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Kompletní novoveská rada si na druhém ročníku 
Gulášového festivalu na Slováckém dvoře vyvařila 

vynikající druhé místo! Ruku k dílu přiložili všichni, ale 
největší zásluhu na úspěchu měl šéfkuchař Miroslav kosík
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Vážení spoluobčané,
jaro kolem nás kvete v pl-

ném proudu a svět se tím pá-
dem zdá o něco veselejší. Snad 
i proto je květen od nepaměti 
měsícem lásky. Myslím, že lás-
ka je tím nejkrásnějším lidským 
citem. Ať už mezi mladými mi-
lenci, mezi manželi anebo láska 
mateřská. Právě láska mateřská 
je v květnu zdůrazněna svátkem 
maminek. Rád jsem v neděli 8. 
května přijal pozvání na oslavu, 
kterou pro své maminky a ba-
bičky připravily děti z mateř-
ské školy. Vystoupení dětí bylo 
krásné a roztomilé. Určitě dalo 
paním učitelkám spoustu práce 
všechno s dětmi nacvičit a výsle-
dek byl skvělý. Co mě však také 
potěšilo, bylo to velké množství 
vystupujících dětí. Mateřskou 
školu navštěvuje letos 110 dětí! 
A kolik jich bylo ještě mezi di-
váky! Ostrožská Nová Ves roz-
hodně není vesnicí na vymření. 
Díky vám všem, milí rodičové, 
že chcete děti mít. Jen vy sami 
nejlépe víte, že to není pouhá 
investice do budoucnosti naší 
společnosti. Mít děti je obrovská 
radost a velký dar! A také vel-
ká oběť. No, a pak přijde tako-
vá květnová neděle a ten malý 
capart „o dušu“ zpívá, jak moc 
má rád maminku a jak moc rád je doma, kde je máma a táta. 
Nejkrásnější odměna!

Na děti myslíme i přímo v obci a snažíme se naslouchat při 
tom přání rodičů. V letošním roce opravujeme postupně všechna 
místa, kde děti a rodiče tráví volný čas. Pro naše nejmenší ještě na 
některá hřiště dokoupíme další hrací prvky. Některá místa (např. 
u Dřevák-baru nebo Na Hrázi) mají už tak říkajíc „po sezóně“, 
takže je namístě příprava úplné výměny hracích prvků.    

Těší mě, že mladé rodiny chtějí v Ostrožské Nové Vsi bydlet 
a zakládat zde rodiny. Příprava možných stavebních míst a jejich 
napojení na inženýrské sítě patřilo a patří mezi priority zastupitelů. 
V nedávné minulosti jsme takto připravili 11 míst v ulicích Niv-
ky a Luční. Letos dokončíme prodej a zasíťování 22 míst v ulici 
Školní. Během letních měsíců tady začneme se stavbou vodovo-
du, kanalizace, vedení elektřiny a plynu. Příjezdová komunika-
ce bude z pochopitelných důvodů pouze provizorní k zásobování 
staveb. Její dokončení bude kopírovat dokončování rodinných 
domů. Další vhodná místa pro zástavbu rodinnými domy jsou 
v zahradách domů ulice Za Kostelem a v Chylicích, dále je to 
lokalita Záhumenice u Chylického potoka. V krátké době pozve-
me právě vlastníky zahrad v ulici Za Kostelem k veřejné diskuzi 
nad přípravou dalších možných stavebních míst a obslužné sil-
nice k nim. Obec však není takříkajíc „nafukovací“. Vzhledem 
k ochraně zemědělské půdy prozatím není možné její rozšiřování 
mimo současné zastavěné území. Rada obce proto hledá možnos-
ti a pobídky, jak se vyhnout vylidňování centra obce, především 
ulic Dědina a Osvobození. Jedním z nástrojů, jak pomoci lidem 
při opravách rodinných domů jsou osvědčené půjčky z fondu by-
dlení obce. I pro letošní rok je připraveno v prvním kole 600 000 
Kč pro všechny zájemce, kteří hodlají svá obydlí zvelebovat. Rada 

ÚVODNÍK

 Slovo starosty

obce zároveň rozhodla o snížení úrokové sazby z půjček fondu na 
2% p. a. Po vzoru sousedních měst a obcí uvažujeme o dotacích 
na demolice neobydlených domů, především v ulicích Dědina 
a Osvobození, jako přípravy na znovupostavení nových domů na 
těchto uvolněných místech. Prozatím vyhodnocujeme zkušenosti 
sousedů, a pokud budou zkušenosti dobré, připravíme takovou 
podporu do rozpočtu příštího roku.

Jak se dočtete na dalších stránkách Profilu a jak vidíte na 
vlastní oči, pustili jsme se naplno do dvou hlavních úkolů letoš-
ního roku, co se výstavby týče. Pomalu se začíná ze země zvedat 
areál nového obecního úřadu a knihovny. V budově kina je čilý 
ruch od samého začátku prací. Prozatím se nevyskytly a nevysky-
tují při stavbě zásadní problémy. Pokud se týká financování stav-
by, podařilo se nám díky výběrovému řízení uzavřít velmi výhodný 
dvanáctiletý investiční úvěr. Mohu garantovat, že výstavba areálu 
a jeho financování v žádném případě neohrozí ostatní investice 
v obci ani obecní rozpočet významně nezatíží.

Práce se rozeběhly i na místním hřbitově. Znovu postavíme 
nejstarší a nejvíce poškozenou část hřbitovní zdi mezi hlavní 
a boční branou. Při tom opravíme a dokončíme průčelí hlavní 
brány hřbitova. Věřím, že tak vhodně doplníme umělecké dílo ko-
váře Jana Zajíce. Na hřbitově nás čeká i stavba nových urnových 
hrobů spolu s opravou a výstavbou nových chodníčků v této části. 
Víme, že se na tomto pietním místě jedná o citlivou záležitost. Pro-
to všechny, kterých se stavební práce budou nějak dotýkat, prosím 
o trpělivost a děkuji za pochopení.   

Milí spoluobčané, užívejte si prosluněných jarních dnů. Pokud 
je vám dopřáno, věnujte svůj čas svým dětem nebo vnukům. Přeji 
vám při tom hodně radosti a hodně krásných zážitků.

Pavel Botek
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 17. 3. 2016 se konalo 
9. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo: 
a)	 vypsání	 veřejné	 zakázky	 na	 služby	

-	 přijetí	 investičního	 úvěru	 na	 akci	
„Areál	 Obecního	 úřadu	 Ostrožská	
Nová	 Ves“	 ve	 výši	 50	 000	 000	 Kč	
s	fixním	úrokem	a	dobou	splácení	12	
let.	 Zajištění	 úvěru	 bude	 vlastními	
budoucími	příjmy	obce	a	nemovitým	
majetkem	 obce,	 resp.	 financovanou	
stavbou	 (projektem).	 Současně	 ná-
klady	 na	 zřízení	 zástavního	 práva	
nemovitého	 majetku	 a	 stanovení	 zá-
stavní	 hodnoty,	 případně	 budoucí	
hodnoty	zajištění	bude	bez	poplatků.	
V	případě,	že	náklady	spojené	s	oce-
něním	majetku	nebo	zřízením	zástav-
ního	práva	vzniknou,	ponese	tyto	ná-
klady	finanční	ústav	poskytující	úvěr.

b)	 uzavření	 smlouvy	 o	 přijetí	 úvěru	 za	
podmínek	vysoutěžených	podle	usne-
sení	č.	ZO9/2016/5.	

c)	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
2016	ve	výši	275	000	Kč	FK	Ostrožská	
Nová	Ves	a	ukládá	sepsat	se	spolkem	
veřejnoprávní	 smlouvu	 v	 souladu	 se	
zákonem	 250/2000	 Sb.	 o	 rozpočto-
vých	pravidlech	územních	rozpočtů.

d)	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
2016	ve	výši	250	000	Kč	TJ	Ostrožská	
Nová	Ves	a	ukládá	sepsat	se	spolkem	
veřejnoprávní	 smlouvu	 v	 souladu	 se	
zákonem	 250/2000	 Sb.	 o	 rozpočto-
vých	pravidlech	územních	rozpočtů.

e)	 spolufinancování	 oprav	 loděnice	
do	 výše	 300	 000	 Kč,	 pokud	 bude	 na	
tuto	akci	přiznána	dotace	rozhodnu-
tím	 MŠMT	 ČR.	 Žádost	 o	 dotaci	 na	
MŠMT	 z	 Programu	 1335100	 Státní	
podpora	sportu	pro	rok	2016	–	subti-
tul	133512	Podpora	materiálně	tech-
nické	základny	sportovních	organiza-
cí	 podala	 přímo	 TJ	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 dle	 podmínek	 výzvy	 a	 pravidel	
MŠMT	pro	rok	2016.

f)	 ocenění	 pozemků	 v	 obci	 Ostrožská	
Nová	Ves,	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
a	 k.	 ú.	 Chylice	 podle	 posudků	 č.	 62	
a	 62	 z	 února	 2016,	 které	 vypracoval	
Ing.	František	Hlůšek,	Kunovice	tak-
to:	

- k. ú. Ostrožská Nová Ves
1)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	byd-

lení	933 Kč
2)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	rekre-

ace	rodinná	755 Kč
3)	Stav.	p.	§	4	odst.	1	školy,	kultura,	sport,	

zdrav. 581 Kč
4)	St.	p.	§	4	odst.	1	obchod,	kancelář,	ho-

tel,	ostatní	721 Kč
5)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	garáž	

704 Kč
6)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	výro-

ba,	opravy	352 Kč
7)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	skla-

dy,	doprava 396 Kč
8)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	inže-

nýrské	stavby	528	Kč
9)	 Stav.	 p.	 dle	 §	 4	 odst.	 1	 zemědělství,	

vodní	hosp. 264 Kč
10)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	(komunika-

ce)	silnice 290 Kč
11)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	účelová	ko-

munikace 264 Kč
12)	St.	p.	dle	§	4	odst.	3	účelová	komuni-

kace	nezpev.	158	Kč
13)	 St.	 p.	 dle	 §	 4	 odst.	 3	 chodník,	 cykl.,	

park 228 Kč
14)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	5	(ne-

zast.-skládka)	427	Kč
15)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	6	(ne-

zast.-vod.	dílo) 320 Kč
16)	Orná	půda	18	Kč
17)	Lesní	pozemek	typ	1B	4 Kč	
18)	Pozemek	rybníka,	vodní	nádrže,	kory-

ta	vodního	toku	62 Kč
19)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	2	skládka,	

sport 2643 Kč
20)	 Jiný	 pozemek	 dle	 §	 9	 odst.	 6	 (jinde	

neuvedený)	35 Kč
21)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	5	(hospo-

dářsky	nevyuž.) 5	Kč
22)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	3	(těžba)	

190	Kč
- k. ú. Chylice
1)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	byd-

lení	622	Kč
2)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	rekre-

ace	rodinná 504 Kč
3)	Stav.	p.	§	4	odst.	1	školy,	kultura,	sport,	

zdrav. 387	Kč
4)	St.	p.	§	4	odst.	1	obchod,	kancelář,	ho-

tel,	ostatní	481	Kč
5)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	garáž	

470	Kč
6)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	výro-

ba,	opravy	235 Kč
7)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	skla-

dy,	doprava	264	Kč
8)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	inže-

nýrské	stavby	352 Kč
9)	St.	p.	dle	§	4	odst.	1	zemědělství,	vodní	

hospodář.	176 Kč
10)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	(komunika-

ce)	silnice	194 Kč
11)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	účelová	ko-

munikace 176 Kč
12)	St.	p.	dle	§	4	odst.	3	účel.	komunikace	

nezpevněná	106 Kč
13)	 St.	 p.	 dle	 §	 4	 odst.	 3	 chodník,	 cykl.,	

park 158	Kč
14)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	5	(ne-

zast.-skládka)	285	Kč
15)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	6	(ne-

zast.-vod.	dílo) 213	Kč
14)	Orná	půda 13 Kč
15)	Lesní	pozemek	typ	1B	4 Kč

20)	Pozemek	rybníka,	vodní	nádrže,	kory-
ta	vodního	toku	41 Kč

16)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	2	skládka,	
sport	176 Kč

18)	 Jiný	 pozemek	 dle	 §	 9	 odst.	 6	 (jinde	
neuvedený)	23	Kč

19)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	5	(hospo-
dářsky	nevyuž.)	3 Kč

17)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	3	(těžba)	
127 Kč

	 a	 ukládá	 se	 těmito	 cenami	 řídit	 při	
převodu	a	nabytí	pozemků	v	majetku	
obce.

g)	 směnu	části	pozemků	parc.	č.	5118/1	
(ostatní	plocha,	ostatní	komunikace)	
a	parc.	č.	5119	(ostatní	plocha,	ostatní	
komunikace)	 nově	 označených	 jako	
parc.	 č.	 5118/5	 (ostatní	 plocha,	 jiná	
plocha)	o	výměře	9	m2,	parc.	č.	5118/6	
(ostatní	 plocha,	 jiná	 plocha)	 o	 vý-
měře	 3	 m2	 a	 parc.	 č.	 5119/3	 (ostatní	
plocha,	jiná	plocha)	o	výměře	6	m2	ve	
vlastnictví	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	
za	 část	 pozemku	 parc.	 č.	 508	 (zasta-
věná	 plocha)	 nově	 označeného	 jako	
parc.	 č.	 508/2	 (ostatní	 plocha,	 jiná	
plocha)	o	 výměře	1	m2	 ve	 vlastnictví	
firmy	RENA	NOVA	STAVEBNÍ,	s.	r.	
o.,	 vše	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožká	 Nová	
Ves	podle	GP	1094_242/2016	ze	dne	
17.	2.	2016.	Rozdíl	výměr	doplatí	fir-
ma	 RENA	 NOVA	 STAVEBNÍ,	 s.	 r.	
o.,	v	částce	933	Kč/m2	s	tím,	že	nákla-
dy	 spojené	 s	 převodem	 nemovitostí	
hradí	obě	strany	rovným	dílem.

h)	 prodej	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5119	
(ostatní	plocha,	ostatní	komunikace)	
nově	označenou	 jako	parc.	 č.	 5119/2	
(zastavěná	plocha)	o	výměře	2	m2	v	k.	
ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 podle	
GP	1094_242/2016	ze	dne	17.	2.	2016	
manželům	 Lence	 a	 Vlastimilu	 Ba-
sovníkovým	do	SJM	za	cenu	933	Kč/
m2	s	tím,	že	náklady	spojené	s	převo-
dem	nemovitostí	hradí	kupující	a	daň	
z	převodu	prodávající.

i)	 prodej	 pozemků	 parc.	 č.	 4563/2	 (za-
stavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	
177	 m2	 a	 parc.	 č.	 4564/2	 (zastavěná	
plocha	a	nádvoří)	o	výměře	6	m2	v	k.	
ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	společ-
nosti	GOLF	–	Jezera,	s.	r.	o.,	za	cenu	
600	 Kč/m2	 s	 tím,	 že	 náklady	 spojené	
s	převodem	nemovitostí	hradí	kupují-
cí	a	daň	z	převodu	prodávající.

j)	 směnu	 části	 pozemků	 ve	 vlastnictví	
Obce	Ostrožská	Nová	Ves	par.	č.	2394	
o	výměře	23	m2,	par.	č.	2396	o	výměře	
23	 m2,	 par.	 č.	 2398	 o	 výměře	 23	 m2,	
par.	 č.	 2400	 o	 výměře	 26m2	 ,	 par.	 č.	
2402	 o	 výměře	 24	 m2,	 par.	 č.	 2404	
o	výměře	24	m2,	par.	č.	2406	o	výměře	
24	 m2	 ,	 par.	 č.	 2408	 o	 výměře	 24	 m2	
a	par.	č.	2410	o	výměře	25	m2	(ostat-
ní	plocha,	ostatní	komunikace)	nově	



4  profil        www.onves.cz

Zpravodajství

označených	podle	GP	č.	688-10/2015	
ze	 dne	 21.	 4.	 2015	 jako	 par.	 č.	 2400	
(ostatní	 plocha,	 jiná	 plocha)	 o	 vý-
měře	 42	 m2	 a	 par.	 č.	 2412/3	 (ostatní	
plocha,	jiná	plocha)	o	výměře	2	m2	za	
části	 pozemků	 ve	 vlastnictví	 MUDr.	
Jarmily	 Kusákové	 par.	 č.	 2414	 o	 vý-
měře	 35	 m2	 a	 par.	 č.	 2416	 o	 výměře	
30	m2	(ostatní	plocha,	ostatní	komu-
nikace)	nově	označených	podle	GP	č.	
688-10/2015	 ze	 dne	 21.	 4.	 2015	 jako	
parc.	č.	2414/1	(ostatní	plocha,	ostatní	
komunikace)	o	výměře	43	m2	a	parc.	
č.	 2416	 (ostatní	 plocha,	 ostatní	 ko-
munikace)	o	výměře	17	m2,	to	vše	v	k.	
ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves.	
Rozdíl	výměr	doplatí	Obec	Ostrožská	
Nová	Ves	v	částce	58	Kč/m2	s	tím,	že	
náklady	spojené	s	převodem	nemovi-
tostí	hradí	obě	strany	rovným	dílem.

k)	 záměr	směny	ideál.	½	pozemku	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves,	par	č.	3025	(orná	
půda),	tedy	1	268	m2	ve	vlastnictví	TJ	
Ostrožská	Nová	Ves	za	pozemky	v	k.	
ú.	Ostrožská	Nová	Ves	par.	č.	1912/20	
(zastavěná	plocha	a	nádvoří)	o	výmě-
ře	 186	 m2,	 par.	 č.	 3046/3	 (zastavěná	
plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	 12	 m2,	
par.	č.	3023/2	(zastavěná	plocha	a	ná-
dvoří)	o	výměře	120	m2,	par.	č.	3023/3	
(zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 vý-

měře	 26	 m2,	 par.	 č.	 3015/2	 (zastavě-
ná	plocha	a	nádvoří)	o	výměře	39	m2,	
par.	č.	3043/2	(zastavěná	plocha	a	ná-
dvoří)	o	výměře	17	m2,	par.	č.	3046/2	
(zastavěná	plocha	a	nádvoří)	o	výmě-
ře	47	m2,	par.	č.	3022	(ostatní	plocha,	
manipulační	plocha)	o	výměře	29	m2	
a	části	pozemků	par.	č.	1912/6	(ostat-
ní	 plocha,	 jiná	 plocha)	 o	 výměře	 asi	
5	m2,	par.	č.	1912/21	(ostatní	plocha,	
jiná	plocha)	o	výměře	asi	89	m2,	par.	
č.	 3011	 (ostatní	 plocha,	 manipulační	
plocha)	 o	 výměře	 asi	 35	 m2,	 par.	 č.	
3014	 (ostatní	 plocha,	 manipulační	
plocha)	 o	 výměře	 asi	 263	 m2	 a	 par.	
č.	 3018	 (ostatní	 plocha,	 manipulační	
plocha)	o	výměře	asi	400	m2	ve	vlast-
nictví	Obce	Ostrožská	Nová	Ves.

l)	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 MŠMT	
z	 Programu	 1335100	 Státní	 podpora	
sportu	pro	rok	2016	–	subtitul	133512	
Podpora	 materiálně	 technické	 zá-
kladny	 sportovních	 organizací	 na	
připravenou	akci	„Víceúčelové	hřiště	
Ostrožská	 Nová	 Ves“,	 dle	 podmínek	
výzvy	a	pravidel	MŠMT	pro	rok	2016.	
Spolufinancování	 akce	 „Víceúčelové	
hřiště	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 v	 pří-
slušné	výši,	pokud	bude	na	 tuto	akci	
přiznána	dotace	rozhodnutím	MŠMT	
ČR.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a)	 písemnou	zprávu	kontrolního	výboru
b)	 informace	podané	k	prezentaci	územ-

ní	 studie	 Zlínského	 kraje	 „Využití	
ploch	uvolněných	po	těžbě	štěrkopís-
ku	-	Ostrožská	jezera“	a	ukládá	radě	
obce	na	jejím	základě	neprodleně	za-
hájit	přípravu	Územní	 studie	č.	3	ke	
změně	územního	plánu	obce	Ostrož-
ská	Nová	Ves.

c)	 informaci	 starosty	 obce	 o	 výsledku	
hospodaření	obce	za	rok	2015.

d)	 informaci	 místostarostky	 obce	 o	 po-
kračující	 přípravě	 projektové	 doku-
mentace	dopravního	řešení	parková-
ní	 a	 souvisejících	 úprav	 na	 místních	
komunikacích	v	ulicích	Nivky,	Mírová	
a	Sadová.

e)	 informaci	 místostarostky	 obce	 o	 za-
dání	 studie	 řešení	 dopravy	 v	 oblasti	
možné	 budoucí	 výstavby	 rodinných	
domů	v	zahradách	ulice	Za	Kostelem.

f)	 informaci	 starosty	 obce	 o	 ukončení	
výběrového	 řízení,	 podpisu	 smlouvy	
o	dílo	a	zahájení	prací	na	akci	„Areál	
Obecního	úřadu	Ostrožská	Nová	Ves“.

Zastupitelstvo obce ukládá:
a)	 vedení	 obce	 a	 účtárně	 připravit	 na	

červnové	jednání	zastupitelstva	závě-
rečný	účet	obce	za	rok	2015.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 16. 2. 2016 se konalo 

32. zasedání rady
Rada schválila:
-	 přidělení	 zakázky	 na	 investiční	 akci	

“Areál	 Obecního	 úřadu	 Ostrožská	
Nová	Ves“	dle	§	81	odst	2	zákona	č.	
137/2006	 Sb.,	 podle	 základního	 hod-
notícího	 kriteria	 –	 nejnižší	 cenové	
nabídky	v	souladu	s	ustanovením	§	79	
zákona	 č.	 137/2006	Sb.,	nabídka	 č.	 9	
–	firma	VW	WACHAL,	a.	s.,	za	cenu	
61	951	459,81	Kč	vč.	DPH.

-	 na	 základě	 ustanovení	 §	 76	 odst.	 6	
zákona	 č.	 137/2006	 Sb.,	 o	 veřejných	
zakázkách,	vyloučení	z	další	účasti	na	
zadávacím	řízení	firmy:	nabídka	č.	5	–	
firma	RAPOS,	spol.	s	r.	o.,	a	nabídka	
č.	11	–	firma	PaPP,	spol.	s	r.	o.,	z	důvo-
du	nedoručení	požadovaného	vysvět-
lení	nabídky	ve	stanovené	lhůtě.

-	 podpis	příkazní	smlouvy	na	technický	
dozor	investora	na	akci	„Areál	Obec-
ního	 úřadu	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 za	
cenu	 543	 904	 Kč	 s	 Ing.	 Františkem	
Talákem	 –	 STING,	 Uherské	 Hradiš-
tě	a	nabídku	na	činnost	koordinátora	
BOZP	 na	 staveništi	 „Areálu	 Obec-
ního	 úřadu	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 za	
cenu	64	372	Kč	s	Ing.	Jakubem	Talá-
kem	–	STING,	Uherské	Hradiště.

-	 žádost	ředitelky	MŠ	Ostrožská	Nová	
Ves	 o	 povolení	 uzavření	 mateřské	
školy	ve	čtvrtek	25.	2.	2016	z	technic-
kých	důvodů	(uzavření	vody).

Dne 23. 2. 2016 se konalo 
33. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
-	 informaci	o	schválení	maximální	výše	

dotace	 6	 266	 193,56	 Kč	 na	 projekt	
„Rekonstrukce	 ulice	 Nádražní	 Os-
trožská	 Nová	 Ves“	 zaslané	 úřadem	
Regionální	 rady	 regionu	 soudržnosti	
Střední	Morava.

