	 svými	 třídními	 učiteli	 a	 společně	 vyslechli	
projev	ředitelky	školy,	v	němž	byli	představeni	všichni	pracovní-
ci	školy.	Dále	probíhaly	organizační	práce	ve	třídách.	Pravidelné	
vyučování	bylo	zahájeno	2.	září	1992.

Na	I.	stupeň	nastoupila	paní	učitelka	Šárka	Šimůnková,	paní	
učitelka	Adriana	Hlavačková,	po	ní	třídu	převzala	paní	učitelka	
Helena	Chytková	a	slečna	učitelka	Petra	Zalubilová.	Na	II.	stu-
peň	přišla	Jitka	Králíková	–	M	–	Fy.

Soutěže
Biologická	olympiáda:	3.	místo	v	UH	–	B.	Obdržálková,	vedou-

cí	J.	Davídková,	okresní	cyklistická	soutěž:	4.	místo	-	K.	Galušková,	
O.	Hochmajerová,	L.	Bádal,	M.	Mlýnek,	vedoucí	D.	Hofmannová,	
atletické	závody	(Pohár	rozhlasu)	-	velmi	pěkné	umístění	jednotliv-
ců,	např.:	1.	místo	v	hodu	koulí	J.	Straka,	další	V.	Kolář,	R.	Juřička,	
M.	Laga,	L.	Bádal,	J.	Vařecha,	R.	Pres,	T.	Šišpera,	V.	Maroňák,	ve-
doucí	 J.	 Němec,	 děvčata:	 E.	 Jurásková,	 M.	 Dennerová,	 V.	 Glaco-
vá,	K.	Botková,	R.	Novotná,	R.	Stoinovová,	R.	Pavlíčková,	vedoucí	
D.	Hofmannová,	okresní	soutěž	v	odbíjené:	4.	místo	–	M.	Mlýnek,	
P.	Svoboda,	J.	Vařecha,	R.	Pres,	R.	Juřička,	L.	Bádal,	vedoucí	J.	Ně-
mec,	okresní	plavecká	soutěž:	účast	dětí	I.	i	II.	stupně,	J.	Potrusilová,	
V.	Kolář,	I.	Kobzinek,	štafeta,	2.	místo,	4.	místo	-	M.	Laga,	vedou-
cí	D.	Hofmannová,	stolní	tenis:	Mikulášský	turnaj	v	Uh.	Ostrohu	–	
1.	místo	R.	Pres,	vedoucí	S.	Hofmann,	výtvarná	soutěž:	„Týká	se	to	
také	tebe“	–	zúčastnili	se	žáci	pod	vedením	učitelů	Vv,	olympiáda	v	Jč:	
nejlepší	ve	školním	kole	byly	P.	Tuháčková	a	Z.	Presová,	které	postou-
pily	do	okresního	kola,	vedoucí	M.	Novotná,	školní	kolo	matematické	
olympiády	5.	tříd:	1.	místo	T.	Potrusil,	vedoucí	J.	Králíková,	recitační	
soutěž	v	Uh.	Ostrohu:	Š.	Prchlíková	–	2.	místo,	M.	Čáslavová	–	3.	mís-
to,	vedoucí	M.	Schutzová,	1.	místo	P.	Janásová,	vedoucí	J.	Šupková,	
okresní	kolo	„Mladý	historik“	–	L.	Hrušková,	vedoucí	M.	Schutzová,	
okresní	kolo	„Pythagoriáda“,	4.	místo	T.	Potrusil,	vedoucí	J.	Králíko-
vá,	pěkné	umístění	měla	 i	B.	Obdržálková,	vedoucí	L.	Dvořáková,	
modelování	 letadel	–	okresní	soutěž,	3.	místo	M.	Hlůšek,	výtvarná	
výchova	hasiči		-	okresní	sdružení	hasičů	–	3.	místo	T.	Kusák.

Kulturní a vzdělávací pořady
Paní	učitelka	M.	Kolmanová	a	 slečna	učitelka	P.	Zalubilová	

