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Vážení občané,
máme za sebou letošní plesovou sezónu ukončenou fa-

šankovým veselím. Budeme-li se držet odkazu našich před-
ků, nastává doba ztišení a usebrání, doba přemýšlení nad 
sebou samým, nad časem, který žijeme. S nadějí vyhlížíme 
Velikonoce, svátky jara, nového života. Člověk by si měl 
života vážit. Je neuvěřitelné, že někdo jen tak přijde do 
restaurace a popraví osm hostů. Nešetří ani ženy. Život pro 
něho nemá cenu. Je mi to nesmírně líto a vyjadřuju svou 
účast nad bolestí pozůstalých rodin v Uherském Brodě. 
Kam se poděla úcta k životu?

Ale musíme jít dál, život jako takový nezastavíme. Jak 
jsem uvedl na začátku, prožili jsme pěknou plesovou sezó-
nu. Poděkování patří všem, kteří našli odvahu ples u nás 
uspořádat. Není to jednoduché. Pominu-li společný školní 
a obecní ples, je pro pořadatele velký adrenalin jít do toho. 
Letos se u nás konaly celkem čtyři plesy (župní orelský, 
školní společný s obecním, hasičský a vodácký), a protože 
jsem poctivě obešel všechny, musím uznale poplácat všech-
ny pořadatele po ramenou. Všechny byly skvělé. Chtěl bych 
tedy pořadatelům vzkázat, ať vydrží i pro příští rok. Pokud 
bude v silách obce, rádi vám pomůžeme, vyjdeme vstříc.

Během zimních měsíců se trošku nakupila zasedání za-
stupitelstva obce. Protože se nečekaně objevily možnosti 
podat žádosti o dotace, kde je povinností souhlas zastupi-
telstva, nebyla jiná možnost. Ačkoli to nebylo podstatou, 
několikrát se na těchto jednání objevila žádost jednoho 
zastupitele o pořizování videozáznamu z průběhu jedná-
ní. Také z řad řídce zastoupené veřejnosti jsme podobnou 
žádost projednávali. Obecně vzato žádný právní předpis 
tuto možnost nezakazuje. Zastupitelé jako veřejní činitelé 
musí strpět nejen často dobře promyšlené a na veřejnost 
vypouštěné lži, ale také pořizování zvukového nebo vizu-
álního záznamu ze svého jednání. Potud není co namí-
tat. Když řekneme „A“ musíme také doplnit to „B“. Nikdo 
však nemá právo zasahovat do práv třetích, nezúčastně-
ných osob (např. ostatních hostů jednání). Pro pořizo-
vatele videozáznamů z jednání zastupitelstva platí stejně 
jako pro všechny ostatní zákon o ochraně osobních údajů. 
A zákony je třeba ctít. Vzhledem ke složitosti zacházení 
s videozáznamem před jeho umístěním např. na obecní 
stránky s ním prozatím nepočítáme. Další možností je vy-
sílání přímého přenosu. Bohužel tady musím konstatovat, 
že si s tím v současné budově obecního úřadu bez stati-
sícových investic technicky neporadíme. Ruku na srdce. 
Ten, kdo má skutečně zájem o zasedání zastupitelstva, si 
přece může vyšetřit podvečerní čas, aby jednou za tři mě-
síce přišel mezi zastupitele osobně. Na dokreslení čerstvá 
zkušenost. Abychom občany více informovali o přípravě 
stavby nového úřadu a knihovny, uspořádali jsme veřejnou 
prezentaci. Konání jsme řádně oznámili (obecním rozhla-
sem, na obecním webu, na infokanále). Výsledek? Mimo 
zastupitele dvanáct přítomných. Další jednání zastupitel-
stva obce je naplánováno na čtvrtek 26. března a už teď 
vás na ně zvu. Abychom vyhověli současným standardům, 
pracujeme na tom, abychom od březnového jednání zastu-
pitelstva poskytovali na obecních internetových stránkách 
zvukový záznam jednání. Tak uvidíme, jaký ohlas novinka 
vzbudí.

Rád bych se zmínil ještě o jedné velmi důležité zále-
žitosti. Ostrožská Nová Ves připravuje vyhlášení nového 

územního plánu obce. Je to zásadní dokument pro další 
rozvoj obce. Samotnému vyhlášení předchází dlouhá ces-
ta. K vypracované textové a grafické části se vyjadřují stát-
ní a samosprávné orgány. Pochopitelně je návrh územního 
plánu předložen i k veřejnému projednání. Pokud zastupi-
telstvo nějaký námět nebo námitku z veřejného projedná-
ní příjme, musí se návrh přepracovat a předložit k novému 
veřejnému projednání. Toto je i náš případ. Zastupitelstvo 
v součastnosti neschválilo připomínky pro území kolem 
štěrkových jezer, protože toto území prozatím nový územní 
plán neřeší. Bude řešeno formou změny ihned po projedná-
ní územní studie, kterou zadal Zlínský kraj a která má být 
dokončena v průběhu letošního roku. Byl však přijat jeden 
návrh v zastavěném území obce, takže se veřejné projednání 
návrhu nového územního plánu bude opakovat, konkrétně 
v pondělí 30. března v sále bývalého kina. Na toto projed-
nání jste srdečně zváni. Věřím, že se nám nový územní plán 
podaří schválit ještě v první polovině roku 2015 a my tak 
umožníme např. několika mladým rodinám stavět v ulici 
školní nebo budeme moci postavit nové víceúčelové hřiš-
tě pro školu a veřejnost (pokud budeme úspěšní v žádosti 
o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

Milí spoluobčané, protože následující číslo Profilu vyjde 
až po Velikonocích, přeju vám už teď jejich krásné a radost-
né prožití.  Pavel Botek

ÚVODNÍK

 Slovo starosty
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Výpis z jednání rady obce
Dne 10. 12. 2014 se konalo 

3. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a)	 rozhodnutí	Krajského	úřadu	ZK,	oddě-

lení	 dopravy	 a	 silničního	 hospodářství,	
Zlín	ve	věci	odvolání	dr.	Jiřího	Škůrka,	
Brno	 -	Ostrožská	 jezera,	o.	 s.,	Uherské	
Hradiště	–	Vésky,	které	se	týká	omezení	
veřejného	přístupu	na	účelovou	komuni-
kaci	dopravním	značením.	

	 Rada	obce	ukládá	 řešit	uvedenou	zále-
žitost	ve	spolupráci	s	Krajským	úřadem	
ZK,	OD	a	SM	právní	oddělení	s	JUDr.	
Hábou.

b)	 rozhodnutí	Krajského	úřadu	ZK,	oddě-
lení	 dopravy	 a	 silničního	 hospodářství,	
Zlín	ve	věci	odvolání	dr.	Jiřího	Škůrka,	
Brno	 -	Ostrožská	 jezera,	o.	 s.,	Uherské	
Hradiště	–	Vésky,	které	se	týká	omezení	
veřejného	přístupu	na	účelovou	komuni-
kaci	dopravním	značením.	

	 Rada	obce	ukládá	 řešit	uvedenou	zále-
žitost	ve	spolupráci	s	Krajským	úřadem	
ZK,	OD	a	SM	právní	oddělení	s	JUDr.	
Hábou

c)	 protokol	firmy	ENVIPARTNER,	s.	r.	o.,	
Brno	o	vyhotovení	digitálního	povodňo-
vého	plánu	obce	k	projektu	„Protipovod-

ňová	opatření	Mikroregionu	Ostrožsko“.	
Rada	obce	ukládá	 správci	 sítě	uvést	na	
webové	stránky	obce	odkaz	k	výše	uvede-
né	firmě

d)	 oznámení	SVK,	a.	 s.	Uherské	Hradiště	
o	změně	ceny	vodného	s	účinností	od	1.	
1.	2015.	Cena	za	vodné	bude	činit	38,87	
Kč/m3	včetně	DPH

Rada schválila:
a)	 udělení	 korekce	 (5%)	 výše	 podpory	

z	 OPŽP	 pro	 akci	 „Revitalizace	 zeleně	
ploch	v	obci	Ostrožská	Nová	Ves“	-	poru-
šení	pravidel	pro	zadávání	veřejných	za-
kázek	(lhůta	splatnosti	daňového	dokla-

Výpis z jednání zastupitelstva obce
Dne 18. 12. 2014 se konalo 
3. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 způsob	hlasování	a	přijímání	usnesení
b)	 program	3.	zasedání	ZO
c)	 složení	pracovního	předsednictva
d)	 návrhovou	komisi	a	ověřovatele	zápi-

su
e)	 na	návrh	Antonína	Koláře,	Ostrožská	

Nová	Ves:
•	 zveřejnění	 výpisu	 usnesení	 zastupi-

telstva	 obce	 na	 elektronické	 úřední	
desce	 nejdéle	 10	 dnů	 po	 zasedání	
zastupitelstva	 obce	 s	 ohledem	 na	
ustanovení	 zákona	 č.	 101/2000	 Sb.,	
o	ochraně	osobních	údajů	a	o	změně	
některých	zákonů

•	 zveřejnění	 výpisu	 rady	obce	na	elek-
tronické	úřední	desce	nejdéle	10	dnů	
po	zasedání	rady	obce	s	ohledem	na	
ustanovení	 zákona	 č.	 101/2000	 Sb.,	
o	ochraně	osobních	údajů	a	o	změně	
některých	zákonů

f)	 stavbu	sochy	Panny	Marie	na	pozem-
ku	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 v	 k.	 ú.	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 soukromým	 in-
vestorem	P.	Janem	Frantou

g)	 dotaci	Římskokatolické	farnosti	Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 ve	 výši	 210	 000	 Kč	
(60%	 nákladů)	 na	 rekonstrukci	 var-
han	v	kostele	sv.	Václava

h)	 rozpočtové	opatření	č.	3	a	úpravu	roz-
počtu	obce	roku	2014

i)	 navýšení	příspěvku	obce	na	krytí	ztrát	
linkové	autobusové	dopravy	pro	Zlín-
ský	kraj	na	100	Kč/občan	obce/rok	od	
1.	1.	2015

j)	 rozpočet	 obce	 na	 rok	 2015	 v	 těchto	
závazných	ukazatelích:

	 příjmy:		 43	728	000	Kč
	 výdaje:		 42	868	000	Kč
	 financování:		 	-	860	000	Kč
k)	 kupní	 smlouvu	 s	 Ostrožsko,	 a.	 s.,	 na	

odkoupení	 9	 ks	 stožárů	 veřejného	
osvětlení	včetně	výstroje	za	celkovou	
cenu	1	Kč

l)	 odkoupení	 pozemku	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 par.	 č.	 5301/6	
o	celkové	výměře	45	m2	od	Úřadu	pro	
zastupování	státu	ve	věcech	majetko-
vých	 za	kupní	 cenu	8	500	Kč	a	pod-
pis	 kupní	 smlouvy	 s	 tím,	 že	 veškeré	
náklady	spojené	s	podpisem	smlouvy	
hradí	kupující,	daň	z	převodu	nemo-
vitostí	prodávající

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a)	 prezentaci	 zástupců	 společnosti	

FUSIONARCHITECS	 Praha	 o	 pří-
pravě	stavby	nové	knihovny	a	obecní-
ho	úřadu

b)	 informaci	a	zápis	z	jednání	kontrolní-
ho	výboru	ze	dne	15.	12.	2014

c)	 informaci	a	zápis	z	jednání	finančního	
výboru	ze	dne	16.	12.	2014

d)	 informaci	starosty	obce	o	návrhu	vy-
rovnaného	rozpočtu	svazku	obcí	Mik-
roregion	Ostrožsko	–	Veselsko	na	rok	
2015	ve	výši	příjmů	i	výdajů	5	077	000	
Kč

e)	 informaci	 starosty	 obce	 o	 možnosti	
žádat	 v	 roce	 2015	 o	 dotaci	 na	 úpra-
vu	plochy	před	kempem	a	penzionem	
Slovácký	dvůr	z	programu	MMR	ČR

f)	 informaci	 účtárny	 a	 místostarostky	
obce	o	plánu	inventur	za	rok	2014

g)	 informaci	 rady	 obce	 o	 jmenování	 tří	
zástupců	 zřizovatele	 do	 školské	 rady	
ZŠ,	 jmenovitě	 Mgr.	 Růženy	 Hlůš-
kové,	 Ing.	 Hany	 Červenákové	 a	 Ing.	
Vlastimila	Basovníka

Zastupitelstvo obce uložilo:
a)	 radě	obce	připravit	novou	obecně	zá-

vaznou	vyhlášku	o	systému	shromaž-
ďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 vy-
užíváni	 a	 odstraňování	 komunálních	
odpadů	 s	 důrazem	 na	 úlevy	 osobám	
nad	80	let	

b)	 radě	 obce	 zadat	 zpracování	 studie	
využití	plochy	na	pozemku	obce	Os-
trožská	 Nová	 Ves	 par.	 č.	 5233/1	 v	 k.	
ú.	Ostrožská	Nová	Ves	a	rozhodnout	
o	umístění	sochy	Panny	Marie

Dne 3. 2. 2015 se konalo 
4. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 způsob	hlasování	a	přijímání	usnesení
b)	 doplněný	 program	 4.	 zasedání	 ZO	

o	bod	č.	6	(informace	o	řešení	doprav-
ního	omezení	v	lokalitě	ostrožská	jeze-
ra	-	dopis	krajského	ředitele	Policie	ČR	
Zlínského	kraje	ze	dne	12.	ledna	2015)

c)	 složení	pracovního	předsednictva
d)	 návrhovou	komisi	a	ověřovatele	zápisu
e)	 souhlas	 s	 realizací	 akce	 „BIKEPARK	

A	 ODPOČÍVADLO,	 OSTROŽSKÁ	
NOVÁ	VES,	EUROVELO	4“	v	přípa-
dě	její	podpory	z	dotace	MMR	ČR

f)	 spolufinancování	 akce	 „BIKEPARK	
A	 ODPOČÍVADLO,	 OSTROŽSKÁ	
NOVÁ	VES,	EUROVELO	4“	v	přípa-
dě	její	podpory	z	dotace	MMR	ČR	ve	
výši	 min.	 50%	 uznatelných	 nákladů	 tj.	
2	099	789	Kč

g)	 rozpočtové	opatření	č.	4	a	úpravu	roz-
počtu	obce	roku	2014	takto:

	 příjmy:	 63	529	000	Kč
	 výdaje:	 58	996	000	Kč
	 financování:	 	-3	260	000	Kč
h)	 rozpočtové	opatření	č.	1	a	úpravu	roz-

počtu	obce	roku	2015	takto:
	 příjmy:		 44	653	100	Kč
	 výdaje:		 44	628	000	Kč
	 financování:		 	-25	100	Kč
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a)	 informaci	 o	 dopisu	 krajského	 ředitele	

Policie	ČR	Zlínského	kraje	č.	j.	KRPZ-
81368-12/ČJ-2014-151106	 ze	 dne	
12.	ledna	2015	ve	věci	dopravního	zna-
čení	v	lokalitě	ostrožská	jezera

Zastupitelstvo obce uložilo:
a)	 starostovi	 obce	 projednat	 s	 odborem	

dopravy	MěÚ	Uherské	Hradiště	mož-
nost	 účasti	 zástupce	 občanského	 sdru-
žení	ostrožská	jezera	na	jednání	řešení	
dopravní	 situace	 kolem	 novoveských	
jezer	v	roce	2015	dne	13.	2.	2015

–V. Kubíková-
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du),	kterou	zaslal	Státní	fond	ŽP,	OPŽP	
Praha

b)	 podpis	 dodatku	 ke	 Smlouvě	 o	 energe-
tickém	 poradenství	 a	 správě	odběrných	
míst	a	odběrných	zařízení	pro	spotřebu	
el.	energie	a	zemního	plynu	pro	rok	2015

c)	 cenovou	nabídku	firmy	NVB	line,	s.	r.	o.,	
Otrokovice	 na	 provedení	 „Pasport	 DZ	
pro	 obec	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 v	 roce	
2015,	 která	 činí	 30.250	 Kč	 včetně	 21%	
DPH

d)	 plán	 inventur	 pro	 rok	 2014,	 předsedy	
a	 členů	 dílčích	 inventarizačních	 komisí.	
Předání	 zpracovaných	 inventarizačních	
soupisů	 ústřední	 inventarizační	 komisi	
provedou	 předsedové	 inventarizačních	
komisí	do	23.	1	.	2015.	ÚIK	zpracuje	in-
ventarizační	zprávu	do	30.	1.	2015

e)	 výběrovou	 komisi	 pro	 obsazení	 pracov-
ního	místa	asistentky	starosty	a	místosta-
rostky	ve	složení:	starosta,	místostarostka	
a	matrikářka	obce.	Pohovory	na	uvedené	
pracovní	 místo	 proběhnou	 ve	 2.	 týdnu	
měsíce	ledna	2015

f)	 pro	rok	2015	cenu	za	stočné	28,52	Kč/m3	
vč.	15%	DPH

Rada uložila:
a)	 podat	na	Okresní	soud	Uherské	Hradi-

ště	vyjádření	k	usnesení	ve	věci	odvolání	
Ludmily	Pijáčkové

b)	 předložit	na	nejbližší	 jednání	zastupitel-
stva	 obce	 opětovnou	 žádost	 Zlínského	
kraje	 o	 projednání	 navýšení	 finančního	
příspěvku	na	dorovnání	dopravní	obsluž-
nosti	ZK	na	100	Kč/obyvatel	na	rok	2015

c)	 předložit	na	 jednání	zastupitelstva	obce	
kupní	smlouvu	na	pozemek	par.	č.	5301/6	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,	kterou	zaslal	
Úřad	 pro	 zastupování	 státu	 ve	 věcech	
majetkových,	pracoviště	Uherské	Hradi-
ště

d)	 zaslat	odpověď	k	žádosti	o	zastřešení	pro-
jektu	„Centrum	volného	času“,	že	obec	
neuvažuje	o	vzniku	centra,	které	by	sama	
zastřešovala.	 Doporučuje,	 předložit	 žá-
dost	o	dotaci	na	konkrétní	požadované	
akce,	 které	 by	 obec	 mohla	 jednotlivě	
podpořit

e)	 zaslat	odpověď	do	15	dní	žadateli	o	po-
skytnutí	 informace	 podle	 zákona	 č.	
106/1999	 Sb.,	 o	 svobodném	 přístupu	
k	informacím	týkajících	se	počtu	dlužní-
ků	a	celkových	částek	za	stočné	a	odvoz	
domovního	odpadu

f)	 zaslat	 písemnou	 odpovědět	 Policii	 ČR,	
dopravnímu	inspektorátu	Uherské	Hra-
diště,	že	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	má	
zadanou	objednávku	na	pořízení	paspor-
tu	 dopravního	 značení.	 Ihned	 po	 jejím	
dodání	bude	provedena	obnova	doprav-
ního	značení.

g)	 zaslat	navrhovateli	podnětu	na	prošetře-
ní	nepovolených	staveb	v	oblasti	štěrko-
vých	 jezer	písemnou	odpověď,	že	Obec	
Ostrožská	Nová	Ves	nemá	komisi	pro	ře-
šení	přestupků.	Rada	obce	ukládá	předat	
dopis	navrhovatele	pověřenému	úřadu	-	
MěÚ	Uherský	Ostroh

Rada jmenovala:
a)	 kontaktní	osobu	pokladní	Dagmar	Bot-

kovou,	 která	 bude	 zodpovědná	 za	 za-
pečetění	 a	 rozpečetění	 pokladniček	 při	
Tříkrálové	 sbírce	 2015	 a	 ukládá	 spolu-
pracovat	s	ŘK	farností	při	její	organizaci

b)	 za	 zřizovatele	 příspěvkové	 organizace	
Základní	škola	Ostrožská	Nová	Ves	uve-
dené	zastupitele	jako	členy	školské	rady	
na	nové	funkční	období:	Mgr.	Hlůšková,	
Ing.	Basovník,	 Ing.	Červenáková.	Rada	
obce	ukládá	oznámit	 tuto	 informaci	na	
nejbližším	jednání	ZO

Rada konstatovala:
a)	 ceny	a	osvobození	od	poplatků	pro	rok	

2015	za	provoz	systému	shromažďování,	
sběru,	 přepravy,	 třídění	 a	 odstraňování	
komunálního	 odpadu	 dle	 OZV	 1/2013	
o	 místních	 poplatcích	 zůstávají	 beze	
změn.	Rada	obce	ukládá	připravit	novelu	
poplatků	pro	rok	2016

