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V poslední školní den se deváťáci sešli na školním dvoře, 
aby slavnostně převzali své poslední vysvědčení 

na základní škole.  

V poslední školní den se deváťáci sešli na školním dvoře
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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
rok 2016 se přehoupl do své druhé 

poloviny. Nastal čas prázdnin a do-
volených. Čas, na který se děti a mlá-
dež těší celý rok. A dovolím si tvrdit, 
že nejenom děti a mládež.

Spousta lidí pod vlivem vlastních 
loňských zkušeností nebo pod vlivem 
zpráv z médií letos volí dovolenou 
buď doma ve vlastech českých a mo-
ravských, nebo na Slovensku. I když 
se ještě necítím tak starý, přece jen si 
z dob svého dětství a dospívání dob-
ře pamatuji prázdninový ruch, který 
panoval v Ostrožské Nové Vsi. Kemp 
naplněný k prasknutí, každou středu 
a pátek řízný bigbít okresního for-
mátu na fotbalovém hřišti nebo na 
hasičské zbrojnici. Návštěvy těchto 
podniků se každou středu nebo pátek 
blížily až pěti stovkám (!) zábavychti-
vých domácích, přespolních či rekre-
antů. Při zamyšlení nad kvalitou teh-
dy podávaného občerstvení, zvláště 
pak nápojů, které pořadatelé nazývali 
vínem, se divím, jak jsme to mohli ve 
zdraví přežít. V pozdější době se pak 
promítalo letní kino. Na koupališti 
a na Čtverci hlava na hlavě.

Doba se pak začala měnit. V pří-
padě zmiňované kvality občerstvení 
naštěstí neporovnatelně k lepšímu. 
Změnil se postupně i počet a poptáv-
ka rekreantů. Náklady na pořádání 
hudebních zábav nebo letního kina vysoce překračovaly tržby za 
ně utržené. Snad kromě myslivců a fotbalistů už je nikdo nepo-
řádal a nepořádá. Hostů kempu ubývalo a délka jejich pobytu se 
zkracovala. Většinu lidí lákalo blízké i vzdálenější zahraničí….

A hle, přešlo dvacet, pětadvacet let a znovu změna! Kemp 
i koupaliště znovu plné. Obojí v novém kabátě a s novými ak-
tivitami. K tomu nový golfový resort a zapomenout nesmím na 
sirnaté lázně. I když je to pochopitelně zásluhou soukromých pod-
nikatelů, kteří tato zařízení provozují, bez obecní infrastruktury 
a vzájemné spolupráce by to určitě nešlo. Ať nezaujatý čtenář sám 
posoudí, jak se mu líbí nebo nelíbí úpravy kolem hřiště, kempu, 
golfu a koupaliště. Myslím si, že se v průběhu času ukázalo jako 
pravdivé, že je daleko výhodnější, když aktivity spojené s rekreací 
provozují soukromé subjekty a obec se stará o zabezpečení ostat-
ních navazujících věcí. Prostě platí „ševče, drž se svého kopyta“. 
Na výtku, že je obec jen tak bohatá, kolik má majetku, namítám, 
že majetek tak říkajíc „zarostlý kopřivami“ anebo jen pronajíma-
ný, je obci na … no, na nic. Ona totiž obec (ani stát) skutečně 
není fi rma! 

V  souvislosti s ulicí Nádražní bych chtěl zmínit důležitou změ-
nu, která u fotbalového hřiště a železničního přejezdu nastane. 
Ve spolupráci s dopravním inspektorátem v Uherském Hradišti, 
vlastně na jeho popud, dojde k výrazným změnám v organizaci 
dopravy.  Zásadní změnou bude změna přednosti v jízdě. Nově 
bude vedená jako hlavní silnice kolem nádraží a hřiště a za přejez-
dem pak směrem do lázní, hlavní tedy bude bude cyklostezka. Uli-
ce Nádražní od hlavní silnice bude vedená jako vedlejší s povin-
ností dát cyklistům (a motoristům) přednost ze směru od nádraží 
a v budoucnu od lázní. Silnice od koupaliště a od fi rmy DOBET 
jsou vedeny jako účelové, tudíž automaticky jako „vedlejší“.  Na-
víc bude v ulici Nádražní ze směru od hlavní silnice namontován 

 Slovo starosty

zpomalovací příčný práh, který bude nezodpovědné, příliš rychlé, 
příliš nepozorné anebo příliš zamyšlené motoristy „umravňovat“. 
Věřím, že tato vynucená změna k větší bezpečnosti cyklistů přejde 
brzy našim řidičům do krve. Svislé i vodorovné značení je pláno-
váno dokončit do konce letošního července. 

Při psaní těchto řádků mě zastihla smutná zpráva. Zemřel 
doktor Antonín Plachý, generální ředitel sirnatých lázní. Bojo-
val dlouho a statečně, tentokrát však byla nemoc nad jeho síly. 
Vzpomínám na období, kdy jsme ve vedení obce spolu s panem 
doktorem vyjednávali podmínky našeho lázeňského „manželství“. 
Bylo to na přelomu tisíciletí. Byl to velmi tvrdý a velmi schopný 
vyjednavač, protože to byl už v té době nesporný odborník v ob-
lasti lázeňství. Musím uznat, že jednal vždy na rovinu a čestně. 
Nikdy vůči nám nepoužil jakoukoli zákeřnost. A protože jsme 
jednali stejně, vytvořil si k vedení obce, k našim lázním i jejich 
zaměstnancům velmi osobní vztah. Vždy mu ležela na srdci spo-
kojenost pacientů a prosperita lázní. Byl náročný na sebe i na své 
podřízené. Zlí jazykové mu sice vyčítali jeho občasnou prchlivost 
a především to, že si lázně takříkajíc přivlastňoval. Já myslím, že 
to pramenilo právě z toho osobního vztahu k novoveským lázním 
a k jejich zaměstnancům. Jako vášnivý muzikant byl také propa-
gátorem a podporovatelem Lázeňského zpívání folklórních sborů 
i Lázeňského kulturního léta s dechovkou. Pane doktore, budete 
rodině jistě chybět. Věřte, že budete chybět i lázním a lidem, kteří 
vás znali.

Byť dnes končím poměrně smutně, rád bych vám všem čte-
nářům Profi lu popřál krásné prázdniny a dostatek odpočinku 
o dovolené. Budete-li mít chuť, najděte si čas třeba i na návštěvu 
našich novoveských rekreačních míst a provozoven. Určitě budete 
spokojeni. Pavel Botek 
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Zpravodajství

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 11. 5. 2016 se konalo 

10. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) prodej pozemků a zřízení předkup-

ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 3“, 
celková výměra 929 m2, manželům 
Lence a Markovi Mikoškovým za 
cenu 710 Kč/m2 + 21 % DPH s tím, 
že budou dodrženy podmínky pro-
deje zveřejněné na úřední desce 
v záměru prodeje a že náklady spo-
jené s převodem nemovitosti hradí 
kupující

b) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 7“, 
celková výměra 942 m2, Ivě a Miro-
slavovi Kunovjánkovým za cenu 710 
Kč/m2 + 21% DPH s tím, že budou 
dodrženy podmínky prodeje zveřej-
něné na úřední desce v záměru pro-
deje a že náklady spojené s převo-
dem nemovitosti hradí kupující

c) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v loka-
litě „Díly od Dědiny – pozemek č. 
8“, celková výměra 943 m2, Michalu 
Bräuerovi za cenu 725 Kč/m2 + 21% 
DPH s tím, že budou dodrženy pod-
mínky prodeje zveřejněné na úřední 
desce v záměru prodeje a že nákla-
dy spojené s převodem nemovitosti 
hradí kupující

d) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 10“ 
celková výměra 927 m2, Mgr. Ve-
ronice Veselé za cenu 726 Kč/m2 + 
21% DPH s tím, že budou dodrže-
ny podmínky prodeje zveřejněné na 
úřední desce v záměru prodeje a že 
náklady spojené s převodem nemo-
vitosti hradí kupující

e) prodej pozemků v lokalitě „Díly od 
Dědiny – pozemek č. 11“, celková 
výměra 770 m2, Vojtěchu Maluško-
vi, za cenu 732 Kč/m2 + 21% DPH 
s tím, že budou dodrženy podmínky 
prodeje zveřejněné na úřední desce 
v záměru prodeje a že náklady spo-
jené s převodem nemovitosti hradí 
kupující

f) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 12“, 
celková výměra 770 m2, Michalu Pa-
luříkovi za cenu 752 Kč/m2 + 21% 
DPH s tím, že budou dodrženy pod-

mínky prodeje zveřejněné na úřední 
desce v záměru prodeje a že nákla-
dy spojené s převodem nemovitosti 
hradí kupující

g) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 1“ cel-
ková výměra 994 m2, Aleně Jozekové 
s tím, že budou dodrženy podmínky 
prodeje zveřejněné na úřední des-
ce v záměru prodeje a ustanovení 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ze dne 13. 4. 2016 a že náklady spo-
jené s převodem nemovitosti hradí 
kupující

h) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 2“, 
celková výměra 906 m2, Jaroslavě 
Čevelové s tím, že budou dodrže-
ny podmínky prodeje zveřejněné 
na úřední desce v záměru prodeje 
a ustanovení Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 12. 9. 2013 
a že náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující

i) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v loka-
litě „Díly od Dědiny – pozemek č. 
4, celková výměra 941 m2, Jaromíru 
Falešníkovi s tím, že budou dodr-
ženy podmínky prodeje zveřejněné 
na úřední desce v záměru prodeje 
a ustanovení Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 13. 9. 2013 
a že náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující

j) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 5“, 
celková výměra 948 m2, Ing. Ond-
řeji Háblovi s tím, že budou dodr-
ženy podmínky prodeje zveřejněné 
na úřední desce v záměru prodeje 
a ustanovení Smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě ze dne 5. 4. 2016 
a že náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující

k) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 6“, 
celková výměra 947 m2, Ing. Ond-
řeji Háblovi s tím, že budou dodr-
ženy podmínky prodeje zveřejněné 
na úřední desce v záměru prodeje 
a ustanovení Smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě ze dne 5. 4. 2016 
a že náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující

l) prodej pozemků a zřízení předkup-
ního práva k nemovitostem jako 
právo věcné k pozemkům v lokalitě 
„Díly od Dědiny – pozemek č. 9“, 
celková výměra 937 m2, Radku Zá-
lešákovi s tím, že budou dodrže-
ny podmínky prodeje zveřejněné 
na úřední desce v záměru prodeje 
a ustanovení Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 10. 9. 2015 
a že náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující

m) prodej pozemků v lokalitě „Díly 
od Dědiny – pozemek S“, celková 
výměra 565 m2, Libuši a Pavlovi 
Paškovým s tím, že budou dodrže-
ny podmínky prodeje zveřejněné 
na úřední desce v záměru prodeje 
a ustanovení Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 6. 4. 2016 a že 
náklady spojené s převodem nemo-
vitosti hradí kupující

n) prodej pozemku na garáž v k. ú. 
Ostrožská Nová Ves nově o výměře 
24 m2, Vlastimilu Strakovi za cenu 
805 Kč/m2 + 21% DPH s tím, že 
budou dodrženy podmínky prodeje 
zveřejněné na úřední desce v zá-
měru prodeje a že náklady spojené 
s převodem nemovitosti hradí kupu-
jící

o) prodej pozemku na garáž v k.ú. Os-
trožská Nová Ves o výměře 24 m2 
Vlastimilu Strakovi, za cenu 1.005 
Kč/m2 + 21% DPH s tím, že budou 
dodrženy podmínky prodeje zveřej-
něné na úřední desce v záměru pro-
deje a že náklady spojené s převo-
dem nemovitosti hradí kupující

p) výběr nejvhodnější nabídky poskyt-
nutí investičního úvěru na fi nan-
cování projektu „Areál obecního 
úřadu Ostrožská Nová Ves“ od 
Komerční banky, a. s., Na Příkopě 
33/969, Praha 1

q) podpis Úvěrové smlouvy s Komerč-
ní bankou, a. s., Na Příkopě 33/969, 
Praha 1, na poskytnutí úvěru ve výši 
50.000.000 Kč

Výše fi xní úrokové sazby v % p. a.  0,44
Doba splatnosti v letech 12
r) zastavení nemovitostí akce „Areál 

obecního úřadu Ostrožská Nová 
Ves“ na parcelách č. 275 a 278 v k.ú. 
Ostrožská Nová Ves jako záruky 
za investiční úvěr podle usnesení 
č. ZO10/2016/22 a podpis zástavní 
smlouvy.

Dne 23. 6. 2016 se konalo 
11. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo:
a) závěrečný účet obce za rok 2015 

včetně výsledku zprávy o přezkou-



4  profil        www.onves.cz

Zpravodajství

mání hospodaření Obce Ostrožská 
Nová Ves za rok 2015, která je pří-
lohou závěrečného účtu obce za rok 
2015 a nápravných opatření k této 
zprávě

b) účetní závěrku obce sestavenou ke 
dni 31. 12. 2015 včetně protokolu 
o schválení účetní závěrky

c) rozpočtové opatření kterým se zvy-
šují celkové příjmy o 34.000 Kč, cel-
kové výdaje snižují o 7.025.600 Kč 
a celkové fi nancování rozpočtu se 
snižuje o 11.059.600 Kč.

d) upravený rozpočet roku 2016 v těch-
to závazných ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 52.784.400 Kč
z toho:
Daňové příjmy –   37 118 000 Kč
Nedaňové příjmy –   6 475 000 Kč
Kapitálové příjmy –  3 400 000 Kč
Přijaté dotace –   5 791 400 Kč
Výdaje upravené celkem - 65 224 400 Kč
z toho:
Doprava –  8.550.000 Kč
Vodní hospodářství –  8.065.000 Kč
Vzdělání –  4.300.000 Kč
Kultura, církve 
a sdělovací prostředky – 3.213.000 Kč
Tělovýchova 
a zájmová činnost –   2.030.000 Kč
Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj  –   6.789.000 Kč
Ochrana životního 
prostředí –   3.679.000 Kč
Sociální péče a pomoc  –   100.000 Kč
Civilní připravenost 
na krizové stavy –    10.000 Kč
Požární ochrana a IZS  –   640.000 Kč
Státní moc, státní správa, 
samospráva a pol. strany  –  26.814.400 Kč
Finanční operace –   873.000 Kč
Vratky a ostatní transfery  –  161,000 Kč
Financování rozpočtu 
upravené celkem –  12.440.000 Kč
z toho:
Krátkodobé fi nancování –  0 Kč
Dlouhodobé fi nancování –  15.000.000 Kč
Splátky dlouhodobých 
půjčených prostředků –   1.160.000 Kč

Opravné položky 
fi nančních operací –   1.400.000 Kč
Upravený rozpočet obce bude zpracován 

pro informační systém dle platné legislativy.
e) poskytnutí účelového úvěru z Fon-

du bydlení obce Ostrožská Nová Ves 
ve výši 100.000 Kč s roční úrokovou 
sazbou 2 % p. a. a dobou splácení 
5 let panu Vladimíru Durďákovi 
a pověřuje starostu podpisem úvě-
rové smlouvy

f) poskytnutí účelového úvěru z Fon-
du bydlení obce Ostrožská Nová Ves 
ve výši 50.000 Kč s roční úrokovou 
sazbou 2 % p. a. a dobou splácení 
5 let panu Petru Blažkovi a pověřuje 
starostu podpisem úvěrové smlouvy.

g) poskytnutí účelového úvěru z Fon-
du bydlení obce Ostrožská Nová Ves 
ve výši 100.000 Kč s roční úrokovou 
sazbou 2 % p. a. a dobou splácení 
8 let panu Pavlu Šáchovi a pověřuje 
starostu podpisem úvěrové smlouvy.