uspořádaly	v	1.	tř.	„Den	otevřených	dveří“.	V	říjnu	se	uskutečnily	

besedy	s	ČP	–	kap.	J.	Šťastný	se	strážníky	Obecního	úřadu	v	Os-
trožské	Nové	Vsi.	Pod	vedením	L.	Dvořákové	a	V.	Hanáčkové	
vyrobili	žáci	přáníčka	do	Norska	–	„Na	vlastních	nohou“.	ZŠ	ob-
držela	diplom	a	poděkování	–	podílela	se	na	zaplacení	přístrojů	
pro	nemocnici.	Ve	3.	a	4.	třídách	se	vyučovalo	jazyku	anglickému	
a	německému.	Německý	jazyk	vyučovala	paní	Anna	Pavlačková	
a	anglický	jazyk	ve	3.	třídě	pan	Jaromír	Cícha.	Ve	4.	třídě	jazy-
ku	anglickému	vyučovala	paní	M.	Křiváková.	Za	jejich	obětavou	
práci	jim	vedení	ZŠ	poděkovalo.	Žáci	navštívili	filmová	předsta-
vení	–	Šípková	Růženka	a	Báječná	chvíle,	divadelní	představení	
–	Princezna	málem	na	hrášku,	Broučci,	Nebe	na	zemi,	koncerty	–	
vánoční	koncert,	klavírní	koncert	a	velikonoční	koncert.	Pro	žáky	
na	Den	dětí	předvedli	šermíři	z	Brna	představení	„Historie	psaná	
mečem“	–	tuto	akci	financoval	OÚ.	Výstavku	knih	uspořádali	pan	
a	paní	Hlůškovi,	 žáci	a	 rodiče	byli	 velmi	 spokojeni.	Žáci	využí-
vali	 ledovou	plochu	v	UH.	Ostrohu	–	vstupné	zaplatil	OÚ.	Žá-
kyně	7.	A	uspořádaly	finanční	 sbírku	pro	malomocné.	Děvčata	
z	6.	B	se	podílela	na	sbírce	hraček	pro	děti	v	dětských	domovech.	
Žákyně	9.	A	uspořádaly	soutěž	MISSÁK	1993,	zvítězil	R.	Juřička,	
akce	se	všem	líbila.	22.	1.	1993	se	konal	ples	SRPŠ,	který	se	velmi	
líbil	s	bohatou	tombolou	a	početnou	účastí	veřejnosti.	26.	1.	1993	
se	konal	zápis	do	1	třídy.	Zapsáno	bylo	58	dětí.	Dárky	pro	děti	
vyrobili	žáci	ŠD.	Mezi	ZŠ	a	MŠ	je	velmi	dobrá	spolupráce.	Žáci	
7.	 tříd	 se	 zúčastnili	 lyžařského	 kurzu	 –	 Ramzová.	 Pedagogický	
sbor	navštívil	Veletrh	pomůcek	a	učebnic	v	Kroměříži.	Na	Den	
učitelů	přišli	zaměstnancům	ZŠ	popřát	starosta	pan	J.	Pavlačka	
a	 jeho	zástupce	pan	S.	Tureček.	S	blahopřáním	přišli	 i	zástupci	
SRPŠ.	Žáci	a	pedagogický	sbor	se	zúčastnil	akce	„Děti	bez	rodi-
čů„	–	byl	zaslán	finanční	obnos.	17	dětí	pod	vedením	Jitky	Králí-
kové	se	zúčastnilo	zájezdu	ve	Francii.

Sběry
Sběru	 odpadových	 surovin,	 léčivých	 bylin	 a	 pomerančové	

kůry	se	zúčastnili	žáci	a	učitelé.	Finanční	obnosy	jsou	věnovány	
na	učební	pomůcky	a	kulturní	akce.

Umístění žáků
Z	8.	A.,	z	8.	B	a	9.	třídy	vychází	68	žáků,	všichni	byli	přijati	

na	střední	školy	a	SOU,	což	je	100%	úspěšnost.	Na	ZŠ	s	rozšíře-
nou	výukou	jazyků	v	Uh.	Hradišti	byl	přijat	A.	Kosík.	Na	Reálné	
gymnázium	v	Uh.	Hradišti	nastoupí	T.	Potrusil.	Do	Dukly	Praha	
odchází	 M.	 Laga.	 Do	 sportovní	 školy	 se	 přihlásili	 R.	 Galuška	
a	R.	Kučera.

Poděkování
Ředitelka	školy	děkuje	paní	učitelce	Jitce	Bosákové	–	odchá-

zí	do	důchodu,	paní	učitelce	Jarmile	Davídkové,	paní	učitelce	
Heleně	Chytkové	a	paní	učitelce	Šárce	Šimůnkové	–	zastupová-
ní	za	velmi	pěkné	vyučovací	výsledky	a	pěkný	přístup	k	žákům.

Vedení	ZŠ	oceňuje	práci	pedagogického	kolektivu.	Škola	má	
velmi	dobrou	úroveň.	Učitelé	vykazují	velmi	dobré	vyučovací	vý-
sledky	ve	všech	ročnících.	Jejich	dobrá	práce	se	projevila	i	100%	
přijetím	žáků	na	školy,	v	soutěžích	a	olympiádách.	Zvláště	vyslo-
vuje	poděkování	učitelům	Jč	a	M,	kteří	velmi	svědomitě	připra-
vili	žáky	k	přijímacím	zkouškám.

Ředitelství	 školy	 děkuje	 všem	 podnikatelům,	 firmám	 za	 fi-
nanční	pomoc,	dárky	a	občanům	Ostrožské	Nové	Vsi	za	pomoc	
při	sběru	papíru.	

Vedení	 ZŠ	 děkuje	 všem	 rodičům,	 hlavně	 výboru	 SRPŠ	
za	 velmi	 dobrou	 spolupráci.	 Velkým	 přáním	 všech	 učitelů	 je	
utužit	spolupráci	se	všemi	rodiči	při	výchově	a	vzdělávání	dětí.