Dne 6. 1. 2015 se konalo 
4. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 nabídku	na	prováděcí	dokumentaci,	do-

kumentaci	pro	výběr	dodavatele,	spolu-
práci	 při	 zadání	 realizace	 a	 projednání	
konečné	ceny	prací	areálu	nového	Obec-
ního	úřadu	Ostrožská	Nová	Ves	

b)	 podaný	podnět	MěÚ	Uherské	Hradiště	
k	přezkumnému	řízení	ve	věci	vydaných	
3	rozhodnutí	na	místní	úpravu	provozu	
na	pozemcích	v	okolí	tzv.	ostrožských	je-
zer.

c)	 informace	ve	věci	řešení	úrovňového	kří-
žení	železnice	a	silnice	v	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	v	 lokalitě	Sirnaté	 lázně	 (pře-
jezd	č.	P7955)	a	o	nereálnosti	poskytnutí	
dotace	na	obslužnou	komunikaci	z	pro-
středků	 Zlínského	 kraje.	 Rada	 uložila	
kontaktovat	v	této	záležitosti	přímo	mi-
nisterstvo	dopravy	ČR

Rada schválila:
a)	 licenci	na	provozování	zvláštní	vnitrostát-

ní	linkové	osobní	dopravy	pro	dopravce	
SONA,	s.	r.	o.,	Částkov	

b)	 podpis	 smlouvy	 s	 J.	 D.	 Production,s.	 r.	
o.,	Uherské	Hradiště	na	výrobu	pořadu	
“Televizní	měsíčník	Ostrožské	Nové	Vsi“	
a	jeho	dodání	k	odvysílání	v	místním	in-
fokanále	obce	Ostrožská	Nová	Ves

c)	 podpis	 nájemní	 smlouvy	 s	 Tomášem	
Poštulkou	 o	 pronájmu	 pozemku	 p.	 č.	
1329	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	od	1.	1.	
2015	

d)	 prodloužení	nájemní	smlouvy	Haně	He-
rákové

e)	 poskytnutí	prostor	 sportovní	haly	15.	2.	
2015	pro	pořádání	dětského	karnevalu	

f)	 cenovou	nabídku	na	pořízení	projektové	
dokumentace	práce	pro	obec	Ostrožská	
Nová	 Ves	 -	 oprava	 místní	 komunikace	
v	 ulici	 Záhumení,	 ke	 kempu	 Slovácký	
dvůr	 a	 garážím	 v	 ulici	 Nádražní.	 Cena	
činí	99.220	Kč	včetně	DPH

g)	 zapůjčení	obecního	auta	Škoda	Octavia	

za	cenu	4	Kč/km	na	dopravu	na	výroční	
valnou	hromadu	družebního	hasičského	
sboru	v	Ostrově	u	Macochy.

h)	 právo	 užívat	 závěsný	 odznak	 místosta-
rostce	Ing.	Jaroslavě	Bedřichové	při	vý-
znamných	 příležitostech	 a	 občanských	
obřadech

Rada uložila:
a)	 starostovi	projednat	možnost	odbavová-

ní	 místního	 infokanálu	 u	 TV	 Slovácko,	
Uherské	Hradiště	a	ukončit	vysílání	 in-
fokanálu	 se	 současným	 poskytovatelem	
služby

b)	 přizvat	 k	 pracovním	 výborům	 přípravy	
projektů	areálu	Obecního	úřadu	Ostrož-
ská	Nová	Ves	stavební	dozor	a	specialisty	
z	řad	zastupitelů	obce	z	oboru	stavebnic-
tví

c)	 neprodleně	nainstalovat	dopravní	 znač-
ku	 upravující	 přednost	 v	 jízdě	 z	 ulice	
Chylická	na	ulici	Osvobození

d)	 předat	upozornění	na	narušení	ochran-
ného	pásma	plynárenského	zařízení	pro-
vozovaného	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,	
ul.	Dědina	na	pozemku	p.	č.	5116/1	ma-
jiteli	trafiky	a	ukládá	projednat	možnost	
pořízení	a	následného	pronájmu	kontej-
nerového	systému	pro	provozování	trafi-
ky

e)	 konzultovat	s	právníkem	odboru	dopravy	
KÚZK	žádost	Dr.	Škůrka	o	odstranění	
instalované	 dopravní	 značky	 upravující	
provoz	na	pozemní	komunikaci	v	oblasti	
štěrkových	jezer

f)	 vyvěsit	 záměr	pronájmu	některých	pro-
stor	 k	 podnikání	 ve	 sportovní	 hale	 na	
úřední	desku

g)	 řešit	situaci	výjimky	z	místní	úpravy	pro-
vozu	na	veřejně	přístupné	účelové	komu-
nikaci	k	jezerům	v	měsících	leden	a	únor	
2015	s	orgány	kompetentními	ve	vztahu	
k	OPVZ

h)	 odpovědět	 na	 dotazy	 dle	 zákona	
106/1999	 Sb.,	 o	 svobodném	 přístupu	
k	informacím,	ve	znění	pozdějších	před-
pisů	o	poskytnutí	informací	v	oblasti	míry	
a	rozsahu	využívání	veřejného	osvětlení	
v	obci

Dne 20. 1. 2015 se konalo 
5. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 podnět	Krajského	ředitelství	Policie	ČR,	

Zlínský	kraj	k	řešení	porušování	zákazu	
vjezdu	do	ochranného	pásma	I.	a	II.	st.	
vodního	 zdroje	 v	 lokalitě	 Ostrožská	 je-
zera	a	ukládá	tento	podnět	projednat	na	
společném	jednání	s	Policií	ČR

b)	 kontrolní	 závěr	 NKÚ	 z	 akce	 „Správa	
peněžitých	plnění	ukládaných	správními	
úřady	a	předávaných	k	vymáhání	celním	
orgánům“	a	ukládá	předat	spis	účtárně

c)	 vyhlášení	 1.	 kola	 výzvy	 k	 předkládání	
žádostí	o	dotace	z	národního	programu	
podpory	cestovního	ruchu	pro	rok	2015	
a	zároveň	schvaluje	konání	zastupitelstva	
obce	 na	 3.	 2.	 2015	 s	 bodem	 programu	
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Kofinancování	 projektu	 z	 národního	
programu	 podpory	 cestovního	 ruchu	
a	na	akci	„Bikepark	a	odpočívadlo	Ost-
rožská	Nová	Ves	u	EuroVelo	č.	4“,	před	
kempem	Slovácký	dvůr

d)	 informaci	Oblastní	charity	Uherské	Hra-
diště	o	výsledcích	Tříkrálové	sbírky	v	dě-
kanátu	 Uherské	 Hradiště.	 (Ostrožská	
Nová	Ves	73	322	Kč)

Rada schválila:
a)	 nabídku	Ing.	Richarda	Navrátila	na	vy-

pracování	 projektové	 dokumentace	 na	
výměnu	zdroje	tepla	kotelny	MŠ	v	Ost-
rožské	Nové	Vsi	v	částce	49	500	Kč	(do-
davatel	není	plátcem	DPH)	

b)	 cenovou	nabídku	Ing.	arch.	Jana	Lapčí-
ka	na	dokumentaci	pro	provedení	stav-
by	–	knihovna,	víceúčelový	sál	OÚ,	kino,	
obecní	zahrada	(architektonicko-staveb-
ní	část)	–	v	hodnotě	300	000	Kč	(dodava-
tel	není	plátcem	DPH)

c)	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	 Ing.	 arch.	
Michala	Pešáka	na	dokumentaci	k	pro-
vedení	stavby,	dokumentaci	zadání	stav-
by	dodavateli	a	spolupráci	při	výběru	do-
davatele	v	hodnotě	698	170	Kč	vč.	21%	
DPH

d)	 podpis	licenční	smlouvy	o	veřejném	pro-
vozování	 hudebních	 děl	 s	 Ochranným	
svazem	autorských	práv	na	užití	hudeb-
ních	 děl	 prostřednictvím	 místního	 roz-
hlasu	v	období	1.	1.	2015	–	31.	12.	2015	za	
cenu	3	171	Kč	vč.	21%	DPH

e)	 podpis	smlouvy	na	provádění	deratizač-
ních	prací	v	kanalizační	síti	a	v	zelených	
plochách	ve	správě	obce	v	průběhu	mě-
síců	dubna	až	června	2015	firmou	Broni-
slav	Borský	DERO,	Buchlovice	za	cenu	
20	570	Kč	vč.	21%	DPH

f)	 návrh	na	plán	preventivní	údržby	veřej-
ného	osvětlení	pro	rok	2015	firmou	EL-
TODO-CITELUM,	s.	r.	o.

g)	 podpis	smlouvy	s	firmou	UH	IPON,	s.	r.	
o.,	na	projektovou	dokumentaci	–	oprava	
chodníků	ulice	Lhotská,	Nová	-	Mírová	
v	hodnotě	49	005	Kč	vč.	21%	DPH

h)	 dotaci	 pro	 Středisko	 rané	 péče	 Educo	
Zlín	z.	s.,	na	provoz	na	rok	2015	dotaci	ve	
výši	11	000	Kč

i)	 žádost	p.	Miroslava	Čápka	na	bezplatné	
umístění	přenosné	reklamy	u	trafiky	v	ul.	
Dědina

j)	 výši	 stravného	za	každý	kalendářní	den	
pracovní	cesty	od	1.	1.	2015	v	následují-
cích	částkách:

	 a)	82	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	5	až	12	ho-
din,

	 b)	125	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	než	
12	hodin,	nejdéle	však	18	hodin,

	 c)	195	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	než	
18	hodin

k)	 žádost	Sboru	dobrovolných	hasičů	snížit	
nájem	za	sportovní	halu	na	10	000	Kč	pro	
ples	v	r.	2015

Rada uložila:
a)	 svolat	na	základě	žádosti	p.	Radka	Ko-

márka	o	osobní	projednání	řešení	orga-

nizace	 dopr.	 obslužnosti	 prostoru	 štěr-
kových	jezer	aj.	společné	jednání	obce	se	
zástupci	Slováckého	dvoru	a	Golfového	
klubu	 o	 budoucí	 podobě	 dopravní	 ob-
služnosti	pro	rekreační	a	sportovní	akti-
vity	provozované	na	koupališti	Albatros	
v	oblasti	mezi	Slováckým	dvorem	a	kou-
palištěm

b)	 předložit	žádost	o	odkoupení	části	obec-
ního	pozemku	parc.	č.	2448/2	na	jednání	
zastupitelstva	v	březnu	2015

c)	 zjistit	vlastníka	pozemku	a	viníka	černé	
skládky	stavební	suti	v	oblasti	štěrkových	
jezer,	k.	ú.	Chylice	a	ukládá	informovat	
oznamovatele	o	úklidu	černé	skládky

d)	 ve	spolupráci	se	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	
předat	případný	návrh	na	ocenění	peda-
gogických	 pracovníků	 Zlínského	 kraje	
odboru	školství,	mládeže	a	sportu	Zlín-
ského	kraje

e)	 projednat	 znění	 dodatku	 k	 nájemní	
smlouvě	mezi	Obcí	Ostrožská	Nová	Ves	
a	Golf	–	jezera,	s.	r.	o.,	s	právníkem	obce.	
Dále	rada	ukládá	zkontrolovat	výši	koe-
ficientu	daně	z	nemovitostí	a	věc	znovu	
projednat	na	dalších	jednáních	rady	obce

Rada jmenovala:
a)	 Mgr.	 Annu	 Řezáčovou	 jako	 novou	 ve-

doucí	 Památkových	 domků	 Ostrožská	
Nová	Ves	

b)	 zástupcem	 vedoucí	 organizační	 složky	
Památkových	 domků	 Ostrožská	 Nová	
Ves	p.	Milana	Řezáče

Rada neschválila:
a)	 provoz	 místního	 infokanálu	 firmou	

OIK	TV,	s.	r.	o.,	Česká	Třebová	za	cenu	
10	261	Kč	vč.	DPH/měsíc.	

Dne 3. 2. 2015 se konalo 
6. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 odvolání	 Dr.	 Škůrka	 proti	 Usnesení	

silničního	 správního	 úřadu	 ONV	 č.	 j.	
628/2014/2015,	 spis.	 zn.	 DOP-04/2014/
Gl/2015	ze	dne	20.	1.	2015	–	zastavení	ří-
zení	podle	zákona	13/1997	Sb.,	o	provozu	
na	pozemních	komunikacích

b)	 odvolání	 Dr.	 Škůrka	 proti	 Usnesení	
silničního	 správního	 úřadu	 ONV	 č.	 j.	
630/2014/2015,	 spis.	 zn.	 DOP-03/2014/
Gl/2015	ze	dne	20.	1.	2015	na	vědomí	–	
zastavení	 řízení	 podle	 zákona	 13/1997	
Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunika-
cích

c)	 doplňování	a	zpracování	knihovního	fon-
du	mezi	Knihovnou	BBB	Uherské	Hra-
diště	a	Obcí	Ostrožská	Nová	Ves,	kterou	
se	obec	zavazuje	poskytnout	v	roce	2015	
finanční	prostředky	na	nákup	a	zpraco-
vání	knih	pro	místní	knihovnu	v	celkové	
výši	70	000	Kč

Rada schválila:
a)	 nabídku	 firmy	 OTR	 Recycling,	 s.	 r.	 o.,	

Staré	Město	na	likvidaci	odpadů	v	systé-
mu	sběrných	dvorů	Ostrožská	Nová	Ves	
za	cenu	837	650	Kč	vč.	DPH	v	období	
02/2015	-	1/2016

b)	 podpis	 smlouvy	 o	 likvidaci	 odpadů	
v	 systému	 sběrných	 dvorů	 Ostrožská	
Nová	Ves	s	OTR	Recycling,	 s.	 r.	o.,	na	
provedení	 služeb	 ze	 strany	 odběratele	
spočívajících	v	odběru	a	likvidaci	jednot-
livých	druhů	odpadů	ze	tří	sběrných	míst	
zapojených	 do	 programu	 Systém	 sběr-
ných	dvorů	Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	
837	650	Kč	vč.	DPH	v	období	02/2015	-	
1/2016

c)	 podpis	 dohod	 s	 obcí	 Ostrožská	 Lhota,	
městem	Uherský	Ostroh	a	firmou	s	OTR	
Recycling,	s.	r.	o.,	ve	věci	fakturace	a	evi-
dence	odpadů	podle	smlouvy	o	likvidaci	
odpadů	v	 systému	sběrných	dvorů	Ost-
rožská	Nová	Ves.	Fakturace	bude	probí-
hat	zvlášť	pro	jednotlivá	sběrná	místa

d)	 dodatek	ke	směnné	smlouvě	mezi	Obcí	
Ostrožská	Nová	Ves	a	Ředitelstvím	silnic	
a	dálnic	ČR,	Na	Pankráci	546/53,	Praha	4	
–	Nusle	ve	věci	upřesnění	počtu	a	účetní	
ceny	směňovaných	pozemků

e)	 žádost	na	 rekonstrukci	 střechy	hangáru	
Slováckého	 aeroklubu	 Kunovice,	 kte-
rý	 se	nachází	na	území	obce	Ostrožská	
Nová	Ves	

f)	 pro	 Vodácký	 ples	 2015	 TJ	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 oddíl	 kanoistiky	 snížit	 nájem	
za	sportovní	halu	na	10	000	Kč

g)	 objednávku	 regionálních	 služeb,	 na	 zá-
kladě	které	objednává	službu	pro	místní	
knihovny	Ostrožská	Lhota	a	Sušice,	kte-
ré	budou	vykonávány	Místní	knihovnou	
Ostrožská	Nová	Ves	v	roce	2015.	Cena	je	
stanovena	na	150	Kč/hod.	Celková	cena	
za	rok	2015	však	max.	3	000	Kč

h)	 termín	 veřejné	 prezentace	 projektu	
nového	obecního	úřadu,	knihovny	a	ki-
nosálu	 na	 pondělí	 16.	 2.	 2015	 v	 17:00	
hodin	v	místním	kině.	Rada	obce	ukládá	
informovat	občany	způsobem	obvyklým	
a	 termín	 prvního	 kontrolního	 dne	 na	
6.	 3.	 2015	 jako	 termín	 první	 pracovní	
schůzky	 za	 účasti	 technického	 dozoru	
investora	Ing.	Taláka	a	předsedy	finanč-
ního	výboru	Ing.	Basovníka

i)	 Sazebník	 úhrad	 za	 informace	 poskyto-
vané	podle	zákona	č.106/1999	Sb.,	o	svo-
bodném	 přístupu	 k	 informacím	 s	 plat-
ností	od	4.	2.	2015	

j)	 schvaluje	nominaci	Mgr.	Marcely	Křivá-
kové	na	ocenění	pedagogických	pracov-
níků	a	ukládá	zaslat	nominaci	na	Zlínský	
kraj

Rada uložila:
a)	 účast	 zástupců	 obce	 na	 jednání,	 které	

svolalo	ŘSZK	Zlín	jako	investor	stavby	
„Silnice	II/495:	Uherský	Ostroh	–	Hluk,	
ZÚ	-	km	4,161“	na	den	12.	2.	2015	od	
10:00	hodin	v	Jarošově

Rada neschválila:
a)	 žádost	p.	Pavla	Kříváka,	předsedy	Snails	

Kunovice	o.	s.,	o	dar	na	Slováckou	školní	
ligu	v	softballu	

b)	 připojení	 Obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
k	akci	„Vlajka	pro	Tibet“

-V. Kubíková-
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Střídání stráží na obecním úřadě
Na	přelomu	roku	2014	a	2015	došlo	mezi	úřednicemi	na	obec-

ním	úřadě	k	jedné	zásadní	změně.	Na	zasloužilý	odpočinek	ode-
šla	administrativní	pracovnice	paní	Miloslava	Malachtová.	Milka,	
jak	jsme	ji	důvěrně	oslovovali,	pracovala	na	úřadě	od	roku	1983.	
Nejdříve	jako	administrativní	pracovnice	v	tehdejších	Drobných	
provozovnách	při	MNV,	od	roku	1990	přímo	na	OÚ.	I	když	jí	pro-
vázely	zdravotní	komplikace,	které	jí	později	dovolovaly	pracovat	
pouze	na	částečný	pracovní	úvazek,	byla	vždy	milá	a	usměvavá.	
Nikdy	si	na	práci,	na	kolegy	ani	na	spoluobčany,	se	kterými	denně	
přicházela	do	styku,	nestěžovala.	A	pokud	měla	trápení,	necháva-
la	si	ho	pro	sebe.	Od	19.	ledna	letošního	roku	se	na	plný	úvazek	
věnuje	svým	„babičkovským“	potěšením.	Přejeme	jí	hodně	zdraví	
a	děkujeme	za	její	práci	i	její	úsměv.

Místo	 v	 administrativě	 nezůstalo	 neobsazeno.	 Byla	 vyhlá-
šena	 veřejná	 výzva	 a	 přihlášku	 podalo	 celkem	 11	 uchazeček.	
K	závěrečnému	pohovoru	se	dostavilo	9	z	nich.	Ačkoli	 všech-
ny	projevily	značné	znalosti	a	vyhověly	podmínkám	konkurzu,	
mohla	 být	 přijata	 pouze	 jedna	 z	 nich.	 Podle	 výběrové	 komise	
byla	nejlepší	Ing.	Veronika	Kubíková,	mladá	maminka	po	rodi-
čovské	dovolené	z	Jarošova.	Pustila	se	s	vervou	do	práce	a	má	za	
sebou	první	měsíc.	Protože	před	časem	pracovala	na	podobném	
postu	při	Hospodářské	komoře	ZK,	dá	 se	 říct,	 že	má	 i	určité	
zkušenosti.	Nyní	se	bude	připravovat	na	odborné	zkoušky	mat-
rikářky,	aby	byla	na	úřadě	zaručena	i	zastupitelnost	této	funkce.	
I	Veronice	přejeme	hodně	zdaru	a	ať	se	jí	v	našem	kolektivu	líbí.

