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Kajakářku Kateřinu Pjajčíkovou katapultovali 
čtenáři Dobrého dne s kurýrem do pozice královny 
sportovců okresu uherské hradiště za rok 2014.

kateŘina také získala cenu hejtmana zlínkého kraje.
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Vážení občané,
v těchto dnech jsme si u nás 

i v celé republice a vlastně v celé Ev-
ropě připomněli 70 let od konce dru-
hé světové války. Chci ještě jednou 
poděkovat všem, kteří svou účastí 
a svým vystoupením přispěli k velmi 
důstojné vzpomínce na oběti války 
z řad Novovešťanů. Mé díky patří ha-
sičům, muzikantům a žákům základ-
ní školy. Děkuji i všem zúčastněným 
zastupitelům a ostatním občanům. 
Myslím, že je důležité si některé mil-
níky naší historie připomínat neustá-
le.

Jaro je tady ve své plné síle. Je nej-
vyšší čas nastartovat stroje, chopit se 
nářadí a začít uskutečňovat stavební 
plány, které jsme si pro letošní rok vy-
týčili. Jedním z míst, na které se letos 
zaměříme je oblast kolem kempu Slo-
vácký dvůr, fotbalového hřiště a kou-
paliště. Jak už jste byli informováni, 
podala obec dvě dotační žádosti, kte-
ré by nám mohly pomoci naše záměry 
realizovat. Počítáme s opravou křižo-
vatky u hřiště a navazujících silnic od 
nádraží ČD po koupaliště. Důležitá 
bude také příjezdová cesta do kempu 
a přilehlých garáží. Před fotbalovým 
hřištěm by mohla vyrůst nová odpo-
činková zóna s několika herními prv-
ky. V době, kdy píšu tyto řádky, jsme 
v napjatém očekávání, jak příslušné 
orgány o našich dotačních žádostech 
rozhodnou. Na četné dotazy občanů, 
kdy opravíme betonovou cestu u bý-
valé jeřábové dráhy před nádražím, 
musím říci, že tento pozemek ani ces-
ta není v majetku obce. Patří Českým 
drahám. Obec však již podala žádost 
o odkoupení tohoto úseku. Je třeba 
být trpělivý. Jednání jsou v samém 
začátku a jednání se státní akciovou 
společností bývají poněkud zdlouhavá. V měsíci květnu 
zcela jistě začneme s opravami chodníků. Do zámkové 
dlažby se převléknou části ulice Dědina (od obchodního 
domu po ulici Obecnice a od autoservisu po zatáčku). 
Nový bude zbytek chodníku v ulici Lhotská (od historic-
kého domku po hřbitov) a opravíme i spojovací chodník 
z ulice Nová do ulice Mírová na sídlišti Nivky. Asi nejslo-
žitější opravou budou letos práce v ulici Záhumení mezi 
ulicemi Lhotská a Obecnice. Při přípravě opravy silnice 
v této ulici jsme nechali provést kamerový průzkum ka-
nalizace. Ten prokázal i nezbytnost výměny kanalizačního 
řadu. Vzhledem k husté obytné zástavbě a také místu, kde 
je několik obchodů a pošta, se dají očekávat (doufejme) 
drobné komplikace a možná nedorozumění. Abychom jim 
co nejvíce předešli, připravujeme po předání projektů be-
sedu s občany a podnikateli, abychom všichni společně 
sesouladili harmonogram několikaměsíčních prací a ži-
vota občanů této ulice.

ÚVODNÍK

 Slovo starosty

Pojďme si od práce trošku odpočinout. I naši předkové 
tvrdili, že „z práce aj koně kapů…“ Jsem rád, že se v Nové 
Vsi stále daří udržovat kulturní zvyky, sportovní aktivity 
i spolkový život. Oproti některým obcím v okolí u nás půso-
bí více než 10 spolků! Držím palce všem obětavým organi-
zátorům, kteří své nápady dokážou dotáhnout do zdárného 
konce. Někdy je na jejich programech tolik návštěvníků, 
že je nelze nasytit, jindy přijde jen hrstka. Tak jako tak je 
potřebné tyto aktivity a hlavně aktivisty podporovat. Jejich 
práce si všímají i mimo obec a někteří z nich jsou oceňo-
váni na úrovni regionu i celorepublikově. Chtěl bych je 
ubezpečit o podpoře obce a naší pomoci třeba i z obecního 
rozpočtu. Ačkoli nám centrální orgány v rámci dotační po-
moci spíše hází klacky pod nohy a pomoc spolkům kompli-
kují, nedáme se otrávit a budeme pokračovat. 

Vážení občané, přeji vám klidné a příjemné jarní dny, 
spoustu radostí a pěkných zážitků. 

 Pavel Botek
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Zpravodajství

Výpis z jednání zastupitelstva obce
Dne 3. 2. 2015 se konalo 

4. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 způsob	hlasování	a	přijímání	usne-

sení
b)	 doplněný	program	4.	zasedání	ZO	

o	bod	č.	6	(informace	o	řešení	do-
pravního	 omezení	 v	 lokalitě	 „No-
voveská	 jezera“	 -	 dopis	 krajského	
ředitele	Policie	ČR	Zlínského	kra-
je	 ze	 dne	 12.	 ledna	 2015)	 složení	
pracovního	předsednictva

c)	 složení	pracovního	předsednictva
d)	 návrhovou	 komisi	 a	 ověřovatele	

zápisu
e)	 souhlas	 s	 realizací	 akce	 „BIKE-

PARK	 A	 ODPOČÍVADLO,	 OS-
TROŽSKÁ	 NOVÁ	 VES,	 EURO-
VELO	 4“	 v	 případě	 její	 podpory	
z	dotace	MMR	ČR

f)	 spolufinancování	 akce	 „BIKE-
PARK	 A	 ODPOČÍVADLO,	 OS-
TROŽSKÁ	 NOVÁ	 VES,	 EURO-
VELO	 4“	 v	 případě	 její	 podpory	
z	 dotace	 MMR	 ČR	 ve	 výši	 min.	
50%	uznatelných	nákladů	tj.	2	099	
789	Kč

g)	 schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	4	
a	úpravu	rozpočtu	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	

rozpočtu	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	 ře-

ditele	 Policie	 ČR	 Zlínského	 kraje	
č.	j.	KRPZ-81368-12/ČJ-2014-151106	
ze	dne	12.	ledna	2015	ve	věci	doprav-
ního	značení	v	lokalitě	„Novoveská	
jezera“

Zastupitelstvo obce uložilo:
a)	 starostovi	 obce	 projednat	 s	 odbo-

rem	dopravy	MěÚ	Uherské	Hradi-
ště	možnost	účasti	zástupce	občan-
ského	sdružení	„Ostrožská	jezera“	
na	jednání	řešení	dopravní	situace	
kolem	 novoveských	 jezer	 v	 roce	
2015	 dne	 13.	 2.	 2015	 č.	 5233/1	
v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 roz-
hodnout	 o	 umístění	 sochy	 Panny	
Marie

Dne 26. 3. 2015 se konalo 
5. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 způsob	hlasování	a	přijímání	usne-

sení
b)	 složení	pracovního	předsednictva
c)	 realizaci	 záměru	 „Rekonstrukce	

ulice	 Nádražní	 Ostrožská	 Nová	
Ves“	 a	 schvaluje	 financování	 zá-
měru	 s	 celkovou	 výší	 nákladů	
7	714	025	Kč,	přičemž	vlastní	podíl	
obce	 činí	 2	 361	 640	 Kč	 a	 schvalu-
je	 financování	 provozních	 výdajů	
projektu	 ve	 výši	 28	 000	 Kč	 ročně	
po	 celou	 dobu	 udržitelnosti	 pro-
jektu	 v	 letech	 2016,	 2017,	 2018,	
2019,	2020	a	ve	výši	43	000	Kč	v	r.	
2021

d)	 ocenění	pozemků	v	obci	Ostrožská	
Nová	 Ves,	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	a	k.	ú.	Chylice	podle	posudků	
č.	 40	 a	 41	 z	 února	 2015,	 které	 vy-
pracoval	soudní	znalec	Ing.	Franti-
šek	Hlůšek,	Kunovice

e)	 prodej	 a	 sepsání	 kupní	 smlouvy	
na	 části	 pozemků	 parc.	 č.	 5233/1	
(ostatní	 plocha,	 ostatní	 komuni-
kace)	a	parc.	 č.	5114	 (ostatní	plo-
cha,	 ostatní	 komunikace)	 v	 k.	 ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 a	 to	
části	 nově	 označené	 jako	 parc.	 č.	
5233/3	 (ostatní	 plocha,	 jiná	 plo-
cha)	 o	 výměře	 99m2	 podle	 GP	 č.	
1061-18/2015	 ze	 dne	 11.	 3.	 2015	
s	 tím,	že	náklady	spojené	s	převo-
dem	 nemovitosti	 hradí	 nabyvatel,	
daň	 z	 převodu	 nemovitostí	 hradí	
prodávající

f)	 odkoupení	a	sepsání	kupní	smlou-
vy	 na	 části	 pozemků	 parc.	 č.	 2331	
(orná	 půda)	 a	 parc.	 č.	 2347	 (orná	
půda)	 v	 k.	 ú.	 Chylice,	 obec	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves,	 a	 to	 z	 pozemku	
parc.	 č.	 2331	 22m2	 a	 z	 pozemku	
parc.	 č.	 2347	 23m2	 podle	 GP	 č.	
688-10/2015	s	tím,	že	náklady	spo-
jené	s	převodem	nemovitosti	hradí	
nabyvatel,	 daň	 z	 převodu	 nemovi-
tostí	hradí	prodávající

g)	 odkoupení	a	sepsání	kupní	smlou-
vy	 na	 část	 pozemku	 parc.	 č.	 703/1	
(orná	 půda)	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	
Ostrožská	Nová	Ves,	a	to	část	nově	
označenou	jako	parc.	č.	703/3	o	vý-
měře	3m2	podle	GP	č.	688-10/2015	
s	 tím,	že	náklady	spojené	s	převo-
dem	 nemovitosti	 hradí	 nabyvatel,	
daň	 z	 převodu	 nemovitostí	 hradí	
prodávající

h)	 odkoupení	a	sepsání	kupní	smlou-
vy	 na	 část	 pozemku	 parc.	 č.	 2412	
(ostatní	plocha,	ostatní	komunika-
ce)	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	
Nová	Ves,	 a	 to	 části	nově	označe-
né	 jako	 parc.	 č.	 2412/1	 o	 výměře	
17m2	 a	 parc.	 č.	 2412/3	 o	 výměře	
4m2	podle	GP	č.	688-10/2015	s	tím,	
že	 náklady	 spojené	 s	 převodem	
nemovitosti	 hradí	 nabyvatel,	 daň	
z	 převodu	 nemovitostí	 hradí	 pro-
dávající

i)	 záměr	 směny	 pozemku	 obce	 Os-

trožská	 Nová	 Ves	 nově	 označený	
jako	sloučená	parc.	č.	2400	(ostat-
ní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	
v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 o	 výměře	 42	 m2	 za	 část	
pozemku	parc.	č.	2414	nově	ozna-
čenou	 jako	 parc.	 č.	 2414/1	 (ostat-
ní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	
o	 výměře	 43	 m2	 podle	 GP	 č.	 688-
10/2015	

j)	 záměr	 prodeje	 pozemku	 obce	 Os-
trožská	 Nová	 Ves	 parc.	 č.	 2448/2	
(ostatní	 plocha,	 ostatní	 komuni-
kace)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	o	výměře	asi	550m2

k)	 měsíční	 odměnu	 za	 výkon	 funkce	
neuvolněného	 člena	 rady	 obce,	 ne-
uvolněného	 předsedy	 kontrolního	
nebo	 finančního	 výboru,	 neuvolně-
ného	 člena	 výboru	 a	 neuvolněného	
člena	zastupitelstva	obce	s	platností	
od	1.	4.	2015	v	maximální	částce	dle	
přílohy	č.	1	nařízení	vlády	č.	37/2003	
Sb.,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
a	 to	 i	v	případě	budoucí	změny	na-
řízení	vlády	č.	37/2003	Sb.	Odměna	
bude	 vyplácena	 za	 nejvyšší	 vykoná-
vanou	funkci	v	zastupitelstvu	obce

l)	 umístění	 sochy	P.	Marie	na	pozem-
ku	obce	parc.	č.	5233/1	v	k.	ú.	a	obci	
ONV	 podle	 územní	 studie,	 kterou	
předložila	 firma	 FUSIONARCHI-
TECTS	 Praha,	 Ing.	 arch.	 Michal	
Pešák.	Tato	studie	tvoří	přílohu	č.	1	
tohoto	usnesení

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a)	 písemné	 zprávy	 kontrolního	 a	 fi-

nančního	výboru
b)	 informace	 k	 novele	 zákona	 č.	

250/2000	 Sb.,	 o	 rozpočtových	 pra-
vidlech	územních	rozpočtů	–	změna	
pravidel	pro	rozdělování	finančních	
dotací	a	ukládá	radě	obce	o	změně	
pravidel	 pro	 poskytování	 dotací	 in-
formovat	spolky,	organizace	a	obča-
ny	obce

c)	 informace	 o	 plnění	 harmonogramu	
investičních	 a	 neinvestičních	 akcí	
v	obci	Ostrožská	Nová	Ves

d)	 poděkování	 Ř-K	 farnosti	 ONV	 za	
dar	na	opravu	varhan

e)	 předloženou	 studii	 řešení	 dopravní	
situace	(parkování)	a	obnovy	veřej-
né	zeleně	v	ulicích	Mírová,	Sadová,	
Nivky	 u	 bytových	 domů	 č.	 p.	 916,	
917,	 918,	 919	 a	 ukládá	 radě	 obce	
pokračovat	 v	 přípravě	 projektové	
dokumentace	a	realizace	akce	pro	
rok	2016

Zastupitelstvo zamítlo:
a)	 námitku	proti	 zápisu	 č.	 3	 z	 jedná-

ní	 Zastupitelstva	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	ze	dne	18.	12.	2014.	Zá-
pis	ponechává	v	původním	znění

-Veronika Kubíková-



4  profil        www.onves.cz

Zpravodajství

Výpis z jednání rady obce
Dne 19. 2. 2015 se konalo 

7. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a)	 oznámení	 Městského	 úřadu	 Uherské	

Hradiště,	 odboru	 životního	 prostředí	
o	zahájení	řízení	ve	věci	stavebního	po-
volení	vodního	díla	„Vodní	nádrž	Gra-
manec,	rekonstrukce	hráze“

b)	 protokol	z	kontroly	Evidence	a	vyřizová-
ní	dokumentů,	která	byla	provedena	dne	
12.	2.	2015	na	Obecním	úřadě	Ostrožská	
Nová	 Ves	 Moravským	 zemským	 archi-
vem	v	Brně,	Státním	okresním	archivem	
Uherské	 Hradiště	 –	 kontrola	 proběhla	
bez	závad

c)	 informaci	starosty	o	záměru	podání	žá-
dosti	na	dotaci	z	Regionálního	operač-
ního	 programu	 na	 rekonstrukci	 ulice	
Nádražní	(veřejné	prostranství	před	hři-
štěm,	nádražím	a	koupalištěm)	a	ukládá	
informovat	o	tomto	záměru	zastupitele	
na	zasedání	zastupitelstva	obce	v	březnu	
2015

Rada schválila:
a)	 územní	studii	–	územně	plánovací	pod-

klad	 –	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 lokalita	
Školní	II	a	ukládá	předat	majitelům	do-
tčených	pozemků	tuto	studii

b)	 žádosti	o	pronájem	prostor	k	podniká-
ní	 na	 sportovní	 hale	 (II.	 NP)	 a	 podpis	
smluv	v	cenách	dle	Pravidel	pro	stano-
vení	maximální	výše	nájemného	z	neby-
tových	prostor	schválených	radou	obce	
dne	3.	4.	2012	usnesením	číslo	34/4d

Rada uložila:
a)	 předložit	posudek	č.	 40	a	 č.	 41	o	 ceně	

pozemků	v	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	k.	
ú.	Ostrožská	Nová	Ves	a	v	k.	ú.	Chylice	
pro	rok	2015	zastupitelům	na	zasedání	
zastupitelstva	obce	v	březnu	2015

Dne 3. 3. 2015 se konalo 
8. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 rozhodnutí	 Městského	 úřadu	 Uherské	

Hradiště,	 odboru	 životního	 prostředí	
o	 povolení	 k	 nakládání	 s	 vodami	 pro	
Tělovýchovnou	jednotu	Ostrožská	Nová	
Ves	na	odběr	podzemních	vod

b)	 rozhodnutí	 Městského	 úřadu	 Uherské	
Hradiště,	 odboru	 životního	 prostředí	
o	 povolení	 stavby	 vodního	 díla	 „Vodní	
nádrž	Gramanec,	rekonstrukce	hráze“

c)	 rozhodnutí	 Městského	 úřadu	 Uherské	
Hradiště,	 odboru	 dopravy	 o	 povolení	
úplné	uzavírky	provozu	na	části	 silnice	
II/495,	km	0,000	–	3,605,	v	úseku	od	kři-
žovatky	se	silnicí	I/55	(za	Uh.	Ostrohem)	
po	 křižovatku	 se	 silnicí	 III/4991	 (před	
Ostr.	Lhotou)

d)	 potvrzení	 zaslané	 Městským	 úřadem	
Uherské	 Hradiště,	 odboru	 životního	
prostředí	o	souladu	věcné	a	grafické	čás-
ti	 povodňového	 plánu	 obce	 Ostrožská	

Nová	Ves	s	povodňovým	plánem	správ-
ního	 obvodu	 obce	 s	 rozšířenou	 působ-
ností	města	Uherské	Hradiště

Rada schválila:
a)	 smlouvu	mezi	Obcí	Ostrožská	Nová	Ves	

a	 firmou	 TOMAVA,	 s.	 r.	 o.,	 na	 kom-
plexní	 údržbu	 zatravněných	 a	 zalesně-
ných	ploch	–	lokalita	Pěšinka	(výměra	4	
605	m2)a	zatravněná	plocha	u	železnič-
ního	přejezdu	Chylice	(výměra	1	916	m2)	
za	cenu	2,90	Kč/m2

b)	 smlouvu	mezi	Obcí	Ostrožská	Nová	Ves	
a	firmou	VISUALCAD,	s.	r.	o.,	na	prá-
ce	spojené	s	přípravou	akce	„Ostrožská	
Nová	Ves	–	obnova	veřejného	prostran-
ství	v	obytném	souboru	Niky	–	územní	
studie“	a	ukládá	rozeslat	podnikatelský	
záměr	důvěrníkům	bytovek

Rada uložila:
a)	 silničnímu	správnímu	úřadu	odpovědět	

Městskému	 úřadu	 Uherské	 Hradiště,	
odboru	dopravy,	že	obec	má	místní	ko-
munikace	 zařazeny	 ve	 vypracovaném	
pasportu	 místních	 komunikací.	 Rada	
obce	ukládá	vydat	rozhodnutí	o	zařazení	
pozemních	komunikací	do	sítě	místních	
komunikací	podle	zákona

b)	 informovat	 občany	 o	 humanitárním	
skladu	a	možností	jej	využít	pro	potřeb-
né	 občany	 obce	 či	 darovat	 potřebným	
lidem	 věcné	 dary	 způsobem	 obvyklým	
a	 ukládá	 vyvěsit	 informaci	 na	 úřední	
desku	obce

c)	 zadat	u	firmy	UH	IPON,	s.	r.	o.,	Uher-
ské	Hradiště	projektovou	dokumentaci	
na	rozšíření	urnových	hrobových	míst	na	
místním	hřbitově

Dne 17. 3. 2015 se konalo 
9. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 oznámení	katastrálního	úřadu	o	opravě	

chyby	 v	 údajích	 katastru	 nemovitostí	
v	 katastrálním	 operátu	 katastrálního	
území	Kostelany	nad	Moravou

b)	 oznámení	 krajského	 úřadu	 o	 výběru	
kandidátů	 na	 ocenění	 pedagogických	
pracovníků	za	pedagogickou	činnost

c)	 zápis	 z	 61.	 řádné	 valné	 hromady	 spo-
lečnost	OTR,	s.	r.	o.,	konané	v	pátek	6.	
února	2015	od	11:00	hodin	v	prostorách	
zámecké	restaurace	v	Buchlovicích

d)	 informace	místostarostky	obce	o	pláno-
vaných	 investičních	 akcích	 a	 opravách	
v	obci	v	roce	2015

e)	 oznámení	Kabelové	televize	CZ,	s.	r.	o.,	
o	zajištění	licence	na	vysílání	infokanálu	
pro	celé	územní	České	republiky.	Stáva-
jící	paušální	měsíční	cena	za	vysílání	in-
fokanálu	byla	ponížena	na	částku	3	146	
Kč	včetně	DPH

Rada schválila:
a)	 podpis	dodatku	č.	3	k	nájemní	smlouvě	

s	 Krajským	 pozemkovým	 úřadem	 pro	

Zlínský	kraj,	kterým	se	mění	výše	nájem-
ného	na	426	Kč

b)	 podpis	dodatku	č.	2	s	Krajským	úřadem	
Zlínského	kraje,	odborem	dopravy	a	sil-
ničního	hospodářství,	oddělením	veřej-
né	 dopravy	 o	 poskytnutí	 příspěvku	 za	
účelem	 zajištění	 dopravní	 obslužnosti	
dle	zák.	111/1994	Sb.,	o	silniční	dopravě,	
ve	znění	pozdějších	předpisů,	na	území	
Zlínského	 kraje	 veřejnou	 autobusovou	
linkovou	dopravou	ve	výši	100	Kč/občan	
obce

c)	 podpis	smlouvy	o	zpracování	daňového	
přiznání	mezi	Obcí	Ostrožská	Nová	Ves	
a	S	Consult,	s.	r.	o.,	Ing.	Petr	Strmiska	za	
cenu	42	047,50	Kč	vč.	DPH

d)	 rozpočet	a	harmonogram	údržby	zeleně	
v	roce	2015	zaslané	firmou	Florstyl,	s.	r.	
o.,	ve	výši	279	243	Kč	vč.	DPH

e)	 realizaci	 záměru	 „Rekonstrukce	 ulice	
Nádražní	Ostrožská	Nová	Ves“	a	schva-
luje	financování	záměru	s	celkovou	výší	
nákladů	 7	 714	 025	 Kč,	 přičemž	 vlastní	
podíl	obce	činí	2	361	640	Kč	a	financo-
vání	provozních	výdajů	projektu	ve	výši	
28	000	Kč	ročně	po	celou	dobu	udržitel-
nosti	projektu	v	letech	2016,	2017,	2018,	
2019,	 2020	 a	 ve	 výši	 43	 000	 Kč	 v	 roce	
2021

f)	 nákup	 dvoudílného	 svazku	 knihy	
Moravské	 Slovensko	 ve	 2	 ks	 za	 cenu	
1	600	Kč/kus

g)	 návrh	místostarostky	na	poskytnutí	pe-
něžitých	darů	rodičům	nově	narozených	
dětí	ve	výši	2	000	Kč	pro	narozené	dítě

Rada uložila:
a)	 vydat	 stanovení	 místní	 úpravy	 provozu	

na	veřejně	přístupných	účelových	komu-
nikacích	v	souladu	s	vyjádřením	Policie	
ČR,	Dopravního	inspektorátu	Uherské	
Hradiště	 a	 souhlasem	 MěÚ	 Uherské	
Hradiště,	odboru	dopravy

b)	 informovat	 veškeré	 spolky	 o	 novele	
zákona	č.	250/2000	Sb.,	 ve	znění	 záko-
na	č.	24/2015	Sb.,	o	poskytování	dotací	
a	o	možnosti	podávání	žádosti	o	posky-
tování	dotací	do	10.	4.	2015	

c)	 účtárně	zaplatit	poplatek	v	celkové	výši	
16	213	Kč	za	vypouštění	odpadních	vod	
do	vod	povrchových	ze	zdroje	znečišťo-
vání	 ČOV	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	 rok	
2014

d)	 ve	spolupráci	s	Mikroregionem	Ostrož-
sko-Veselsko	 zajistit	 zvukovou	 úpravu	
reproduktorů	místního	rozhlasu	u	hlav-
ní	silnice	I/55.	

e)	 předložit	 majetkoprávní	 vyrovnání	 po	
zaměření	 místní	 komunikace	 Kopánky	
na	zastupitelstvu	obce.	Rada	obce	uklá-
dá	odsouhlasit	s	dotčenými	vlastníky	po-
zemků	majetkoprávní	vyrovnání

f)	 účast	na	projednávání	zrušení	přejezdu	
u	Sirnatých	lázní	v	Ostrožské	Nové	Vsi	
konané	dne	27.	3.	2015	na	Stavební	sprá-
vě	SŽDC	v	Olomouci
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Dne 31. 3. 2015 se konalo 
10. zasedání rady

Rada	vzala	na	vědomí:
a)	 rozhodnutí	 Ministerstva	 kultury	

o	poskytnutí	dotace	ze	státního	roz-
počtu	 ČR	 na	 rok	 2015	 na	 rozšíře-
ní	 PC	 stanic	 v	 knihovně	 Ostrožská	
Nová	Ves	ve	výši	50	000	Kč

b)	 dopisy	 od	 Českého	 svazu	 kanoistů	
a	 předsedy	 Českého	 olympijského	
výboru	 týkající	 se	organizace	kanoi-
stických	 závodů	 na	 Kunovské	 tabuli	
adresované	MěÚ	Uherské	Hradiště.	
Rada	obce	podporuje	snahu	TJ	Os-
trožská	Nová	Ves,	oddílu	kanoistiky	
při	 organizování	 závodů	 na	 Kunov-
ské	tabuli

c)	 souhrnnou	 zprávu	 „Ubytovací	 zaří-
zení	poskytující	péči	bez	oprávnění“,	
která	završuje	cyklus	systematických	
návštěv	 tzv.	 neregistrovaných	 zaří-
zení	 pobytových	 sociálních	 služeb.	
Rada	 obce	 ukládá	 na	 požádání	 po-
skytnout	informace.