Přejeme	všem	žákům	pěkné	prázdniny	a	načerpání	nových	sil.

Ředitelka školy: Miroslava Vajdíková 
Zapsala Blanka Blahová	

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

1.A Petra Zalubilová 5.A Jitka Bosáková

1.B Miroslava Kolmanová 5.B Jitka Králíková

2.A Jitka Šilhavá 6.A Marcela Schutzová

2.B Martin Ilčík 6.B Ludmila Dvořáková

3.A Jarmila Šupková 7.A Marcela Křiváková

3.B Adriana Hlavačková, 
1.10. Helena Chytková 7.B Svatopluk Hofmann

4.A Jitka Trnčáková 8.A Blažena Kodrlová

4.B Šárka Šimůnková 8.B Dana Hofmannová

9.tř. Marta Novotná
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Procházka po hřbitově aneb Pan rechtor
Současná	protikovidová	preventivní	opatření	nás	více	vedou	k	po-
znávání	 domova	 a	 jeho	 okolí,	 a	 tak	 se	 dnes	 vydáme	 na	 hřbitov	
v	sousedním	Uherském	Ostrohu,	kam	mohou	mít	naše	kroky	na-
mířeno,	když	se	nemůže	do	Thajska	nebo	na	Zanzibar.	Projdeme-li	
hřbitovní	branou,	upoutá	nás	hned	vpravo	při	zdi	druhý	pomník,	
vysoký	s	křížem	a	dlouhým	nápisem,	bohužel,	bez	fotografií.	Nápis	
informuje,	že	zde	leží	Karel	Marek,	jeho	manželka	Anežka	a	další	
příbuzní.	Mnozí	netuší,	že	tento	Karel	Marek	patří	mezí	významné	
historické	osobnosti	Ostrožské	Nové	Vsi.
Rodištěm	Karla	Marka	byly	nedaleké	Buchlovice.	Zde	se	narodil	
6.	února	1842	a	téhož	dne	jej	pokřtil	kooperátor	František	Černý	
na	jméno	Karel	Veliký,	v	matrice	zapsáno	latinsky	Carolus	Magnus.	
Bezpochyby	bylo	přáním	otce,	aby	jeho	syn	se	inspiroval	u	tohoto	
velkého	středověkého	císaře.	Otec,	sám	Karel,	byl	tehdy	dvaatřice-
tiletý	místní	učitel,	který	v	učitelské	tradici	rodu	pokračoval	po	svém	
otci	Tomáši	Markovi,	který	býval	učitelem	ve	Stříbrnicích.	Maminka	
Josefa	Marková	měla	zajímavý	původ,	průběžně	se	v	matrikách	ob-
jevuje	řada	rozmanitých	údajů.	Při	zápisu	do	křestní	matriky	syna	
Karla	v	roce	1842	je	uvedeno,	že	její	otec	Kašpar	Reska	byl	kníže-
cím	 lichtenštejnským	švýcarem,	 tedy	sýrařem,	v	Kunovicích,	 jindy	
se	uvádí,	že	byl	Kašpar	v	Moravském	Písku,	jindy	zase,	že	byl	šafá-
řem	v	Uherském	Brodě.	Zřejmě	to	všechno	byly	životní	zastávky	
Kašpara	Resky.	Kašparova	manželka	Markéta	pocházela	ze	Bzen-
ce.	Je	též	uveden	i	jako	kmotr	a	kmotrou	byla	Johana	Fadrusová,	
z	rodu,	který	bydlel	v	panských	službách	na	mnoha	místech	Slovác-
ka	a	jehož	členové	byli	nejen	oněmi	Švýcary	sýraři,	ale	zastávali	mís-
ta	i	jako	úředníci	a	kněží	a	setkáváme	se	s	nimi	třeba	i	v	Uherském	
Ostrohu,	Uherském	Hradišti,	Bojkovicích	a	také	v	lichtenštejnském	