-OÚ-

Vybudování nového sportovně oddychového areálu 
s cyklistickou atrakcí

Obec	Ostrožská	Nová	Ves	ve	spolupráci	se	Slováckým	dvorem	
připravuje	v	roce	2015	vybudování	sportovně	oddychového	areálu	
se	sportovními,	herními	a	oddychovými	prvky,	který	by	byl	zaměře-
ný	pro	sportovní	a	cyklistickou	veřejnost	všech	věkových	kategorií.	
Investiční	 akci	 nazvanou	 „BIKEPARK	 a	 odpočivadlo,	 Ostrožská	
Nová	Ves,	Eurovelo	4“	je	plánováno	vybudovat	na	nevyužité	ploše	
před	Slováckým	dvorem.	Tato	lokalita	vhodně	navazuje	na	atraktivní	
cyklotrasu	Eurovelo	4,	středisko	služeb	cyklistů	Cyklopoint	Slovácký	
dvůr	a	kemp	a	penzion	Slovácký	dvůr.	Sportovně	oddychový	areál	
by	měl	obsahovat	 in-line	dráhu,	pumptrackovou	dráhu,	hřiště	pro	
děti	věkové	skupiny	10	–	16	let	a	kryté	odpočívky.	In-line	dráha	-	uza-
vřený	okruh	s	povrchem	hlazeného	silničního	betonu	by	byla	určena	
prioritně	pro	jízdu	na	in-line	bruslích.	Uvniř	 in-line	oválu	je	navr-
žena	pumptracková	dráha	–	uzavřený,	uměle	vytvořený	okruh	pro	
jízdu	na	kole,	který	je	možný	projíždět	bez	šlapání	na	ploše	1	550	m2.	
Okruh	 je	 tvořený	vlnkami	a	klopenými	zatáčkami,	které	umožňu-
jí	udržovat,	nebo	dokonce	zvyšovat	rychlost.	Pumptrack	je	navržen	
tak,	aby	byl	hlavně	zábavný	a	zároveň	bezpečný	pro	všechny	 typy	
cyklistů,	můžou	se	na	něm	vyřádit	jak	děti,	dospívající,	tak	dospělí	
na	jakémkoliv	kole.	Konstrukce	drah	pumptracku	bude	hliněná	hut-
něná.	Mezi	příjezdovou	komunikací	a	in-line	dráhou	je	na	ploše	230	
m2	navrženo	dětské	hřiště	pro	starší	děti	a	mládež.	Součástí	hřiště	by	
měla	být	horizontální	lezecká	stěna	umístěná	na	bočních	opěrných	
stěnách	nájezdu	mostku	na	pumptrackovou	dráhu	a	dalším	herním	
prvkem	by	měla	být	lanová	herní	sestava.	Součástí	areálu	budou	2	
kryté	odpočívky	se	stolem	a	lavicemi	pro	8	osob,	které	budou	po-
skytovat	 přístřeší	 a	 prostor	 pro	 oddych	 pro	 cyklisty	 a	 návštěvníky	
sportovně	 oddychového	 areálu.	 Dále	 by	 mělo	 být	 součástí	 areálu	
venkovní	vybavení	mobiliářem,	oplocení,	osvětlení	a	ozelenění.	Od-
hadovaný	náklad	investičního	záměru	je	v	rozsahu	projektové	do-
kumentace	ve	výši	4,	2	mil	Kč	včetně	DPH.	K	financování	projektu	

obec	požádala	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	o	poskytnutí	dotace.	
V	rámci	Národního	programu	podpory	cestovního	ruchu	pro	rok	
2015	 a	 podprogramu	 cestování	 dostupné	 všem	 má	 možnost	 obec	
dosáhnout	na	poskytnutí	dotace,	jejíž	výše	by	tvořila	maximálně	50	
%	podíl	způsobilých	výdajů	z	celkového	rozpočtu	akce,	zbylých	mi-
nimálně	50	%	rozpočtu	tvoří	vlastní	zdroje	žadatele,	tzn.	obce.	Tato	
investiční	akce	bude	realizována	pouze	v	případě	poskytnutí	dotace	
ministerstvem	pro	místní	rozvoj.	Věříme,	že	budeme	při	získání	do-
tace	úspěšní	a	vybudováním	sportovně	oddychového	areálu	dojde	
ke	zhodnocení	zanedbaného	a	nevyužitého	obecního	pozemku	před	
Slováckým	dvorem.		 Jaroslava Bedřichová
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Zpravodajství

Nový úřad a nová knihovna dostávají jasnější kontury

Přibližně	dva	roky	informujeme	naše	občany,	že	připravuje-
me	výstavbu	důležitých	částí	občanské	vybavenosti	v	obci.	První	
z	nich	je	budova	knihovny.	

Místní	knihovna	má	u	nás	jednak	bohatou	tradici,	a	jednak	
poměrně	velkou	popularitu.	Její	nevýhodou	bylo	a	je	umístění	
v	provizorních	podmínkách.	Knihovna	v	dnešní	době	není	 jen	
místem	s	regály	na	půjčování	knih.	Měla	by	sloužit	jako	kulturní,	
informační	a	vzdělanostní	centrum	obce.	

Další	 částí	 projektu	 je	 nový	 obecní	 úřad.	 Starousedlíci	 mi	
dají	 za	 pravdu,	 že	 už	 místní	 národní	 výbor	 blahé	 paměti	 byl	
minimálně	 od	 80.	 let	 minulého	 století	 na	 adrese	 Dědina	 161	
v	 ubohém	 stavu.	 Dům,	 který	 je	 přes	 150	 let	 starý,	 bez	 řádné	
izolace	vlhkosti,	energeticky	náročný	naprosto	nedostačující	no-
vým	trendům	komunikace,	obtížně	dostupný	hendikepovaným	

občanům...	Tak	bych	mohl	pokračovat.	Od	listopadu	1989	bylo	
však	vždy	spousta	jiných,	pro	lidi	důležitějších	věcí.	A	tak	jsme	
dnes	dospěli	do	stavu,	kdy	nám	úřad	(doslova)	padá	na	hlavu.	
Aby	problémů	nebylo	málo,	je	třeba	řešit	i	neutěšený	stav	bu-
dovy	bývalého	kina	na	ulici	Záhumení,	 kde	má	 svůj	 azyl	 také	
úřadovna	pošty.	Abychom	jednak	zamezili	úvahám	o	rušení	ne-
moderní	a	provozně	náročné	pobočky	pošty	a	více	využívali	de	
facto	zakonzervovanou	budovu	kina,	přistoupili	jsme	k	ráznému	
projektu.

Od	 roku	 2012	 byly	 postupně	 tvořeny	 plány	 a	 dokumenty,	
které	 by	 tyto	 všechny	 stavby	 propojily	 do	 jednoho	 funkčního	
celku.	Úkolu	se	ujala	dvojice	architektů	spojených	pod	jménem	
FUSIONARCHITECTS	(pánové	Pešák	a	Lapčík)	a	postupně	
se,	podle	požadavků	vedení	obce	a	české	pošty,	zrodila	konečná	

koncepce.
Na	 ulici	 Dědina	

v	 místě,	 kde	 dříve	 síd-
lila	 mateřská	 škola	
a	 knihovna	 (č.	 p.	 151),	
vyroste	 po	 demolici	
nová,	 přízemní	 budo-
va	 knihovny.	 V	 zadním	
traktu,	 směrem	 do	 za-
hrady,	 bude	 ještě	 při-
staven	nový	 víceúčelový	
sál	pro	pořádání	výstav,	
malých	 recitálů	 nebo	
autorského	 čtení.	 Přes	
zahradu	 bude	 stavba	
spojena	 do	 ulice	 Záhu-
mení	 novostavbou	 úřa-
du.	 Nová,	 třípodlažní	
budova	 s	 rovnou	 stře-
chou	 vyroste	 v	 dnešní	
proluce	na	místě	výkup-
ny	 odpadů.	 Nový	 úřad	
bude	 částečně	 využívat	
kanceláří	v	„přepážkové	
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hale“	rekonstruované	poš-
ty.	 Nového	 kabátu	 se	 do-
čká	i	sál	se	stupňovitým	je-
vištěm,	kde	by	se	měl	celkově	
obnovit	interiér	při	zachování	
akustické	jedinečnosti	tohoto	
sálu.

Po	 dvouletém	 úsilí	 bylo	
v	září	2014	vydáno	na	stavbu	
stavební	 povolení.	 Po	 říjno-
vých	 komunálních	 volbách	
byli	 noví	 zastupitelé	 s	 pro-
jektem	seznámeni	a	rozhodli	
dopracovat	realizační	projekt	
včetně	 detailního	 rozpočtu	
tak,	 aby	 v	 druhé	 polovině	
letošního	 roku	 mohlo	 pro-
běhnout	 výběrové	 řízení	
na	 zhotovitele	 stavby.	 Bylo	
také	 rozhodnuto	 seznámit	
s	 projektem	 veřejnost,	 tak-
že	 v	 pondělí	 16.	 2.	 proběhla	
veřejná	 prezentace	 projektu	
právě	v	kinosále.	Ostatně	ně-
kolik	snímků	vizualizace	je	k	dispozici	na	webových	stránkách	obce	
(www.onves.cz)

Celý	projekt	zahrnující	demolici	současných	staveb	na	adrese	Dě-
dina	 151,	 dvě	 novostavby,	 úpravu	 zahrady	 a	 rekonstrukci	 bývalého	
kina	je	vyčíslen	na	asi	50	mil.	Kč.	Protože	v	tomto	případě	nemůžeme	
doufat	v	nějakou	dotaci	z	národních	nebo	evropských	dotací,	musíme	
už	nyní,	za	výhodných	úrokových	podmínek,	jednat	o	financování	stav-
by	s	bankovními	domy.	V	náš	prospěch	hraje	nejenom	téměř	nulová	

Zpravodajství

Tříkrálová sbírka 
I	 letos	 se	v	Ostrožské	Nové	Vsi	konala	 tříkrálová	sbírka.	

Koledníci	se	sešli	v	sobotu	10.	 ledna	2015	v	Kostele	sv.	Vác-
lava	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Sbírka	byla	organizována	Českou	
katolickou	 charitou	 a	 v	 ní	 sdruženými	 oblastními	 charitami,	
v	našem	případě	Oblastní	charitou	v	Uherském	Hradišti.	Ta	
zapůjčila	malým	koledníkům	oblečení.	Po	ustrojení	koledníků	
následovalo	požehnání	od	pana	faráře.	A	poté	už	zvesela	vyšli	
do	ulic	Ostrožské	Nové	Vsi.	Počasí	jim	zezačátku	moc	nepřá-
lo,	ale	naštěstí	se	brzy	umoudřilo.	

Tříkrálové	 sbírky	 se	 zúčastnilo	 19	 skupinek,	 v	 celkovém	

počtu	70	dětí	a	dospělých.	V	letošním	roce	se	vybralo	celkem	
73	322	Kč.	

Obrovské	poděkování	patří	všem	koledníkům	jak	malým,	
tak	 dospělým	 za	 ochotu	 a	 obětavost	 zúčastnit	 se	 této	 akce.	
Také	 patří	 poděkování	 panu	 Janu	 Botkovi,	 místnímu	 asis-
tentovi	 tříkrálové	 sbírky,	 který	 letošní	 sbírku	 zorganizoval.	
Zároveň	 děkujeme	 všem	 občanům,	 kteří	 jakoukoliv	 částkou	
přispěli	 na	 pomoc	 nemocným,	 handicapovaným,	 seniorům,	
matkám	s	dětmi	v	tísni	a	dalším	sociálně	potřebným	skupinám	
lidí.	 Jaroslava Bedřichová

zadluženost	obce	(v	roce	1998	činila	asi	28	mil.	Kč/rok,	dnes	asi	0,8	
mil./rok),	nízké	úroky,	ale	i	dobré	výsledky	hospodaření	z	posledních	
let	(očekávaný	přebytek	hospodaření	za	předchozí	roky	asi	13	mil.	Kč).

Myslím,	že	jsme	nyní	zcela	připraveni	uskutečnit	další	významnou	
stavební	investici	v	Ostrožské	Nové	Vsi,	aniž	bychom	ohrozili	jiné	dů-
ležité	opravy	a	investice	nebo	finančně	ohrozili	chod	obce	jako	takové.	
Jsem	optimista	a	věřím,	že	v	roce	2016	bychom	mohli	skutečně	za-
čít.	 Pavel Botek
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inzerce
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Fašankové oslavy v MŠ
Fašankový	 průvod	 obcí	 se	 stal	 v	 naší	 mateřské	 škole	 již	

tradicí.	Ani	 letos	 tomu	nebylo	 jinak.	Páteční	obchůzce	však	
předcházel	týden	plný	příprav	na	tuto	akci.	Děti	se	seznámily	
s	historií	této	tradice,	naučily	se	fašankové	písně	a	tance,	vy-
robily	si	masky	a	odměnou	za	tuto	celotýdenní	snahu	byl	pro	
nás	všechny	veselý	fašankový	průvod.	Cestou	jsme	navštívili	
obecní	 úřad	 a	 potraviny	 Jednota	 na	 obchodním	 domě,	 kde	
naše	děti	již	tradičně	dostaly	sladké	odměny.	Posilněni	jsme	
pokračovali	 dál	 vesnicí	 a	 celou	 akci	 jsme	 zakončili	 návště-

vou	naší	paní	školnice	Marušky,	které	také	moc	děkujeme	za	
sladké	pohoštění.

Ve	stejně	veselém	duchu	se	nesl	 i	následující	pátek.	Pes-
trobarevný	karnevalový	den	plný	masek,	 zpěvu,	 tance	a	her	
jsme	si	všichni	užili	s	nadšením.	O	krásnou	tečku	se	postarali	
klauni	se	svým	veselým	vystoupením,	z	kterého	byly	všechny	
děti	 velmi	nadšené.	Fotky	 z	 těchto	 i	 jiných	vydařených	akcí	
naší	mateřské	školy	si	můžete	prohlédnout	na	našich	webo-
vých	stránkách	(http://skolka.onves.cz/).	 Kateřina Kusáková

Hodnocení ZŠ za 1.pololetí školního roku 2014/2015

Alena Horáková, ředitelka ZŠ

Celkový	počet	žáků: 254

z	toho	děvčata: 114

chlapci: 140

Počet	žáků	s	vyznamenáním: 160

počet	žáků,	kteří	prospěli: 90

počet	žáků,	kteří	neprospěli: 0

počet	neklasifikovaných	žáků: 4

počet	žáků	s	odloženou	klasifikací: 0

průměrný	prospěch: 1,41

Celková	absence: 9	962	hodin

z	toho	omluvená: 9	962	hodin

neomluvená: 0	hodin

průměrná	celková	absence: 39,22	hodin

z	toho	omluvená: 39,22	hodin

neomluvená: 0,00	hodin

Snížené	známky	z	chování:

2.stupeň: 2

3.stupeň: 0

Napomenutí	a	důtky:

napomenutí: 7

důtka	třídního	učitele: 9

důtka	ředitelky	školy: 3

pochvala	třídního	učitele: 154

pochvala	ředitelky	školy: 4

Regionální kolo soutěže Mladý chemik
V	pátek	23.	 ledna	pořádala	SPŠ	v	Otrokovicích	 regionální	

kolo	soutěže	Mladý	chemik,	do	kterého	postoupili	tři	žáci	naší	
školy.	 V	 tomto	 kole	 museli	 prokázat	 nejen	 teoretické	 znalos-
ti,	 jako	 v	 předchozích	 kolech,	 ale	 museli	 tentokrát	 také	 plnit	
praktické	úkoly	ve	školní	chemické	 laboratoři.	Výsledky	toho-

to	 i	předchozího	kola	se	pak	sčítaly.	Nejlépe	si	vedla	Kristýna	
Pjajčíková	 z	 9.	 třídy,	 která	 obsadila	 krásné	 4.	 místo.	 Kristýně	
i	dalším	dvěma	soutěžícím,	Natálii	Bočkové	a	Matěji	Zumrovi,	
gratulujeme	k	dosaženým	výsledkům	v	soutěži.

Renata Němcová

Mladí turisté ve Smajlíkově
V	sobotu	14.	2.	2015	si	mladí	turisté	udělali	výlet	do	Smajlí-

kova	v	Uherském	Hradišti.	Ráno	jsme	se	sešli	na	vlakovém	ná-
draží	a	společně	dojeli	vlakem	do	Uh.	Hradiště.	Během	dvaceti	
minut	jsme	byli	ve	Smajlíkově.	Zde	nás	přivítal	majitel	pan	Bu-
kvic.	Sdělil	nám	několik	důležitých	informací,	domluvil	s	námi	

občerstvení	a	už	 jsme	se	vrhli	do	víru	zábavy	a	dovádění.	Čas	
nám	uběhl	jako	voda,	a	tak	jsme	se	všichni	spokojení,	ale	i	una-
vení	vypravili	na	cestu	k	vlaku	a	odjeli	zpět	domů,	kde	nás	na	
vlakovém	nádraží	již	očekávali	rodiče.

Danuše Botková, Eva Križanová
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Zápis do 1. třídy
Dne	3.	2.	2015	jsme	v	naší	škole	přivítali	budoucí	prvňáčky.	

Všichni	byli	velmi	stateční	a	snažili	 se	prokázat	své	dosavadní	
dovednosti.	Jako	obvykle	byla	připravena	pestrá	škála	úkolů	na	
interaktivní	 tabuli.	 Mimo	 jiné	 měly	 děti	 za	 úkol	 projevit	 svou	

dovednost	v	zavazování	tkaniček	či	malování	postavy.	V	září	se	
budeme	těšit	na	všechny	naše	budoucí	prvňáčky	a	gratulujeme	
ke	zvládnutí	jejich	první	životní	zkoušky.	

 Denisa Hanáčková

V okresním kole konverzační soutěže 
v německém jazyce jsme opět slavili vítězství

Ve	středu	4.	2.	2015	se	v	Uherském	Brodě	uskutečnilo	okres-
ní	kolo	olympiády	v	německém	jazyce.	Ve	školním	kole,	kterého	
se	zúčastnilo	osm	žáků,	si	postup	do	okresního	kola	vybojovali	
dva	nejlepší	-	Natálie	Bočková	z	devátého	ročníku	a	Mário	He-
rák	z	osmého	ročníku.

V	okresním	kole	se	Máriovi	nepodařilo	vybojovat	umístění	
v	první	 trojici.	Věřím	však,	 že	 si	 jako	nováček	 soutěže	odnesl	
cenné	 zkušenosti,	 které	 může	 v	 budoucnu	 zúročit.	 Natálka	 si	
v	soutěži	vedla	nejlépe	ze	všech	a	vybojovala	prvenství.	Postu-
puje	do	krajského	kola,	které	se	uskuteční	18.	března	2015	ve	
Vsetíně.

K	vítězství	blahopřejeme	a	do	dalšího	kola	přejeme	VIEL	
GLÜCK!!!	 Na	 úspěch	 našich	 žáků	 v	 této	 soutěži	 jsme	 pyšní.	
Velmi	dobrých	výsledků	dosahujeme	již	třetím	rokem.
školní rok 2012/2013
1.	místo	–	Anna	Botková,	8.	ročník	
(postup	do	krajského	kola	–	3.	místo)
2.	místo	–	Veronika	Šálková,	8.	ročník
(postup	do	krajského	kola)
školní rok 2013/2014
1.	místo	–	Anna	Botková,	9.	ročník
(postup	do	krajského	kola)
2.	místo	–	Natálie	Bočková,	8.	ročník
(postup	do	krajského	kola)
školní rok 2014/2015
1.	místo	–	Natálie	Bočková,	9.	ročník
(postup	do	krajského	kola)

Za	účast	ve	školním	i	okresním	kole	olympiády	bych	chtěla	
všem	 žákům	 poděkovat.	 Mnozí	 z	 nich	 přípravě	 na	 soutěž	 vě-
novali	 hodně	 volného	 času.	 Oceňuji	 jejich	 práci	 navíc,	 kterou	
jazyk	vyžaduje.	Přeji	všem,	aby	jim	jejich	nadšení	pro	němčinu	
vydrželo	co	nejdéle.		 Adéla Botková

Angličtináři soutěžili
V	minulých	dnech	se	na	naší	škole	soutěžilo	ve	znalostech	a	do-

vednostech	v	jazyku	anglickém.	Proběhla	dvě	školní	kola	–	pro	mlad-
ší	kategorii	a	pro	starší	kategorii.	