h) poskytnutí účelového úvěru z Fon-
du bydlení obce Ostrožská Nová Ves 
ve výši 100 000 Kč s roční úrokovou 
sazbou 2 % p. a. a dobou splatnosti 
5 let paní Aleně Orlíkové a pověřuje 
starostu podpisem úvěrové smlouvy.

i) schvaluje prodej pozemků a zřízení 
předkupního práva k nemovitos-
tem jako právo věcné k pozemkům 
v lokalitě „Díly od Dědiny – poze-
mek č. 10“, celková výměra 927 m2, 
Mgr. Veronice Veselé a Ing. Janu 
Doruškovi za cenu 726 Kč/m2 + 
21% DPH s tím, že budou dodrže-
ny podmínky prodeje zveřejněné na 
úřední desce v záměru prodeje a že 
náklady spojené s převodem nemo-
vitosti hradí kupující. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy

j) prodej pozemků a zřízení předkupní-
ho práva k nemovitostem jako právo 
věcné k pozemkům v lokalitě „Díly 
od Dědiny – pozemek č. 11, celko-
vá výměra 770 m2, Kamilu Jurčeko-
vi za cenu 709 Kč/m2 + 21 % DPH 
s tím, že budou dodrženy podmínky 
prodeje zveřejněné na úřední desce 
v záměru prodeje a že náklady spoje-
né s převodem nemovitosti hradí ku-
pující. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy

k) prodej pozemku a zřízení předkup-

ního práva k nemovitosti jako právo 
věcné k pozemku par. č. 5619 v k. ú. 
Ostrožská Nová Ves o výměře 1 m2 
panu Bc. Přemyslu Ťokovi za cenu 
650 Kč/m2 vč. DPH s tím, že nákla-
dy spojené s převodem nemovitosti 
hradí kupující. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy

l) záměr prodeje pozemků obce par. 
č. 5656 o výměře 1 179 m2 a par. 
č. 5662 o výměře 1 067 m2.

m) odkoupení pozemku par. č. 5242 
v k. ú. Ostrožská Nová Ves o výměře 
98 m2 od paní Gabriely Cagalové za 
cenu 290 Kč/m2  bez DPH s tím, že 
náklady spojené s převodem nemo-
vitosti hradí kupující. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) písemnou zprávu kontrolního výbo-

ru a fi nančního výboru
b) výroční zprávu společnosti Sirnaté 

lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o., 
za rok 2015

c) informaci starosty obce o nepřizná-
ní dotace z programu MŠMT na 
výstavbu školního víceúčelového 
hřiště

d) informaci starosty obce a právní 
analýzu k podpisu kupní smlou-
vy s manžely Falešníkovými, na 
stavební pozemek v lokalitě Díly 
od Dědiny. Ukládá starostovi a mís-
tostarostce další jednání s manžely 
Falešníkovými o podmínkách kupní 
smlouvy a podání informací na nej-
bližším jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce ruší:
a) usnesení ZO10/2016/7 ze dne 11. 5. 

2016 o prodeji pozemku Mgr. Vero-
nice Veselé, Dědina 66, Ostrožská 
Nová Ves za cenu 726 Kč/m2 + 21% 
DPH

b) usnesení č. ZO10/2016/8 o prodeji 
pozemků v lokalitě „Díly od Dědi-
ny – pozemek č. 11, celková výměra 
770m2, Vojtěchu Maluškovi, z důvo-
dů odstoupení žadatele od podpisu 
smlouvy.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 16. 5. 2016 se konalo 

39. zasedání rady
Rada schválila:
- podpis Dodatku k nájemní smlouvě 

č. 1N09/60 se Státním pozemkovým 
úřadem na pozemky, které obec uží-
vá

-  podpis Smlouvy o dílo se společnos-
tí STRABAG, a. s., k veřejné zakáz-

ce „Stavební úpravy ulice Nádražní 
“ za cenu 1.181.704 Kč vč. DPH

- 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 160 žáků

- prodloužení termínu na podání žá-
dostí o půjčky z Fondu bydlení do 
14. 6. 2016 do 15 hodin.

Rada neschválila:
- návrh společnosti KABELOVÁ TE-

LEVIZE CZ, s. r. o., na ukončení 
analogové formy vysílání programů. 
Rada obce schvaluje fi nanční podíl 
max. do výše 40.000 Kč na zachování 
analogové formy vysílání.

Rada uložila:
- dořešit ve spolupráci s Ředitel-

stvím silnic Zlínského kraje zruše-
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ní Smlouvy o nájmu částí pozemků 
p. č. 9938 (6 m2), p. č.10704/1 (5 m2), 
p. č.1279 (10 m2), p. č.1524 (2 m2), 
p. č.1246 (25 m2) z důvodů dokon-
čení stavby silnice mezi Uherským 
Ostrohem a Ostrožskou Lhotou.

- prokonzultovat s právníkem Doho-
du o narovnání se společností Ener-
gie Pro, s. r. o., Rada obce schvaluje 
podpis Dohody o narovnání zkont-
rolované právníkem

- prověřit text Rámcové smlouvy 
o sdružených službách dodávky 
zemního plynu č. 24000036 se spo-
lečností Energie Pro, s. r. o., práv-
níkem obce. Rada obce schvaluje 
podpis čistopisu prověřené Rámco-
vé smlouvy o sdružených službách 
dodávky zemního plynu č. 24000036

- prověřit text Rámcových smlouv 
o sdružených službách dodávky 
elektřiny č. 14000074 a č. 14000075 
se společností Energie Pro, s. r. o.,-
právníkem obce. Rada obce schva-
luje podpis čistopisů prověřených 
Rámcových smluv o sdružených 
službách dodávky elektřiny

- prověřit prostorové možnosti 
k umístění stojanů na kola u budovy 
ZŠ. Rada obce schvaluje dokoupení 
stojanů na kola před budovu ZŠ

- dohodnout s fi rmou KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ, s. r. o., zachování 
vysílání programu TV SLOVÁCKO.

- projednat na nejbližším zastupitel-
stvu schválení prodeje dalšímu zá-
jemci dle výše nabídky p. Kamilu 
Jurčekovi, Uherský Ostroh

- zajistit podpisy všech Kupních 
smluv na stavební pozemky v lokali-
tě „Díly od Dědiny“ do 10. 6. 2016.

- pozvat na jednání o návrhu zadání 
změny územního plánu územní stu-
die „Využití ploch uvolněných po 
těžbě štěrkopísku – Ostrožská Je-
zera“ zástupce jednotlivých spolků, 
kteří mají působnost v území dotče-
ném navrhovanou změnou.

Dne 31. 5. 2016 se konalo 
40. zasedání rady

Rada schválila:
- projekt na novostavbu RD v k. ú. 

Chylice parc. č. 369, 371/2 podle 
zaslané projektové dokumentace. 
Rada obce ukládá starostovi obce 
vydat stanovisko k projektové do-
kumentaci pro stavební úřad

- žádost p. Žajdlíka o vrácení nákla-
dů spojených s výmazem zástavního 
práva, na pozemku parc. č. 703/3 
v k. ú . Chylice, na žádost obce. 
Rada obce ukládá převést částku 
2.000 Kč na účet žadatele

Rada uložila:
- vydat kladné vyjádření k projekto-

vé dokumentaci společnosti VOL-

TECH, s. r. o., k uložení optické 
sítě v lokalitě novostaveb v ulici 
Školní. Rada obce schvaluje podpis 
Smlouvy o právu provést stavbu se 
společností VOLTECH, s. r. o.

- zařadit paní Růženu Raisiglovou, 
Dědina 432, Ostr. Nová Ves, do se-
znamu důchodců s nízkým příjmem, 
kterým je vyplácen jednorázový fi -
nanční dar

- stornovat duplicitně vystavené fak-
tury za stočné a vyřadit z evidence 
nevymahatelné pohledávky za stoč-
né a nájemné

- v případech doposud neuhrazených 
pohledávek za stočné a nájemné 
najít vhodné řešení vymožení po-
hledávek s právníkem nebo formou 
prodeje pohledávek

- projednat investici do objízdné tra-
sy se zástupci sirnatých lázní a zařa-
dit investici do rozpočtu obce v roce 
2017

- vybudovat nové místo pro sběr tří-
děného kontejnerového odpadu ve 
spojovací ulici mezi ulicemi Dolní 
a Za Kostelem. Rada obce uklá-
dá vyměnit poškozené kontejnery 
za nově dodané společností EKO-
-KOM, a. s.

- pozvat k osobnímu jednání bratry 
Mlýnkovy v týdnu od 6.-12. 6. 2016 
a předložit výsledek jednání radním 
na dalším jednání rady obce.

Rada vzala na vědomí:
- pozvánku na poradu věnující se so-

ciální problematice a ukládá zajistit 
účast zástupců vedení obce dle je-
jich časových možností

- nesouhlasné stanovisko manželů 
Žajdlíkových, Chaloupky 277, Ostr. 
Nová Ves, se záměrem výstavby 
odstavného parkoviště na parc. č. 
371/2 v k. ú. Chylice. Rada obce trvá 
na vybudování odstavného parkovi-
ště z důvodů nebezpečné dopravní 
situace v ulici Chaloupky

- stanovisko SŽDC k nevybudování 
objízdné trasy pro cyklisty a pěší 
během stavby nové komunikace.

Dne 14. 6. 2016 se konalo 
41. zasedání rady

Rada schválila:
- podpis Smlouvy o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene 
č.1030028989/002, Josef Klimosz 
a Barbora Stuchlíková, kabel NN za 
cenu 1.210 Kč vč. DPH

- podpis Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene 
č.1040009880/001, Veronika Hélo-
vá, kabelové vedení NN, pojistková 
skříň za cenu 4.114 Kč vč. DPH

- podpis Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene 
č. 1030031579/001, Andrea Jančá-

řová, betonový sloup, venkovní ve-
dení NN za cenu 10.164 Kč vč. DPH

- podpis Smlouvy o právu provést 
stavbu na parc. č. 2362 v k. ú. Chy-
lice – kabelové vedení k veřejnému 
osvětlení v ulici Kopánky

- výjimku z tržního řádu pro cukrár-
nu Pauline Sweets a povoluje pro-
dej zmrzliny ze zmrzlinového kola 
v katastru obce Ostrožská Nová 
Ves.

Rada vzala na vědomí:
- informaci o nepřidělení podpory 

z Programu na podporu stavební 
obnovy a restaurování památek za-
slanou Krajským úřadem Zlínského 
kraje, Odborem kultury a památko-
vé péče, na opravu zdi hřbitova.

- informaci o schválení dotace 
na „Stavební úpravy – Sakrál-
ní architektura/výklenková kaple 
parc. č. 7314 v k. ú. Ostrožská Nová 
Ves“. Rada obce ukládá danou do-
taci zařadit do rozpočtu obce 2016 
a postupovat v souladu s pokyny pro 
použití dotace.

- žádost p. Kusáka o zábor veřejné-
ho prostranství za účelem zbudová-
ní reklamního poutače dle přílohy 
s tím, že rada obce stanovuje za tuto 
plochu nájemné ve výši 4.000 Kč za 
rok dle žádosti.

- zprávu p. Komárka, koupaliště Al-
batros, o aktuálním stavu dopoje-
ní kanalizace, dopravního značení 
a zbudování parkoviště v blízkosti 
koupaliště.

- výpověď nájemní smlouvy na umís-
tění transformátoru – odběr VN 
pro budovu ČOV s E.ON Distribu-
ce, a. s., Rada obce ukládá vypraco-
vat projekt na výstavbu nové trafo-
stanice v majetku obce u ČOV na 
obecním pozemku.

- zprávu OTR, s. r. o., Buchlovice 
o podílu dividend za rok 2015. Rada 
obce ukládá zahrnout podíl divi-
dend za rok 2015 ve výši 331.500 Kč 
do rozpočtu obce.

- výroční zprávu Sirnatých lázní Ostr. 
Nová Ves za rok 2015 včetně infor-
mace o splátce půjčky. Rada obce 
ukládá předložit zprávu členům 
fi nančního výboru a zastupitelstvu 
obce.

Rada uložila:
- zveřejnit záměr obce o pronájmu 

částí pozemku parc. č. 1466/12 
v k. ú. Ostr. Nová Ves. Rada obce 
ukládá informovat žadatele o zámě-
ru obce vybudovat parkovací místa 
v části pozemku u bytového domu 
č. p. 916 směrem k ulici Sadová.

- projednat s právníkem návrh man-
želů Falešníkových, Školní 521, 
Ostr. Nová Ves na změnu kupní 
smlouvy na stavební pozemek v uli-
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ci Školní. Rada obce ukládá před-
ložit na zastupitelstvu obce sdělení 
k návrhu změny kupní smlouvy na 
stavební pozemek v ulici Školní dle 
požadavků manželů Falešníkových.

- pozvat paní Cagalovou na osobní 
jednání v 24. - 25. týdnu a předložit 
zastupitelstvu obce návrh odkupu 
pozemků pod veřejnou komunikací 
mezi hřbitovem a ulicí Obecnice

- vyvěsit záměr pronájmu části po-
zemku parc. č. 5118/1 v k. ú. Ostr. 
Nová Ves v ulici Nivky

- vyhlásit v měsíci srpnu 2016 II. vý-
běrové řízení pro zájemce o poskyt-
nutí úvěru z fondu bydlení obce 
v celkové částce 250.000 Kč.

Rada pověřila:
- místostarostku projednat platnou 

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 
k ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností. Rada obce uklá-
dá místostarostce informovat čle-
ny rady na nejbližším jednání rady 
o výsledku schůzky s paní Mgr. Ja-
nůškovou MVČR zabývající se pro-
blematikou zrušení nebo zkrácení 
doby nočního klidu v obci.

Dne 28. 6. 2016 se konalo 
42. zasedání rady

Rada schválila:
- podpis Smlouvy o poskytnutí práv-

ních služeb (vymožení dlužných po-
hledávek) s JUDr. Lucií Kavanovou

- podpis Pojistné smlouvy na pojištění 
majetku obce a odpovědnosti. Roč-
ní pojistné činí 122.362 Kč

- přemístění kontejnerů na sběr třídě-

ného odpadu na odstavné parkoviš-
tě na parc. č. 2199 v k. ú. Chylice.

- přidělení mimořádné pololetní od-
měny ve výši 9.000 Kč pro ředitelku 
mateřské školy

- žádost fi rmy RENA NOVA STA-
VEBNÍ, s. r. o., o posunutí termínu 
dokončení akce „Rozšíření hřbitova 
– urnová část“ na 31. 8. 2016 z kapa-
citních důvodů

- pořízení 1 ks hlásiče do ulice U Ráje. 
Rada obce ukládá prověřit nutnost 
pořízení hlásiče v ulici Krátká

- objednávku Regionu Slovácko – 
sdružení pro rozvoj cestovního ru-
chu, Kuchařky tradičních pokrmů 
Slovácka I (12 ks) a Kuchařky tra-
dičních pokrmů Slovácka II. (10 ks).

Rada neschválila:
- nabídku společnosti ALERION,  

s. r. o., na vytvoření nového návrhu 
vlajky obce.

Rada vzala na vědomí:
- výroční zprávu Sirnatých lázní Ostr. 

Nová Ves za rok 2015 včetně infor-
mace o splátce půjčky

- schvaluje přijetí dotace ve výši 
545.092 Kč od Ministerstva země-
dělství ČR. Rada obce schvalu-
je rozpočtové opatření - navýšení 
příjmů v rozpočtu 2016 o částku 
545.092 Kč. Rada obce ukládá po-
stupovat dle podmínek použití sta-
novených dle Rozhodnutí reg. č. 
519/2016-17250BI.