dvoře	v	Nové	Vsi.
Malý	Karel	Veliký	vyrůstal	 v	buchlovické	 škole,	kterou	 jeho	otec	
vedl	dlouhých	čtyřicet	let	v	letech	1839-1879,	žezlo	nadučitele	pak	
převzal	jiný	syn	Josef	Marek	(1879-1884).	V	buchlovické	škole	Ka-
rel	 nabyl	 prvního	 vzdělání,	 o	 dalším	 studiu	 nevíme,	 snad	 to	 bylo	
v	Kroměříži,	neboť	jej	později	k	tomuto	místu	vázaly	různé	vztahy.	
Když	v	roce	1868	odešel	v	Nové	Vsi	na	odpočinek	představený	školy	
Josef	Sedláček	a	odstěhoval	se	do	domku	č.	264	Na	Hrázi,	který	si	
zbudoval,	dostal	se	šestadvacetiletý	Karel	na	jeho	místo.	Novoveš-
ťané	mu	tradičně	říkali	„rechtor“,	úřední	titul	se	měnil	se	změnami	
ve	školství,	jak	probíhaly	v	následujících	desetiletích.	Karel	Marek	
se	nastěhoval	do	učitelského	bytu	v	přízemí	školy,	která	byla	nově	
vystavěna	nedávno,	v	roce	1856.
Následující	rok	1869	vnesl	do	Karlova	života	dvě	radikální	změny.	
Dne	 6.	 července	 1869	 se	 Karel	 v	 Buchlovicích	 oženil	 s	 Anežkou	
Hříbkovou,	 oddával	 je	 místní	 administrátor	 fary	 Antonín	 Horák	
a	Jan	Chrysostom	Nesrsta,	farář	boršický	a	bzenecký	děkan	a	okres-
ní	 školní	 inspektor.	 Za	 svědky	 šli	 veselský	 měšťan	 Josef	 Adamec	
a	 Ignác	 Lamberger,	 lesnický	 kontrolor	 z	 Nové	 Vsi.	 Svatba	 měla	
řadu	zajímavostí.	Nešlo	jen	o	množství	potřebných	papírů,	křestní	
list	z	Kroměříže	z	farnosti	svatého	Mořice,	ohláškový	list	z	Nové	Vsi,	
dispenz	od	druhých	ohlášek	z	arcibiskupské	konzistoře	z	Olomouce	
a	od	politické	správy	v	Uherském	Hradišti.	Nevěsta	Anežka	Hříb-
ková	byla	o	deset	let	starší,	narodila	se	12.	října	1832	v	Kroměříži	
na	čísle	4	a	její	otec	Josef	Hříbek	byl	kostelníkem	farního	a	kapi-
tulního	kostela	sv.	Mořice,	matka	Josefa	byla	dcerou	Josefa	Řočka,	
kováře	ze	Zborovic	a	 její	maminka,	paní	kostelníková,	pocházela	
z	Nasavrk	v	Čechách.	Jak	Karel	Marek	k	této	nevěstě	přišel?	Anež-
ka	byla	sestrou	buchlovického	faráře	Františka	Hříbka,	který	se	však	
svatby	nedočkal	a	zemřel	padesátiletý	9.	dubna,	tedy	čtvrt	roku	před	
svatbou	 sestry	 a	 novoveského	 rektora.	 Vzhledem	 k	 věku	 nevěsty	
vychovali	spolu	jen	dceru	Marii	Josefu	Jindřišku,	která	se	narodila	
v	Nové	Vsi	20.	dubna	1872.	Marii	byl	za	kmotra	dědeček	z	Buchlo-
vic	a	Josefa	Kadlecová,	vdova	po	učitelovi	z	Kroměříže,	což	ukazuje	
na	další	vazbu	na	Kroměříž.
Druhou	velkou	změnou,	kterou	přinesl	rok	1869,	byly	nové	škol-
ské	zákony.	Šlo	o	nejradikálnější	změnu	ve	školství	od	roku	1774,	
kdy	Marie	Terezie	vydala	školní	řád	uzákoňující	školní	docházku.	