-	 rozhodnutí	o	stanovení	výjimky	ze	zá-
kazu	vstupu	a	vjezdu	do	ochranného	
pásma	I.	stupně	vodního	zdroje	Ost-
rožská	Nová	Ves	pro	firmu	Ekodrill,	
s.	r.	o.,	zaslané	MěÚ	Uherské	Hradi-
ště,	 odborem	 stavebního	 úřadu	 a	 ži-
votního	prostředí.

-	 oznámení	stanoviště	včelstev	na	parc.	
č.	3787	v	k.	ú.	Chylice,	chovatele	Da-
vida	Radosty.

Rada schválila:
-	 účetní	 uzávěrku	 ZŠ	 Ostrožská	 Nová	

Ves	za	rok	2015.	Hospodářský	výsle-
dek	ZŠ	za	rok	2015	činil	90	898,90	Kč	
(částka	bude	rozdělena	10	000	Kč	do	
fondu	 odměn	 a	 částky	 80	 898,90	 Kč	
do	rezervního	fondu	ZŠ).	

-	 účetní	uzávěrku	MŠ	Ostrožská	Nová	
Ves	za	rok	2015.	Hospodářský	výsle-
dek	MŠ	za	rok	2015	činil	95	340,03	Kč	
(	částka	bude	rozdělena	do	fondu	od-
měn	10	000	Kč	a	částku	85	340,03	Kč	
do	rezervního	fondu	MŠ).

-	 objednávku	knihovny	B.	B.	Buchlova-
na,	 Uherské	 Hradiště,	 ve	 věci	 regio-
nálních	služeb	2016/4.

-	 návrh	na	rozvoz	magazínu	Profil	v	r.	
2016	 do	 každé	 domácnosti	 v	 obci	
zdarma	z	důvodu	posílení	informova-
nosti.

Rada neschválila:
-	 připojení	se	do	soutěže	„Stavba	roku	

2015	Zlínského	kraje“.

Dne 10. 3. 2016 se konalo 
34. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
-	 rozhodnutí	 o	 povolení	 k	 nakládání	

s	vodami	pro	SVK,	a.	s.,	(čerpání	vody	
z	vrtu	HVN	9a).

-	 oznámení	 O2	 Czech	 Republic,	 a.	 s.,	
o	plánovaném	zrušení	nevyužívaného	
veřejného	telefonního	automatu	v	ul.	
Dědina	před	RD	č.	p.124.

-	 ukončení	dohody	s	p.	Marií	Prchlíko-
vou	na	správcování	haly	ke	dni	31.	3.	
2016.	Rada	obce	ukládá	zajistit	vhod-
ného	správce	sportovní	haly	na	doho-
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du	o	provedení	práce	s	platností	od	1.	
4.	2016.

Rada schválila:
-	 Smlouvu	o	výpůjčce	–	Česká	pošta,	s.	

p.,	na	dům	č.p.	787	–	provizorní	pra-
coviště	pošty	po	dobu	výstavby	nové-
ho	areálu	obecního	úřadu.

-	 dodatek	k	nájemní	smlouvě	–	GOLF	
Jezera,	 s.	 r.	 o.	 –	 část	 parc.	 č.	 4563/1	
o	výměře	103	074	m2,	parc.	č.	4563/9	
o	výměře	219	m2,	parc.	č.	4564/1	o	vý-
měře	 80	 m2,	 parc.	 č.	 4576	 o	 výměře	
95	500	m2	a	parc.	č.	4076	o	výměře	61	
841	 m2	 za	 cenu	 0,2230	 Kč/m2	 ročně,	
tedy	58	139,22	Kč.

-	 smlouvu	 o	 autorském	 dozoru	 pro-
jektanta	 -	 „Areál	 obecního	 úřadu	
a	 knihovny	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	
s	 Ing.	 arch.	 Michalem	 Pešákem	 za	
cenu	 650	 Kč/hod.	 jako	 sazba	 autor-
ského	dozoru	na	stavbě,	650	Kč/hod.	
za	 další	 prokazatelné	 a	 nutné	 práce	
mimo	čas	strávený	na	stavbě	a	1	800	
Kč	 jako	 jízdné	 na	 místo	 předmětu	
smlouvy.

-	 smlouvu	 o	 autorském	 dozoru	 pro-
jektanta	 -	 „Areál	 Obecního	 úřadu	
a	 knihovny	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	
s	Ing.	arch.	Janem	Lapčíkem	za	cenu	
650	 Kč/hod.	 jako	 sazba	 autorského	
dozoru	na	stavbě,	650	Kč/hod.	za	dal-
ší	 prokazatelné	 a	 nutné	 práce	 mimo	
čas	strávený	na	stavbě	a	1	800	Kč	jako	
jízdné	na	místo	předmětu	smlouvy.

-	 smlouvy	o	dílo	s	firmou	VW	Wachal,	
a.	 s.,	 na	 realizaci	 „Areálu	 nového	
Obecního	 úřadu	 Ostrožská	 Nová	
Ves“	za	cenu	61	951	459	vč.	DPH.

	 Podpis	bude	připojen	po	uplynutí	zá-
konné	lhůty	pro	případné	připomínky	
uchazečů.	

-	 žádost	 Vítězslava	 Koláře	 o	 proná-
jem	části	obecního	pozemku	parc.	č.	
1149/2	o	rozloze	130	m2	v	areálu	sběr-
ného	dvora	v	Ostrožské	Nové	Vsi	za	
účelem	skladování	prázdných	kontej-
nerů	za	cenu	10Kč/m2/rok.

-	 Oxany	 Solovjové	 o	 pronájem	 částí	
pozemků	parc.	č.	2305,	parc.	č.	2310,	
parc.č	.	755/1	a	parc.	č.	2312	o	výměře	
cca	312	m2	za	cenu	2Kč/m2/rok.

-	 žádost	 Stanislava	 Macháně	 o	 dotaci	
na	 stavbu	 nové	 kanalizační	 přípojky.
Rada	 obce	 ukládá	 sepsat	 veřejno-
právní	smlouvu	na	poskytnutí	dotace	
ve	výši	6	000	Kč	(12m	x	500	Kč).

-	 žádost	 spolku	ZO	ČSOP	Buchlovice	
o	poskytnutí	příspěvku	na	péči	o	zra-
něné	živočichy	formou	nákupu	krmi-
va	do	výše	1	000	Kč.

-	 žádost	SDH	o	rezervaci	haly	na	Ha-
sičský	 ples,	 který	 se	 uskuteční	 28.	 1.	
2017.

-	 nabídku	 firmy	 Florstyl	 na	 sadové	
úpravy	v	obci	(ul.	Dolní,	ul.	Záhume-
ní,	 ul.	 Lhotská	 –	 park)	 za	 cenu	 180	
244	Kč	vč.	DPH.

-	 protokol	 inventarizace	 za	 rok	 2015.	
Rada	 obce	 ukládá	 účtárně	 předat	
podklady	 dílčích	 IK	 účetním	 jednot-
kám	obce	tak,	aby	byl	fyzicky	vyřazen	
navržený	nepotřebný	majetek.	

-	 úpravu	 projektu	 „Areál	 OÚ	 Ostrož-
ská	Nová	Ves“	v	části	budoucího	pro-
vozu	pošty	(přesunutí	poštovních	pře-
pážek	blíže	vchodu	–	změna	dispozice	
šaten	pro	kinosál	a	vchodových	dveří).	
Rada	obce	ukládá	dopracovat	projekt	
a	 upravit	 rozpočet	 akce	 „Areál	 OÚ	
Ostrožská	Nová	Ves“	v	této	části.

Rada uložila:
-	 jednat	 se	 SŽDC	 o	 zajištění	 přístupu	

pěších	a	cyklistů	v	průběhu	realizace	
stavby	 nové	 místní	 komunikace	 do	
Sirnatých	lázní.

Rada neschválila: 
-	 žádost	Snails	Kunovice	o	dotaci	z	roz-

počtu	obce	ve	výši	5	000	Kč.	

Dne 22. 3. 2016 se konalo 
35. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
-	 realizaci	prací	na	BIKEPARKU	s	cel-

kovými	předpokládanými	náklady	do	
výše	400	000	Kč.

Rada schválila:
-	 podpis	Smlouvy	o	zpracování	daňové-

ho	přiznání	k	DPPO	za	rok	2015	s	fir-
mou	S	Consult,	s.	r.	o.,	za	cenu	42	048	
Kč	vč.	DPH.

-	 podpis	 Smlouvy	 č.	 1040009632/002	
o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	věcného	
břemene	 –	 trafostanice	 v	 ulici	 Spor-
tovní	s	firmou	E.ON	Distribuce,	a.	s.,	
za	cenu	2	420	Kč	vč.	DPH.	

-	 podpis	 smlouvy	 o	 připojení	 k	 distri-
buční	 soustavě	 z	 napěťové	 hladiny	
NN	 –	 odběrné	 místo	 Dědina	 č.	 151	
s	firmou	E.ON	Distribuce,	a.	s.

-	 dotaci	 z	 rozpočtu	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	na	rok	2016	ve	výši	8	000	Kč	
pro	Středisko	rané	péče	Educo	Zlín,	
z.	s.

-	 schvaluje	 zápis	 kroniky	 za	 rok	 2015	
a	ukládá	kronikářce	přepsat	zápis	do	
rukopisu.

-	 provozní	 řád	 odpočinkové	 zóny	 pro	
maminky	s	dětmi.

-	 žádost	 o	 rezervaci	 sportovní	 haly	 na	
ples	SRPŠ	a	obce	O.N.VES,	který	se	
uskuteční	21.	1.	2017.

Dne 5. 4. 2016 se konalo 
36. zasedání rady

Rada vzala na vědomí:
-	 oznámení	MěÚ	UH	Odboru	 staveb-

ního	úřadu	a	životního	prostředí	o	za-
hájení	správního	řízení	ve	věci	stano-
vení	odchylného	postupu	při	ochraně	
ptáků.	

-	 dopis	 obyvatel	 domu	 č.	 p.	 917,	 ve	
kterém	vyjadřují	svůj	nesouhlas	s	na-
vrhovaným	řešením	parkování	v	ulici	
Mírová	a	Sadová.

Rada schválila:
-	 podání	 žádosti	 ředitelky	 ZŠ	 o	 zápis	

nejvyššího	 povoleného	 počtu	 žáků	
ve	 školním	 klubu	 do	 rejstříku	 škol	
a	 školských	 zařízení	 s	 účinností	 nej-
blíže	možnou	na	550.

-	 nabídku	 firmy	 S.	 P.	 Truhlářství	 Ma-
reček	a	Forman	na	opravu	a	výměnu	
částí	 odpočinkových	 zón	 za	 cenu	 51	
419	Kč	vč.	DPH	a	ukládá	přednostně	
opravit	havarijní	stav	odp.	zóny	u	MŠ.

-	 podpis	 13	 veřejnoprávních	 smluv	
o	 poskytnutí	 investiční	 /	 neinvestiční	
dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 Ostr.	 Nová	
Ves	 sportovním,	 společenským	 a	 zá-
jmovým	spolkům	a	fyzickým	osobám	
v	celkové	výši	360	500	Kč.	

Rada neschválila: 
-	 žádost	 Domova	 pro	 seniory	 Lukov	

o	 poskytnutí	 finančního	 daru	 5	 000	
Kč	na	provozní	výdaje.	

Rada uložila:
-	 zařadit	 Karla	 Jahodíka,	 žádatele	

o	pronájem	pozemku	za	účelem	rybo-
lovu,	do	seznamu	zájemců	a	v	přípa-
dě	uvolnění	bude	informován	o	zámě-
ru	obce	pronajat	pozemek.	

-	 zpracovat	 návrh	 parkování	 v	 ulici	
Chaloupky	 pro	 osobní	 auta	 firmou	
NELL	PROJEKT,	s.	r.	o.,	Zlín.	Rada	
obce	ukládá	vyzvat	firmu	NVB	LINE,	
s.	 r.	 o.,	 Kvasice	 k	 předání	 pasportu	
dopravního	značení	v	obci,	popř.	od-
stoupit	od	smlouvy	s	firmou.

Rada souhlasila: 
-	 s	ukončením	činnosti	 výkupny	odpa-

dů	 společnosti	 Sběrné	 suroviny	 UH	
a	ke	 zrušení	 souhlasu	k	provozování	
nemá	námitek.	

Dne 19. 4. 2016 se konalo 
37. zasedání rady

Rada	vzala	na	vědomí	:
-	 postupovat	 dle	 doporučení	 Městské-

ho	 úřadu	 UH,	 Odboru	 stavebního	
úřadu	 a	 životního	 prostředí	 ve	 věci	
opatření	 v	 ochraně	 lesa	 proti	 lýko-
žroutům.

Rada vzala na vědomí: 
-	 nabídku	 paní	 Benešové	 k	 odprodeji	

pozemků	 -	 singulární	 podíly	 v	 k.ú.
Chylice.	 Další	 kroky	 upřesní	 rada	
obce	 po	 dořešení	 zrušení	 singulární-
ho	družstva.

-	 odstoupení	 Jana	 Botka	 od	 smlouvy	
na	prodej	pozemků	na	dvojgaráž	p.	č.	
5093/17	a	5093/18	v	k.	ú.	Ostr.	Nová	
Ves.

-	 žádost	 paní	 Valentové	 o	 prodej	 po-
zemku	 na	 garáž.	 Rada	 obce	 ukládá	
zveřejnit	záměr	obce	prodat	pozemky	
a	zveřejnit	podmínky	pro	zájemce.

-	 žádost	pana	Straky	o	prodej	pozemků	
na	garáž.	Rada	obce	ukládá	zveřejnit	
záměr	obce	prodat	pozemky	a	zveřej-
nit	podmínky	pro	zájemce.
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Rada uložila:
-	 požádat	 Městskou	 policii	 Uherský	

Ostroh	 a	 Městskou	 policii	 Uherské	
Hradiště	o	spolupráci	při	zajištění	do-
pravních	 kontrol	 v	 prostoru	 ochran-
ného	pásma	vodního	zdroje.

-	 zařadit	Stanislava	Hlaváčka,	žadatele	
o	pronájem	pozemku	za	účelem	rybo-
lovu,	do	seznamu	zájemců	a	v	přípa-
dě	uvolnění	bude	informován	o	zámě-
ru	obce	pronajat	pozemek.

-	 provést	 3.	 5.	 2016	 místní	 šetření	 ve	
věci	 výstavby	 parkovacích	 míst	 u	 by-
tových	domů	č.	p.	916	-	919	a	sezvat	
jejich	obyvatele	na	společné	jednání.

-	 podepsat	 registrační	 formulář	 místa	
zpětného	 odběru	 použitých	 tužko-
vých	baterií	se	společnosti	ECOBAT,	
s.	r.	o.,	Rada	obce	ukládá	pořídit	pro	
zpětný	odběr	baterií	nádoby	od	firmy	
ECOBAT,	 s.	 r.	 o.	 Rada	 obce	 ukládá	
nabídnout	 možnost	 sběrných	 krabi-
ček	 do	 domácností	 prostřednictvím	
obvyklých	informačních	kanálů.	Rada	
obce	 ukládá	 projednat	 s	 ředitelkou	
ZŠ	umístění	sběrného	boxu	do	budo-
vy	ZŠ.	

-	 zajistit	27.	4.	2016	v	17	hodin	v	parku	
Hrdinů	 u	 hřbitova	 akci	 k	 71.	 výročí	
osvobození	obce.	

Rada schválila: 
-	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 veřejné	 za-

kázce	 „Rozšíření	 hřbitova	 –	 urnová	
část“	 se	 společností	 RENA	 NOVA	
STAVEBNÍ,	s.	r.	o.,	za	cenu	1	059	628	
Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	ukládá	danou	
smlouvu	vyvěsit	na	profilu	zadavatele.

-	 podpis	Smlouvy	o	dodávce	11	ks	LED	
svítidel	 se	 společností	 Energie	 pod	
kontrolou	za	cenu	130	108	Kč	s	DPH.	
Rada	obce	schvaluje	doplatek	ve	výši	
6	088	Kč	s	DPH	(rozdíl	ceny	svítidel	
a	výše	pohledávky).	Rada	obce	uklá-
dá	 zajistit	 dodávku	 LED	 světelných	
bodů	veřejného	osvětlení.

-	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 veřejné	 za-
kázce	„Výstavba	chodníku	ke	koupa-
lišti“	se	společností	STRABAG,	a.	s.,	

za	cenu	1	628	390	Kč	s	DPH	a	ukládá	
danou	smlouvu	vyvěsit	na	profilu	za-
davatele.

-	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 veřejné	 za-
kázce	„Oprava	zdi	hřbitova	–	I.	Eta-
pa“	se	společností	FAINSTAV,	s.	r.	o.,	
za	cenu	1	675	414	Kč	s	DPH	a	ukládá	
danou	smlouvu	vyvěsit	na	profilu	za-
davatele.

-	 žádost	 a	 dává	 souhlas	 s	 umístěním	
sídla	 Tenisového	 klubu	 Ostrožská	
Nová	Ves	na	adrese	Dědina	161,	Ost-
rožská	Nová	Ves,	687	22.

Rada neschválila : 
-	 nabídku	J.D.Production	na	zpracování	

a	 zveřejňování	 vizitky	 obce	 ve	 formě	
audiovizuálního	 představení	 za	 cenu	
29	040	Kč	vč.DPH.

Dne 3. 5. 2016 se konalo 
38. zasedání rady

Rada vzala na vědomí: 
-	 vyhodnocení	 žádostí	 o	 investiční	 do-

tace	obcím	pro	 rok	2016	 zaslané	Mi-
nisterstvem	 vnitra	 ČR,	 Generálním	
ředitelstvím	 Hasičského	 záchranného	
sboru	ČR.	JSDH	Ostrožská	Nová	Ves	
nebyla	podpořena.	

-	 návrh	a	zprávu	o	výsledku	hospodaře-
ní	obce	za	rok	2015	zaslaný	Krajským	
úřadem	ZK,	Odborem	interního	audi-
tu	a	kontroly,	kontrolním	oddělením.

Rada uložila: 
-	 podat	 opětovně	 žádost	 naší	 JSDH	

o	 dotaci	 v	 rámci	 programu	 Dotace	
pro	jednotky	SDH	obcí	na	rok	2017.

-	 zařadit	zprávu	o	výsledku	hospodaře-
ní	 obce	 za	 rok	 2015	 do	 závěrečného	
účtu	za	rok	2015.

-	 předložit	Zápis	č.	292/2015/IAK	z	cel-
kového	 přezkoumání	 hospodaření	
obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	rok	2015	
k	projednání	na	zastupitelstvu	v	měsí-
ci	červnu.	

-	 připravit	veřejnoprávní	smlouvu	mezi	
obcí	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 městem	
Uherské	Hradiště	o	udělení	zmocně-

ní	k	výkonu	pravomoci	na	území	obce	
strážníkovi	 Městské	 policie	 Uherské	
Hradiště.

-	 odpovědět	JUDr.	Františkovi	Šácho-
vi	 na	 zaslaný	 podnět	 k	 přezkoumání	
rozhodnutí	instalace	dopravní	značky	
zákaz	vjezdu	v	Chylicích	u	vjezdu	na	
Chylecko.

Rada schválila: 
-	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 	 zakázce		

„ZTI	v	ulici	Polní	–	vodovod“	se	spo-
lečností	 PROMONT	 Uherské	 Hra-
diště,	 s.	 r.	o.	 za	cenu	203	242	Kč	vč.	
DPH.

-	 podpis	Smlouvy	o	dílo	k		zakázce	„ZTI	
v	 ulici	 Polní	 –	 kanalizace“	 se	 společ-
ností	 PROMONT	 Uherské	 Hradiště,	
s.	r.	o.	za	cenu	393	463	Kč	bez	DPH.

-	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 veřejné	 za-
kázce	„Stavební	úpravy	–	Sakrální	ar-
chitektura	 /	výklenková	kaple	parc.	č.	
7314	 v	 k.	 ú.	 Ostr.	 Nová	 Ves“	 se	 spo-
lečností	STAVSPEKTRUM,	s.	r.	o.,	za	
cenu	599	766	Kč	vč.	DPH.

-	 podpis	 Veřejnoprávní	 smlouvy	 mezi	
obcemi	Ostr.	Nová	Ves	a	Uh.	Ostro-
hem	 o	 udělení	 zmocnění	 k	 výkonu	
pravomoci	na	území	obce	 strážníkovi	
Městské	policie	Uh	.Ostroh.

-	 podpis	Smlouvy	o	zřízení	věcného	bře-
mene	–	plynárenské	zařízení,	p.	Havlí-
ček,	parc.	č.	5180	LV	č.	10001–	s	RWE	
GasNet,	 s.	 r.	o.	 za	 cenu	5	314	Kč	vč.	
DPH.

-	 žádost	ředitelky	MŠ	o	uzavření	mateř-
ské	 školy	 v	 době	 letních	 prázdnin	 od	
16.	7.	do	14.	8.	2016	z	důvodů	čerpání	
dovolené	 zaměstnanců	 a	 dále	 26.	 8.	
2016	z	technických	důvodů.

-	 žádost	o	poskytnutí	příspěvku	formou	
věcného	daru	ve	výši	2	500	Kč	pro	Sbor	
dobrovolných	 hasičů	 Ostrožská	 Nová	
Ves	na	soutěž	mladých	hasičů.

-	 vyhlášení	 výběrového	 řízení	 pro	 zá-
jemce	o	poskytnutí	úvěru	z	fondu	by-
dlení	 obce	 pro	 rok	 2016	 se	 sníženou	
fixní	úrokovou	sazbou	2	%.

Monika Pleváková

Profil v roce 2016 
Oznamujeme	 občanům,	 že	 v	 letošním	 roce	 bude	 občanům	

do	poštovních	schránek	zdarma	doručován	PROFIL.	Pokud	má	
někdo	z	občanů	zájem	o	více	výtisků	PROFILu,	 je	možné	za-
koupit	 potřebné	 množství	 výtisků	 za	 cenu	 10	 Kč	 na	 Obecním	
úřadě	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	

Novoveské hody 2016
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	a	novoveská	chasa	oznamuje	ob-

čanům	a	příznivcům	novoveských	hodů,	že	letošní	hody	se	bu-
dou	konat	v	termínu	od	30.	září	2016	do	2.	října	2016.	