Rada schválila:
a)	 žádost	 a	 dává	 souhlas	 s	 umístěním	

sídla	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	
v	budově	hasičské	zbrojnice	na	adre-
se	Na	Lapači	142,	687	22	Ostrožská	
Nová	Ves

b)	 žádost	 a	 dává	 souhlas	 s	 umístěním	
sídla	okrsku	č.	12	v	budově	hasičské	
zbrojnice	 na	 adrese	 Na	 Lapači	 142,	
687	22	Ostrožská	Nová	Ves

c)	 žádost	 o	 ukončení	 nájmu	 pozemku	
parc.	č.	755/1	v	k.	ú.	Chylice	o	výmě-
ře	asi	135	m2	s	tím,	že	pozemek	bude	
uveden	do	původního	stavu

d)	 stanovení	 místní	 úpravy	 provozu	 na	
veřejně	 přístupných	 účelových	 ko-
munikacích	 (dopravní	 značení)	 v	 k.	
ú.	Ostrožská	Nová	Ves	na	parcele	č.	
2448/1	a	v	k.	ú.	Chylice	na	parcelách	
č.	2626,	2634	a	2421/1

e)	 schvaluje	 nabídkový	 rozpočet	 na	
stavbu	 „Kabiny	 FK	 Ostrožská	 Nová	
Ves	–	zpevněné	plochy	hřiště“	zasla-
ný	firmou	Fainstav,	s.	r.	o.,	Ostrožská	
Nová	Ves	za	60	447	Kč	vč.	DPH

f)	 podporu	Kulturního	léta	v	Sirnatých	
lázních	Ostrožská	Nová	Ves	formou	
úhrady	koncertů	ve	výši	40	000	Kč

Rada uložila:
a)	 pořídit	 z	 dotačních	 prostředků	 PC	

do	knihovny	a	vyúčtovat	dotaci
b)	 zaslat	kladné	stanovisko	ke	stanove-

ní	výjimky	ze	zákazu	vstupu	a	vjezdu	
nemotorovými	vozidly	do	ochranné-
ho	 pásma	 I.	 stupně	 vodního	 zdroje	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 Městskému	
úřadu	 Uherské	 Hradiště,	 odboru	
životního	 prostředí,	 v	 požadovaném	
termínu

c)	 projednat	 s	 firmou	 Eltodo-Citelum,	
s.	r.	o.,	možnost	rozšíření	veřejného	
osvětlení	v	ulici	Nádražní	a	Sportov-
ní

Dne 14. 4. 2015 se konalo 
11. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 zápis	z	jednání	týkající	se	rekonstruk-

ce	 PZZ	 v	 km	 95,875	 a	 zrušení	 PZZ	
v	km	96,563	trati	Brno	–	Vlárský	Prů-
smyk	 (zrušení	 železničního	 přejezdu	
u	 Sirnatých	 lázní	 a	 vybudování	 nové	
obslužné	 komunikace	 od	 ulice	 Ná-
dražní)

Rada schválila:
a)	 dodatek	č.	2	ke	Smlouvě	o	odbavová-

ní	 lokálního	 infokanálu	 s	Kabelovou	
televizí	CZ,	s.	r.	o.	Předmětem	smlou-
vy	je	technické	a	legislativní	zajištění	
odbavování	 lokálního	 infokanálu	ka-
belové	televize	pod	názvem	TV	Regio	
za	smluvní	cenu	díla	3	146	Kč	včetně	
DPH/měsíc	

b)	 ukončení	 smlouvy	 o	 nájmu	 pozem-
ku	 parc.	 č.	 4043/2	 o	 výměře	 690	 m2	
a	parc.	č.	4043/4	o	výměře	64	m2	v	k.	
ú.	Chylice	ke	dni	30.	4.	2015	

c)	 smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	
věcného	břemene	za	účelem	umístě-
ní	 distribuční	 soustavy	 (kabelového	
vedení	NN	a	pojistkové	skříně	v	ulici	
Školní	–	nová	výstavba	RD)	za	cenu	
72	600	Kč	vč.	DPH

Rada uložila:
a)	 předat	informaci	o	stanovení	výjimky	

ze	zákazu	vstupu	a	vjezdu	nemotoro-
vými	 vozidly	 do	 ochranného	 pásma	
I.	 stupně	 vodního	 zdroje	 Ostrožská	
Nová	Ves	občanům	způsobem	obvyk-
lým,	 vyvěšením	 veřejné	 vyhlášky	 na	
úřední	desku

b)	 zaslat	 vyjádření,	 že	 komunikace	 na	
parc.	 č.	 2472,	 2476,	 1912/17	 a	 2478	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	je	ve	smys-
lu	zákona	č.	13/1997	Sb.,	o	pozemních	
komunikacích	 veřejně	 přístupná	 ne-
zpevněná	účelová	komunikace

c)	 vyvěsit	 záměr	 nájmů	 pozemků	 parc.	
č.	4043/2	o	výměře	690	m2	a	parc.	 č.	
4043/4	o	výměře	64	m2	v	k.	ú.	Chylice	
a	volných	částí	pozemku	parč.	č.	5037	
v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 včetně	
podmínek	pronájmu

d)	 zveřejnit	záměr	pronájmu	části	obec-
ního	pozemku	parc.	č.	5233/1	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	o	celkové	ploše	
cca	55	m2

Rada zrušila:
a)	 usnesení	 č.	 RO10/2015/4f	 o	 záboru	

obecního	 pozemku	 před	 pekárnou	
„Pod	Kostelem.	

Dne 28. 4. 2015 se konalo 
12. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
a)	 aktuální	informace	ke	změně	zákona	

č.	 111/2006	 sb.,	 o	 pomoci	 v	 hmotné	
nouzi,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
který	nabývá	účinnosti	ke	dni	1.	květ-
na	2015	týkající	 se	určování	 trvalého	
pobytu	 v	 souvislosti	 s	 vyplácením	

dávek	 v	 hmotné	 nouzi.	 Rada	 obce	
ukládá	 řídit	 se	 stanovenými	 pokyny	
s	určováním	místa	trvalého	pobytu	při	
určování	dávek	v	hmotné	nouzi

b)	 rozhodnutí	o	povolení	k	čerpacím	po-
kusům,	 na	 základě	 kterého	 povoluje	
nakládání	 s	 vodami	 –	 odběr	 podze-
mích	 vod	 z	 průzkumného	 hydrogeo-
logického	 vrtu	 HVN-9A	 provedené-
ho	na	pozemku	parc.	 č.	 1918/21	v	k.	
ú.	Ostrožská	Nová	Ves	při	provádění	
poloprovozní	čerpací	zkoušky

c)	 upozornění	a	stížnosti	na	nebezpečné	
mosty	a	podněty	v	souladu	se	zák.	č.	
13/1997	 Sb.,	 o	 pozemních	 komuni-
kacích,	 ve	 znění	pozdějších	předpisů	
a	 svévolné	 zamezení	 užívání	 místní	
komunikace

Rada schválila:
a)	 rozpočtové	 opatření	 –	 příjmy	 –	 ne-

investiční	dotace	na	položku	4116	–	
Ostatní	neinvestiční	přijaté	transfery	
ze	 státního	 rozpočtu	 pod	 účelovým	
znakem	34053	ve	výši	50	000	Kč	a	vý-
daje,	kapitola	3314	–	5134	DHDM	ve	
výši	50	000	Kč

b)	 pronájem	 a	 oplocení	 části	 pozemku	
5118/1	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	výměře	cca	8x4	m	podle	přiložené-
ho	snímku	katastrální	mapy	za	pod-
mínek	umožnění	přístupu	k	inženýr-
ským	sítím	na	pozemku

c)	 převod	 dotací	 pro	 rok	 2015	 určený	
k	 úhradě	 plánované	 rekonstrukce	
kotelny	 do	 investičního	 fondu	 MŠ	
Ostrožská	Nová	Ves	ve	výši	1,2	mil.

d)	 souladu	 s	§	102	odst.	2	písm.	b)	 zá-
kona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	účetní	
závěrku	 a	 rozdělení	 hospodářského	
výsledku	MŠ	Ostrožská	Nová	Ves	za	
rok	2014

e)	 žádost	o	povolení	uzavření	mateřské	
školy	 v	době	 letních	prázdnin	v	 ter-
mínu	18.	7.	2015	–	16.	8.	2015	a	28.	8.	
2015	a	31.	8.	2015

f)	 přijetí	 sponzorského	 daru	 pro	 MŠ	
Ostrožská	Nová	Ves	od	Nadace	děti-
-kultura-sport	ve	výši	10	000	Kč

g)	 vystavení	 dodatku	 ke	 Zřizovací	 lis-
tině	 MŠ	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 který	
trvale	 povolí	 zvýšené	 počty	 dětí	 ve	
třídách

Rada uložila:
a)	 informovat	občany	způsobem	obvyk-

lým	o	vyúčtování	(kalkulaci)	cen	pro	
vodné	a	stočné	pro	rok	2014	–	celko-
vé	vyúčtování	všech	položek	výpočtu	
ceny	 podle	 cenových	 předpisů	 pro	
vodné	a	stočné	za	rok	2014

b)	 vyvěsit	záměr	na	pronájem	pozemku	
parc.	č.	5235/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	domem	č.	p.	382	o	výměře	cca	
54	m2

c)	 vyzvat	 Václava	 Stužku	 k	 odstranění	
stánku	 trafiky,	 vyklizení	 pozemku	
a	jeho	předání	k	31.	5.	2015.

-Veronika Kubíková-
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Oslava 70. výročí osvobození naší obce
27.	dubna	2015	se	konala	oslava	70.	výročí	osvobození	naší	

obce	od	konce	II.	světové	války.	Před	školou	se	shromáždili	čle-
nové	dechové	hudby	Novovešťanka,	hasiči,	žáci	ZŠ,	představite-
lé	obce,	členové	OZ	a	další	občané	naší	obce.	Za	pochodu	de-
chovky	přešel	průvod	k	pomníku	padlých	v	parku	Hrdinů.	Hasiči	
drželi	čestnou	stráž,	žáci	doplnili	ceremoniál	svým	programem.	
Proslov	měl	pan	starosta	Ing.	Pavel	Botek	a	vzpomínku	na	ze-
mřelé	pronesl	PhDr.	Vladimír	Teťhal.	Paní	místostarostka	četla	

jména	všech	našich	občanů,	kteří	zahynuli	za	II.	světové	války.	
Při	přečtení	jména	žáci	uctili	památku	položením	svíčky	na	po-
mník.	Následovalo	uložení	věnce	k	pomníku	padlým	panem	sta-
rostou	Ing.	Pavlem	Botkem,	Ing.	Jaroslavou	Bedřichovou,	Ing.	
Jaromírem	Lažkem,	členem	OR,	a	Zdeňkem	Veselým,	členem	
ZO.	 Oslava	 byla	 ukončena	 státní	 hymnou	 v	 podání	 dechové	
hudby	Novovešťanka	a	poděkováním	pana	starosty	všem,	kteří	
se	oslav	zúčastnili.		 Miroslava Vajdíková

Vážení občané,
dnes, 27. dubna je to na den přesně, kdy před 70. lety skon-

čila pro obyvatele Ostrožské Nové Vsi a Chylic II. světová válka. 
Tato válka byla dosud v našem středoevropském, ale i v celosvě-
tovém měřítku největším krveprolitím všech dob. Dovolte krátký 
historický exkurz. II. světová válka trvala od 1. září 1939, kdy 
Německo zaútočilo na Polsko, do 2. září 1945, kdy kapitulovalo 
Japonsko. Válka tedy trvala šest let a postupně do ní bylo vtaženo 
70 států s více než 80 procenty obyvatelstva světa. Válčilo se na 
území 40 států Evropy, Asie, Afriky a Oceánie. 

Byl to nejstrašnější válečný konflikt nejen kvůli dokonalejším 
strojům na zabíjení, ale i existencí letadel a raket, které přenesly 
ničení hluboko za linie fronty. Nová byla také svou krutostí vůči 
milionům bezbranných civilistů a zajatců. Přesná čísla nedá ni-
kdo dohromady, musíme se tedy spokojit s odhady, které kolísají. 
Do armád bylo povoláno okolo 110 milionů mužů a žen, které 
v mnoha případech získaly pochybnou rovnoprávnost. Na celém 
světě zahynulo přes 72 milionů lidí – v boji i při vyhlazovacích 
akcích. Z toho civilistů zemřelo 47 milionů. Jsou to čísla téměř 
nepředstavitelná. Za každým z nich se skrývá konkrétní osud 
konkrétního člověka.

Válka vedená z tepla kanceláří politiků totiž vždy dopadá na 
obyčejné, prosté lidi. Stejně tak, jak umírali mladí mužové na 
frontách protifašistické koalice, umírali i němečtí vojáci u Sta-

lingradu, v Ardenách a jinde. Stejně tak, jak krutě zahynuli ob-
čané Lidic, Ležáků nebo Javoříčka, umírali obyvatelé Drážďan 
v ničivém bombardování. Ano, každá válka je zločin na civilním 
obyvatelstvu.

Válečná léta v našich obcích naštěstí nepřinesla tolik zmaru 
lidských životů ani materiálních škod. Chtěl bych vyzvednout 
fakt, že i od nás odešlo několik mladých mužů bránit svou vlast 
a svobodu do zahraničních armád. Někteří spoluobčané bez 
ohledu na svůj život a život svých blízkých pomáhali odbojovým 
skupinám. Byli i takoví, kteří se nevrátili z koncentračních táborů 
– sofistikovaných továren na smrt. A konečně byli i obyčejní lidé, 
kteří se stali oběťmi války shodou nešťastných okolností. Všem 
těmto patří naše tichá vzpomínka.

Naše generace může být šťastná, protože už 70 let nemusela 
stát tváří v tvář válce. Přesto se každodenně dovídáme o hrůzách 
a utrpení náboženských nebo etnických konfliktů a teroristických 
útoků jinde ve světě. Zdá se nám to daleko, že se nás tyto kon-
flikty netýkají. Je však třeba v nich vidět právě to utrpení každého 
jednoho člověka a hlasitě dávat najevo náš nesouhlas s řešením 
sporů zbraněmi. Chci věřit, že naše děti budou moci své životy 
prožít v míru, že se poučí z tragické historie našich dědů a ne-
dopustí ustupování násilí, přímé agresi nebo legitimizaci anexe 
cizího území. Protože tady více než kde jinde platí slova, že kdo se 
nepoučí ze své historie, je nucen ji znovu prožít.  -Pavel Botek-

Padlí letci
Jan	Peprníček

Ludvík	Křápek
Ladislav	Ondračka

Zahynuli v koncentračních táborech 
a věznicích
Josef	Pazlar
Jan	Křivák

Antonín	Jurásek

Ludvík	Zalubil
František	Šálek

Petr	Vítek
Oběti války

Tomáš	Botek
Josef	Beneš

František	Beneš
Jan	Březovský

Jan	Hruška

Jan	Ondračka
Jaroslav	Trávníček

Jan	Vodárek
Anežka	Vodárková
Věrunka	Vodárková

Otakar	Vojtek
Josef	Peprníček

Marie	Galušková	
a	syn	Josef	Galuška

Antonín Jurásek, který zahynul 
 v koncentračním táboře
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Zpravodajství

Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, páni radní 
a zastupitelé, milí spoluobčané,

v den, kdy si připomínáme 70. výročí osvobození naší obce, 
jsme shromážděni u pomníku obětí 2. světové války z Ostrožské 
Nové Vsi a Chylic. Toto pietní místo, původně umístěné jinde, bylo 
zbudováno v období radosti z nově nabyté svobody a v čase eufo-
rie, není tudíž historicky přesnou dokumentací toho, kdo všechno 
byl v době největší světové války zbaven života. Tento pomník je 
připomenutím, že naši lidé se účastnili zahraničního odboje, za-
hynuli v koncentračních táborech či byli popraveni, umučeni nebo 
zahynuli při bombardování nebo jiným způsobem.

Často se připomínali mladí nadšenci, hoši dvacetiletí, kteří 
odešli do zahraničí bojovat za svobodu své vlasti. Jako letci padli 
Jaroslav Křápek, Ludvík Ondračka a Jan Peprníček. Jiní se zapo-
jili do domácích odbojových skupin, ať už to byla Obrana náro-
da nebo například odbojová skupina Carbon. A tak byl student 
Antonín Jurásek popraven v Mauthausenu, tamtéž na útěku byl 
zastřelen holič Ludvík Zalubil, naši železničáři, přednosta stani-
ce Josef Pazlar byl popraven v dnešní Olawě a zaměstnanec drah 
Jan Křivák z Chylic umučen v dnešní Wroclavi, německy se říkalo 
v Breslau. Dělník František Beneš zahynul při pochodu smrti, Jan 
Březovský zahynul v Berlíně, Jan, Anežka a Věra Vodárkovi se stali 
obětí bombardování Zlína. A mohli bychom pokračovat.

Vězeň nacistických koncentráků univerzitní profesor František 
Cinek jednou napsal: „Mrtví mluví, třebas jejich ústa oněměla ti-
chem hrobovým.“ Toto mluvení mrtvých nám nabízí ono historic-
ké ponaučení, říká se, že historie je učitelkou života a my, třebaže 
jsme tak málo poučitelní, měli bychom našim mrtvým naslouchat. 
O čem k nám mluví dnes?

Mluví o říši zla, která chtěla ovládnout celý svět.
Mluví o říši zla, která útočila na kterýkoliv stát, jejíž vláda se jí 

znelíbila.
Mluví o říši zla, která manipulovala díky propagandistické ma-

šinérii myšlením lidí.
Mluví o říši zla, která lživě vytvářela umělého nepřítele, aby moh-

la zdůvodňovat své agrese.
Mluví o říši zla, jejíž vůdce měl ústa plná Prozřetelnosti, ale sou-

časně chtěl vyhladit křesťanství.
Mluví o říši zla, jejíž vůdce byl pouhým nástrojem bankéřů a ma-

jitelů zbrojařských firem.
Mluví o říši zla, která prosazovala zrůdné teorie o člověku, které 

se příčily zákonům přírody a rozumu.
Mrtví mluví, třebas jejich ústa oněměla tichem hrobovým, mluví, 

abychom, jak se hlásá na jiném pomníku, byli bdělí.
Mnozí řeknou, že není „in“ a není politicky korektní připomínat 

si hrůzy války a kdo nás osvobodil, že se to dnes už nedělá. Pravda, 
v mnohých a mnohých zemích se dnes nestaví pomníky připomí-
nající válečné oběti, nestaví se v Srbsku, nestaví se v Afghánistánu, 
nestaví se v Iráku, Libyi a leckde jinde. Ale stále jsou naštěstí lidé 
citliví na zlo, které rozsévá smrt. 

Naše vděčnost patří všem, kteří se postavili proti říším zla, naše 
úcta patří všem nevinným obětem válek, náš dík patří našim před-
kům, že tento pomník obětem 2. světové války postavili a my zde 
přemýšlíme, o čem k nám ti mrtví mluví, abychom staré chyby zby-
tečně neopakovali.

Děkuji.
(Projev PhDr. Vladimíra Teťhala, zastupitele obce, při oslavě vý-

ročí osvobození Ostrožské Nové Vsi a Chylic dne 27. května 2015.)

Moravské Slovensko
Reedici	 dvoudílného	

svazkového	 díla	 Morav-
ské	 Slovensko	 vydalo	 té-
měř	 po	 100	 letech	 město	
Kyjov	 ve	 spolupráci	 s	 na-
kladatelstvím	 Albert.	 Jde	
o	 jedinečnou	 publikaci,	
kterou	 zpracoval	 kolektiv	
autorů	 v	 čele	 s	 Luborem	
Niederlem	 a	 Josefem	
Klvaňou	 a	 která	 ukazu-
je	 život	 na	 Slovácku	 na	
přelomu	 19.	 a	 20.	 století.	
Jednotlivé	 kapitoly	 po-
jednávají	 o	 krojích,	 zvy-
cích,	dále	o	statistice,	de-
mografii,	 tělesném	 rázu	
obyvatelstva,	také	o	písni,	

hudbě	 a	 tanci,	 o	 životě	 v	 obci	 a	 rodině.	 Josef	 Klvaňa	 dále	
připojuje	 kapitolu	 o	 moravských	 Chorvatech.	 Publikace	 za-
hrnuje	 území	 celého	 Slovácka.	 Region	 Slovácko	 zahrnuje	
okres	 Hodonín	 a	 Uherské	 Hradiště	 a	 zasahuje	 do	 okresů	
Zlín	 a	 Břeclav.	 V	 prvním	 svazku	 naleznete	 5	 kapitol	 o	 400	
stranách,	druhý	svazek	má	celkem	10	kapitol	o	486	stranách.	

Tato	 publikace	 je	 právem	 označována	 za	 jakousi	 bibli	
folklóru,	národopisu,	zvykosloví,	historických	reálií	a	faktů.	

Jedním	z	autorů	byl	také	národopisec	a	středoškolský	pe-
dagog	Jan	Húsek	(1884-1973),	rodák	z	Ostrožské	Nové	Vsi	,	
který	napsal	 spolu	s	Josefem	Klvaňou	kapitolu	o	hospodář-
ském	zaměstnání	obyvatelstva,	samostatně	popsal	život	v	obci	
a	rodině	především	na	základě	znalostí	poměrů	v	naší	obci.	
Tím	je	tato	kniha	pro	Novovešťany	a	Chyličany	velmi	cenná.

Obec	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 zakoupila	 2	 kusy	 této	 publi-
kace,	které	 jsou	k	dispozici	občanům	k	prezenčnímu	studiu	
v	místní	knihovně	a	na	obecním	úřadě.

	Jaroslava BedřichováProf. Jan Húsek
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Zpravodajství

Investiční akce 2015
Období	plánování	investičních	akcí	na	rok	2015	máme	po-

malu	 za	 sebou	 a	 teď	 nás	 čeká	 období	 realizace	 plánovaných	
akcí.	V	měsíci	květnu	bychom	začali	s	opravou	chodníků	v	ulici	
Dědina.	Konkrétně	se	jedná	o	chodník	začínající	u	rodinného	
domu	č.	p.	184	a	končí	u	provozovny	opravny	aut	u	Kumbárů.	
Další	část	chodníků	v	Dědině	se	bude	opravovat	od	obchodního	
domu	Jednota	po	rodinný	dům	č.	p.	138,	pouze	část	chodníku	
před	bývalou	knihovnou	bude	vynechána	z	důvodu	plánované	
demolice	 tohoto	 objektu	 v	 roce	 2016.	 V	 současné	 době	 pro-
bíhá	 výběrové	 řízení	 na	 zhotovitele	 opravy	 chodníku.	 Oprava	
chodníků	v	ulici	Dědina	by	měla	proběhnout	v	měsíci	květnu	
a	červnu	2015.	

Další	 chodník,	 který	 čeká	 na	 opravu,	 se	 nachází	 na	 ulici	
Lhotská,	 začíná	 u	 památkového	 domku	 a	 končí	 u	 rodinného	
domu	 č.	 p.	 562.	 Souběžně	 s	 opravou	 chodníku	 na	 ulici	 Lhot-
ská	 bude	 provedena	 oprava	 chodníku,	 spojnice	 ulice	 Mírová	
a	Nová.	Na	opravu	obou	chodníků	bylo	v	současné	době	také	
vyhlášeno	výběrové	řízení	a	oprava	obou	chodníků	by	měla	být	
zahájena	koncem	měsíce	května	a	ukončena	v	první	polovině	
měsíce	července.