Rada uložila:
- zaslat Krajskému úřadu Zlínského 

kraje v požadovaném termínu klad-

né stanovisko ke stanovení záplavo-
vého území toku Morava a vymeze-
ní aktivní zóny

- projednat s prováděcí fi rmou VW 
Wachal, a. s., zda lze v rámci po-
jištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou třetí osobě uhradit panu 
faráři Josefu Kuchařovi výdaje ve 
výši 28.397 Kč spojené s léčením 
zlomené nohy psa. Rada obce uklá-
dá informovat o průběhu řešení na 
dalším zasedání rady obce

- vyzvat Diakonii Českobratrské círk-
ve k podání žádosti o poskytnutí do-
tace na příslušném formuláři a do-
řešit žádost o poskytnutí dotace na 
dalším jednání rady obce po doruče-
ní žádosti

- vypracovat Smlouvu o záboru ve-
řejného prostranství na 4 parkova-
cí místa pro osobní automobily pro 
účely autoservisu – Jakub Mlýnek. 
Rada obce ukládá projednat mož-
nost zbudování dalších parkovacích 
míst na parc. č. 1013 v k. ú. Ostr. 
Nová Ves

- předložit zastupitelstvu obce záměr 
prodeje části pozemku parc. č. 4107 
v k. ú. Ostrožská Nová Ves.

Rada obce se připojuje:
- k dopisu zaslanému SDŽC a připo-

juje se k řešení vybudování náhrad-
ní cesty po dobu výstavby příjezdo-
vé komunikace do Sirnatých lázní. 
Rada obce ukládá spolupodílet se 
na realizaci výstavby náhradní pří-
jezdové cesty spolu se Sirnatými láz-
němi. 

Monika Pleváková

Kontakty  na zastupitele
Oznamujeme občanům,  že  v  letošním roce byly  zastupitelům obce aktivovány  e- mailové adresy  ve tvaru jméno.

příjmení@onves.cz  (např. jaroslav.novak@onves.cz). Pokud má někdo z občanů zájem, je možné zaslat na uvedené 
e-mailové adresy jednotlivým zastupitelům  dotazy,  připomínky či náměty k chodu a dění v obci. Seznam zastupitelů 
najdete na  stránkách obce http://www.onves.cz/zastupitelstvo-obce.

První svaté přijímání
V neděli  5. června 2016 proběhla v našem kostele 

slavnostní mše svatá, na které 12 dětí poprvé přistoupilo 
k 1. svatému přijímání. Po „slabších“ letech, co se počtu 
dětí týká, je to velmi silný ročník. Jmenovitě děvčata: Na-
tálie Bobková, Leona Lukášová, Sára Kolářová, Karolí-
na Húsková, Natálie Kročšenová a Andrea Kročšenová. 
A chlapci, kteří s děvčaty vytvořili páry: Filip Bartek, Mi-
roslav Lukáš, Alexandr Kadluba, Šimon Svoboda, Viktor 
Kolář a Petr Běhávka. V sobotu odpoledne šly všechny 
děti ke svátosti smíření a v neděli už mohly slavnostně 
v krojích nebo krásných šatech oslavit tuto mimořádnou 
událost v jejich životě. Slavnostně vyzdobený kostel spolu 
s rodiči dětí připravila paní Jiřina Pjajčíková, které moc 
děkujeme! Děkujeme i panu faráři Josefu Kuchařovi, že 
děti na přijetí této svátosti připravil!

Marie Kadlubová
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 Jak pokračují investiční akce?
V minulém čísle Profi lu byli občané obce informováni o le-

tošních plánovaných investičních akcích. To, jak se daří realizač-
ním fi rmám,  je vidět při procházce obcí. Ve středu obce roste 
jako houby po dešti budova nové knihovny, jejíž součástí bude 
i výstavní síň. Na ulici Záhumení se fi rmě VW Wachal, a. s., daří 
úspěšně rekonstruovat bývalou budovu kina. V zahradě nové-
ho obecního úřadu došlo k vyvrtání vrtů pro tepelná čerpadla, 
která budou sloužit jako zdroj energie pro všechny tři nově zbu-
dované budovy. V místě, kde má být postavena nová budova 
obecního úřadu, to zatím vypadá, že zde budujeme bazén. Dle 
informací pamětníků se předpokládalo, že právě v místě budovy 
nového obecního úřadu budou nalezeny zasypané sklepy.  Po 
odkrytí zeminy  bylo skutečně zjištěno, že se v těchto prostorách 
opravdu nachází, a to v rozměrech cca 5,5 x 5,65 m, hloubka 
je 4,7 m. Z těchto důvodů realizační fi rma spolu s projektanty 
a statikem řeší vybudování základů budovy nového obecního 
úřadu na základě nově vzniklé skutečnosti. Ihned po dořešení 
projektu základů obecního úřadu bude probíhat výstavba bu-
dovy dle plánovaného harmonogramu. To,  jak rychle bude pro-
blém vyřešen, se přesvědčíte sami na vlastní oči.  

Při procházce v ulici Nádražní můžete vidět, že se v jar-
ních měsících podařilo vybudovat nová parkovací místa v bez-
prostřední blízkosti nově vybudovaného BIKEPARKu, došlo 
k úpravě krajnic místní komunikace a přefrézování povrchu 
místní komunikace.  Dále byl v ulici Nádražní vybudován chod-
ník směřující od železničního přejezdu kolem areálu Golf Jeze-
ra směrem ke koupališti Albatros, včetně lávky přes Petříkovec 
a výjezdu z golfového klubu. Výstavbou chodníku došlo k zajiš-
tění bezpečného přístupu všech lidí, kteří nejen  v letním období 
využívají tuto oblast k rekreaci a k odpočinku.

Když si vyberete trasu procházky směrem na Kunovice, vy-
dejte se směrem na Šotorec a podívejte se na místo za hotelem 
U Lázní. Právě tam probíhají práce na opravě kapličky. Koneč-
nou podobu by měla kaplička získat v průběhu měsíce července.

Pokud se vydáte na procházku směrem  k Ostrožské Lhotě, 
určitě si všimnete, že se buduje zeď hřbitova na nových zákla-
dech.  Z počátku se realizující fi rmě moc nedařilo, ale v sou-
časné době nová hřbitovní zeď dostává podoby, jakou má dle 
projektu mít.  V měsících květnu a červnu byla provedena opra-
va chodníčků na starém urnovém háji. Došlo také k vybudování 
22 dvou nových urnových míst.  V letních měsících dále dojde 
k vybudování nové části urnového háje v modernější podobě 
a zbudování cca 50 urnových míst. Práce by měly být dokončeny 
do konce prázdnin.

V měsíci květnu a červnu také došlo v ulici Polní k vybudo-
vání inženýrských sítí.

Na ostatních akcích, jako je oprava místní komunikace v čás-
ti ulice Padělky a v ulici Kopanice - na Dufkáči, chodník v ulici 
Osvobození směrem do Chylic, vybudování inženýrských sítí 
pro výstavbu nových rodinných domů v ulici Školní, parkova-
cích míst v Chaloupkách a v ulici Sadová, se usilovně pracuje, 
připravuje se projektová dokumentace a dokumentace týkající 
se výběru zhotovitele. 

Co říct závěrem? Všem, kteří se podílejí jakýmkoliv způso-
bem na realizaci těchto akcí, přejeme hodně zdaru, sil a spoustu 
krásných slunečných dnů bez úmorných veder. 

Všechny občany v místech, kde se provádějí stavby, rekon-
strukce a opravy, prosíme o trpělivost a pevné nervy a také jim 
přejeme krásné a odpočinkové léto. 

 Jaroslava Bedřichová

Otázky kolem Boží muky u lázní
V současnosti probíhá důkladná oprava Boží muky u lázní 

a současně úprava okolí. Pro Novovešťany je to stavba trochu 
záhadná, protože se o ní nenacházejí žádné záznamy, a tak je 
nad ní více otazníků než jasných faktů. Pokusím se shrnout to, 
co víme, a položit otázky, na něž bychom rádi znali odpověď.

V první řadě jde o pojmenování stavby. V našem středoev-
ropském prostoru se od středověku, zvláště v baroku, stavěly 
kamenné sloupy, které připomínaly sloup, u kterého byl při 
bičování přivázán Ježíš Kristus. Těmto sloupům se říkalo Boží 
muka. Později se místo kamenných sloupů začaly budovat zdě-
né sloupy se stříškou, často čtvercového nebo trojúhelníkového 
půdorysu. Pokud tyto stavby byly určeny nějakému svatému, 
mluví se dnes o „pokloně“ například svatému Janu. Myslím, že 
označení poklona je našim lidem cizí, ač se občas uvádí v od-
borné literatuře. Označení kaplička patří k takovým stavbám, 

do kterých se dá vstoupit a kde 
je oltář. To, co stojí u lázní, si 
zaslouží tedy označit jako Boží 
muka.

Jak je tato stavba stará? 
Budu se držet faktů, nikoli fan-
tazií a pověstí. Je zachycena na 
prvním vojenském mapování 
z let 1764 – 1768. Můžeme se 
pokusit o bližší datování. Stav-
ba Boží muky nejspíše probí-
hala v době míru a u nás začaly 
války s Pruskem roku 1740 a po 
přestávce pokračovaly pře-
devším v letech 1756 – 1763. 



8  profil        www.onves.cz

Vzpomínka na pana Antonína Plachého
Dne 12. 7. 2016 zemřel po dlouhé těžké nemoci MVDr. An-

tonín Plachý, zakladatel lázeňského řetězce ROYAL SPA a  ře-
ditel Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves.

Spolupráce naší obce s Dr. Plachým začala v roce 2000, kdy 
jeho společnost IBC ROYAL vstoupila do Sirnatých lázní Ost-
rožská Nová Ves. Díky jeho bohatým zkušenostem a znalostem 
nastala nová etapa v rozvoji lázeňství v Ostrožské Nové Vsi.  
Lázně se pod jeho vedením dobudovaly a dovybavily tak, že se 

kvalitou a poskytovanými  službami  mohou zařadit mezi uzná-
vaná zdravotnická zařízení.

V poslední době se díky jeho vydatné pomoci podařilo obci 
získat statut lázeňského místa, o který obec mnoho let usilova-
la. Jako lokální patriot, pocházející  z Vlčnova, měl zájem, aby 
se Ostrožská Nová Ves dostala do povědomí  široké veřejnosti 
doma i v zahraničí jako lázeňská obec, poskytující kvalitní služ-
by i příjemné prostředí k pobytu.  

Dr. Plachý byl člověk přísný, ná-
ročný ke svým spolupracovníkům, ale 
hlavně sám k sobě.  Ale byl také člověk 
spravedlivý a vždy ochotný pomoci. 
Jeho spolupráce s obcí byla vždy vel-
mi vstřícná a korektní. Podporoval jak 
rozvoj a zkvalitňování lázeňství, tak 
i kulturní aktivity v lázeňském parku. 
Jako bývalému muzikantovi mu dělalo 
radost založení tradice dechovkových 
odpolední na kolonádě.  

Společnost Sirnaté lázně Ostrožská 
Nová Ves,  ale i všechny ostatní spo-
lečnosti v rámci  ROYAL SPA  v něm 
ztrácejí  osobnost s bohatými zkuše-
nostmi a znalostmi v oboru, ale i člo-
věka se vztahem a pochopením pro 
každého zaměstnance.  

Svou prací pro sirnaté lázně se Dr. 
Antonín Plachý zapsal hluboko do ži-
vota obce Ostrožská Nová Ves. Za to 
mu patří naše úcta a poděkování.  

Hana Kosíková,  Stanislav Tureček

Ze života obce

Z toho důvodu bych ji datoval spíše před rok 1740. V našem 
okolí máme několik podobných staveb. O některých nic nevíme, 
o jiných něco málo. Přesně stejná Boží muka je u Svodnice před 
Milokoštěm, též je na vojenském mapování ze 60. let 18. století. 
Ale ve Veselí jsou podobné stavby trojúhelníkového půdorysu, 
o kterých víme, že byly postaveny při dokončení veselského 
servitského kláštera. Ten byl hotov ve 30. letech 18. století. Ne-
můžeme říci, zda veselské stavby ovlivnily architekturu Božích 
muk u lázní a u Milokoště nebo naopak. Z toho mně vyplývá, že 
naše Boží muka byla nejspíše postavena ve 30. letech 18. století, 
tedy ještě před nastoupením Marie Terezie (1740 – 1780) a vál-
kami s Pruskem. Mohla by být starší? Snad, ale ne mnoho, po-
dle stylu by se měla řadit do výše uvedeného období, nejpozději 
však někdy po roce 1715, kdy ustaly kurucké vpády a skončila 
velká morová epidemie.

Zarážející je shodnost s Boží mukou u Svodnice před Milo-
koštěm. Je mezi nimi souvislost? Před několika týdny jedni No-
vovešťané uvedli zajímavou informaci, a sice, že se jedná o třetí 
zastavení křížové cesty, na kterém se připomíná první Ježíšův 
pád pod křížem. Boží muka u Milokoště připomíná svým no-
vodobým obrazem a textem 4. zastavení – Ježíš potkává svou 
Matku. Protože nikdo neuvedl, že by se v novoveské Boží muce 
zachovalo něco na připomenutí třetího zastavení a v milokošť-
ské Boží muce je zobrazení novodobé. Nevíme, zda jde o novo-
dobou konstrukci, nebo jde o tradici starou několik staletí.

Pokud by se jednalo v obou případech o část křížové cesty, 
pak jaké? Procházíme-li mapu prvního vojenského mapování, 
pak tam náznak čtrnácti zastavení nenajdeme. Je tam sice něko-
lik dalších Božích muk zaznačeno, dvě mezi Ostrožskou Lhotou 
a Milokoštěm, ale čtrnáct zastavení se nedá dopočítat. Setkává-
me se však s tím, že 12. zastavení ze čtrnácti zastavení křížové 
cesty bývá kalvárie, čili tři kříže, nikoli zděná stavba. Nabízejí 
se tyto hypotetické úvahy, na něž bychom rádi znali odpověď:

1. Jde o torzo křížové cesty, která nikdy nebyla dostavěna.
2. Tato křížová cesta mohla směřovat ke svatému Antonín-

ku na Blatnické hoře, nebyla však dokončena v plánované 
podobě.

3. Tato křížová cesta mohla vést do Skalice a měla různá 
zastavení nebo nebyla nikdy dokončena. Proč do Skalice? 
Šiřiteli pobožnosti křížové cesty byli františkáni, ti jediní 
měli právo křížovou cestu zakládat a posvětit. Františkán-
ský klášter v Uherském Hradišti a františkánský klášter 
ve Skalici byly družební kláštery, patřily do uherské pro-
vincie sv. Salvátora, v Hradišti byli často Slováci a Maďaři 
a ve Skalici a v dalších slovenských klášterech řeholníci 
ze Slovácka. Proto se mohla objevit myšlenka, že by oba 
kláštery, hradišťský a skalický, spojovala křížová cesta. 
Navíc v obou městech byly i jezuitské koleje a počátkem 
18. století zbudovali skaličtí jezuité nad městem u rotun-
dy sv. Jiří kalvárii, ovšem tamní zděná zastavení jsou až 
z počátku 19. století. Skalická kalvárie by mohla však do 
této křížové cesty zapadat. A pak by u Nové Vsi skutečně 
mohlo být třetí a u Milokoště čtvrté zastavení s tím, že 
zřejmě nikdy nebyl celý projekt realizován.