Sběrný box na použité baterie 
Oznamujeme	občanům,	že	se	naše	obec	zapojila	prostřed-

nictvím	společnosti	ECOBAT,	s.	r.	o.,	do	systému	zpětného	od-
běru	použitých	monočlánků	mikrotužkových	AAA,	tužkových	
AA,	malých	mono	C,	velkých	D,	plochých,	9V	a	knoflíkových	
monočlánků	a	malých	přenosných	baterií	a	malých	olověných	

akumulátorů.	 Na	 shromažďování	 použitých	 baterií	 v	 domác-
nosti	je	možné	si	na	obecním	úřadě	vyzvednout	papírový	box	
pro	ukládání	použitých	baterií.	Po	naplnění	obsah	vysypete	na	
obecním	úřadě	nebo	 sběrném	dvoře	do	připravených	plasto-
vých	tubusů.	
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Jak pokračují investiční akce v letošním roce
Letošní	zimu	máme	snad	za	sebou	a	začali	jsme	budovat,	co	

jsme	si	naplánovali	 v	 zimních	měsících	 letošního	roku.	Začát-
kem	měsíce	března	bylo	dokončeno	výběrové	řízení	na	stavbu	
nové	knihovny,	obecního	úřadu	a	rekonstrukci	budovy	bývalého	
kina.	Výběrové	řízení	vyhrála	stavební	firma	VW	Wachal,	a.	s.,	
z	Kroměříže,	a	 to	s	nejnižší	nabídkovou	cenou,	která	činí	 	61,	
9	milionů	korun.	V	polovině	března	 se	firma	 s	 vervou	pustila	
do	demolice	budovy	bývalé	knihovny	a	budov	provozovny.	Po	
přestěhování	pošty	do	prostor	bývalé	spořitelny	se	zaměstnanci	
vítězné	firmy	pustili	do	rekonstrukce	budovy	bývalého	kina.	Bě-
hem	několika	dnů	jsou	prostory	k	nepoznání	a	dochází	k	rozsáh-
lým	úpravám.	V	průběhu	realizace	úprav	se	postupně	objevují	
různé	problémy,	se	kterými	se	potýkají	jak	projektanti,	tak	i	sta-
vební	firma.	Ale	to	patří	ke	každé	rekonstrukci	starého	objektu.	
Firmě	se	daří	problémy	řešit	a	vše	probíhá	dle	plánovaného	har-
monogramu.	V	měsíci	březnu	došlo	k	dokončení	finálního	povr-
chu	komunikace	v	ulici	Záhumení	a	tím	byla	ukončena	oprava	
místní	komunikace	po	vybudování	kanalizace	v	části	této	ulice.

Na	 začátku	 měsíce	 dubna	 byla	 zahájena	 výstavba	 chodní-
ku	v	ulici	Nádražní	 směřující	od	 železničního	přejezdu	kolem	
areálu	Golf	Jezera	směrem	ke	koupališti	Albatros,	včetně	lávky	
přes	Petříkovec	a	 výjezdu	z	golfového	klubu.	Chodník	by	měl	
být	dokončen	do	konce	měsíce	května,	 tzn.	 ještě	před	zaháje-
ním	letní	sezóny.	Dokončením	stavby	chodníku	dojde	k	zajištění	
bezpečného	přístupu	všech	lidí,	kteří	v	letním	období	využívají	
zdejší	koupaliště	a	přilehlá	novoveská	štěrková	jezera	k	rekreaci	
a	k	odpočinku.

Do	začátku	letní	sezóny	budou	také	vybudována	nová	par-
kovací	místa	v	bezprostřední	blízkosti	nově	vybudovaného	BI-

KEPARKu,	 také	 dojde	 k	 úpravě	 krajnic	 místní	 komunikace	
a	přefrézování	povrchu	místní	komunikace	v	ulici	Nádražní.

V	měsíci	dubnu	dále	byla	zahájena	oprava	zdi	hřbitova	v	pra-
vé	části	od	hlavní	brány	po	bránu	boční,	a	to	zdemolováním	zdi	
staré.	Jelikož	původní	zeď	byla	značně	poškozena,	muselo	dojít	
k	této	opravě.	Bude	vybudována	nová	zeď	na	nových	základech,	
vzhled	zdi	zůstane	zachovaný.	V	květnu	na	opravu	této	zdi	na-
vázala	oprava	chodníčků	na	„starém	urnovém	háji“	a	výstavba	
nových	urnových	míst.	Oprava	zdi,	 chodníků	a	výstavba	urno-
vých	míst	by	měla	být	ukončena	do	konce	prázdnin	a	doufám,	že	
po	dokončení	bude	hřbitov	důstojným	místem	odpočinku	našich	
zemřelých	spoluobčanů.	

V	měsíci	květnu	byla	také	zahájena	oprava	kapličky	za	hote-
lem	U	Lázní.	Budoucí	podoba	kapličky	je	navržena	podle	dobo-
vých	fotografií	získaných	z	archivního	průzkumu.	Tak	uvidíme,	
jak	se	firmě	stavební	úpravy	podaří.

Na	ostatních	akcích,	jako	je	oprava	místní	komunikace	v	čás-
ti	ulice	Padělky	a	v	ulici	Kopanice	-	na	Dufkáči,	oprava	chodní-
ku	chodníku	v	ulici	Osvobození	směrem	do	Chylic,	vybudování	
inženýrských	 sítí	 pro	 výstavbu	 nových	 rodinných	 domů	 v	 ulici	
Školní,	 vybudování	 inženýrských	sítí	 v	ulici	Polní,	parkovacích	
míst	v	Chaloupkách	a	v	ulici	Sadová,	které	jsme	si	naplánovali,	
pokračujeme	s	přípravou	projektové	dokumentace	a	s	výběrem	
zhotovitelů	našich	naplánovaných	akcí.	

Závěrem	bychom	chtěli	poděkovat	všem	občanům,	kterých	
se	dotýká	některá	z	realizovaných	rekonstrukcí	či	staveb,	za	tr-
pělivost.	Všem,	kteří	se	podílejí	na	realizaci	uvedených	akcí	pře-
jeme	hodně	zdaru	a	krásných	slunečných	dní.

Jaroslava Bedřichová
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Velký dětský karneval
21.	2.	2016	se	uskutečnil	další	velký	dětský	karneval	v	Ostrož-

ské	Nové	Vsi.	Celá	sportovní	hala	se	zaplnila	nejen	postavička-
mi	z	pohádek	a	zvířátky,	ale	také	známými	uniformami	policie,	
sestřiček	a	záchranářů	v	doprovodu	rodičů	i	prarodičů.	Všechny	
děti	 se	 pyšně	 procházely	 a	 pózovaly	 ve	 svých	 maskách	 přímo	
před	 porotou.	 Ceny	 za	 nejlepší	 masky	 byly	 totiž	 velmi	 lákavé	
a	všichni	je	chtěli	získat	zrovna	pro	sebe.	Aby	nebylo	rozdávání	
málo,	tak	se	mimo	štěstíčka,	 ještě	losovaly	i	hlavní	ceny,	a	tak	
se	řady	výherců	štěstí	rozšířily	o	dalších	patnáct	dětí.	Čekaly	na	
ně	 i	 dovednostní	 soutěže,	 za	 které	 se	 rozdávaly	 odměny.	 Ov-
šem	karneval	nebyl	jenom	o	výhrách	a	odměnách.	Také	se	zde	
odehrál	 turnaj	 šermířů,	který	předvedla	 šermířská	a	divadelní	
společnost	Memento	Mori	z	Uherského	Ostrohu.	Při	tomto	vy-
stoupení	tuhla	chvílemi	krev	v	žilách	i	dospělým	návštěvníkům,	

děti	každý	souboj	odměnily	obdivem.	Po	závěrečném	a	bouřli-
vém	potlesku	se	všichni	vrátili	na	taneční	parket,	aby	si	zatančili.	
Hudbu	opět	vybíral	DJ	Tomáš	Grebeníček.	Na	závěr	karnevalu	
děti	zdolávaly	velkou	opičí	dráhu.	Tato	rodinná	akce	dle	reakcí	
odcházejících	 účastníků	 splnila	 jejich	 očekávání.	 Děkuji	 všem	
dětem	 i	 rodičům	 za	 vytvoření	 super	 nálady,	 zaměstnancům	
DDM	Veselí	nad	Moravou	za	pomoc	při	organizaci.

Akci	podpořil	Obecní	úřad	v	Ostrožské	Nové	Vsi	finančně	
a	bezplatným	zapůjčením	sportovní	haly,	také	Kovovýroba	Ho-
ffmann,	s.	 r.	o.,	Sirnaté	 lázně	O.	N.	Ves,	s.	 r.	o.,	Pozemní	sta-
vitelství	Zlín,	a.	s.,	Lékárna	Salvia,	Ekospar,	s.	r.	o.	a		MUDr.	
Vojtíková.	Všem	sponzorům	patří	velký	dík.

	 Blanka Vaníčková

Obec	Ostrožská	Nová	Ves	a	soukromí	sběratelé	
manželé	Čiernikovi

Vás	srdečně	zvou	na
VÝSTAVU	historických	hraček,	panenek,	pokojíků,	

autíček,	knížek,	divadla	z	dob	našich	babiček	i	maminek:

VŠICHNI JSME
SI RÁDI HRÁLI…

Výstava	se	koná	2.	–	5.	června	2016	vždy	od	9.00	do	
18.00	hodin	na	Památkových	domcích	v	Ostrožské	Nové	

Vsi
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Výstava velikonočních kraslic 24. – 27. března
Kraslice?	Člověk	by	řekl,	že	v	Nové	Vsi,	kde	bylo	dříve	po-

dle	vyjádření	jedné	z	několika	zbývajících	novoveských	malére-
ček	na	40	žen,	které	 tradiční	 lidové	kraslice	vyráběly,	nic	 svě-
toborného.	Přesto	se	pan	Pavel	Poulíček,	vnuk	malérečky	paní	
Ludmily	 Slezákové,	 rozhodl	 uspořádat	 ve	 velikonočním	 čase	
výstavu	kraslic	právě	na	Památkových	domcích	v	Nové	Vsi.	Pa-
vel	Poulíček	je	členem	Asociace	malířů	a	maléreček	kraslic	ČR	
a	sám	je	mistrem	lidové	umělecké	výroby.	Přivezl	vzorky	kraslic	
posbírané	od	umělkyň	a	umělců	z	celé	republiky.	Vystaveny	byly	
kraslice	i	od	několika	místních	maléreček	–	již	zmiňované	paní	
Ludmily	 Slezákové,	 paní	 Marie	 Lagové,	 paní	 Marie	 Vlčkové,	
také	z	okolních	vesnic	Uherského	Ostrohu,	Hluku,	Blatnice	i	ze	
Vnorov.	K	vidění	byly	i	tradiční	výrobky	z	Vacenovic	(kraslice	
škrabané),	 ze	 západních	 Čech	 (kraslice	 s	 nalepenou	 dužinou	
z	jezerní	sítiny),	ale	například	i	krásné	kraslice	z	Prahy	(slámo-
vé	i	voskové),	drátovaná	vajíčka,	batiková	technika	ze	Znojma	
a	 černožlutoervené	 valašské	 kraslice	 z	 Vizovic.	 Samozřejmě	
nemohla	 chybět	 vosková	 batika	 v	 klasickém	 i	 moderním	 pro-
vedení.	

Vernisáž	zahájila	paní	místostarostka	Jaroslava	Bedřichová	
a	bylo	připraveno	i	malé	občerstvení.	Nad	sklenkou	vína	i	nad	
vynikajícími	čerstvými	koláčky	se	někteří	zdrželi	i	o	trochu	déle,	
než	plánovali.	Na	vernisáž	si	vystavovatel	s	sebou	přivezl	„ka-
hánek“	a	stužku	a	nad	plamínkem	předváděl	klasické	malování	
batikovanou	technikou.	K	tomu	si	pozval	i	dvě	dámy	malérečky	
–	paní	Marii	Vlčkovou,	roz.	Lagovou,	a	paní	Naďu	Kubisovou,	
roz.	Horákovou.	Ani	 jedna	sice	už	v	Nové	Vsi	nežije,	ale	obě	

jsou	místní	rodačky.	Právě	paní	Vlčková	pravila:	„V	Nové	Vsi	
už	 ze	 čtyřiceti	 původních	 maléreček	 nemaluje	 nikdo.“	 Což	 je	
nepochybně	škoda.	Problém	je	možná	i	v	tom,	že	původní	„te-
tičky“	malérečky	mívaly	tajné	recepty	na	výrobu	barev,	kterými	
skořápky	barvily	a	tajemství	nechtěly	nikomu	prozradit:	„Ani	ty	
stužky	už	nejsú,	co	bývaly,“	dodala	paní	Vlčková.	Ale	snad	to	
s	námi	nebude	tak	špatné,	protože	nad	kahánkem	po	dva	dny	
zasedla	i	holčička,	která	si	na	popud	pana	Poulíčka	v	pátek	na-
malovala	krasličku,	pan	Poulíček	ji	nabarvil	nažluto	a	druhý	den	
si	ji	domalovanou	a	znovu	nabarvenou	načerveno	hrdě	odnášela	
domů.

Po	čtyři	dny	si	mohli	zájemci	prohlédnout	různě	velké	(kře-
pelčí,	 slepičí	 i	 pštrosí)	 a	 různě	 staré	 kraslice,	 z	 nichž	 některé	
mnozí	 viděli	 poprvé	 v	 životě.	 Také	 byla	 technologie	 výroby	
přiblížena	v	postupných	krocích.	Kdo	byl	na	novoveském	Do-
mečku	 poprvé,	 mohl	 nahlédnout	 i	 do	 našeho	 malého	 muzea,	
které	 bylo	 také	 velikonočně	 vyzdobeno.	 Návštěvníci,	 kterých	
bylo	jistě	více	než	100,	byli	nejen	místní	a	z	blízkého	okolí,	ale	
i	z	Vysočiny,	Krkonoš,	Rakvic,	Lipova,	 jižních	Čech	i	z	Prahy.	
Zápisy	a	pozitivní	ohlasy	v	naší	knize	návštěv	nás	vždy	potěší.	
Přesto,	 anebo	právě	proto,	 že	Nová	Ves	 (podobně	 jako	 třeba	
Vnorovy)	bývala	pojmem	ve	výrobě	tradičních	lidových	kraslic,	
organizátory	výstavy	potěšilo,	že	si	lidé	našli	cestu	k	něčemu,	co 
přece máme někde doma ještě po stařence.	Tak	popřejme	mladé	
generaci,	aby	ty	poklady	po	babičkách	a	stařenkách	někde	doma	
objevila	a	našla	v	sobě	talent,	píli	a	trpělivost	nutnou	k	tomu,	
aby	naše	krásné	tradice	nezanikly.		 Anna Řezáčová
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Vzpomínka na 71. výročí osvobození naší obce
27.	dubna	2016	se	konal	pietní	akt	k	71.	výročí	osvobození	

naší	obce	od	konce	II.	světové	války.	V	parku	Hrdinů	se	shro-
máždili	představitelé	obce,	členové	OZ,	občané	naší	obce	a	ne-
chyběla	 jako	vždy	dechová	hudba	Novovešťanka,	která	zaháji-
la	vzpomínku	na	osvobození	naší	obce.	Poté	pan	starosta	Ing.	
Pavel	 Botek	 a	 místostarostka	 Ing.	 Jaroslava	 Bedřichová	 polo-
žili	věnec	k	pomníku	padlým.	Následoval	projev	pana	starosty.	
Poděkoval	všem,	kteří	 se	přes	nepřízeň	počasí	zúčastnili	oslav	
osvobození	a	přišli	uctít	památku	všech,	kteří	položili	životy	ve	
II.	světové	válce	při	osvobozování	obce	a	naší	vlasti	od	fašistic-
kého	Německa.	Vzpomněl,	že	generaci,	která	je	narozená	před	
válkou,	se	již	vytrácí	zlé	vzpomínky	na	válku,	generaci,	narozené	

po	válce,	se	těžko	vysvětlují	hrůzy	války	a	nejmladší	generace,	
která	 si	užívá	plnými	doušky	 svobody,	připadá	vzpomínání	na	
válku	velmi	nepříjemné.	Svobodu	můžeme	 lehce	 ztratit	 a	pak	
se	velmi	těžko	buduje	opět	svoboda,	za	kterou	bychom	museli	
tvrdě	bojovat.	Dále	od	pana	starosty	zaznělo,	že	si	přeje,	aby	27.	
duben	a	8.	květen	zůstaly	dny	radosti	a	klidu.	Svobodu,	kterou	
nám	vybojovali	naši	otcové	a	dědové,	musíme	uhájit	a	v	Evropě	
žít	v	míru	a	toleranci.	Nesmíme	se	nikým	a	ničím	zastrašit,	ani	
útoky,	jaké	byly	v	Paříži	a	Bruselu.	Pan	starosta	ještě	jednou	po-
děkoval	přítomným	za	účast	na	pietním	aktu	a	pak	již	zazněla	
v	podání	Novověšťanky	naše	státní	hymna.

	 Miroslava Vajdíková
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Jubileum Jaroslava Řezáče

Starší	 pán,	 který	 nevyhlíží	 na	 osmdesátníka	 a	 čile	 a	 vždy	
s	úsměvem	se	pohybuje	po	Nové	Vsi,	pan	Jaroslav	Řezáč,	patří	
mezi	historické	postavy	naší	obce.	Proto	je	třeba	věnovat	mu	
pár	řádek	a	blahopřání	u	příležitosti	kulatých	narozenin.

Narodil	se	podle	matriky	1.	února	1936	(ve	skutečnosti	už	
30.	 ledna)	 jako	druhé	ze	šesti	dětí	Rudolfa	a	Kateřiny	Řezá-
čových.	 Když	 vychodil	 novoveskou	 školu,	 nastoupil	 na	 gym-
názium	 do	 Strážnice,	 tehdy	 se	 jmenovalo	 Střední	 všeobecně	
vzdělávací	 škola,	 ale	 více	 se	 mu	 líbilo	 pracovat	 jako	 horník	
v	Ostravě	na	dole	Stachanov,	kam	byl	poslán	na	brigádu.	Po	
vyučení	horníkem	však	dodělal	přece	jen	ve	Strážnici	maturitu.	
Vojenskou	 službu	 vykonal	 ve	 Stříbře,	 do	 dolů	 se	 ale	 nevrátil	
a	pracoval	dlouhá	léta	v	„Dyasce“	v	Uherském	Ostrohu.	Do-

dělal	 si	 dřevařskou	 školu,	 založil	 rodinu,	 věnoval	 se	 fotbalu,	
hrál	aktivně	pětatřicet	let.	Po	tříleté	pauze	od	výroby	se	dostal	
k	firmě	Rosa	a	tam	vydržel	do	důchodu,	kterého	užívá	už	po	
dvě	desetiletí.

Zmínil	jsem	tříletou	pauzu	od	výrobního	procesu.	Jaroslav	
Řezáč	byl	v	letech	1987	–	1990	posledním	předsedou	Místního	
národního	výboru	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Národní	výbory	byly	
totiž	 v	 letech	1945	–	1990	orgány	 samosprávy	 i	 správy	 v	naší	
zemi.	V	předsednické	funkci	jsem	jej	zažil	dvakrát	při	důleži-
tých	 událostech.	 V	 roce	 1989	 náš	 tehdejší	 Vlastivědný	 krou-
žek	organizoval	v	restauraci	Racek	celomoravskou	konferenci	
vlastivědných	 kroužků	 při	 Muzejní	 a	 vlastivědné	 společnosti	
v	Brně.	Zúčastnilo	se	množství	historiků	a	národopisců	včetně	
akademika	Milana	Kopeckého,	předního	literárního	historika,	
který	ve	svém	příspěvku	shrnul	poznatky	o	renesančním	dra-
matikovi	Pavlu	Kyrmezerovi,	který	v	Nové	Vsi	působil.	Celou	
akci	bylo	třeba	dojednat	s	předsedou	MNV,	který	byl	také	po-
zván.	Jaroslav	Řezáč	celou	akci	podpořil	a	ze	své	strany	udě-
lal	 vše	pro	 její	 zdařilý	průběh.	Tehdy	 jsem	postřehl	 jeho	klid	
a	nadhled.	Za	pár	měsíců	došlo	ke	státnímu	převratu,	kterému	
někdy	 říkáme	 revoluce.	 V	 Nové	 Vsi	 vzniklo	 občanské	 fórum	
a	vystoupilo	s	požadavkem	na	reorganizaci	národního	výboru	
a	postupnou	demontáž	dosavadního	politického	systému	jed-
né	vládnoucí	strany,	které	byl	Jaroslav	Řezáč	představitelem.	
Opět	byly	patrné	jeho	výrazné	vlastnosti	–	klid,	nadhled,	snaha	
bez	zbytečných	konfliktů	a	napětí	vyřešit	vzniklou	situaci.	Také	
díky	němu	proběhla	změna	režimu	v	naší	obci	bez	toho,	že	by	
výrazně	narušila	mezilidské	vztahy.	A	tak	jméno	Jaroslava	Ře-
záče	trvale	patří	do	dějin	naší	obce.	 Vladimír Teťhal

Pan Jaroslav Řezáč se svou manželkou

Pan Zdeněk Zalubil oslavil životní jubileum
Pan	Zdeněk	Zalubil,	dlouholetý	kapelník	místní	dechovky,	se	

narodil	6.	května	1936.	Vyučil	se	opravářem	parních	lokomotiv	
v	Plzni.	Na	housle	se	začal	učit	již	10	letech	na	Městské	hudeb-
ní	škole	ve	Veselí	nad	Moravou.	Po	nástupu	do	učebního	oboru	
v	Plzni	začal	hrát	na	křídlovku	v	malé	dechové	hudbě.	Po	vyučení	
v	roce	1953	odešel	pracovat	do	Lokomotivního	depa	v	Bohumí-
ně,	kde	hrál	v	tanečním	orchestru.	V	roce	1956	nastoupil	základ-
ní	 vojenskou	 službu	 v	 Olomouci,	 kde	 hrál	 v	 posádkové	 hudbě	
na	křídlovku.	V	 roce	1959	nastoupil	do	místní	dechové	hudby	
Štěrkopísek,	kde	byl	zvolen	zástupcem	kapelníka	pana	Františka	
Zalubila.	V	roce	1968	se	název	dechové	hudby	přejmenovala	na	
Novovešťanku	a	byl	 zvolen	 jejím	kapelníkem	a	 tuto	 funkci	 vy-
konával	až	do	devadesáti	let,	kdy	pomyslné	žezlo	předal	svému	
synu	Miroslavu	Zalubilovi.	Dnešním	kapelníkem	 je	pan	Milan	
Falešník.	

V	 roce	 1973	 natočila	 Novovešťanka	 první	 nahrávku	 v	 Čes-
koslovenském	 rozhlase	 Brno,	 a	 to	 populární	 polku	 od	 Slávka	

Smišovského	„Ty	falešná	frajerko“.	Pak	několik	let	působil	jako	
archivář,	poradce	i	pokladník	dechové	hudby.	Dnes	je	pokladní-
kem	pan	František	Falešník.	Pan	Zdeněk	stále	v	dechové	hudbě	
hraje	a	je	kapelníkem	tzv.	„vážné	hudby“	–	účinkují	na	pohřbech	
apod.

Se	svojí	manželkou	vychovali	tři	děti	–	dceru	a	dva	syny.
Za	svoji	dlouholetou	úspěšnou	činnost	dostal	mnoho	ocenění	

a	vyznamenání.	V	roce	2008	při	oslavách	obce	obdržel	medaili	
starosty	obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	přínos	v	oblasti	společen-
ského	a	kulturního	života.	V	roce	2013	hejtman	Zlínského	kraje	
Stanislav	Mišák	předal	panu	Z.	Zalubilovi	pamětní	medaili	hejt-
mana	ZK	na	Setkání	muzikantů	v	Bílých	Karpatech	v	prostorách	
radnice	ve	Valašských	Kloboukách	za	rozvoj	a	udržení	vesnické	
kultury	v	oblasti	dechové	hudby.