V	kategorii	pro	7.	ročník	soutěžilo	šest	děvčat.	Jejich	úkolem	bylo	
co	nejlépe	udělat	gramatický	test,	poslechový	test	a	konverzační	část,	
kde	popisovala	obrázek	a	konverzovala	na	vylosované	téma.	Porota	
složená	z	paní	učitelky	Křivákové	a	Kubicové	a	z	žáků	8.	třídy	–	M.	
Heráka	a	J.	Lukeše	-	hodnotila	jejich	ústní	výkony.	Všechna	děvča-
ta	byla	šikovná,	ale	vítězkou	se	stala	Martina	Mazurová	s	největším	
počtem	bodů	ve	všech	úkolech.	Na	druhém	místě	pak	byla	Denisa	
Peprníčková	a	tři	dívky	se	umístily	se	stejným	počtem	bodů	na	tře-
tím	místě	–	Kupcová	Lenka,	Křiváková	Tereza,	Slováková	Barbora.	
Martina	Mazurová	postoupila	do	okresního	kola.

V	kategorii	8.	a	9.	tříd	soutěžilo	taky	šest	žáků	s	podobnými	
úkoly.	

Nejlépe	 si	 vedla	 Natálie	 Bočková	 s	 maximálním	 počtem	
získaných	bodů.	Postoupila	tak	do	okresního	kola.	Na	druhém	
místě	se	umístil	Jakub	Lukeš	a	třetí	místo	patřilo	dvěma	rivalům	
Pavlu	Smolíkovi	a	Mariu	Herákovi.	Všichni	byli	na	soutěž	dobře	
připraveni	a	je	potřeba	ocenit	jejich	aktivní	přístup	nejen	k	této	
soutěži,	ale	i	k	angličtině	samotné.

V	okresním	kole	se	naše	žákyně	umístily	ve	velké	konkurenci	
v	první	třetině,	což	je	velmi	hezký	výsledek.	Věřím,	že	je	zájem	
o	angličtinu	neopustí	a	zúročí	svou	pilnou	práci.	

Všem	srdečně	blahopřejeme.
 Marcela Křiváková

Natálie Bočková, vítězka okresního kola 
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Podpora technického vyučování
Žáci	 sedmého	 ročníku	 naší	 školy	 ve	 čtvrtek	 12.	 února	 od-

jeli	na	 střední	 školu	SŠPHZ	do	Uherského	Hradiště,	 aby	 zde	
pokračovali	v	realizaci	společného	projektu.	Cílem	projektu	je	
seznámit	žáky	s	technickými	pracemi	v	dílnách	této	střední	školy	
pod	vedením	zkušených	pedagogů.	

Žáci	byli	rozděleni	do	skupin.	Jedna	skupina	měla	za	cíl	vy-
robit	malou	olovnici,	druhá	skupina	pájela	elektrický	obvod,	je-
hož	cílem	byla	světelná	přeblikávačka,	podobná	bezpečnostním	
světélkům,	která	používáme	při	jízdě	na	kole.	

Po	 poučení	 o	 bezpečnosti	 a	 připomenutí	 pravidel	 chování	
se	 žáci	 pod	 vedením	 odborníků	 pustili	 do	 plnění	 jednotlivých	
kroků.	Zejména	v	dílně,	kde	se	pájelo	a	letovalo,	bylo	absolut-

ní	ticho	a	soustředění	žáků	bylo	stoprocentní.	Páni	pedagogové	
chválili	naše	děti.	Dokonce	říkali,	že	práce	některých	jedinců	je	
tak	skvělá,	že	by	mohli	k	nim	na	školu	nastoupit	i	bez	přijímaček.	

V	 dílně,	 kde	 se	 vyráběly	 olovničky,	 bylo	 opět	 soustředění	
žáků	výborné,	jen	o	tichu	se	nedalo	hovořit,	protože	zde	byl	hluk	
strojů,	vrtání,	řezání	a	frézování.

Této	akce	jsem	se	jako	dohlížející	pedagog	zúčastnila	poprvé	
a	byla	jsem	nadšená.	Ze	strany	SŠPHZ	je	vše	dokonale	připrave-
no,	pedagogové	vedou	děti	s	trpělivostí	a	pedagogickým	umem	
a	bylo	mi	milé	vidět,	 že	naši	 žáci	 se	umí	chovat,	 soustředit	 se	
a	dokončit	svůj	výrobek.	Považuji	tuto	akci	za	velmi	přínosnou.

 Jitka Kubicová

ŠKOLA

Školní kolo recitační soutěže 
V	 úterý	 27.	 ledna	 2015	 se	 v	 jídelně	 naší	 školy	 konal	 již	 6.	

ročník	školního	kola	recitační	soutěže.
Žáci	recitovali	ve	4	kategoriích,	jejich	výkony	hodnotila	po-

rota	ve	složení:	paní	učitelka	Adéla	Botková,	paní	místostarost-
ka	Jaroslava	Bedřichová	a	předsedkyní	poroty	byla	paní	Jiřina	
Fojtová.
V 0. kategorii (MŠ, 1.třída) se umístili: 
1.místo:	Karolínka	Kotačková	z	1.	třídy
2.místo:	Jakub	Mahdalík	z	MŠ
3.místo:	Adélka	Hůsková	z	MŠ
Cenu diváků v této kategorii získala Magdalenka Kusáková z 1.třídy.

V 1. kategorii (2. a 3. třída) získal: 
1.	místo:	Matyáš	Zelinka	ze	3.třídy
2.místo:	Sára	Kolářová	z	2.A	
3.místo:	Kryštof	Blažek	z	2.A	
Diváckou trofej v této kategorii získal Vojtěch Kalný ze 3. třídy. 

Ve 2. kategorii (4. a 5. třída) se umístili : 
1.místo:	Elen	Hendrychová	z	5.A,	
která	současně	vyhrála	i	cenu	diváků
2.	místo:	Radka	Šálková	ze	4.	třídy
3.	místo:	Matěj	Pšurný	ze	5.B.	

Ve 3. kategorii (II. stupeň) se umístili : 
1.	místo:	David	Hatlák	ze	6.	třídy
2.	místo:	Hynek	Helmich	z	8.	třídy
3.	místo:	Denisa	Šlosárová	z	9.	třídy.	

Do	okrskového	kola	v	Uherském	Ostrohu	postupují	první	dva	
vítězové	z	každé	kategorie.

Všem	soutěžícím	gratulujeme	k	jejich	výkonům	a	vítězům	pře-
jeme	hodně	štěstí	při	reprezentaci	naší	školy	v	okrskovém	kole.	
Z	výsledků	okrskového	kola:	1.	místo:	Hynek	Helmich	a	3.	místo:	
Denisa	Šlosárová	 Pavla Páčová
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ŠKOLA

Česko-německá spolupráce pokračuje
Startujeme v pořadí už třetí projekt podpořený Česko-ně-

meckým fondem budoucnosti, tentokrát zaměřený na oblast 
primární prevence s názvem „NE na začátku může znamenat 
výhru na celý život.“

V	termínu	od	24.	března	do	1.	dubna	2015	vycestuje	26	na-
šich	žáků	na	návštěvu	naší	partnerské	školy,	kterou	je	Gymnázi-
um	Romaina	Rollanda	v	Drážďanech.	Žáci	budou	během	deví-
tidenního	pobytu	ubytováni	v	hostitelských	rodinách	a	zúčastní	
se	aktivit	a	exkurzí	zaměřených	na	drogovou	prevenci.

V	současné	době	probíhají	přípravy	na	náš	výjezd,	nacvičuje-
me	krátké	vystoupení,	probíhá	komunikace	mezi	žáky	prostřed-
nictvím	 komunikačních	 technologií,	 uskuteční	 se	 informační	
schůzka	 pro	 rodiče,	 na	 které	 budou	 seznámeni	 s	 programem	
prvního	výměnného	pobytu.

Pro	 žáky	 se	 ot-
vírá	 možnost	 po-
znat	 zemi	 našich	
sousedů,	 vyzkoušet	
získané	 jazykové	
znalosti	anglického	
a	 německého	 ja-
zyka	 v	praxi	 a	pře-
devším	 se	 dozvě-
dět,	 jak	 důležité	 je	
správně	se	 rozhod-
nout	a	kam	až	může	vést	nedostatečná	drogová	prevence.	

Při	této	formě	učení	přejeme	všem	žákům	hodně	nabytých	
vědomostí	a	krásných	zážitků.	 Adéla Botková
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Projekt Erasmus+ s názvem „Paliva budoucnosti – země, oheň, 
voda, vzduch“ jsme oficiálně zahájili na půdě naší školy

První projektové setkání 
máme úspěšně za sebou.

V	 posledním	 čísle	 Profi-
lu	 jsme	 psali	 o	 úspěchu	 naší	
školy,	že	patříme	mezi	několik	
málo	 škol	 v	našem	kraji,	 kte-
ré	 obdržely	 z	 Evropské	 unie	

prostředky	na	podporu	projektu	v	rámci	nového	vzdělávacího	pro-
gramu	Erasmus+,	který	podporuje	spolupráci	a	mobilitu	ve	všech	
sférách	vzdělávání,	v	odborné	přípravě	a	v	oblasti	sportu	a	mládeže.

V	období	od	října	do	ledna	probíhaly	ve	škole	první	projektové	
aktivity,	např.	soutěž	o	nejlepší	návrh	loga	projektu,	společně	jsme	
hledali	maskota	projektu	a	sestavovali	jsme	radu	projektu.	V	pro-
sinci	jsme	se	spolu	s	ostatními	koordinátory	dohodli	na	termínu	prv-
ní	projektové	návštěvy	a	celý	leden	jsme	věnovali	přípravě	této	akce.	
Původně	měla	tato	návštěva	probíhat	v	Rakousku	a	v	České	repub-
lice.	Rakouská	škola,	která	nás	oslovila	a	do	projektového	týmu	naši	
školu	přivedla,	se	bohužel	nakonec	k	projektu	nepřipojila.	Příprava	
sedmidenního	programu	zůstala	 tedy	v	naší	režii.	Tématem	první	
návštěvy	byly,	jak	už	ze	samotného	názvu	projektu	vyplývá,	znovu	
obnovitelné	zdroje	energie	se	zaměřením	na	vodu,	a	proto	jsme	se	
snažili	tomuto	tématu	přizpůsobit	i	plánované	exkurze.	

V	pondělí	9.	2.	2015	jsme	tedy	na	půdě	školy	přivítali	hosty	na-
šich	 šesti	partnerských	 škol	 z	Velké	Británie,	Španělska,	Švédska	
a	 Turecka.	 Slavnostního	 shromáždění	 se	 zúčastnili	 všichni	 žáci,	
učitelé,	starosta	i	místostarostka	obce.	Možnost	zhlédnout	prezen-
tace	zahraničních	 škol	měla	 i	 široká	veřejnost.	Vydali	 jsme	se	na	
návštěvu	 přečerpávací	 vodní	 elektrárny	 Dlouhé	 Stráně,	 ekologic-
kého	institutu	Veronica	v	Hostětíně	a	vyrazili	jsme	také	na	exkurzi	
do	našeho	hlavního	města.	Návštěvu	Prahy	 jsme	zahájili	prohlíd-
kou	Muzea	pražského	vodárenství.	Všech	exkurzí	se	zúčastnilo	ne-
jen	26	našich	hostů,	ale	také	žáci	naší	školy.	Ti	na	naše	hosty	velmi	
pozitivně	zapůsobili	 svým	zájmem,	chováním	a	komunikativností.	
Poslední	den	projektu	pátek	13.	2.	2015	byl	věnován	vyučovacím	
aktivitám.	Všechny	partnerské	školy	si	připravili	vyučovací	hodinu,	
kterou	věnovali	znovu	obnovitelným	zdrojům	energie.	Této	aktivity	

se	zúčastnili	žáci	4.,	5.	A,	5.	B,	6.,	7.	a	8.	třídy.	Hosté	měli	zároveň	
možnost	zhlédnout	připravenou	hodinu	svého	kolegy	z	jiného	státu,	
porovnat	metody	či	získat	inspiraci	pro	vlastní	výuku.	Žáci	druhého	
stupně	se	zúčastnili	také	besed,	při	kterých	měli	možnost	diskuto-
vat	s	hosty	a	dozvědět	se	o	zemích	a	našich	partnerských	školách	
ještě	více	informací.	Podrobnější	zprávy	z	jednotlivých	dnů	najdete	
na	stránkách	školy	www.zsonves.cz	v	sekci	aktuálně	nebo	projekty.	
Vzhledem	k	ročnímu	období	nebylo	jednoduché	splnit	všechny	plá-
nované	aktivity.	Přesto	věřím,	že	jsme	cíle,	které	jsme	si	v	projektu	
stanovili,	začali	úspěšně	naplňovat	a	jsme	na	cestě	dosáhnout	plá-
nované	změny.

Součástí	 projektového	 setkání	 partnerských	 škol	 bylo	 i	 setká-
ní	koordinátorů.	Jejich	prvním	úkolem	bylo	vyhodnocení	soutěže	
o	nejlepší	návrh	loga	projektu.	Prozradím,	že	z	naší	pětice	návrhů	
postoupily	do	užšího	výběru	hned	dva	(autorky	návrhů:	Aneta	Hůs-
ková	a	Markéta	Ryšavá).	Vítězem	jsme	se	nakonec	nestali,	ale	i	tak	
nás	druhé	místo,	které	nakonec	patří	Anetě	Hůskové	z	8.	ročníku,	
těší.	 Vítězné	 logo	 projektu	 vám	 představíme	 na	 stránkách	 školy,	
projektu	nebo	v	dalším	čísle	Profilu.	Byly	upřesněny	oblasti	projek-
tu,	za	které	jednotlivé	školy	odpovídají,	a	byl	stanoven	také	termín	
další	návštěvy,	která	proběhne	na	Menorce	v	termínu	od	18.	do	22.	
května	2015.	Nejdůležitějším	úkolem	koordinátorů	bylo	plánování	
dalších	aktivit,	které	budou	probíhat	v	období	od	března	do	další	
projektové	návštěvy.	Během	těchto	aktivit	budou	žáci	pokračovat	
v	 získávání	 informací	o	nefosilních	 zdrojích	energie,	 tentokrát	 se	
zaměřením	 na	 sluneční	 a	 větrný	 zdroj.	 Získané	 poznatky	 budou	
prezentovat	a	sdílet	s	ostatními	partnerskými	školami.	Budou	mít	
možnost	 procvičit	 si	 angličtinu	 prostřednictvím	 komunikačních	
technologií	a	spojit	se	např.	prostřednictvím	Skypu	s	ostatními	žáky	
zahraničních	škol.

Velké	díky	patří	paní	ředitelce	za	podporu	projektu.	Další	díky	
patří	všem,	kteří	se	do	organizace	první	projektové	návštěvy	zapo-
jili	a	také	těm,	kteří	zabezpečovali	hladký	chod	výuky.	Za	podporu	
děkujeme	také	zástupcům	obce.	Jsme	rádi,	že	povědomí	o	projektu	
přesáhlo	hranice	školy.	Slibujeme,	že	naši	obec	budeme	v	zahraničí	
prezentovat	a	dobře	reprezentovat.	 Adéla Botková

škola
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škola

Ples SRPŠ a obce 2015 očima deváťáků
Leden,	to	je	měsíc	plesů	a	společenských	večerů.	Není	tomu	

jinak	 i	 v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Dne	17.	1.	2015	přišel	den,	kdy	
svěřenci	paní	učitelky	Frantové	předvedli	po	téměř	půlročním	
usilovném	a	velmi	vyčerpávajícím	 tréninku	 taneční	vystoupení	
na	každoročním	plese	SRPŠ	a	obce.

Žáci	trénovali	od	října	každý	pátek.	Ze	slov	žáků	byly	trénin-
ky	velmi	náročné	nejen	po	fyzické	stránce.	Mnozí	z	vás	se	jistě	
divili,	proč	mají	dívky	poměrně	kontroverzní	šaty.	Důvod	je	ten,	
že	 šaty	 jsou	 navzájem	 propojeny	 s	 choreografií	 a	 hudbou.	 Ze	
začátku	tance	působily	docela	tvrdě,	ale	postupem	času	to	pře-
šlo	až	do	ženské	lehkosti	a	ladnosti.	To	vše	zkoordinovala	paní	
učitelka	Frantová.	Myslím,	že	je	na	své	svěřence	patřičně	hrdá.	

Sál	 haly	 byl	 naplněn	 téměř	 k	 prasknutí,	 přišli	 se	 na	 mladé	
dámy	a	mladé	muže	podívat	nejen	rodiče,	ale	též	prarodiče,	tety,	
široká	 veřejnost.	 Nemohli	 zde	 chybět	 také	 pedagogové	 školy	
a	zástupci	obce.	Nechyběly	zde	stánky	s	občerstvením	a	bohatá	
tombola.

K	 	velké	premiéře	žáků	mělo	dojít	během	několika	minut,	
a	tak	jsme	vyzpovídali	dva	tanečníky	Matěje	Zumra	a	Dominika	
Miklíčka.

Jak se cítíte těsně před vystoupením?
Všichni máme velkou trému.

Snažíte se něco dělat, abyste trému neměli?
Snažíme se co nejvíce soustředit, aby nám naše pásmo co nej-

lépe vyšlo.

Máte strach, že zapomenete v nějaké pasáži choreografii, či je 
vše naprosto v pořádku?

Rozhodně si věříme, myslím, že to nezapomeneme.

Myslíte, že bude mít vaše vystoupení úspěch?
Já si myslím, že ano.

Jak celkově probíhaly přípravy?
Trénovat jsme začali na začátku října, tréninky probíhaly jed-

nou týdně.

Byla choreografie náročná?
Choreografie nebyla náročná, možná jen drobné zvedačky.

Jak se vám nacvičovalo s paní učitelkou Frantovou?
S paní učitelkou se nám nacvičovalo velmi dobře, neboť má 

hodně zkušeností.

Kdo vám šil šaty?
Šaty nám šila paní Kostrůnková.

Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám vystoupení co nejlépe 
zdaří.

A	nyní	je	zde	onen	okamžik,	kdy	mají	žáci	vstoupit	na	par-
ket	a	 tančit.	Možná,	že	hned	ze	začátku	z	 tanečníků	byla	cítit	
nervozita,	ale	myslím,	že	během	několika	málo	okamžiků	tréma	
opadla	a	žáci	předvedli	obdivuhodný	výkon.	Já	bych	chtěl	roz-
hodně	vyzdvihnout	výkon	žáků,	když	si	pomyslím,	že	bych	se	to	
měl	všechno	naučit,	rozhodně	nevím,	zda	bych	to	zvládl.	Z	řad	
rodičů	bylo	cítit	dojetí	a	také	ho	dávali	najevo	v	podobě	pláče.	
Schyluje	se	ke	konci	vystoupení	a	mladí	tanečníci	předali	svým	
tanečním	partnerkám	růži.	Po	vystoupení	se	mnoho	diváků	po-
malu,	ale	jistě	odebíralo	domů,	a	tak	jsme	se	jedné	z	divaček	též	
zeptali	na	pár	otázek.	
Jak jste si užila vystoupení žáků?

Vystoupení bylo úžasné, velmi obdivuji, že to žáci tak hezky 
zvládli.

Co se vám nejvíce líbilo na vystoupení?
Líbilo se mi vše, ale nejvíce přece ty ladné pohyby dívek.

Jak zde vnímáte atmosféru?
Myslím, že se mi to velmi líbilo, byl slyšet velký potlesk.

Cítila jste z tanečníků nervozitu?
Ne, necítila, a jestli měli trému, tak ji nádherně skrývali.

Jak se vám líbily písně, šaty a choreografie?
Myslím, že bylo vše dobře propojeno.

Chodíte na ples každý rok?
Ano.

Jak byste tento ples srovnala s tím minulým?
Líbilo se mi obojí.

Děkuji za rozhovor.
Též	by	se	neměla	opomnět	paní	učitelka	Frantová,	jež	měla	

s	 deváťáky	 velkou	 trpělivost	 a	 obětovala	 žákům	 kousek	 svého	
volna.	Měla	za	úkol	zkoordinovat	choreografii,	písně	a	šaty,	což	
udělala	na	výbornou.	Její	reakci	máte	zde.
Paní učitelko, vy jste člověk, který připravoval letošní deváťáky 
na dnešní polonézu. V podstatě jste vytvořila celou choreografii, 
včetně sestříhání hudby i návrhu šatů. Jaké to bylo? A jak se 
s deváťáky spolupracovalo? 