4. Ani novoveská a ani milokošťská Boží muka nebyla ve 
skutečnosti součástí křížové cesty, jen byly postaveny ve 
stejné době podle stejného plánu a představa křížové ces-
ty je „pověst“.
Toto je však hypotetická úvaha.  Třeba se časem posuneme 

dál, a tak zůstaneme zatím u datování Boží muky do 30. let 18. 
století, a to tak na 90 procent. Každopádně je Boží muka u lázní 
nejstarší stavební památkou, kterou v Nové Vsi máme a k je-
jímuž stáří se můžeme vyjádřit. Starší by mohl být novoveský 
lichtenštejnský dvůr, fara je až z roku 1751 a kostel z roku 1770. 
A tak máme dál nad čím bádat a o čem přemýšlet.

Vladimír Teťhal
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Všichni jsme si rádi hráli
Obec Ostrožská Nová Ves a soukromí sběratelé manželé 

Čiernikovi, uspořádali výstavu historických hraček, panenek, 
pokojíčků, autíček, knížek, divadla z dob našich babiček i ma-
minek. Všichni jsme si rádi hráli. Výstava se konala 2. – 5. červ-
na 2016 na Památkových domcích v Ostrožské Nové Vsi. Měla 
obrovský úspěch, o čemž svědčí velká návštěvnost. Taktéž byli 
nadšeni z návštěvnosti i vstřícnosti obecního úřadu manželé 
Čirnikovi, a proto cituji slova paní sběratelky:

„Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu v Ostrožské Nové 
Vsi za umožnění výstavy panenek a hraček v prostorách Památ-
kového domku. Byla jsem překvapená zájmem dětí ze základní 
školy. Divadlo a obchod 
pro ně byl velkým láka-
dlem. Děvčata ukazovala, 
kterou panenku mají po 
babičce. Obrovský zájem 
byl o kuchyňky. Zvlášť o tu 
zapůjčenou od paní Vain-
lichové z Ostrožské Nové 
Vsi, která měla umývací 
stůl. Hudební nadání se 
projevilo u všech dětí i ze 
školky. 

Projet se na tříkolce či se pohoupat na koni, to byla paráda. 
Holky obdivovaly kočárek paní Mezírkové z Ostrožské Lhoty.  
Všichni ochutnali křížaly, které některé děti ani neznaly.

Dospělí návštěvníci vzpomínali na své dětství, co četli, na 
ovečky a vlky nebo promítání fi lmů. Ženy si představily práci 
s vyvařováním plen, háčkováním či pletením oblečení pro děti. 
Panenky, po kterých toužily a které měly, páni na stavebnici 
Merkur a různá auta. 

Podle nás se všichni shodli na hezkých vzpomínkách. Spojili výlet 
s prohlídkou Památkového domu, který na ně udělal velký dojem. 

Děkuji všem, kteří se přišli podívat, i dárcům za hračky, kte-
ré mi darovali.“

I my manželům mnohokrát děkujeme a věříme, že další zají-
mavé a lákavé výstavy se v Památkových domcích budou konat.

Miroslava Vajdíková

Ze života obce

Přírodní koupaliště Albatros

Přírodní koupaliště Albatros se nachází asi 200 m severo-
západně od Ostrožské Nové Vsi. Jedná se o bývalou pískovnu 
a díky štěrkovému podloží je na tomto koupališti voda neustále 
čistá a kvalitní. Koupaliště v roce 2010 změnilo majitele a stále 
prochází rekonstrukcí ke zvýšení spokojenosti stávajících a bu-
doucích návštěvníků. Koupaliště je vhodné zejména pro rodiny 
s dětmi k trávení volného času a relaxaci. V areálu se nachází 
autokemp, chatky, bungalovy, bufet, restaurace, sociální zaříze-
ní, kabinky pro převlékání, vnitřní a venkovní sprchy.  Pro děti je 

zde plno atrakcí – pirátská loď, houpačky, prolézačky, skluzav-
ky apod. K dalšímu vyžití nabízí koupaliště zapůjčení lehátek, 
vodních šlapadel, loděk, pevných lehátek, badmintonových sad, 
míčů a sítí na volejbal.  Zájemci o rybaření si mohou na přírod-
ním koupališti koupit povolenku k rybolovu, povolenky nejsou 
podmíněny členstvím v rybářském svazu. Způsob a podmínky 
rybolovu jsou upraveny místním řádem. Návštěvníci ocení čis-
totu všech prostor koupaliště – restaurace, bufetu, sociálního 
zařízení, prostor na terase, pláže i ubytování v autokempu.

Na koupališti se stále buduje. Před několika týdny vybudo-
vali nové sociální zařízení. Velkým plusem je i nový chodník od 
železničního přejezdu až po koupaliště, které vybudovala obec. 
Koupaliště Albatros otevírá své brány ke koupání mezi prvními 
přírodními koupališti v regionu – letos tomu bylo na začátku 
června. Koupaliště má své webové stránky, na kterých najdete 
všechny informace. Pracovníky čeká na koupališti ještě mnoho 
práce, ale to se zase dozvíme příští rok, co pro své návštěvníky 
vybudovali, opravili a přichystali. 

 Provozovateli koupaliště Albatros přeji jen a jen krásné dny 
a mnoho spokojených návštěvníků. 

Miroslava Vajdíková

 
TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 13.VI.2016 

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE 
 

 

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června v den narozenin objevitele 
Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní 
organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.  
Světový den mám připomenout ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat 
část sebe sama pro záchranu druhého člověka.  
 Téma letošního Světového dne zní 
KREV NÁS SPOJUJE.  
WHO při příležitosti letošního   
Světového dne připománá loni 
vyhlášený cíl – dosáhnout do 
r. 2020 100% bezpříspěvkovosti 
odběrů krve ve světě – momentálně 
je to 62 zemí, včetně samozřejmě 
ČR, kde tohoto cíle v případě plné 
krve bylo dosaženo již v r. 1982…  
Připomeňme, že kampaň za 
dárcovství oproštěné od finančních 
motivů byla Červeným křížem 
vyhlášena v r. 1959 a v Českoslo-
vensku ji tehdejší ČSČK zahájil již 
v r. 1960. 
Výchova k bezpříspěvkovému 
dárcovství krve a jejích složek a 
oceňování dárců krve patří od té 
doby k hlavním programovým 
činnostem Českého červeného 
kříže, který spolupracuje s 
transfuzními zařízeními 
 
Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – 
podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve , neboť celkový počet dárců u nás dosud 
nedosahuje početního stavu doporučeného WHO.  
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TÉMA - odpady

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje 

v roce 2016 v České republice systém zpětného 
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotře-
bičů. Je to stejný systém jako ve zbytku Evropy. 
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat 
svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru 
s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už 
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich 
prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 
000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti 
více než 245 000 tun.

Dosloužilo i vám doma některé elektroza-
řízení? Nevyhazujte je do běžného komunální-
ho odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud 
bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané 
suroviny dále poslouží při výrobě nových spo-
třebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elek-
trozařízení odložit:

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče ode-
vzdat bez ohledu na místo bydliště.

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spo-
třebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle 
novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí 
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spo-
třebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli 
nuceni koupit si nový.

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. 
V rámci projektu „Jsem zpět“ (www.jsemzpet.cz) můžete do-
konce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně 
funkční elektrospotřebič a ten projde přísnými zkouškami, mů-

žete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu 
ohrožených dětí.

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už 
více než 1000 hasičských sborů po celé republice.

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně 
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vy-
sloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž 
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v po-
době slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte 
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a face-
bookový profi l Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální 
informace. 

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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ŠKOLA

Červen v mateřské škole
Je již v naší mateřské škole tradicí, že poslední měsíc škol-

ního roku bývá nabitý různými akcemi a zážitky pro naše děti. 
Letos tohle všechno bylo umocněno ještě tím, že naše mateřská 
škola získala v soutěži týdeníku Dobrý den s kurýrem „ŠKOL-
KA SNŮ“  krásné třetí místo. Tímto bychom moc chtěli podě-
kovat rodičům a všem příznivcům naší školky za velké množství 
hlasovacích kuponů, které nám toto místo zajistily. Děti, kromě 
sladké odměny, dostaly ještě tři výhry. Nejstarší předškoláci 
měli možnost strávit celé dopoledne v kině Hvězda, kde kro-
mě pohádek, různých her a tvořivých činností si mohli prohléd-
nout i zákulisí kina. Děti střední věkové skupiny navštívily hrad 
Buchlov, kde je princezna provázela velkou částí interiéru hra-
du. Nejmladší děti a jejich paní učitelky si potom v rámci odmě-
ny za výhru udělaly výlet do Ostrožské Lhoty, aby tady strávily 
hravé dopoledne v relaxační zóně.

Další červnovou akcí, která se již pomalu stává tradicí, je 
předškoláky oblíbený cyklovýlet.  Letos jsme vyrazili zatím 
s největším počtem předškoláků opět po cyklostezce do Kuno-
vic. Cestou jsme navštívili zdejší lázně, dále pak muzeum letadel 
a odměnou za fyzický výkon dětí bylo hravé dopoledne v Ok-ba-

ru v Kunovicích. Týden nato následovala“ Indiánská noc“ v ma-
teřské škole. Děti prožily večer plný dobrodružství, indiánských 
her a zábavy. Zvládly stezku odvahy po setmělé zahradě i noc 
odloučení od rodičů s přehledem. Ráno se pak probudily do 
prosluněného dne a plni nových zážitků a poznatků odcházely 
se svými rodiči domů.

Završením školního roku bývá pasování předškoláků na ško-
láky a zahradní slavnost pro všechny děti a jejich rodiny. I letos 
se tato akce velmi zdařila. Po slavnostním pasování děti čekalo 
odpoledne strávené společně se svými rodiči a paní učitelkami. 
I přesto, že sluníčko hřálo o kousek víc, než bychom si přáli, 
dokázali jsme si všichni toto sváteční odpoledne a večer užít.

Celý kolektiv mateřské školy děkuje rodičům za spolupráci 
v tomto školním roce, přejeme vám všem hezké prázdniny strá-
vené v pohodě se svými dětmi a v příštím školním roce se na vás 
budeme těšit.

Kateřina Kusáková     
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Slavnostní loučení deváťáků
V poslední školní den se de-

váťáci sešli na školním dvoře, aby 
slavnostně převzali své posled-
ní vysvědčení na základní škole. 
Den byl plný očekávání a také 
rozrušení, protože na všechny 
dopadal fakt, že deváťáci jsou na 
této škole naposledy. Ceremoniál 
vedla paní Hana Glacová a zú-
častnili se jí pan starosta Pavel 
Botek, paní místostarostka Jaro-
slava Bedřichová, ředitelka školy 
Alena Horáková a třídní učitelka 
Markéta Frantová. Jako na začát-
ku školního roku uváděli deváťáci 
prvňáčky do jejich prvního školní-
ho dne, tak prvňáčci doprovázeli 
deváťáky v jejich poslední den. 
Pod vedením paní učitelky Denisy 
Hanáčkové si prvňáčci připravili 
písničku na rozloučenou a předa-
li svým starším spolužákům malý 
dárek. Pak už třídní učitelka pře-
dala každému deváťákovi jeho poslední vysvědčení na základní škole. Zároveň byly předány pochvaly a ocenění jak třídní učitelkou, 
tak ředitelkou školy. Ocenění byla předávána nejenom za prospěch s vyznamenáním po celou dobu školní docházky a za úspěchy 

při reprezentaci školy v soutěžích, ale také za práci pro třídu a ško-
lu a celkovou aktivitu při školních akcích. Pochval se tak dostalo 
Máriu Herákovi a Jakubu Lukešovi za výborné studijní výsledky 
a úspěchy při reprezentaci školy v jazykových a přírodovědných 
soutěžích, dále Tereze Vojtkové, Karle Smištíkové, Tomu Ondrač-
kovi, Anetě Hůskové, Dominiku Miklíčkovi, Ondřeji Kučerovi, 
Kateřině Červenákové a Markétě Ryšavé. S oceněním dostali žáci 
knižní odměny a drobné dárky. Hynek Helmich a Tereza Vojtková 
se pak ve svém projevu rozloučili za třídu se všemi učiteli, předali 
jim růži na rozloučenou a poděkovali za všechno, co je ve škole 
potkalo. Usoudili, že vše je posunulo v jejich životě dál a vše pro ně 
bylo životní zkušeností. Loučení bylo velmi emotivní a nikomu se 
nechtělo udělat poslední krok ven ze dveří. Nicméně poslední krok 
a zároveň ten první do nové životní etapy udělali všichni. 

 Markéta Frantová

škola
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Matematická hvězda zazářila
Letošní rok se neobešel bez matematických soutěží. 

Jak jsme zmiňovali dříve, jedná se o soutěže Matema-
tický klokan, Matematická olympiáda a Pythagoriáda. 

Ale něco bylo přece jen jinak. Letos poprvé se do 
těchto soutěží zapojila pátá třída a úspěch na sebe ne-
nechal dlouho čekat. 

Nejzářivější matematickou hvězdou se bezpochyby 
stala Radka Šálková, která naši školu reprezentovala ve 
všech třech soutěžích a dosáhla vynikajících výsledků.

V lednu se Radka zúčastnila okresního kola Matematické 
olympiády, kde obsadila krásné dělené 6. místo. Na pomyslnou 

„bednu“ jí chyběly pouze dva body. 
V březnu se přidaly další úspěchy, kdy v okresním 

kole Pythagoriády obsadila dělené 5. místo, ale na dě-
lenou první příčku ztratila pouze bod.

Ale nejzářivěji se projevil její matematický um 
v Matematickém klokanovi, kde v kategorii KLO-
KÁNEK obsadila v okresním kole dělené 1. místo 
a v krajském kole z toho bylo krásné 2. místo.

Radko, přeji ti v dalším studiu minimálně stejně 
dobré výsledky jako doposud. 

Jana Jurásková

Matematické soutěže 2015/2016
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA:

Přibližně 25 zadání matematické olympiády bylo rozdáno 
v 5. – 9. ročníku. Řešení odevzdali 4 žáci (Radka Šálková a On-
dřej Sucháň z 5. ročníku, Patrik Lúčný z 6. ročníku a Michaela 
Hrušková ze 7. ročníku). Všichni byli úspěšnými řešiteli školní-
ho kola a postoupili do kola okresního, které se pro 5. ročník 
uskutečnilo 19. ledna 2016 a pro 6. a 7. roč 5. dubna 2016. Rad-
ka Šálková a Patrik Lúčný se stali úspěšnými řešiteli i v okres-
ním kole. Gratulujeme.

Je nutné podotknout, že každoročně se potýká matematická 
olympiáda s malým počtem řešitelů, pravděpodobně proto, že 
této soutěži musí žáci věnovat svůj volný čas doma a vyřešené 
příklady odevzdávají svému učiteli ke kontrole. Žáci také po-
ukazují na vysokou obtížnost příkladů. Také z tohoto důvodu 
musíme poděkovat našim čtyřem statečným, kteří se nevzdali 
a reprezentovali naši školu.
PYTHAGORIÁDA:

Počet řešitelů: 60 žáků ( 5. – 8. ročníku)
Umístění: 
5. ročník: 
1. místo: Radka Šálková 11 b.
2. místo: Ondřej Sucháň 10 b.
3. místo: Magdalena Lukešová 9 b.
V této kategorii jsme měli dva úspěšné řešitele, ale díky ob-

tížnosti daných příkladů postoupili do okresního kola tři zástup-
ci páté třídy.

6. ročník: 
1. místo: Elen Hendrychová a Patrik Lúčný 10 b. 
7. ročník: 
1. místo: Michaela Hrušková
Zadání školního kola v této kategorii bylo velmi těžké a na 

naší škole se nenašel ani jeden úspěšný řešitel. Do okresního 
kola postoupila Michaela Hrušková, protože získala nejvíce 
bodů. Je nutno podotknout, že úspěšných řešitelů této kategorie 
bylo v celém okrese jen 6.