Panu	 Zdeňku	 Zalubilovi	 přejeme	 ještě	 mnoho	 krásných	
let,	hodně	zdraví,	hudba	ať	jej	stále	baví	a	krásné	chvíle	prožité	
v	kruhu	rodiny	a	muzikantů.	 Miroslava Vajdíková
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Léčebná činnost Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves v roce 2015
Veškerá	zdravotní	péče	v	Sirnatých	 lázních	Ostrožská	Nová	

Ves	 je	 zajišťována	 vlastními	 odbornými	 pracovníky.	 Lázeňské	
sanatorium	má	vlastní	balneoprovoz,	bazén	a	oddělení	fyzikální	
terapie,	tj.	léčebný	tělocvik,	elektroléčba,	magnetoterapie	apod.
Seznam indikací, které se v sirnatých lázních léčí:

•	nemoci	pohybového	ústrojí	
•	nemoci	kožní
•	nemoci	neurologické
Počet	pacientů	v	roce	2015	negativně	ovlivnila	novela	zákona	

o	veřejném	zdravotním	pojištění,	kde	 je	 stanoveno,	 že	příspěv-
kovou	lázeňskou	péči	může	čerpat	jenom	pacient,	který	je	v	lá-
zeňském	zařízení	ubytován	a	ubytování	a	stravu	si	hradí	sám.	To	
postihlo	většinu	našich	klientů	z	širokého	okolí	lázní,	kteří	dříve	
hojně	využívali	možnost	dojíždět	na	procedury	z	domova.	Čás-
tečně	 byla	 tato	 forma	 léčby	 nahrazena	 ambulantní	 rehabilitací	
vyžádané	ošetřujícím	lékařem	na	formuláři	“K”.	Při	tomto	způso-
bu	léčby	dojíždí	pacient	cca	10	dní	do	lázní	na	čerpání	procedur.	
Zdravotní	 pojišťovna	 hradí	 pouze	 některé	 procedury.	 Koupel,	
masáž	a	plynové	injekce	si	hradí	pacient	sám.

V	rámci	léčebných	výkonů	jsou	v	sirnatých	lázních	podávány	
tyto	procedury:	koupele	v	přírodní	minerální	sirné	vodě,	zábaly,	
klasické	masáže,	vířivé	koupele,	parafinové	zábaly,	rašelinové	zá-
baly,	kompletní	elektroléčba,	magnetoterapie,	fototerapie,	mas-
ťové	terapie,	plynové	injekce,	rehabilitační	tělocvik.

Dále	 byl	 podáván	 lymfoven,	 akupunktura,	 masáž	 lávovými	
kameny,	čokoládové	a	medové	masáže	a	výkony	kosmetické	der-
matologie	(pleťové	masky,	výplně	apod.)	jakožto	nadstandardní	

léčebné	výkony,	pacienti	mohou	za	úplatu	použít	solárium.
Léčebné	 procedury	 jsou	 podávány	 6	 dnů	 v	 týdnu,	 wellness	

procedury	i	v	neděli,	bazén	je	k	dispozici	pro	klienty	lázní	denně	
po	skončení	procedur.

Lázně	 nabízejí	 klientům	 velký	 výběr	 pobytů	 od	 klasických	
komplexních	pobytů	až	po	víkendové,	o	kterých	přinášejí	podrob-
né	informace	webovské	stránky	lázní,	kde	je	možné	si	pobyt	ob-
jednat	on-line.	

V	roce	2015	již	podruhé	proběhl	silvestrovský	pobyt,	který	se	
opět	setkal	s	velkým	zájmem.

Pro	pacienty	připravujeme	i	program	pro	volný	čas.	Pravidel-
ně	ve	čtvrtek	jsou	pořádány	taneční	večery	v	kavárně	lázní,	dále	
jsou	 to	 kytarové	 koncerty,	 vystoupení	 mažoretek	 a	 folklórních	
souborů,	v	létě	již	tradiční	taneční	odpoledne	s	dechovkou.	Ka-
ždý	týden	se	pořádají	výlety	do	okolí	s	návštěvou	pamětihodností	
i	vinných	sklípků.	 Hana Kosíková

Počet pacientů podle jednotlivých léčebných indikací

Celkem Komplexní Příspěvková Ambul. rehabilitace Pobyty

	 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Pohybové 3089 2921 930 794 390 76 576 792 1193 1259

Kožní 559 505 409 416 68 12 82 77

Neurolog. 237 176 158 140 79 36

Wellness 311 288 311 288

Bez	léčby 123 80 123 80

Celkem 4319 3970 1497 1350 537 124 576 792 1707 1704

Další ocenění pro Antonína Plachého
Neuběhl	ani	jeden	rok,	kdy	pan	generální	ředitel	Sirnatých	

lázní	Ostrožská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	MVDr.	Antonín	Plachý	získal	
ocenění	„Podnikatel	roku	ZK	2014“,	které	si	převzal	v	roce	2015	
na	domácí	půdě	–	v	lázeňské	kavárně.	A	je	tu	další	ocenění	za	
jeho	houževnatou	práci.	Na	letošním	Lázeňském	plese	v	Luha-
čovicích	za	svou	práci	pro	obor	obdržel	také	ocenění	od	Sdru-
žení	 lázeňských	 míst	 v	 ČR.	 Cenu	 za	 celoživotní	 a	 mimořádný	
přínos	českému	lázeňství	panu	Plachému	předal	primátor	Kar-
lových	Varů,	který	je	zároveň	předsedou	zmiňovaného	sdružení.	
Velkou	radost	panu	Plachému	udělalo,	že	získal	statut	lázeňské-
ho	místa	pro	Sirnaté	 lázně	Ostrožská	Nová	Ves,	 s.	 r.	o.,	které	
před	časem	schválila	vláda.	Podle	generálního	ředitele	cenu	za	
přínos	lázeňství	není	ocenění	jen	pro	něj,	ale	pro	všechny	jeho	
spolupracovníky.	Snaží	se	vždy	vytvořit	dobrý	kolektiv.	Ví,	že	se	
vždy	může	spolehnout	na	dcery	Evu	a	Veroniku,	syna	Martina	
a	na	podporu	své	manželky	Heleny.	Pan	Antonín	Plachý	je	stá-
le	velmi	podnikavý,	pracovitý.	Ví,	že	když	se	bude	v	práci	dařit	
a	výsledky	budou,	hosté	 se	budou	stále	vracet.	A	 to	 se	odrazí	
i	v	podmínkách	pro	zaměstnance.

	K	významným	oceněním	srdečně	blahopřejeme	a	do	dalších	
let	přejeme	panu	řediteli	jen	a	jen	zdraví	a	velké	úspěchy	v	jeho	
podnikatelské	činnosti.	 Miroslava Vajdíková
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14. 5. Férová snídaně aneb Piknikuji na Zemi
Oslavte	 s	 námi	 Světový	 den	 pro	 fairtrade	 na	 druhém	

ročníku	 jarního	 pikniku	 s	 férovou	 kávou	 od	 pražírny	 kávy	
Coffeedream	a	férovými	potravinami.	Přidejte	se	a	posnídejte	
lokální	a	faitradové	dobroty	se	svými	přáteli	a	příjemnou	hud-
bou.	Kdy:	9:30	–	11:30	hod.;	kde:	u	fontány	na	náměstí	Svatého	
Ondřeje,	Uherský	Ostroh;	s	sebou:	dobroty	z	domácích	či	fair-
tradových	surovin	(tj.	domácí	vejce	či	zelenina,	med	od	včelaře,	
vlastnoručně	pečený	chleba	apod.),	deka	nebo	karimatka,	dobrá	
nálada	a	chuť	bavit	se.	Prvního	ročníku	Férové	snídaně	v	Uher-
ském	Ostrohu	se	zúčastnilo	52	piknikářů.	Kolik	se	nás	asi	sejde	
letos?
A co že je to ten FAIR TRADE?

	„Fair	 trade“,	 tedy	spravedlivý	obchod	dává	 lidem	z	rozvo-
jových	 zemí	 možnost	 uživit	 sebe	 a	 svou	 rodinu	 za	 důstojných	
podmínek.	Za	jejich	zboží	(káva,	čaj	atd.)	 jsou	náležitě	odmě-
něni	a	nákupem	jejich	výrobku	máte	 také	 jistotu,	že	při	 sběru	
a	 zpracovávání	 nebyla	 využívána	 dětská	 práce,	 nebyly	 použity	
geneticky	 modifikované	 plodiny	 nebo	 také	 žádné	 nepovolené	
pesticidy	a	další	zemědělská	chemie.	A	nejen	to,	děti	těchto	pěs-
titelů	mohou	chodit	do	školy!	Férový	obchod	má	smysl,	a	proto	
se	při	nákupu	kávy,	čaje,	kakaa	či	cukru	ptejte	po	certifikátu	fair	
trade.	

15. 5. Ostrožská pastelka – soutěž v aerobiku skupin
Děvčata	 z	 kroužků	 aerobiku	 se	 již	 zúčastnila	 několika	 kol	

Aerobic	Tour,	kromě	toho	se	připravují	také	na	soutěž	skupin	
na	 jejich	domácí	půdě,	a	 to	15.	5.	2016	v	Uherském	Ostrohu.	
Soutěží	 nás	 bude	 provázet	 herec	 ze	 Slováckého	 divadla	 Petr	
Čagánek.	O	zábavu	v	přestávce	se	postará	Salsa	Kyjov	se	svým	
tanečním	vystoupením.	Prezence:	 8:00	hod.,	 zahájení	 soutěže:	
10:30	hod.,	vstupné:	děti	20	Kč,	dospělí	50	Kč.	Nově	se	budou	
moci	závodnice	či	týmy	nechat	vyfotit	ve	fotokoutku	Petra	Ne-
domy.	Občerstvení	zajištěno.

21. 5. kurz vyrábění Pohodář – třetí část
DDM	Pastelka	zve	všechny	ženy	i	muže	od	15	let	na	posled-

ní	část	kurzu	Pohodář	zaměřenou	na	malování	na	trička.	Kdy:	
15:00	-	17:00	hod.;	kde:	DDM	Pastelka;	cena:	100	Kč.	Neseďte	
doma,	přijďte	si	odpočinout	při	tvoření.	Na	kurz	je	potřeba	se	
předem	přihlásit.	V	ceně	káva	nebo	čaj	zdarma.	

22. 5. národní kolo Světlo Orientu
DDM	Pastelka	pořádá	národní	kolo	soutěže	skupin	v	orien-

tálním	tanci,	na	které	se	sjedou	ty	nejlepší	tanečnice	téměř	z	celé	

DDM Pastelka Uherský Ostroh
připravuje na měsíc květen následující akce:

České	republiky.	Moderátorem	soutěže	bude	herec	Slováckého	
divadla	Petr	Čagánek.	Kromě	orientálních	tanců	bude	k	vidění	
také	krásná	 sestava	 tanečníků	a	 tanečnic	 skupiny	Salsa	Kyjov.	
Prezence:	9:00	–	10:00	hod.;	zahájení	soutěže:	12:00	hod.,	kde:	
sportovní	hala	TJ	Lokomotiva.	Návštěvníci	budou	mít	možnost	
zakoupit	občerstvení	a	orientální	oblečení	a	dárky.

29. 5. Pastelkový mumraj
DDM	 Pastelka	 zve	 všechny	 své	 příznivce	 na	 Pastelkový	

mumraj,	kde	předvedou	děti	z	vybraných	kroužků,	co	všechno	
se	během	školního	roku	na	Pastelce	naučily.	Čekají	vás	hudební,	
taneční,	sportovní	a	jiná	zajímavá	vystoupení	a	malování	na	ob-
ličej	pro	děti.	Kdy:	15:00	hod.;	Kde:	sál	restaurace	Pod	Lipami.	
Vstupné:	dobrovolné.	Občerstvení	zajištěno.	

Tančírna pro děti aneb Nechci sedět v koutě
V	průběhu	května	a	června	připravujeme	taneční	workshopy	

se	zaměřením	na	různé	taneční	styly	pro	děti	z	dětských	domo-
vů.	Děti	se	mohou	těšit	na	moderní	tance,	line	dance,	folklorní	
tance	a	další.	Tuto	akci	můžeme	uskutečnit	díky	podpoře	Fondu	
Zlínského	kraje	v	rámci	kulturního	projektu.

Více	 informací	 na	 plakátech,	 www.ddmpastelka.cz,	 face-
booku	DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh	a	tel.	775	582	885.

Novinky z mateřského centra Zvoneček
Možná	 by	 vás	 zajímalo,	 že	 jsme	 nově	 vylepšili	 občerstvení	

v	 mateřském	 centru	 Zvoneček	 o	 fairtradovou	 kávu	 a	 třtinový	
cukr,	které	si	mohou	zájemci	po	domluvě	s	vedoucí	centra	Pe-
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trou	Dvouletou	 také	zakoupit.	Kromě	 toho	nabízíme	 také	vý-
borné	kakao,	čokoládu,	kakaové	boby,	lentilky	a	další	dobroty	
s	certifikátem	fair	trade.	Zakoupením	těchto	výrobků	podporu-
jete	spravedlivý	obchod	s	rozvojovými	zeměmi.

Upozorňujeme	 maminky	 a	 tatínky,	 že	 Mateřské	 centrum	
Zvoneček	v	Ostrožské	Nové	Vsi	bude	v	provozu	do	konce	květ-
na.	Centrum	bude	opět	otevřeno	od	začátku	září	2016.	Děkuje-
me	všem	rodičům	za	jejich	pravidelnou	návštěvu	ve	Zvonečku	
a	pevně	věříme,	že	se	jim	u	nás	celý	rok	líbilo.

AKTUÁLNĚ O LETNÍCH TÁBORECH
Pokud	zvažujete	přihlášení	vašeho	dítěte	na	některý	z	našich	

letních	táborů,	rozhodněte	se	co	nejdříve.	Místa	na	tábory	po-
stupně	ubývají.	Upozorňujeme,	že	plavecký	tábor	je	plně	obsa-
zen	a	na	srpnový	termín	příměstského	tábora	v	Blatničce	jsou	
poslední	tři	volná	místa.	Nečekejte	tedy	prosím	na	poslední	den	
přihlašování.	Místo	na	táboře	si	můžete	rezervovat	na	tel.	čísle	
602	732	734.

Termíny letních táborů:
Červenec
4.	–	8.	7.	 příměstský	sportovní	tábor	-	Simpsonovi
8.	–	17.	7.	 pobytový	tábor	Ranč	Rovná	-	Doba	kamenná	
11.	–	15.	7.	 příměstský	sportovní	tábor	v	Ostrožské	Nové	Vsi	

-	Mimoni
18.	–	22.	7.	 příměstský	plavecký	tábor
18.	–	22.	7.	 příměstský	 tábor	 pro	 předškoláky	 -	 Napříč	 po-

hádkovou	zemí
25.	–	29.	7.	 příměstský	tábor	v	Blatničce	-	Tom	a	Jerry	(za-

měřený	na	hry	a	aktivity	v	přírodě)
25.	–	29.	7.	 výtvarně	dramatický	tábor	-	Tři	bratři
Srpen
1.	–	5.	8.	 příměstský	tábor	pro	předškoláky	-	Cesta	kolem	

světa
8.	–	12.	8.	 výtvarný	tábor	-	Hurá	do	pravěku
15.	–	19.	8.	 příměstský	 tábor	 v	 Blatničce	 -	 Ferda	 mravenec	

(zaměřený	na	hry	a	aktivity	v	přírodě)
15.	–	19.	8.	 příměstský	kytarový	tábor
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Den matek
Je	 již	 tradicí,	 že	naše	mateřská	 škola	pořádá	besídku	ke	

Dni	matek.	Letos,	po	počátečních	peripetiích	s	prostory	pro	
naše	vystoupení,	jsme	svou	akademii	měli	v	sále	Orlovny.

Děti	 si	 s	 pí.	 učitelkami	 připravily	 bohatý	 program.	 Po	
úvodním	 přivítání	 rodičů	 paní	 ředitelkou	 besídku	 zahájily	
předškolní	 děti	 se	 svým	 folklorním	 krojovým	 vystoupením	
pod	vedením	paní	učitelky	Kusákové,	Juráskové	a	Zlámalové.	
Následovaly	naše	nejmenší	děti	ze	třídy	Koťátek,	které	si	pod	
vedením	pí.	učitelky	Uherkové	a	Řiháčkové	připravily	vese-
lé	taneční	vystoupení	na	motivy	klasické	pohádky	Perníková	
chaloupka.	Na	pohádkové	téma	pokračovaly	i	děti	z	Berušek,	

které	se	pod	vedením	pí.	učiteleky	Ondruchové	a	Kusákové	
proměnily	ve	včelí	medvídky.	S	dalším	zdařilým	vystoupením	
se	předvedly	děti	ze	Sluníček,	které	si	s	pí.	učitelkami	Jurás-
kovou	 a	 Zlámalovou	 připravily	 cvičení	 a	 tanečky	 na	 hudbu	
„Králíků	z	klobouku“.	Naši	 slavnostní	akademii	velmi	vese-
le	uzavřeli	malí	sportovci	z	Kuřátek,	kteří	pod	vedením	paní	
učitelky	 Pšurné	 a	 paní	 ředitelky	 Kocábové	 přítomné	 hosty	
přímo	zvedali	ze	židlí.	

Kolektiv	mateřské	školy	děkuje	všem,	kteří	přišli	podpořit	
a	ocenit	úsilí	svých	dětí	a	těší	se	na	další	spolupráci.

Kateřina Kusáková

Zápis do MŠ
28.	 -	 29.	 4.	 2016	 se	 uskutečnil	 zápis	 do	 mateřské	 školy	 na	

školní	rok	2016/17.	K	zápisu	se	dostavilo	41	dětí.	Bohužel	není	
v	našich	silách	přijmout	všechny	děti.	Uvolňuje	se	nám	totiž	po	
dětech	odcházejících	do	základní	školy	jen	33	míst.	Naší	snahou	

je	umístit	zejména	děti,	jejichž	maminky	nastupují	do	zaměstná-
ní.	Rodičům,	jejichž	žádostem	nebylo	vyhověno,	se	touto	cestou	
omlouváme	a	těšíme	se	na	setkání	příští	rok.

Hana Kocábová

Jaro v mateřské škole
Jarní	sluníčko	jsme	přivítali	slavností	jara	–	vynášením	Mo-

reny,	se	kterou	jsme	obešli	vesnici	a	slavnostně	ji	potom	spálili	
na	zahradě	mateřské	školy.

Dále	 předškoláci	 navštívili	 Slovácké	 muzeum	 v	 Uherském	
Hradišti,	 kde	 zhlédli	 interaktivní	 výstavu	 Večerníček.	 Také	 si	
prohlídli	expozici	lidových	krojů,	tradic	a	zvyků	Slovácka.	

V	měsíci	dubnu	všechny	děti	z	mateřské	školy	přijaly	pozvání	
místního	ochotnického	divadelního	spolku	Blic	na	krásnou	ro-
mantickou	pohádku	Honza	a	kouzelná	flétna.	Děti	se	zaujetím	
sledovaly	celé	představení	a	dětské	herce	odměnily	dlouhotrva-
jícím	potleskem.

Dne	22.	4.	jsme	se	zapojili	do	oslav	Dne	Země.	Děti	vytvá-
řely	obrázky	z	vršků	od	pet	 láhví	a	společně	s	paní	učitelkami	
uklízely	školní	zahradu.	V	rámci	oslav	jsme	uspořádali	společný	
sobotní	výšlap	s	rodiči	na	sv.	Antonínek.	Počasí	nám	přálo,	ces-
tou	si	děti	prohlídly	obnovený	vojenský	kryt	a	na	konci	vycházky	
je	čekalo	ohniště	s	opékáním	špekáčků.

Každoroční	jarní	akcí	v	naší	mateřské	škole	je	také	rej	čaro-
dějnic.	Děti	i	paní	učitelky	se	oblékly	do	krásných	kostýmů	a	za	
zvuku	disco	hudby	tančily	na	zahradě.	Odměnou	jim	pak	byla	
sladkost	a	čarodějnický	diplom.		 Kolektiv MŠ
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Atletická olympiáda 1. stupně
V	 pondělí	 25.	 dubna	 se	 žáci	 1.	 stupně	 zúčastnili	 atletické	

olympiády	v	Uherském	Hradišti.	Na	atletickém	stadionu	se	se-
šli	 chlapci	a	dívky	ze	14	základních	škol,	aby	poměřili	 své	 síly	
v	běhu	na	50	m,	hodu	kriketovým	míčkem,	skoku	dalekém,	běhu	
600	m	a	štafetovém	běhu.	I	přes	chladnější	počasí	děti	předvá-
děly	skvělé	výkony.	

Medailová umístění:
3. místo Linda Hráčková 3. A – hod kriketovým míčkem (19,14)
Školu reprezentovali:
Hod:	 Ondřej	Prchlík	(38,18),	Tomáš	Cícha	(28,64),	Kristýna	

Vlková	(23,94)
50 m:	 Petr	 Běhávka	 (8,72),	 Štěpán	 Lažek	 (8,05),	 Adriana	

Lučná	(10,60),	Eliška	Žaludková	(8,68)
Skok: Ondřej	Sucháň	(412),	Nina	Kellnerová	(297),	Magda-

lena	Lukešová	(396)
600 m: Filip	 Váverka	 (2:13,67),	 Tomáš	 Jurča	 (2:24,86),	 Sára	

Kolářová	(2:31,86),	Šárka	Vaníčková	(2:35,47)
Gratulujeme!

Lenka Běhalová

Beseda policie ČR ve školní družině
Protože	 duben	 je	 měsícem	 bezpečnosti,	 uskutečnila	 se	 ve	

čtvrtek	7.	4.	2016	ve	školní	družině	beseda	s	policistkou	z	Uher-
ského	Hradiště.	Nejprve	se	děti	dozvěděly	něco	o	práci	 státní	
policie,	poté	o	bezpečném	chování	na	silnici	i	na	chodníku.	For-
mou	soutěže	se	dozvěděly,	 jak	má	být	správně	vybavené	kolo.	

Za	správné	odpovědi	i	sestavení	obrázku	je	čekala	sladká	odmě-
na.	Malou	odměnou	pro	ně	bylo	i	vyzkoušení	si	dopravní	vesty,	
práce	 s	 terčíkem,	 různé	 druhy	 pokrývek	 hlavy.	 Nejzajímavější	
však	bylo	zkoušení	pout.	Závěrem	dostaly	děti	drobné	odměny.

Irena Hlaváčková, Danuše Botková

Besídka ke dni matek
Ve	středu	4.	5.	2016	si	děti	pod	vedením	paní	vychovatelek	

připravily	ke	Dni	matek	vystoupení	pro	své	maminky	a	babičky.	
Předvedly	se	ve	zpěvu,	hře	na	hudební	nástroje,	přednesu	básní	
a	hudebním	ztvárněním	písně.	Překvapivé	a	zároveň	 i	poučné	
bylo	 ztvárnění	 scénky	 „Proč	 maminka	 nepoznala	 Adámka“.	

V	závěru	si	děti	zahrály	na	pošťáky	a	předaly	svým	maminkám	
dopisy	se	vzkazy.	Besídka	se	dětem	moc	povedla	a	strávili	jsme	
všichni	pěkné	odpoledne.

Danuše Botková
Irena Hlaváčková
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Biologická olympiáda

Během	dubna	se	uskutečnila	okresní	kola	biologické	olympi-
ády.	Soutěžilo	se	ve	dvou	kategoriích	a	v	každé	z	nich	postoupili	
dva	nejlepší	řešitelé	školního	kola	do	kola	okresního.	V	katego-
rii	D	(mladší	žáci)	se	okresního	kola	zúčastnily	Elen	Hendrycho-
vá,	6.	třída,	a	Michaela	Hrušková,	7.	třída.	Za	kategorii	C	(starší	
žáci)	pak	postoupily	Vendulka	Burdová	a	Adéla	Ryšavá	z	8.	tří-
dy.	 I	když	neobsadily	 stupně	vítězů,	dosáhly	dobrých	výsledků	
a	reprezentovaly	naši	školu.	 Renata Němcová

Novoveský šplhoun
V	pátek	15.	4.	2016	proběhl	již	jedenáctý	ročník	okrskového	

kola	závodu	ve	šplhu	Novoveský	šplhoun	2016.	Závodu	se	zú-
častnilo	56	závodníků	ze	čtyř	škol	-	ZŠ	Kunovice	Červená	cesta,	
ZŠ	Ostrožská	Lhota,	ZŠ	Uherský	Ostroh	a	ZŠ	Ostrožská	Nová	
Ves.