Zákony	 z	 roku	 1869	 zrušily	 spojení	 úřadu	 školního	 inspektora	
s	 úřadem	 děkana,	 farář	 přestal	 být	 nadřízeným	 učitele,	 zavádě-
la	se	místní	školní	rada,	docházka	se	rozšiřovala	na	osm	let,	tedy	
od	šesti	do	čtrnácti,	prvních	pět	let	byla	„obecná	škola“	s	předměty	
náboženství,	jazyk,	počty,	základy	přírodovědy,	zeměvědy	a	histo-
rie,	dále	psaní,	nauka	o	formách	geometrických,	zpěv	a	tělocvik.	
Na	druhém	stupni,	tedy	na	škole	„měšťanské“	bylo	předmětů	ještě	
více	a	více	do	hloubky.	Tento	systém	byl	v	Evropě	ve	své	době	zce-
la	mimořádný.	Změny	roku	1883	ubraly	na	požadavcích.	Školský	
zákon	 z	 roku	 1869	 vyžadoval	 více	 tříd	 a	 více	 učitelů,	 už	 nestačil	

Martin Marek (vlevo) 
s Cyrilem Nešporem. 
Odvedenci ročník 1902

Vyučování za Markových časů na dobovém obraze

HISTORIE

Místo společného odpočinku

Škola, jak ji Karel Marek znal
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učitel	s	pomocníkem.	To	vše	vyžadovalo,	aby	se	Karel	Marek	s	obcí	
postaral	o	přístavbu	školy	na	místě	zbořených	domů	v	sousedství.	
Na	fotografii	z	první	poloviny	20.	století	vidíme	školu	v	podobě,	jak	
ji	znal	Karel	Marek,	nižší	část	z	roku	1856,	vyšší	přístavba	se	čtyřmi	
třídami	z	roku	1886.	Taková	podoba	se	uchovala	do	rekonstrukce	
v	roce	1952.
Za	Markova	nadučitelování	prošla	řada	žáků,	kteří	pokračovali	
v	dalších	studiích.	Z	řady	kněží	vynikli	František	Botek,	arcibis-
kupský	sekretář,	univerzitní	profesor,	zakladatel	lázní,	František	
Skalík,	 kněz	 –	 básník,	 	 dále	 pak	 František	 Štefaník,	 narozený	
1878,	 pozdější	 profesor	 gymnázia	 v	 Kyjově,	 Jan	 Slezák,	 ročník	
1882,	profesor	gymnázia	v	Kyjově	a	Žilině,	Jan	Vitovský,	ročník	
1883,	ředitel	gymnázia	v	Brandýse	nad	Labem,	Jan	Húsek,	roč-
ník	1884,	profesor	v	Bučovicích,	Bratislavě,	významný	etnograf,	
František	Kusák,	ročník	1891,	lékař	v	Brně,	Tomáš	Boček,	ročník	
1894,	inženýr,	správce	elektrárny	v	Ostravě,	z	Chylic	Tomáš	Šálek,	
ročník	1890,	lékař.	Vidíme,	že	úroveň	školy	za	Markova	působení	
byla	dobrá	a	často	díky	materiální	podpoře	místních	kněží	řada	
našich	rodáků	dosáhla	vysokoškolského	vzdělání	ještě	za	starého	
mocnářství.
Karel	 Marek	 zastával	 také	 místo	 varhaníka	 za	 šesti	 starých	 fará-
řů	různých	povah,	nemalé	horlivosti,	ale	občas	i	trochu	vrtošivos-
ti.	Za	jeho	varhaničení	se	zaváděl	velký	Fürstenbergův	kancionál,	
který	je	v	řadě	domácností	vzácnou	památkou	po	předcích.	On	učil	
Novovešťany	a	Chyličany	populární	písně	Ejhle,	oltář	Hospodinův	
září	a	Bože,	cos	ráčil.
Péči	věnoval	i	své	dceři	Marii,	která	se	provdala	za	učitele	v	Os-
trohu	 Vincence	 (Čeňka)	 Baštince,	 později	 významného	 učitele	
a	včelaře	ve	Veselí	nad	Moravou.	Stárnoucí	manželce	se	postaral	

o	služku,	byla	jí	Marie	Vrtalová	ze	Stříbrnic.	Školních	starostí	bylo	
hodně,	tak	v	roce	1898		měl	pod	sebou	ještě	učitele		Pavla	Vág-
nera,	Aloise	Polácha,	Josefa	Čmeláka,	Ignáce	Adama,	Františku	
Bedrošovou	a	industriální	učitelku	Marii	Benešovou.	Někteří	uči-
telé	byli	aktivní	v	životě	obce,	Vágner	jako	obecní	tajemník,	jiní	
jako	hasiči.	Karel	Marek	ani	nesouhlasil	s	liberalismem,	který	se	
šířil	v	učitelstvu	a	pak	jejich	prostřednictvím.	Ač	nebyl	ještě	tak	
stár,	 neměl	 ani	 šedesát,	 přesto	 unaven,	 rozhodl	 se	 v	 roce	 1901	
odejít	do	penze,	a	to	do	sousedního	Ostrohu.	Ke	31.	březnu	1901	
zakončil	školské	působení	a	dostal	roční	penzi	3040	korun.	Arci-
biskupská	konzistoř	mu	vystavila	pochvalný	dekret,	dne	28.	úno-
ra	1901	jej	vedení	Nové	Vsi	zvolilo	čestným	občanem,	podobně	
i	v	Chylicích.	Farář	Cigánek	jej	zhodnotil	krátce:	„velmi ctěný pán, 
zbožný katolík, moudrý pán, jenž oblíben byl ve farnosti.“
Karel	Marek	zemřel	náhle	v	sobotu	1.	června	1907,	slavný	po-
hřeb	se	konal	na	ostrožský	hřbitov	v	úterý	4.	června.	Slovácké	
noviny	dne	5.	června	shrnuly	jeho	život	takto:	Byl po celý svůj ži-
vot pracovníkem neúnavným a duší pro všecko krásné a ušlechtilé 
opravdu nadšenou. Po 30 let učiteloval v Nové Vsi u Ostrohu. Tiše 
žil, tiše zesnul. Do samého večera ještě byl činný – ač 65 roků stár, 
a jak sedl u stolu, tak usnul v Pánu na věky. Byl zesnulý vzorným 
vychovatelem Boha ctil, vlasť miloval a pro školu žil. – a odchoval 
z Nové Vsi a Chylic, - kteréžto obce jej pro neocenitelné zásluhy 
jmenovaly čestným občanem – celou řadu výborných študentů, kte-
ří vždy rádi vzpomínají na svého učitele a rádi navštěvovali „svého 
pana rektora!“	Pochován byl v úterý odpoledne v Uh. Ostrohu ode 
všech ctěn a od přemnohých milován. O. v. p.!