8. ročník: 
1. místo: Iveta Tvrdoňová
V této kategorii opět nemáme úspěšného řešitele, což znovu 

poukazuje na velmi těžké zadání soutěžních příkladů. 

Okresní kolo Pythagoriády se uskutečnilo pro 6. – 8. roč-
ník 25. května 2016 a pro 5. ročník 23. března ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště. Do okresního kola postoupili a naši ško-
lu reprezentovali za 6. ročník Patrik Lúčný a Elen Hendrychová, 
za 7. ročník Michaela Hrušková a za 5. ročník Radka Šálková, 
Ondřej Sucháň a Magdalena Lukešová. Všichni žáci páté třídy 
se stali úspěšnými řešiteli a opět jim gratulujeme.
MATEMATICKÝ KLOKAN:

Datum: 18. 3. 2016
Soutěž, která vznikla v roce 1980 v Austrálii, od roku 1991 

se rozšířila do Evropy. Dnes se soutěže účastní žáci ze 30 zemí 
našeho kontinentu. Soutěžící jsou rozděleni do 5 kategorií.

Základní školy se týkají kategorie KLOKÁNEK (4. – 5. roč.), 
BENJAMÍN (6. – 7. roč.), KADET (8. – 9. roč.) a přípravná ka-
tegorie CVRČEK (2. -3. roč.).

Letos se této matematické soutěže zúčastnili všichni žáci 
2.–9. ročníku.

Umístění:
KATEGORIE CVRČEK: 

1. místo: Evelína Loupancová 2. tř
2. místo: Martin Vojtek 3. B
3. místo: Karolína Húsková 3. B

KATEGORIE KLOKÁNEK: 
1. místo: Patrik Lúčný 6. B
2. místo: Jiří Machálek 6. B
3. místo: Adam Krystek 7. tř

KATEGORIE BENJAMÍN: 
1. místo: Radka Šálková 5. tř 
2. místo: Adéla Varšíková 4. tř
3. místo: Ondřej Sucháň 5. tř

KATEGORIE KADET: 
1. místo: Hynek Helmich 9. tř
2. místo: Kamila Hastíková 8. tř
3. místo: Marek Opluštil 9. tř

Za vaši píli a snahu vám děkují
Miroslava Prchlíková a Jana Jurásková

Pozvání na Stupavu
V pátek 10. června vyrazili žáci 3. B na Stupavu. Nejednalo se 

o školní výlet, přijali jsme milé pozvání paní Kučerové,  babičky 
Adrianky a Patrika Lúčných, abychom přijeli na návštěvu právě 
k nim domů na Stupavu. Se svým partnerem panem Kovářem 
připravili pro děti krásný program na celé dopoledne. Poté, co 
jsme přijeli do této malé vesničky uprostřed buchlovských hor,  
čekali nás naši hostitelé na návsi a odtud jsme rovnou zamířili 
na návštěvu do jednoho na první pohled nenápadného domu, 
na jehož zahradě nás však čekalo pořádné překvapení. Majitel 
tady má malou zoologickou zahradu, jíž kralují pověstní králové 

zvířat, lvi. Přesněji řečeno lev a lvice, kterých se pan majitel ujal 
coby malých mláďat. Dnes je jim asi 4,5 roku a stále je chová 
doma, ve velkém výběhu na svojí zahradě. Kromě lvů jsme ale 
mohli obdivovat i překrásné druhy papoušků, z nichž někteří 
dokonce mluvili. Jako „trofej“ z této návštěvy si děti odnášely 
domů za kloboukem jejich pera. Další zastávkou pro nás byla 
překrásná zahrada dalšího stupavského usedlíka, který chová 
pro změnu dravce. I zde jsme mohli obdivovat jednak skutečně 
krásné opeřence, ale i přímo umělecké řezbářské kousky, které 
jsou dílem pana majitele. Odtud už jsme zamířili téměř na konec 
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samotné vesnice, domů k našim hostitelům. Na obrovské zahra-
dě jejich domu pro nás bylo připraveno pohoštění, do kterého se 
děti s velkou chutí pustily. Původně naplánované opékání špe-
káčků jsme museli z časových důvodů vypustit, ale o to více času 
jsme měli k využití skutečně velké zahrady. Některé děti si za-
hrály fotbálek, jiné krmily zbytky svačiny ryby v rybníčku, ostatní 
uchvátilo koryto vody tekoucí do jezírka. Čas odjezdu autobusu 
se ale neúprosně blížil, nicméně jsme si ještě stihli vyběhnout 
nahoru na stráň, odkud se nám naskytl úchvatný pohled na tuto 
malou vesničku s necelými dvěma stovkami obyvatel.  

Ještě jednou bychom touto cestou našim hostitelům poděko-
vali za velmi milé pozvání a jejich pohostinnost, velmi si takové-
to podpory školy a spolupráce vážíme. Výlet se dětem i paním 
učitelkám moc líbil, toto zastavení v hektickém čase konce škol-
ního roku bylo skutečným pohlazením po duši.

Děkujeme.  
Pavla Sedláčková a Irena Hlaváčková

škola

Erasmus+: Návštěva turecké Burhaniye 
– čtvrté mezinárodní setkání

V květnu školního roku 2015/2016 se uskutečnilo čtvrté me-
zinárodní setkání projektu Paliva budoucnosti. Po přípravných 
aktivitách v naší škole, do kterých patřilo zapojení se do projektu 
WAWE climate school project, oslava Dne Země, vytváření ko-
miksu s tématikou obnovitelných zdrojů a velmi aktivní diskuse 
nad fi lmy s ekologickou tématikou z portálu Jeden svět na ško-
lách, jsme se ve dnech 21. 5. – 28. 5. 2016 vydali do turecké Bur-
haniye, kde sídlí naše partnerská škola Mustafa Keskin Ilkokulu. 
Z bezpečnostních důvodů se tohoto setkání zúčastnil pouze tým 
učitelů, a to ve složení Adéla Botková, Alena Horáková, Jitka 
Lukášová, Lenka Běhalová a Markéta Frantová. Naši žáci však 
v rámci školní soutěže pro mladé youtubery natočili krátký fi lm, 
v němž naši školu představili a pozdravili turecké spolužáky. 

V rámci povinných aktivit spojených vždy s tématikou ob-
novitelných zdrojů energie jsme odučili dvě vyučovací hodiny. 
V nich jsme žákům partnerské školy všeobecně osvětlili, co jsou 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Na základě prezen-
tace si v praktické části děti vyzkoušely své znalosti na vědo-
mostním pexesu a v kvízu. Za skvělé výkony byly děti odměněny 
medailí s logem projektu a obrázkem projektového maskota 
naší školy. 

V rámci školních aktivit také proběhly dvě diskusní hodiny, 
v nichž se děti školy Mustafa Keskin Ilkokulu zajímaly o život 
v naší zemi, o školu a její systém a ve starších ročnících o práci 
na projektu. Děti byly velmi přátelské a průběh celé zahranič-
ní návštěvy je velmi zajímal. Vyhledávaly naši přítomnost a i na 
chodbách mimo vyučování se s námi snažily živě diskutovat. 

Součástí práce na partnerských školách je i setkání koordi-
nátorů. Toto setkání proběhlo dvakrát a koordinátoři se zabývali 

hodnocením dosavadní práce a akcemi spojenými s projektem 
a plánovali další projektové aktivity, průběh a fi nancování ná-
sledných mezinárodních setkání. Z bezpečnostních důvodů se 
nejbližší setkání neuskuteční přímo na území Diyarbakiru, od-
kud pochází naše další partnerská škola, ale místo bude přesu-
nuto na jihozápad Turecka a návštěva v něm se uskuteční v říjnu 
školního roku 2016/2017.   

Mezi další aktivity spojenými s obnovitelnými zdroji, který-
mi jsme se v Burhaniyi zabývali, byla návštěva vědeckého vý-
zkumného pracoviště, jež zkoumalo výkonnost různých druhů 
solárních panelů, účinnost biomasy a využitelností odpadů z jíd-
la. Dozvěděli jsme se například, že pro vytápění  jedné běžné 
místnosti je potřeba asi pěti krav, pro celý objekt pak 25.  Toto 
pracoviště si své poznatky ověřovalo na statku. Dále byla sou-
částí výzkumu větrná turbína, na jejímž modelu jsme mohli vidět 
účinnost různé síly větru. Zajímavostí na tomto pracovišti bylo 
auto na solární pohon, který vyrobili studenti. Toto auto se zú-
častňuje i závodů. 

V rámci návštěvy turecké školy jsme se seznámili také s kul-
turou této oblasti. V průběhu uvítacího dne nám děti ze ško-
ly předvedly různé druhy tanců z mnoha koutů Turecka, večer 
jsme zhlédli taneční představení profesionální taneční skupiny, 
navštívili jsme proslulý Efez  i Assos a muzea s typickou turec-
kou kulturou. 

Návštěva turecké školy a vůbec Burhaniye byla velmi inspi-
rativní. Viděli jsme, že vzdělávání je pro tureckou společnost 
důležité, že je to země, která dokáže být moderní, vědecká, pro-
evropská, přátelská a vstřícná a zároveň dokáže být hrdá na své 
kulturní dědictví.  Markéta Frantová
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Slovácká školní liga v softballu
V letošním školním roce jsme v rámci školní ligy sehráli čtyři 

turnaje. První dva probíhaly ve sportovní hale v Kunovicích, dal-
ší dva venkovní na softballovém hřišti Snails Kunovice.

Zpočátku jsme se nemohli dostat do hry. Odpaly, které se 
nám na tréninku dařily, na soutěži nevycházely. Pak se větši-
nou nedařilo ani ve hře. Radost jsme si udělali až v posledním 

turnaji, kdy se za umístění připi-
soval dvojnásobný počet bodů. 
Nejprve náš tým zvítězil po pro-
dloužení nad Malenovicemi, pak 
v základní skupině odehrál vítěz-
ný zápas s Uherským Ostrohem. 
Nakonec se naši borci utkali o ví-
tězství s favoritem soutěže, ho-
chy ze Starého Města. Tady jsme 
neuspěli, ale pět bodů za druhé 
místo se násobilo a my jsme se 
nečekaně dotáhli na bronzové 
medaile!

Pro zpestření posledního tur-
naje byly pro všechny účastníky 
připraveny dovednostní soutěže v odpalech a běhu po metách. 
Zde jsme taktéž ukořistili jedno cenné vítězství. Ondra Kučera 
jako jediný odpálil tři „homeruny“ ze šesti pokusů a stal se vítě-
zem této disciplíny.

Všem našim softbalistům děkuji za celoroční aktivitu 
v kroužku, blahopřeji ke krásnému třetímu místu a doufám, že 
se příští rok sejdeme ještě v hojnějším počtu než letos!!!

Patricie Bobková

Novoveský šplhoun – 2. stupeň
V pátek 29. dubna se na naší škole uskutečnil již pátý ročník Novoves-

kého šplhouna II. stupně. Soutěžili žáci z Ostrožské Nové Vsi, Uherského 
Ostrohu, Ostrožské 
Lhoty a Kunovic 
- Červené cesty. 
Všichni účastníci 
odvedli skvělý vý-
kon, ale nakonec 
zvítězili žáci ze 
Základní školy Ku-
novice - Červená 
cesta. Děkujeme 
všem účastníkům 
za jejich výkony 
a divákům za jejich 
podporování a dob-
rou náladu ve škol-
ní tělocvičně. 

Michaela 
Hrušková 

Turnaj tříd ve fotbale
V pátek 3. 6. 2016 se konal každoroční turnaj tříd ve fotba-

le u příležitosti Dne dětí. Své síly poměřily třídy ze čtvrtého až 
sedmého ročníku. Hráče přišli podpořit i žáci z ostatních roční-
ků. Organizace se ujal, ostatně jako vždy, místní fotbalový klub. 
Turnaj se hrál ve stylu KAŽDÝ S KAŽDÝM. Každá třída měla 
svého trenéra, který se staral o taktiku a morálku celého týmu. 
Trenéry si třídy vybíraly z řad žáků z osmého nebo devátého roč-
níku. Hrálo se na 2 poločasy, vždy po 10 minutách. Po velkém 
snažení všech hrajících byly vyhlášeny výsledky celého klání. 
Třetí místo vybojovala 6. A s nejlepším hráčem turnaje Mar-
tinem Jurčou, který si s sebou jako cenu odnesl nový fotbalový 
míč. Druhé místo si pohlídala 6. B a vítězství si ukořistila 7. tří-
da, nejstarší hráči turnaje. I ty třídy, které se neumístily na stup-
ních vítězů, si odnesly diplom a ceny. Všem zúčastněným patří 
velké dík za nadšení pro fotbal a díky patří také fotbalovému 
klubu, který odvedl dobrou práci v rámci celkové organizace.

Mario Herák
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Výměnný pobyt uskutečněný v rámci projektu Evropa 21. století 
jsme zahájili netradičně

První výměnný pobyt probíhající v rámci projektu Evropa 
21. století aneb V jaké Evropě chceme žít, který podporuje Čes-
ko-německý fond budoucnosti, odstartoval v letošním roce tro-
chu netradičně.

S německými studenty jsme se nevítali na nádraží v Ostrož-
ské Nové Vsi, nýbrž na Hlavním nádraží v Praze, kam jsme se 
společně vydali za prvními projektovými aktivitami. Naši part-
neři vyrazili z Drážďan, my z naší rodné vísky. K prvnímu osob-
nímu kontaktu došlo právě tady. Vzhledem k našemu nabitému 
programu, který nás v Praze čekal, jsme  zde i nocovali.

V projektu jsme si stanovili, že se budeme věnovat třem ob-
lastem:

VZNIK A VÝVOJ EVROPSKÉ UNIE, ISLÁM A PRO-
BLEMATIKA UPRCHLÍKŮ a BUDOUCNOST EVROPSKÉ 
UNIE. Těmto oblastem jsme přizpůsobili náš program.

První zastávkou byl tedy Evropský dům v Praze, kde jsme se 
ve velmi klidném a vstřícném prostředí seznámili s historií, vý-
vojem a fungováním Evropské unie. Na platformě interaktivní-
ho fi lmu, jehož průběh jsme hlasováním mohli ovlivňovat, nám 
bylo osvětleno fungování Rady EU, Komise pro EU a Evrop-
ského parlamentu. Žáci si objasnili základní fakta a kompetence 
jednotlivých složek EU. Aktivizačními výukovými metodami na-
opak žáci objasnili své pocity z fungování současné EU, objasnili 
to, jak vnímají příležitosti či rizika s EU spojenými. Na závěr 
formulovali své vlastní postoje, co se jim na EU líbí, co se jim 
nelíbí, co EU přejí do budoucnosti.

Z Evropského domu jsme se přesunuli do Metropolitní 
univerzity v Praze, v jejímž studijním systému jsme nalezli ka-
tedru Mezinárodních vztahů a evropských studií. Právě ona 
má ve svých řadách bývalého zpravodaje Českého rozhlasu na 
Blízkém východě Břetislava Turečka, experta na Blízký východ 
a člověka velmi dobře orientovaného v problematice migrace 
z islámských zemí, člověka velmi vstřícného a ochotného nám 
informace poskytnout. Ten se nám v přátelském prostředí uni-
verzity snažil osvětlit nejen problematiku islamizace a vzniku 
Islámského státu.

Pak už nás čekala procházka Prahou a večerní návštěva Kři-
žíkovy fontány. Tyto exkurze jsme uskutečnili v souladu s tím, 
že EU má ve svých strategiích také ochranu kulturního dědictví 
jednotlivých zemí. Chtěli jsme dětem představit to, co je nutné 
i v rámci evropské integrace zachovat a pečovat o to. I k této 
péči můžeme EU využít.