V	měsíci	květnu	by	měla	být	zahájena	stavba	místní	komu-
nikace	u	kempu	Slovácký	dvůr,	která	bude	sloužit	jako	částečná	
příjezdová	cesta	ke	garážím,	do	kempu	a	k	nově	navrhovanému	
bikeparku	a	parkovacím	místům.	

V	měsíci	červnu	letošního	roku	je	naplánována	stavba	chod-
níku	z	ulice	Nádražní	přes	železniční	přejezd	směrem	ke	koupa-
lišti	a	novoveským	jezerům.	

Ulici	Záhumení	v	dolní	části	od	obchodu	u	Bujáků	po	kři-
žovatku	ulice	Záhumení	a	ulicí	Obecnice	čeká	rozsáhlá	rekon-
strukce	kanalizace	a	místní	komunikace.	Tato	akce	by	měla	být	
zrealizována	v	měsících	červnu	až	 říjnu	2015.	K	 této	 rozsáhlé	
rekonstrukci	musí	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	přistoupit	z	důvo-

du	havarijního	stavu	současné	kanalizace	a	kanalizačních	přípo-
jek	k	rodinných	domů.	Všechny	výše	uvedené	plánované	opravy	
a	stavby	budou	financovány	z	obecních	finančních	prostředků.	

Také	 část	 komunikace	 v	 ulici	 Nádražní	 a	 příjezdová	 cesta	
ke	koupališti	a	štěrkovým	jezerům	čeká	na	rekonstrukci	včetně	
revitalizace	tohoto	území.	Na	realizaci	této	akce	požádala	obec	
o	poskytnutí	dotace	v	rámci	operačního	programu	ROP	NUTS	
II	Střední	Morava.	V	případě	poskytnutí	dotace	bude	akce	rea-
lizována	v	měsících	srpnu	až	prosinci	2015.

Při	realizaci	oprav	chodníků	a	staveb	nás,	občany,	čeká	složi-
té	období,	ve	kterém	budeme	potřeba	velké	množství	trpělivosti	
a	pevných	nervů	hlavně	v	místech	prováděných	oprav	a	staveb.	
Po	 dokončení	 nás	 však	 čekají	 opravené	 a	 zrekonstruované	
chodníky,	 místní	 komunikace	 a	 veřejné	 prostranství,	 a	 tím	 se	
zvýší	kvalita	života	všech	občanů	naší	obce.

Jaroslava Bedřichová
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Léčebná činnost Sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves v roce 2014

Veškerá	zdravotní	péče	v	Sirnatých	lázních	Ostrožská	Nová	
Ves	 je	 zajišťována	 vlastními	 odbornými	 pracovníky.	 Lázeňské	
sanatorium	má	vlastní	balneoprovoz,	bazén	a	oddělení	fyzikální	
terapie.	
Seznam indikací, které se v sirnatých lázních léčí:
•	 nemoci	pohybového	ústrojí	
•	 nemoci	kožní
•	 nemoci	nervové
V rámci léčebných výkonů jsou v sirnatých lázních podávané 
procedury:

koupele	v	přírodní	minerální	sirné	vodě,	zábaly,	masáže	kla-
sické,	 podvodní,	 vířivé	 koupele,	 parafinové	 zábaly,	 rašelinové	
zábaly,	 kompletní	 elektroléčba,	 magnetoterapie,	 fototerapie,	
masťové	terapie,	plynové	injekce,	rehabilitační	tělocvik.

Dále	 byl	 podáván	 lymfoven,	 akupunktura,	 masáž	 lávovými	
kameny,	 čokoládové	 a	 medové	 masáže	 a	 výkony	 kosmetické	
dermatologie	 (pleťové	 masky,	 výplně	 apod.)	 jakožto	 nadstan-
dardní	 léčebné	výkony.	Pacienti	mohou	za	úplatu	použít	 solá-
rium.

Léčebné	procedury	jsou	podávány	6	dnů	v	týdnu,	wellness	
procedury	i	v	neděli,	bazén	je	k	dispozici	pro	klienty	lázní	den-
ně	 po	 skončení	 procedur.	 Zdravotní	 provoz	 mimo	 pracovní	
dobu	je	zajištěn	zdravotní	sestrou,	lékařská	pohotovostní	služ-
ba	je	zajištěna	prostřednictvím	Nemocnice	v	Uherském	Hra-
dišti.

Lázně	nabízejí	klientům	velký	výběr	pobytů	od	klasických	
komplexních	pobytů	až	po	víkendové.

V	roce	2014	rozšířily	lázně	svou	nabídku	o	silvestrovský	po-
byt,	který	se	setkal	s	velkým	zájmem	klientů.

Stále	 zlepšujeme	 nabídku	 služeb	 přes	 webovské	 stránky	
a	klienti	mají	možnost	on-line	objednávání	pobytů	přímo	na	
našich	stránkách.	

Pro	pacienty	připravujeme	i	program	pro	volný	čas.	Pravi-
delně	ve	čtvrtek	jsou	pořádány	taneční	večery	v	kavárně	lázní,	
dále	 jsou	to	kytarové	koncerty,	vystoupení	mažoretek	a	folk-
lórních	 souborů,	 v	 létě	 již	 tradiční	 taneční	 odpoledne	 s	 de-
chovkou.	Každý	týden	se	pořádají	výlety	do	okolí	s	návštěvou	
pamětihodností	i	vinných	sklípků.	 Hana Kosíková

Zpravodajství

POČET PACIENTŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH LÉČEBNÝCH INDIKACÍ

CELKEM Komplexní Příspěvková Ambul.rehabilitace Pobyty

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

POHYBOVÉ 3414 3089 834 930 396 390 453 576 1731 1193

KOŽNÍ 342 559 193 409 58 68 91 82

NERVOVÉ 115 237 60 158 55 79

WELLNESS 311 311

BEZ	LÉČBY 149 123 149 123

CELKEM 4020 4319 1087 1497 509 537 453 576 1971 1707
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Jaro v mateřské škole
Jaro	v	MŠ	jsme	již	tradičně	přivítali	vynášením	Moreny.	Děti	

se	na	první	jarní	den	vydaly	na	obchůzku	obcí	s	vlastnoručně	vy-
robenou	Morenou.	Za	doprovodu	písní	a	tradičních	hudebních	
nástrojů	navštívily	obecní	úřad,	kde	je	čekalo	milé	a	také	sladké	
přivítání.	Dále	celý	průvod	pokračoval	středem	obce	až	na	škol-
ní	zahradu.	Tady	byla	Morena	vhozena	do	ohně	a	symbolicky	se	
děti	rozloučily	se	zimou	a	přivítaly	tak	dlouho	očekávané	jaro.

Další	akcí,	kterou	děti	v	naší	mateřské	škole	milují,	 je	den	
s	názvem	ČARODĚJNICKÁ	ŠKOLKA.	Letos	tento	den	vyšel	
přímo	na	30.	dubna,	kdy	 si	podle	 starých	 tradic	připomínáme	
pálení	 čarodějnic.	 Děti	 přišly	 do	 školky	 převlečené	 za	 různé	
čarodějnice	a	čaroděje	a	den	plný	zábavy,	smíchu,	tance	a	her	
mohl	začít.	Všichni	včetně	paní	učitelek	jsme	si	to	moc	užili.

Brigáda rodičů s dětmi v MŠ
Kolektiv	mateřské	školy	děkuje	všem	ochotným	rodičům	a	prarodičům,	kteří	se	zúčastnili	naší	již	tradiční	brigády	u	příležitosti	

Dne	Země.	Společně	se	svými	dětmi	a	personálem	mateřské	školy	nám	velmi	pomohli	zkulturnit	nádvoří	MŠ	a	školní	zahradu.	Ještě	
jednou	velké	díky.	 	 Kateřina Kusáková

škola

Sběr papíru v novém hábitu
Dne	30.	4.	proběhl	na	naší	škole	sběr	papíru.	Letos	bylo	

vše	 jinak	 než	 v	 předchozích	 letech.	 Nechodilo	 se	 s	 kárami	
po	obci	jako	doposud,	protože	už	to	nebylo	bezpečné.	Tento	
rok	 poprvé	 žáci	 naší	 školy	 sbírali	 sběr	 mimo	 školní	 vyučo-
vání.	Papír	tak	od	pondělí	až	do	čtvrtka	nosili	do	školy.	Je-
jich	 rodiče,	prarodiče	či	 známí	mohli	přivést	 sběr	do	školy	
ve	čtvrtek	od	7:30	do	16:00	hodin.	Nejvíce	se	ale	sbíralo	ve	
středu.	 Téměř	 všechny	 třídy	 vyvíjely	 svou	 vlastní	 aktivitu,	
chodily	po	celé	obci	a	snažily	se	obec	od	papíru	uklidit.	No-
sily	sběr	do	školy.	Protože	přálo	počasí,	byla	účast	opravdu	
velká.	Ve	čtvrtek	proběhlo	vážení.	Paní	učitelka	Páčová	vše	
důkladně	 kontrolovala	 a	 vůbec	 byla	 hlavní	 organizátorkou	
a	děti	 z	parlamentu	pod	dohledem	paní	 vychovatelky	Bot-
kové	vážily	a	zapisovaly.	Na	školním	dvoře	se	auta	jen	točila,	
neboť	každá	třída	chtěla	mít	co	nejvíce	papíru.	Motivovala	
je	soutěž	o	to,	která	třída	bude	mít	co	nejvíc.	Zatím	se	ještě	
neví,	jak	soutěž	ve	sběru	dopadla	a	jaká	odměna	vítěze	čeká,	
ale	už	teď	všechny	třídy	zaslouží	obdiv	za	snahu,	kterou	le-
tošnímu	 sběru	papíru	 věnovaly,	protože	 letos	bylo	nashro-
mážděno	rekordní	množství.	

Nemalé	 poděkování	 patří	 také	 obci,	 která	 poskytla	 na	
den	 sběru	 svou	multikáru	a	pracovníky,	 již	 škole	při	 sběru	
pomáhali	 a	 sváželi	papír	od	domů.	 I	díky	 jejich	vstřícnosti	

se	veškerý	papír	shromáždil	na	školním	dvoře.	Zároveň	také	
chceme	poděkovat	rodičům	za	aktivní	přístup	k	nové	orga-
nizaci	sběru	a	pomoc	při	něm.		 Michaela Hrušková, 6. tř.
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Den Země
Dne	24.	4.	se	druhý	stupeň	naší	školy	vydal	na	výšlap	na	An-

tonínek.	A	proč	vlastně?	Bylo	to	kvůli	Dnu	Země,	který	se	sla-
ví	22.	4.	Naši	planetu	si	musíme	chránit,	aby	nám	ještě	dlouho	
vydržela.	Proto	jsme	všichni	šli	pěšky.	Když	jsme	konečně	vyšli	
k	našemu	vytouženému	cíli,	posbírali	jsme	ve	vedlejším	lese	vět-
ve	a	opekli	si	špekáčky.	Mezitím	paní	učitelka	Botková	rozdala	
každé	třídě	pracovní	 listy	týkající	se	našeho	tříletého	projektu	
PALIVA	 BUDOUCNOSTI	 v	 rámci	 Erasmus+,	 zaměřeného	
na	obnovitelné	zdroje	energie	–	země,	voda,	 vzduch	a	 slunce.	

Potom	jsme	si	každý	jako	jednotlivec	mohli	vyplnit	test	o	Dnu	
Země,	Dnu	vody	a	Dnu	Slunce,	 za	něhož	 jsme	dostali	 i	něja-
kou	tu	sladkost.	Na	zpáteční	cestě	do	naší	školy	jsme	se	zasta-
vili	v	cukrárně	a	potom	v	solární	elektrárně	v	Ostrožské	Lhotě,	
která	 byla	 v	 roce	 2006	 největší	 v	 Evropě.	 Trošku	 jsme	 se	 tam	
prošli	a	dozvěděli	se	zajímavé	informace.	I	když	předpověď	hlá-
sila	déšť,	celou	cestu	nám	krásně	svítilo	sluníčko	(to	se	nám	asi	
odměňovalo	za	to,	že	jsme	jeho	a	kolegyni	Zemi	ušetřili	výfuko-
vých	plynů	z	autobusu).	 Eliška Hanáková, 6. tř.

Preventivní program policie ČR pro školská zařízení
13.	4.	se	žáci	druhého	a	pátého	ročníku	naší	školy	zúčastnili	

preventivních	programů	 Policie	ČR.	Besedy	proběhly	 v	 rámci	
metodiky	prevence	v	základní	škole.

Ve	druhém	ročníku	se	příslušnice	policie	zaměřila	na	téma	
„Policista	je	náš	kamarád“.	Pod	tímto	názvem	se	skrývala	pod-
témata:	rozdíl	mezi	dopravním,	pořádkovým	policistou	a	krimi-
nalistou,	vše	doplněné	o	ukázky	výstroje),	pravidla	bezpečného	
chování	–	např.	chování	v	silničním	provozu,	setkání	s	cizí	oso-
bou,	a	jak	zavolat	na	linky	tísňového	volání.

Tématem	pro	páťáky	bylo	„Bezpečné	chování	na	internetu“.	
Žáci	se	dozvěděli,	co	je	to	trestní	odpovědnost,	jaká	jsou	nebez-
pečí	 spojená	 s	 užíváním	 komunikačních	 prostředků	 (internet,	
mobilní	telefon	…),	co	je	to	tísňová	linka	Policie	ČR	158	a	jak	
na	ni	volat.	Programy	žáky	zaujaly,	jistě	budou	přínosné	pro	je-
jich	bezpečnost,	a	to	nejen	při	trávení	volného	času.

 Jitka Šilhavá
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Drážďany 2015 aneb Ne na začátku znamená výhru na celý život
I	letos	úspěšný	projekt	v	rámci	Česko-německého	fondu	bu-

doucnosti	se	nesl	v	duchu	drogové	problematiky	a	vůbec	v	duchu	
závislostí.	V	projektu	Ne	na	začátku	znamená	výhru	na	celý	život	
jsme	zkoumali,	jak	to	vypadá	s	drogovou	problematikou	v	Němec-
ku	a	u	nás.	24.	3.	v	úterý	 jsme	se	opět	sešli	na	novoveském	ná-
draží,	abychom	absolvovali	osmihodinovou	cestu	za	našimi	přáteli	
z	Drážďan.	Cesta	byla	příjemná,	čas	plynul	velmi	rychle,	a	tak	jsme	
skoro	 ani	 nezaznamenali,	 že	 se	 přiblížila	 17.	 hodina,	 drážďan-
ské	nádraží	a	skupina	mávajících	lidí	s	očima	plnýma	očekávání	
a	možná	i	obav	z	neznámého.	I	přesto	bylo	uvítání	vřelé	a	radost-
né.	Po	úvodním	davovém	fotografování	 se	děti	 rozjely	do	svých	
adoptivních	 domovů.	 S	 netrpělivostí	 jsme	 očekávali	 následující	
ráno,	abychom	si	poslechli	první	dojmy.	Bylo	potěšující,	že	téměř	
všichni	přicházeli	do	uvítací	místnosti	gymnázia	RoRo	s	úsměvy	
a	s	úlevou,	že	to	v	neznámé	rodině	zvládli,	že	i	německá	rodina	
se	nijak	neliší	od	té	české	a	že	se	se	svými	znalostmi	z	angličtiny	
a	němčiny	přece	jen	ve	světě	neztratí.	Mohli	jsme	se	tedy	pustit	
do	práce.	Nejprve	jsme	si	prohlédli	gymnázium,	prostřednictvím	
prezentací	jsme	získali	informace	o	Drážďanech,	ochutnali	typický	
saský	koláč	Eierschecke	a	pak	už	za	námi	přišla	sympatická	dvoji-
ce	policistů	z	oddělení	drog	Policejního	ředitelství	v	Drážďanech.	
Podali	 nám	 základní	 vhled	 do	 drogové	 problematiky,	 porovnali	
české	a	německé	zákony	v	této	problematice	a	na	závěr	upozornili,	
že	nejnebezpečnější	z	celé	oblasti	je	slabá	lidská	vůle.	A	i	o	ní	jsme	
se	po	obědě	ve	školní	jídelně	vydali	hledat	informace	do	místní-
ho	muzea	hygieny	a	zdraví.	I	když	tam	někteří	byli	podruhé	nebo	
i	potřetí,	je	to	natolik	unikátní	muzeum,	že	jsme	tam	měli	stále	co	
objevovat.	

Čtvrtek	26.	4.	byl	neskutečně	silný	den.	Ve	škole	jsme	se	setkali	
s	lidmi	z	pomocné	skupiny	Anker,	v	níž	se	setkávají	lidé,	kterým	
nějakým	způsobem	zasáhla	do	života	droga.	A	tak	nám	svůj	příběh	
vyprávěla	matka,	jejíž	syn	fetuje,	přestože	jako	rodiče	vychovávali	
své	děti	podle	nejlepšího	svědomí	-	četli	jim	pohádky,	lyžovali,	pla-
vali,	chodili	na	koncerty,	....	A	ona	se	doposud	ptá,	proč	se	to	stalo,	
proč	 mají	 svůj	 život	obrácený	naruby,	proč	 sourozenci	nenávidí	
svého	bratra	a	přejí	si,	aby	zemřel,	a	vyslechli	jsme	slova	o	nadě-
ji,	že	se	to	snad	jednou	změní.	Mluvil	s	námi	o	všech	peripetiích	
svého	života	mladý	alkoholik,	o	tom,	jak	nevinný	byl	začátek	jeho	
závislosti	a	kam	až	ho	 to	dovedlo.	Ty	nejniternejší	pocity	 sdělo-
val	třicetiletý	Michael,	jehož	vzhled	napovídal	věk	mnohem	vyšší	
a	který	otevřeně	řekl,	že	je	doposud	uživatel	drog.	Popisoval	po-
stupný	propad	až	na	dno.	A	také	svou	cestu	zpět,	která	u	něj	není	
u	konce.	Poslední	osobní	příběh	sdělila	rovněž	třicetiletá	Ina.	Ta	
už	není	uživatelka,	ale	ví,	že	je	stále	závislá.	Velmi	civilně	a	prostě	
mluvila	o	věcech,	které	se	člověk	stydí	vyslovit.	My	jsme	sledovali,	
jak	plíživě	a	nenápadně	se	prostřednictvím	drog	lidská	bytost	do-

pouští	věcí,	o	kterých	dobře	ví,	že	jsou	špatné,	ale	drogy	naprosto	
sráží	vůli	člověka.	A	ona	ji	teď	velmi	těžce	získává	zpátky.	

V	pátek	27.	4.	jsme	odjeli	do	centra	Spike,	abychom	dokončili	
návrhy	graffiti,	jimiž	jsme	se	zabývali	už	ve	čtvrtečním	dopoledni.	
Těmi	jsme	pak	měli	ozdobit	venkovní	zdi.	Stačila	už	jen	chvilka	
a	konečně	 jsme	 sáhli	na	opravdové	 spraye	a	 začali	 jimi	ovládat	
venkovní	prostor.	Byla	to	skutečně	zajímavá,	až	skoro	euforická	
zkušenost.	Ale	neobávejte	se,	že	centrum	Spike	podněcuje	k	něče-
mu	nelegálnímu.	Jeho	náplní	je	totiž	také	vyhledávat	a	dojednávat	
legální	plochy,	kam	se	graffiti	mohou	umístit.	Naše	díla	zdobila	
prozatím	zdi	centra	a	z	návrhů	vznikla	koláž,	která	bude	vystavena	
v	gymnáziu	RoRo.	Po	ukončení	prací	jsme	se	vydali	do	tanečního	
studia,	abychom	trošku	protáhli	tělo	a	také	se	věnovali	činnosti,	
kterou	děti	uváděly	 jako	 jednu	 z	 věcí,	 jež	dokáže	 člověka	držet	
mimo	svět	drog.	Ne	všichni	se	projevili	jako	rození	tanečníci,	ale	
všechny	to	bavilo.	A	to	bylo	nejpodstatnější.	Když	už	jsme	zušlech-
tili	 tělo,	 bylo	 třeba	 pověnovat	 se	 ještě	 povznesení	 ducha.	 Proto	
jsme	zhlédli	v	muzeu	Historisches	Grünes	Gewölbe	expozice	ně-
meckého	filigránského	umění,	turecké	kultury,	rytířství,	ale	také	
Supermarket	of	the	Dead,	což	byla	přehlídka	lidského	konzumu	
a	pomíjivosti.	Všechny	exponáty	tam	byly	z	papíru	-	oblečení,	ne-
konečné	řady	bot,	jídla,	elektroniky,	...	Pak	už	jsme	se	rozjeli	domů	
na	víkend.	Mnoho	dětí	se	v	sobotu	sešlo	na	párty	u	Trinh	a	strávili	
společné	sobotní	odpoledne.	Neděle	byla	už	více	rodinná.

V	pondělí	30.	3.	jsme	se	ve	škole	sešli	ke	společné	práci	na	pre-
zentacích	pro	rodiče,	se	kterými	nás	čekalo	setkání	v	podvečerních	
hodinách	v	aule	školy.	Děti	byly	rozděleny	do	skupin	a	byla	 jim	
přidělena	témata,	jež	nás	do	dnešního	dne	potkala	–	policie	a	od-
dělení	pro	potírání	drog,	osobní	příběhy	závislých	lidí,	Spike	cent-
rum,	taneční	škola,	kultura,	party,	která	se	dokáže	obejít	bez	alko-
holu	a	drog.	Práce	musela	být	brzy	hotová,	protože	celkový	scénář	
prezentací	bylo	třeba	nacvičit	a	protože	nás	ještě	do	oběda	čekala	
komentovaná	procházka	historickou	částí	města.	Průvodcování	se	
chopily	německé	děti	a	vydržely	navzdory	prudkému	dešti,	větru	
i	kroupám.	Po	obědě	jsme	se	s	plným	žaludkem	vrhli	do	záchra-
ny	člověka	v	bezvědomí.	Když	jsme	si	všichni	vyzkoušeli	obnovení	
životních	 funkcí,	provedli	nás	záchranári	„tou	šťastnější"	cestou,	
kdy	se	opilý	člověk	v	bezvědomí	dostane	do	rukou	lékaře	(ta	méně	
šťastná	nastává,	když	se	probudíte	neznámo	kde,	neznámo	s	kým,	
neznámo	v	jakém	stavu).	A	tak	nám	navlékli	tzv.	andělíčka,	také	
pleny,	ohmatali	jsme	si	katetry	na	cévkování,	zábrany,	které	nedo-
volují	vytrhnout	si	trubičku	svévolně	z	těla,	dále	jehly,	kanyly,	.....	
Prostě	 jsme	měli	příležitost	projít	 si	 za	plného	vědomí	bolestný	
a	ponižující	proces,	jakým	procházejí	opilci	v	bezvědomí.	Docela	
rádi	jsme	si	před	večerním	vystoupením	na	okamžik	odpočinuli.	
V	18	hodin	nás	v	aule	znovu	přivítala	německá	koordinátorka	Pet-
ra	Gliege,	všechny	skupiny	seznámily	rodiče	s	činnostmi	v	našem	
projektu	a	česká	strana	pro	odlehčení	od	závažného	tématu	před-
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vedla	tématické	vystoupení	s	malým	tancem	a	zpěvem.	Po	této	ofi-
ciální	části	jsme	se	sešli	k	nezávazným	rozhovorům	u	rautu,	který	
nám	rodiče	připravili.

Úterý	31.	3.	nás	čekal	poslední	pracovní	den.	V	jeho	programu	
měla	být	 jedna	z	činností,	kterou	děti	uváděly	 jako	náplň,	která	
drží	život	člověk	mimo	svět	drog	-	sport,	příroda,	přátelé.	A	tak	
jsme	se	vydali	vlakem	do	Saského	Švýcarska,	abychom	shlédli	z	vr-
cholků	skal	na	široké	okolí.	Příroda	nám	to	nehodlala	nijak	ulehčit	
a	zkoušela,	jestli	je	naše	odhodlání	opravdové.	Vítr	do	nás	vrážel	
se	vší	vervou,	místy	se	spouštěl	déšť,	zima	zalézala	přes	všechny	
vrstvy.	Přesto	 jsme	trajektem	přepluli	Labe	a	vydali	 se	k	vrcho-
lům.	Cestou	nahoru	jsme	se	opravdu	zahřáli	a	odměnou	nám	byl	
překrásný	výhled.	Místy	nám	na	něj	zasvítilo	 i	 sluníčko.	To	bylo	
však	jen	ticho	před	bouří.	Tou	opravdovou.	Stihla	nás	ve	skalách,	
prudký	déšť	a	kroupy	nás	zbičovaly	a	promočily	až	na	kůži.	Chvilku	
jsme	se	z	toho	vzpamatovávali,	někteří	odmítali	jít	dál,	ale	všichni	
jsme	věděli,	že	se	musíme	dopravit	domů	do	tepla.	A	to	nás	ještě	
v	podvečer	čekala	herecká	dílna	a	divadlo.	I	tam	jsme	se	nakonec	
sešli	všichni	a	v	suchém.	A	tak	jsme	si	hereckou	etudou	naposle-
dy	sdělili,	že	zvládnout	lze	leccos	a	žádné	podpůrné	látky	k	tomu	
nepotřebujeme.	