Závodilo	se	v	kategoriích	dívky,	chlapci	od	druhého	do	pá-
tého	ročníku.
Celkové pořadí v kategorii jednotlivců: 

1.	Eliška	Riedlová	ZŠ	Uh.	Ostroh	-	čas:	3,88	s.
2.	Ondřej	Sucháň	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	-	čas:	3,98	s.
3.	Štěpán	Lažek	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	-	čas:	4,02	s.

Soutěž družstev: 

1.	ZŠ	Uh.	Ostroh
2.	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves
3.	ZŠ	Kunovice	-	Červená	Cesta
4.	ZŠ	Ostrožská	Lhota

Všem	vítězům	blahopřejeme.	
Jarmila Valihrachová

Oslava Dne země v naší škole
V	pátek	22.	dubna	jsme	v	naší	škole	oslavili	Den	Země.	Ten-

to	mezinárodně	uznávaný	den	 je	dnem	věnovaným	nejen	naší	
planetě,	ale	v	konečném	důsledku	i	nám	všem.	Cílem	moderních	
oslav	dne	Země	je	upozornit	na	dopady	lidského	chování	na	ži-
votní	prostředí,	a	tak	se	přímo	nabízí	oslavit	tento	„svátek“	naší	
planety	přímo	v	přírodě.	Počasí	této	plánované	celoškolní	akci	
bylo	nakloněno,	a	tak	jsme	všichni	vyrazili	do	Chřibů.	Nejdříve	
jsme	se	nechali	odvézt	autobusy	k	hradu	Buchlovu	(1.	stupeň)	
a	do	Buchlovic	(2.	stupeň).	Ti	mladší	si	to	z	Buchlova	namířili	

na	Barborku	a	odtud	pak	dolů	po	červené	směrem	na	Břestek.	
Pro	žáky	2.	stupně	byl	výzvou	nejdříve	výstup	právě	z	Buchlovic	
k	 hradu	 Buchlov	 a	 teprve	 pak	 stejnou	 trasou	 za	 námi	 až	 Pod	
Břesteckou	skálu.	Postupně	jsme	se	všichni	vystřídali	u	připra-
veného	 ohniště	 a	 pochutnali	 si	 na	 opečených	 špekáčcích	 a	 ji-
ných	uzenářských	dobrotách.	V	krásném	areálu	Pod	Břesteckou	
skálou	jsme	strávili	ve	slunečném	dopoledni	necelé	dvě	hodiny	
a	postupně	jsme	kolem	poledne	odjížděli	zpět	do	školy.

Pavla Sedláčková
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Poznej a chraň
Dne	5.	4.	2016	se	tři	žáci	7.	třídy	a	tři	žáci	6.	třídy	zúčastni-

li	přírodopisné	soutěže	„Poznej	a	chraň“	v	ekologickém	centru	
Trnka	 v	 Uherském	 Hradišti.	 Soutěž	 byla	 letos	 na	 téma	 Voda	
a	živočichové	v	ní.	Přestože	se	ani	jeden	z	našich	vyslaných	týmů	
neumístil	na	předních	příčkách,	celý	den	jsme	si	užili	a	před	vy-
hlášením	výsledků	si	ještě	zašli	na	zmrzlinu.
Soutěžili jsme ve složení:
6. třída:	 Elen	 Hendrychová,	 Tina	 Šáchová	 a	 Dominik	

Grebeň
7. třída:	 Alžběta	 Horňáková,	 Denisa	 Andrýsková	 a	 Eliška	

Hanáková
Eliška Hanáková, 7. třída

Startujeme další projekt podpořený
Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB)

„Evropa	 21.	 století	 aneb	 V	 jaké	 Evropě	 chceme	 žít?“	 je	
název	našeho	v	pořadí	už	čtvrtého	projektu,	kterého	se	opět	
účastníme	společně	s	naší	partnerskou	školou	Gymnáziem	Ro-
maina	Rollanda	z	Drážďan.

I	v	letošním	roce	jsme	zareagovali	na	výzvu	ČNFB.	Ten	za	
téma	 roku	 2016	 vyhlásil	 Aktivní	 občanství	 tváří	 tvář	 výzvám	
21.	století.	Projekty,	podané	v	rámci	této	výzvy,	se	mají	zabý-
vat	tématy,	jako	je	migrace,	náboženství	a	společnost,	Evropa	
a	evropská	integrace.	Jsme	nesmírně	rádi,	že	naše	žádost	byla	
úspěšná	a	že	ji	Fond	budoucnosti	finančně	podpořil.	Součástí	
naší	projektové	práce	budou	opět	dva	výměnné	pobyty,	první	
se	uskuteční	od	9.	–	17.	června	2016	na	půdě	naší	školy,	druhý	
proběhne	od	15.	–	23.	9.	2016	v	Drážďanech.

Projektu	se	účastní	žáci	7.	a	8.	třídy,	kteří	se	aktuálně	při-
pravují	na	návštěvu	svých	německých	partnerů.	Téma	projektu	
je	v	současné	době	vysoce	aktuální	a	považujeme	za	důležité	
vnést	mezi	žáky	osvětu	 i	v	 této	oblasti.	Už	na	začátku	dubna	
se	 naše	 škola	 zúčastnila	 festivalu	 Jeden	 svět	 2016.	 Je	 to	 fes-
tival	dokumentárních	filmů	o	 lidských	právech,	který	pořádá	
společnost	Člověk	v	tísni.	Ta	provozuje	audiovizuální	vzdělá-
vací	portál	Jeden	svět	na	školách,	který	právě	do	škol	přináší	
prostřednictvím	projekcí	filmů,	diskuzí	a	výukových	aktivit	dů-
ležitá	témata	a	konkrétní	příběhy.	Nejstarší	žáci	se	zúčastnili	
projekce	filmu	Amal,	hos-
tem	 následné	 moderova-
né	besedy	byla	novinářka	
a	humanitární	pracovnice	
Markéta	Kutilová.	Ta	svo-
ji	poslední	cestu	uskuteč-
nila	 do	 Sýrie.	 V	 kostce	
žákům	 přiblížila	 situaci	
v	 této	 válkou	 zmítané	
zemi	a	migrační	krizi,	kte-
rou	konflikt	způsobil.	

S	 portálem	 Jeden	
svět	 na	 školách	 budeme	
pracovat	 i	 v	 rámci	 na-
šeho	 dalšího	 programu	
během	 výměnného	 poby-
tu.	 Setkáme	 se	 s	 dalším	
českým	 novinářem,	 vyso-
koškolským	 pedagogem	
a	 bývalým	 zpravodajem	
českého	rozhlasu	na	Blíz-
kém	východě	Břetislavem	
Turečkem.	Naplánovanou	
máme	 besedu	 s	 poslan-
cem	 Ondřejem	 Bene-

šíkem,	 který	 je	 předsedou	 Výboru	 pro	 evropské	 záležitosti.	
Jsme	rádi,	že	máme	možnost	setkat	se	také	s	europoslancem	
Tomášem	Zdechovským,	který	pracuje	ve	Výboru	pro	občan-
ská	práva.	

Tématem	projektu	je	nejen	migrace,	ale	také	Evropa	a	ev-
ropská	 integrace.	Zúčastníme	 se	 výukového	programu,	který	
připravuje	pro	žáky	Evropský	dům.	Jde	o	interaktivní	výukový	
modul,	který	seznámí	žáky	s	fungováním	Evropské	unie.	Mladí	
lidé	jsou	budoucností	Evropy.	My	se	ale	chceme	zabývat	také	
otázkou,	 jak	 vidí	 budoucnost	 Evropy	 a	 evropskou	 integraci	
naši	žáci,	 zda	 jsou	s	myšlenkou	evropské	 integrace	ztotožně-
ni,	zda	si	myslí,	že	je	důležité,	aby	evropská	integrace	i	nadále	
pokračovala.	Otázku,	v	 jaké	Evropě	chceme	vlastně	žít,	 jsme	
zvolili	i	do	názvu	našeho	projektu.

Věříme,	že	všechny	projekty,	kterých	se	naši	žáci	účastní,	
jsou	příležitostí,	jak	se	naučit	lépe	orientovat	v	aktuálním	dění.	
Chceme	dát	žákům	příležitost	udělat	si	na	současné	dění	vlast-
ní	názor,	který	vychází	z	poznání	a	z	 informací,	které	během	
projektových	aktivit	získají.

Závěrem	 přidávám	 slova	 poděkování,	 která	 patří	 vedení	
naší	školy	za	podporu	a	také	všem	rodičům	projektových	dětí	
za	přijetí	německých	žáků	do	 rodin.	Každé	podpory	 si	 velmi	
vážíme.	 Adéla Botková
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Od	ledna	do	března	2016	jsme	se	věnovali	další	projektové	
práci	na	téma	Obnovitelné	zdroje	energie.	Žáci	druhého	stupně	
zpracovávali	toto	téma	v	hodinách	výtvarné	výchovy	a	informa-
tiky	trochu	netradičním	způsobem,	a	to	jako	komiks.

V	dubnu	jsme	oslavili	Den	Země.	Letos	jsme	vyrazili	na	pěší	
túru	do	Chřibů.	Žáci	se	podle	věku	vydali	na	různě	obtížné	turi-
stické	trasy.	Celoškolní	akci	jsme	však	zakončili	všichni	společně	
opékáním	špekáčků	v	areálu	Pod	Břesteckou	skálou.

V	měsíci	dubnu	se	uskutečnila	i	další	celoškolní	akce	zamě-
řená	na	životní	prostředí.	Právě	využívání	obnovitelných	zdrojů	
energie	je	způsob,	jak	životní	prostředí	šetřit	a	zachovat	jej	zdra-
vé	i	pro	další	generace.	Žáci	se	seznámili	s	faktem,	že	využívat	
pouze	 obnovitelné	 zdroje	 energie	 je	 zatím	 nemožné.	 Energií	
vyrobenou	z	obnovitelných	zdrojů	je	ale	třeba	šetřit	a	neplýtvat	
jí	právě	proto,	že	zdroje,	ze	kterých	je	vyráběna,	jsou	vyčerpatel-
né.	Zapojili	jsme	se	do	mezinárodního	projektu	„WAWE	clima-
te	school	project“	a	pokusu	o	vytvoření	světového	rekordu.	Žáci	
vytvořili	 kartičky,	 na	 které	 psali	 své	 tipy,	 jak	 omezit	 spotřebu	
energie,	 využívat	 obnovitelné	 zdroje	 energie	 a	 tím	 snížit	 emi-
se	CO²	do	ovzduší.	Jednotlivé	kartičky	byly	nalepeny	na	papír	
a	odeslány	ambasadorovi	projektu.	Cílem	je	shromáždit	alespoň	
milion	kartiček	s	poselstvím	z	různých	zemí.	Do	projektu	jsme	
se	připojili	nejen	proto,	že	na	škole	právě	probíhá	projekt	Paliva	
budoucnosti,	ale	také	proto,	že	nám	na	stavu	naší	planety	oprav-
du	záleží.	Jednotlivé	plachty	s	kartičkami	budou	elektromobily	
dovezeny	 do	 Švýcarska,	 zde	 budou	 v	 rámci	 Rally	 Wavetrophy	
17.	června	2016	vystaveny	v	Ženevě	na	náměstí	Národů.	Pomocí	
dronů	budou	pořízeny	 letecké	 fotografie	a	následně	umístěny	
na	webových	stránkách	projektu	www.wave.earth.

Aby	žáci	načerpali	inspiraci,	předcházela	akci	projekce	filmů	
s	tématikou	životní	prostředí	a	environmentální	chování.	Filmy	
jsme	 čerpali	 z	 audiovizuálního	portálu	 Jeden	 svět	na	 školách.	
Tato	projekce	měla	hned	několik	cílů:	

•	 připomenout	žákům,	jaké	zdroje	energie	znají	a	přemýš-
let	o	výhodách	a	nevýhodách	využití	obnovitelných	a	ne-
obnovitelných	zdrojů	energie	

•	 uvědomit	 si	 naši	 závislost	 na	 elektrické	 energii	 a	 také	
osobní	zodpovědnost	za	její	spotřebu

•	 podnítit	přemýšlení	o	způsobu	života,	který	by	byl	šetrný	
k	životnímu	prostředí	

Projekt Erasmus+ Paliva budoucnosti
pokračuje dalšími projektovými aktivitami

David Hatlák, Jakub Botek a jejich komiks
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Milí	rodiče,	prarodiče,	přátelé	školy	a	ostatní	spoluobčané!

Přijďte	odevzdat	do	školy	starý	papír	a	podpořte	tak	svoje	
děti,	vnoučata	či	pravnoučata,	neteře	či	synovce	a	všechny	
žáky	naší	školy	v	celoškolní	soutěži

SBĚR STARÉHO PAPÍRU V OBCI
A	jak	to	udělat?	Je	to	velmi	jednoduché	!!!

V	pondělí	23.	května	2016	můžete	v	průběhu	celého	dne,	
a	to	v	čase	od	7.30	Hod	–	15.00	hod,	přivážet	do	školy	ja-
kékoliv	množství	pečlivě	 svázaného	 starého	papíru,	 který	
odevzdáte	ve	dvoře	školy	(za	branou	od	farní	zahrady).

Celý	 náklad	 papíru	 vám	 bude	 zvážen	 a	 vy	 pak	 nahlásíte,	
ve	 prospěch	 kterého	 ročníku	 váš	 odevzdaný	 sběr	 zapsat.	
Odevzdávat	můžete	jak	tiskovinový	papír	(noviny,	časopisy,	
letáky,	apod)	Tak	i	kartony	–	kartony	však	musí	být	pečli-
vě	 odděleny	 od	 „měkkého	 papíru“	 a	 budou	 ukládány	 do	
zvláštního	kontejneru.

Věříme,	že	bude-li	to	alespoň	trochu	možné,	zapojíte	se	do	
naší	soutěžě	aktivně	a	papír	nám	do	školy	přivezete.

Za	vaši	podporu	předem	děkujeme	 !!!	Na	vítězný	 ročník	
pak	čeká	zasloužená	odměna

V	dubnu	a	květnu	jsme	se	věnovali	i	přípravě	na	další	meziná-
rodní	projektové	setkání,	které	se	tentokrát	uskuteční	v	Turecku	
od	22.	do	28.	května	2016.	Z	bezpečnostních	důvodů	se	tohoto	
setkání	na	půdě	naší	partnerské	školy	Mustafa	Keskin	İlkokulu	
v	Burhanyie	zúčastní	pouze	učitelé.	Toto	setkání	bude	zaměřeno	
na	geotermální,	větrnou	a	solární	energii.	Tým	ve	složení	Adéla	
Botková,	Alena	Horáková,	Markéta	Frantová,	Lenka	Běhalová	
a	Jitka	Lukášová	bude	naši	školu	na	tomto	mezinárodním	pro-
jektovém	setkání	zastupovat.	Jak	už	je	při	tomto	sekání	zvykem,	
odučíme	v	partnerské	škole	vyučovací	hodinu,	která	se	bude	za-
bývat	obnovitelnými	zdroji	energie.	K	tomuto	úkolu	přistupuje-
me	jako	vždy	velmi	odpovědně	a	na	výuku	v	anglickém	jazyce	se	
poctivě	připravujeme.	Součástí	setkání	je	i	setkání	koordinátorů	
jednotlivých	partnerských	 škol,	kteří	budou	společně	hodnotit	
dosavadní	průběh	a	úspěšnost	projektu	a	budou	se	taktéž	zabý-
vat	harmonogramem	dalších	projektových	aktivit.

	 Adéla Botková

Prvňáčci na túře v Chřibech

5. třída a jejich kartičky, jak šetřit elektrickou energií

Opékání Pod Břesteckou skálou
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Hasiči z Ostrožské Nové Vsi na hasičské pouti ve Křtinách
Téměř	500	hasičů	ze	44	sborů	se	sjelo	v	neděli	24.	dubna	2016	

do	Křtin	u	Brna.	Konala	se	zde	totiž	již	15.	hasičská	pouť.	Krátce	
po	desáté	hodině	vyšel	od	místního	koupaliště	ke	kostelu	prů-
vod,	který	vedly	mažoretky	Hvězdičky	z	Rosic	a	dechová	hudba	
Sivická	kapela.	Kapelu	následovaly	 tři	historické	koněspřežné	
stříkačky,	 vlajkonoši	 (naše	 prapory	 nesl	 Miroslav	 Hlůšek	 ml.	
a	 Vlastimil	 Frýza)	 a	 za	 nimi	 hasiči	 z	 jednotlivých	 sborů.	 Vše	
uzavírala	historická	i	současná	hasičská	technika.	Průvod	hasi-
čů	prošel	přes	náměstí	až	do	barokního	chrámu	Jména	Panny	
Marie,	 kde	 se	 konala	 slavnostní	 mše	 svatá.	 Mši	 celebroval	 R.	
D.	Mgr.	Pavel	Rostislav	Novotný	z	duchovní	služby	pro	hasiče	
brněnské	diecéze.	Mše	svatá	byla	zakončena	žehnáním	nového	
praporu	 Moravské	 hasičské	 jednoty.	 Program	 dále	 pokračo-
val	na	náměstí	městyse	ukázkami	činnosti	hasičů.	Ve	Křtinách	
jsme	se	setkali	i	s	našimi	kamarády	z	družebního	sboru	z	Ostro-
va	u	Macochy.	Pěkný	zájezd	jsme	zakončili	posezením	v	jejich	
kulturním	domě.	Zájezd	se	vydařil,	snad	jen	počasí	nám	trochu	
nepřálo.		 Růžena Hlůšková

Sbor dobrovolných hasičů Ostrožská Nová Ves

pořádá nábor dětí a mládeže 
ve věku 6-17 let do kolektivu mladých 

hasičů.

Baví	tě	kolektivní	sport?	
Chceš	se	přidat	mezi	téměř	50.000	

mladých	hasičů	v	ČR?	Chceš	se	díky	své	snaze	
probojovat	na	mistrovství	ČR	mládeže,	

nebo	i	na	soutěž	v	zahraničí?

Přijď	to	zkusit	spolu	s	námi.

Nabízíme	ti	školní	rok	plný	sportovního	vyžití	a	sou-
těží,	na	letní	prázdniny	pro	tebe	pořádáme	tábor	spolu	

s	dalšími	mladými	hasiči.

Další	informace	na	telefonním	čísle:	777	157	033
Petr	Kostrůnek

(vedoucí	kolektivu	mladých	hasičů)
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Vyšla nová publikace 
pro mladé hasiče

Sdružení	hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska	vydalo	v	roce	2016	
novou	publikaci	„Průvodce	k	plnění	odznaků	specializací“.	Kni-
ha	 vyšla	 jako	 učební	 text	 pro	 vedoucí	 a	 instruktory	 kolektivů	
mladých	hasičů	a	 jako	metodická	pomůcka	pro	mladé	hasiče.	
A	proč	o	ní	 informujeme	právě	v	novoveském	Profilu?	Vyso-
ký	podíl	na	jejím	vzniku	má	totiž	člen	našeho	hasičského	sboru	
Petr	Kostrůnek.	Spolu	 s	 členkou	Ústřední	odborné	rady	mlá-
deže	rok	a	půl	vedl	členy	z	republikového	týmu	lektorů,	kteří	
publikaci	připravovali.

Publikace	se	věnuje	11	specializacím:	ajťák,	ekolog,	ekonom,	
kuchař,	kutil,	průzkumník,	spojka,	společník,	střelec,	 táborník	
a	zdravotník.	Slouží	mladým	hasičům	jako	studijní	materiál	ke	
zkouškám,	při	kterých	mohou	uvedené	specializace	získat.	Kni-
ha	je	zatím	neprodejná	a	vyšla	v	nákladu	1	000	výtisků.	Zdarma	
ji	obdržely	Sbory	dobrovolných	hasičů,	které	pracují	s	mládeží.	

Růžena Hlůšková
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Zlatá včela Buchlovice 2016
Místní	včelařský	kroužek	ve	složení	Aneta	Lstibůrková,	Petr	

Lstibůrek,	Mario	Herák,	Růžena	Štětinová	a	naši	dva	noví	čle-
nové	Viktor	Kolář	a	David	Mičola	se	zúčastnili	16.	-	17.	4.	sou-
těže	Zlatá	včela	v	Buchlovicích.

	Vyjeli	jsme	v	7.15	od	školy	samozřejmě	s	mírným	zpožděním	
v	Buchlovicích	nás	čekalo	milé	přivítání.	Děti	při	prezentaci	do-
staly	dárkové	tašky	a	bílá	trika,	která	sloužila	taky	jako	vstupen-
ky	do	zámku,	na	hrad,	do	lanového	centra	a	Živé	vody	a	skanze-
nu	v	Modré.	Pořadatelé	nás	přivítali	a	popřáli	soutěžícím	hodně	
štěstí.	 Za	 hosty	 nás	 přivítal	 náměstek	 hejtmana	 ZK	 Ing.	 Ivan	
Mařák,	který	poděkoval	pořadatelům	a	účastníkům	popřál	hez-
ké	dny	v	Buchlovicích.	Za	pořadatele	nás	přivítal	pan	Miroslav	
Smotana	a	popřál	dětem,	aby	reprezentovaly	nejen	sebe,	krou-
žek,	školu,	obec,	ale	hlavně	včelařství.	Po	té	jsme	začali	soutěž	
vědomostním	testem.	Následovala	botanika,	praxe	ve	včelstvu,	
včelařské	 pomůcky	 a	 mikroskopování.	 Po	 těchto	 disciplínách	
následoval	oběd,	odpolední	program.	Rozdělili	jsme	se	do	sku-
pin	a	šli	navštívit	již	zmíněné	atrakce.	Po	večeři	byl	připraven	ve-
černí	program.	Místní	ochotnický	spolek	nám	zahrál	divadelní	
hru	„Jak	se	peklo	zadlužilo	a	co	z	toho	všeho	bylo“

	V	neděli	po	snídani	bylo	vystoupení	zlechovského	kynolo-
gického	klubu	a	bylo	pro	děti	přistaveno	i	požární	vozidlo,	které	
lákalo	hlavně	chlapce	k	prohlídce.	Před	obědem	nás	pořadatelé	
seznámili	s	výsledky	soutěže.	Ze	112	soutěžících	z	18	kroužků	
ZK	byli	rozděleni	na	starší	a	mladší	kategorii.	V	mladší	katego-
rii	bylo	42	dětí.	Umístění	našich	dětí:	Anetka	Lstibůrková	-	3.	
místo,	Viktor	Kolář	-	18.	místo	a	David	Mičola	-	25.	místo.