Tak největším oříškem byly šaty. Volba těch šatů byla moje prá-
ce, ale i přes to, že byly celkem kontroverzní pro rodiče, jsem si mu-
sela stát za svým, protože jsem věděla, co mám v choreografii. Šaty 
jsou vždy důležitou součástí choreografie, takže mi museli rodiče 
věřit, že vím, co sleduju, a že to nakonec bude efektní. Cílem bylo 
tančit paso doble (a první dvě skladby byly opravdu v rytmu paso 
doble), ale zbylá skladba už byla zvolena tak, aby i holky ukázaly 
svoji ladnost, protože paso doble je poměrně tvrdší a vášnivý tanec 
a vyžaduje spoustu tanečních dovedností. A navíc nejde paso doble 
postavit na celých 12 minut téhle choreografie.

A také jsem se chtěl zeptat podrobněji na deváťáky. Jak se na 
tom podíleli oni, teda kromě toho, že tančili?

Tak u deváťáků nebo spíš pro deváťáky bylo nejtěžší mi věřit. 
Víra byla v podstatě to nejdůležitější. Za vírou následuje i trpěli-
vost. Museli mi věřit, že jít ke švadleně čtyřikrát má svůj důvod. 
Museli mít tu trpělivost tam opravdu čtyřikrát dojít na přeměře-
ní. Museli mi věřit, že vějíře i vestičky mají svou roli, takže slovní 
spojení „jenom tanec“ mi nepřijde jako správné, protože docházet 
na zkoušky, podléhat drilu a u dívek nutnost podlehnout tomu, že 
mají stejné šaty, je myslím velký kus práce na straně deváťáků.

Paní	učitelce	patří	velký	dík	a	v	neposlední	řadě	také	rodi-
čům,	již	dětem	zakoupili	šaty.	Na	samém	konci	pásma	dva	zá-
stupci	třídy	Radek	Perníček	a	Natálie	Bočková	shrnuli,	co	pro-
vázelo	deváťáky	od	jejich	samotných	začátků	a	co	je	ještě	čeká.	
Též	předali	učitelům	poděkování	v	podobě	kytice.	Letošní	vy-
stoupení	se	jistě	vydařilo	a	nahodilo	laťku	velmi	vysoko.	Jistě	se	
všichni	těší	na	to	příští.	

Mario Herák a Hynek Helmich
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Téma - odpady

Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná	elektronovela	zákona	o	odpadech,	která	zavádí	

v	České	republice	do	praxe	nové	požadavky	evropské	směr-
nice,	začala	platit	od	1.	října	2014.	Některá	její	ustanovení	
nabyla	účinnosti	ihned,	jiná	nabydou	účinnosti	během	roku	
2015.	Poslední	změny	vstoupí	v	platnost	až	v	roce	2018.

Novela	 vychází	 ze	 Směrnice	 2012/19/EU	 o	 odpadních	
elektrických	 a	 elektronických	 zařízeních,	 která	 mimo	 jiné	
nařizuje	 členským	 státům,	 aby	 -	 na	 základě	 uplatnění	 zá-
sady	 rozšířené	 odpovědnosti	 výrobce	 -	 dosáhly	 stanovené	
minimální	úrovně	sběru	vypočítané	z	průměrného	množství	
elektrozařízení	uvedených	na	 trh	za	předcházející	 tři	 roky.	
V	roce	2016	to	má	být	40	%,	v	roce	2021	už	65	%.	

Pro	 splnění	 tohoto	 cíle	 plánuje	 Ministerstvo	 životního	
prostředí,	 prostřednictvím	 návrhu	 Plánu	 odpadového	 hos-
podářství	 ČR	 pro	 roky	 2015-2024,	 meziročně	 navyšovat	
zpětný	 odběr	 a	 oddělený	
sběr	o	5	%.	Stávající	úro-
veň	sběru	se	pohybuje	na	
úrovni	30	%.	

Nové povinnosti
V	novele	je	s	platností	

od	1.	10.	2014	uzákoněna	
například	 povinnost	 pro-
dejců	 elektra	 s	 prodejní	
plochou	větší	než	400	m2	
zdarma	 odebírat	 a	 pře-
dávat	 k	 recyklaci	 všech-
ny	 malé	 spotřebiče	 bez	
nutnosti	 zakoupit	 nové	
zboží.

Nikdo	 jiný	 než	 zpra-
covatel,	 prodejce	 nebo	
provozovatel	 sběrného	
dvora	 či	 jiného	 místo	
zpětného	odběru	už	 také	
nesmí	přijímat	elektroza-
řízení	 a	 elektroodpady.	
Výkupny	kovů,	ale	i	sběr-
né	 dvory,	 pokud	 nemají	
smlouvu	s	výrobcem	nebo	
s	 provozovatelem	 kolek-
tivního	systému,	tedy	mu-
sejí	 tyto	 věci	 odmítnout.	
S	tím	souvisí	 také	ta	část	
novely,	podle	které	vyjma	
zpracovatele	 nesmí	 ni-
kdo	elektrozařízení	nebo	
elektroodpad	 jakkoliv	
upravovat,	 využívat	 nebo	
odstraňovat.

I	 při	 prodeji	 elekt-
ra	 přes	 internet	 je	 nyní	
povinné	 informovat	
o	 způsobu	 zajištění	 jeho	
zpětného	 odběru,	 sběrná	
místa	 musejí	 být	 povin-
ně	 zřízena	 ve	 všech	 ob-
cích	 a	 městských	 částech	
s	více	než	2000	obyvateli.	

Další	ustanovení	elek-
tronovely	 se	 týkají	 no-
vých	 povinností	 výrobců	
a	 jimi	 zřízených	 kolek-
tivních	 systémů.	 Od	 1.	
ledna	 2015	 musejí	 napří-

klad	vést	evidenci	toku	zpětně	odebraných	spotřebičů	z	míst	
zpětného	odběru	až	po	zpracovatele.	

S	 platností	 od	 1.	 června	 roku	 2015	 má	 také	 vzniknout	
jednotný	registr	míst	zpětného	odběru	za	účelem	sdílení	in-
formací	pro	spotřebitele	o	možnosti	odevzdat	elektrozaříze-
ní.	Údaje	do	něj	budou	poskytovat	prostřednictvím	dálkové-
ho	přístupu	všichni	výrobci	a	provozovatelé	míst	 zpětného	
odběru.	Tento	registr	 tak	bude	 jediným	a	 jednotným	zdro-
jem	pro	občany,	pokud	budou	hledat,	kde	mají	odevzdat	své	
spotřebiče	 a	 nemusejí	 informace	 vyhledávat	 na	 webových	
stránkách	jednotlivých	systémů	(www.mzp.cz).

Novela	mění	také	rozdělení	jednotlivých	druhů	spotřebi-
čů	do	skupin.	Ze	stávajících	10	se	stane	pouze	šest.	Změna	
ale	 vstoupí	 v	 platnost	 až	 k	 15.	 8.	 2018	 a	 bude	 mít	 dopady	
především	na	výrobce	a	zpracovatele. Pavel Botek
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SPOLKY

Včelaři hodnotili
Na	 výroční	 schů-

zi	 v	 pátek	 30.	 února	
hodnotili	včelaři	svou	
činnost	 za	 rok	 2014.	
Účast	 byla	 velmi	 hoj-
ná.	 Naše	 organizace	
má	 nyní	 37	 členů.	
Jako	hosty	za	Obecní	
úřad	 Ostrožské	 Lho-
ty	 přišel	 pan	 staros-
ta	 Antonín	 Jelének	
a	 okresní	 organizaci	
zastupoval	 přítel	 Ja-
roslav	 Bartoň.	 Za	
Obecní	úřad	O.N.	Vsi	

byl	pozván	pan	starosta,který	se	omluvil.
Úvodní	tradicí	výročních	schůzí	včelařů	bývá	malé	ohléd-

nutí	za	uplynulým	rokem.	Letošní	rok	byl	i	rokem	volebním.	
Zvolili	 jsme	 si	 pětičlenný	 výbor	 ve	 složení:	 př.	 Peprník,	 př.	
Valenta,	př.	Žajdlík,	př.	Bobek	a	př.	Štětina.	Včelaři	si	opět	
položili	 otázku,	 jaký	 to	 byl	 rok	 z	 pohledu	 včelaření,	 jak	 vý-
nosný	byl	na	med.	V	posledních	třech	letech	je	ale	odpověď	
velmi	podobná.	Byly	roky	lepší.	Minulý	rok	můžeme	zařadit	
mezi	roky	obzvláště	podprůměrné.	Z	jara	to	vypadalo	dobře,	
včely	měly	čas	na	svůj	rozvoj.	Když	byly	v	nejlepší	síle	a	měly	
nosit	nektar,	tak	se	ochladilo	a	pršelo	a	pršelo.	Oteplilo	se	až	
po	odkvětu	lípy,	v	naší	lokalitě	už	včely	neměly	z	čeho	nosit	
nektar.	Z	toho	plyne,	že	včelaři	v	mnoha	případech	prodej-
né	zásoby	medu	velmi	brzy	vyčerpali	a	v	listopadu	nebylo	co	
prodávat.

Hodně	 se	 mluvilo	 o	 moru	 a	 varroáze.	 Mor	 se	 nám	 za-
tím	vyhýbá,	asi	je	to	i	tím,	že	dbáme	na	prevenci.	Ta	spočívá	
v	osvětě,	v	obnově	díla	a	v	celkové	čistotě	včelařského	zaříze-
ní.	V	Nové	Vsi	navíc	vybavujeme	začínající	včelaře	oddělky	
(uměle	vytvořený	roj	s	přidanou	matkou)	ze	včelstev	umístě-
ných	v	našem	katastru,	abychom	měli	 jistotu,	že	mor	nepři-
vezou	s	oddělkem	z	neznámé	oblasti,	která	může	být	morem	
zamořená.	Je	to	počinek,	z	kterého	mají	užitek	všichni	včela-
ři.	Při	výskytu	moru	by	se	muselo	spálit	zařízení,	které	včelaři	
díky	dotacím	Místní	akční	skupiny	nedávno	obnovovali.

Varroázy	 se	 už	 nezbavíme.	 Je	 to,	 jako	 když	 pěstujete	
brambory	 s	 mandelinkou.	 Stejně	 jak	 na	 mandelinku	 musíte	
kupovat	postřiky,	k	tlumení	varroázy	kupují	včelaři	léky.	Sa-
motné	 léčebné	 postupy	 včelaření	 značně	 komplikují	 a	 také	
výrazně	prodražují.

Jaké	 mají	 včelaři	 plány	 do	 nejbližší	 budoucnosti?	 Kromě	
úspěšného	včelaření	se	zajištěným	zdravým	stavem	včel	plánu-
jí	v	měsíci	březnu	přednášku	přítele	Buřinského	Racionalizace	
chovu	včel	a	ošetřování	včelstev,	dále	v	květnu	zájezd	pro	členy	
do	slovenské	Smolenice	návštěva	včelnice	a	výroba	medoviny.	
V	 měsíci	 červnu	 uděláme	 den	 včelařů	 pro	 širokou	 veřejnost	
a	představíme	produkty.	Pozveme	i	naše	přátele	z	okolních	or-
ganizací	a	uděláme	reklamu	našemu	spolku	i	obci.

Po	úmrtí	př.	Nešpora	nastoupil	na	vedoucího	včelařského	
kroužku	 př.	 Štětina.	 Na	 poli	 mládeže	 nás	 čeká	 oblastní	 kolo	
soutěže	Zlatá	včela,	které	se	uskuteční	v	dubnu	v	Rožnově	pod	
Radhoštěm.	Přihlásili	se	všichni	členové	včelařského	kroužku	
mládeže.	Popřejme	jim	pevné	nervy	a	postup	do	celostátního	
kola.	Navázali	 jsme	kontakt	se	včelařským	kroužkem	z	Lužic	
a	pojedeme	se	podívat	na	jejich	arboretum.	Jen	co	bude	jaro.	
Taky	chceme,	aby	se	přijeli	za	námi	podívat	mládežníci	ze	vče-
lařského	kroužku	ze	střední	zemědělské	školy	ve	St.	Městě.

Pro	nové	členy,	kteří	se	letos	přihlásili,	uděláme	přípravný	
den	na	včelaření.	Budou	mít	možnost	jít	ke	včelám,	prohléd-
nout	si	je	a	něco	málo	se	dozvědět	o	životě	včel.

Naše	organizace	vydala	první	číslo	časopisu	Zpravodaj	vče-
lařů,	kde	se	místní	i	přespolní	dovědí,	co	se	u	nás	děje	a	bude	
dít.	Tento	časopis	plně	hradila	firma	Gladstone	trading	s.	r.	o.	
(www.vcelarstvi-slovacko.cz)

Z	celkového	jednání	výroční	schůze	bylo	zjevné,	že	včela-
ři	už	jsou	natěšeni	na	novou	včelařskou	sezónu,	až	česna	úlů	
zase	ožijí.	V	pozadí	 se	 ale	objevuje	 strach	 z	průběhu	 letošní	
zimy.	Obavy	mohou	mít	 včelaři	 z	přemnožení	varroázy	hned	
na	startovní	čáře	v	jarních	měsících.	Letošní	zima	se	svým	prů-
během	podobá	zimě	v	roce	2007/08.	To	se	v	průběhu	teplé	zimy	
varroáza	tak	přemnožila,	že	v	roce	2008	vznikly	v	celé	ČR	ztrá-
ty	včelstev	o	45%.	Letošní	zima	je	o	něco	příznivější,	protože	
mrazíky	v	třetí	lednové	dekádě	přece	jenom	přišly	a	předčasný	
rozvoj	včel,	potažmo	varroázy,	mírně	přibrzdily.	Přesto	podle	
různých	úkazů	ve	včelstvu	zjistíte,	že	se	matky	rozkladly.	Ne-
přijde-li	vlna	velké	zimy,	můžeme	mít	na	jaře	silná,	dobře	vyvi-
nutá	včelstva.	Pokud	zima	přijde,	včely	se	stáhnou	do	zimního	
chomáče,	okrajové	plochy	plodu	neobsednou	a	nezahřejí	larvy	
svými	 tělíčky.	 Plod	 pak	 v	 buňkách	 uhyne,	 včely	 tak	 zbytečně	
ztratí	 určité	 množství	 zásob	 vynaložených	 na	 výživu	 těchto	
uhynulých	 larev	a	přibude	 jim	navíc	velká	práce	s	vynášením	
mrtvolek	a	s	vyčistěním	buněk.	To	včelstvo	značně	oslabí	a	na	
jaře	bude	málo	létavek	zajišťujících	snůšku	a	opylování	rostlin.	
Včelař	je	proti	těmto	vlivům	bezmocný.

	  Jan Štětina, VKM
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Tradiční hasičský ples opět nezklamal

Společenské	 oblečení,	 skvělá	 hudba,	 příjemná	 atmosféra,	
bohatá	tombola,	dobré	víno	i	jídlo,	tak	bychom	mohli	v	rych-
losti	charakterizovat	letošní	Hasičský	ples,	který	se	uskutečnil	
v	 sobotu	31.	 ledna	2015	 ve	 sportovní	hale	 v	Ostrožské	Nové	
Vsi.	 Přípravě	 plesu	 věnovali	 členové	 hasičského	 sboru	 pečli-
vou	 přípravu.	 Ples	 zahájil	 nový	 starosta	 sboru	 pan	 Petr	 Ver-
bík	 a	 poté	 vystoupili	 žáci	 základní	 školy	 se	 svojí	 polonézou.	
Děkujeme	jim	i	paní	učitelce	Markétě	Frantové,	která	s	nimi	
polonézu	 nacvičila.	 A	 bylo	 se	 opravdu	 na	 co	 dívat.	 K	 tanci	
a	poslechu	hrála	dechová	hudba	Novovešťanka	a	skupina	Pool.	
Vyvrcholením	plesu	se	stala	tombola,	ve	které	se	sešlo	téměř	

300	 cen.	 Snad	 všichni	 se	 těšili	 na	 to,	 že	 si	 z	 plesu	 odnesou	
aspoň	jednu	z	nich.	Těm,	kterým	se	to	povedlo,	gratulujeme,	
ostatním	přejeme,	aby	měli	příští	rok	šťastnější	ruku	při	vý-
běru	lístků.	Rádi	bychom	touto	cestou	poděkovali	hlavnímu	
sponzorovi	Kovovýrobě	Hoffmann	a	všem	ostatním	štědrým	
dárcům,	kteří	svým	darem	podpořili	dobrou	věc.	Výtěžek	ple-
su	sbor	investuje	do	nákupu	výzbroje	a	výstroje	a	na	činnost	
kolektivu	mladých	hasičů.	Děkujeme	 také	všem	organizáto-
rům	 a	 dobrovolníkům,	 kteří	 jakoukoli	 činností	 přispěli	 ke	
zdárnému	průběhu	plesu.	

Růžena Hlůšková, jednatelka SDH

SPOLKY
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Báleše provoněly Domeček
První	 letošní	beseda	na	Domečku	byla	20.	 ledna.	Těsto	na	

báleše	jsme	si	zadělali	ve	staré	kuchyni,	aby	nám	při	přenášení	
z	domu	nenachladlo.	Na	vále	nám	nakynula	spousta	hromádek	
–	 budoucích	 bálešů.	 Pan	 Kotačka	 umí	 zatopit	 a	 na	 roztopené	
plotně	starobylého	sporáku	se	smaží	jedna	báseň.	Za	chvíli	už	si	
hosté	pochutnávali	na	kdysi	běžném	jídle,	které	naše	maminky	
a	babičky	připravovaly	dost	často.	I	dnes	si	pochutnáme	na	bá-

lešku	potřeném	trochou	povidel	a	posypaném	mákem	s	cukrem.	
A	máme-li	k	 zapití	 ještě	horký	čaj	 či	 i	něco	ostřejšího,	 tak	ke	
spokojenosti	moc	nechybí.	

Mám	radost,	že	si	spoluobčané	našli	čas	a	chodí	si	popovídat,	
pokoštovat	(najdou	se	i	domácí	vzorky	na	ochutnání).