Markéta Frantová a Adéla Botková

Jak jsem prožil pobyt v Drážďanech aneb Z názorů dětí

Jakub Lukeš:
…	Odpor	vůči	drogám	jsem	v	sobě	měl	už	před	tímto	výměn-

ným	pobytem	a	už	po	skončení	jeho	první	části	mohu	říct,	že	tento	
pobyt	ani	jeho	program	není	vůbec	zbytečný.	Díky	pobytu	mohu	
vyjmenovat	poměrně	velké	množství	drog,	znám	jejich	dělení,	pří-
znaky	užívání	a	jejich	neblahé	dlouhodobé	účinky	na	lidský	orga-
nismus.	Za	nejhodnotnější	část	programu	pokládám	to,	že	 jsem	
si	definoval,	proč	neberu	drogy,	a	toto	téma	zpracoval	do	grafity	
organizaci	Spike.	Také	 jsem	si	upevnil	 základy	poskytování	prv-
ní	pomoci.	Co	mě	překvapilo,	byl	přístup	německých	lékařů	(dva	
z	nich	přednášeli	o	první	pomoci)	k	vykonávání	jejich	role.	Svou	
práci	nevnímali	 jako	nutné	zlo	k	zajištění	dostatečného	kapitálu	
pro	uspokojování	 jejich	potřeb	a	přání	 (což	bych	 řekl	o	 většině	
Němců,	které	jsem	poznal),	ale	i	jako	něco,	co	je	baví	a	mají	to	
rádi.	Největší	specifikum	jejich	myšlení	při	práci	s	člověkem,	který	
se	do	nemocnice	dostane	jako	opilý	a	v	bezvědomí,	bylo	v	tom,	že	
neposkytovali	pouze	pomoc	pacientovi,	ale	vnímali	jej	jako	příte-
le	a	snažili	se	udělat	všechno	pro	jeho	dobro.	Nechtějí	pouze	co	

nejvíce	ulevit	pacientovi,	ale	pomoci	mu	od	drogové	závislosti	tím,	
že	jej,	pokud	se	jedná	o	„starého	známého“,	nechají	poměrně	bo-
lestivými	metodami	vystřízlivět	(např.	zapříčiněním	velmi	silného	
zvracení	při	 vypumpování	 žaludku),	 což	 se	mě	osobně	 jeví	 jako	
maximálně	 prospěšné.	 Velmi	 dobře	 to	 podle	 mě	 vystihuje	 věta	
vyřčená	během	přednášky:	„Poprvé	budu	tvůj	nejlepší	přítel,	po-
druhé	tvůj	nejhorší	nepřítel“.	Věřte,	že	k	oběma	věcem	mají	lékaři	
opravdu	velmi	dobré	prostředky.

Natálie Bočková:
Do	projektu	jsem	se	přihlásila	nejenom	kvůli	velmi	zajímavé-

mu	tématu,	ale	je	to	také	velmi	dobrá	zkušenost,	jak	si	prověřit	
a	vylepšit	znalosti	našich	jazyků.	Hlavním	dorozumívacím	jazy-
kem	byla	pochopitelně	angličtina,	kterou	 se	učíme	delší	dobu.	
Nicméně	jsem	ráda,	že	jsem	si	mohla	procvičit	i	německý	jazyk,	
který	se	učím	teprve	třetím	rokem.	Pochytila	jsem	hodně	nových	
slovíček.	Bohužel	naše	němčina	není	tak	dokonalá	a	nerozuměli	
jsme	všemu,	a	tak	jsem	ráda,	že	nám	to	vše	paní	učitelka	Botková	
překládala	a	my	jsme	mohli	plně	porozumět	našemu	tématu.	…	
Slyšeli	jsme	příběhy	lidí	z	Hilfe	Gruppe,	kteří	byli	nebo	stále	jsou	
závislí	na	drogách.	Jeden	příběh	mě	obzvlášť	zaujal.	Byl	o	paní,	
která	se	dostala	ke	své	první	dávce,	když	poznala	svou	první	lás-
ku.	Nezůstalo	jen	u	jedné	dávky.	Zeptali	 jsme	se	jí,	co	ji	vedlo	
k	tomu,	že	si	pořád	dávala	další	a	další	dávky.	Odpověděla	nám,	
že	když	si	dala	dávku,	viděla	se	krásná,	mladá	a	štíhlá.	Kdežto	
když	dávku	neměla,	viděla,	jak	její	tělo	chátrá	a	stárne,	jak	se	jí	
propadají	 lícní	kosti,	 jak	jí	vypadávají	zuby	nebo	jak	se	jí	mění	
kůže.	A	to	se	jí	nelíbilo.	Nechtěla	se	takhle	vidět,	chtěla	být	zase	
krásná.	Jedna	paní	ze	skupiny	to	vystihla	velmi	přesně:	,,Mladý	
člověk	je	uvězněný	v	těle	starce.“	

Hynek Helmich:
Bylo	to	celé	zvláštní,	protože	minulý	rok	jsme	jeli	do	Drážďan	

až	 jako	druzí	a	nejdřív	dojeli	oni	k	nám,	ale	 teď	 to	bylo	přesně	
naopak.	Tentokrát	jsme	byli	my	ti,	co	jedou	do	neznáma.	Zavalila	
mě	tuna	naprosto	různých	pocitů	a	já	nevěděl,	co	vlastně	chci.	Na	
jednu	stranu	jsem	byl	rád	a	těšil	jsem	se,	ale	na	druhou	stranu	jsem	
měl	i	trochu	strach	z	toho,	jaký	bude	a	jak	se	bude	můj	partner	
chovat,	a	celé	to	završoval	fakt,	že	se	budu	muset	dalších	osm	dní	
domlouvat	téměř	jen	angličtinou.	A	to	bylo	samo	o	sobě	jednak	
vzrušující,	ale	i	celkem	dost	těžká	výzva.	…	V	sobotu	večer	jsme	se	
všichni	sešli	u	Trinn	na	zahradní	party.	Nejdříve	většina	jen	seděla	
u	jednoho	stolu	a	povídali	si,	ale	někteří	si	pinkali	přes	síť	nebo	gri-
lovali	či	si	to	užívali	po	svém.	K	večeru	se	většina	přemístila	k	tábo-
ráku	anebo	se	připojili	do	druhé	skupiny,	která	postávala	poblíž,	
a	povídali	si	či	se	šermovali	světelnými	tyčemi,	které	tam	někdo	
donesl.	Prostě	se	všichni	dobře	bavili.	Bylo	to	skvělé	zakončení	ce-
lého	dne	a	jedna	z	nejkrásnějších	chvil	celého	pobytu.	…	Středeční	
ráno	pro	mě	bylo	velice	zajímavé	už	jen	tím,	že	se	ve	mně	mísily	
stejné	pocity	jako	na	začátku.:)	Na	jednu	stranu	jsem	už	chtěl	jet	
domů,	ale	na	druhou	jsem	odmítal	opustit	přátelství,	které	jsem	si	
tu	za	tu	dobu	vybudoval.	A	když	jsme	se	všichni	naposledy	objíma-
li,	tak	jsem	měl	na	kahánku	i	já	a	nechybělo	moc	do	toho,	abych	
se	rozbrečel,	protože	to	byly	opravdu	dojemné	chvíle.	Ale	všechno	
musí	jednou	skončit,	a	tak	skončila	i	první	část	tohoto	projektu.

Jakub Botek:
Zúčastnil	jsem	se	výměnného	pobytu.	Prožili	jsme	krásných	

devět	dnů	s	našimi	výměnnými	partnery.	Rodina	mé	výměnné	
partnerky	 byla	 milá.	 Letošní	 rok	 jsme	 měli	 téma	 Drogy.	 Na	
tohle	téma	jsme	měli	nachystaný	velmi	zajímavý	program.	Na-
vštívili	jsme	hygienické	muzeum,	pochodili	jsme	po	památkách	
a	poznali	spoustu	nových	a	přátelských	lidí.	Pro	mě	byla	nejlepší	
část	pobytu	návštěva	taneční	školy.	Naučili	jsme	se	spoustu	no-
vých	kroků	a	tanců.	Výměnní	partneři	se	s	námi	bavili	a	hezky	
jsme	se	zapojovali.	Výměnný	pobyt	byl	velmi	zábavný	a	partneři	
příjemní.	Při	odjezdu	jsme	všichni	byli	smutní,	neboť	jsme	spolu	
prožili	 spoustu	 krásných	 zážitků.	 Nikdo	 nechtěl	 pryč.	 Z	 celé-
ho	programu	jsem	si	odnesl	to,	že	za	celý	svůj	život	nechci	mít	
s	drogami	nic	společného.
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Projekt Erasmus+ s názvem Paliva budoucnosti: Země, vzduch, 
oheň a voda pokračuje dalšími projektovými aktivitami

V	posledním	čísle	Profilu	 jsme	hodnotili	první	mezinárodní	
projektové	setkání	odehrávající	se	na	půdě	naší	školy,	při	kterém	
se	poprvé	sešly	všechny	partnerské	školy	zapojené	do	projektu.	
Bylo	to	taktéž	první	setkání	všech	koordinátorů	projektu,	 ti	při	
svém	prvním	sezení	mimo	jiné	zvolili	i	logo	projektu.	Do	tohoto	
výběru	postoupilo	z	každé	školy	pět	návrhů.	Naši	školu	reprezen-
tovaly	návrhy	Anety	Hůskové,	Markéty	Ryšavé,	Karly	Smištíkové,	
Kristýny	Pjajčíkové	a	Jonáše	Opravila.	Vítězným	logem	se	stal	ná-
vrh	z	partnerské	školy	St	Mary’s	Catholic	Primary	School,	Anglie,	
Studley.	Návrh	Anety	Hůskové	z	8.	třídy	skončil	celkově	na	dru-
hém	místě.	Blahopřejeme!

Při	druhém	sezení	koordinátorů	byly	připomenuty	role	jednot-
livých	škol	v	projektu.	Naše	škola	má	na	starost	vedení	environ-
mentálních	studií.	Cílem	setkání	bylo	i	stanovení	harmonogramu	
dalších	projektových	aktivit	na	období	od	března	do	května	2015.	
Během	tohoto	období	se	žáci	zúčastnili	monitoringu,	který	měl	
za	úkol	zjistit	míru	jejich	vstupních	vědomostí	na	téma	elektrická	
energie.	Otázky	byly	zaměřeny	na	neobnovitelné	a	především	ob-
novitelné	zdroje	energie.	Sami	žáci	po	testu	zhodnotili,	že	jejich	
vědomosti	jsou	spíše	na	nižší	úrovni.	Otázky,	co	jsou	fosilní	pali-
va,	zelená	energie	nebo	biomasa,	daly	zabrat	většině.	Díky	pro-
jektovým	aktivitám	by	se	úroveň	vědomostí	mohla	a	měla	zlepšit.	

Cílem	projektu	je	povědomí	o	obnovitelných	zdrojích	energie	

a	o	tom,	proč	je	dobré	tyto	zdroje	elektřiny	využívat.	Získané	vě-
domosti	budou	pravidelně	kontrolovány	prostřednictvím	nejrůz-
nějších	aktivit	a	kvízů.	Žáci	budou	mít	možnost	soutěžit,	znalosti	
jim	můžou	přinést	nejen	malou	odměnu,	ale	i	body,	které	se	jim	
budou	přičítat	na	 jejich	projektové	konto.	Stav	konta	může	být	
podkladem	při	výběru	účastníků	dalšího	mezinárodního	projek-
tového	setkání.

Žáci	prvního	stupně	se	v	březnu	zúčastnili	výukových	progra-
mů	společnosti	E.ON	s	názvem	AKUplus	pro	malé	kouzelníky	
a	 Mise	 Plus+.	 Program	 jim	 zajímavým	 a	 zábavným	 způsobem	
přiblížil	elektrickou	energii,	jak	nám	pomáhá	a	usnadňuje	život.	
Mladší	žáci	 se	dozvěděli,	 jak	elektrická	energie	vzniká,	k	čemu	
ji	používáme	a	jak	s	ní	bezpečně	zacházet.	Pro	starší	byl	připra-
ven	program,	který	byl	zaměřen	na	úspory	elektrické	energie	a	na	
ochranu	životního	prostředí.	Během	programu	plnili	žáci	i	prak-
tické	úkoly.

V	tomto	období	jsme	si	připomněli	i	tři	významné	dny	–	Den	
vody,	Den	Země	a	Den	Slunce.	Žáci	druhé	třídy	se	zúčastnili	akce,	
která	byla	uspořádána	u	příležitosti	oslav	Dne	vody.	V	rámci	vý-
uky	plavání	si	prohlédli	zázemí	aquaparku	v	Uherském	Hradišti	
a	dozvěděli	se	i	to,	kolik	vody	je	pro	provoz	aquaparku	potřeba.	
Další	 cenné	 informace,	které	 získali,	 se	 týkaly	 taktéž	 vody.	Po-
rovnali	množství	slané	a	sladké	vody	na	Zemi,	zjistili,	že	se	voda	

Vítězné logo projektu Fueling the Future Exkurze v solární elektrárně

Výukové programy E.ON
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dá	použít	i	k	výrobě	energie	a	že	pitné	vody	je	na	světě	nedosta-
tek,	a	proto	je	nutné	nejen	pitnou,	ale	veškerou	vodou	šetřit.	Den	
Země	jsme	oslavili	turistickým	výšlapem	do	přírody.	Žáci	druhého	
stupně	měli	možnost	získat	základní	informace	o	zdrojích	energie,	
na	Antoníčku	pro	ně	byl	kromě	opékání	připraven	i	pracovní	list	
a	malý	vědomostní	test.	Cestou	zpět	se	zúčastnili	exkurze	v	solární	
elektrárně	HiTech	Solar	společnost	HiTechMedia	Systems,	s.	r.	o.	
v	Ostrožské	Lhotě.	Touto	akcí	si	připomněli	také	Den	Slunce,	který	
má	za	úkol	zvýšit	povědomí	o	obnovitelných	zdrojích	energie.	Žáci	
prvního	stupně	cestou	vyčistili	studánku	Krasotická.	

Angličtinu	v	praxi	a	své	komunikační	dovednosti	si	mohli	pro-
cvičit	žáci	šesté	a	sedmé	třídy.	Prostřednictvím	komunikační	tech-
nologie	Skype	se	sedmáci	spojili	 s	žáky	partnerské	školy	na	Me-
norce,	šesťáci	„skypovali“	s	žáky	z	Anglie.	I	tato	aktivita	je	jednou	
z	důležitých	částí	projektu	a	jsme	rádi,	že	se	nám	daří	vytyčené	cíle	
projektu	úspěšně	naplňovat.

Za sluncem a za poznáním na Menorku
Žáci a učitelé vyráží na 2. mezinárodní projektové setkání

17.	-	23.	května	2015	je	termín	dalšího	mezinárodního	pro-
jektového	 setkání,	 na	 které	 vyráží	 osmičlenná	 výprava	 naší	
školy.	Devátým	členem	bude	Krteček,	kterého	si	žáci	zvolili	za	
maskota.	Cílem	cesty	je	partnerská	škola	Col-legi	Salesia	Sant	
Francesc	de	Sales	a	město	Ciutadella	de	Menorca.	Program	se-
tkání	 bude	 tentokrát	 zaměřen	 na	 solární	 energii.	 A	 jak	 se	 na	
tuto	 návštěvu	 připravujeme?	 Žáci,	 kteří	 pojedou	 školu	 repre-
zentovat,	 tvoří	 prezentace	 o	 České	 republice,	 našem	 regionu,	
obci	a	škole.	Učitelský	tým	má	za	úkol	odučit	v	partnerské	ško-
le	hodinu	na	 téma	obnovitelné	zdroje	energie.	Protože	máme	
hodně	blízko	k	vodě,	vybrali	jsme	si	právě	tento	živel.	O	cestě	
a	našich	zážitcích	budeme	informovat	na	stránkách	školy.	

	 Adéla Botková 

Tým na Menorku
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Prvouka ve třetím ročníku
Mezi	oblíbené	předměty	žáků	třetího	ročníku	patří	i	prvo-

uka,	kde	se	učí	v	kapitole	o	podmínkách	života	na	Zemi	taky	
o	půdě.	K	výuce	používají	učebnice	a	pracovní	sešity.	Získané	
poznatky	 si	 ověřují	 na	 pokusech.	 K	 prohloubení	 a	 upevnění	
nových	 znalostí	 spolupracuje	 základní	 škola	 se	 Vzdělávacím	
a	informačním	střediskem	Bílé	Karpaty	z	Veselí	nad	Moravou.	

23.	února	se	děti	třetího	ročníku	s	velkým	nadšením	zapoji-
ly	do	práce	v	připraveném	programu	„Návštěva	u	krtka“.	Pra-

covaly	ve	skupinách,	řešily	kvíz	zaměřený	na	drobné	živočichy	
žijící	v	půdě.	Největší	nadšení	v	nich	probudila	práce	s	půdou,	
v	níž	vyhledávaly	drobné	živočichy,	které	pak	pozorovaly	pod	
lupou	a	pomocí	obrázků	určovaly	jejich	druhy.	

Lektorka	 Bílých	 Karpat	 žákům	 objasňovala	 význam	 těch-
to	drobných	živočichů	pro	půdu,	rostliny	a	tím	i	pro	život	na	
Zemi.	

Mgr. J. Šilhavá

Vernisáž obrazů Ašota Arakeljana
Slovo	vernisáž	 znamená	prvotní	 slavnostní	otevření	nějaké	

výstavy.	Dne	20.	5.	2015	naši	základní	školu	poctil	vernisáží	ob-
razů	výtvarný	umělec	Ašot	Arakeljan,	který	rozhodně	vernisáž	
svých	obrazů	nepořádá	poprvé,	ale	vernisáž	ve	škole	byla	i	pro	
něj	premiérou.	Kdo	je	vlastně	Ašot	Arakeljan?	Ašot	je	umělec,	
který	 vesměs	pracuje	 s	olejovými	barvami	a	 jeho	motivačními	
předměty	je	květinová	a	přírodní	tematika.	A	tato	tématika	pro-
línala	i	výstavou	ve	školní	galerii	Krček.	

Sešla	se	v	ní	skupinka	hostů,	mezi	nimi	nechyběl	například	
pan	starosta	Pavel	Botek,	z	pedagogického	sboru	se	též	někteří	
učitelé	přišli	podívat.	Úvodního	slova	se	 jako	první	ujala	paní	
ředitelka	Alena	Horáková,	která	umělce	velmi	pěkně	přivítala	
a	především	mu	poděkovala,	že	své	obrazy	vystavil	právě	v	naší	
škole.	Pár	slov	dodal	i	pan	Jan	Botek,	místní	výtvarník.	Nakonec	
řekl	i	pár	slov	umělec.	„	Jsem	rád,	že	můžu	vystavovat	své	obrazy	
ve	vaší	škole.“	Po	proslovu	také	zazpíval	náš	dívčí	sbor,	čehož	
si	všichni	ceníme.	Po	zahájení	se	hosté,	občerstvení	drobnostmi	
z	 rautu,	 který	 v	 rámci	 hodin	 vaření	 připravovaly	 naše	 žákyně,	
odebrali	do	galerie	a	s	potěšením	obdivovali	obrazy.	

Jak jste se dostal do České republiky a jak dlouho žijete v Hor-
ním Němčí?

„Do ČR jsem odcestoval především proto, že v Arménii byl a je 
problém s ekonomikou. V Horním Němčí žiji s manželkou a dce-
rou více než 20 let.“ 

Máte také v Horním Němčí své vlastní ateliéry a popř. máte 
i angažmá ve školách jako vedení kroužku apod.?

„Ano, svůj ateliér mám, ale děti učit malovat ještě nechci.“

Slyšel jsem, že prý Vám k Vašemu jubileu nechali uspořádat dvě 
velké výstavy v Arménii a že jste tam dokonce jel s pár desítka-
mi obrazy autem. Co je na tom pravdy?

„Ano, to je pravda, cestu jsem absolvoval před dvěma lety. Jel 
jsem přes Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Turecko a Gruzii.“

Děkuji	za	rozhovor.
Mário Herák
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Mladí hasiči zahájili soutěžní sezónu
V	sobotu	25.	4.	zahájili	mladí	hasiči	soutěžní	sezónu	na	první	

soutěži	v	Bojkovicích.	Po	první	disciplíně,	štafetě	dvojic,	mladší	
žáci	vybojovali	první	místo	a	starší	žáci	čtvrté	místo.	Bohužel	ani	
jednomu	družstvu	nevyšel	požární	útok	a	propadli	se	hluboko	
v	soutěžním	pořadí.	Mladší	žáci	skončili	na	osmém	místě	a	starší	
žáci	na	šestém	místě.	Pro	mnoho	dětí	 to	byla	první	zkušenost	
se	soutěží	mladých	hasičů	nebo	ve	své	věkové	kategorii,	a	 tak	
věříme,	že	dobrého	umístění	se	nám	v	příštích	soutěžích	podaří	
dosáhnout.

A	 příležitostí	 nebude	 málo.	 Velká	 cena	 mladých	 hasičů	
okresního	sdružení	Uherské	Hradiště	se	skládá	z	celkem	deseti	
soutěží,	které	v	dubnu,	květnu	a	červnu	proběhnou.
Seznam dalších soutěží:
	 2.	5.	 Bílovice	
	 9.	5.	 Jalubí	
	 16.	5.	 Okresní	kolo	Plamen	Vlčnov
	 23.	5.	 Šumice	
	 30.	5.	 Ostrožská	Nová	Ves	
	 31.	5.	 Košíky	
	 6.	6.	 Nezdenice	
	 21.	6.	 Salaš	

	27.	6.	 Uherské	Hradiště	

Chtěli	bychom	vás	všechny	pozvat	hlavně	na	domácí	soutěž	
O	pohár	starosty	obce	30.	5.	2015	od	13.00	na	fotbalovém	hřišti	
v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Přijďte	se	podívat	na	naše	družstva	a	pod-
pořit	je	v	soutěžení	s	ostatními	dětmi	z	našeho	okresu,	kterým	je	
6	až	18	let.		 Petr Kostrůnek

Přednáška o pěstování jabloní
Dne	13.	března	2015	se	konala	na	Domečku	zahrádkářská	

přednáška	Pěstování	jabloní.	Přednášel	pan	Jiří	Galuška	z	Uh.	
Ostrohu.	Přítomným	zahrádkářům	ukázal	sázení	stromků,	jejich	
zastřižení,	základní	postřiky	během	léta	a	podzimu.	V	další	části	

přednášky	odpovídal	na	různé	dotazy	přítomných.	Pan	Galuška	
se	velkou	část	života	věnuje	pěstování	 jabloní.	Ve	své	zahradě	
má	přes	60	odrůd.	Přednášky	se	zúčastnilo	21	zahrádkářů.

	 Výbor ČZS
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SPOLKY

Zlatá Včela 2015
Místní	 včelařský	 kroužek	 ve	

složení	 Aneta	 Lstibůrková,	 Petr	
Lstibůrek,	 Mario	 Herák	 a	 Růžena	
Štětinová	se	zúčastnili	24.	4.	-	25.	4.	
soutěže	Zlatá	Včela	v	Rožnově	pod	
Radhoštěm.	

Vyjeli	 jsme	 v	 6:45	 od	 školy,	
v	Rožnově	nás	 čekalo	milé	přivítá-
ní.	Děti	při	prezentaci	dostaly	dár-
kovou	 tašku	 a	 modrá	 trika,	 která	
sloužila	taky	jako	vstupenka	do	rož-

novského	skanzenu.	Pořadatelé	nás	přivítali	a	popřáli	soutěží-
cím	hodně	štěstí.	Za	hosty	nás	přivítal	místostarosta	p.	Kučera,	
který	poděkoval	 pořadatelům	a	účastníkům	popřál	hezké	dny	
v	 Rožnově.	 Za	 hosty	 nás	 taky	 přivítala	 i	 p.	 Mrázková	 z	 SOU	
včelařského	Nasavrky	a	popřála	dětem,	aby	reprezentovaly	ne-
jen	sebe,	kroužek,	školu,	obec,	ale	hlavně	včelařství.	Po	té	jsme	
začali	soutěž	vědomostním	testem.	Následovala	botanika,	pra-
xe	ve	včelstvu,	včelařské	pomůcky	a	mikroskopování.	Po	těchto	
disciplínách	následoval	oběd	a	odpolední	program	-	prohlídka	
skanzenu,	kde	jsme	se	seznámili	s	životem	na	Valašsku	a	obdi-
vovali	staré	včelí	kláty.	Po	večeři	byl	připraven	večerní	program	
(fotbal,	diskotéka	a	zumba).	V	neděli	po	snídani	jsme	vystoupili	
na	Jurkovičovu	rozhlednu.	Před	obědem	nás	pořadatelé	sezná-

mili	s	výsledky	soutěže.	Ve	starší	kategorii	se	umístil	na	druhém	
místě	Mário	Herák	s	počtem	92	bodů	ze	100	bodů,	jen	tři	body	
ho	dělily	od	prvního	místa.	Ale	i	tak	postupuje	do	celostátní	sou-
těže	v	Nasavrkách,	která	se	bude	konat	15.	5.	-	17.	5.	2015.