10. 6. 2016 v pátek nás čekala návštěva Poslanecké sněmov-
ny ČR. Po absolvování nezbytné bezpečností prohlídky jsme se 
setkali v jedné z jednacích místností s poslancem Ivanem Ga-
balem a jeho asistentem Tomášem Ryzou, který byl poté naším 
průvodcem Poslaneckou sněmovnou ČR. Přednášku vedl pan 

poslanec v anglickém jazyce a informoval nás nejprve o fungo-
vání Parlamentu ČR a složitých a mnohdy zdlouhavých proce-
sech přijímání zákonů, o konfl iktech spojených s integrací etnic-
kých menšin ve střední Evropě, o sílícím protievropském postoji 
společnosti, o „BREXITU“ a taktéž o možné budoucnosti EU. 
Téma bylo velmi obsáhlé a složité a mnohdy nebylo jednodu-
ché všemu dostatečně porozumět. Po přednášce se mezi žáky 
rozvinula moc pěkná diskuze. Žáci srovnávali prostředí velkého 
města a malé obce, hovořili o postojích české a německé společ-
nosti k migrační krizi. Drážďanští studenti zmínili i své osobní 
zkušenosti, někteří z nich se s migranty setkávají.

Po prohlídce jednacího sálu Parlamentu ČR, kde jsme si vy-
zkoušeli místa jednotlivých politiků, a prohlídce tiskového centra 
jsme ještě zavítali do zahrady Senátu ČR a poté se vydali na plav-
bu po Vltavě, z jejíž hladiny jsme sledovali krásu starobylé Prahy. 
V podvečer jsme se vydali domů, kde se drážďanští studenti měli 
poprvé setkat s rodinami svých českých výměnných partnerů. Ví-
kend pak strávili s nimi, s dočasnou adoptivní rodinou.

Pondělkem odstartovala práce na půdě školy v Ostrožské 
Nové Vsi. Po slavnostním zahájení projektu, které proběhlo za 
přítomnosti paní ředitelky, pana starosty a paní místostarostky 
a za doprovodu dětské cimbálové muziky složené z žáků naší 
školy, nás čekala diskuse s poslancem Ondřejem Benešíkem, 
zástupcem ČR ve Výboru regionů EU v Bruselu, v současnos-
ti předsedou Výboru pro evropské záležitosti. Ondřej Benešík 
trojjazyčně vedl velmi zdařilou diskuzi o EU, zapojoval studenty 
do diskuse, inspiroval žáky k přemýšlení o problematice inte-
grace z mnoha úhlů. Zároveň vytvořil takovou atmosféru, že se 
do diskuse zapojilo mnoho žáků a tím si dokázali mezi sebou 
předestřít mnohé názory, které nejsou mezi německou a českou 
stranou vždy stejné. Odpolední aktivity se týkaly prvních námě-
tů na fi lm, který bude výstupem z naší projektové práce. 

V úterý 14. 6.  jsme díky prezentaci Tomáše Fránka, novináře 
České televize, začali vnímat problematiku evropské integrace 
a také migrace očima českých médií. Všichni žáci zůstali udi-
veni nad názorovou džunglí prezentovanou v českých médiích, 
nad mnohdy vysokou neetičností některých médií, nad složitostí 
toho, když si chceme skutečně ověřit důvěryhodné zdroje, kte-
ré formují náš názor. Do tohoto balíčku složitostí přispěla také 
následná přednáška Cizineckého oddělení Policie ČR ve Zlíně. 
Policisté nás informovali o tom, jak probíhá azylové řízení, jak 
složité je prokazování pravdivosti dokumentů, jaké zkušenos-
ti mají oni s nelegální migrací a jaké problémy v EU nastávají 
v souvislosti s jejich prací. 

Po středečním výletu do Moravského krasu obohaceném 
o podzemní projížďku Punkvou, která byla unikátem pro naše 
německé přátele, jsme konečně mohli zpracovat závěrečný fi lm, 
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jehož podtématem byl život s EU a život bez EU. Žáci se v něm 
zamýšleli nad negativy a pozitivy života v EU. Vyslovovali svá 
přání, jaký by život v Evropě měl být. Všechny výstupy pak děti 
prezentovaly na čtvrtečním rozlučkovém odpoledni v areálu ka-
noistického oddílu svým rodičům. Po náročné projektové práci 
mohly děti strávit společný podvečer na dračí lodi nebo při tanci. 
Nikomu se nechtělo odejít, protože věděli, že následující den je 
čeká loučení. Naštěstí nebylo tak bolestné, protože v září dalšího 
školního roku se setkáme v Drážďanech. Tedy brzy na shledanou!

Markéta Frantová a Adéla Botková

Co projekt dal dětem?
Tento projekt mi umožnil udělat si svůj názor na určité věci 

ohledně Evropské unie, migrace a médií na dnešní problémy. 
Zjistila jsem, že zprávy je třeba si dohledávat ve více zdrojích, 
protože ve zprávách jsou většinou informace zkreslené a mnoh-
dy nepravdivé. Ohledně Evropské unie jsem se dozvěděla, 
k čemu slouží a proč potřebujeme, aby se nerozpadla. Německá 
strana vidí migranty z úplně jiného úhlu pohledu. Nejsou zaujatí 
migranty jako my Češi, ale chtějí jim naopak pomáhat, i když se 
taky trochu bojí.  

Adéla Ryšavá
Projekt se mi velice líbil, dozvěděli jsme se nové věci  a na-

příklad i mně v některých tématech konečně otevřel oči .  Tento 
projekt bych doporučil každému. A doufám, že bude pokračo-
vat i nadále.  David Hatlák 

Rozhodně jsem se zlepšila v angličtině a němčině.
Přednášky byly podle mého až příliš dlouhé, např. s policií, 

ale např. přednáška s reportérem byla asi nejzajímavější. Urči-
tě mne zaujal program v Praze a prohlídka parlamentu.

Z pohledu „poznání dnešní situace“ jsem se dozvěděla 
celkem hodně. Můj názor na UPRCHLICKOU KRIZI je, že 
nejprve musí skončit válka v Sýrii a pak se teprve bude dát 
opravdu něco řešit. Terezie Vaníčková

Porozuměl jsem problémům s Islámským státem, dozvěděl se 
více věcí, jako např. odkud čerpají peníze, čím to všechno začalo, 
jak vznikl apod… Navázal jsem nové kontakty a přátelství. Získal 
jsem nové zkušenosti dorozumění v jiném jazyce, než je čeština.

Marian Tvrdoň

Já projekt osobně hodnotím velice kladně, protože je zají-
mavou zkušeností celý týden mluvit s někým jiným, kdo není 
Čech, takže to přinese nejen zlepšení angličtiny, ale i poznání 
například cizích zvyků, nějakých slovíček, a pokud se vám po-
štěstí, tak si najdete i nové kamarády. Jsem rád, že jsme měli 
pevně stanovený program a že to nebylo něco typu ,,kam se 
vám dneska chce“. Zároveň jsem rád i za spoustu volného času 
k poznávání svého výměnného studenta. Jestli někdo váhá jít 
do tohoto projektu, ale stále se nemůže rozhodnout, tak vřele 
doporučuji, neboť je to zkušenost na celý život. 

Petr Baný
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Vystoupení v lázních

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí školního roku 2015/2016
Celkový počet žáků: 255
z toho děvčata: 114
 chlapci: 141
Počet žáků s vyznamenáním: 148
Počet žáků, kteří prospěli:   99
Počet žáků, kteří neprospěli:     4
Počet neklasifi kovaných žáků:     4
Počet žáků s odloženou klasifi kací:     0
Průměrný prospěch: 1,51
Celková absence: 14 236 hodin
z toho omluvená: 14 206 hodin
 neomluvená: 30 hodin
Průměrná celková absence:   56,72 hodin

z toho omluvená: 56,60 hodin
 neomluvená: 0,12 hodin
Snížené známky z chování: 
 - 2.stupeň: 0
 - 3.stupeň: 3
Napomenutí a důtky: 
 - napomenutí: 17
 - důtka třídního učitele: 8
 - důtka ředitelky školy: 5
Pochvaly: 
 - pochvala třídního učitele:    40
 - pochvala ředitelky školy:      3

Alena Horáková

Školní výlet třeťáků
Konec měsíce června je kromě času písemných prací a zkou-

šení také dobou školních výletů. Cílem školního výletu třeťáků, 
jako odměny za celoškolní píli a snahu, byla Lednice. Přesněji 
tedy řečeno zámek v Lednici a návštěva minaretu. Své putování 
Lednicí jsme v tomto tropickém dni začali prohlídkou zámku, 
kde jsme z nabízených okruhů zvolili pro děti nejzajímavější 
prohlídku, a to návštěvu dětských pokojů a ložnic 11 dětí kníže-
te Aloise z Lichtenštejna, který ve druhé polovině 19. století se 
svojí manželkou na lednickém zámku přebýval. Děti tak měly 
možnost prohlédnout si nejen tehdejší vybavení pokojíčků, ale 
viděly, s jakými hračkami si knížecí děti hrály téměř před dvě-
ma sty lety, a mohly si také prohlédnout, jak vypadala taková 
koupelna dětí  nebo také místnost, ve které se tehdejší děti uči-
ly. Součástí tohoto okruhu byla také výstava krásných loutek 
pana Milana Knížáka. Po přibližně 50minutové prohlídce jsme 
se přesunuli k jednomu z kanálů řeky Dyje, po němž jsme se 
necelou půlhodinku plavili k minaretu, dominantě celého led-
nického zámku. Po vystoupání všech 302 schodů se nám naskytl 
překrásný pohled nejen na celý lednicko-valtický areál, ale i do 
dalekého okolí.  Pro děti možná hodnotnější odměnou byl také 
stánek se suvenýry a občerstvením, který po sestupu z rozhledny 
vzaly přímo útokem. Zpáteční cestu od minaretu k zámku jsme 
zvládli pěšky, i když v tomto skutečně tropickém dni byla pro 
některé děti velmi náročná. 

Poslední zastávkou byl malý obchůdek se suvenýry přímo 
u zámku, kde děti utratily poslední kapesné. Mnohé z nich však 
využily raději lákavého stínu vzrostlých stromů zámeckého par-
ku, kde si jen tak natáhly unavené nohy v trávě nebo si ještě 
pochutnávaly na posledních zbytcích svačiny.

Krátce po druhé hodině odpolední jsme znovu nasedli do 
autobusu a vydali se na cestu domů. I ta byla bez problémů a po 
hodince a půl jízdy jsme plni dojmů dorazili domů.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová

Soutěž ve sběru papíru
V pondělí 23. května 2016 se konal v naší škole sběr papíru. 

Stejně jako před rokem i tentokrát mezi sebou soutěžily jednot-
livé ročníky v tom, kterému z nich se podaří odevzdat největší 
množství starého papíru. Zapojit se do této akce mohli i spolu-
občané, kteří měli možnost v čase od 7.30 hod do 15 hod přivá-
žet papír do školy, tady si jej nechat zvážit a tuto hmotnost pak 
nechat zapsat na „účet“ zvoleného ročníku. Velmi děkujeme za 
velkou podporu rodičů, prarodičů a ostatních příbuzných našich 
žáků, ale také spoluobčanům, kteří v naší škole žádné děti ne-
mají, a přesto do školy papír přivezli. Velká pochvala patří také 
samotným žákům, kteří mohli odevzdat papír jednak v průběhu 
dopoledne, ale také odpoledne po skončení vyučování. Mno-
zí z nich byli velmi aktivní a na kolech, kárkách nebo i jen tak 
v ruce přiváželi starý papír až do poslední chvíle. Díky tomu-
to aktivnímu přístupu vás všech, kteří jste tuto akci podpořili, 
se podařilo vysbírat přes 10 tun starého papíru, což je opravdu 
krásný výsledek. 

No, a jak to v součtu všechno dopadlo? Podívejte se v násle-
dující tabulce:

Pořadí Třída Odevzdaný papír
1.místo 3.A + 3.B 1888 kg
2.místo 7. třída 1353 kg
3.místo 6.A + 6.B 1328 kg
4.místo 5. třída 1214 kg
5.místo 4. třída 1050 kg
6.místo 8. třída 1046 kg
7.místo 2. třída 1026 kg
8.místo 1. třída 1007 kg
9.místo 9. třída 256 kg

Celkem odevzdáno 1. - 9. ročník                  10167 kg

Pro vítězný 3. ročník je připravena odměna v podobě výletu 
do Experimentária v Otrokovicích, jako poděkování pro všech-
ny ostatní žáky je připravena zmrzlina, na kterou si zajdou se 
svojí paní učitelkou do cukrárny. Pavla Sedláčková

V sobotu 28. 5. 2016 se v Sirna-
tých lázních v Ostrožské Nové Vsi 
uskutečnil Den pro radost. Program 
byl velmi bohatý a pestrý. Střídala 
se taneční vystoupení s pěveckými, 
módní přehlídky s ukázkami líče-
ní a česání a řadou doprovodných 
akcí. S pásmem lidových písní zde 
vystoupil i pěvecký sbor naší školy 
a přispěl tak k příjemné atmosféře 
tohoto sobotního odpoledne.

 Jana Melichárková
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Družstvo mužů dvakrát na stupních vítězů
V neděli 22. května 2016 se v Ostrožské Lhotě konalo I. kolo 

v požárním sportu (okrskové kolo), při kterém změřila své síly 
družstva mužů z Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a Os-
trožské Lhoty. Počasí nám letos přálo, proto se na fotbalovém 
hřišti sešlo také početné publikum a hnalo závodníky všech 
družstvem vpřed. Velmi pěkných časů dosáhli soutěžící hlavně 
v disciplíně 100 m s překážkami, kde postupně závodníci zdolá-
vají bariéru, kladinu a zapojují hadice. Nejlépe se nakonec vedlo 
našim borcům. Domů si přivezli pohár za 1. místo, když velmi 
těsně porazili družstvo z Ostrožské Lhoty. Třetí příčka patřila 
mužům z Uherského Ostrohu. V kategorii jednotlivců zvítězil 
Marek Miklíček z Ostrožské Lhoty, druhé místo získal Ondřej 
Konečný z Ostrožské Nové Vsi a třetí pozice patřila Stanislavu 
Veselému z Uherského Ostrohu. Celkové vítězství našeho druž-
stva znamenalo postup do II. kola v požárním sportu (okresní 
kolo). To se konalo 19. června 2016 v Hluku. Družstvo ve slože-
ní Vojtěch Jurásek, Ondřej Konečný, Radek Peprníček, Radim 
Křivák, Marcel Kuchař, Josef Glac a Karel Denkocy bojovalo 
v disciplínách 4 x 100 m překážek a požární útok s elitou okre-
su. Skvělé výkony našemu družstvu zajistily krásné třetí místo. 

Všem děkujeme za výborné výsledky a přejeme jim štěstí v dal-
ších soutěžích.

 Růžena Hlůšková
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Požární ochrana očima dětí
Téměř pět stovek dětí ze sedmnácti škol z okresu Uherské 

Hradiště a třinácti sborů dobrovolných hasičů soutěžilo ve vý-
tvarné a literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“. Ve středu 
22. 6. 2016 proběhlo v obřadní síni na Městském úřadě v Uher-
ském Hradišti vyhodnocení této soutěže. A jak to dopadlo? Vý-
borně. Z ohně jsme zachránili bronzovou medaili. Ve výtvarné 
části soutěže totiž obsadil krásné třetí místo v kategorii ZŠ mla-
dý hasič z Ostrožské Nové Vsi Martin Hlůšek. Porotu okouzlil 
obrázkem velkého hasičského auta, které jelo k požáru domu. 
Cenu Martinovi předali místostarosta Uherského Hradiště Ing. 
Zdeněk Procházka a starosta Okresního sdružení hasičů Uherské 
Hradiště pan Václav Holásek. Moc Martinovi gratulujeme. 