Ve	starší	kategorii	bylo	60	dětí:	Mário	Herák	-	1.	místo,	Petr	
Lstibůrek	 -	 12.	místo	a	Růženka	Štětinová	 -	 50.	místo.	Velice	
gratuluji	hlavně	dětem	v	mladší	kategorii	a	našim	nováčkům.	Po	
předání	 cen	 pořadatelé	 poděkovali	 dětem	 za	 jejich	 bojovnost	
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	v	Nasavrkách	
daří	a	držíme	mu	palce.		 Jan Štětina
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Jiřinková (smažená) beseda
Snad	nejvíce	v	celém	roce	se	v	únoru	připravují	a	vychutnávají	

různé	smažené	dobroty:	koblihy,	boží	milosti,	ale	 i	báleše	nebo	
patenty.	Protože	je	masopust	(tedy	mají	se	jíst	jídla	besmasá),	už	
několik	let	se	i	pro	únorovou	„domečkovou“	besedu	chystají	tyto	
dobroty.	Ta	letošní	se	konala	16.	2.	a	byly	opět	k	ochutnání	báleše	
s	domácí	marmeládou	nebo	povidly	sypané	mákem,	milosti	a	z	
těsta	připraveného	doma	se	přímo	v	naší	starodávné	kuchyni	-	na	
historických	kamnech	a	pod	rukama	zkušených	kuchařek	-	sma-
žily	zlatavé	koblížky.	Ty	mizely	ještě	teplé	u	nedočkavých	strávní-
ků.	Bylo	vidět,	že	všem	chutná.	Přišlo	opět	kolem	40	návštěvníků,	
kteří	 si	už	 zvykli	 jednou	za	měsíc	 se	potkávat,	probrat	novinky	
a	setkat	se	se	známými.		 Anna Řezáčová

Josefínská (luštěninová) beseda
Naším	cílem	při	

přípravě	 besed	 na	
celý	rok	není	jen	to,	
aby	 se	 skoro	 každý	
měsíc	 scházeli	 přá-
telé	a	známí	na	čaj	
a	 „pokec“	 a	 ochut-
nali	 něco	 malého	
k	zakousnutí,	ani	to,	
aby	 se	 připomínala	
pouze	jídla	dnes	už	
třeba	 trochu	 poza-

pomenutá,	ale	i	představování	moderních	a	třeba	i	zdravých	pokrmů	
a	příloh.	

V	úterý	15.	3.	2016	nás	překvapil	snad	poslední	sníh.	Do	Veli-
konoc	zbývalo	 ještě	pár	dní,	půst	 stále	 trval	a	proto	 jsme	se	 letos	

rozhodli	pro	trochu	netradiční	březnovou	besedu.	-	Luštěninovou.	
Luštěniny	jsou	zdravé,	mají	vysoký	obsah	bílkovin,	obsahují	značné	
množství	vitamínů	skupiny	B,	poměrně	dost	nerostných	látek	a	jsou	
chudé	na	tuky.	Tedy	jsou	vlastně	dietní.	A	my	jsme	chtěli	ukázat,	že	
mohou	být	i	chutné.	Každý	z	nás	zná	a	běžně	i	vaří	čočkovou,	fazolo-
vou	nebo	hrachovou	polévku	či	kaši,	fazolovou	omáčku	nebo	kroupy	
s	 fazolí.	Pro	besedníky	 jsme	ovšem	tentokrát	měli	připraveny	 jiné	
pochoutky,	které	by	si	sami	doma	možná	nepřipravili:	čočkový	salát	
se	slaninou,	hráškový	salát	se	sýrem	a	jogurtem,	pikantní	fazolový	
salát	a	cizrnový	salát	s	párky.	K	ochutnání	byla	taky	buchta	upečená	
z	fazolové	mouky	a	tradičně	bonus	–	škvarková	pomazánka.	

Luštěniny	nejsou	až	tak	atraktivním	tématem,	bylo	studené	a	vě-
trné	počasí,	tentokrát	prostě	přišlo	o	něco	míň	lidí.	Dorazili	skalní	
účastníci	v	počtu	asi	20	osob,	vypili	obvyklý	čaj	a	po	dvou	hodinách	
družné	zábavy	se	v	poklidu	rozešli	k	domovům.	

	 Anna Řezáčová

Rudolfinská beseda
V	úterý	19.	dubna	bylo	jarní	počasí	jako	stvořené	pro	práci	

na	zahrádce	či	na	procházku.	Ale	i	tak	nás	při	čtvrté	letošní	be-
sedě	navštívilo	 snad	nejvíc	návštěvníků	v	historii:	přišlo	na	40	
lidí.	Až	nám	chyběly	i	židle.	Tématem	jsme	pro	tentokrát	zvolili	
vajíčkové	a	 sýrové	pomazánky	a	 saláty.	K	ochutnání	 jsme	při-
pravili	 :	vajíčkový	salát	se	sýrem,	pomazánku	z	nivy,	vajíčkový	
salát	s	pažitkou,	hermelínovou,	ředkvičkovou	a	česnekovou	po-
mazánku,	nakládaný	hermelín	a	tvarůžky	s	kmínem	a	česnekem.	
Něco	přinesly	i	naše	stálé	účastnice.	Ochutnávalo	se	a	povídalo,	
pil	 se	čaj,	káva	a	dokonce	 i	víno.	Navštívili	nás	 i	hosté	z	 lázní	
a	byli	nadšeni.		 Anna Řezáčová

Gulášový festival 2016
Dne	16.	4.	2016	proběhl	v	areálu	Slovácký	dvůr	v	Ostrož-

ské	 Nové	 Vsi	 gulášový	 festival.	 Soutěže	 ve	 vaření	 gulášů	 se	
zúčastnilo	10	soutěžních	týmů:	Slovácké	divadlo,	kapela	Lon-
čáci	z	Modré,	Ženský	pěvecký	sbor	z	Polešovic,	Hasiči	z	Ma-
řatic,	Královští	kuchtíci	 z	Kunovic,	Obec	Javorník,	Rodinné	
družstvo	bratranců.	Obec	Ostrožskou	Novou	Ves	 zastoupila	
tři	družstva:	mužský	pěvecký	sbor	Krasavci,	Obec	Ostrožská	
Nová	Ves	a	Kovovýroba	Hoffmann.

Každý	soutěžní	 tým	obdržel	od	organizátora	10	kg	masa.	
Na	výběr	byla	letos	zvěřina	nebo	hovězí	maso.	Dále	dostali	5	
kg	cibule,	sádlo	a	ostatní	„tajné“	ingredience	si	každý	tým	ob-
staral	sám.	Vaření	gulášů	začínalo	již	v	ranních	hodinách,	ale	
soutěžní	ochutnávání	vypuklo	dvanáctou	hodinou	polední.

Odpoledním	 programem	 provázel	 pan	 Franta	 Uher	
a	 k	 příjemné	 atmosféře	 hrála	 cimbálová	 muzika	 z	 Javorní-

ka.	Podvečerní	atmosféru	zpříjemnila	countryfolková	kapela	
Lončáci.

Výsledky	soutěže	byly	velmi	vyrovnané.	Na	prvním	místě	
se	 umístilo	 družstvo	 Kovovýroba	 Hoffmann,	 které	 se	 svým	
„kopanickým	 gulášem“	 obhájilo	 své	 prvenství	 z	 loňského	
roku.	 Na	 druhém	 místě	 se	 umístila	 Obec	 Ostrožská	 Nová	
Ves	se	svým	„obecním	dančím	gulášem“.	Třetí	místo	obsadili	
Královští	kuchtíci	z	Kunovic	se	svým	„královským	zvěřinovým	
gulášem“.

Soutěže	ve	vaření	gulášů	se	zúčastnilo	více	než	600	hostů	
a	zároveň	i	ochutnávačů	gulášů.	Tento	gulášový	festival	je	ob-
líbenou	jarní	akcí	Slováckého	dvora	a	pevně	doufáme,	že	se	
stane	i	jeho	tradicí	v	příštích	letech.	Gulášům	zdar!!!

Barbora Tomečková
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Košt slivovice
Hned	čtrnáct	dnů	po	Velikonocích	byl	připraven	košt	slivo-

vice.	Už	třetí.	Krasavci	se	pustili	po	velmi	náročné	cestě,	proto-
že	chtějí	mít	všechno	„tipťop“.	Zpracovat	380	vzorků	je	těžké.	
Etapy	 před	 samotným	 koštem	 byly	 velmi	 náročné.	 Sbíraly	 se	
vzorky,	třídily	do	kategorií:	slivovice	(230	vzorků),	meruňkovice	
(34	vzorků),	hruškovice	(21	vzorků),	ostatní	ovocné	pálenky	(31	
vzorků	 –	 jablko,	 mirabelka,	 broskev,	 ryngle,	 špendlík,	 třešeň,	
oskoruše),	babské	 likéry	(14	vzorků	–	šiškovice,	medový	 likér,	
ořechovka,	višeň	griotka,	šípkový	a	trnkový	likér).

Degustace	 byla	 náročná.	 Před	 samotným	 koštem	 zasedalo	
19	komisí	po	3	degustátorech.	Ty	nejlepší	vzorky	postoupily	do	
druhého	kola	a	pak	dál	a	dál…	A	kdo	vyhrál?	

Kategorie slivovice: Antonín Horák - Chylice
Kategorie meruňkovice: Pavel Stolařík – O. N. Ves
Kategorie hruškovice: Tomáš Bílek – Velké Bílovice
Kategorie ryngle: Miroslav Kašpárek – Uh. Ostroh
Kategorie babské likéry: višeň - griotka Pavel Stolařík – O. N. Ves

V	 sobotu	 9.	 dubna	 byl	 pro	 veřejnost	 košt	 všeho,	 co	 bylo	
přihlášeno	 do	 soutěže.	 Počasí	 sice	 bylo	 „aprílové“,	 sem	 tam	
pršelo,	ale	chlapi	postavili	na	dvoře	stan,	aby	zabezpečili	ale-
spoň	 suché	 oblečení	 hostů.	 Kdo	 přišel,	 nelitoval.	 Odpolední	
koštování	zpestřilo	i	vystoupení	ženského	sboru	Denica.	Ženy	
„koštovaly“	nejen	„babské	kořalky“,	ale	i	ostatní	vzorky.	Přišly	
na	 vystoupení	 na	 čtvrtou,	 ale	 zůstaly	 až	 „do	 večerky“.	 Ještě	
před	půlnocí	se	všichni	rozešli.	Už	se	těšíme	na	další	ročník.

Anna Řezáčová

Druhý gulášový festival na Slováckém dvoře
Dne	 16.	 dubna	 2016	 se	 uskutečnil	 na	 Slováckém	 dvoře	 2.	

ročník	gulášového	festivalu	o	pohár	Slováckého	dvora.	Jednalo	
se	o	klání	pro	10	soutěžních	týmů	ve	vaření	kotlíkového	guláše,	
které	se	stalo	pro	Slovácký	dvůr	už	 tradiční	 jarní	akcí.	Výchozí	
surovina	9	kg	masa	(v	tomto	roce	6	hovězí,	2	dančí	a	2	kančí),	6	kg	
cibule	a	3	kg	sádla,	plynová	bomba	nebo	dřevo	a	zbytek	už	byl	na	
soutěžících.	Začátek	byl	v	8.00	hod	a	v	12.00	hod	byl	guláš	podáván	
k	degustaci	.	Za	hodinu	nebylo	co	chutnat,	takový	byl	zájem	od	více	
jak	600	návštěvníků	festivalu.	Ostrožská	Nová	Ves	byla	zastoupena	
celkem	třemi	soutěžními	skupinami:	Kovovýroba	HOFFMANN,	
Obec	O.	N.	Ves	a	mužský	sbor	KRASAVCI.	Dále	soutěžili	hasi-
či	z	Mařatic,	kapela	Lončáci	z	Modré,	Kuchtíci	z	Kunovic,	ženský	
sbor	Drmolice	z	Polešovic,	Slovácké	divadlo,	Obec	Javorník	a	mo-
torkáři.	Ve	12	hod	začal	program	s	moderátorem	Frantou	Uhrem	

a	horňáckou	cimbálovou	muzikou	a	v	15.30	hod	bylo	vyhlášení	vý-
sledků	soutěže.	Nezbývá	než	pogratulovat	soutěžícím	na	stupních	
vítězů	v	tomto	pořadí:

1. Kovovýroba Hoffmann - kteří	obhájili	putovní	pohár	z	minulé-
ho	roku

2. Obec Ostrožská Nová Ves 
3. Královští kuchtíci z Kunovic

Také	je	nutné	pochválit	všechny	soutěžní	tými	na	4	-	10.	místě	
za	dobře	odvedenou	práci.	Rodině	Mitáčků	a	skupině	MAS	Hor-
ňácko	–	Ostrožsko	patří	uznání	za	perfektní	přípravu	a	organizaci.

Uvidíme,	kdo	bude	vařit	na	dalším	ročníku.	
 Jaromír Lažek
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Knihovna
Vloni	 na	 podzim	 proběhla	 v	 Místní	

knihovně	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 anketa	
na	téma	Průzkum	spokojenosti	uživatelů.	
Celkem	se	sešlo	68	odpovědí,	40	v	písem-
né	formě	a	28	uživatelů	odpovídalo	přes	
internet.	 Tady	 jsou	 celkové	 výsledky	 an-
kety:
Počet	odpovědí	.................................................................... 	68
Vyhovuje vám otevírací doba knihovny?
Vyhovuje	....................................................................................... 	56
Částečně	............................................................................................	9	
Nevyhovuje	...................................................................................	1
Ostatní	.................................................................................................	1	
Jste spokojen/a s výběrem knih a časopi-
sů v knihovně?
Spokojen/a	................................................................................. 	49
Částečně	........................................................................................ 	16
Nespokojen/a	.............................................................................	0
Ostatní	.................................................................................................	2
Líbí se Vám internetové stránky knihov-
ny?
Ano,	líbí	......................................................................................... 	38
Nelíbí	.....................................................................................................	4
Nevím,	nenavštěvuji	je	.............................................. 	25
Ostatní	.................................................................................................	1
Najdete na internetových stránkách 
knihovny bez problémů vždy to, co hle-
dáte?
Ano	...................................................................................................... 	27

Někdy	ano,	někdy	ne	................................................... 	11
Ne	..............................................................................................................	0
Nevyužívám	těchto	služeb	.................................... 	28
Ostatní	.................................................................................................	2
Umíte pracovat s katalogem knih a čte-
nářským kontem na internetu?
Umím	................................................................................................ 	26
Umím	částečně	.................................................................... 	11
Neumím	......................................................................................... 	13
Online	katalog	nepoužívám	...................................	9
Ostatní	.................................................................................................	9
Jaké služby v knihovně využíváte?
Výpůjční	služby	.................................................................... 	62
Kopírovací	služby	............................................................. 	12
Přístup	k	internetu	..............................................................	8
MVS	meziknihovní	
Výpůjční	služba	................................................................... 	17
Rezervace	knih	.................................................................... 	22
Kulturní	a	vzdělávací	akce	.......................................	5
Ostatní	.................................................................................................	1
Jak hodnotíte celkovou úroveň poskyto-
vaných služeb?
Výborná	......................................................................................... 	42
Chvalitebná		............................................................................. 	20
Dobrá	....................................................................................................	2
Dostatečná	.....................................................................................	1
Nedostatečná	.............................................................................	1
Jste spokojeni s prostory a prostředím 
knihovny?

Spokojen/a	................................................................................. 	51
Částečně	........................................................................................ 	14
Nespokojen/a	.............................................................................	2
Ostatní	.................................................................................................	1
Co v naší knihovně postrádáte, (nápady, 
připomínky)
Více	mi	vyhovovalo	místo	ve	středu	obce.
Nejaktuálnější	knižní	novinky.
Nemám	 připomínek,	 paní	 knihovnice	 je	
milá	a	ochotná,	poradí	a	pomůže	při	hle-
dání	knih.	Díky.
Knihy	Pax,	Já	yuotuber.
Širší	výběr	knih	–	víc	fantasy.
Byl	 bych	 vděčný	 za	 mailové	 upozornění	
na	autorská	čtení	v	blízkém	okolí	(	UH,	
KM,	ZL,	HO,	Kyjov,	Uh.	Brod…)
Přivítal	 bych	 rozšíření	 prostor	 o	 studov-
nu.
Nic,	je	tam	úplně	vše.
Kniha	Toulavé	štěně.
Jste
Muž	...................................................................................................... 	16
Žena	................................................................................................... 	52
Věk
Do	15	let	...........................................................................................	8
15-	30	let	....................................................................................... 	18
30-50	let	......................................................................................... 	21
Více	než	50	let....................................................................... 	21

Hana Uherková

Pohádka Honza a kouzelná flétna se rozletěla do světa
Po	 úspěšných	 pre-

miérách	 na	 začátku	
března	 máme	 za	 se-
bou	 už	 6	 dalších	 re-
príz.	Hráli	jsme	v	Boj-
kovicích,	 v	Uherském	
Hradišti,	v	Němčicích	
na	 Hané	 a	 v	 Uher-
ském	 Ostrohu.	 Dva-
krát	 jsme	 hráli	 na	
orlovně	 pro	 mateřské	
školy	 a	 už	 máme	 na-
plánované	další	reprí-
zy	 pro	 základní	 školu	
z	Ostrohu	a	snad	i	pro	
tu	 naši.	 Myslím,	 že	
stojí	 za	 to	vidět,	čeho	
jsou	 naše	 děti	 schop-
né	a	že	zdaleka	nemá	
smysl	nad	dnešní	mlá-
deží	 házet	 flintu	 do	
žita.	Pokud	byste	nám	
chtěli	pomoc	s	propa-
gací	a	víte	o	místě,	kde	
by	 naši	 pohádku	 uví-
tali,	 určitě	 nám	 dejte	
vědět.	Rádi	zajedeme	
kamkoliv,	kde	budeme	moct	potěšit	další	dětské	duše.	

Dospěláci	 zatím	 pilně	 zkouší	 novou	 komedii	 ze	 Slovácka	
a	druhá	parta	minimuzikál	o	životě	Edith	Piaf.	Ani	o	prázdni-
nách	se	nebudeme	nudit.	Naopak	čeká	nás	velké	soustředění	na	

Lopeníku,	kde	budeme	nejen	zkoušet	nové	inscenace,	ale	záro-
veň	 tam	 také	plánujeme	 reprízu	naší	pohádky.	Zkrátka	práce	
i	radosti	z	ní	je	stále	dostatek	a	my	pouze	děkujeme	za	váš	zájem	
o	naše	divadlo	a	srdečně	zveme	na	všechny	naše	další	reprízy.

Takhle se chystáme na další štaci, ještěže máme tak pohodlné kulisy

Andrea Helmichová
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Školní rok 1969/70
Školní	tok	začal	1.	září.	Žáci	byli	rozděleni	do	18	tříd.

I.	A 29	žáků Marie	Muchová

I.	B	 30	žáků Miroslava	Honcová

II.	A 30	žáků Drahomíra	Šálková

II.	B 30	žáků Ludmila	Oherová

III.	A 28	žáků Julie	Sovová

III.	B 28	žáků Anna	Větříšková

IV.	A 30	žáků Miroslava	Hastíková

IV.	B 31	žáků Marie	Jurásková

V.	A 33	žáků Vladimír	Remeš

V.	B 32	žáků Jarmila	Rybáčková

VI.	A 32	žáků Věra	Beranová

VI.	B 34	žáků Marie	Andrlová

VII.	A 32	žáků Milada	Ondračková

VII.	B 31	žáků Dana	Hofmannová

VIII.	A 32	žáků Zdenka	Němcová

IX.	A 27	žáků Josef	Hrachovský

IX.	B 26	žáků Marie	Habartová

Celkem 546 žáků

Bez	 třídnictví	 vyučovali:	 Josef	 Botek,	 Svatopluk	 Hofmann,	
Hedvika	Konečná,	Věroslava	Škárová,	Marta	Pavlíková	–	na	půl	
úvazku,	vedoucí	vychovatelka	ŠD	byla	Jiřina	Blahynková,	ředite-
lem	školy	Milan	Jelínek,	zástupcem	ředitele	školy	Tomáš	Mikšík.	

Dne	1.	září	se	vrátila	z	MD	Dana	Hofmannová,	MD	nastou-
pila	Stanislava	Rosíková.	Z	MD	se	2.	3.	vrátila	Anna	Vaculíková	

a	tím	ukončila	zastupování	Ludmila	Oherová.	Po	dobu	nepřítom-
nosti	ve	službě	–	nemoc	vlastní	nebo	dítěte	nastupovali	František	
Gajdoš	 a	 Františka	 Vrbíčková.	 Topičem	 na	 opravené	 škole	 byl	
důchodce	Josef	Ondračka	z	Chylic.

Letos	ukončí	školní	docházku	na	škole	27	chlapců	a	38	dívek.	
Rozmísťovací	řízení	dopadlo	takto:	chlapci-	1	horník,	9	zeměděl-
ství,	4	zedník,	2	studující	PŠ,	10	učební	poměr,	1	zámečník,	dívky:	
2	pracovat	JZD,	14	studujících,	14	učební	poměr,	7	záuční	poměr,	
1	 doma	 u	 rodičů.	 Ředitel	 školy	 Milan	 Jelínek	 byl	 odměněn	 za	
nábor	žactva	čtyřdenním	zájezdem	na	Balaton.

Za	písemné	práce	s	mírovou	tématikou	3	žákyně	byly	odmě-
něny	 knihami.	 V	 Puškinově	 památníku	 postoupili	 naši	 žáci	 do	
krajského	kola.	Pěvecký,	hudební	a	taneční	soubor	J.	Botka	zís-
kal	čestné	uznání	v	přehlídce	souborů.	V	rámci	oslav	25.	výročí	
osvobození	obce	učinila	ředitelka	okresního	archívu	paní	Jošková	
dvě	přednášky	pro	naše	žáky,	15.	dubna	se	konala	beseda	s	kro-
nikářem	 obce	 p.	 Gajdošem	 na	 MNV,	 22.	 dubna	 vystoupili	 žáci	
s	oslavným	pásmem	ve	škole	i	v	místním	rozhlase,	24.	4.	byly	na	
Kulturním	domě	v	Chylicích	vydány	slavnostně	našim	patnáctile-
tým	žákům	občanské	průkazy.	26.	dubna	ve	večerních	hodinách	
byl	 uspořádán	 lampionový	 průvod	 za	 účasti	 žactva	 školy.	 Dne	
27.	dubna	navštívili	na	pozvání	ředitele	školy	naše	žáky	dva	dů-
stojníci	RA.	Tlumočníka	dělal	ředitel	školy.	Dne	15.	května	zajel	
pan	 učitel	 Botek	 se	 svým	 souborem	 do	 Brezové	 pod	 Bradlom,	
kde	žákům	naší	družební	školy	předvedli	nová	pěkná	vystoupe-
ní.	Slovenské	děti	nám	návštěvu	oplatily	28.	května	sportovním	
společným	vystoupením	na	místním	hřišti.	V	tělesné	výchově	bylo	
dosaženo	pěkných	úspěchů	téměř	ve	všech	soutěžích,	jichž	se	žáci	
zúčastnili	-	v	hokeji,	kopané,	ale	zvláště	v	jízdě	na	kole	a	v	lehké	
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atletice.	Máme	dokonce	čtyři	přeborníky	okresu.	P.	uči-
telka	Hofmannová	nacvičila	se	16	žákyněmi	spartakiádní	
skladbu	„Rytmy“.	

Druhý	stupeň	z	chování	mělo	na	konci	školního	roku	
z	547	žáků	16	za	záškoláctví,	krádeže	a	běžné	kázeňské	
přestupky.	13	žáků	propadá,	opravné	zkoušky	má	povo-
leno	9	žáků.	S	vyznamenáním	je	77	žáků	z	páté	až	deváté	
třídy.	

Dosavadní	ředitel	ještě	zařídil,	že	se	započne	v	tomto	
kalendářním	roce	se	stavbou	tělocvičny	v	akci	Z.	Zatím	je	
dovezen	písek	a	kvádry.	Během	prázdnin	dojde	k	úpravě	
školní	kuchyně	a	školní	jídelny.	A	v	příštím	kalendářním	
roce	 bude	 zavedeno	 ústřední	 topení	 do	 budovy	 1.	 –	 5.	
ročníku.	Při	té	příležitosti	bude	provedena	nová	instalace	
elektrického	vedení,	pokus	o	odstranění	vlhkosti	stěn,	te-
raccová	úprava	schodiště	apod.	Závady,	které	se	objevily	
na	opravené	budově,	jsou	v	průběhu	roku	odstraňovány.