Po	 předání	 cen	 pořadatelé	 poděkovali	 dětem	 za	 jejich	 bo-
jovnost	a	nadšení	pro	včelařství	a	vedoucím,	že	se	starají	nejen	
o	své,	ale	i	o	cizí	děti.

Máriovi	přejeme	ať,	se	mu	v	celostátní	soutěži	daří	a	držíme	
mu	palce.		 Jan Štětina 
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spolky

Besedy na historickém domku
Na	 jaře	 už	 byly	 na	 historickém	 domku	 dvě	 besedy.	 16.	

března	byla	Josefská	beseda,	kde	se	ochutnávalo	nakládané	
zelí,	různé	čalamády,	zeleninové	saláty	a	klobásky	od	Kusáků.	

Salátová	beseda	proběhla	 za	hojné	účasti	 21.	dubna.	Na	
servírovacím	 stole	 se	 nabízely	 mísy	 plné	 dobrot:	 obyčejný	
bramborový	 salát,	 vajíčkový,	 ovocný,	 balkánský,	 netradiční	
bavorský	 párkový	 salát,	 mexický	 fazolový	 salát	 a	 jarní	 zele-
nina	se	sýrovým	přelivem.	Hosté	přinesli	ještě	vajíčkový	salát	

s	křenem,	mrkvový	salát	a	bramborový	salát	s	celerem.	Všem	
chutnalo,	 za	 dobu	 besedy	 se	 mísy	 vyprázdnily.	 Zůstala	 jen	
čerstvá	 jarní	 zelenina.	 Proč	 to,	 co	 je	 zdravé,	 téměř	 nikomu	
nechutná?	Rozešli	jsme	se	v	dobré	náladě.	

Zveme	 vás	 na	 příští	 besedu	 v	 úterý	 19.	 května.	 Kromě	
ochutnávky	závinů	bude	i	přednáška	o	bylinkách.	Těšíme	se	
na	vás	v	17.00	hodin	na	historickém	domku.

	 Anna Řezáčová

Bezpříspěvkoví dárci krve z Ostrožské Nové Vsi
Občané	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 získali	 za	 rok	 2014	 uvedená	

ocenění	dle	počtu	odběrů	krve:

Zlatý kříž 3. třídy – 80 odběrů krve
Pavel	Pěček,	Ostrožská	Nová	Ves,	Dolní	376

Zlatá medaile – 40 odběrů
Pavel	Borek,	Ostrožská	Nová	Ves,	Záhumení	649
Pavel	Taťák,	Ostrožská	Nová	Ves,	Chaloupky	300
Martina	Turecká,	Ostrožská	Nová	Ves,	Obecnice	610	

Stříbrná medaile – 20 odběrů
Libor	Chalupa,	Ostrožská	Nová	Ves,	Zahradní	888
Petr	Lstibůrek,	Ostrožská	Nová	Ves,	Lhotská	684
Josef	Machala,	Ostrožská	Nová	Ves,	Dědina	18
Ing.	Roman	Trávníček,	Ostrožská	Nová	Ves,	Obecnice	593

Bronzová medaile - 10 odběrů 
Vít	Boček,	Ostrožská	Nová	Ves,	Mírová	917
Jana	Gáliková,	Ostrožská	Nová	Ves,	Za	Kostelem	692
Pavla	Hudečková,	Ostrožská	Nová	Ves,	Dědina	142
Lenka	Janoštíková,	Ostrožská	Nová	Ves,	Mírová	916
Miroslav	Machálek,	Ostrožská	Nová	Ves,	Nová	738
Jana	Margetíková,	Ostrožská	Nová	Ves,	Osvobození	114	

Pan	Pavel	Pěček	obdržel	koncem	roku	2014	ocenění	Zlatý	
kříž	–	3.	stupně	za	80	bezpříspěvkových	odběrů	a	je	teprve	dru-
hým	oceněným	občanem	naší	obce.	Podobné	ocenění	jako	první	
z	občanů	Ostrožské	Nové	Vsi	získal	v	roce	2013	pan	Miroslav	
Pavlas.	Dárců	krve	přibývá.	Jejich	spolehlivost,	obětavost,	vzor-
ný	přístup	darovat	krev	potřebným	lidem	si	zaslouží	obdiv,	ale	
hlavně	velké	poděkování.	 Miroslav Pavlas
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kultura

Svatojánské slavnosti NAVALIS
Skupina	 jezdců	 jíz-

dy	 králů	 z	 Hluku,	 Ku-
novic,	 Skoronic	 a	 více	
jak	stovka	krojovaných,	
mezi	nimi	 i	 	mladí	kro-
jovaní	z	novoveské	cha-
sy,	 se	 připravují	 na	 7.	
ročník	 vodní	 barokní	
svatojánské	 slavnosti	
NAVALIS.	 Jízda	 králů	
a	krojovaní	se	představí	
v	pátek	15.	května	2015	
přímo	v	centru	hlavního	
města	 Prahy.	 Poutní-
ci	 svou	 cestu	 zahájí	 na	
Mariánském	 náměstí	
na	 Starém	 Městě,	 kde	
budou	 přivítání	 zdravi-
cí	 primátorky	 hlavního	
města	Adriany	Krnáčo-
vé.	Poté	poutníci	popu-
tují	 směrem	na	Pražský	
hrad.	Po	cestě	se	zastaví	
ve	 Sněmovní	 ulici,	 aby	
pozdravili	 politické	
představitele	 v	 Parla-
mentu	a	Senátu	ČR.	V	18:00	se	zapojí	do	oficiálního	programu	
Svatojánské	slavnosti	NAVALIS	a	zúčastní	se	mše	svaté	cele-
brované	JE	kardinálem	Dominikem	Dukou,	OP.	Po	skončení	
mše	poutníci	doprovodí	slavné	procesí	přes	Malou	Stranu	až	
na	Karlův	most.	Duchovní	část	oslav	bude	zakončena	vodní-
mi	slavnostmi,	které	tvoří	neodmyslitelný	rej	lodí	a	plavidel	na	
vodní	 hladině	 Vltavy,	 koncertem	 barokní	 hudby	 a	 světelným	
spectaculem.	 Letošní	 ročník	 Svatojánských	 slavností	 NAVA-
LIS	bude	výjimečný	hned	několikrát.	V	 tomto	 roce	 si	připo-
mínáme	200.	výročí	úmrtí	a	250.	narození	mistra	Jakuba	Jana	
Ryby,	proto	je	cyklus	vodní	hudby	věnován	jeho	dílu,	adorují-
cího	nejslavnějšího	českého	světce	Jana	Nepomuckého.	Praha	
historicky	poprvé	zažije	ukázku	jízdy	králů,	která	bude	dopro-
vázet	 slavné	 procesí	 z	 katedrály	 sv.	 Víta	 až	 na	 Karlův	 most.	
V	 rámci	 doprovodného	 programu	 slavností	 vystoupí	 několik	
slováckých	folklorních	sdružení	na	Křižovnickém	náměstí.

Při	 oficiálním	 zahájení	 bude	 Prahu	 zastupovat	 Martina	
Hrnčířová,	dcera	naší	 rodačky	módní	návrhářky	Marie	Zele-
né,	v	šatech	pro	Prahu,	která	přijala	nabídku	hlavního	města	
zúčastnit	se	zahájení	jízdy	králů	v	Praze.

	A	právě	o	šatech	nejen	pro	Prahu,	které	kompletně	navr-
huje	Marie	Zelená	se	v	tisku	psalo:

	„Návrhářka	Supermiss	a	její	šaty	jako	města“
	Šaty	pro	finalistky	8.	ročníku	Supermiss	navrhla	kompletně	

návrhářka	Marie	Zelená.	Finálový	večer	proběhl	v	pražském	
hotelu	 Hilton	 Praque,	 v	 dubnu	 ho	 ze	 záznamu	 vysílala	 ČT1.	
Nás	 tentokrát	 zajímala	 jiná	kolekce	výtvarnice,	a	 to	 její	pro-
jekt	Cestou	krásných	míst	neboli	šaty	jako	města,	jichž	je	zatím	
šestnáct.

Vše	začalo	v	roce	2007,	kdy	Marie	Zelená	navrhla	modely	
pro	 českou	 účastnici	 Miss	 Earth	 Evu	 Čerešňákovou.	 „Češky	
si	na	soutěže	vozily	šaty	na	způsob	národního	kroje	nebo	na-
opak	příliš	extravagantní.	Chtěla	jsem	vytvořit	něco	víc	honos-
ného,	důstojného,	ale	s	českými	symboly,	protože	model	měl	
reprezentovat	naši	zemi.,“	vzpomíná	návrhářka.	První	národní	
šaty	tak	byly	v	českých	barvách,	nechala	na	ně	vyšít	zlatého	lva	
a	lipové	ratolesti	kolem	pasu,	dominoval	velký	červený	límec.	
Letos	chystá	už	pátou	verzi	národních	šatů.	Budou	ozdobeny	
kameny	z	českého	granátu.	Od	šatů	s	národními	symboly	byl	
už	jen	krůček	k	těm,	které	by	symbolizovaly	jednotlivá	města.	

„První	bylo	mé	rodné	Uherské	Hradiště,	které	roku	2007	slavi-
lo	750	let	od	vzniku.	Tehdy	mě	poprvé	napadlo,	že	bych	na	zá-
věr	přehlídky,	o	kterou	mě	požádal	starosta	města,	předvedla	
šaty	k	oslavě	města.	Tím	to	začalo,	další	rok	jsem	dělala	další.	
A	teď	už	jich	mám	šestnáct.“

Poznala	spoustu	nových	měst.	„Vždy	si	zjistím,	jaké	barvy	
má	 vlajka	 konkrétního	 města	 a	 jaký	 je	 znak.	 K	 jeho	 použití	
musím	mít	svolení	zastupitelů.	Každý	návrh	musí	schválit	pri-
mátor,	starosta	nebo	rada	příslušného	města,“	říká	návrhářka	
s	 tím,	že	se	vždy	snaží,	aby	šaty	byly	důstojné	a	reprezentač-
ní.	 „Někdy	 samy	 vypadají	 jako	 znak,	 ale	 většinou	 nechávám	
znak	vyšít	a	šaty	stylizuju	do	barev	vlajky	města,“		vysvětluje.	
K	modelu	patří	 štrasová	korunka,	která	představuje	nejdůle-
žitější	 místní	 stavební	 dominantu.	 Nejvznešenější	 šaty,	 které	
zatím	navrhla,	patří	Praze,	kde	zlatá	korunka	na	hlavně	mo-
delky	znázorňuje	chrám	sv.	Víta.	Model	je	žluto-červený,	pro-
tože	vlajka	a	znak	hlavního	města	jsou	právě	v	těchto	barvách.	
„Jsem	 jediná	 výtvarnice,	 která	 má	 povolení	 použít	 na	 šaty	
znak	hlavního	města	Prahy,“	přiznává	návrhářka.	Samotnou	ji	
překvapilo,	kolik	je	v	Čechách	a	na	Moravě	zajímavých	měst,	
která	vlastně	neznala.	Seznámila	se	s	nimi	až	prostřednictvím	
svého	projektu,	který	pojmenovala	Cestou	krásných	míst.	Jak	
vlastně	reagují	zástupci	měst,	když	za	nimi	přijde	módní	návr-
hářka	s	dotazem,	zda	může	použít	znak	města	na	šaty?	„Větši-
nou	jsou	rádi,	protože	tím	se	jejich	město	zviditelní.	Modelka	
se	v	šatech	fotí	u	místní	dominanty,	touto	dominantou	nás	pro-
vází	a	vše	je	natáčeno	na	video.	Připravuje	se	projekce	o	městě	
samotném,	kterou	během	přehlídky	promítáme	s	namluveným	
textem	 Jana	 Apolenáře.“	 Kromě	 českých	 měst	 má	 za	 sebou	
dva	 kraje,	 Zlínský	 a	 Jihomoravský,	 Bratislavu	 a	 také	 Rusko	
a	Itálii.

Projekt	je	plný	lidskosti.	Na	přehlídkách	úzce	spolupracuje	
s	dcerou	Martinou	Hrnčířovou,	díky	které	už	je	dvojnásobnou	
babičkou.	„Odmalička	je	takovým	mým	druhým	okem,	proto-
že	 je	 o	 generaci	 mladší,	 často	 na	 ní	 šaty	 zkouším.“	 V	 rámci	
projektu	dává	Marie	Zelená	také	možnost	předvádět	dívkám	
z	dětských	domovů.	„Připravím	pro	každou	večerní	šaty.	Na-
líčíme	je,	učešeme,	choreografka	je	učí	chodit,	na	mole	je	do-
provází	 známá	 modelka,	 třeba	 Eliška	 Bučková,	 je	 to	 pro	 ně	
silný	 zážitek.	 Ten	 večer	 jim	 mnoho	 lidí	 tleská	 a	 já	 věřím,	 že	
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jim	 to	 zvýší	 sebevědomí,	 zvýrazní	 pocit	 vlastní	 hodnotu.	 Bě-
hem	 programů	 představujeme	 také	 lidi,	 kteří	 měli	 v	 životě	
méně	štěstí	než	ostatní.	Je	mezi	námi	mnoho	těch,	kteří	mají	
od	narození	nebo	po	úraze	 zdravotní	problémy	nebo	nemají	
rodinné	zázemí.	A	mají	nějaký	talent,	ale	nemají	příležitost	ho	
veřejně	přestavit.	Proto	je	zapojuji	do	programu	a	představuji.	
Chci,	aby	i	jejich	umění	diváci	odměnili	potleskem,	protože	si	
to	zaslouží.

Netají	 se	 tím,	že	ráda	zapojuje	duchovní	 tématiku	a	že	 je	
věřící.	 Vytvořila	 například	 šaty	 k	 poctě	 svatého	 Václava,	 ka-
tedrály	sv.	Víta	a	také	šaty	betlémské,	které	znázorňují	svatou	
rodinu	u	jesliček	a	v	pozadí	město	Betlém.	Pro	ni	nejvzácnější	
jsou	 však	 ty	 k	 poctě	 Panny	 Marie,	 které	 předvádí	 pouze	 její	
dcera	Martina.	Šaty	jsou	představeny	vždy	za	hudby	Ave	Ma-
ria.	Několikrát	je	hudebně	doprovázel	houslista	Jaroslav	Svě-
cený	a	také	Helena	Vondráčková.	Šaty	s	duchovní	tematikou	
vozí	předvádět	také	starým	lidem	do	pečovatelských	domovů,	
nemocným	a	zdravotně	postiženým,	aby	jim	připravily	příjem-
ný	zážitek.	Loni	se	jí	podařilo	uspět	s	novým	stylem	liturgické-
ho	oblečení	pro	ministranty,	 i	zde	začala	používat	výšivky	na	
límce,	které	znázorňují	znaky	biskupství	nebo	daného	kostela.	
Vidět	 je	 můžeme	 třeba	 v	 bazilice	 sv.	 Petra	 a	 Pavla	 na	 Vyše-
hradě	v	Praze	či	v	katedrále	sv.	Petra	a	Pavla	v	Brně.	Má	paní	
Zelená	nějaké	inspirující	návrháře	či	umělce?	„Ano,	zajímají	
mě	životní	osudy	i	tvorba	Coco	Chanel,	ale	také	Michelangela	
Buonarrotiho.	Často	chodím	uctít	památku	k	hrobu	Bedřicha	
Smetany…	Bohužel	žádný	z	nich	neměl	život	lehký…	Přečetla	
jsem	o	nich	mnoho	knih.“

Článek	je	převzatý	z		tisku	Právo	 Jaroslava Bedřichová

kultura

O přehlídce v Kojetíně i nových členech v našem divadelním souboru
V	březnu	jsme	odehráli	čtvrtou	

reprízu	 muzikálu	 Černá	 je	 dobrá	
přímo	 na	 krajské	 přehlídce	 ama-
térských	souborů	v	Kojetíně.	Vyra-
zili	jsme	již	den	dopředu,	a	tak	jsme	
si	 mohli	 užít	 i	 představení	 jiných	
souborů,	 cimbálový	 večer	 a	 noc-
leh	 na	 karimatkách	 v	 hereckých	
šatnách.	 Jako	 nováčci	 přehlídky	
jsme	vyfasovali	asi	nejhorší	z	mož-
ných	 termínů,	 hráli	 jsme	 v	 neděli	
v	 10	 hodin	 dopoledne,	 tak	 není	
divu,	že	diváků	mnoho	nedorazilo,	
ale	 přesilovka	 to	 naštěstí	 nebyla.	
Nicméně	hrát	komedii	do	tichého	
a	 ospalého	 hlediště	 nebylo	 vůbec	
jednoduché	a	musím	říct,	že	herci	
odvedli	tentokrát	nadlidský	výkon,	
aby	 dosáhli	 alespoň	 pár	 úsměvů	
velmi	 plachého	 publika.	 Porota	
po	představení	 vyzdvihla	 zejména	
autorský	přínos	našeho	představení	a	vizuální	krásu	některých	
divadelních	 situací.	 Ocenila	 výkon	 Jiřinky	 Fojtové	 a	 kostýmy	
Evky	 Koukolské.	 Radost	 nám	 však	 udělalo	 hlavně	 hodnocení	
reportérů	festivalového	časopisu,	kteří	byli	z	našeho	představení	
doslova	nadšení:	„Tato	hra	měla	na	nás	všechny	hluboký	dopad.	
Působilo	to	až	tak	povědomě,	že	Milan	dostal	nápad	jít	předat	
kytku	a	koláč	tématicky	v	souladu	se	hrou	a	nevzít	si	tam	tričko,	
protože	jeden	z	herců	hrál	nahoře	bez.	A	přestože	Petra	Kohu-
tová	označila	hru	pouze	za	povedený	pokus,	my	s	ní	nesouhlasí-
me	a	šli	bychom	se	na	hru	Černá	je	dobrá	podívat	znovu.“	David	
Hás,	festivalový	Kojetíňák	(recenze	z	představení).

Takže	 v	 současné	 době	 se	 připravujeme	 na	 další	 štace	 do	
blízkých	i	vzdálených	kulturních	domů,	kde	budeme	náš	muzi-
kálek	reprízovat.

Největší	 překvapení	 nám	 však	 připravili	 naši	 nejmladší	
herečtí	 kolegové	 na	 valné	 hromadě	 BLICu,	 která	 se	 konala	
v	půlce	dubna.	Těch	totiž	přišlo	deset	s	tím,	že	chtějí	v	našem	
souboru	dále	pokračovat	a	připravovat	s	námi	další	 inscenaci.	
A	protože	jsou	to	skutečně	ještě	herecká	kuřátka,	dali	 jsme	si	
s	dospěláky	chvilku	pauzu	a	věnujeme	se	hlavně	nově	příchozí	
mládeži,	abychom	je	seznámili	 se	základy	herectví	a	připravili	
na	 další	 spolupráci.	 V	 současnosti	 tedy	 s	 Kačkou	 Červeňáko-
vou,	 Terezkou	 Vojtkovou,	 Petrou	 Pijáčkovou,	 Denisou	 Šlosá-
rovou,	 Martinou	 Tomečkovou,	 Aničkou	 Botkovou,	 Deniskou	
Peprníčkovou,	Hynkem	Helmichem,	Kubou	Botkem	a	Radkem	
Peprníčkem	připravujeme	pohádku	o	Honzovi	a	kouzelné	flét-
ně,	tak	nám	držte	pěsti,	ať	vše	dotáhneme	do	zdárného	konce!	
	 Andrea Helmichová
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Košt slivovice
Náš	mužský	pěvecký	sbor	Krasavci	uspořádal	2.	ročník	koštu	

slivovice.	On	byl	vlastně	první,	protože	loni	sice	košt	byl,	ale	ne-
byl	určen	pro	veřejnost.	To	si	chlapi	potřebovali	vyzkoušet	na	80	
vzorcích,	jestli	zvládnou	takovou	akci	i	pro	veřejnost.	

Zvládli.	
Tak	letos	byl	1.	košt	slivovice	určen	široké	veřejnosti.	Už	del-

ší	dobu	před	dnem	„D“	(11.	duben	2015)	se	plnily	černé	pře-
pravky	lahvičkami	se	vzorky	„páleného“	všeho	druhu:	slivovice,	
durancií,	 trnek,	 švestek,	karlátek,	popřípadě	 jejich	kombinací:	
durancií	a	švestek,	trnek	a	durancií…..	Těchto	vzorků	bylo	147.	

Vzorků	meruňkovice	se	sešlo	22.	
Ve	 29	 lahvinkách	 byly	 vzorky	 ovocných	 pálenek:	 špendlík,	

mirabelka,	hruška,	jablko,	ořech,	višeň,	kalvádos,	broskev,	ryn-
gle.

V	sobotu	11.	dubna	byl	každý,	kdo	odpoledne	na	historické	
domky	zavítal,	příjemně	překvapen.	Chlapi	měli	vše	promyšleno	
a	připraveno.	Nebylo	nic,	co	by	se	dalo	vytknout.	Pod	pergolou	
byla	na	bílých	ubrusech	výstava	všech	nashromážděných	vzorků.	
15	organizátorů	se	staralo	o	70	účastníků	koštu.	Ochutnávali	po-
stupně	všech	198	vzorků.	

A	kdo	vyšel	z	této	rulety	jako	vítěz?	
Vítězové soutěže slivovic: 

1.	David	Pančík:	trnka	a	durancie	2014
2.	Radomír	Grossmann:	durancie	a	trnka	2013
3.	František	Bártek:	durancie	2000

Vítězové ovocných pálenek: 
1.	MPS	Ostrožská	Lhota:	meruňkovice	2014
1.	Radovan	Hyža,	Uherský	Ostroh:	hruškovice	2014

Zábava,	ochutnávání	s	něčím	k	zakousnutí	a	večer	i	zpěv	za	
doprovodu	cimbálové	muziky	Banda	pokračoval	až	„do	ranního	
kuropění“.	Předpokládám,	že	všichni	byli	spokojeni.

Jaromír Lažek

Burza krojů
25.	dubna	2015	se	na	historickém	domku	v	Ostrožské	Nové	

Vsi	 opět	 konala	 burza	 krojů	 a	 krojových	 součástí.	 V	 nabídce	
byly	celé	kroje	i	jejich	jednotlivé	části.	Prodávaly	se	fěrtůšky	pro	
dospělé	 i	děti,	šorce,	kacabaje,	vlňáky,	korduly,	rukávce.	K	vi-
dění	byly	 i	 samostatné	výšivky,	krajky,	opasky,	boty,	 spodnice,	
obojky.	Opět	převažovaly	ženské	kroje	nad	mužskými.	Chlapec-
ký	kroj	nebyl	ani	jeden.	

Součástí	 burzy	 byla	 i	 ochutnávka	 novoveských	 koláčků,	
štrůdlu,	slaného	pečiva.	Ochutnat	se	daly	i	klobásky	s	chlebem.	
Na	zapití	se	podávala	medovina	a	víno,	čaj	či	káva.	

Venku	svítilo	sluníčko	a	na	dvoře	historických	domků	bylo	
posezení	velmi	příjemné.	Kdo	se	zastavil,	nelitoval.	

Anna Řezáčová
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Slovácký dvůr provoněly guláše
V	sobotu	dne	11.	4.	2015	se	v	areálu	Slovácký	dvůr	v	Ostrož-

ské	Nové	Vsi	uskutečnil	1.	ročník	gulášového	festivalu	o	putovní	
pohár	Slováckého	dvora.	Akce	byla	pořádána	ve	spolupráci	MAS	
Ostrožsko	-	Horňácko.	Celkem	9	soutěžních	týmů	z	různých	ob-
lastí	 Slovácka	 představilo	 své	 umění	 ve	 vaření	 guláše.	 O	 první	
místo	bojovali:	MIC	Uherské	Hradiště,	Krasavci	Ostrožská	Nová	
Ves,	Drmolice	z	Polešovic,	Lončáci	z	Modré,	Hasiči	z	Mařatic,	
FS	Dolňácko	z	Hluku,	Kovovýroba	Hoffmann	Ostrožská	Nová	
Ves,	Jokova	Ostrožská	Nová	Ves	a	FS	Lipovjan	z	Lipova.	Po	třech	
hodinách	příprav	a	vaření	mohli	návštěvníci	ochutnat	guláš	z	ho-
vězího,	vepřového	a	zvěřinového	masa.	Samotná	ochutnávka	byla	
odstartována	ve	12	hodin,	k	dispozici	byla	zhruba	tisícovka	degu-
stačních	porcí	guláše.	