 Petr Kostrůnek

Nebezpečí při žňových pracích
Tento materiál vznikl na základě poznatků z předchozích let, 

kdy v letních měsících, ve kterých probíhají žňové práce, dochází 
každoročně k nárůstu požárů. Toto nebezpečí vzniká z důvodů 
vyššího pohybu zemědělské techniky na polích se zralým obilím, 
které je v této době velmi náchylné ke vznícení. Další nebezpečí 
vzniku požáru je spojeno se skladováním sklizených rostlinných 
materiálů.

NUTNO PŘIPOMENOUT, že každý je povinen počínat 
si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život 
a zdraví osob, zvířat a majetku. Tato všeobecná základní povin-
nost vyplývá ze zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve zně-
ní předchozích předpisů. 

Pro zamezení vzniku požáru proto 
DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

• Neodhazujte nedopalky cigaret a nepoužívejte otevřený 
oheň v blízkosti polí a uskladněných suchých rostlinných 
materiálů.

• Dodržujte v blízkosti skladů rostlinných materiálů zákaz 
používání otevřeného ohně a zákaz kouření.

• Materiály náchylné k samovznícení neskladujte vlhké (ne-
dosušené).

• Techniku a stroje provádějící žňové práce vybavte potřeb-
ným množstvím hasících přístrojů.

• Zabezpečte techniku určenou pro žňové práce proti mož-
nému způsobení požáru (lapače jisker, kryty horkých sou-
částí strojů apod.).

• Mějte vždy připravenou dostatečnou zásobu vody a trak-
tor s pluhem k oborání případného místa požáru.

• Vytvářejte v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání 
podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné 
práce.

• Mějte vždy při sobě mobilní telefon nebo jiný prostředek 
k přivolání případné pomoc.

---------------------------------------------------------------------------
OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net

Mladí hasiči bojovali o Pohár starosty Obce Ostrožská Nová Ves
Již šestý ročník soutěže mladých hasičů O pohár starosty 

obce Ostrožská Nová Ves se konal v sobotu 28. května 2016. 
Celkem se na fotbalové hřiště do Ostrožské Nové Vsi sjelo osm 
družstev mladších a osm družstev starších žáků. Soutěžící po-
zdravila a mnoho štěstí při závodech jim popřála místostarostka 
obce Ing. Jaroslava Bedřichová. Mladí hasiči se nejprve utkali 
ve štafetě dvojic a poté v disciplíně požární útok. Naše barvy 
hájilo pouze družstvo starších žáků. V této sezóně se nám totiž 
nepodařilo družstvo mladších žáků sestavit. Mladší žáci nám po-
stupně vyrostli a soutěží již ve starší kategorii. Vyzýváme proto 
zájemce o požární sport, aby se připojili a rozšířili řady mladých 
hasičů. A jak celé zápolení dopadlo? Naše družstvo obdrželo ve 
štafetě dvojic deset trestných bodů, a proto nebojovalo o nejvyš-
ší příčky. Přesto zanechalo velmi dobrý dojem a odneslo si domů 
diplom a ceny za 6. místo.

Tradicí se stalo, že v Ostrožské Nové Vsi mohou změřit své 
síly také dorostenky a dorostenci v disciplíně 100 metrů s pře-
kážkami. Zde jsme měli poměrně silné zastoupení, které se po-
dařilo přetavit v několik cenných kovů. Největším nepřítelem 
závodníků se nakonec stalo počasí, které několikrát posunulo 
start. Přikládáme největší úspěchy našich závodníků:

střední dorostenky: Iveta Tvrdoňová – 3. místo
starší dorostenky: Erika Čáslavová – 2. místo
starší dorostenci: Karel Denkocy – 2. místo
 Patrik Kolařík – 3. místo

Děkujeme všem mladým hasičům SDH Ostrožská Nová Ves 
za vzornou reprezentaci jak našeho Sboru dobrovolných hasičů, 
tak i naší obce a gratulujeme jim ke všem dosaženým výsled-
kům. Přejeme jim krásné prožití prázdnin a v září na viděnou. 
Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na tré-
ninku mladých hasičů, obci Ostrožská Nová Ves za velkou pod-
poru Kolektivu mladých hasičů a Fotbalovému klubu Ostrožská 
Nová Ves za skvělou spolupráci, neboť právě na fotbalovém hři-
šti se konají pravidelné tréninky a také soutěže mladých hasičů. 
Děkujeme.

Růžena Hlůšková
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Soutěž Zlatá včela
V pátek 20. 5. 2016 se konalo v Nasavrkách celostátní kolo 

soutěže. Náš kroužek zastupoval Mário Herák, vítěz oblastního 
kola.

Soutěže  se zúčastnilo  36 dětí z 12  oblastních kol. Soutěžilo 
se jako tradičně v pěti disciplínách. Navíc měly děti písemnou 
práci na volitelné téma a práci ve včelstvu. Každý soutěžící si 
svou práci obhajoval veřejně před vedoucími kroužků. Měly na 
to tři minuty.  Mário si vybral téma „Plastové rámky ve včel-
stvu“.

Svou práci prezentoval výtečně. V praxi ve včelstvu na téma 
tvorba oddělků nepatrně klopýtl, ale i tak se dostal mezi vítěze 
a z třetího místa postupuje na mezinárodní soutěž IMYB PRA-
HA 2016. 

 Jan Štětina

IMYB Praha
Ve dnech 30. 6. – 3. 7. se konalo v Praze mezinárodní kolo 

soutěže Zlatá včela. Soutěže se zúčastnilo  60 dětí z 20 zemí. ČR 
reprezentovalo 5 žáků a mezi nimi byl i Mario Herák. Mezi ty 
vzdálené země  patří Kazachstán, Libanon, Izrael, Irsko…

Letos se v soutěži změnila pravidla, kdy nesoutěžil jednotli-
vec, ale tým. Soutěžící byli rozděleni do deseti družstev po šesti 
dětech. Děti více mezi sebou spolupracovaly a vítězství si odvez-
ly i ty země, kterým se nikdy nepodařilo umístit.

Ve čtvrtek se sjeli účastníci soutěže. V pátek dopoledne byl 
soutěžní test a odpoledne prohlídka Prahy a slavnostní zahájení 
v Parlamentu ČR. 

V sobotu čekala děti nejtěžší část soutěže, a to larvení, zna-
čení nebo botanika, praxe ve včelstvu, pomůcky, mikroskopo-
vání a taky vytáčení medu. Úkoly měly přeložené ve dvanácti 
jazycích, mimo jiné i hebrejsky. 

Soutěž se odehrávala na půdě Zemědělské univerzity 
v Suchdole, kde jsme měli přístup i do arboreta a na dvě patra 
univerzity.

Odpoledne po soutěži, než se sečetly body a soutěž vyhod-
notili rozhodčí, se děti přemístily na Novou scénu Národního 
divadla, kde bylo slavnostní ukončení celé soutěže. Po vyhlášení 
výsledků byla slavnostní večeře a plavba na parníku.  

Ještě vám dlužím umístnění Mária. Náš zástupce kroužku, 
školy a obce skončil se svým týmem na krásném třetím místě. 

Ocenění převzal 
z ruky paní předsed-
kyně svazu.

Na druhém místě 
se umístily týmy Ně-
mecko, Slovensko, 
Irsko, Kazachstán, 
Litva a Slovinsko.

Na prvním byly 
týmy Izrael, Polsko, 
Francie, Bělorusko, 
Německo a Česká 
republika, kterou re-
prezentovala Dobru-
še Lukášová. 

Tímto bych chtěl 
Máriovi poděkovat 
za vynikající repre-
zentování na všech včelařských soutěžích pro děti ZŠ, kterých 
se zúčastnil, a popřát mu, ať se mu daří v životě jak soukromém, 
tak i v profesním. A to samé i dalším svěřencům kroužku, kteří 
letos vycházejí: Janu Miklíčkovi a Petru Lstibůrkovi.

Díky kluci. 
Jan Štětina

spolky
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DEN VČELAŘŮ v Ostrožské Nové Vsi 2016
Včelaři letos navázali na úspěšný I. ročník včelařského dne 

a 25. 6. 2016 pořádali II. ročník. Zorganizovali jej členové Zá-
kladní organizace Českého svazu včelařů Ostrožská Nová Ves, 
která sdružuje včelaře z Ostrožské Nové Vsi a Ostrožské Lhoty. 
Minulý ročník se konal na historickém domku u kostela. Letos 
se den včelařů konal na kolonádě v sirnatých lázních z důvodu 
větších prostorů a lepšího zázemí. Tímto bych chtěl moc podě-
kovat vedení sirnatých lázní a lázeňské kavárně za pomoc, ocho-
tu a vstřícné jednání. 

Pro návštěvníky byl přichystán včelařský trh. Probíhal zde 
prodej medů od místních včelařů, medoviny, medových perníč-
ků a dalších včelích produktů. Jeden ze stánků zde měl opět no-
voveský obchod Včelařství Slovácko, kde bylo možné zakoupit 
vše, co včelař pro práci se včelami potřebuje. Tak jako loni byla 
připravena i ochutnávka medů od našich včelařů, sešlo se zde na 
20 různých vzorků medů a také i vzorky medů z Thajska, Maďar-
ska a Itálie. U každého medu bylo uvedeno jméno včelaře, který 
vzorek poskytl, a návštěvníci si tedy mohli najít svého favorita 
a poté si zajít ke včelaři svůj oblíbený med zakoupit.

Zapojili se i mladí včelaři z našeho včelařského kroužku, kte-
ří nabízeli své výrobky (svíčky, svůj med, atd.). Dále také před-
váděli práci včelaře, kterou dělá většinou v zimě, když se nedá jít 
do včel - sbíjení včelařských rámků. V průběhu celého odpoled-
ne probíhalo promítání krátkých fi lmů se včelařskou tématikou 
a vyvrcholení programu bylo v 15 hod, kdy se konala přednáška 
MUDr. Hajduškové na téma „Využití včelích produktů pro lid-
ské zdraví“. Po přednášce přišla na řadu cimbálovka a posezení 
do večerních hodin. 

Akce byla určena hlavně pro širokou veřejnost, ale i pro 
včelaře, kteří zde měli možnost nákupu včelařského vybavení 

a setkat se se svými přáteli. Začínající včelaři měli možnost zís-
kat od starších a zkušenějších včelařů cenné informace a rady, 
jak správně pečovat o včely. Akce měla vcelku dobrou účast jak 
z řad veřejnosti, tak i přátel včelařů z okolí. Věříme, že jsme 
ukázali i laické veřejnosti, že včelařství je velmi důležitá činnost 
a život včel je fascinující a může nás hodně naučit. Doufáme, že 
se nám podařilo všem účastníkům akce změnit pohled na tento 
„hmyz“ a mnozí si i uvědomili, že včela je v naší přírodě nepo-
stradatelná a z její opylovací činnosti máme užitek všichni i ti, co 
nemají rádi bodavý hmyz. 

Myslíme si tedy, že se II. ročník dne včelařů vydařil, a proto 
budeme v této tradici určitě pokračovat. Proto vás už předem 
zvu na III. ročník Dne včelařů v Ostrožské Nové Vsi!  Na vaši 
účast se těší včelaři z Ostrožské Nové Vsi a z Ostrožské Lhoty.

Pavel Peprník
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Lázeňské zpívání
14. května 2016 byl již 9. ročník Lázeňského zpívání. Tuto 

pěveckou přehlídku mužských sborů pořádají naši Krasavci. 
Připravují, organizují, vítají, hostí a uvádí většinou mužské 

sbory z bližšího i širšího okolí. Někdy i ze zahraničí – letos za-
zněly tóny lidových melodií i písně v podání Terchovskej muziky 
z Dolniakou ze Slovenska.  

A kdo zpíval a hrál? Chlapi z Hrubé Vrbky, z Lužic, ze 
Spytihněvi, Tvarožné Lhoty, z Boršova, samozřejmě i Krasavci.  
Výhradně mužské hlasy letos zpestřily V. B. U., což jsou Vlčnov-
ské búdové umělkyně a náš ženský sbor Denica.

Odpoledne bylo jako malované. Po ranním dešti se vyhouplo 
polední slunce, osušilo dešťové kapky a připravilo lázeňský park 
pro všechny příchozí. A že jich bylo! Mimo platící diváky přišla 

i spousta lázeňských hostů a četný doprovod vystupujících. Po-
znávala jsem známé tváře našich pravidelných posluchačů, ale 
i milovníky folklóru, se kterými bylo radost ,,zapříst hovor“.

V podvečer se na parketu projela i skupina chlapů na histo-
rických kolech, která právě projížděla Moravou. Naše,,zastáv-
ka“ se jim samozřejmě moc líbila a prý potěšila.

Po ukončení – což byl letos krásný verbuňk – pokračoval ve-
čer besedou u cimbálu a věřte, v lázeňském parku se sedí dobře. 
Mezi vršky krásných stromů se proplétají paprsky zapadajícího 
slunce, hraje cimbál a housle, můžete si zazpívat či jen poslou-
chat. Co víc si lze v podvečer sobotního dne přát!

Anna Řezáčová

Beseda o bylinkách
Toho podmračeného odpoledne se na přednášce o bylin-

kách sešlo na třicet lidí. Pan inženýr Karel Štenbaur je člověk 
na svém místě. Dnes jsme svědky stále stoupajícího zájmu 
o léčivé rostliny. Pro terapii léčivkami mluví řada skutečnos-
tí. Přírodní vegetabilní látky se lépe snášejí, protože člověk 
má pro ně specifi cké odbourávací mechanismy. Což ovšem 
neznamená, že si nevědomostí nemůžeme uškodit (otravy, 
poškození ledvin …). 

Používejme pro prevenci i léčbu rostliny, které u nás vol-
ně rostou a můžeme si je snadněji obstarat. Vyhýbejme se 
módním rostlinám, které jsou „zaručeně účinné“, ale naše 
podnebí jim neprospívá či snad ani v průběhu vegetačního 
období nedozrají. Nezapomínejme na slova Vladimíra Men-
šíka: „Člověk má jíst to, co roste v dosahu 20 km“.

Po přednášce spolupracovník fi rmy Biomedika Praha 
odpověděl na všechny dotazy z řad zájemců. Seznámil nás 
i s produkty fi rmy a my jsme si v hojné míře některé produk-
ty koupili. Budeme se zájmem sledovat, jak účinné a hojivé 
produkty budou.     

Anna Řezáčová

Letní ovocná beseda
Poslední předprázdninová beseda 21. června  2016 se nesla 

ve stejné pohodě jako vždy. Dorazili stálí účastníci a tentokrát 
se ochutnávalo letní ovoce a několik druhů ovocných bublanin 

a buchet – jahodová, malinová, třešňová, meruňková a s aronií. 
Rozešli jsme se s přáním krásného léta a těšíme se na zářijovou 
besedu – tentokrát na téma saláty.  
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Vitaj, léto, s písničkú
Na druhý ročník Vitaj, léto, s písničkú jsme my - Denice - 

na Slovácký dvůr pozvaly soubory z okolí: Drmolice z Polešo-
vic, ženský a mužský sbor z Kněžpole, Rezedu z Uh. Hradiště, 
chlapce z Derfl e a samozřejmě naše Krasavce. 

Ač začínáme až v 17.00, léto nám ukazuje svou vládu a slun-
ce nám pěkně „zatopilo“. Hosté vyhledávali stinná místa, kam 
se neopíralo sluníčko. Odpoledne zahájily hostitelky, celým let-
ním podvečerem nás provázeli Iva Bedřichová a Jeník Lažek. 