Děkuji	všem	ochotným	a	spolehlivým	lidem,	kteří	chodí	pra-
videlně	pomáhat	s	přípravou.		 -RA-

Repríza úspěšného muzikálu bude v neděli 15. března
Nejnovějším	 počinem	 z	 dílny	

divadla	BLIC	je	muzikál Černá je 
dobrá,	 který	 měl	 premiéru	 v	 so-
botu	 7.	 února	 2015	 v	 Ostrožské	
Nové	 Vsi.	 Zájem	 diváků	 byl	 tak	
velký,	že	při	představení	sál	pras-
kal	 ve	 švech.	 V	 této	 souvislosti	
si	 dovolujeme	 naše	 čtenáře	 upo-
zornit	a	pozvat	na	reprízu	tohoto	
muzikálu,	která	se	uskuteční	v ne-
děli 15. března 2015 v 17.00 hod. 
v sále bývalého kina v Ostrožské 
Nové Vsi.	Muzikál	 je	neobvyklou	
komedií,	která	diváky	vtahuje	do	
příběhu	rodiny	vlastnící	pohřební	
ústav.	 I	 když	 v	 současnosti	 patří	
téma	 smrti	 mezi	 velká	 společen-
ská	 tabu,	 divadelní	 hra	 se	 na	 ni	
zaměřuje	 s	 laskavým	 nadhledem	
a	humorem,	neboť	smrt	a	umírání	
je	 nedílnou	 součástí	 našich	 živo-
tů.	Na	jevišti	se	diváci	setkají	kro-
mě	 členů	 rodiny	 také	 se	 sborem	
duchů	nebo	se	strážným	andělem	
a	podívají	se,	jak	se	majitelé	pohřebního	ústavu	vypořádávají	
s	problémy,	které	 jim	do	cesty	staví	život.	Autorkou	divadel-
ní	 hry	 je	 Sylvie	 Zlatá	 a	 její	 komedie	 je	 protkána	 množstvím	
originálních	písní	a	zajímavých	tanců.	A	protože	na	premiéru	
byl	velmi	pěkný	ohlas	i	v	médiích,	přikládáme	citaci	z	článku	
týdeníku	Dobrý	den	s	Kurýrem,	který	vyšel	hned	v	pondělí	po	
premiéře:	„Beznadějně	vyprodaný	sál	novoveského	kina	prožil	
premiéru	muzikálu	Černá	je	dobrá.	Divadelní	soubor	BLIC	je	
jedno	z	nejlepších	amatérských	divadel	na	Slovácku,	které	se	
nikdy	nespokojí	s	lacinými	italskými	komediemi,	ale	vždy	sáh-
ne	 po	 kvalitním	 materiálu.	 Proto	 se	 režisérské	 duo	 manželů	

Andrey	a	Ivana	Helmichových	pustilo	do	nastudování	autor-
ského	muzikálu..…	A	že	se	bylo	na	co	dívat!	Inscenace	se	hem-
žila	duchy,	diváci	viděli	anděla	i	schizofrenního	Františka.	Hle-
diště	se	bavilo,	takže	potlesk	byl	dlouhý.	Výborné	zázemí	kina	
se	stylovým	osvětlením	a	ozvučením	dodalo	muzikálu	skvělou	
atmosféru,	kterou	si	vychutnávali	herci	i	diváci,	mezi	kterými	
se	 objevila	 i	 starostka	 Uh.	 Ostrohu	 Hana	 Příleská	 a	 domácí	
starosta	 Pavel	 Botek,	 jehož	 žena	 je	 členkou	 divadla	 BLIC.	
Podívat	se	a	podpořit	herce	přijeli	i	kolegové	z	Divadla	Brod	
s	principálem	Romanem	Švehlíkem….	Občerstvení	stylově	do-
plňovaly	rakvičky	se	šlehačkou	s	věnečky.		 Lukáš Maršík

14. ročník mezinárodní výstavy vín
Jak	je	to	již	každoroční	tradicí,	i	tento	rok	první	sobotu	

po	 Velikonocích	 se	 ve	 vinotéce	 U	 svatého	 Vavřinca	 v	 Ost-
rožské	Nové	Vsi	koná	Mezinárodní	výstava	vín,	a	to	14.	roč-
ník.	Tato	výstava	má	celé	řady	příznivců,	kteří	se	každoroč-
ně	těší	a	opět	se	zase	vrací	k	nám,	aby	ochutnali	celou	škálu	
kvalitních	vín	a	jiných	zvláštností.	Na	výstavě	totiž	účastník	
může	ochutnat	nejen	víno,	ale	rovněž	i	jiné	speciality	tohoto	
kraje.	

Výstava	je	unikátní	v	tom,	že	jednotlivé	vzorky	si	účast-
ník	nalévá	sám	(není	to	tudíž	řízená	degustace)	a	následně	
je	 hodnotí	 do	 katalogu,	 který	 získá	 při	 vstupu	 na	 výstavu.	
A	že	je	opravdu	co	hodnotit.	Navíc	se	to	vyplatí,	 jelikož	tak	
budete	mít	šanci	vyhrát	na	oplátku	 let	balónem.	Na	výstavě	
bude	okolo	250	druhů	vín	a	specialit,	a	to	nejen	z	tuzemska,	
ale	z	celého	světa.	Hodnotit	se	budou	bílá	vína,	červená	vína,	
rosé	a	klaret	a	od	14.00	ledové,	slámové,	bobul.výběry	aj.

Tento	 rok	 se	 výstava	 bude	 konat	 v	 sobotu	 11.	 4.	 2015.	
Začínat	se	bude	od	10:00	hodin	a	startovné	je	750	Kč.	Pro	

hosty	 je	 zajištěné	 občerstvení	
a	 pro	 radost	 bude	 od	 14:00	
hrát	 cimbálová	 muzika,	 takže	
bude	taky	veselo.	

Loňský	 ročník	 se	 vyvedl	
velkolepě	 a	 po	 celém	 nároč-
ném	 dnu	 se	 absolutním	 vítě-
zem	stal	Merlot	s	přívlastkem	
výběr	 z	 bobulí	 barrique	 z	 vi-
nařství	 Štěpán	 Maňák,	 Žádo-
vice.	

Takže	 pokud	 budete	 mít	
v	sobotu	11.	dubna	čas,	určitě	
se	stavte,	ale	doporučujeme	si	
na	to	vyhradit	celý	den,	proto-
že	i	pro	milovníky	vína	je	vel-
mi	náročné	dostat	se	do	cíle.

Roman Karbula



20  profil        www.onves.cz

Další fašank máme úspěšně za sebou
Po	Novém	roce	jsme	se	rozhodovali,	zda	ano	či	ne.	Zda	po-

řádat	fašank	či	nepořádat.	Zástupci	obce	a	FS	Novovešťanu	se	
dohodli,	že	ano.

V	sobotu	14.	února	byly	okolo	cest	a	chodníků	ještě	hroma-
dy	sněhu,	ale	sluníčko	hřálo	a	slibovalo	krásný	den.	Letos	jsme	
vycházeli	od	 fotbalového	hřiště	 (díky	Tondovi	Kalnému,	který	
nám	 poskytl	 v	 kabinách	 azyl).	 Na	 celodenní	 obchůzce	 vesnicí	
nás	provázela	dechová	hudba	Novovešťanka	a	mladí	muzikanti	
zastupující	cimbálovou	muziku.

Bylo	 to	 tradiční,	 pěkné.	 Oběd	 jsme	 smlsli	 na	 historickém	
domku.	Kotlíkový	guláš	nám	letos	uvařil	pan	Mirek	Kosík.	Byl	
skvělý!	 Po	 obědě	 jsme	 vyrazili	 směrem	 k	 Chylicím,	 ale	 obejít	
a	navštívit	všechny	domy	se	nám	letos	nepodařilo.	V	Nové	Vsi	
a	v	Chylicích	je	tolik	ulic,	uliček,	průchodů	a	zákoutí,	že	se	všu-
de	 nedostaneme.	 I	 tak	 jsme	 obchůzku	 s	 pozváním	 na	 večerní	
pochovávání	basy	ukončili	až	za	tmy.

Večer	jsme	se	sešli	na	orlovně,	abychom	ukončili	období	roz-
jařenosti,	veselí	a	radovánek	tím,	že	 ,,pochováme“	basu	a	při-
pravíme	se	na	klidný	předvelikonoční	čas.	Chasa	si	letos	pocho-
vala	basu	sama	(Franta	Miklíček)	byl	skvělý!	Škoda,	že	nedošlo	
na	slíbené	vystoupení.	Snad	o	nic	nepřijdeme	a	uvidíme	 je	na	
velikonoční	besedě	u	cimbálu.

A	nemáme	stárky.	Bývalo	zvykem,	že	na	fašank	jsme	věděli,	
kdo	bude	mít	čest	stát	se	stárkou	a	stárkem	na	hody.	Letos	in-
formace	váznou.	Tak	snad	se	vše	dovíme	na	Velikonoce.

Hned	v	úterý	po	fašanku	17.	února	byla	na	Domečku	,,pofa-
šanková“	beseda.	Tentokrát	jsme	zadělali	na	milosti	a	koblížky.	

Přišli	stálí	hosté,	ale	i	někteří,	které	jsme	přivítali	poprvé.	Ti	si	
prohlédli	dokončenou	úpravu	interiéru	staré	kuchyně	a	ložnice.	
Všichni	se	vrátili	do	vzpomínek	na	dětství,	na	návštěvy	u	staře-
nek,	tetiček	a	kmotřiček.	Poznávali	staré	záclony,	obrázky,	kří-
žek	či	 růženec	 s	modlitebními	knížkami.	Na	prostřeném	stole	
stojí	hrnek	od	ranní	bílé	kávy	s	nadrobeným	chlebem,	 talíř	 se	
lžičkou,	konvička	na	mléko	a	miska	na	vařené	brambory.	Nad	
stolem	jsou	kořenky	a	zásobníky	na	potraviny.	V	rohu	stojí	hrn-
ce	na	sádlo,	na	vařené	trnky,	ošatky	na	brambory,	bábovky	ně-
kolika	velikostí,	pekáč	na	velikou	husu.	Přijďte	se	podívat	 i	vy	
a	zavzpomínat	na	své	dětství.	Strávili	jsme	spolu	pěkný	podvečer	
a	rozcházeli	jsme	se	spokojeni.	 -RA-

kultura
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Informace z knihovny

Startuje nový projekt: Tátové čtou dětem
Svaz	knihovníků	a	informačních	pracovníků	České	republiky	

(SKIP)	a	Liga	otevřených	mužů	(LOM)	zahájily	v	lednu	společ-
nou	kampaň	na	podporu	čtení	„Tátové	čtou	dětem.“	Kampaň	
bude	probíhat	v	knihovnách	po	celé	České	republice	a	na	so-
ciálních	 sítích.	 „Chceme	 povzbudit	 otce,	 aby	 byli	 ve	 čtení	 dě-
tem	aktivnější,	mohou	tak	pozitivně	ovlivnit	rodinné	vztahy,	ale	
i	čtenářské	návyky	a	školní	výsledky	svých	potomků,“	říká	PhDr.	
Martin	Jára,	psycholog	a	ředitel	Ligy	otevřených	mužů.	Navíc	
výzkumy	ukazují	jasnou	souvislost	mezi	čtením	dětem	a	pokro-
ky	ve	škole.

Podle	průzkumu	Národní	knihovny	realizované	výzkumnou	
agenturou	Mediaresearch	v	roce	2014	všeobecně	většina	rodičů	
považuje	čtení	za	jeden	z	klíčových	faktorů	vzdělání	svých	dětí.	
Ovšem	dětem	čtou	především	matky.	Denně	čte	dětem	(1.	–	3.	
třída	ZŠ)	kolem	22	%	matek	a	pouze	9	%	otců.	Průměrná	doba	
společného	čtení	rodičů	s	dětmi	je	zhruba	25	minut.

Rodiče	mají	zásadní	vliv	na	výběr	knih	a	pozdější	čtení	svých	
dětí.	Chlapci	čtou	výrazně	méně	než	dívky	a	tento	rozdíl	se	ješ-
tě	s	věkem	dále	zvyšuje.	V	dospělosti	čtou	sami	otcové	výrazně	
méně	než	matky	(výrazně	méně	také	knihy	–	nejčastěji	noviny).	
Je	tedy	patrné,	že	čtenářství	knih	se	stává	genderově	vyhraně-
nou	činností	–	chlapci	nemají	ve	svých	otcích	dostatečný	vzor,	
neboť	otcové	sami	nečtou.	Cílem	kampaně	bude	proto	podpořit	
táty	v	tom,	aby	svým	dětem	četli.

V	knihovnách	SKIP	vyhlašuje	soutěž	o	Tátu	čtenáře.	Táta	-	
čtenář	by	měl	splnit	následující	kritéria:	

•	 v	roce	hodnocení	má	nezletilé	dítě/děti,
•	 v	roce	hodnocení	je	on	i	dítě/děti	čtenářem	knihovny,
•	 zúčastňuje	se	aktivit	knihovny
V	průběhu	března	budou	vyhodnoceni	 tátové	-	čtenáři	ne-

jen	jednotlivých	knihoven,	ale	také	všech	krajů	a	celostátní	vítěz	
bude	 slavnostně	představen	v	přímém	přenosu	České	 televize	
v	 rámci	 předávání	 cen	 Magnesia	 Litera	 2015.	 SKIP	 ve	 spolu-
práci	 se	 zúčastněnými	 knihovnami	 zajistí	 slavnostní	 ocenění	
nejlepšího	táty	čtenáře.	V	průběhu	kampaně	bude	každý	týden	
Liga	otevřených	mužů	dávat	 tátům	tipy	na	knihu	ke	čtení	pro	
své	děti.

	

Večerní tátové aneb Knížka jako pojistka kon-
taktu s dětmi

Jeden	dost	pracovně	vytížený	táta	se	mne	ptal	na	radu:	"Ve-
čer	přijdu	domů	nejdřív	 v	 šest.	Děti	 se	na	mne	 těší,	 já	na	ně,	
ale	po	večeři	už	se	tak	leda	umyjí	a	jdou	spát...	Co	s	nimi	ješ-
tě	můžu	stihnout?"	Rada	byla	jednoduchá:	"Číst	jim	na	dobrou	
noc."	Protože	takové	čtení	má	hned	několik	dobrých	důsledků	
pro	všechny	zúčastněné.

Čas	 před	 usnutím	 je	 psychologicky	 vzato	 hodně	 důležitý,	
protože	ukončuje	cyklus	dne:	děti	zpomalují	vnitřní	i	vnější	běh,	
zklidňují	se	a	(dříve	či	později)	se	vydají	do	spánku	načerpat	síly.	
Dobrá	knížka	a	tátův	hlas	můžou	ten	dojezd	zpříjemnit.	Pokud	
se	z	večerního	čtení	stane	zvyk,	tím	lépe,	protože	vznikne	rituál,	
který	přináší	všem	zúčastněným	jistotu,	že	se	přece	jen	potkají	
a	něco	málo	spolu	ještě	zažijí.	A	to	něco	je	navíc	milé	a	intimní.	

Samozřejmě,	tátové	mohou	číst	dětem	i	v	jinou	denní	dobu.	
Dokonce	by	měli,	protože	zatím	za	maminkami	a	prarodiči	ve	
statistikách	zaostávají.	A	přitom	je	jejich	role	ve	vývoji	dětí	i	dět-

ské	čtenářské	gramotnosti	nezastupitelná.	Je	například	pravdě-
podobné,	že	kdyby	synové	viděli	své	otce	častěji	číst,	častěji	by	
dávali	přednost	knize	před	počítačovými	hrami.	

Táta	ale	není	jen	čtenářský	vzor.	Je	to	člověk,	který	by	měl	
být	svým	potomkům	nablízku.	A	čtení	je	víc	než	dobrá	záminka.

Martin	Jára,	psycholog,	Liga	otevřených	mužů

7 zpráv pro táty, kteří chtějí číst dětem 
3 proč

•	 Jste	kamarádem:	děti	si	s	vámi	zažijí	(aspoň	ve	fantazii)	
pořádná	dobrodružství	

•	 Jste	vzorem:	děti	(a	zejména	synové)	díky	vám	získají	ke	
čtení	pozitivní	vztah

•	 Jste	učitelem:	děti	se	leccos	dozvědí	o	světě	a	budou	v	tom	
chtít	pokračovat	i	ve	škole	

3 jak 
•	 Vraťte	se	ke	knížce	svého	dětství:	předáte	něco,	co	je	pro	

vás	důležité	
•	 Čtení	občas	přerušte	a	ptejte	se	na	jednání	postav	příbě-

hu:	zjistíte	něco	o	dětech	i	o	sobě	
•	 Zvykněte	si	číst	dětem	před	spaním:	vyvážíte	čas,	kdy	jim	

přes	den	chybíte
1 bonus

•	 Čtení	dětem	potěší:	kdy	jindy	vás	ochotně	a	pozorně	po-
slouchají	:)		 Hanka Uherková

Hledáme tátu - čtenáře
Přihlásit se může každý čtenář naší knihovny, který:

•má alespoň jedno nezletilé dítě/děti • on i dítě jsou čtenáři knihovny•aktivně spolu navštěvují knihovnu•
Nominace	přijímáme	v	Místní	knihovně	v	Ostrožské	Nové	Vsi	osobně	

nebo	telefonicky	(603	823	942)	nebo	e-mailem	:	knihovna@onves.cz	do	15.	března	2015.
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Z pouti do Kalvárie
V	 novoveském	 Domeč-

ku,	 tedy	 společenském,	 kul-
turním	 a	 muzejním	 středis-
ku,	visí	obraz	poutního	místa	
Kalwarie	 Zebrzydowské.	
Pročpak	zrovna	obraz	tohoto	
poutního	místa?	

Od	 dětství	 jsem	 slýchal	
vypravování	 mojí	 babičky,	
že	 její	 stařeček	 Antonín	 Ša-
nák	 (1848	 –	 1927)	 z	 Chylic	
chodíval	každoročně	do	Kal-
várie	a	přinesl	 z	pouti	 velký	
obraz	 tohoto	 místa,	 který	
visel	 doma	 v	 jizbě,	 a	 kde	 je	
mu	konec,	už	se	neví.	Po	le-

tech	jsem	tento	obraz	uviděl	při	návštěvě	ve	Vlčnově	a	pak	ještě	
mnohokrát	jsem	o	něm	slyšel,	že	ti	a	oni	jej	měli	doma.	Jak	vi-
dět,	jeden	se	v	Nové	Vsi	zachoval	a	visí	na	Domečku.

Kalwarie	 Zebrzydowska	 (čti	 Kalvárie	 Zebřidovská)	 leží	 ve	
staré	 Haliči,	 někdejším	 rakouském	 záboru	 Polska,	 kousek	 od	
staré	 Severní	 dráhy	 císaře	 Ferdinanda	 Vídeň	 -	 Lvov	 asi	 třicet	
kilometrů	před	Krakovem.	Zakladatel	tohoto	Polského	Jeruza-
léma	 byl	 Mikolaj	 Zebrzydowski	 (1553	 –	 1620).	 Tento	 šlechtic	
měl	v	 tomto	kraji	nějaké	 statky	a	 se	 svojí	 ženou	Dorotou	zde	
hospodařil.	 Věnoval	 se	 také	 politice,	 zastával	 řadu	 úřadů,	 byl	
například	 vojvodou	 lublinským,	 starostou	 krakovským,	 spolu-
pracovníkem	 krále	 Zikmunda	 III.,	 ale	 především	 se	 proslavil	
svědomitostí	 v	 zastávaných	 úřadech,	 zbožností	 a	 příkladným	
rodinným	 životem.	 Přátelil	 se	 s	 jezuity,	 bernardiny	 (reformo-
vanými	 polskými	 františkány),	 milosrdnými	 bratry	 a	 bosými	
karmelitány	a	pro	všechny	tyto	řády	založil	kláštery.	Svatý	rok	
1600	jej	inspiroval	ke	zbudování	kláštera	bernardinů	a	poutního	
místa,	které	by	připomínalo	Jeruzalém.	V	roce	1602	došlo	k	for-
málnímu	založení	a	v	roce	1604	na	místo	přišli	první	otcové	Jan	
Poniatowski	 a	 Filip	 Loncki.	 Když	 byl	 klášter	 dostavěn,	 kostel	
vybudován	a	v	něm	umístěn	milostný	obraz	Panny	Marie,	začalo	
budování	několika	desítek	kostelů	a	kaplí	po	okolních	kopcích	
a	lesích,	které	byly	zasvěceny	osobám	z	Ježíšova	života	a	nebo	
připomínající	Kristovo	utrpení.	Tak	je	zde	na	několikakilomet-
rových	trasách	Dům	Piláta,	Večeřadlo,	Palác	Kaifášův,	kostely	
tří	Kristových	pádů	pod	křížem	a	další	a	další.

V	 roce	 1772	 se	 Kalwarie	 dostala	 pod	 žezlo	 Marie	 Terezie	
a	byla	v	 jednom	společném	státě	s	námi	do	roku	1918.	Máme	
zprávy	z	poloviny	19.	století,	že	do	Kalvárie	chodili	na	pouť	No-
vovešťané	a	Chyličané.	Byli	zřejmě	svědky	korunovace	obrazu	
Panny	Marie,	kterou	vykonal	krakovský	biskup	kardinál	Albin	

Dunajewski	v	roce	1887.	Nejznámějším	bernardinem	v	dobách	
největšího	přílivu	Moravanů	byl	P.	Felicián	Fierek,	který	zemřel	
v	 roce	1910,	kterého	asi	naši	předkové	znali.	Ve	20.	 století	 se	
toto	místo	proslavilo	velikonočními	hrami,	zvanými	Mysteria,	za	
účasti	tisíců	a	tisíců	poutníků.	Od	dětství	do	Kalvárie	přicházel	
Karol	Wojtyla	se	svým	tatínkem,	několikrát	pak	toto	místo,	jako	
své	nejmilejší,	navštívil	i	jako	papež	Jan	Pavel	II.	Také	Benedikt	
XVI.	vykonal	pouť	do	Kalvárie.	Pokud	se	nepletu,	poslední	vel-
ká	pouť	z	Ostrožské	Nové	Vsi	do	Kalvárie	se	konala	v	roce	2008.