Zapsal	Milan	Jelínek,	ředitel	školy.
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

historie

Procházka po hřbitově aneb Věčný varhaník
S	tou	věčností	je	to	

trochu	 nadsázka,	 ale	
celé	 novoveské	 gene-
race	znaly	jen	jednoho	
varhaníka	 a	 tím	 byl	
František	Zalubil.	 I	na	
jeho	 pomníku	 je	 „var-
haník“	 uvedeno,	 a	 to	
zcela	 právem,	 protože	
to	 bylo	 víc	 než	 výkon	
funkce,	 ale	 podstatný	
smysl	života.

František	se	narodil	
20.	března	1900	v	Nové	
Vsi	na	čísle	284.	O	dva	
dny	 později	 jej	 pokřtil	
farář	 Anton	 Ciganek,	
když	 jej	 ke	 křtu	 při-
nesli	kmucháčci	Tomáš	
a	 Anna	 Postřimovští.	
Tatínek	Jan	Zalubil	byl	
domkář,	 ročník	 1873,	

syn	Matouše	Zalubila	a	 jeho	manželky	Anny,	která	byla	dcerou	
novoveského	kováře	Antonína	Juráska.	Maminka	Anna	pocházela	
ze	starého	selské	rodu	Lekšů	a	byla	narozená	v	roce	1877	a	provda-
la	se	jako	dvacetiletá.	František	měl	ještě	pět	sourozenců,	někteří	
z	nich	byli	v	Nové	Vsi	hodně	známí.	Antonie	(1898)	byla	provdaná	
Hudečková,	nejmladší	pak	byla	Kateřina	(1915),	provdaná	Bene-
šová.	Obě	byly	dlouholeté	novoveské	zpěvačky.	Marie	(1903)	byla	
provdaná	v	Brně,	Hedvika	(1905)	si	vzala	známého	novoveského	
pekaře	Juráska,	Jan	(1910)	byl	profesorem	konzervatoře	v	Brně,	
hrál	ve	filharmonii	a	věnoval	se	i	hře	na	varhany.	Celá	rodina	byla	
výrazně	hudebně	nadaná,	a	to	předurčilo	i	Františkův	osud.

S	manželkou	Annou	Potrusilovou,	která	brzy	zemřela,	měl	tři	
děti,	Josefa,	Ludvíka,	který	převzal	varhaničení,	a	Františka.	Osud	
vdovce	jej	ještě	více	připoutal	k	celoživotní	vášni	–	k	hudbě.	Jinak	
se	živil	jako	rolník,	pře	zimu	i	jako	řezník,	ale	hudba	byla	na	prvním	
místě,	 třebaže	byl	 samouk.	Křídlo	měl	v	 ložnici,	aby	mohl	za	ně	
zasednout	kdykoli.

Za	 první	 světové	 války	 byl	 novoveským	 varhaníkem	 Ignác	
Adam,	učitel,	později	řídící.	Když	vznikla	republika,	ztrácel	o	var-
haničení	zájem	a	začal	uvolňovat	místo.	Farní	kronika	k	roku	1919	
uvádí	jako	první	zprávu,	že	se	s	Ignácem	Adamem	začal	u	varhan	
střídat	právě	František	Zalubil.	Brzy	však	musel	narukovat	a	tehdy	
se	rozhořel	spor	o	varhaničení,	zvláště	když	Ignác	Adam	vystoupil	

z	církve	a	varhaničení	zcela	zanechal.	Ukázalo	se,	že	nejlepším	var-
haníkem	bude	právě	František	Zalubil,	který	se	po	návratu	z	vo-
jenské	služby	stal	skutečným	a	trvalým	varhaníkem	a	byl	jím	až	do	
smrti,	tedy	více	jak	šedesát	let.

Práce	na	novoveském	kůru	byla	náročná,	protože	jej	vázala	sko-
ro	každodenně.	Krom	toho	hrál	i	při	jiné	liturgii	než	mešní,	zvláště	
při	pohřbech,	kde	uplatnil	i	své	sestry	jako	zpěvačky,	pak	se	k	nim	
přidaly	i	další,	a	to	Jelena	Balaštíková,	Marie	Trnová	či	Marie	Pe-
prnová	 –	 Botková.	 Náročná	 byla	 hudební	 produkce	 o	 Vánocích	
a	Velikonocích,	především	nácvik	pašijí.

Ve	 dvacátých	 letech	 založil	 také	 kapelu,	 která	 hrála	 světské	
písně.	 Zalubilova	 dechovka	 byla	 zvána	 na	 plesy,	 svatby,	 pohřby,	
obecní	slavnosti.	Byly	to	hodiny	a	hodiny	nejen	hraní,	ale	i	nácviků.	
V	Nové	Vsi	byla	i	konkurence,	známým	hudebníkem	s	obrovským	
vlivem	byl	i	Antonín	Botek	–	Čegela	a	existovala	zde	i	Slezákova	
muzika.	František	Zalubil	však	stále	pevně	seděl	u	varhan	a	stál	
před	muzikanty	s	taktovkou	v	ruce.	Měnily	se	režimy,	móda	střídala	
módu,	varhaník	Zalubil	zůstával.

Zalubilův	 přátelský	 duch	 se	 projevoval	 v	 úzkých	 kontaktech	
s	 farou,	 s	 kanovníky	 Luskou	 a	 později	 Holubem,	 velmi	 často	 se	
navštěvovali,	silným	pojítkem	těchto	vztahů	byly	 i	karty,	navíc	se	
sochařem	Jaroslavem	Foltýnem	a	Janem	Kučerou.

I	 věčný	 varhaník	 a	 kapelník	 stárnul.	 Po	 osmdesátce	 zvolna	
dohasínal,	mohlo	jej	těšit,	že	všechno,	čím	žil,	měl	komu	předat.	
Zemřel	tiše	20.	července	1981	a	je	dobře,	že	je	jeho	hrob	zacho-
ván	a	měl	by	být	zachován	trvale,	už	z	vděčnosti,	za	všechnu	radost	
a	nadšení,	které	svojí	hudbou	v	kostele	i	ve	společnosti	rozséval.

	 Vladimír Teťhal
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Varhaník Zalubil na pohřbu (vzadu v kabátě).

František Zalubil u varhan
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Zpráva o činnosti Tenisového klubu Ostrožská Nová Ves za rok 2015
Tenisová	sezona	2015	byla	zahájena	bri-

gádou	na	tenisových	kurtech	již	28.	3.	2015,	
následně	druhou	brigádou	11.	4.	2015.	Po-
prvé	byl	použit	válec	zapůjčený	firmou	Tufír	
Kunovice,	velmi	se	osvědčil,	počítá	se	se	za-
půjčením	i	v	roce	2016.

První	 soutěžní	 roku	akcí	 roku	2015	byl	
tradiční	turnaj	sponzorů,	který	za	krásného	
počasí	již	podruhé	ovládla	dvojice	Jaroslav	
Peprníček	ml.	–	Marek	Kolečkář,	která	re-
prezentovala	 společnost	 NOVAKİS	 Inter-
national,	s.	r.	o.	Na	druhém	místě	se	umís-
tila	dvojice	Jaroslav	Peprníček	st.	–	Marek	
Otrusina	 hrající	 za	 Ostrožsko,	 a.	 s.	 Třetí	
místo	pak	obsadila	dvojice	Stanislav	Ture-
ček	 –	 Vladimír	 Fiala	 za	 společnost	 Lázně	
O.	N.	V.

Druhou	 akcí	 na	 tenisových	 kurtech	
v	Ostr.	Nové	Vsi	byl	turnaj	spojený	s	osla-
vou	 15.	 výročí	 založení	 Tenisového	 klubu	
Ostrožská	Nová	Ves,	který	se	konal	1.	srpna	
2015.

Na	této	velmi	vydařené	akci	byl	výsledek	
tenisového	snažení	pouze	druhořadou	záležitostí.	V	první	řadě	
byl	tento	nádherný	letní	den	spojený	s	oslavou	15.	jubilea	zalo-
žení	TK	ONV,	předáváním	čestných	diplomů	(Stanislav	Bezděk,	
zasloužilý	 správce	 tenisový	kurtů	 -	 za	dlouholetou	a	obětavou	
péči	o	tenisové	kurty,	Stanislav	Tureček,	čestný	člen	uvedený	do	
síně	slávy	TK	ONV,	Zdeněk	Jirásek	st.	–	obětavost	a	příkladná	
obsluha	při	provozování	bufetu	na	tenisových	kurtech	v	ONV)	
a	v	neposlední	 řadě	byla	akce	 spojená	se	zábavou	současných	
i	bývalých	členů	a	činovníků	TK,	kdy	se	mezi	pozvanými	hosty	
objevila	jména	jako	Toník	Botek,	Toník	Vlk	–	čestní	členové	TK,	
pánové	Kotačka	se	Štěrbou	–	dlouholetí	správci	tenisových	kur-
tů,	Franta	Slezák	–	dlouholetý	předseda	TK	a	spousta	dalších.	
Vynikající	občerstvení	bylo	samozřejmostí	-	gulášek	připravený	
Mirkem	Hlúškem	byl	stejně	jako	grilovaný	vepřík	neodolatelný.	
Krásný	tenisový	a	slavnostní	den	končil	až	v	pozdních	nočních	
hodinách.	Závěrem	nezbývá	nic	jiného,	než	popřát	TK	ONV	do	
dalších	let	v	jeho	dalším	fungování	hodně	štěstí	a	v	neposlední	
řadě	 i	příliv	nových	členů	do	svých	řad,	protože	 těch	neustále	
ubývá.

Třetí	 a	 zároveň	 závěrečnou	 soutěžní	 akcí	 tenisové	 sezony	
2015	byl	tradiční	losovaný	Burčákový	turnaj.

Uskutečnil	se	v	sobotu	3.	10.	2015	se	na	tenisových	kurtech	
v	Ostr.	Nové	Vsi.	I	přes	nezvyklé	a	pozdější	datum	konání	tur-
naje	se	nakonec	akce	zúčastnilo	solidních	18	hráčů,	kteří	byli	na-
losováni	do	9	soutěžních	párů.	Tentokrát	byl	los,	jak	se	později	
ukázalo,	velmi	zajímavý	a	atraktivní	a	turnaj	mohl	vyhrát	který-
koliv	z	vylosovaných	párů.	Pořadatelé	rozdělili	podle	výkonnosti	
páry	do	dvou	skupin	(po	5	a	4	párech).

Ze	 skupin	 postupovaly	 všechny	 dvojice	 kromě	 posledního	
páru	ze	skupiny	o	5	párech.	Tuto	neatraktivní	pozici	nakonec	o	1	
game	obsadila	dvojice	Radek	Kučera	ml./Pavel	Vaněček,	kteří	si	
přijeli	zpestřit	začátek	hokejové	sezony	tenisem	a	dostali	od	po-
řadatelů	divokou	kartu	a	byli	„nalosováni“	společně	do	dvojice.

Ve	čtvrtfinálových	bojích	museli	borci	z	první,	tzv.	vyšší	vý-
konnostní	 skupiny,	 předvést	 to	 nejlepší	 ze	 svého	 tenisového	
umu,	jelikož	páry	z	druhé	skupiny	byly	více	než	důstojným	sou-
peřem.	Opět	se	tak	potvrdilo,	že	najít	„slabší“	pár	na	Burčáko-
vém	turnaji	v	Ostr.	Nové	Vsi	 je	postupem	let	 téměř	nemožné	
a	nasazení	již	není	vůbec	důležité.

Turnaj	nakonec	po	počátečním	trápení	vyhrál	nejvýše	nasa-
zený	 pár	 Jarek	 Peprníček	 ml.	 (ONV)	 s	 Laďou	 Botkem	 (UH)	
před	dalším	nasazeným	párem	Darek	Hráček	 (UH)	 se	Zdeň-
kem	Slachem	(ONV).	Třetí	místo	obsadil	pár	Marek	Kolečkář/

Pavel	Smolík	(oba	ONV)	a	Zdeněk	Lipár	(ONV)/Peťa	Červinka	
(Polešovice).

Tenisový	klub	ONV	děkuje	všem	hráčům,	hlavně	„přespol-
ním“,	za	účast	na	velmi	vydařeném	závěrečném	turnaji	sezony	
2015.	Hlavně	díky	 jejich	účasti	byl	 letošní	 ročník	nejkvalitněj-
ší	 za	 celou	 dobu	 konání	 Burčákového	 turnaje.	 Dík	 patří	 také	
Zdeňkovi	Jiráskovi	st.,	Staňovi	a	Daně	Bezděkovým	za	bezchyb-
ně	zvládnutý	servis	během	turnaje.	Tenisový	klub	ONV	se	těší	
na	podobně	skvělé	akce	i	v	sezoně	2016.

Z výsledků Burčákového turnaje 2015…
čtvrtfinále
Peprníček	ml./Botek	–	Mrazík	(UO)/Rojar	(UO)	7:5
Kolečkář/Smolík	–	Kučera	st.	(ONV)/Slavík	(UO)	6:3
Hráček/Slach	–	Zalubil	(ONV)/Grebeníček	(ONV)	6:2
Lipár/Červinka	–	Valný	(ONV)/Hatlák	6:4
semifinále
Peprníček	ml./Botek	–	Lipár/Červinka	6:1
Hráček/Slach	–	Kolečkář/Smolík	6:4
finále
Peprníček	ml./Botek	–	Hráček/Slach	6:2

Tenisová	sezona	2015	byla	zakončena	brigádou	na	zazimová-
ní	kurtů	7.	11.	2015

Samotný	Tenisový	klub	Ostr.	Nová	Ves	i	v	roce	2015	bojoval	
s	úbytkem	svých	členů,	který	se	pro	rok	2015	zastavil	na	čísle	27	
mužů	(z	toho	2	čestní	členové	–	Antonín	Botek,	Antonín	Vlk)	
a	4	ženy.

TK	i	v	roce	2015	pomáhal	s	organizací	tenisové	školy,	když	
poskytl	1	tenisový	kurt	pro	potřeby	školy	zdarma.

O	tenisové	kurty	se	i	v	roce	2015	příkladně	starali	pan	Sta-
nislav	Bezděk	s	manželkou,	kteří	areál	po	celou	dobu	trvání	te-
nisové	sezony	udržovali	v	bezvadném	a	čistém	stavu,	za	což	jim	
patří	velký	dík	ze	strany	TK.

Stejně	tak	patří	poděkování	panu	Zdeňku	Jiráskovi	za	bez-
chybné	fungování	a	udržování	bufetu	na	tenisových	kurtech	po	
celou	tenisovou	sezonu	2015.

Závěrem	 TK	 Ostr.	 Nová	 Ves	 děkuje	 za	 celý	 uplynulý	 rok	
2015	 všem	 sponzorům	 a	 členům,	 kterým	 není	 lhostejný	 osud	
TK	a	celého	areálu,	za	finanční	podporu	a	hmotné	zabezpečení	
tenisového	areálu.	Do	příští	sezony	2016	přeje	TK	všem	svým	
členům	i	nečlenům	hodně	sportovních	úspěchů	na	kurtech	v	Os-
trožské	Nové	Vsi. Jaroslav Peprníček ml.

Členové tenisového klubu
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Stolní tenis 2015/2016
S	velkou	úlevou	a	také	s	 již	nečekanou	radostí	na	samotném	

konci	bojů	můžeme	konstatovat,	že	soutěžní	sezona	stolního	tenisu	
2015/2016	byla	úspěšná.	Vezměme	to	ale	pěkně	popořadě.

„A“	mužstvo	bylo	nalosováno	do	skupiny	„A“	v	II.	třídě	krajské-
ho	přeboru,	a	jak	se	záhy	ukázalo,	jednalo	se	o	těžší	skupinu.	V	prv-
ní	polovině	sezony	jsme	se	museli	obejít	bez	dlouholetých	opor,	což	
nás	stálo	spoustu	bodů.	Uvolněná	místa	jsme	doplnili	mladými	hrá-
či,	ovšem	krajská	soutěž	je	prozatím	nad	jejich	síly.	Do	druhé	polo-
viny	jsme	tedy	nastupovali	již	v	plné	sestavě,	ale	na	sestupových	po-
zicích.	Bezpodmínečná	nutnost	bodovat	nám	v	důležitých	zápasech	
o	udržení	často	svazovala	ruce,	 takže	před	posledním	soutěžním	
dvojkolem	jsme	byli	na	předposledním	sestupovém	místě	a	neměli	
jsme	již	záchranu	ve	svých	rukou.	Nutně	jsme	potřebovali	vyhrát	
poslední	zápasy	proti	Hluku	a	Otrokovicím	„C“	a	ještě	spoléhat	na	
výhru	Bílovic	v	Bojkovicích.	Po	všech	problémech	během	sezony	
se	na	nás	usmálo	štěstí	a	všechny	tři	nutné	podmínky	byly	splněny,	
takže	jsme	o	1	bod	přeskočili	Bojkovice	a	udrželi	tak	krajský	přebor	
i	pro	příští	rok.	Nejúspěšnějším	hráčem	byl	opět	Josef	Mahdalíček	
ml.,	který	byl	dokonce	3.	nejlepším	hráčem	v	celé	soutěži.

„B“	mužstvo	nastupovalo	v	II.	třídě	okresního	přeboru.	Samo-
zřejmě	jejich	sestava	byla	často	ovlivněna	zastupováním	hráčů	za	
„A“	v	kraji,	ale	vyrovnaností	našeho	družstva	i	celé	soutěže	nako-
nec	skončili	na	pěkném	3.	místě.	Aby	nebylo	překvapení	na	konci	
sezony	málo,	tak	po	barážových	bojích	o	účast	v	krajské	soutěži	se	
podařilo	z	našeho	okresu	postoupit	dvěma	mužstvům,	čímž	se	v	I.	
třídě	okresním	přeboru	uvolnilo	jedno	místo	navíc	a	z	třetí	pozice	
se	stala	pozice	postupová.	Po	třech	letech	tedy	budeme	mít	naše	
„B“	mužstvo	v	nejvyšší	okresní	soutěži.

„C“	mužstvo	nastupovalo	ve	III.	třídě	okresního	přeboru.	Jed-
nalo	se	o	jediné	mužstvo,	které	téměř	celou	sezonu	odehrálo	v	plné	
neměněné	sestavě.	Po	loňském	postupu	z	IV.	třídy	si	„C“	mužstvo	
drželo	stabilní	výkonnost	po	celou	sezonu	a	pohybovalo	se	neustále	
ve	středu	tabulky.

„D“	mužstvo	v	loňském	roce	rovněž	postupovalo	(ze	základní	
třídy)	a	letos	se	účastnilo	IV.	třídy	okresního	přeboru.	Vloni	přetlak	
hráčů	 v	 „D“	 mužstvu	 vyvrcholil	 založením	 „E“	 mužstva.	 Z	 toho	
přetlaku	 zvláště	 mladých	 hráčů	 samozřejmě	 „D“	 mužstvo	 profi-
tovalo,	takže	bez	problémů	drželo	střed	tabulky	a	skutečně	mohl	
k	 soutěži	 nastoupit	 kdokoliv	 ze	 sedmi	 hráčů,	 kteří	 se	 zasloužili	
o	loňský	postup,	aniž	by	tým	ztratil	na	síle.

Jak	jsem	již	zmínil,	novinkou	uplynulého	ročníku	bylo	založení	
„E“	mužstva,	které	jsme	přihlásili	do	základní	V.	třídy	okresního	
přeboru.	 Poprvé	 ve	 více	 než	 padesátileté	 historii	 našeho	 klubu	
nastupovalo	v	soutěžích	dospělých	5	našich	týmů.	Hráči,	kteří	byli	
součástí	loňského	postupového	„D“	mužstva,	byli	samozřejmě	na	
začátku	zklamáni,	protože	se	žebříčkově	do	základu	„D“	neumístili	
a	zbyla	na	ně	opět	„pouze“	základní	třída,	ovšem	počáteční	zkla-
mání	postupně	vystřídala	radost	z	úspěchů	týmu	a	po	celou	sezonu	
hráči	dokazovali,	že	do	vyšší	třídy	skutečně	patří.	Suverénním	způ-
sobem	ovládli	celou	soutěž	a	vybojovali	si	postup	do	IV.	třídy,	kde	
budeme	mít	v	příštím	roce	dva	týmy.	O	body	se	rovnoměrně	dělili	
Martin	Vařecha,	Matěj	Zumr	a	Patrik	Rampáček,	kteří	odehráli	
téměř	všechny	zápasy.	V	důležitých	utkáních	s	předními	 týmy	 je	
ještě	„jistil“	Jiří	Kadlček.

Žákovský	tým	prochází	generační	obměnou,	takže	po	několika	
letech	jsme	postavili	pouze	jedno	žákovské	družstvo.	I	tak	se	nám	
nakonec	4.	místem	podařilo	pro	žáky	udržet	nejvyšší	okresní	žákov-
skou	soutěž	–	1.	ligu.	Nejlepší	žáci	si	již	vyzkoušeli	i	mužskou	soutěž	
v	„E“	mužstvu.