Vladimír Teťhal

HISTORIE / SPORT
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
leden – únor – březen  2021

70 let
10.	1.		 Pavel	Pěček	 Dolní	376
12.	1.		 Miroslav	Kučera	 Sadová	850
		5.	2.		 Josef	Jurásek	 Dědina	843
12.	2.		 Jiřina	Kučerová	 Sadová	850
26.	2.		 Oldřich	Balán	 Dědina	345
10.	3.		 Marie	Habartová	 Chylická	214
10.	3.		 Marie	Kotačková	 Chříb	217

75 let
12.	1.		 Antonín	Kučera	 Příčná	806
11.	2.		 Marie	Matušková	 Drahy	678
15.	2.		 Josef	Štochl	 Nivky	685
18.	2.		 Jan	Vavřinec	 Obecnice	607
		2.	3.		 Božena	Botková	 Obecnice	553
		9.	3.		 Helena	Simerská	 Za	Kostelem	709
14.	3.		 Marie	Kunovjánková	 Na	Láni	209
24.	3.		 Josef	Pavlačka	 Nivky	737

80 let
21.	1.		 Marie	Kusáková	 Chylická	13
13.	2.		 František	Bartek	 Zahradní	891

85 let
		1.	2.		 Jaroslav	Řezáč	 Nová	736
17.	2.		 Marie	Dufková	 Za	Kostelem	661

86 let
		9.	1.		 Jarmila	Bělohradová	 Záhumení	789
15.	1.		 Ludmila	Smištíková	 Za	Kostelem	744
24.	2.		 Marie	Jelénková	 Krajiny	252
		1.	3.		 Josef	Jurásek	 Záhumení	651
16.	3.		 Miroslav	Frola	 Kopanice	325
19.	3.		 Marie	Potrusilová	 Za	Kostelem	657

87 let
		1.	1.		 Jan	Zajíc	 Krajiny	253
13.	1.		 Zdeněk	Botek	 Záhumení	719
		1.	3.		 Jan	Húsek	 Na	Hrázi	26
10.	3.		 Anna	Botková	 Záhumení	840
25.	3.		 Marie	Slezáková	 Dolní	706

88 let
		3.	1.		 Antonie	Kovaříková	 Nová	718

26.	1.		 Ludmila	Pavlasová	 Družstevní	818
		1.	2.		 Marie	Vařechová	 Dědina	493
		9.	3.		 Marie	Slezáková	 Za	Kostelem	688

89 let
21.	1.		 František	Vranka	 Záhumení	611
27.	1.		 Josef	Mikulec	 Nivky	713
21.	2.		 Josef	Glac	 Chříb	234

90 let
14.	2.		 Vlasta	Křiváková	 Dolní	782
22.	2.		 Ludmila	Dufková	 Nivky	654
29.	3.		 Jindřich	Kolman	 Dolní	796

91 let
12.	3.		 Marie	Peprníčková	 Chylická	262

92 let
21.	3.		 Marie	Nedbalová	 Školní	704
24.	3.		 František	Bedřich	 Nivky	740

93 let
15.	2.		 Anna	Botková	 Obecnice	725
16.	3.		 Marie	Štěrbová	 Dědina	162

95 let
3.	2.		 	 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180

96 let
11.	2.		 Paulína	Kupcová	 Mírová	913

Zlatá svatba
23.	1.		 Branislav	a	Jana	Hrabcovi	 Za	Kostelem	734
20.	2.			 Josef	a	Miluše	Botkovi	 Školní	630

Narození
13.	1.		 Nikol	Rosenbergová	 Nivky	485
29.	1.		 Mariana	Seménková	 Dolní	780
		1.	2.		 Ella		Dennerová	 Na	Hrázi	330
		1.	2.			 Marie	Konečná	 V	Uličce	457
		1.	2.		 Nela	Konečná	 Krajiny	176
10.	2.		 Filip	Šálek	 Záhumení	679
16.	2.		 Mikuláš	Bobek	 Dědina	137
		3.	3.		 Ester	Opravilová	 Krajiny	254
18.	3.		 David	Paluřík	 Za	Kostelem	709

Úmrtí
		9.	1.				 Josef	Zajíc	 (1944)	 t.č.	DD	Uh.	Hradiště
10.	1.	 	 Miroslav	Hlůšek	 (1955)	 Dědina	48
13.	1.		 	 Ladislav	Savko		 (1955)	 Nádražní	78
16.	1.	 	 Antonín	Kovařík	 (1934)	 Školní	965
17.	2.	 	 Zdeněk	Crla	 (1949)	 Zahradní	886
27.	2.	 	 Antonie	Trávníčková	 (1935)	 Nová	717
13.	3.		 	 Marie	Nedbalová	 (1927)	 t.č.	Domanín		(dříve	Krajiny	163)
19.	3.		 	 Jiřina	Machálková	 (1940)	 Za	Kostelem	792
23.	3.		 	 Ludmila	Nedbalová	 (1942)	 Dolní	438
25.	3.		 	 Josef	Nožička	 (1944)	 Chylická	210
31.	3.		 	 František	Vranka	 (1932)	 Záhumení	611
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte	 rádi	 svůj	 volný	 čas	 ve	 společnosti	 svých	 vrstev-

níků?	 Nechcete	 nebo	 nemůžete	 být	 sami	 celý	 den	 doma?	
A	nebo	máte	ve	své	domácnosti	rodiče	či	prarodiče	a	nevíte,	
jak	 skloubit	 zaměstnání	 s	péčí	o	ně?	Pokud	 jste	 si	odpově-
děli,	alespoň	na	jednu	otázku	ano,	tak	naše	sociální	zařízení	
Centrum	denních	služeb	pro	seniory	je	tu	pro	Vás.