Velmi	 mile	 nás	 překvapil	 veliký	 počet	 a	 zájem	 návštěvníků,	
který	 způsobil,	 že	 téměř	 za	 hodinu	 a	 půl	 byly	 kotle	 s	 gulášem	
úplně	prázdné.	Je	to	pro	nás	ponaučení	do	dalších	ročníků,	kdy	
musíme	zvýšit	množství	degustačních	porcí.	Příjemným	zjištěním	
pro	nás	je,	že	již	nyní	se	nám	hlásí	další	týmy,	které	by	se	chtěli	
představit	i	v	příštích	ročnících.

Výbornou	atmosféru	ochutnávek	dotvořil	kulturní	program,	
kdy	 vaření	 týmům	 zpříjemnila	 svým	 hraním	 folková	 skupina	
Lončáci	a	od	12	hod.	celým	programem	provázel	lidový	zpěvák	
a	vypravěč	Franta	Uher	za	doprovodu	místní	cimbálové	muziky	
Novoveská	banda.

„Jsme	tady	nadšeni	a	velice	se	nám	tu	líbí,	vyšlo	krásné	počasí,	
pochutnali	jsme	si	na	guláši,	dali	dobré	pivko	a	zasmáli	se	Fran-
tovým	vtipům.	Příští	rok	jistě	přijedeme	zase,“	to	byly	nejčastější	
reakce	návštěvníků,	kterým	nejvíce	chutnal	guláš	od	firmy	Kovo-
výroba	Hoffmann	z	Ostrožské	Nové	Vsi.	Zástupci	této	firmy	ob-
drželi	za	svůj	pokrm	nejvíce	hlasů	od	ochutnávajících	návštěvníků	
a	stali	se	tak	celkovým	vítězem	gulášového	klání.

Máme	za	sebou	první	 ročník	Gulášfestu.	Celkový	počet	ná-
vštěvníků	 a	 jejich	 vesměs	 pozitivní	 reakce	 nás	 velmi	 potěšily	
a	utvrdily	v	tom,	že	tento	typ	akcí	do	našeho	areálu	patří.	Gulášo-
vý	festival	proto	plánujeme	zařadit	do	pravidelných	akcí	našeho	
areálu	i	v	dalších	letech.	Další	 informace	o	plánovaných	akcích	
budou	průběžně	zveřejňovány	na	našich	webových	či	facebooko-
vých	stránkách.	www.slovackydvur.cz.		 Eva Jordánová

První gulášfest v Ostrožské Nové Vsi

Dne	11.	dubna	2015	se	uskutečnil	na	Slováckém	dvoře	1.	ročník	
gulášového	festivalu	O	pohár	Slováckého	dvora.	Jednalo	se	o	první	
klání	pro	9	soutěžních	týmů	ve	vaření	kotlíkového	guláše,	které	by	
se	mělo	stát	pro	Slovácký	dvůr	tradiční	 jarní	akcí.	Výchozí	suro-
vinou	bylo	5	kg	masa,	5	kg	cibule	a	3	kg	sádla,	zbytek	už	byl	na	
soutěžících.	Startovalo	se	v	8.00	hod	a	v	11.30	hod	byl	guláš	podá-
ván	k	degustaci.	Za	necelou	hodinu	nebylo	co	chutnat,	takový	byl	
zájem	návštěvníků	festivalu.	Ostrožská	Nová	Ves	byla	zastoupena	
celkem	třemi	soutěžními	skupinami:	Kovovýroba	HOFFMANN,	
kovovýroba	JOKOVA	a		chlapi	KRASAVCI.	Dále	soutěžili	Hasiči	
z	Mařatic,	kapela	Lončáci	 z	Modré,	 region	Slovácko	z	UH,	Dr-
molice	z	Polešovic,	soubor	Dolňácko	z	Hluku	a	soubor	Lipovjan	
z	Lipova.	Ve	12	hod	začal	program	s	moderátorem	Frantou	Uhrem	
a	cimbálovou	muzikou	Banda	a	v	15	hod	bylo	vyhlášení	výsledků	
soutěže.	Nezbývá	než	pogratulovat	soutěžícím	na	stupních	vítězů	
v	tomto	pořadí:

1. Hoffmann ONV - první vítěz putovního poháru
2. Hasiči Mařatice
3. Region Slovácko UH
Také	je	nutné	pochválit	všechny	soutěžní	tými	na	4-9.	místě	za	

dobře	odvedenou	práci.	Rodině	Mitáčků	a	skupině	MAS	Horňác-
ko	–Ostrožsko	patří	uznání	za	perfektní	přípravu	a	organizaci.	

Už	dnes	se	těšíme	se	na	další	ročník.
Kdo	 se	 na	 akci	 nemohl	 dostavit,	 může	 si	 vyzkoušet	 uvařit	

svůj	guláš	doma	podle	jednoduchého	receptu:

Guláš s červeným vínem a jalovcem 
750 g zvěřiny nebo hovězího masa, 100 g tuku, 4 střední cibule, 

2 lžíce směsi koření „Český guláš“, 6 kuliček jalovce, 3 lžíce hladké 
mouky, 0,3 l červeného vína (Frankovka, Svatovavřinecké), sůl, 1 
chilli paprička, rajčatový protlak 

Maso očistíme, omyjeme a nakrájíme na kostky. Cibuli oloupe-
me, nakrájíme nadrobno a na tuku zpěníme. Když cibule zezlátne, 
zasypeme směsí koření „Český guláš“ a orestujeme. Přidáme na 
kostky nakrájené maso a orestujeme. Podlijeme červeným vínem, 
vložíme kuličky jalovce, chilli papričku a na mírném ohni dusíme 
maso doměkka. Potom necháme za stálého míchání víno vyvařit, 
osolíme, zaprášíme hladkou moukou a na mírném ohni mícháme. 
Přelijeme vodu a přidáme lžíci rajčatového protlaku. Přivedeme 
k varu a provaříme. 

Před koncem varu dochutíme a vyjmeme kuličky jalovce. 
Podáváme s houskovým knedlíkem, bramborem nebo čerstvým 

tmavým chlebem. Můžeme přizdobit na kolečka nakrájenou cibuli.
Jaromír Lažek



25www.onves.cz        profil

kultura

Půjčování deskových her pro dospělé 
Místní	knihovna	v	Ostrožské	Nové	Vsi	nabízí	pro	své	čte-

náře	půjčování	deskových	her.	

Pravidla půjčování deskových her:
• absenčně se půjčuje 1 čtenáři pouze 1 desková hra na 1 mě-

síc bez možnosti prodloužení
• deskovou hru si mohou vypůjčit pouze registrovaní čtenáři 

knihovny
• čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termí-

nu, v případě prodlení platí sankční poplatek dle platného 
ceníku

• při vrácení dokumentu je zkontrolován obsah hry
• v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry 

nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu

Moderní	 deskové	 hry	 v	 posledních	 letech	 zažily	 velký	
rozkvět	 a	 staly	 se	 populární	 volnočasovou	 aktivitou,	 která	
umožňuje	příjemně	strávit	čas	s	rodinou	a	přáteli	a	zároveň	
rozvíjí	myšlení.

Seznam	her	k	vypůjčení:

Dominion 
Stojíte	na	počátku	budování	své	vlastní	říše	a	nemáte	nic	

než	 trochu	peněz	a	malé	pozemky.	Avšak	brány	světa	 jsou	
otevřeny	 dokořán,	 říše	 vzkvétá	 zakládáním	 nových	 vesnic,	
založením	tržiště	či	vztyčením	trůnního	sálu.	Jenže	 jsou	tu	
také	zdatní	soupeři,	a	tak	 je	třeba	rozšířit	svoji	říši	co	nej-
rychleji.	Jen	tak	se	stanete	pánem	nejmocnějšího	dominia.	
Rafinovaný	 herní	 systém	 se	 v	 každé	 partii	 postará	 o	 nové	
napětí.	

Osadníci z Katanu
Osadníci	z	Katanu	jsou	legendou	ve	světě	deskových	her,	

která	si	získala	přízeň	milionů	hráčů	po	celém	světě.	A	čím	
tato	 hra	 jednoznačně	 předčí	 jiné	 deskové	 hry?	 Především	
variabilitou	herního	plánu.	Každá	partie	je	jedinečná.	Spolu	
s	protihráči	osidlujete	ostrov	Katan.	Vítězem	se	stává	hráč,	
který	 vybuduje	 nejmocnější	 osídlení.	 Neváhejte	 a	 pomocí	
promyšlené	strategie	ovládněte	celý	ostrov!	

Osadníci z Katanu (karetní hra) 
V	této	hře	jde	o	to,	abyste	co	nejlépe	využili	vaše	surovi-

ny	a	získali	co	nejvíce	vítězných	bodů.	Je	třeba	postavit	sil-
nice,	nasadit	rytíře	do	boje,	založit	vesnice	a	města	a	ta	dále	
rozvíjet.	 I	 když	 znáte	 velké	 Osadníky	 z	 Katanu,	 tahle	 hra	
vás	bude	také	bavit.	Sice	je	v	mnohém	zjednodušená,	ale	je	
svižná	a	dobře	promyšlená.	A	pozor,	když	dáte	dohromady	
2	tyto	hry,	můžete	Osadníky	hrát	i	v	6	hráčích!	

Párty Alias Velká sázka 
Párty	 Alias	 Velká	 sázka	 navazuje	 na	 velký	 úspěch	 hry	

Párty	 Alias,	 kterou	 si	 mnozí	 z	 vás	 velmi	 oblíbili.	 Ve	 Velké	
sázce	si	budete	moci	vsadit	na	spoluhráče	z	týmu	soupeřů,	
že	 nedokáže	 splnit	 určitý	 úkol.	 Slovní	 úkoly	 procvičí	 vaši	
slovní	zásobu	a	paměť,	kreativní	zase	otestují	 tvůrčího	du-
cha.	 Díky	 pohybovým	 úkolům	 rozhýbete	 doslova	 celé	 tělo	
a	tím	i	bránice	všech	spoluhráčů.	Při	této	hře	se	budete	moci	
vzájemně	trumfovat	a	překvapovat,	ale	hlavně	se	u	toho	bu-
dete	výborně	bavit.	

Pirátské kostky 
Společenská	 hra	 Pirátské	 kostky	 je	 zábavná	 strategická	

hra	 pro	 děti	 i	 dospělé.	 Stačí	 si	 vzít	 jednu	 pirátskou	 kartu	
a	 poté	 hodit	 tu	 nejlepší	 kombinaci	 kostek.	 Čím	 cennější	
kombinace	bude,	tím	více	bodů	získáváte.	Vyhraje	ten,	kdo	

jako	 první	 získá	 6000	 bodů	 a	 stane	 se	 tak	 vůdcem	 pirátů.	
Tato	hra	přispívá	k	rozvoji	logického	myšlení	a	strategické-
ho	plánování.	

Quixo 
Dokážeš	vytvořit	řadu	stejných	symbolů	dříve	než	li	sou-

peř?	 Tato	 hra	 je	 další	 z	 rodiny	 abstraktních,	 logických	 her	
od	francouzké	firmy	GIGAMIC.	Je	to,	tak	jako	ostatní	hry	
od	této	firmy,	krásně	provedená	hra	ve	dřevě	s	jednoduchý-
my	pravidly,	ale	o	to	lepší	hratelností.	Dá	se	počítat	do	tak-
zvaných	rychlovek,	protože	jedna	partie	trvá	pouhé	minuty.	

Svět v kostce 
Desetiminutová	 hra	 na	 procvičení	 paměti	 a	 států	 světa	

aneb	Co	si	zapamatujete	za	10	vteřin?	Chcete	poznat	různé	
země	světa?	V	této	hře	z	řady	V	kostce!	se	s	pomocí	71	karet	
s	obrázky	různých	zemí	světa	dozvíte	vždy	to	nejzajímavější	
z	každé	země.	

Ubongo 
Afrika	ukrývá	diamanty	nedozírné	ceny.	Cesta	k	nim	ov-

šem	není	jednoduchá.	Ty	nejcennější	získá	pouze	ten	nejbys-
třejší	a	nejrychlejší.	Hráči	se	snaží	sestavit	skládačku	z	ba-
revných	dílků,	posunout	svou	figurku	na	hrací	desce	a	vzít	
si	drahokamy.	To	vše	musí	 stihnout	dříve,	než	se	přesypou	
hodiny.	Vítězí	hráč	s	největším	počtem	kamenů	jedné	barvy.	
V	této	rodinné	hře	jsou	děti	dospělým	rovnocennými	part-
nery,	dokonce	mnohdy	děti	překvapivě	vyhrávají.	Ale	pozor,	
tím,	že	vyhrává	ten,	kdo	má	nejvíce	diamantů	stejné	barvy,	
hraje	ve	hře	svoji	roli	trochu	i	náhoda,	a	není	tedy	předem	
jasné,	kdo	vyhraje.	

Umí prase létat? 
Umí	prase	létat?	Jistě	že	ne!	Vždy	ovšem	není	tak	jedno-

duché	posoudit	zvířata.	Má	ježek	ocas?	Žije	v	Evropě	volně	
Panda?	Při	objevování	vlastností	38	domácích	a	exotických	
zvířat	je	zábava	zaručena.	Zapotřebí	nejsou	jen	znalosti,	ale	
také	 pohotovost.	 Ale	 pozor!	 Bez	 přemýšlení	 vás	 leckterá	
vlastnost	 rychle	splete	 -	protože	ne	všechny	vlastnosti	 jsou	
očividné	a	ne	všechno	létá,	co	peří	má...	

Zlaté Česko 
Jak	 dobře	 vlastně	 znáte	 Českou	 republiku?	 V	 této	 vě-

domostní	hře	najdete	2	400	zajímavých	otázek	týkajících	se	
České	republiky	a	jejích	obyvatel.	Tato	hra	navazuje	na	vel-
ký	úspěch	vědomostní	hry	Česko	-	Otázky	a	odpovědi,	kte-
rou	si	mnozí	z	vás	velmi	oblíbili.	Ve	Zlatém	Česku	ale	najde-
te	 zbrusu	 nové	 kategorie,	 které	 vaše	 znalosti	 prověří	 ještě	
důkladněji!	Otázky	jsou	rozděleny	do	6	okruhů:	osobnosti,	
kultura,	 ze	 školních	 lavic,	 vlastivěda,	 česká	 NEJ	 a	 různé.	
(U	otázek	jsou	nabízeny	možnosti	odpovědí.)	Oboustranný	
herní	plán	umožňuje	hrát	i	dobyvatelskou	verzi	této	hry,	ve	
které	budete	dobývat	hrad	Karlštejn.	Během	obléhání	hra-
du	budete	za	svoje	znalosti	získávat	zlaťáky.	Ten	nejúspěš-
nější	 z	 vás	 na	 konci	 hry	 dobude	 tento	 slavný	 hrad.	 Během	
hry	si	nejen	užijete	spoustu	zábavy,	ale	také	se	o	své	vlasti	
dozvíte	mnoho	zajímavých	informací.	K	tomu,	abyste	ve	hře	
zvítězili,	budete	kromě	znalostí	potřebovat	i	trochu	štěstí.	

Dále	knihovna	nabízí	půjčování	zvukových	knih,	za	stej-
ných	podmínek	jako	u	klasických	knih.

Navštivte	 místní	 knihovnu,	 najdete	 tu	 množství	 zajíma-
vých	knih,	časopisů,	her	a	příjemné	prostředí	k	prožití	klid-
ných	chvil	s	literaturou.

	 Hana Uherková
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Školní rok 1964/65

Školní	rok	byl	slavnostně	zahájen	shromážděním	žactva,	učitelů,	
rodičů	a	hostů	1.	září	1964	v	lidovém	domě.	Ředitel	školy	přivítal	
hosty,	ale	hlavně	žáky	prvních	tříd.	Potom	krátce	promluvil	o	úko-
lech	v	novém	školním	roce	a	popřál	všem	žákům	a	učitelům	mno-
ho	úspěchů	ve	školní	práci.	Po	něm	promluvili	hosté.	Po	ukončení	
slavnosti	 se	žáci	 se	svými	učiteli	odebrali	do	 tříd,	kde	pro	ně	byly	
nachystány	všechny	učebnice,	školní	potřeby	a	kde	je	učitelé	sezná-
mili	se	školním	řádem.	Dne	2.	září	bylo	zahájeno	vyučování.	Během	
prázdnin	nastaly	v	učitelském	sboru	tyto	změny:	přeloženi	byli:	Jin-
dřich	Polášek,	který	o	prázdninách	získal	dálkovým	studiem	titul	in-
ženýr	zemědělství,	byl	na	vlastní	žádost	propuštěn	ze	školní	služby	
a	nastoupil	místo	ve	státní	školce	v	Košicích,	Jaroslav	Novák	na	uč-
ňovskou	školu	v	Uh.	Hradišti,	Marie	Liasovská	na	ZDŠ	v	Karviné,	

Blažena	Kodrlová	–	Pochylá	na	ZDŠ	v	Uh.	Hradišti,	Naděžda	Kry-
bová	jako	ředitelka	na	ZDŠ	1.	–	5.	ročník	v	Machové,	okres	Gottwal-
dov,	na	mateřskou	dovolenou	nastoupila	Miroslava	Hastíková	od	
1.	září	1964	a	po	vyčerpání	požádala	o	bezplatnou	dovolenou	až	do	
31.	srpna	1965.	Nově	byli	ustanoveni:	Josef	Botek,	učitel	1.	–	5.	po-
stupný	ročník,	narozen	v	Ostr.	N.	Vsi,	který	na	zdejší	škole	působil	
již	od	r.	1952	do	roku	1958,	kdy	odešel	do	jiného	zaměstnání.	Byl	
přijat	do	školní	služby	s	částečným	invalidním	důchodem,	a	proto	
měl	snížený	úvazek	na	17	hodin	týdně,	Marie	Holasová,	uč.	6.	–	9.	
ročník,	s	aprobací	pro	zemědělské	učňovské	školy,	z	Uh.	Hradiště,	
která	byla	dosud	zaměstnána	jako	vychovatelka	v	učňovském	domo-
vě	v	Luhačovicích	a	u	nás	začínala	učitelskou	dráhu,	Anna	Jochová,	
uč.	1.	–	5.	ročníku,	narozena	v	Ostr.	N.	Vsi,	vyučující	3.	rok,	posledně	

v	Hluku,	Miluše	Marešová,	uč.	1.	–	5.	
ročníku,	narozena	v	Bystřici	pod	Hos-
týnem,	vyučující	 12.	 rok,	posledně	ve	
Chvalčově,	okres	Kroměříž,	Bohumil	
Otáhal,	učitel	6.	–	9.	ročníku,	aprobace	
M	–	Fy,	Ch	–	Př,	narozený	v	Kromě-
říži,	bydlící	v	Uh.	Hradišti,	odkud	byl	
na	 zdejší	 školu	 přeložen,	 vyučuje	 ji	
29.	rok,	Jitka	Studničková,	učitelka	1.	
–	5.	ročníku,	narozena	v	Uh.	Ostrohu,	
vyučující	 3.	 rok	 a	 posledně	 učila	 na	
ZDŠ	 Kunovice.	 Na	 začátku	 školního	
roku	 bylo	 zapsáno	 v	 1.	 –	 5.	 ročníku	
324	žáků,	v	6.	–	9.	 ročníku	201	žáků,	
celkem	na	škole	bylo	525	žáků,	z	toho	
270	dívek.	Poněvadž	škola	má	v	obou	
budovách	pouze	15	učeben,	3.	a	4.	tří-
dy	měly	směnné	vyučování.	O	hlavních	
prázdninách	tragicky	zemřel	Antonín	
Hábl	a	v	listopadu	po	delší	nemoci	ze-
mřel	Josef	Zajíc.

1.A, 1964-1965

1.B, 1964-1965
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I.A	 	Miluše	Marešová	 	35	žáků
I.B	 	Jitka	Studničková	 	34	žáků
II.A	 	Jarmila	Rybáčková	 	34	žáků
II.B	 	Jana	Výrutová	 	31	žáků
III.A	 	Helena	Gajdacsová	 	35	žáků
III.B	 	Miroslava	Honcová	 	32	žáků
IV.A	 	Marie	Bartošová	 	32	žáků
IV.B	 	Drahomíra	Šálková	 	28	žáků
V.A	 	Vladimír	Remeš	 	33	žáků
V.B	 	Anna	Čerešňáková	 	30	žáků
VI.A	 	Marie	Kožinová	 	27	žáků
VI.B	 	Anna	Jochová	 	26	žáků
VII.A	 	Josef	Botek	 	30	žáků
VII.B	 	Klementina	Ryllová	 	29	žáků
VIII.A	 	Eva	Stavělová	 	30	žáků
VIII.B	 	Milada	Ondračková	 	30	žáků
IX.	 	Bohumil	Otáhal	 	29	žáků
17	tříd	 525	žáků

V	6.	–	9.	ročníku	bez	třídnictví	vyučovali:	Miroslav	Hron,	Marie	
Holasová	a	Marie	Habartová.	Ředitel	a	jeho	zástupce	vykonali	během	
školního	roku	90	hospitací,	při	nichž	zjistili,	že	všichni	učitelé	si	při-
pravili	plány	práce	na	celý	školní	rok.	V	tomto	roce	jsme	ve	zvýšené	
míře	používali	audiovizuálních	pomůcek,	zejména	diaprojektoru,	epi-
diaskopu	a	filmového	promítacího	přístroje,	velmi	často	magnetofonu,	
zejména	při	nácviku	prostných	na	III.	celostátní	spartakiádu.	Se	žáky	
byly	konány	vycházky	a	exkurze,	zájezdy	do	divadla	v	Uh.	Hradiště	i	do	
Brna,	konaly	se	výchovné	koncerty	pro	žáky.	V	mimoškolní	výchově	se	
žáci	vyžívají	v	zájmových	kroužcích:	základní	tělesná	výchova,	kano-
istika,	 stolní	 tenis,	 kopaná,	 lední	
hokej,	 požárníci,	 lehká	 atletika,	
biologický.	 Úspěšně	 se	 zařadili	
v	okresní	soutěži	mladí	požárníci	
na	závodech	ve	Starém	Hrozen-
kově,	kde	získali	první	místo.	Žáci	
Marie	 Pijáčková,	 8.	 B,	 František	
Hlůšek	7.	A	a	Marie	Šáchorková	
6.	A	z	biologického	kroužku	zís-
kali	 první	 místo	 v	 okresní	 biolo-
gické	olympiádě.	Mladí	fotbalisté,	
vedení	 Františkem	 Bravencem,	
získali	putovní	pohár	v	turnaji	za	
první	 místo.	 Po	 celý	 školní	 rok	
byla	zvláštní	pozornost	věnována	
nácviku	 prostných	 na	 spartakiá-
du.	Žáci	6.	–	8.	ročníku	cvičili	na	
okresní	spartakiádě	v	Uh.	Hradiš-
ti.	Místní	spartakiády	se	zúčastnili	

všichni	žáci,	ale	vypomohli	nám	i	žáci	
II.	 stupně	 z	 Ostrožské	 Lhoty	 a	 ženy	
místní	 TJ	 Družstevník,	 TJ	 Lokomo-
tiva	Uh.	Ostroh	a	Sokola	v	Ostrožské	
Lhotě.	Spartakiáda	dopadla	po	všech	
stránkách	výborně.	20.	výročí	osvobo-
zení	obce	dalo	podnět	k	mnoha	akcím.	
Byly	to:	vyzdobené	nástěnky	na	chod-
bách	i	ve	třídách,	přednáška	s	okresní	
archivářkou,	beseda	s	Antonínem	Ju-
ráskem	–	bývalý	vězeň	koncentrační-
ho	tábora,	žáci	zhlédli	kulturní	pořad	
i	 se	žáky	z	Ostrožské	Lhoty.	Všichni	
žáci	se	zúčastnili	průvodu	v	předvečer	
osvobození	a	pak	průvodu	na	1.	máje,	
který	procházel	obcí	a	odešel	do	Uh.	
Ostrohu.	Škola	uspořádala	samostat-
ně	školní	slavnost	s	proslovem	a	kul-
turním	pořadem	8.	května	k	20.	výročí	
osvobození	 republiky.	 Již	 od	 roku	

1957-58	udržuje	naše	škola	nepřetržitě	družbu	se	ZDŠ	v	Brezové	pod	
Bradlom.	Naše	styky	po	celých	7	let	jsou	čilé.	Stýkají	se	a	vyměňují	si	
pedagogické	zkušenosti	oba	učitelské	sbory,	žáci	od	4.	tříd	si	nejen	do-
pisují,	ale	každoročními	zájezdy	a	výměnami	kulturních	a	sportovních	
programů	se	sbližují.	Většina	žáků	se	chovala	ve	škole	i	mimo	školu	
dobře.	Při	vyučování	byli	celkem	ukáznění,	k	uvědomělé	kázni	však	
ještě	nedospěli.	Příčiny	ojedinělých	zjevů	neukázněnosti	byly	v	pova-
hových	změnách	chlapců	v	době	dospívání,	v	nedostatku	dozoru	mimo	
vyučování,	v	nevhodné	výchově	v	rodině.	Na	konci	školního	roku	mělo	
celkem	17	žáků	školy	2.	stupeň	z	chování	za	různé	přestupky	ve	škole	
i	mimo	školu.	Učitelská	porada	se	usnesla,	aby	3	žáci	obdrželi	3.	stupeň	
z	chování	za	krádeže	peněz,	za	pití	alkoholických	nápojů,	za	úmyslné	
rozbíjení	oken	na	školním	pařeništi,	za	velmi	hrubé	a	sprosté	mluvení	
a	za	drzé	vystupování	vůči	učiteli.	Z	celkového	počtu	žáků	na	konci	
školního	roku	521	bude	opakovat	5	žáků	tutéž	třídu	pro	nedostatečný	
prospěch	ze	2	nebo	více	vyučovacích	předmětů.	Na	naší	škole	budu-
jeme	odbornou	posluchárnu	pro	fyziku	a	chemii.	Z	moderní	techniky	
má	škola	i	televizor,	jehož	vysílání	je	věnováno	3.	–	5.	ročníku	a	který	
škole	věnovalo	SRPŠ.	Na	učitelském	dnu	v	Uh.	Hradišti	byli	oceně-
ni:	František	Gajdoš,	Drahomíra	Šálková,	Marie	Balajková	školnice.	
Dále	byly	odměněny	i	Milada	Ondračková	a	Hedvika	Hlúšková	škol-
nice.	Poněvadž	školní	pozemek	vyžaduje	i	přes	prázdniny	stálé	práce	
a	ošetřování,	byl	sestaven	plán	na	celé	dva	měsíce,	kterého	se	zúčastňo-
vali	učitelé	a	žáci.	Školní	rok	byl	ukončen	slavností	na	Lidovém	domě	
30.	června	za	účasti	delegátů	veřejných	institucí	a	závodů.	Na	slavnosti	
byli	odměněni	54	žáků	knihami	za	velmi	dobré	chování	a	prospěch.	Po	
slavnosti	bylo	žákům	rozdáno	vysvědčení	a	byli	poučeni	o	chování	přes	
prázdniny.	Zapsal	Josef	Balcárek,	ředitel	školy.