Když	tedy	nakonec	započítáme	záchranu	„A“	mužstva	v	kraji,	se	
kterou	jsme	již	pomalu	přestávali	počítat,	a	postup	„B“	a	„E“	muž-
stev	do	vyšších	tříd,	tak	musíme	být	jednoznačně	spokojeni.	Daří	se	
nám	rovněž	začlenění	mladých	hráčů	do	dospělých	mužstev.	Rádi	
bychom	získali	pro	příští	sezonu	jednoho	zkušeného	hráče	do	„A“,	
aby	se	již	neopakoval	nedostatek	hráčů	pro	krajskou	soutěž.
 Ivo Mikoška

Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 TJ	Slavia	Kroměříž 22 20 0 2 0 290:106 82

2 TJ	Bystřice	pod	Hostýnem	B	 22 16 1 5 0 229:167 71

3 TJ	Spartak	Hluk	 22 14 0 8 0 225:171 64

4 TJ	Sokol	Horní	Bečva	 22 11 3 8 0 207:189 58

5 TJ	Rožnov	pod	Radhoštěm	B	 22 9 5 8 0 190:206 54

6 TJ	Holešov	B	 22 9 4 9 0 192:204 53

7 OST	Bílovice	 22 9 2 11 0 188:208 51

8 TJ	Jiskra	Otrokovice	C	 22 8 3 11 0 189:207 49

9 SK	Slavičín	B 22 6 4 12 0 172:224 44

10 Orel	Ostrožská	Nová	Ves 22 6 3 13 0 180:216 43

11 TJ	Bojkovice	 22 6 2 14 0 173:223 42

12 TJ	Jiskra	Otrokovice	D 22 4 1 17 0 141:255 35

Krajský přebor II. třídy sk. A:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 Vážany-Ořechov	A	 22 18 0 4 0 259:137 76

2 Drslavice-Veletiny	B	 22 17 1 4 0 263:133 74

3 Orel	Ostrožská	Nová	Ves	B	 22 12 1 9 0 212:184 59

4 Bílovice	B	 22 11 2 9 0 221:175 57

5 Újezdec-Těšov	C	 22 11 1 10 0 210:186 56

6 Orel	Uherské	Hradiště	C 22 11 0 10 1 180:215 54

7 Vlčnov	C	 22 7 5 10 0 192:204 48

8 Bojkovice	B	 22 8 2 12 0 200:195 48

9 Břestek	A	 22 8 2 11 1 191:205 47

10 Polešovice	A	 22 9 3 3 7 158:238 45

11 Spartak	Hluk	B	 22 6 4 12 0 173:223 44

12 Velehrad	B	 22 3 1 17 1 116:280 31

Okresní přebor II. třídy:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 Komňa	A	 22 19 0 3 0 260:136 79

2 Drslavice-Veletiny	C 22 17 3 2 0 256:140 76

3 Horní	Němčí	A	 22 14 2 6 0 243:153 66

4 Kunovice	E 22 10 4 8 0 218:178 56

5 Drslavice-Veletiny	D 22 10 3 8 1 198:198 54

6 Zlechov	A	 22 9 4 9 0 211:185 53

7 Vážany-Ořechov	B	 22 9 2 11 0 203:193 51

8 Orel	Ostrožská	Nová	Ves	C	 22 8 5 9 0 192:204 51

9 Bílovice	C	 22 8 3 10 1 180:216 48

10 Nivnice	C	 22 8 1 12 1 179:217 46

11 Velehrad	C	 22 2 3 17 0 134:262 31

12 Dolní	Němčí	F	 22 3 0 19 0 102:294 31

Okresní přebor III. třídy:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 Strání	B 22 19 0 3 0 281:115 79

2 Slavkov	A 22 17 2 3 0 260:136 75

3 Bystřice	pod	Lopeníkem	B	 22 17 0 5 0 236:160 73

4 Bánov	A 22 17 0 5 0 240:156 73

5 Zlechov	B 22 13 2 7 0 223:173 63

6 Orel	Ostrožská	Nová	Ves	D 22 10 2 10 0 205:191 54

7 Vážany-Ořechov	C	 22 8 3 11 0 210:186 49

8 Spartak	Hluk	C 22 8 1 13 0 182:214 47

9 Vlčnov	D 22 6 3 12 1 187:209 42

10 Újezdec-Těšov	D	 22 6 2 14 0 184:212 42

11 Bílovice	D	 22 3 1 18 0 146:250 32

12 Orel	Uherské	Hradiště	D	 22 0 0 21 1 22:374 21

Okresní přebor IV. třídy:

sport
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První	 aprílová	 sobota	 patřila	 u	 jezera	 Kunovská	 tabule	 všem	
sportuchtivým.	 Tradiční	 Novoveský	 přespolák	 zařazený	 do	 pro-
jektu	ČUS	„Sportuj	s	námi“	a	léta	podporovaný	Zlínským	krajem	
i	 obcí	 měl	 báječnou	 kulisu.	 Po	 dopoledním	 pádlování	 úvodním	
dílu	Velkomoravské	ligy	na	dvou	a	čtyřech	kilometrech	za	účasti	
73	 lodí,	 provázelo	 odpolední	 část	 nádherné	 počasí.	 Celkem	 129	
běžců	v	jednotlivých	kategoriích	sledovalo	i	povzbuzovalo	nezvyklé	
množství	přítomných,	kolemjdoucích	i	rekreačních	cyklistů...

Přehled zastoupených klubů a míst:
USK	Praha,	KVS	Hranice,	KRK	Slovan	Hranice,	Kanoistika	

Kojetín,	KK	Olomouc,	TJ	Spartak	Přerov,	SK	Veselí	nad	Moravou,	
Kanoistika	ONV,	Ostrožská	Nová	Ves,	AC	Slovácká	Slávia	Uher-
ské	Hradiště,	AK	E.	Zátopka	Kopřivnice,	DL	ONV-BOX,	FK	Os-
trožská	Nová	Ves,	IN-LINE	Veselí/Moravou,	Kunovice,	Rajhrad,	
1.	FC	Slovácko,	Bzenec,	J.	S.	Team,	Kobalt	Uherský	Ostroh,	SK	
Míkovice,	Orel	Domanín,	Vésky,	Zlín
Nejrychlejší v pádlování na čtyřkilomerové trati (4 kola):
hranický	kajakář	Jakub	Zavřel	(USK	Praha)
kajakářka	Kateřina	Solařová	(Spartak	Přerov)
kanoista	David	Janík	(Ostrožská	Nová	Ves)
kanoistka	Eliška	Jurečková	(Kojetín)
slalomář	Michal	Košík	na	sjezdovém	kajaku	(Veselí	nad	Moravou)
Nejrychlejší v pádlování na dvoukilomerové trati (2 kola), benja-
mínci na minikajacích:
Vojtěch	Macháček	(Spartak	Přerov)
Patricie	Šamšulová	(KK	Olomouc)
Domácí medailisté:
první místa:
kanoisté	David	 Janík	a	 Jiří	Zalubil,	 kajakářka	Adéla	 Janošková,	
kajakář	Jan	Pojezný	a	benjamínek	Adam	Kusák
druhá místa:
kanoistka	 Vendula	 Kyselá,	 kajakář	 Josef	 Húsek,	 benjamínci	 Jan	
Pavlíček,	Ondřej	Prchlík,	Nikola	Gavalová	a	Štěpán	Janoška
třetí místa:
kanoista	Filip	Krušina,	kajakář	Michal	Pjajčík,	kanoistka	Veroni-
ka	Húsková,	benjamínci	Filip	Váverka,	Richard	Podráský,	Denisa	
Krušinová,	Daniel	a	Dalimil	Knotkovi
Běžecká část:
Nejrychlejším	běžcem	na	sedmikilometrové	 trati	byl	dvaačtyřice-
tiletý	Jan	Stindl	z	J.	S.	Teamu,	za	nímž	doběhl	z	osmnáctivteřinou	
ztrátou	Jiří	Daněk	z	Vések	a	třetí	v	celkovém	pořadí	skončil	zlínský	
Jiří	Šimeček.	Z	domácích	skončili	nejlépe	kanoista	Janík,	vítěz	zá-
vodu	juniorů,	celkově	sedmý,	a	dragon	Zbyněk	Ondračka,	celkově	
osmý,	mezi	veterány	čtvrtý.
Ženám	a	dívkám	kralovala	na	dvouapůlkilometrovém	kolečku	ko-
lem	jezera	Kunovská	tabule	přerovská	kajakářka	Ina	Ševčíková.

Povedený, už 39. novoveský přespolák

Vítězové a domácí medailisté:
Trať 7km
muži	Jiří	Stindl,	J.	S.	Team
veteráni	Jiří	Daněk,	Vésky
junioři	David	Janík,	kanoistika	ONV
dorostenci	David	Pavlačka,	Ostrožská	Nová	Ves	(v	minulosti	rov-
něž	člen	oddílu	kanoistiky)
Trať 2,5km
žáci	Roman	Ivánek,	SK	Veselí	nad	Moravou
ženy	Eva	Kyseláková,	Ostrožská	Nová	Ves
veteránky	Ilona	Kapounová,	kanoistika	Kojetín
dorostenky	Adéla	Žákovská,	KVS	Hranice
žačky	Ina	Ševčíková,	Spartak	Přerov
Vendula	Kyselá,	stříbro	v	dorostenkách
Kateřina	Pjajčíková,	bronz	v	ženách
Ondřej	Váverka,	bronz	v	žácích
Trať 1000m
Tadeáš	Jurčeka,	1.	FC	Slovácko
Anna	Pavlíčková,	kanoistika	ONV
Ondřej	Prchlík,	bronz	v	benjamíncích	(2004-2005)
Trať 500m
Michal	Kafka,	FK	Ostrožská	Nová	Ves	a	Vojtěch	Tischer,	kanois-
tika	ONV
Livie	Martochová	KRK	Slovan	Hranice
Nejmladší účastníci
dvouletá	Eliana	Martochová	a	čtyřletý	Alexandr	Berčák	(oba	KRK	
Hranice) Vít Pjajčík
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Kanoistický kaleidoskop
Vodácký ples 
s gymnastickým 
prologem a taneč-
ním programem 
školáků (20. 2.)

Zájem	 o	 ná-
vštěvu	 Vodáckého	
plesu	 v	 Ostrožské	
Nové	 Vsi	 pořa-
datele	 mile	 pře-
kvapil.	 Po	 letech	
nenaplněných	oče-

kávání	se	konečně	domácí	rychlostní	kanoisté	a	dragoni	dočka-
li.	Vše	odstartovala	povedená	gymnastická	premiéra	domovské	
TJ,	kde	nemohla	chybět	kajakářka	Pavlíčková.	Další	kajakářka,	
nyní	 dragonka	 Markéta	 Frantová	 (Kučerová),	 si	 přizvala	 své	
školáky	k	zopakování	plesového	programu	z	bálu	SRPŠ	a	Obce.	
Poté	převzal	otěže	zábavy	výborný	Chillibeat...
V brazilském Ribeirão Claru, italském Bibione i maďarském 
Dombori (27.3.)

Jarní	pádlování	v	teplejších	končinách	se	stalo	nedílnou	sou-
částí	sportovní	přípravy	rychlostních	kanoistů.	Začátkem	břez-
na	se	kajakář	Martin	Mach	vydal	s	tréninkovou	skupinou	Jana	
Součka	do	Brazílie.	Na	tréninový	pobyt	v	italském	Bibione	(5.	
-	 15.	 března)	 navázali	 kanoisté	 přípravou	 u	 Dunaje	 v	 Tolňan-
ské	župě	(18.	-	27.	března).	Součástí	soustředění	v	Dombori	byl	
bleskově	 zorganizovaný	 premiérový	 C.	 K.	 rakousko-uherský	
šampionát	na	dva	kilometry	za	účasti	sedmi	desítek	lodí	bývalé	
monarchie...
První kojetínské zápolení poslední zkouškou na republiku 
v Mostě (17.4.)

Nedělní	Dlouhé	tratě	na	Moravě	-	první	ze	tří	letošních	sou-
těží	 v	 rychlostní	 kanoistice	 pořádaných	 agilními	 organizátory	
v	Kojetíně	byly	po	Novoveském	přespoláku	posledním	závod-
ním	 testem	 před	 mistrovstvím	 České	 republiky	 na	 dlouhých	
tratích	v	Mostě.	Trenéři	Ostrožské	Nové	Vsi	nakonec	vyslali	na	
start	dalšího	dílu	Velkomoravské	ligy	20	pádlujících	od	osmi	do	
osmnácti	let.	Většina	z	nich	absolvovala	singlové	i	deblové	klání	

na	dvou	(12	letí	a	mladší)	respektive	pěti	kilometrech,	z	nichž	
vyšla	s	šestnáctimedailovou	bilancí...
Krajská anketa s Machovou, Pjajčíkovou, Janíkem a Vojtou 
Bernadským (21. 4.)

Tři	jména	z	loděnice	v	Ostrožské	Nové	Vsi	v	anketě	o	nej-
lepší	sportovce	Zlínského	kraje	za	rok	2015,	tak	to	tu	ještě	ne-
bylo!	Ačkoliv	ani	jeden	z	nominovaných	českých	reprezentantů	
od	 jezera	 Kunovská	 tabule	 nezískal	 v	 odborné	 krajské	 komisi	
či	mezi	veřejností	patřičnou	podporu,	jejich	výběr	je	nejen	pro	
rychlostní	kanoistiku	významným	oceněním.	Ostatně	nejlepším	
sportovce	 kraje	 se	 stal	 kanoista	 (sjezdař),	 což	 dokresluje,	 že	
pádlování	se	může	bez	nadsázky	řadit	k	fenoménům	sportu	jak	
v	Čechách,	tak	na	Moravě.	„Okresní“	anketa	tentokráte	výkony	
rychlostních	 kanoistů	 jaksi	 pominula,	 naopak	 Město	 Uherské	
Hradiště	ocenilo	Janíka	a	Zalubila...
Republiková radost v Mařaticích, Zlechově, Sadech, Kunovi-
cích, Chylicích (24.4.)

Při	 vyřknutí	 slova	 „kanoistika“	 si	 zpravidla	 většina	 znalců	
regionu	ihned	vybaví	Ostrožskou	Novou	Ves.	To,	že	toto	olym-
pijské	sportovní	odvětví	už	zdaleka	není	spjato	pouze	s	 lázeň-
ským	 místem,	 dokazují	 výsledky	 mistrovství	 ČR	 na	 dlouhých	
tratích	v	Mostě.	Uherskohradišťská	olympijská	naděje	Jiří	Za-
lubil	triumfovala	mezi	dorostenci,	Kunovjanka	Vendula	Kyselá	
se	zapsala	do	historie	pádlování	na	Slovácku	nečekaným	ziskem	
republikového	stříbra	coby	první	kanoistka.	Následovala	neděl-
ní	stříbra	deblkanoe	Zalubil-Krušina,	Davida	Janíka	(také	C2)	
a	Ondřeje	Prchlíka	na	minikajaku...
Jakub Mlčoch a Martin Mach měřili síly se světovou elitou 
(1.5.)

Ačkoliv	to	v	týdnu	vypadalo,	že	lyžování	by	snad	ještě	mohlo	
být	v	kurzu,	na	račickém	kanále	bylo	o	uplynulém	víkendu	i	hor-
ko.	První	nominační	závod	totiž	napověděl,	 jak	se	komu	bude	
vyvíjet	 sezóna.	Olympijský	 sen	kajakářů	 se	 spíše	zamotal,	nic-
méně	novoveští	borci	pokukovali	spíše	po	šancích	prosadit	se	do	
třiadvacítkového	výběru.	Kanoisté	David	Janík	a	Jiří	Zalubil	ab-
solvovali	testování	adeptů	juniorského	reprezentačního	týmu...

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

Eva Hýbalová – trenérka gymnastek
Významného	životního	jubilea	se	v	měsíci	dubnu	dožila	paní	

Eva	Hýbalová,	dlouholetá	trenérka	a	vedoucí	oddílu	sportovní	
gymnastiky.

	V	naší	obci	oddíl	sportovní	gymnastiky	funguje	již	více	než	
35	let.	U	zrodu	stála	paní	Vlasta	Galušková-Andrlová,	ke	kte-
ré	se	přidala	právě	paní	Eva	s	kratší	přestávkou,	kdy	trénovala	
v	Hluku.	Jubilantka	je	neustále	spojena	s	naším	oddílem.

Kromě	trénování,	a	to	3x	týdně	v	tělocvičně	ZŠ,	působí	na	
závodech	a	na	přeborech	Zlínského	kraje	i	mimo	něj	jako	roz-
hodčí.

Své	 dlouholeté	 zkušenosti	 předává	 ostatním	 trenérkám,	
hlavně	dceři	Petře	Hastíkové,	v	současné	době	i	vnučkám,	které	
s	trénováním	začínají.

V	roce	2015	byla	Odborem	školství	a	sportu	Zlínského	kraje	
vybrána	a	oceněna	mezi	nejlepšími	 trenérkami	a	cvičitelkami.	
V	tom	samém	roce	byla	oceněna	Českým	olympijským	výborem	
za	dlouholetou	aktivitu	ve	sportovním	hnutí.

K	jejímu	životnímu	jubileu	přejeme	hodně	štěstí,	zdraví,	spo-
kojenosti.	Ať	její	elán	a	nadšení	pro	cvičení	vydrží	ještě	dlouho,	
aby	oddíl	sportovní	gymnastiky	i	nadále	fungoval.

Za	vše,	co	pro	oddíl	sportovní	gymnastiky	i	pro	obec	udělala,	
jí	patří	velký	dík	a	velká	gratulace.

Evičko,	vše	nejlepší!	 Ivana Frantová
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Novoveská stopa ve světě velkého fotbalu
Zní	to	neuvěřitelně,	ale	je	to	tak.	Svoji	fotbalovou	kariéru	

bratři	Lukáš	a	Michal	Sadílkovi	zahájili	ve	Fotbalovém	klubu	
Ostrožská	Nová	Ves.	Pravdou	 je,	 že	 starší	Lukáš	začal	v	 šesti	
letech	v	Uherském	Ostrohu.	V	osmi	však	přestoupil	do	našeho	
klubu,	kde	si	ho	vzali	pod	křídla	tehdejší	trenéři	přípravky	pan	
Antonín	Jurásek	(	jeho	děda	a	současný	člen	výboru	FK	)	a	Ivo	
Bedřich.	O	rok	později	začal	s	fotbalem	i	mladší	Michal	a	dědu	
Juráska	doplnila	ve	vedení	 jeho	dcera	Ilona	–	maminka	obou	
talentů.	Dnes	už	je	jisté,	že	obě	tyto	osoby	mají	obrovský	podíl	
na	úspěchu	fotbalových	bratrů.	

Starší	Lukáš	uchvátil	činovníky	1.	FC	Slovácko	(tehdy	ještě	
Synot)	ve	svých	jedenácti	letech	a	s	výjimkou	dvouletého	hosto-
vání	v	FC	Baník	Ostrava	v	dorosteneckém	věku	hájí	jeho	barvy	
dodnes.	Jak	dlouho	ještě,	je	otázkou,	neboť	se	proslýchá,	že	po	
něm	pošilhávají	manažeři	SK	Slavia	Praha.	Ve	svých	19	letech	
má	na	svém	kontě	devatenáct	ligových	startů.	Svoje	fotbalové	
umění	 umocňuje	 i	 na	 poli	 reprezentačním.	 Od	 roku	 2011	 je	
stabilním	 reprezentantem	 ČR	 ve	 svých	 věkových	 kategoriích,	
v	současnosti	je	to	reprezentační	výběr	U	20.	Doposud	odehrál	
53	reprezentačních	utkáních,	ve	kterých	vstřelil	8	branek.

Mladší	 Michal	 následoval	 Lukáše	 o	 dva	 roky	 později,	 ve	
svých	desíti	 letech.	V	týmu	1.	FC	Slovácko	však	vydržel	„jen“	
do	loňského	roku.	Jeho	nesporného	talentu	neodolali	bafuňá-
ři	velkých	evropských	klubů.	Po	absolvování	stáží	v	Juventusu	
Turín	 a	 Feynoordu	 Rotterdam	 zakotvil	 v	 nizozemském	 klubu	
PSV	Eindhoven,	letošním	účastníkovi	ligy	mistrů	UEFA.	Stejně	
jako	Lukáš	má	i	Michal	nastartováno	k	reprezentační	kariéře.	
Od	roku	2014	 je	 jejím	stálým	členem,	momentálně	ve	výběru	
U	17.	Na	svém	kontě	má	35	reprezentačních	startů,	v	nichž	zatí-
žil	konta	soupeřů	9	brankami.	Díky	svému	fotbalovému	umu	se	
stal	v	posledních	dvou	letech	nejlepším	mladším	dorostencem	
ČR.

Věřme	,	že	ačkoliv	už	toho	kluci	Sadílkovi	ve	fotbale	doká-
zali	hodně,	jsou	jejich	kariéry	ve	světě	velkého	fotbalu	teprve	na	
začátku	a	ještě	o	nich	hodně	uslyšíme.	Snad	se	svým	přístupem	
a	pílí	stanou	vzory	pro	současné	i	budoucí	naděje	nejen	novo-
veského	fotbalu	a	vedle	jmen,	jako	byli	Josef	Jelének,	Antonín	
Jurásek	v	minulém	století,	či	Ondřej	Franta,	Lukáš	a	Michal	Sa-
dílkovi	v	tomto,	se	zase	někdy	podívá	do	velkého	fotbalu	další	
odchovanec	novoveského	klubu.	Lukášovi	a	Michalovi	přejeme	
v	 první	 řadě	 pevné	 zdraví,	 hodně	 sportovního	 štěstí	 a	 hlavně	
pokory,	bez	níž	se	neobejdou	na	své	cestě	na	fotbalový	olymp.

Gratulace jubilantovi 
V	zimní	přestávce,	v	době,	kdy	fotbalisti	prožívali	galeje	zim-

ní	přípravy,	se	dožil	významného	životního	jubilea	náš	člen	a		je-
den	z	nejvěrnějších	fanoušků	novoveského	fotbalu	pan	Jaroslav	
Řezáč.	Dne	1.	2.	2016	oslavil	80	let	života.	

Panu	Řezáčovi	jménem	celého	klubu	pogratuloval	předseda	
FK	Marek	Tvrdoň	při	domácí	jarní	premiéře	A	mužstva.	Spo-
lu	s	věcným	dárkem	mu	popřál	hlavně	hodně	zdraví,	životního	
elánu	a	prožití	ještě	spousty	sportovních	zážitků!	Hráči	jej	obda-
rovali	dobrou	předvedenou	hrou	a	vítězstvím	2	:	1	nad	soupeři	
z	Ořechova. Marek Tvrdoň

sport
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70 let 
		2.	3.	 Božena	Botková	 Obecnice	553
		9.	3.	 Helena	Simerská	 Za	Kostelem	709
14.	3.	 Božena	Vrágová	 Zahradní	884
14.	3.	 Marie	Kunovjánková	 Na	Láni	209
20.	3.	 Antonín	Botek	 Nivky	424
28.	3.	 Marie	Vrbová	 Nová	798
29.	3.	 Jiří	Marek	 Obecnice	552
		3.	4.		 Stanislav	Polehňa	 Dědina	334
		8.	4.	 Eva	Hýbalová	 Osvobození	124
27.	4.		 Ivan	Sekáč	 Příčná	811

75 let 
27.	3.	 František	Hruška	 Dolní	396
28.	3.	 Josef	Otrusina	 Kunovská	83
		1.	4.	 František	Matuška	 Drahy	678
		8.	4.	 František	Šaňák	 Družstevní	808

80 let
10.	4.	 Ludmila	Smištíková	 Nová	771
12.	4.	 Ludmila	Řezáčová	 Nová	736
14.	4.	 Antonín	Beneš	 Na	Lapači	60

85 let
		2.	3.	 Marie	Bartoníčková	 Padělky	87
		6.	3.	 Božena	Zalubilová	 Školní	722
29.	3.	 Jindřich	Kolman	 Dolní	796

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

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

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

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

91 let 
31.	3.	 Marie	Speierlová	 Dolní	525
		1.	4.	 Květoslava	Polehňáková	 Chylická	30

92 let 
10.	4.	 Růžena	Raisiglová	 Dědina	432

93 let 
25.	3.	 Josef	Kučera	 Dolní	663

95 let 
11.	3.	 Růžena	Jurásková	 Dědina	47

Zlatá svatba
16.	4.		 Josef	a	Marie	Motyčkovi	 Dědina	65

Svatba
7	.	5.	 Eva	Jordánová	 Záhumení	832
	 Libor	Putna	 Vřesovice

Společenská kronika

	

Společenská kronika
březen - duben 2016

	

Úmrtí
	 27.	2.		 Marie	Vítková	 (1929)	 Dědina	5
	 18.	4.	 Miroslav	Bräuer	 (1950)	 Dědina	149
	 8.	5.	 Anna	Bräuerová	 (1923)	 Chaloupky	160
	 9.	5.	 Marie	Vrbová	 (1926)	 Chylická	125	-	t.	č.	DD	Buchlovice
	 11.	5.	 Antonín	Kauc	 (1952)	 Nová	718
	 11.	5.	 Ladislav	Vodárek	 (1945)	 Chříb	230

Narození:
21.	2.	 Teodor	Pátek	 Na	Hrázi	28
22.	2.	 Ema	Galliová	 Chříb	219
11.	3.	 Štěpán	Korytar	 Dědina	924
12.	4.	 Tobiáš	Habarta	 Záhumení	533
23.	4.		 Erik	Škvařil	 Dolní	362
		4.	5.		 Karolína	Miklošová	 Záhumení	514
		5.	5.		 Mikuláš	Loupanec	 Dolní	433
	10.	5.		 Amálie	Karafiátová	 Chaloupky	156
	12.	5.		 Ema	Peprníčková	 Chylická	39
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