	
Centrum	 denních	 služeb	 pro	 seniory	 poskytuje	 ambu-

lantní	službu,	seniorům	od	60	let	se	sníženou	soběstačností	
z	důvodu	věku,	chronického	onemocnění	nebo	zdravotního	
znevýhodnění,	 jejichž	 situace	 vyžaduje	 pomoc	 jiné	 fyzické	
osoby	a	kteří	mají	zájem	se	zapojovat	do	nabízených	aktivit,	
které	centrum	nabízí.	Ke	každému	uživateli	služby	přistupu-
jeme	důstojně	a	 individuálně.	Zajišťujeme	mu	poradenství,	
spolupráci	s	rodinou,	motivujeme	ho	a	snažíme	se	co	nejvíce	
uživatele	zapojovat	do	dění	v	zařízení.

Služby,	 které	 centrum	 nabízí	 jsou	 placené	 a	 odvíjí	 se	
od	poskytovaných	úkonů,	které	si	uživatel	centra	volí	dle	své	
potřeby.	

Centrum	denních	služeb	pro	seniory,	kde	uživatelé	mohou	
trávit	 svůj	 volný	 čas	 OD	 PONDĚLÍ	 DO	 PÁTKU	 OD	 7:00	
do	15:30	hod.	naleznete	v	UHERSKÉM	HRADIŠTI	v	části	
zvané	 Rybárny,	 Moravní	 nábřeží	 81.	 STŘEDISKO	 JE	
BEZBARIÉROVÉ.

Bližší	 informace	 naleznete	 na	 internetových	 stránkách	
www.uhradiste.charita.cz	 nebo	 na	 emailu	 cds@uhradiste.
charita.cz,	či	v	Centru	denních	služeb	pro	seniory	v	Uherském	
Hradišti	nebo	 	na	 telefonním	čísle	725	520	983.	Pokud	Vás	
naše	 sociální	 služba	 zaujala	 přijďte	 se	 za	 námi	 podívat.	
Budeme	se	těšit	na	Vaši	návštěvu.
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Harmonogram vypínání zastaralého formátu 
televizního vysílání v síti kabelové televize  

v Ostrožské Nové Vsi v roce 2021
Vážení	zákazníci	kabelové	televize,
pozemské	 analogové	 televizní	 vysílání	 bylo	 v	 České	 re-

publice	ukončeno	v	roce	2011	a	všechny	analogové	televizní	
vysílače	 byly	 demontovány	 a	 sešrotovány.	 Naše	 společnost	
KABELOVÁ	TELEVIZE	CZ	s.	r.	o.	pro	Vás	všechny	zajis-
tila	svými	technickými	prostředky	prodloužení	analogového	
televizního	vysílání	v	obecní	síti	v	Ostrožské	Nové	Vsi	o	de-
set	 let.	 	 	Hlavním	důvodem	zachování	 tohoto	analogového	
vysílání	byla	naše	snaha	umožnit	Vám	využívat	v	domácnosti	
dlouhodobě	staré	analogové	televizní	přijímače.

V	 současné	 době	 je	 provozovaná	 technologie	 pro	 do-
plňkovou	 distribuci	 analogového	 televizní	 vysílání	 značně	
zastaralá,	nová	se	nevyrábí	a	není	již	dále	možné	zajistit	po-
žadovanou	kvalitu	poskytované	služby.	Zároveň	dle	našeho	
odhadu	využívá	příjem	analogové	vysílání	v	kabelové	síti	se	
starými	televizory	méně	jak	5	%	našich	zákazníků.	Většina	
domácností	 již	 vlastní	 televizní	 přijímače,	 které	 umožňují	
digitální	 televizní	 příjem	 DVB-C,	 takže	 vypínání	 analogo-
vého	vysílání	se	jich	netýká.	Obdobná	situace	je	i	s	doplňko-
vou	distribucí	TV	programu	ve	formátu	DVB-T.

Základní distribuce TV programů ve formátu DVB-C zůstá-
vá v kabelové síti v plném rozsahu zachována.

Televizor	pro	kabelovou	televizi	musí	být	vybaven	tune-
rem	DVB-C,	kterým	jsou	v	současné	době	vybaveny	všechny	
televizory	známých	výrobců	(SAMSUNG,	LG,	SONY,	PHI-
LIPS	apod.)	Jiná	podmínka	pro	příjem	TV	programů	není.	