V	místě	je	především	krásný	kostel,	dobře	fungující	klášter,	
velký	a	levný	poutní	dům,	dobré	stravování,	krásná	krajina.	Roz-
hodně	toto	místo	stojí	za	návštěvu	poutní	nebo	turistickou.	Ve	
šlépějích	našich	otců,	stařečků	a	prastařečků	…

Vladimír Teťhal

Dvě z mnoha „jeruzalémských“ kaplí

Mikolaj Zebrzydowski

Poutní kostel

Felician Fierek
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Procházka po hřbitově aneb Porodní bába
Už	 v	 pradávných	

dobách	 doprovázela	
příchod	 nového	 člo-
věka	 na	 svět	 žena,	
jejímž	 úkolem	 bylo	
pomoci	 mamince	 při	
porodu,	 informovat	
ji	 o	 všem	 potřebném,	
radit	 a	 také	 přiložit	
ruku	 k	 dílu.	 O	 porod-
ních	 asistentkách	 už	
vypráví	Starý	zákon,	ve	
kterém	se	píše,	 jak	 fa-
rao	po	nich	požadoval,	
aby	 zabíjely	 narozené	
židovské	chlapce.	Poz-
ději,	v	našich	dějinách,	
máme	nepatrné	zprávy	
o	ženách,	které	pomá-
haly	při	porodu,	ale	až	
v	 druhé	 polovině	 18.	
století	 vznikla	 úřední	
instituce	 porodních	
asistentek.

Za	 vlády	 Marie	
Terezie	 (1740	 –	 1780)	
se	 vidělo	 jako	 vhodné	
začít	 pečovat	 o	 poro-
dy,	aby	státu	nechyběli	
budoucí	 řemeslníci,	
zemědělci	 a	 vojáci.	
Ostatně	 každý	 rozum-
ný	 stát	 se	 snaží	 o	 to,	
aby	 nebyla	 populační	 krize	 a	 eliminuje	 excesy	 a	 deviace,	
které	 jsou	v	 rozporu	 se	 zdravým	 fungováním	rodiny,	 tedy	
manželů	 a	 jejich	 dětí.	 A	 tak	 Marie	 Terezie,	 která	 mezi	
nejvlivnějšími	poradci	měla	svého	osobního	lékaře	Gerar-
da	 van	 Swietena,	 obrátila	 pozornost	 i	 k	 průběhu	 porodů,	
aby	 se	 omezila	 dětská	 úmrtnost.	 Heinrich	 Cranz,	 profe-
sor	 lékařství	 na	 vídeňské	 univerzitě,	 napsal	 příručku	 pro	
porodní	 asistentky.	 Mladý	 Vídeňák,	 rodem	 z	 Velehradu,	
který	 se	 jmenoval	 Josef	 Valentin	 Zlobický	 (1743	 –	 1810),	
tuto	knížku	přeložil	do	češtiny	a	v	roce	1772	vyšla	tiskem.	
Celý	 název	 byl	 Vedení	 k	 pravému	 a	 dokonalému	 Babímu	
umění,	 kteréž	 Jindrich	 Ján	 Nepomuk	 Kranc,	 lékařského	
umění	doktor	a	římsko-císařský	akademie	skoumání	přiro-
zenosti	 spoluoud	 v	 německé	 řeči	 shotovil.	 Josef	 Zlobický	
ale	na	český	 jazyk	obrátil	a	na	světlo	vydal	nákladem	Její	
římsko-císařské,	královské	a	apoštolské	Milosti	Marie	Te-
rezie.	 Vytištěno	 ve	 Vídni	 s	 stulcovým	 písmem	 za	 faktora	
Jána	Escherycha	leta	1772.	Tak	tady	byl	začátek	„babského	
umění“	 a	 úředních	 porodních	 bab,	 což	 bylo	 oficiální	 po-
jmenování.	„Porodní	bába“	byla	snad	v	každé	větší	vesnici,	
někdy	jich	bylo	i	víc.

Na	našem	hřbitově	se	zachoval	hrob	jedné	z	„porodních	
bab“,	 a	 sice	 Marie	 Malíkové.	 Narodila	 se	 v	 Nové	 Vsi	 22.	
února	 1859	 jako	 Mariana	 Štěrbová.	 Tatínek	 se	 jmenoval	
Václav,	byl	domkařem,	původem	z	Chylic,	maminka	Kate-
řina	byla	 rozená	 Trávníčková	 z	Kvačic.	Dne	13.	 září	 1881	
se	v	Nové	Vsi	provdala	 za	kováře	 z	Hluku	Františka	Ma-
líka,	 narozeného	 17.	 dubna	 1857.	 Oddal	 je	 farář	 Sedlák	
a	 za	 svědky	 šli	 František	 Botek,	 třetinák	 z	 Chylic	 č.	 44,	
a	Karel	Kremer,	domkař	a	kovář	z	Hluku	č.	44.	Podle	no-
voveských	matrik	jako	první	jejich	dítě	se	narodil	Antonín	
dne	4.	června	1894.	Antonín	se	později	oženil	s	Františkou	
Maňasovou.	V	novoveské	farnosti	už	tehdy	působila	Marie	

Malíková	jako	„bába“,	
vždy	 byla	 uvedena	
v	 matrice	 u	 každého	
křtu,	 bydlela	 tehdy	 na	
čísle	 236.	 Na	 počátku	
90.	 let,	 kdy	 Malíková	
nastoupila	 do	 svého	
úřadu,	práce	a	poslání,	
ještě	 dosluhovaly	 Jo-
sefa	Matějková	z	Nové	
Vsi	 č.	 274	 a	 v	 Chyli-
cích	Anežka	Macubová	
z	č.	12.

Přibližně	 po	 tři	
desetiletí	 pomáhala	
Marie	 Malíková	 ma-
lým	 Novovešťanům	
a	 Chyličanům	 na	 svět.	
Ovdověla	13.	července	
1928	a	manžela	přežila	
o	 celé	 desetiletí.	 Když	
12.	prosince	1939	na	č.	
288	 zemřela,	 připra-
vená	 na	 smrt	 koope-
rátorem	 Vladimírem	
Segetem,	 bylo	 už	 do	
matriky	 zapsáno	 mo-
derní	pojmenování	její	
práce	 –	 porodní	 asis-
tentka.	 Dne	 15.	 pro-
since	 1939	 ji	 pochoval	
farář	 a	 kanovník	 Mo-
řic	 Luska.	 Na	 pomní-

ku,	na	kterém	je	její	fotografie,	jsou	vyryta	slova:	Za	vaše	
práce	a	starosti	Bůh	vám	dej	věčné	radosti.

Vladimír Teťhal

Hrob Smělíků

Marie Malíková



24  profil        www.onves.cz

historie

Školní rok 1963/64
Školní	 rok	 byl	 slavnost-

ně	 zahájen	 v	 pondělí	 2.	 září	
1963.	 Po	 shromáždění	 před	
školou	 odešli	 všichni	 žáci	
s	 učiteli	 a	 rodiči	 na	 Lido-
vý	 dům,	 kde	 po	 přivítání	
všech	 přítomných	 promlu-
vil	 ředitel	 školy	 o	 úkolech	
v	 nastávajícím	 roce,	 poučil	
žactvo	 o	 správném	 chování	
a	 připomněl	 jim	 jejich	 úko-
ly.	 Zvlášť	 se	 obrátil	 na	 žáky	
prvních	tříd	a	na	žáky	končící	
školní	 docházku.	 Zástupci	
MNV,	dalších	složek	a	závo-
dů	 pozdravili	 učitele	 a	 žáky	
a	popřáli	jim	hodně	úspěchů	
v	novém	školním	roce.	Nově	
ustanovený	 učitel	 Miroslav	
Hron	 předvedl	 potom	 na	
housle	 dvě	 koncertní	 čísla.	
Po	 návratu	 do	 tříd,	 ve	 kte-
rých	 byly	 již	 připraveny	 pro	
žáky	učebnice	a	školní	potře-
by,	vyslechlo	žactvo	rozhlaso-
vý	projev	k	zahájení	školního	
roku	 a	 po	 informacích	 třídních	 učitelů	 o	 školním	 řádu	 odešlo	
žactvo	 domů.	 Normální	 vyučování	 bylo	 ztíženo	 tím,	 že	 okresní	
stavební	podnik	nedokončil	opravu	školy	plánovanou	přes	prázd-
niny,	a	proto	bylo	nutno	vyučovat	na	směny	i	v	6.	–	9.	ročníku	do	
21.	září,	dokdy	pokládali	pasekáři	novou	podlahu	do	7	učeben.	
Oproti	minulému	školnímu	roku	byl	učitelský	sbor	značně	změ-
něn.	 Ředitelem	 školy	 byl	 opět	 Josef	 Balcárek,	 jeho	 zástupcem	
František	 Gajdoš.	 Na	 vlastní	 žádost	 byli	 přeloženi:	 Jitka	 Holu-
bová	–ZDŠ	–	Brno	–	Zastávka,	Zdena	Matějíčková	–	ZDŠ	–	Bá-
nov,	Ludmila	Míková	–	ZDŠ	–	Veselí	nad	Mor.,	Olga	Hyráková,	
která	od	1.	9.	do	20.	12.	měla	mateřskou	dovolenou	a	potom	byla	
ustanovena	–	ZDŠ	–	Bánov,	Jaroslav	Polanský	–	ZDŠ	–	Hodo-
nín,	Marie	Zubrová	–	ZDŠ	–	Kunovice,	ze	služebních	důvodů	byli	
přeloženi:	Marie	Hauerlandová	–	ZDŠ	–	Dolní	Němčí,	Miroslav	
Pilátek	–	ZDŠ	–	Bílovice	a	do	starobního	důchodu	odešly:	Ma-
rie	Balcárková,	Františka	Vrbíčková.	Místo	nich	bylo	ustanove-
no	celkem	10	nových	učitelských	sil.	Na	1.	–	5.	postupný	ročník	
nově	 přišly:	 Marie	 Sukupová	 z	 Kunovic,	 která	 první	 rok	 svého	
působení	 vyučovala	 na	 ZDŠ	 v	 Březové,	 Miroslava	 Honcová	 –	
Kabelková,	vyučující	již	12	rok,	posledně	na	I.	ZDŠ	ve	Strážnici	
a	Anna	Čerešňáková	z	Lipova,	která	působila	jeden	rok	na	ZDŠ	
ve	 Vážanech.	 Dále	 nastoupila	 Helena	 Gajdacsová	 –	 Konečná,	
která	v	loňském	roce	již	v	září	onemocněla	a	po	celý	školní	rok	
již	nevyučovala.	V	této	době	se	provdala	a	od	25.	2.	do	19.	6.	1963	
měla	mateřskou	dovolenou.	Na	6.	–	9.	ročník	byli	nově	ustano-
veni:	Miroslav	Hron,	který	vyučuje	již	14	rok	a	posledně	působil	
na	ZDŠ	v	Gottwaldově	–	Bartošova	čtvrt	a	má	aprobaci	výtvarná	
a	hudební	výchova,	pak	Eva	Stavělová	z	Uh.	Brodu,	vyučující	6	
rok,	která	byla	přeložena	ze	ZDŠ	Koryčany	–	aprobaci	zeměpis,	
přírodopis	a	práce	na	pozemku,	Klementina	Ryllová	z	Dubňan,	
která	po	tříletém	působení	na	ZDŠ	v	Dolních	Bojanovicích	byla	
přeložena	na	vlastní	žádost	na	náš	okres	má	aprobaci	pro	1.	–	5.	
postupný	ročník,	ale	dálkově	studuje	2.	ročník	PI	v	Gottwaldo-
vě	předměty	čeština	a	ruština,	Marie	Kožinová,	absolventka	PI	
v	Brně,	s	aprobací	občanská	výchova,	jazyk	ruský	a	tělesná	výcho-
va,	 její	trvalé	bydliště	je	Brno,	Blažena	Pochylá,	absolventka	PI	
v	Gottwaldově	s	aprobací	matematika,	fyzika,	práce	v	dílnách,	by-
dlí	v	Uh.	Hradišti	–	Sady	a	v	pololetních	prázdninách	se	provdala	
a	změnila	příjmení	na	Kodrlová.	Na	uvolněné	místo	skupinové	
vedoucí	byla	ustanovena	Marie	Habartová	z	Kunovic,	úřednice	

z	n.	p.	Oděvní	sklady	Uh.	Ostroh,	která	dálkově	studuje	1.	ročník	
PI	v	Gottwaldově	předměty	čeština	a	dějepis.	V	letošním	školním	
roce	bylo	opět	vyučováno	v	17	třídách	s	celkovým	počtem	žactva	
510	(z	toho	260	dívek).	Všechny	postupné	ročníky	byly	vyučovány	
ve	 dvou	 souběžných	 třídách,	 jenom	 žáci	 8.	 třídy	 byli	 vyučováni	
v	jedné	třídě.
I.A	 Jarmila	Rybáčková	 34	žáků
I.B		 Marie	Liasovská	 33
II.A	 Helena	Gajdácsová	 33
II.B	 Miroslava	Hastíková	 33
III.A	 Marie	Sukupová	 32
III.B	 Drahomíra	Šálková	 31
IV.A	 Miroslava	Honcová	 32
IV.B	 Jana	Výrutová	 30
V.A	 Vladimír	Remeš	 26
V.B	 Anna	Čerešňáková	 26
VI.A	 Marie	Kožinová	 31
VI.B	 Blažena	Kodrlová	 29
VII.A	 Eva	Stavělová	 30
VII.B	 Naděžda	Krybusová	 31
VIII.	 Jindřich	Polášek	 31
IX.A	 Jaroslav	Novák	 24
IX.B	 Miroslav	Hron	 24
17	tříd	 Celkem	 510	žáků

Ředitel	a	zástupce	ředitele	vykonali	za	rok	celkem	96	hospi-
tací,	na	nichž	se	přesvědčili,	že	učivo	bylo	probráno	a	procvičeno.	
Nestalo	se	tak	v	dějepise	v	devátých	třídách,	kde	učebnice	byly	
dodány	až	v	listopadu.	Též	učebnice	fyziky	pro	9.	ročník	byly	do-
dány	až	v	prosinci,	proto	učivo	bylo	probíráno	dle	starých	učebnic	
podle	odepsaných	osnov.	Hlavní	pozornost	byla	věnována	mate-
matice	a	přírodním	vědám.	Úroveň	vědomostí	z	matematiky	v	1.	
až	6.	postupném	ročníku	můžeme	hodnotit	celkem	velmi	dobře,	
v	7.	až	9.	ročníku	dobře.	Žáci	v	těchto	třídách	byli	méně	aktivní	
než	ve	 třídách	nižších.	Ku	zlepšení	názoru	používali	p.	uč.	Ko-
drlová	 i	 Jar.	 Novák	 v	 matematice	 i	 promítání	 odborných	 filmů	
z	okresního	pedagogického	střediska	v	Uh.	Hradišti.	Matematic-
ké	olympiády	v	rámci	okresního	kola	se	zúčastnili	žáci	Vl.	Remeš,	
Jar.	Štěrbová,	Mir.	Vitková.	Velmi	mnoho	filmů	bylo	využito	ve	
fyzice	a	přírodopisu.	Probrané	učivo	bylo	doplňováno	i	při	čas-
tých	exkurzích.	Eva	Stavělová	opatřila	pro	přírodopisný	kabinet	

1. A paní uč. Liasovská
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novou	sbírku	minerálů.	Stav	vědomostí	v	jazyce	českém	v	6.	až	9.	
ročníku	nedává	důvod	k	uspokojení.	Stále	je	mnoho	žáků,	jimž	
pravopis	činí	obtíže,	jejich	vyjadřování	je	chudé,	slohově	nevy-
hovující.	Celkem	lze	říci,	že	naši	žáci	málo	čtou.	V	únoru	byla	
provedena	na	škole	 soutěž	 tvořivosti	mládeže	v	 recitaci,	které	
se	zúčastnili	25	žáků.	V	polytechnické	výchově	nebyly	splněny	
požadavky	osnov	prací	v	dílnách	pro	nedostatek	materiálu	a	ná-
řadí.	Na	školním	pozemku	se	pracovalo	ve	12	pařeništích	a	celý	
pozemek	byl	věnován	na	zelinářskou	produkci.	Toto	zaměření	se	
hlavně	během	prázdnin	ukázalo	neúnosným,	poněvadž	tak	vel-
ká	ploch	potřebuje	denní	práci	několika	dospělých	osob.	I	když	
denně	pracovalo	na	pozemku	několik	žáků	za	dozoru	učitelů,	
nestačili	zbavit	pole	plevele.	Tělesná	výchova	byla	prováděna	na	
školním	 hřišti,	 které	 bylo	 letos	 rozšířeno	 o	 hřiště	 pro	 košíko-
vou.	Na	něm	v	zimě	bylo	nastříkáno	kluziště,	takže	všechny	třídy	
v	zimě	mohly	v	Tv	bruslit.	Jinak	škola	opět	využívala	sálu	na	Li-
dovém	domě,	případně	hřiště	TJ	Tatran	u	nádraží.	Zásluhou	uč.	
Kožinové	a	Klem.	Ryllové	dosahovala	škola	pěkných	výsledků.	
V	lehkoatletickém	čtyřboji	se	stali	přeborníky	školy	Jiří	Gayer	
a	Jaroslav	Balaštík.	Nejlepším	sportovcem	školy	byl	Petr	Foltýn,	
žák	VIII.tř.,	 který	 se	probojoval	 až	do	krajského	kola,	 kde	ve	
skolku	dalekém	obsadil	třetí	a	v	běhu	na	60	m	páté	místo.	Jme-
novaný	se	však	účastnil	i	celostátního	kola	v	Praze.	Tam	získal	3.	
místo	v	běhu	na	100m	a	v	běhu	na	500m,	ve	vrhu	koulí	obsadil	5.	
místo.	V	celkové	klasifika-
ci	obdrželo	celkem	21	žáků	
38	 nedostatečných	 a	 sice	
v	 1.	 –	 4.	 ročníku	 4	 žáci	
z	 matematiky	 a	 1	 z	 nich	
i	z	Jč.	Tři	žáci	postupují	do	
vyššího	 ročníku,	 1	 žákyně	
bude	 opakovat	 1.	 třídu.	
V	 5.	 –	 9.	 ročníku	 celkem	
17	 žáků	 obdrželo	 32	 ne-
dostatečných	 a	 to	 10	 žáků	
z	Jč,	6	z	Jr,	3	z	M,	4	Fy,	2	
z	 Př	 a	 jeden	 z	 Vl.	 Z	 toho	
10	 žákům	 byly	 povoleny	
opravky	před	prázdninami,	
při	nichž	8	žáků	uspělo.	Na	
konci	prázdnin	bude	konat	
opravné	zkoušky	celkem	5	
žáků.	 Nepostupují	 3	 žáci,	
kteří	měli	na	 vysvědčení	3	
nedostatečné.	Ani	s	chová-
ním	 žáků,	 zejména	 o	 pře-

stávkách	 a	 mimo	 školu,	 nemů-
žeme	 být	 spokojeni.	 Po	 některé	
přestupky	 bylo	 celkem	 18	 žáků	
potrestáno:	 třídní	 důtkou	 5,	 ře-
ditelskou	 6,	 druhým	 stupněm	
7	žáků.

Letos	 pracovali	 žáci	 v	 těch-
to	 zájmových	 kroužcích:	 mladý	
zdravotník	 I.	 i	 II.	 stupeň,	 lehká	
atletika,	 stolní	 tenis,	 kanoisté,	
dramatický,	 recitační,	 fotogra-
fický,	 stolařský,	 radistický,	 pa-
rašutistický,	 celkem	 11	 kroužků	
a	v	nich	pracovalo	158	žáků.	Kro-
mě	těchto	kroužků	279	žáků	cvi-
čilo	v	TJ	Tatranu	a	39	bylo	zapo-
jeno	do	cvičení	v	obou	požárních	
sborech	 jako	 mladí	 požárníci,	
kteří	se	zúčastnili	různých	soutě-
ží,	dokonce	i	krajských.	Družstva	
bojovala	 v	 okresním	 přeboru	
žáků	 v	 kopané,	 v	 ledním	 hokeji	

a	odbíjené.	Také	do	nepovinných	předmětů	se	přihlásilo	dosta-
tečné	množství	žáků:	jazyk	německý,	kurz	šití	a	vaření,	sportov-
ní	hry,	 sborový	zpěv,	výtvarná	výchova,	praktika	z	přírodopisu	
a	z	 fyziky.	Od	1.	 ledna	1963	stala	se	školnicí	v	budově	číslo	1.	
Hedvika	Hlůšková	a	uklizečkou	Ludmila	Dvořáková.	V	budově	
číslo	2	je	již	od	roku	1958	školnicí	Marie	Balajková	a	uklizečkou	
byla	Anna	Kunovjánková.	Tato	však	od	1.	7.	z	rodinných	důvodů	
zanechala	 školní	 práce.	 Od	 1.	dubna	L.	Dvořáková	nastoupila	
mateřskou	dovolenou	a	místo	ní	vypomáhá	ve	škole	Hedvika	Ši-
šáková.	Dne	17.	července	při	 čištění	oken	utrpěla	H.	Hlůšková	
úraz	a	místo	ní	nastoupila	k	úklidu	Antonie	Kovaříková.