	 Ze školní kroniky vypsala MV.

historie

1964-1965

1964-1965
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Osvobození obce ve vzpomínce Františka Gajdoše
Ostrožská	Nová	Ves	byla	osvobozena	po	10.	hodině	v	pátek	dne	

27.	dubna	1945.	Co	předcházelo	našemu	osvobození?
V	dubnu	1945	se	Sovětská	armáda	probila	až	k	nám	na	Moravu.	

Ale	němečtí	okupanti	naší	země	se	nechtěli	ještě	podrobit.	Proto	ob-
čanům	naší	obce	přikázali	stavět	opevnění.	Kolem	silnice	byly	kopány	
zákopy	pro	vrhače	pancéřových	pěstí	a	kulometná	hnízda.	U	mostů	
se	dělaly	zátarasy	z	klád	a	mosty	byly	podminovány.	Železniční	a	te-
lefonní	sloupy	byly	třaskavinami	vyhazovány	do	vzduchu.	Obec	byla	
přeplněna	 vojskem.	 Napřed	 ustupujícími	 Maďary,	 jejichž	 jednotky	
byly	dezorganizovány,	později	ustupujícími	útvary	německé	armády	
a	bojujícími	jednotkami	fašistů.	Pro	občany	obce	vzrůstalo	nebezpečí.	
Proto	zakopávali	do	země	různé	cennosti,	šatstvo	a	potraviny,	horlivě	
kopali	a	upravovali	kryty	pro	sebe	a	své	rodiny.	Vlaky	již	nejezdily,	poš-
ta	byla	obsazena	jen	pro	vojenské	účely.	Dne	24.	dubna	přijelo	k	nám	
německé	dělostřelectvo.	Několik	děl	stálo	pod	Záhony	na	Chylicku,	
jiná	v	humnech,	zase	jiná	na	Kopánkách	za	mlékárnou,	jiná	za	Berko-
vým	na	Lapači,	vrhače	granátů	v	Jamách	v	Chylicích.	V	části	katastru	
novoveského	byla	děla	rozestavěna	od	mlýna	pod	vinohrady	na	Příč-
ných.	Z	těchto	postavení	mělo	dělostřelectvo	podporovat	frontu,	která	
se	zastavila	za	Blatnicí	a	Veselím	nad	Moravou.	Ve	škole,	v	níž	bylo	
vyučování	již	po	delší	dobu	zastaveno,	byl	umístěn	vojenský	lazaret.	
Dne	25.	dubna	přijely	do	obce	tanky	a	přišly	německé	zálohy	jako	po-
sila.	V	ten	den	bylo	našimi	občany	přeřezáno	v	obci	německé	telefonní	
vedení	ze	štábu	do	předních	pozic.	Odpykali	to	tři	občané	z	Chylic,	a	to	
odborný	učitel	František	Gajdoš	II/45,	pisatel	těchto	záznamů,	a	rolní-
ci	Jan	Štěrba	II/6	a	Tomáš	Bachan	II/214,	kteří	byli	vzati	jako	rukojmí	
ke	štábu	německé	divize,	toho	času	v	Míkovicích.

Dle	příprav,	které	Němci	činili,	měli	jsme	obavy,	že	zde	budou	boje	
o	každou	část	obce,	ba	o	každý	dům.	Leč	nestalo	se	tak.	Naši	osvobodi-
telé	měli	již	Ostrožské	předměstí	a	Kvačice.	Děla	hřměla	z	obou	stran,	
granáty	dopadaly,	kulomety	štěkaly,	nad	obcí	kroužila	letadla.	Fronta	
byla	zde.	Obyvatelstvo	v	krytech	s	napětím	očekávalo	vývoj	bojů.	Na-
pětí	vyvrcholilo	v	noci	ze	čtvrtka	26.	dubna	na	pátek	27.	dubna.	Každý	
čekal:	teď	přijde	rozhodný	okamžik.	A	přišel.	Německá	fronta	se	mu-
sela	pod	tlakem	sovětských	vojsk	dát	na	rychlý	ústup	od	Uherského	
Brodu	směrem	na	pozice	severně	od	Uherského	Hradiště.	Skupině	
okupantů,	kteří	bojovali	u	nás,	zbývala	jediná	ústupová	cesta	směrem	
ke	Kunovicům.	Když	nechtěli	být	zajati,	musili	posice	u	nás	opustit.	
Opouštěli	naši	obec	v	noci	a	ku	třetí	hodině	ranní	v	pátek	27.	dubna	
1945	nebylo	již	v	Ostrožské	Nové	Vsi	německých	vojáků.

Avšak	děla	osvobozenecké	armády	ještě	střílela	z	Kvačic	na	naši	
obec	v	tom	domnění,	že	Němci	jsou	ještě	zde.	Proto	několik	občanů,	
byli	 to	 Jan	Červenák,	 zaměstnanec	pošty,	 čís.	domu	562,	František	
Pavlás,	šofér	z	čísla	114	a	Jan	Kolář	z	čísla	517,	přeběhlo	do	Kvačic,	kde	
Rumunům,	neboť	ti	byli	na	našem	úseku	v	první	bojové	linii,	řekli,	že	
od	nás	Němci	již	ustoupili.	Přestala	střelba	a	po	desáté	hodině	objevila	
se	v	Chylicích	první	rumunská	hlídka.	Vojska	osvoboditelů	postupo-
vala	nejen	po	silnici,	ale	i	poli	a	lukami,	prohledávajíce	vše,	jestli	není	
někde	skryt	nepřítel.

Občané	obce	radostně	a	upřímně	vítali	své	osvoboditele.	Ob-
jímali	 je	a	hostili,	 čím	měli.	Na	mnohých	domech	opět	po	 šes-
ti	 letech	 nesvobody	 zavlály	 po	 celou	 dobu	 ukrývané,	 mnohde	
i	v	zemi	zakopané	československé	vlajky,	po	prvé	u	nás	zavlály	
i	rudé	prapory	na	počest	vítězů.	Rumunská	vojska	se	u	nás	dlouho	
nezdržela.	Byla	vystřídána	postupujícími	jednotkami	Rudé	armá-
dy,	jejíž	jednotlivé	útvary	pobyly	v	naší	obci	po	delší	dobu.	Poměr	
obyvatelstva	k	sovětskému	vojsku	byl	velmi	dobrý	a	obyvatelstvo	
v	čem	mohlo	rádo	vycházelo	vojsku	vstříc.	To	potvrzovali	nejen	
sami	vojáci,	ale	i	důstojníci	a	velitel	místní	vojenské	jednotky	tuto	
okolnost	důrazně	potvrdil	ve	své	řeči,	kterou	proslavil	na	oslavě	
Dne	míru	a	vítězství	dne	9.	května	1945.	Tak	ustala	u	nás	druhá	
světová	 válka,	 nastalo	 mírové	 budování	 naší	 osvobozené	 vlasti.	
Správy	obcí	Chylic	a	Ostrožské	Nové	Vsi	ujaly	se	revoluční	ná-
rodní	výbory.

/Z	publikace	Vývoj	obce	Ostrožská	Nová	Ves	v	okrese	Uher-
ské	Hradiště,	1968/ Oslava osvobození 9. května 1945

Vojáci Rudé armády v naší obci
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Procházka po hřbitově aneb Slezský kazatel
Před	 několika	 měsíci	 mě	 na	 hřbitově	 zastavili	 nějací	 lidé	

a	ptali	se,	zda	je	zde	pohřben	jejich	bývalý	farář	Ludvík	Červe-
nák,	který	prý	z	Ostrožské	Nové	Vsi	pocházel.	Zavedl	jsem	je	ke	
hrobu	a	oni	zatím	vzpomínali,	jak	u	nich	před	více	jak	padesáti	
lety	působil.

Rod	Červenáků	je	v	naší	obci	prastarý.	Jeho	historie	je	však	
dosti	zajímavá	a	spletitá.	Jak	náš	největší	znalec	genealogie	An-
tonín	Kusák	prokázal,	jde	ve	skutečnosti	o	rody	dva.	Jedni	Čer-
venáci	jsou	potomky	Jana	a	Evy	Červených,	kteří	se	připomínají	
v	Nové	Vsi	v	 roce	1658	v	 tehdejším	seznamu	poddaných.	Pří-
jmení	Červený	se	brzy	změnilo	na	Červenák,	podobně	jak	Kusý	
na	Kusák	nebo	Šanovský	na	Šanák.	Avšak	v	první	polovině	18.	
století	se	k	nám	Červenka	z	Podluží,	který	s	Červenými	–	Čeve-
náky	nebyl	příbuzný,	ale	 i	 jemu	bylo	v	našem	prostředí	 jméno	
změněno	na	Červenák.	Jestliže	všichni	Kusáci	jsou	v	Nové	Vsi	
a	Chylicích	jedna	velká	rodina	Martina	Kusého,	o	Červenácích	
se	to	říci	nedá.

V	 průběhu	 staletí	 se	 rod	 Červenák	 rozvětvil	 a	 byli	 jedni	
bohatí	 a	 druzí	 chudí,	 jedni	 na	 gruntech	 a	 jiní	 v	 chaloupkách	
domkařů.	V	prastarém	domkařském	čísle	157	u	staré	školy	se	
takovým	domkařům	Červenákovým	18.	 října	1907	narodil	 syn	
Ludvík.	Po	studiích	byl	5.	července	1934	vysvěcen	v	Olomouci	na	
kněze	a	po	primici	v	rodišti	byl	od	1.	srpna	toho	roku	ustanoven	
kooperátorem	v	Opavě	–	Kateřinkách.	Přesně	po	třech	 letech	
Slezsko	opustil	a	nastoupil	jako	kooperátor	do	Bánova,	odkud	
se	 po	 třech	 měsících	 stěhoval	 na	 necelé	 dva	 roky	 do	 Nivnice	
a	v	první	válečný	den	roku	1939	začínal	více	jak	roční	působení	
ve	Veselí	nad	Moravou.	Avšak	prvního	prosince	1940	byl	přelo-
žen	na	Vsetín,	odkud	s	novým	školním	rokem	1941	začínal	zase	
na	Slovácku	v	Derfli	(Uherské	Hradiště	–	Sady).	Už	by	se	zdá-
lo,	že	Slovácku,	rodnému	kraji,	zůstane	věrný,	ale	když	skončila	
válka,	byl	opět	s	platností	od	1.	září	(1945)	ustanoven	kooperá-
torem	v	Opavě	–	Jaktaři.	Ve	Slezsku	na	Opavsku	pak	už	působil	
až	do	konce	aktivní	 služby	 jako	samostatný	duchovní	 správce.	
V	Jaktaři	se	po	krátké	době	stal	provizorem	a	v	roce	1957	byl	
přeložen	za	duchovního	správce	do	Slavkova	u	Opavy.	Ve	Slez-
sku	se	těšil	úctě	jako	svědomitý	a	starostlivý	duchovní	správce.	
Byl	ceněn	jako	kazatel	pro	svůj	zápal	a	nadšení.	Vyhledávali	jej	
mnozí	kněží,	kteří	v	něm	viděli	duchovní	autoritu.	V	roce	1965	
se	stal	konzistorním	a	v	roce	1967	arcibiskupským	radou.	Jeho	
působení	 však	 bylo	 trnem	 v	 oku	 církevním	 tajemníkům,	 kteří	
mu	nemohli	vytknout	nic,	než	že	se	jim	nelíbila	jeho	horlivost.	
A	 tak,	 když	 dosáhl	 šedesátky,	 a	 tedy	 důchodového	 věku,	 mu-
sel	do	důchodu	nastoupit,	ač	jiní	kněží	přesluhovali	často	až	do	
smrti.	Tak	byl	od	1.	 listopadu	1967	penzionován	a	vrátil	se	do	
rodiště,	do	domu	svých	rodičů	u	školy	a	kostela.	Ale	málo	co	je	
tak	pravdivé	jak	tvrzení,	že	nikdo	není	doma	prorokem.	Navíc	
přišel	rok	1968,	kdy	do	vnitřního	boje	mezi	komunisty	byla	za-
tažena	celá	společnost,	říká	se	tomu	Pražské	jaro.	V	nadšení	se	

někdy	ztrácí	opatrnost	a	obezřetnost	a	Nová	Ves	prožívala	své	
rušné	dny,	kdy	 se	 lecco	obnovovalo	a	aktivizovalo	a	P.	Červe-
nák	 se	ocital	mezi	mlýnskými	kameny,	 takže	 z	 rodiště	odešel.	
Stal	se	duchovním	správcem	řeholních	sester	v	Kyjově.	Biskup	
Vrana	na	jeho	zásluhy	nezapomněl	a	jmenoval	jej	čestným	ka-
novníkem	kroměřížské	kapituly,	což	je	nejvyšší	domácí	církevní	
vyznamenání.	Později,	když	sestry	z	Kyjova	odcházely,	našel	P.	
Červenák	 útočiště	 v	 kněžském	 domově	 důchodců	 na	 Moravci	
nedaleko	Žďáru	nad	Sázavou.	

Do	pozdního	stáří	si	zachoval	svěžest	ducha.	V	tom	je	pří-
kladem	všem,	že	stáří	se	nemusí	člověk	poddávat	ve	své	mysli,	
třebaže	 lidské	tělo	dezertuje	ze	služby.	Časně	vstával,	protože	
ráno	 je	 mysl	 bystřejší,	 dodržoval	 pravidelný	 režim,	 věnoval	 se	
modlitbě,	 četbě	 Písma	 a	 rozjímání.	 Bystřil	 mysl	 cizími	 jazyky.	
Zemřel	sedmaosmdesátiletý	11.	prosince	1994.	Pohřben	byl	do	
hrobu	rodičů	na	novoveském	hřbitově.	Dnes	už	zvolna	mizí	pa-
mětníci	 jeho	 krátkého	 novoveského	 důchodu,	 jeho	 jméno	 na	
pomníku	už	mnoho	neříká,	ale	 jak	 jsem	poznal,	Slezané	si	na	
něj	vzpomenou	a	touží	mu	při	návštěvě	naší	obce	věnovat	vzpo-
mínku	a	modlitbu	u	jeho	hrobu.	 Vladimír Teťhal 

historie

P. Ludvík Červenák

V roce 1969 s P. Otakarem Holubem před kostelemHrob P. Ludvíka Červenáka, rodičů a sestry
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Trenérka roku 2014
Český	 olympijský	 výbor	 a	 její	 Komise	 rovných	 příležitostí	 ve	

sportu	již	osmým	rokem	oceňuje	trenérky	a	cvičitelky	napříč	spor-
tovními	odvětvími.	Letos	ceny	z	rukou	sedminásobné	olympijské	
vítězky	a	někdejší	úspěšné	trenérky	Věry	Čáslavské,	ministra	škol-
ství,	mládeže	a	tělovýchovy	Marcela	Chládka	a	předsedy	ČOV	Ji-
řího	Kejvala	převzalo	více	jak	třicet	žen	ocenění	z	celkového	počtu	
více	než	sto	nominovaných.

Mezi	oceněnými	nechyběly	ani	trenérky	věnující	se	gymnastice.	
Z	nominovaných	trenérek	byla	ČOV	vybrána	a	oceněna	také	Eva	
Hýbalová.

Paní	Eva	Hýbalová	se	práci	s	mládeží	věnuje	již	přes	30	let.	Ve	
svém	mládí	se	věnovala	gymnastice	a	baletu.	Z	rodného	Fryštáku	
se	přestěhovala	a	vdala	do	Ostrožské	Nové	Vsi,	kde	začala	praco-
vat	s	malými	dětmi	v	začínajícím	oddílu	sportovní	gymnastiky,	u	je-
hož	zrodu	stála	hlavně	paní	Vlasta	Galušková.	Ta	nakonec	odešla	
do	Prahy.	

Eva	ale	zůstala	a	je	hlavně	její	velkou	zásluhou,	že	oddíl	neustá-
le	funguje,	že	je	o	cvičení	zájem.

V	současné	době	bývají	tréninky	3x	týdně	v	tělocvičně	ZŠ.	Od-
díl	se	zúčastňuje	závodů	v	celém	Zlínském	kraji,	pořádá	tradiční	
závody	O	putovní	slovácký	džbánek.

Z	 malého	 oddílu	 sportovní	 gymnastiky	 je	 nakonec	 oddíl	 vel-
kých	kvalit,	a	to	dokazují	gymnastky	postupující	na	mistrovství	Čes-
ké	republiky,	kde	máme	každým	rokem	čím	dál	více	gymnastek.

Velký	dík	patří	gymnastkám,	ostatním	trenérkám,	rodičům,	
sponzorům.	Dnes	ale	děkujeme	především	paní	Evě	Hýbalové	
za	 její	 obětavou	 práci	 s	 malými	 dětmi,	 za	 trenérství	 v	 oddílu	
sportovní	gymnastiky	.

K	ocenění	získanému	ČOV	co	nejsrdečněji	gratulujeme,	do	
další	práce	přejeme	hodně	zdraví,	štěstí	a	spokojenosti.

EVO,	DÍK!	 Ivana Frantová

Fotbalisti bilancovali 
Letos	netradičně	až	v	dubnu	v	pátek	24.	v	podvečer	ve	skle-

pení	vinotéky	„U	svatého	Vavřinca“	proběhla	výroční	členská	
schůze	Fotbalového	klubu	Ostrožská	Nová	Ves.	Program	schů-
ze	byl	rozšířen	o	schválení	nového	názvu	klubu	a	také	nových	
stanov.	Tyto	změny	nebyly	zásadní,	jen	vyplynuly	z	nového	Ob-
čanského	zákoníku,	podle	kterého	dochází	u	všech	občanských	
sdruženích	ke	změně	právní	subjektivity	na	spolky.	Spolky	již	
nebudou	 registrovány	 u	 ministerstva	 vnitra,	 ale	 u	 krajských	
soudů.	 Výsledkem	 je	 tedy	 doplnění	 názvu	 klubu	 o	 zkratku	
„z.s.“	(zapsaný	spolek).	

Hned	 na	 začátku	 schůze	 byla	 minutou	 ticha	 uctěna	 pa-
mátka	našeho	člena	pana	Jana	Nedbala,	který	nás	v	roce	2014	
opustil.

Pozvání	 přijal	 a	 svojí	 přítomností	 potěšil	 i	 starosta	 obce	
ing.	Pavel	Botek,	který	ve	svém	vystoupení	poděkoval	za	repre-
zentaci	obce	a	za	výchovu	mladých	fotbalistů.	Přislíbil	podpo-
ru	obce	spolku	s	největší	členskou	základnou	v	obci.	Zástupci	
vedení	klubu	poděkovali	bývalému	panu	starostovi	Stanislavu	
Turečkovi	za	podporu	klubu	po	dobu	jeho	starostování	a	pře-
dali	mu	fotbalový	míč	a	dres	s	číslem	16,	připomínající	délku	
jeho	působení	na	nejvyšším	postu	obce.	Již	tradičně	došlo	na	

odměňování	 nejlepších	 hráčů	 z	 mládežnických	 družstev.	 Za	
rok	2014	byli	 vyhlášeni	 a	odměněni	 za	mladší	přípravku	Mi-
chal	Kavka,	za	starší	přípravku	Tadeáš	Jurčeka	a	za	žáky	Jakub	
Hůsek.	 Vedoucí	 jednotlivých	 družstev	 přednesli	 hodnocení	
sportovních	výkonů	.	V	závěrečné	diskusi	došlo	i	na	současné	
výsledky	jednotlivých	družstev.	Nejvíce	se	mluvilo	o	výsledcích	
mužů,	 jež	 jsou	z	velké	míry	ovlivněny	marodkou	a	zraněními	
hráčů.	Tato	situace	družstvo	mužů	odsoudila	k	bojům	o	setr-
vání	v	krajské	1.	A	třídě.	V	podobné	roli	se	po	podzimu	ocitlo	
ze	stejných	důvodů	i	družstvo	žáků,	to	se	však	svými	výsledky	
z	úvodu	soutěže	z	pásma	sestupu	snad	dostalo.	Svými	výsledky	
uspokojují	družstva	dorostu	a	 starší	přípravky,	která	okupují	
přední	příčky	svých	soutěží,	přípravka	dokonce	tu	nejvyšší.

Novoveská	fotbalová	mládež	se	však	může	pochlubit	i	díl-
čími	úspěchy,	a	to	nominacemi	do	výběrů	Okresního	fotbalo-
vého	svazu	Uherské	Hradiště,	které	sehrály	turnaj	v	Kroměříži	
za	účasti	výběrů	OFS	Zlína,	Vsetína,	Uh.	Hradiště	a		Kromě-
říže.	V	kategorii	U	12	náš	klub	reprezentoval	Adam	Světnička,	
jeho	 výběr	 obsadil	 3.	 místo.	 V	 kategorii	 U	 13	 nás	 reprezen-
tovali	Daniel	Kreisl	a	Marek	Kyselák,	kteří	se	svým	výběrem	
obsadili	rovněž	3.	místo.		 Marek Tvrdoň

Oceněná trenérka E. Hýbalová

Odměnění mládežníci 
Tadeáš Jurčeka, Michal Kavka a Jakub Hůsek (zleva)

Vedení FK poděkovalo bývalému starostovi 
panu Turečkovi za jeho podporu

sport
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Akce TRÉNINK MARATON
V	sobotu	21.	března	2015	 jsme	otevřely	na	Sportovní	hale	

v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 první	 trénink	 cvičebních	 sérií	 pod	 ná-
zvem	Trénink	Maraton	aneb	Přivítejme	jaro	pohybem.	Jelikož	
se	první	jarní	den	opravdu	náležitě	vydařil,	do	sportovní	haly	si	
i	přesto	našly	cestu	naše	cvičenky	a	přišly	si	dát	do	tělíčka,	jak	se	
patří	na	správné	sportovní	nadšence.	S	trenérkou	Luckou	Svět-
ničkovou	 si	 mohly	 zacvičit	 CROSS	 FIT,	 naše	 pozvání	 na	 prv-
ní	sportovní	akci	přijal	dlouholetý	trenér	ZUMBY	a	učitel	TV	
Braňo	Horňák	z		UH.	Hradiště	a	veškerou	sílu	a	energii	vypotily	
s	trenérkou	Marcelou	Kreislovou	při	vysilující	TABATĚ.