Nákup nového televizoru orientačně pořídíte:
•	 již	od	3500,-	Kč	pro	velikost	uhlopříčky	32	palců,
•	 již	od	5700,-	Kč	pro	velikost	uhlopříčky	43	palců,
•	 již	od	6300,-	Kč	pro	velikost	uhlopříčky	43	palců	v	prove-

dení	SMART,
•	 již		od	8000,-	Kč	pro	velikost	uhlopříčky	48	palců

Pokud	máte	zájem	o	rozšíření	programové	nabídky	o	do-
plňkové	balíčky,	které	jsou	kódované	(sport,	filmy,	erotika,	
příroda),	je	nutné	si	od	nás	pořídit	CA	modul	s	dekódovací	
kartou.

Pro	 využití	 „červeného	 tlačítka“	 –	 služby	 HbbTV	 musí	
mít	televize	funkci	SMART.	Podmínkou	pro	správnou	funk-
ci	služby	HbbTV	je	kvalitní	připojení	k	internetu,	které	Vám	
rádi	zajistíme.

Vypínání analogového a DVB-T vysílání bude realizováno 
dle následujícího harmonogramu:
•	 1.	 června	 bude	 vypnuto	 14	 analogových	 programů	

a	23	programů	šířených	ve	formátu	DVB-T;
•	 8.	 června	 bude	 vypnuto	 zbývajících	 9	 analogových	 pro-

gramů	a	10	programů	šířených	ve	formátu	DVB-T,	a	to	ze	
skupiny	ČT,	NOVA,	PRIMA	a	Barrandov.

•	
Důvodem	 tohoto	 postupného	 vypínání	 zastaralého	 for-

mátu	vysílání	 je	snaha	umožnit	našim	zákazníkům	v	dosta-
tečném	předstihu	se	na	tuto	změnu	připravit.

V	 případě,	 že	 vlastníte	 televizi	 bez	 DVB-C	 tuneru,	 bu-
dete	 potřebovat	 set-top-box	 DVB-C,	 který	 Vám	 umožní	

přijímat	více	digitálních	televizních	programů	ve	vyšší	kvali-
tě	a	za	stejný	měsíční	poplatek,	který	platíte	nyní.

V	 mnoha	 případech	 stačí	 pouze	 stávající	 televizor	 pře-
ladit	 na	 DVB-C	 příjem.	 	 Jestliže	 přeladění	 není	 možné,	
KABELOVÁ	 TELEVIZE	 CZ	 s.	 r.	 o.	 má	 pro	 tyto	 případy	
připraveny	 SET	 TOP	 BOXY,	 které	 je	 si	 možné	 zakoupit	
za	690,-	Kč	nebo	pronajmout	za	29,-	Kč	měsíčně.

Ukončením	zastaralého	formátu	vysílání	dojde	k	uvolně-
ní	obsazených	 frekvencí	kabelové	 sítě,	které	budou	v	 tom-
to	složitém	období	okamžitě	využity	pro	kapacitní	navýšení	
a	zrychlení	internetu	až	do	650	Mbit/s.	Technologie	pro	na-
výšení	 této	přenosové	kapacity	 internetu	 je	 již	v	Ostrožské	
Nové	Vsi	připravena.

Podmínkou	pro	navýšení	rychlosti	internetu	je	u	112	zá-
kazníků	výměna	zastaralého	kabelového	modemu,	který	již	
nesplňuje	požadované	nároky	na	vysokorychlostní	internet.	
Výměna	kabelových	modemů	za	modernější	proběhne	zdar-
ma	do	konce	května	tohoto	roku.	

Omezujícím	 faktorem	pro	využívání	vysokorychlostního	
připojení	v	domácnosti	na	různé	videoslužby	je	domácí	WiFi	
připojení.	Doporučujeme	proto	našim	zákazníkům	připojit	
si	svůj	počítač	nebo	televizi	k	internetu	kabelem,	pokud	to	
technické	 možnosti	 dovolují.	 Při	 kabelovém	 připojení	 bu-
dete	 moci	 doma	 komunikovat	 rychlostí	 až	 650	 Mbit/s,	 ale	
nejrozšířenější	WiFi	standard	Vám	to	omezí	na	cca	30	Mbi-
t/s	na	jedno	připojené	zařízení.	U	více	zařízení	připojených	
v	 domácnosti	 přes	 WiFi	 se	 tato	 rychlost	 ještě	 více	 snižuje,	
i	když	máte	doma	na	modemu	650	Mbit/s.

Všem	 zákazníkům,	 kteří	 budou	 mít	 k	 dispozici	 vysoko-
rychlostní	modem	nabízíme	další	internetovou	službu	s	ná-
zvem	„sledovaniTV“.	Tato	služba	má	řadu	výhod,	které	jsou	
uvedeny	 v	 přiloženém	 letáku.	 V	 případě	 dotazů	 je	 Vám	
k	 dispozici	 naše	 Zákaznická	 linka:	 848	 800	 858	 nebo	 nás	
kontaktujte	na	e-mail:	obchod@ktcz.eu

Vaše KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o.
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