Od	15.	6.	byla	prováděna	v	budově	č.1	generální	oprava	v	plá-
nované	částce	120	000	Kč.	Byla	vyměněna	v	 čelní	 části	budovy	
všechna	okna,	celé	průčelí	bylo	omítnuto	a	upraveno	fasádou,	do	
7	učeben	byly	na	betonový	podklad	položeny	parkety,	byl	upra-
ven	vchod	do	budovy	a	dány	sem	nové	železné	dveře.	O	letošních	
prázdninách	byly	nově	natřeny	všechny	dveře	v	budově	č.	1,	nově	
vylíčeny	chodby	a	ve	třídách	opravena	malba.

Závěr	školního	roku	byl	proveden	za	účasti	zástupců	všech	
významných	složek	v	obci	na	Lidovém	domě.	Na	této	slavnosti	
byly	žákům	předány	diplomy	a	knižní	odměny.	Po	slavnosti	byla	
žákům	rozdána	vysvědčení.

V	Ostrožské	Nové	Vsi	18.	srpna	1964.,	Josef	Balcárek,	ředi-
tel	školy Ze školní kroniky vypsala MV

1. B paní uč. Rybáčková

IX.AB pan učitel J. Novák a M. Hron
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Přípravy Stonožek na jarní sezónu soutěží vrcholí
Díky	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 obecnímu	 grantu	 jsme	

mohli	děvčatům	z	Aerobik	klubu	Stonožka	pořídit	prostorová	
zrcadla,	která	jim	slouží	k	tréninkům.	Můžou	tak	svůj	předve-
dený	pohyb	sledovat	a	ladit	se	synchronizací	celého	týmu.	Pro	
letošní	sezónu	oddíl	Stonožka	postavil	dva	týmy	II.	a	III.	kate-
gorie.	Jsou	to	děvčata	ve	věku	8-13	let.	18	mladších	děvčat	se	
předvede	v	estetické	skladbě	skupinového	aerobiku	s	názvem	
„Barbíny	jsou	blondýny“.	14	starších	děvčat	se	nechalo	inspiro-
vat	známou	trilogií	Pán	prstenů	a	ty	si	nazvaly	svoji	estetickou	
skladbu	„Famfrpálové	utkání“.	Obě	skladby	nacvičila	Denisa	
Látová.	

Soutěžní	šňůra	začíná	28.	3.	2015	v	Uh.Ostrohu	a	končí	až	
v	měsíci	červnu.	

Přeji děvčatům co nejlepší výsledky a radost z pohybu!
Maminky	zvu	na	pravidelné	hodiny	„Core	Pilates“	a	„Wor-

kout	 aktivity“,	 které	 se	 konají	 v	 tělocvičně	 ZŠ	 v	 Ostrožské	
Nové	Vsi	od	20	hodin.		 Bohdana Poláchová

Gymnastický oddíl
Jarní	 část	 začal	 náš	 oddíl	 gymnastiky	 pořádáním	 závodů	

O	putovní	slovácký	džbánek.	Za	účasti	oddílů	z	Uh.	Ostrohu,	
Valašského	 Meziříčí,	 Chropyně,	 Zlína	 a	 Bučovic	 se	 závodilo	
v	nejmenší	kategorii	na	kladině	a	v	prostných.	Zde	si	krásné	
4.	místo	svými	výkony	vybojovala	Anička	Kročová,	5.	místo	I.	
Crhová,	7.	místo	K.	Pavlíčková,	8.	místo	N.	Brauerová,	devátá	
byla	T.	Jančová,	jedenáctá	V.	Světničková	a	dvanáctá	K.	Lud-
víková.	

Ve	2.	kategorii	získala	6.	místo	L.	Kadlčková.	Ve	třetí	kate-
gorii	první	medaili	a	to	stříbrnou,	vybojovala	Anna	Pavlíčko-
vá,	4.	místo	Radka	Šálková,	6.	místo	Lucie	Grančajová.	Ve	4.	
kategorii	si	bronzovou	medaili	vybojovala	Kamila	Hastíková,	
7.	místo	Adéla	Ryšavá.	V	5.	kategorii	první	zlatou	medaili	zís-
kala	Markéta	Ryšavá	a	zlato	si	taktéž	vybojovala	v	6.	kategorii	
Veronika	 Šálková.	 V	 kategorii	 veteránek	 se	 představily	 naše	
bývalé	 gymnastky	 Barbora	 Hastíková	 a	 Vendula	 Májíčková,	
které	pomáhají	jako	trenérky.	Celkově	se	družstvo	ve	složení	
Anna	Pavlíčková,	Kamila	Hastíková,	Veronika	Šálková	umísti-
lo	na	druhém	místě.	Džbánek	jim	tak	utekl	jen	o	tři	body	před	
prvním	Zlínem.	Tak	snad	příště.	Závody	se	ale	vyvedly,	medai-

lová	sbírka	gymnastek	se	rozrostla	a	to	všechny	těší.
Do	dalších	závodů	přejeme	hodně	štěstí	a	dobrých	umístě-

ní.	Všem	patří	poděkování	–	gymnastkám,	trenérkám,	sponzo-
rům,	rodičům.	 Ivana Frantová

Fotbalisti před začátkem sezóny
Úvod	každého	kalendářního	roku	znamená	pro	novoveské	

fotbalisty	 nejtěžší	 tréninkové	 období	 v	 sezóně,	 u	 jednotlivých	
družstev	probíhá	hrubá	zimní	příprava.	Asi	nejvíce	práce	čeká	
družstvo	 mužů,	 které	 je	 po	 polovině	 soutěže	 na	 nelichotivém	
12.	místě	I.	A	třídy.		Již	od	poloviny	ledna	polykalo	kilometry	na	
okolních	cyklostezkách,	nyní	již	probíhají	tréninky	na	vedlejším	
hřišti	a	začíná	herní	příprava.	V	prvním	utkání	mužstvo	remizo-
valo	na	umělém	trávníku	ve	Veselí	nad	Moravou,	díky	brance	
Straky,	s	Velkou	nad	Veličkou	1	:	1.	Podobně	jako	muži	jsou	na	
tom	i	žáci,	ti	trénují	v	prostorech	sportovního	centra,	někteří	se	
účastní	 i	 venkovních	 tréninků	 s	 dorostem,	 který	 ač	 má	 dobré	
výchozí	 postavení	 před	 jarními	 boji,	 nic	 neponechává	 náhodě	
a	stejně	jako	muži	soustřeďuje	přípravu	v	„poznávání“	přírody	
v	okolí	 štěrkových	 jezer	a	na	přilehlých	cyklostezkách.	Trochu	
však	pokulhávají	v	docházce,	na	druhou	stranu	trojice	dorosten-
ců	absolvuje	přípravu	s	muži.	Asi	nejklidnější,	mohlo	by	se	zdát,	
jsou	hráči	přípravek.	Ti	však	berou	zimní	přípravu	velmi	zod-
povědně,	a	tak	si	ke	svým	tradičním	tréninkům	ve	sportovním	
centru	přidávají	 i	 nedělní	 tréninky	pod	 širým	nebem	na	hřišti	
vedle	tenisových	kurtů	.	Přípravka	má	za	sebou	i	jeden	halový	
turnaj,	kde	v	konkurenci	týmů	Bzence,	Kunovic,	Slavičína,	Sta-

rého	Města,		Strání	a	Uherského	Brodu	získala	pohár	pro	vítě-
ze	turnaje	a	navíc	úspěch	korunoval	Tadeáš	Jurčeka	vítězstvím	
v	soutěži	o	nejlepšího	hráče	i	střelce	turnaje.	

		Každá	zimní	příprava	je	pro	novoveské	fotbalisty	náročná,	
ta	letošní	je	přeci	jen	o	něco	příjemnější.	Hráči	již	naplno	vyu-
žívají	nově	postavených	kabin,	kterých	si	pochvalují.	Věřme,	že	
i	tato	skutečnost	přispěje	k	lepším	výsledkům	v	jarních	soutěž-
ních	bojích.
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I. novoveský turnaj O pohár starosty obce
První	 sobotu	 letošního	 roku	 zaplnili	 novoveskou	 sportovní	

halu	 příznivci	 stolního	 tenisu.	 Místní	 jednota	 Orla	 za	 obecní	
podpory	uspořádala	pro	milovníky	celuloidových	míčků	premi-
érový	turnaj.	Pro	hráče	bylo	připraveno	10	stolů.	Celkový	počet	
účastníků	se	zastavil	na	čísle	63,	což	nás	mile	překvapilo.	Sou-
těžilo	 se	 ve	 čtyřech	 kategoriích	 –	 žáci,	 ženy,	 muži	 neregistro-
vaní	 a	 muži	 registrovaní.	 Vyvrcholením	 turnaje	 byla	 losovaná	
čtyřhra,	přičemž	v	každé	dvojici	byl	jeden	registrovaný	a	jeden	
neregistrovaný	hráč.	Pro	nejlepší	tři	v	každé	kategorii	byly	při-
praveny	věcné	ceny	a	pro	vítěze	samozřejmě	slibovaný	pohár.	
Jako	v	každém	jiném	sportu	platilo:	„	Sláva	vítězům	–	čest	po-
raženým!“,	přesto	věříme,	že	nešlo	jenom	o	sport,	ale	o	setká-
ní	 lidí,	kteří	 chtějí	něco	podniknout	či	 se	 setkat	 s	přáteli.	Dle	
ohlasů	od	startujících	i	diváků	doufáme,	že	jsme	započali	novou	
tradici	a	příští	rok	uspořádáme	II.	ročník.	

Umístění:
Kategorie žáci:

1.	 Šrom	Dominik	–	Uherské	Hradiště
2.	 Mareček	Šimon
3.	 Novotný	Vojtěch	–	Uherský	Ostroh

Kategorie ženy:
1.	 Hlůšková	Růžena
2.	 Pálková	Ivana
3.	 Frýzová	Jana

Kategorie neregistrovaní:
1.	 Galuška	Ludvík
2.	 Steiner	Richard	–	Moravský	Písek
3.	 Filípek	František	–	Veselí	nad	Moravou

Kategorie registrovaní
1.	 Josef	Mahdalíček	ml.
2.	 Vlk	Radim
3.	 Petrželka	Tomáš	–	Veselí	nad	Moravou

Speciální čtyřhra – nahodile losované páry - 1 registrovaný 
a 1 neregistrovaný

1.	 Hlůšková	Růžena,	Ďuratný	Lubomír
2.	 Jurtík	Miroslav,	Petrželka	Tomáš
3.	 Horák	Antonín,	Kodrla	Miroslav

sport

Ostrožskou Novou Ves zastupuje mezi sportovci další kajakářka
Ani	letos	nechybí	v	okresní	anketě	o	nejlepší	sportovce	zá-

stupce	oddílu	kanoistiky	TJ	Ostrožská	Nová	Ves.	Po	Kláře	Silni-
cové	a	Monice	Machové	prodlužuje	šňůru	kajakářek	semifina-
listka	juniorského	mistrovství	Evropy	ve	francouzském	Mantes	
a	 republiková	 medailistka,	 česká	 reprezentantka	 Kateřina	
Pjajčíková.	Máte-li	tedy	chuť,	dejte	hlas	Katce	a	kanoistice	pro-
střednictvím	kupónu	vystřiženého	z	týdeníku	Dobrý	den	s	Ku-
rýrem!

Plesové poděkování od vodáků
Sportovní	hala	v	Ostrožské	Nové	Vsi	byla	v	sobotu	14.	února	

dějištěm	už	23.	vodáckého	plesu	s	výbornou	kapelou	Chillibeat.	
Příjemný	valentýnský	večer	s	prvky	fašanku	proběhl	i	díky	pří-
spěvkům	do	soutěže	o	ceny	(tombola)	a	solidní	účasti.	Organi-
zátoři		děkují	za	dary	do	soutěže	o	ceny,	jejíž	výtěžek	bude	po-
užit	na	pořízení	turistických	a	závodních	lodí	pro	děti	a	mládež	
i	k	doplnění	cen	pro	medailisty	XXXVIII.	novoveského	přespo-
láku	(neděle,	29.	března).

Ocenění předávala místostarostka obce ing. Jaroslava Bed-
řichová

Po	 čtvrté	 se	 v	 neděli,	 osmého	 února	 uskutečnilo	 Výroční	
setkání	 členů	 oddílu	 spolu	 se	 zákonnými	 zástupci	 závodníků	
a	 hosty.	 Přítomní	 si	 vyslechli	 bilanční	 zprávy	 předsedy	 oddílu	
i	TJ,	hlavního	trenéra	Víta	Pjajčíka	a	Ludvíka	Ondračky,	bdící-
ho	nad	finančními	záležitostmi	a	areálem	loděnice.	Oceněným	

závodníkům	 uplynulé	 sezóny	 gratulovala	 také	 nová	 místosta-
rostka	obce	 ing.	 Jaroslava	Bedřichová,	kterou	vedení	TJ	obe-
známilo	s	aktuální	problematikou	vjezdu	k	areálu	loděnice.

Ocenění závodníci sezóny 2014
•  kajakář roku

Jakub	Mlčoch,	15.	místo	na	evropském	šampionátu	juniorů	
ve	francouzském	Mantes,	dvojnásobný	republikový	medailista

•  kajakářka roku
Kateřina	Pjajčíková,	semifinalistka	evropského	šampionátu	ju-
niorů	 ve	 francouzském	 Mantes,	 trojnásobná	 republiková	 me-
dailistka,	pátá	v	juniorském	žebříčku	Českého	poháru

•  kanoista roku
Jiří	Zalubil,	dorostenecký	a	čtyřnásobný	žákovský	mistr	České	
republiky,	vítěz	žákovského	žebříčku	Českého	poháru

•  benjamínek roku
David	Hatlák,	Michal	Pavlíček,	medailisté	pohárových	soutěží

•  posádka roku
Jiří	Zalubil	-	David	Janík,	republikoví	medailisti	České	repub-
liky	na	deblkanoi
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Výkonnostní bilance 2014 (včetně odchovanců)

V	 roce	 2014	 plynula	 nejvýznamnější	 podpora	 rychlostním	
kanoistům	 z	 Ostrožské	 nové	 Vsi	 od	 Českého	 svazu	 kanoistů,	
Zlínského	kraje,	obce	Ostrožská	Nová	Ves,	Řeznictví	U	Kusáků	
a	Kovovýroby	Hoffmann.	111	členný	oddíl	také	významně	spo-

lupracoval	se	základními	školami	v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Ost-
rožské	Lhotě.

více	včetně	fotografií:	www.onv-canoe.cz	
Vít Pjajčík

2014 2013 2012 2011

Reprezentace	ČR	(ME,	MS) 4	(2) 2 2 1

Olympijské	naděje 0 3 1 1

Republikové	medaile 36	(9) 31 26 20

Mistrovské	tituly 11	(4) 9 6 7

Mistrovství	ČR	družstev	(ČP) 9.	místo 9.	místo 8.	místo 6.	místo

Mistrovství	ČR	družstev/mládež 7.	místo 10.	místo 7.	místo 6.	místo

Členové	RSC 3	(2) 3 1 0

Členové	SCM 4 4 3 4

Startujících	ve	VML 28 28 - -

celkem	závodících: 38 36 28 19

Na běžkách nad Novou Lhotou20 let sezemické kanoistiky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
leden - únor  2015

70 let :
27.	1.		 František	Hruška	 Kunovská	217
30.	1.		 Blažena	Hrubošová	 Dědina	34
		1.	2.	 Marie	Lažková	 Dolní	319
		6.	2.		 Ludvík	Bartys	 Chaloupky	147
11.	2.	 Ludmila	Floriánová	 Drahy	472
20.	2.		 Zdenka	Vlachynská	 Za	Kostelem	799

75 let : 
12.	1.		 Vladislava	Bočková	 Dědina	18
29.	1.		 František	Škvaridlo	 Dědina	134
14.	2.		 Josef		Lažek	 Dolní	319
29.	2.		 Anna	Pijáčková	 Záhumení	751

80 let :
		9.	1.		 Jarmila	Bělohradová		 Záhumení	789
15.	1.		 Ludmila	Smištíková	 Za	Kostelem	744
		3.	2.		 Antonín	Knedlík	 Záhumení	534
24.	2.		 Marie	Jelénková	 Krajiny	252

86 let :
13.	2.		 Josef	Žajdlík	 Obecnice	598
15.	2.		 Marie	Vodárková	 Chříb	241

87 let :
		9.	2.		 Jan	Ratuský	 Chříb	226
15.	2.		 Anna	Botková	 Obecnice	725

88 let :
		4.	2.		 Ludmila	Grigová	 Kopanice	104

89 let :
		5.	1.		 František	Snopek	 Osvobození	158
	 	 -t.č.	DD	Uh.Hradiště
		3.	2.		 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180

90 let:
11.	2.	 Paulína	Kupcová	 Mírová	913

91 let :
		3.	2.		 Marie	Červenáková	 Dědina	13

92 let 
13.	2.		 Anna	Bräuerová	 Chaloupky	160

93 let: 
18.	1.	 Antonín	Hubíček	 Nivky	420

94 let :
19.	2.		 Matěj	Jurásek	 Záhumení	481

Zlatá svatba:
16.	1.	 František	a	Vlasta	Kusákovi	 Za	Kostelem	635
		6.	2.	 Josef	a	Marie	Lažkovi	 Dolní	319
27.	2.	 Štefan	a	Marie	Raticovi	 Nivky	816

Narození:
11.	11.	 Matěj	Ševela	 Květná	863
13.	11.	 Adéla	Vašíčková	 Za	Kostelem	729
15.	11.	 Sofie	Tesaříková	 Květná	875
		3.	1.		 Silvie	Fialová	 Dědina	42
14.	1.	 Patrik	Mikulčák	 Kunovská	347
17.	1	 Kateřina	Klamariková	 Květná	874
31.	1.	 Lukáš	Kubáň	 Mírová	917
		1.	2.		 Tomáš	Pres	 Luční	996
		2.	2.	 Nikolas	Nikl	 Obecnice	543	
		5.	2.		 Alexandra	Vávrová	 Nivky	978
10.	2.	 Matyáš	Horsák	 Za	Kostelem	759
19.	2.	 Adam	Kusák	 Záhumení	719

	

Úmrtí:
12.12.	 Ing.	Alois	Bartošek	 (1930)	 Družstevní	820
16.12.	 Marie	Pěčková	 (1924)	 Dolní	407
	 	 -	t.č.	DD	Uh.Hradiště
		1.	1.		 Marie	Vítková	 (1938)	 Obecnice	746
21.	1.	 Hedvika	Vojtková	 (1928)	 Obecnice	608
31.	1.	 Marie	Bravencová	 (1957)	 Kopanice	94
		3.	2.	 Bohuslav	Vitek	 (1935)	 Krajiny	254
		3.	2.		 Ing.	Vojtěch	Kyselák	(1945)	 Krajiny	101
14.	2.	 Marie	Macková	 (1951)	 Dolní	508
17.	2.	 Václav	Botek	 (1934)	 Osvobození	153

Počet obyvatel k 31.12.2014 - celkem 3.407 osob 
Narozeno  30 dětí z toho 15 děvčat a 15 chlapců

Zemřelo 30 spoluobčanů z toho 14 žen a 16 mužů
Přihlášeno 49 občanů
Odhlášeno 55 občanů

Zlatá svatba manželé Kusákovi

Zlatá svatba manželé Lažkovi
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