Úžasné	cvičení	nám	zpestřily	nejmladší	blondýny	pod	vede-
ním	Denisy	Látové	a	podělily	se	s	námi	o	nádherný	zážitek	při	
jejich	vystoupení	 s	aerobikem,	za	které	byla	děvčátka	náležitě	
odměněna.

Budeme	 se	 těšit	 na	 další	 pokračování	 MARATONU	 ně-
kdy	v	podzimních	měsících.	Děkujeme	našim	nejmenším	blon-
dýnám,	 děkujeme	 všem	 účastnicím,	 které	 daly	 přednost	 nám	
trenérům	a	přišly	si	s	námi	zacvičit,	a	děkujeme	všem,	kteří	nás	
přišli	podpořit.

Děkujeme.	 Marcela a Lucka 

Šachový turnaj
Koncem	měsíce	února	2015	uspořádal	šachový	klub	turnaj	

jako	pomyslnou	tečku	za	nepříliš	úspěšnou	sezonou.
V	mladší	 kategorii	 zvítězil	Patrik Lučný,	 druhá	 skončila	

Elen	Hendrychová,	třetí	byl	Jan	Botek	ml.	a	na	čtvrtém	místě	
skončil	Martin	Pavlas.

V	kategorii	dospělých,	kde	byla	slabší	účast,	prvenství	vy-
bojoval	Jan	Botek	st.

Turnaj	materiálně	a	finančně	podpořily	fy	Tire	Recykling	
Group	 Uherský	 Brod	 a	 občanské	 sdružení	 SNK	 ,,Změna	
2014".

Šachový	oddíl	Kunovice	uspořádal	koncem	dubna	simul-
tánku	s	naší	šachovou	jedničkou	Davidem	Navarou.

Této	 simultánky	 se	 zúčastnil	 i	 náš	 pan	 Jan Botek,	 který	
vzdoroval	Navarovi	až	do	38.	tahu.

Bohužel,	tak	jako	19	ostatních	hráčů,	zůstal	poražen,	ale	
zážitek	zůstal	nejen	jemu,	ale	i	těm	ostatním.

Konečná tabulka soutěžního ročníku 2014/2015
regionální	přebor	Uherské	Hradiště
Poř.	 Družstvo	 V	 R	 P	 Body	 Skóre	 Partie
1.	 ŠO	Kunovice	A	 9	 1	 1	 28	 56.0	 43
2.	 TJ	Vlčnov	B	 7	 1	 3	 22	 52.0	 31
3.	 TJ	Bojkovice	B	 6	 2	 3	 20	 47.5	 33
4.	 TJ	Dolní	Němčí	B	 6	 1	 4	 19	 49.5	 37
5.	 ŠK	Staré	Město	H	 5	 2	 4	 17	 47.5	 36
6.	 TJ	Vlčnov	C	 5	 2	 4	 17	 44.5	 28
7.	 TJ	Polešovice	 5	 0	 6	 15	 41.5	 30
8.	 SK	Boršice	C	 4	 2	 5	 14	 40.0	 25
9.	 Sokol	Velehrad	 3	 1	 7	 10	 37.5	 22
10.	 TJ	Mařatice	 3	 1	 7	 10	 37.0	 20
11.	 ŠK	Staré	Město	G	 3	 1	 7	 10	 36.0	 23
12.	 ŠK	O.	N.	Ves	A	 3	 0	 8	 9	 37.0	 26

sport

Šach. Jméno	hráče Typ N	ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body %

1. Húsek	Martin ZH 1944 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 8 80.00

2. Studnička	Pavel Z 1604 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 2 28.57

3. Potrusil	Zdeněk Z 1698 ½ 1 1 ½ 0 0 0 ½ ½ 4 44.44

4. Blahuš	Zdeněk Z 1733 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 6½ 72.22

5. Botek	Jan	st. Z 1628 0 1 0 0 0 ½ 1 0 1 1 0 4½ 40.91

6. Pavlas	Miroslav Z 1000 0 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 6 54.55

7. Nožička	Josef Z 1000

8. Mareček	Šimon Z 1000 0 0 0 0 0.00

9. Smištík	Ondřej 1024 0 1 0 0 0 0 1 16.67

10. Dobřecký	Antonín 1000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 22.22

11. Botek	Jan	ml. 1000

12. Pavlas	Martin 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 30.00

1½ 5½ k 3½ 3½ 3 2½ 1½ 5 3 4½ 37 42.53

ŠK Ostrožská Nová Ves A-výsledky jednotlivých hráčů

Miroslav Pavlas
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Stolní tenis – soutěžní ročník 2014/2015
Další	ročník	soutěží	ve	stolním	tenisu	je	definitivně	minulos-

tí.	Všechny	zápasy	jsme	odehráli	na	nových	stolech	modré	barvy	
a	v	duchu	písně	od	Žlutého	psa	můžeme	říci:	„Modrá	je	dob-
rá!“.	V	podstatě	všechny	naše	týmy	patřily	ve	svých	skupinách	
k	nejlepším	a	po	právu	si	„C“	a	„D“	mužstva	vybojovaly	návrat	
do	vyšších	 tříd.	Velkým	úspěchem	bylo	rovněž	2.	místo	našich	
žáků,	kteří	nestačili	pouze	na	vrstevníky	z	Dolního	Němčí.	Pro	
příští	rok	nám	4	žáci	přecházejí	do	dorostu,	takže	velmi	uvažu-
jeme	o	vytvoření	nového	„E“	družstva,	kde	dostanou	naši	mladí	
samostatný	prostor,	aby	přesvědčili	o	svých	kvalitách.

	„A“ mužstvo	proti	předchozím	ročníkům	postrádalo	Marti-
na	Konečného,	který	pracovně	odjel	do	Anglie.	Velmi	dobře	ho	
ovšem	zastoupil	Marek	Kolečkář,	který	svou	obranou	potrápil	
nejednoho	soupeře.	V	čele	s	Jožkou	Mahdalíčkem	ml.	jsme	po	
první	polovině	ztráceli	pouze	1	bod	na	druhé	postupové	místo.	
Dalšími	hráči	základní	sestavy	byli	Radim	Pres	a	Ivo	Mikoška.	
V	druhé	polovině	nás	 trochu	přibrzdily	zdravotní	absence	ně-
kterých	hráčů,	ale	i	tak	jsme	s	celkovým	čtvrtým	místem	spoko-
jeni.	V	několika	zápasech	tak	dostal	prostor	patnáctiletý	Milan	
Basovník,	který	dokonce	několik	zápasů	vyhrál.	Za	raritu	může-
me	považovat	okamžik,	když	nastoupil	za	„A“	spolu	s	panem	Vl-
kem,	který	nám	rovněž	párkrát	vypomohl,	a	věkový	rozdíl	mezi	
těmito	hráči	byl	téměř	60	let.	A	to	je	podle	mě	krásné	na	stolním	
tenisu,	že	je	to	sport	pro	všechny	a	věk	nemusí	vždy	rozhodovat.

 „B“ mužstvo	 nastupovalo	 v	 sestavě	 Václav	 Mičola,	 Milan	
Basovník,	Vojtěch	Valný	a	Tomáš	Kodrla.	Jejich	8.	místo	je	lo-
gickým	 odrazem	 druhé	 poloviny,	 kdy	 hráči	 museli	 zaskakovat	
v	„A“	a	chyběli	tak	v	důležitých	zápasech.	

	„C“ mužstvu	se	podařil	návrat	do	III.	okresní	třídy.	Opírali	
se	zvláště	o	body	pana	Vlka,	který	byl	třetím	nejlepším	hráčem	
v	jejich	třídě.	Celkově	skončili	na	čtvrtém	místě,	ale	vzhledem	
k	letošnímu	rozšíření	krajských	soutěží	postupovali	z	každé	sou-
těže	právě	4	týmy.	Základními	hráči	sestavy	dále	byli	Josef	Ko-
nečný,	Josef	Mahdalíček	st.	a	Vratko	Kučerák.

„D“ mužstvu	se	rovněž	podařil	návrat	do	vyšší	třídy.	Přesto-
že	se	zde	vystřídala	spousta	hráčů,	neboť	(tak	jak	jsme	před	se-
zonou	avizovali),	dostali	větší	prostor	žáci	a	všichni	hráči	doka-
zovali,	že	si	nominaci	k	zápasu	zaslouží.	Na	čtyři	místa	v	sestavě	
tak	byli	připraveni	nastoupit:	Filip	Šmejkal,	Miroslav	Kodrla,	
Martin	 Vařecha,	 Šimon	 Mareček,	 Dominik	 Miklíček,	 Matěj	
Zumr,	Patrik	Rampáček,	Martin	Húsek	nebo	Jiří	Kadlček.

Žáci	letošní	soutěž	odehráli	dle	nového	modelu,	kdy	podle	
výkonnosti	byli	rozděleni	do	tří	skupin.	Každá	skupina	měla	6	
týmů,	přičemž	po	skončení	jednotlivých	kol	si	nejlepší	a	nejhor-
ší	týmy	skupin	vyměňovaly	svoje	pozice.	Naše	„A“	hrálo	všech-
ny	tři	kola	v	nejvyšší	kategorii	–	I.	lize	–	a	nakonec	skončili	na	
krásném	2.	místě.	„B“	potom	odehrálo	dvě	kola	ve	II.	lize	a	jed-
nou	si	zahráli	i	prvoligovou	skupinu.	Za	žáky	nastupovali	Milan	
Basovník,	 Matěj	 Zumr,	 Šimon	 Mareček,	 Dominik	 Miklíček,	
Patrik	Rampáček,	Daniel	Kreisl,	Jakub	Botek	a	David	Jurásek.

Orelský turnaj družstev – Polná 2015
V	sobotu	18.	4.	2015	jsme	vyrazili	reprezentovat,	jak	říká-

val	bratr	Straka,	„orelskou	peruť“	do	Polné.	Uskutečnil	se	zde	
další	ročník	orelského	celorepublikového	přeboru	družstev	ve	
stolním	tenisu.	Přihlásili	jsme	se	do	kategorie	žáků	a	kategorie	
mužů.	S	ohledem	na	naši	mužskou	sestavu	a	výkonnost	soupe-
řů	jsme	velké	ambice	neměli,	ale	i	tak	naše	družstvo	ve	složení	
Ivo	 Mikoška,	 Milan	 Basovník	 a	 Filip	 Šmejkal	 skončilo	 na	 5.	
místě	ze	sedmi	týmů.

Větší	naděje	jsme	vkládali	do	našich	žáků,	kteří	u	nás	do-
stávají	 velký	prostor	a	odvděčili	 se	krásným	druhým	místem.	
Ve	finále	nestačili	pouze	na	tým	z	Brna	–	Židenic.	Po	právu	si	
tak	Šimon	Mareček,	Matěj	Zumr,	Dominik	Miklíček	a	Jakub	
Botek	přivezli	na	krku	z	Polné	stříbrné	medaile	a	pohár	ze	stej-
ně	cenného	kovu.

Ivo Mikoška

# Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 TJ	Sokol	Kostelec	B	 22 18 2 2 0 273:123 60

2 TJ	Sokol	Vlčnov	A	 22 17 2 3 0 268:128 58

3 TJ	Kunovice	B	 22 15 2 5 0 238:158 54

4 Ostrožská	Nová	Ves	A	 22 13 2 7 0 212:184 50

5 TJ	Holešov	B	 22 9 2 11 0 184:212 42

6 TJ	Sokol	Šarovy	B	 22 9 1 12 0 176:220 41

7 TJ	Bystřice	p.H.	B	 22 9 0 13 0 179:217 40

8 TJ	Bojkovice	A	 22 7 3 12 0 179:217 39

9 TJ	Rožnov	p.R.	C	 22 7 3 12 0 185:211 39

10 Orel	Zlín	B	 22 8 1 13 0 176:220 39

11 TJ	ST	Bystřice	p.L.	A	 22 7 2 13 0 174:222 38

12 TJ	Vidče	B	 22 3 0 19 0 132:264 28

# Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 Kunovice	D	 22 14 2 6 0 237:159 66

2 Dolní	Němčí	E	 22 13 3 6 0 234:162 64

3 Újezdec-Těšov	C	 22 13 2 7 0 204:192 63

4 Drslavice-Veletiny	B	 22 12 3 7 0 226:170 61

5 Bílovice	B	 22 12 3 7 0 221:175 61

6 Vážany-Ořechov	A	 22 12 2 8 0 224:172 60

7 Polešovice	A	 22 12 2 8 0 213:183 60

8 Orel	Ostr.N.Ves	B	 22 10 1 11 0 190:206 53

9 Bojkovice	B	 22 9 2 11 0 210:186 51

10 Břestek	A	 22 7 1 14 0 183:213 44

11 Vlčnov	C	 22 6 2 14 0 177:219 42

12 Bystřice	p.	Lop.	B	 22 0 1 19 2 57:339 21

KSST Zlín - krajský přebor II. třídy, muži 2014/2015 RSST Uherské Hradiště - okresní přebor II. třídy, muži 2014/2015
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Sportovcům okresu vládne po letech opět Ostrožská Nová Ves
Kajakářku	Kateřinu	Pjajčíkovou	katapultovali	čtenáři	Dob-

rého	dne	s	Kurýrem	do	pozice	královny	sportovců	okresu	Uher-
ské	Hradiště	za	rok	2014.	Po	kanoistech	Miroslavu	ČÁPKOVI	
a	Zbyňku	ONDRAČKOVI	je	devatenáctiletá	studentka	staro-
městského	 gymnázia	 třetím	 vítězem	 tradiční	 ankety	 od	 jezera	
Kunovská	 tabule.	 Ostatně	 při	 pohledu	 na	 historický	 přehled	
ankety	 je	zřejmé,	že	 rychlostní	kanoisté	patří	mezi	oceňované	
takřka	každoročně.

Kateřina	Pjajčíková	(1.)	 (za	rok	2014)
Monika	Machová	(4.)	 (za	rok	2013)
Ludvík	Ondračka	(Cena	Miroslava	Valenty)	 (za	rok	2013)
Klára	Silnicová	(6.)	 (za	rok	2012)
Martin	Mach	(7.)	 (za	rok	2011)
Martin	Mach	(7.)	 (za	rok	2010)
Monika	Machová	(2.)	 (za	rok	2009)
Monika	Machová	(2.)	 (za	rok	2008)
Linda	Bartošová	(4.)	 (za	rok	2004)
Linda	Bartošová	 (za	rok	2002)
Martin	Minařík	(2.)	 (za	rok	2001)
Petr	Pospíšil	 (za	rok	2001)
Oddíl	kanoistiky	TJ	Ostrožská	Nová	Ves	 (za	rok	2001)
trenérka	mládeže	Pavla	Bordovská	 (za	rok	2001)
Pavel	Kusák	(3.)	 (za	rok	2000)
Zbyněk	Ondračka	(10.)	 (za	rok	2000)
trenér	mládeže	Luděk	Ondračka	 (za	rok	2000)
Pavel	Kusák	(2.)	 (za	rok	1999)
Zbyněk	Ondračka	(10.)	 (za	rok	1999)
Zbyněk	Ondračka	(sportovec	desetiletí)	 (za	rok	1999)
trenér	mládeže	Vít	Pjajčík	 (za	rok	1999)
Zbyněk	Ondračka	(1.)	 (za	rok	1998)
Bohumil	Kusák	(8.)	 (za	rok	1998)
C4	muži	(Ondračka,	Marek,	T.	Kusák,	Boček)	 (za	rok	1998)
trenér	mládeže	Vít	Pjajčík	 (za	rok	1998)
Zbyněk	Ondračka	(1.)	 (za	rok	1997)

Vítězslav	Kolář	-	Bohumil	Kusák	(7.)	 (za	rok	1997)
Jiří	Marek	-	Tomáš	Kusák	(10.)	 (za	rok	1997)
trenér	mládeže	Vít	Pjajčík	(1.)	 (za	rok	1997)
Zbyněk	Ondračka	(2.)	 (za	rok	1996)
Jiří	Marek	(9.)	 (za	rok	1996)
žáci	(ocenění)	 (za	rok	1996)
Zbyněk	Ondračka	(1.)	 (za	rok	1995)
Jiří	Marek	 (za	rok	1995)
Vítězslav	Kolář	 (za	rok	1995)
Zbyněk	Ondračka	(1.)	 (za	rok	1994)
Vítězslav	Kolář	 (za	rok	1994)
Luboš	Pojezný	(ocenění	za	záchranu	tonoucího)	 (za	rok	1994)
Zbyněk	Ondračka	(2.)	 (za	rok	1993)
Richard	Boček	 (za	rok	1993)
Luděk	Ondračka	(4.	-	10.)	 (za	rok	1992)
Josef	Kučera	(3.)	 (za	rok	1991)
Jaroslav	Zalubil	 (za	rok	1987)
Luděk	Ondračka	(2.)	 (za	rok	1985)
Jaroslav	Jurásek	(9.)	 (za	rok	1985)
Jaroslav	Jurásek	(2.)	 (za	rok	1983)
Jaroslav	Jurásek	(2.)	 (za	rok	1982)
Pavel	Bezděk-Zbyněk	Píštěk	 (za	rok	1982)
Pavel	Bezděk-Zbyněk	Píštěk	 (za	rok	1981)
Jaroslav	Hlůšek	 (za	rok	1980)
Jaroslav	Hlůšek	 (za	rok	1979)
Miroslav	Čápek	(1.)	 (za	rok	1978)
Bohumil	Hlůšek	(3.)	 (za	rok	1977)
Miloš	Ťok	 (za	rok	1976)

Kateřina	Pjajčíková	byla	oceněna	i	v	krajské	anketě,	když	obdr-
žela	cenu	hejtmana	Zlínského	kraje,	který	je	ostatně	i	jejím	pod-
porovatelem.	Slavnostního	dekorování	sportovců,	jimž	kraloval	
hokejista	Čajánek	a	dostalo	se	i	na	olympioniky	Pančochovou,	
Krýzla	či	Křížovou,	se	v	Otrokovicích	zúčastnil	rovněž	starosta	
obce	Pavel	Botek.

XXXVIII. novoveský přespolák
Tradiční	úvod	sezóny	otevřený	pro	širokou	veřejnost	připra-

vili	 po	 osmatřicáté	 rychlostní	 kanoisté	 z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	
V	 neděli	 29.	 března	 proběhl	 za	 podpory	 Zlínského	 kraje	 No-
voveský	 přespolák,	 jehož	 součástí	 jsou	 několik	 let	 souboje	 na	
kanoích	a	kajacích.	Letos	s	chronometrem	bojovala	rovněž	dra-
čí	loď.	Zapádlovali	si	nejen	rychlostní	kanoisté,	ale	i	slalomáři.	
Odpoledne	se	v	okolí	jezera	běhalo.	Porovnat	se	tak	mohli	ne-
jen	sportovci	z	různých	odvětví,	ale	třeba	amatéři	či	začátečníci	
včetně	 nejmenších	 dětí.	 Těm	 nejrychlejším	 předávala	 medaile	
místostarosta	obce	Jaroslava	Bedřichová.

Vítězové pádlování
• minikajaky
Kapoun	 T.,	 Kapoun	 M.,	 Úlehlová	 (všichni	 Kojetín),	 Hirsch,	
Hejcmanová	(oba	Olomouc),	Macháček	V.	(Přerov),	Podráský	
(ONV)
• kanoe
Večerka	(Přerov),	Zalubil,	Janík	(oba	ONV)
•	kajaky
Hejcman	J.,	Čapka,	Hřivna,	Rabová	(Olomouc),	Macháček	J.,	
Solařová	(oba	Přerov),	Zavřel	(Hranice),	Pjajčíková	(ONV)
• ostatní lodě
Košík,	Košíková	(Veselí	nad	Moravou)

Vítězové běhů
• 500m
Prchlík,	 Janoška	 (oba	 ONV-kanoistika),	 Hejcmanová	 (Olo-
mouc)

• 1km
Macháček	V.	(Přerov),	Daňková	(Vésky)
2,5km
Košíková	(Veselí	nad	Moravou),	Večerka,	Michalcziková,	(oba	
Přerov),	Kyseláková	(ONV)
• 6km
Havlík	(Přerov),	Branka,	Veselý	(oba	Olomouc),	Durďák	(SDH	
Rohatec)

více	včetně	fotografií:	www.onv-canoe.cz	

Novoveský přespolák na vodě
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
březen - duben 2015

70 let :
11.	3.	 Božena	Botková	 Školní	965
15.	3.		 Marta	Novotná	 Osvobození	95
16.	3.		 Ludmila	Matušková	 Obecnice	566
22.	3.		 Anna	Zahradníková	 Dědina	186
22.	3.		 Marie	Mléčková	 Obecnice	579
29.	3.		 Marie	Bubeníková	 Chylická	243
29.	3.		 Věra	Ševčíková	 Školní	309
31.	3.		 Věra	Crlová	 Chylická	135
		3.	4.		 Ladislav	Vodárek	 Chříb	230
29.	4.		 Božena	Červenáková	 Dědina	61	

75 let : 
		1.	4.		 Jiřina	Miklíčková	 Osvobození	190
25.	4.		 Jaroslav	Snopek	 Na	Láni	292

80 let :
		1.	3.	 Josef	Jurásek	 Záhumení	651
16.	3.		 Miroslav	Frola	 Kopanice	325
19.	3.		 Marie	Potrusilová	 Za	Kostelem	657

85 let  :
12.	3.		 Marie	Peprníčková	 Chylická	262
		5.	4.		 Ludmila	Botková	 Záhumení	791

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

87 let :
16.	3.		 Marie	Štěrbová	 Dědina	162
		1.	4.	 František	Slavík	 Družstevní	838

88 let :
15.	4.		 Anna	Jurásková	 Záhumení	481
24.	4.		 Jiřina	Potrusilová	 Dolní	352

Narození:
		1.	2.	 Hugo	Jan	Dvořák	 Obecnice	846
15.	2.	 Alexandra	Černá	 Chylická	38
19.	2.		 Kristýna	Kašná	 Na	Rybníčku	319
20.	2.	 Radovan	Kroužil	 Osvobození	173
23.	2.	 Jan	Beníček	 Záhumení	922
26.	2.	 Viktorie		Klimoszová	 Mírová	919
10.	3.	 Ondřej	Sobol	 U	Ráje	224
		7.	4.	 Eliška	Falešníková	 Nová	698
20.	4.	 Adam	Varmuža	 Za	Kostelem	943
20.	4.	 Jan	Varmuža	 Za	Kostelem	943
22.	4.	 Veronika	Šáchová	 Chylická	10

	

Úmrtí:
		4.	3.	 Antonín	Botek		 (1934)	 Dolní	627
13.	3.	 Ludvík	Kusák	 (1950)	 Mírová	912
14.	3.	 Marie	Lučná	 (1951)	 Družstevní	810
15.	3.		 Anna	Hyblerová	 (1965)	 Za	Kostelem	753
		4.	4.	 Marie	Peprníčková	 (1932)	 Dědina	181
	 t.č.	DD	Nezdenice
		8.	4.		 Jan	Ratuský	 (1928)	 Chříb	226
		9.	4.	 Ladislav	Rutar	 (1925)	 Lhotská	306
15.	4.	 Marie	Vodárková	 (1929)	 Chříb	241

90 let:
31.	3.		 Marie	Speierlová	 Dolní	525
		1.	4.	 Květoslava	Polehňáková	 Chylická	30
22.	4.		 Hedvika	Verbíková	 Dědina	277

91 let :
10.	4.		 Růžena	Raisiglová	 Dědina	432

92 let 
25.	3.		 Josef	Kučera		 Dolní	663

94 let :
11.	3.	 Růžena	Jurásková	 Dědina	47

Zlatá svatba:
24.	4.	 František	a	Libuše		Bezděkovi	 Nová	788
	

Sňatky :

	1.	4.	 Svatava	Čápková	 Obecnice	587
	 Vilém		Arnold	 Nenačovice

11.	4.	 Ing.	Martina	Švrčková	 Uherské	Hradiště
	 Ing.	Radim	Straka	 Dolní	504

18.	4.		 Denisa		Matoušková	 Dolní	362
	 Martin	Škvařil	 Dolní	362	

18.	4.		 Jana	Lichevníková	 Lhotská	372
	 Roman	Hasko	 Lhotská	372

25.	4.	 Alena	Večeřová	 Napajedla
	 Jaroslav	Jakubec	 Za	Kostelem	676
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fotografie: M. Vajdíková, M. Kusák

oslava 70. výročí osvobození naší obce

Hasiči na sv. Hostýně - XXII. mezinárodní pouť