Hostitelky ještě závěrem přidaly kulturní zpestření coby 
„Bomby EM“. Sklidily bouřlivý a nadšený potlesk diváků. Na 
rozloučenou zazněly sborově „Dúbravěnka zelená“ a „V dobrém 
sme sa sešli“. Tak to je skutečně nádhera, poslouchat takový sbor!   

V 19.00 už byli připraveni naši muzikanti a Banda nás „pro-
táhla“ až přes půlnoc. Tančilo se, zpívalo, veselilo. Nám se to 
moc líbilo. A co vám? 

Anna Řezáčová

Folklorní soubor Včelínek měl tu čest vystu-
povat v neděli 12. 6. na Bílokarpatských slavnos-
tech v Uherském Brodě. Toto vystoupení bylo až 
do novoveských hodů 2016 poslední, a proto za 
celoroční péči o naše děti děkujeme vedoucím 
souboru Lence Zachové a Barboře Horsákové, 
které každé úterý odpoledne vedou zábavnou 
formou naše děti k folkloru.  

Rodiče dětí

kultura

Krasavci znovu reprezentovali svoji obec
Mužský pěvecký sbor Krasavci a novoveská cim-

bálová muzika Banda zastupovali naši obec dne 
19. 6. 2016 na 57. ročníku Mezinárodního folklórního 
festivalu Myjava v pořadu „De je pjesen, tam je ra-
dost“. Všem zpěvákům a muzikantům patří poděko-
vaní za nácvik a vzorné předvedení pásma písní v dél-
ce 30 minut.                                             Jaromír Lažek
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Soustředění divadla BLIC
Díky podpoře  a dotaci obecního zastupitelstva a spolku 

Orel můžeme v době rekonstrukce budovy kina využívat pro-
story novoveské Orlovny. Zatím jsme zde odehráli předveším 
reprízy naší pohádky Honza a kouzelná fl étna, ale s radostí mů-
žeme konstatovat, že jsme za tu krátkou dobu, co ve zdejších 
prostorách hostujeme, přivedli do orlovny přes  600 diváků. A to 
už je pěkné číslo, nemyslíte? Ale přichází doba letních prázdnin 
a my nechceme  zkoušet v uzavřených prostorách, a tak jsme 
se vypravili na soustředění divadla na Lopeník. Hned v prvním 
červencovém týdnu nás zde hostila horská chata Arnika.  Na 
programu soustředění bylo nejen zkoušení nové inscenace v re-
žii Ivana Helmicha, ale také nová herecká cvičení a metody hla-
sové výchovy, do kterých nás zasvětila Sandra Holáková, která 
vše právě pečlivě studuje na DAMU, obor Dramatická výchova. 
Ale na řadu přišla i noční bojová hra na téma Asasínů, kterou 
připravil Hynek Helmich a Evka Koukolská a samozřejmě ne-
mohlo chybět ani večerní zpívání při kytaře, výlety a další zá-
bava. Zkrátka za těch pár dní jsme toho stihli opravdu hodně 
a nezbývá než poděkovat za dotaci na soustředění, kterou jsme 
dostali od obce, protože to opravdu stálo za to.

Andrea Helmichová

kultura

Honza a kouzelná fl étna sklízí úspěchy v celém regionu
Od své březnové premiéry odehrálo divadlo BLIC již 12 re-

príz pohádky Honza a kouzelná fl étna.  Zahráli pro novoveskou 
i ostrožskou školu, Na pohádku se přišly podívat děti z mateř-
ské  školy v Nové Vsi  i MŠ Sídliště z Ostrohu, hostovali jsme 
v Bojkovivích a na dvou divadelních festivalech. Sourozenci  Ra-
dek a Denisa Peprníčkovi, Petra Pijáčková, Katka Červenáková 
a Terka Vojtková zazářili na krajské přehlídce Dětská scéna ve 
Véskách, kde jednoznačně zvítězili u diváků a jejich herecký um, 
vtip a nadhled přispěl k nejlepšímu hodnocení dětského diváka. 
Skupina zastoupená Hynkem Helmichem, sourozenci Aničkou 
a Kubou Botkovými, Martinou Tomečkovou a Maruškou Hlad-
níkovou zase reprezentovali na krajské přehlídce v Němčicích 
na Hané. Porotce Milan Strotzer shrnul své dojmy z inscenace 
takto: „... Kladem inscenace je schopnost souboru jít nad pro-
stou reprodukci textové předlohy, poutavě rozehrát jednotlivé 
situace hry. Je to umožněno především dobrou technickou vý-
bavou mladého pětičlenného hereckého kolektivu a nemalým 
potenciálem v schopnosti řešit neotřelým způsobem výtvarnou 
– scénografi ckou složku inscenace. Z jinak vyrovnaného herec-
kého kolektivu zaujal především Hynek Helmich v roli Honzy. 
Lze konstatovat, že jsme viděli zdařilou inscenaci určenou dět-
skému publiku, kterou zdobí tvořivý přístup ve všech složkách.“  
Z Němčic si převezl ocenění za herecký výkon Hynek Helmich 
a Klárka Hrachovská s Evkou Koukolskou za výtvarnou složku 

inscenace.  Poté, co  na novoveské orlovně odehráli 8 repríz pro 
děti z okolí, troufám si říct, že se už v naší obci těžko bude hle-
dat dítě, které by tuto kouzelnou a vtipnou pohádku nevidělo. 
Našim ochotníkům tedy nezbývá než vydat se do celého regionu. 
A kam to bude? O tom vám napíši zase příště.

Sylvie Zlatá

Takhle oslavovali Maruška Hladníková, Hynek Helmich a Klárka 
Hrachovská úspěch na němčické přehlídce.

Svatojánský večer a Pohádková země na zámku
V pátek 24. června jsme se podíleli na svatojánském 

večeru na  zámku v Uherském Ostrohu. V zámecké gale-
rii se na turistickou sezonu otevřela unikátní výstava Po-
hádková země Vítězslavy Klimtové, kam se určitě zajděte 
podívat. No, a my jsme pomáhali vytvořit kolem zámku 
magickou pouť se zastaveními, na které se děti i dospělí 
mohli seznámit se zvyky spojenými s tímto rituálním ča-
sem. Skákalo se přes devatero  ohnivých polínek, pletly 
se věnce a házely po vodě, překračoval bludný kořen, 
pil  kouzelný nápoj, sbíraly léčivé byliny atd. A nás jste 
mohli na jednotlivých stanovištích potkat a trochu se při-
učit i pobavit. Výstava  plná skřítků, čertíků, víl a elfíků 
bude na zámku otevřena až do konce září, ale nás už tam 
můžete potkat jen jako návštěvníky, však víte – kouzelný 
svatojánský večer, kdy se otevírají poklady světa, je jen 
jednou do roka.

Eva Koukolská
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Pasování na čtenáře v místní knihovně
V pátek 10. června 2016  se uskutečnilo slavnostní pasování 

žáků 1. třídy ZŠ na čtenáře.
 Do knihovny, kde se slib a pasování konalo, přišlo 26  dětí 

s třídní učitelkou  paní Mgr. Denisou  Hanáčkovou. Podívat se 
na ně přišla i paní ředitelka Mgr. Alena Horáková.

Nejdříve všichni jeden po druhém přečetli kousek ze slabi-
káře, aby předvedli, že se naučili všechna písmenka, umí číst, 
a mohou tedy být pasováni na čtenáře.

Potom děti složily čtenářský  slib a paní místostarostka 
Ing. Jaroslava Bedřichová je mečem pasovala.

Text slibu:
„Slibuji, že zachovám věrnost knihám a budu je vždy ochra-

ňovat.
Slibuji, že se budu statečně a čestně jako rytíř bít za všechno 

dobré, co je v knihách napsáno.“
Děti dostaly na památku dárek – Knížku pro prvňáčka. Je to 

kniha, která se nedá v obchodě koupit a je vydaná speciálně pro 
žáky prvních tříd základních škol přihlášených do projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ve školním roce 2015/2016.

Letos je to knížka Kláry Smolíkové Knihožrouti s ilustra-
cemi Báry Buchalové. Kniha obsahuje hravé vyprávění o čtení 
a tajemství ukrytém v temných koutech knihoven.

Následovalo veselé vystoupení kouzelníka Jirky Hadaše, 
které se všem moc líbilo.

Nakonec si děti pochutnaly na dortu ve tvaru knihy a spoko-
jeně odcházely do školy.

A nyní je na nich, zda se stanou čtenáři knihovny, budou si 
sem chodit půjčovat knihy a časopisy, oblíbí si čtení a kniha se 
stane jejich věrným kamarádem.

Hana Uherková

Seznam nových knih
Beletrie pro dospělé

Ahern Jak najít lásku
Beráková Fantom staré pevnosti
Doležalová  Kafe a cigárko
Dvořáková Sítě
Fenwick Aféra v Cornwallu
Geislerová P.S.
James Grey
Kallentoft Větrné duše
Keleová Touhy
Martin Šťastní lidé čtou a pijí kávu
Pawlowská Manuál zralé ženy
Vondruška Husitská epopej
Zibura 40 dní pěšky do Jeruzaléma

Naučná literatura
Bouquerel Pleteme na miminka
 Bytové dekorace
Čermáková Génius Zdeněk Svěrák
Doležal Jak se berou drogy
Doležalová Domácí krabičková dieta

Duwe Lovíme štiky
Hrabica Co nám tělo říká
Oetinger Aura v každodenním životě
Paulík 77 výletů s dětmi po Moravě
Peremská Váš rodokmen krok za krokem

Beletrie pro děti
Brezina Utajená laboratoř
Brezina Všechna moje strašidla
Hecl Já, Jůtuber
Chesterton Mimoni
Johnsson Jak vycvičit rodiče
Larsson Pax – Neviditelný zloděj
Larsson Pax – Sluhové zla
Milbourne Kdepak bydlí dinosauři
Rosen Mimoni – Kdo je tady šéf?
Seifertová Pohádka O praotci Čechovi
Snider Mimoni - Sněží
Solberg Válka proti Superkrávám
Ubac Lili, módní návrhářka

kultura
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historie

Školní rok 1970/71
Po aktivu ředitelů, který se uskutečnil v pondělí 24. srp-

na v Uh. Hradišti, byly zahájeny přípravy k novému školnímu 
roku. V 1. pedagogické radě byli učitelé seznámeni s novým 
vedením školy, které bylo jmenováno dnem 1. srpna, s přidě-
lením tříd, třídnictvím a předmětů, se správou kabinetů a dí-
len a s organizací metodických zařízení na škole. V úvodu se 
představil nový ředitel školy, který v krátkém proslovu naznačil 
vztahy a požadavky, které na učitele budou. Přidělení předmě-
tů nemohlo být defi nitivně ukončeno, protože nenastoupily 2 
stanovené učitelky. V závěru pedagogické rady byly naznačeny 
úkoly pro přípravný týden od 24. – 31. srpna. Nový ředitel školy 
nepřevzal školu zrovna v nejlepším stavu. Hlavní budova byla 
sice po generální opravě, ale vzhled učeben i šaten neodpoví-
dal proklamované péči o čistotu. V ani v jedné třídě se nepro-
váděla třeba alespoň částečná malba, stav staré budovy půso-
bí stísněným dojmem, velmi špatný stav byl tabulí ve třídách, 
projevoval se nedostatek skříňového vybavení, při rozdělování 
školních potřeb se ukázala špatná plánovitost, když chybělo 
potřeb pro žáky za několik tisíc Kč. Podobný byl stav v učeb-
nicích, z nichž velké % je naprosto nevyhovujících. Převážná 
část obrazových sbírek byla poškozena a neopravena, stejné to 
bylo u map, mikroskopů, šicích strojů apod. Později se ukázalo, 
že lze mít i připomínky k režimu života školy, k návykům žáků, 
k dodržování rozvrhu vyučování učiteli, k plnění jim uložených 
úkolů, již jsou nezbytné v práci školy. Některé nedostatky byly 
odstraněny ihned, jiné v průběhu roku, avšak je dost takových, 
které lze odstranit teprve časem a přitom poctivou prací vedení 
školy i všech učitelů. Při této příležitosti chci vzpomenout své-
ho opravdového předchůdce – ředitele školy Josefa Balcárka, 
jehož jsem částečně znal ze svého působení v Uh. Ostrohu před 
více než 11 lety, tím spíše, že dosud tak nikdo v této kronice 
neučinil. Jemu patří dík za to, že tato škola usilovala o dobrou 
úroveň, že učitelé mohli na škole růst, že mohla zásluhou MNV 
i ONV provést generální oprava 1. budovy. Dlouholetá nemoc 
mu však nedovolila dílo dokončit a předčasná smrt mu znemož-
nila v práci pokračovat. Je na místě zde připomenout, že bude 
správné pokračovat v dobrých tradicích školy a v tom dobrém, 
oč usiloval J. Balcárek. Ředitelem školy byl od 1. srpna 1970 
jmenován Lubomír Oujezdský – po vojenské službě učil v Uh. 
Ostrohu, pak byl 10 roků ředitelem ZDŠ v Hroznové Lhotě na 
Hodonínsku, v předcházejícím roce půl roku zástupcem ředitele 
ZDŠ v Ostrožské Lhotě a půl roku politickým pracovníkem OV 
KSČ v Uh. Hradišti. Má aprobaci pro vyučování v 1. – 9. roč-
níku a příslušné vysokoškolské vzdělání. Bydlí v Uh. Ostrohu. 
Zástupcem ředitele byl jmenován dosavadní učitel ZDŠ Svato-
pluk Hoffmann – na škole působí od roku 1965. Na škole došlo 
k četným změnám. Přeloženi: M. Jelínek na ZDŠ Ostr. Lhota, T. 
Mikšík na ZDŠ Vlčnov, M. Ondračková na ZDŠ Uh. Ostroh, V. 
Remeš na ZDŠ Nivnice. Na školu přišli: Alois Hostaša, důchod-
ce, 1. – 5. ročník, Elmar Novotný, dosavadní ředitel ZDŠ Kuno-
vice. V průběhu roku odešli: Julie Sovová, která po delší nemoci 
od září 1970 do března 1971 náhle zemřela, Anna Vaculíková na 
MD, Věra Hlaváčková na MD, Marta Pavlíková na MD a MD 
dále setrvávaly uč. Bartošová a uč. Rosíková.

Třídními učiteli v tomto školním roce byli ustanoveni: 
Třída Počet Třídní učitel/ka
1. A 30 Drahomíra Šálková 
1. B 30 Julie Sovová zemřela
  Františka Vrbíčková, důchodkyně
2. A 31 Marie Muchová 
2. B 30 Miroslava Honcová 
3. A 30 Anna Vaculíková MD
  František Gajdoš, důchodce
3. B 31 Jarmila Rybáčková 

4. A 28 Věra Hlaváčková MD 
  Ludmila Oherová, důchodkyně
4. B 26 Alois Hostaša, důchodce 
5. A 30 Miroslava Hastíková 
5. B 30 Marie Jurásková 
VI. A 35 Marie Habartová 
VI. B 33 Elmar Novotný 
VII. A 31 Josef Botek 
VII. B 32 Marie Andrlová 
VIII. A 30 Elmar Hajdaj 
VIII. B 30 Dana Hofmannová 
IX. A 27 Zdena Němcová 
IX. B 25 Josef Hrachovský 
I.- IX. 539  
ŠD 35 Jiřina Blahynková 

Kromě jmenovaných učitelů vyučovali v 6. – 9. ročníku: Lu-
bomír Oujezdský, ředitel školy, Svatopluk Hofmann, zástupce 
ředitele, Věra Škárová, učitelka, Hedvika Konečná, učitelka, 
Marta Pavlíková, učitelka s aprobací pro střední školy, Anna 
Větříšková, učitelka. Kádrový stav učitelstva včetně vychovatel-
ky činil 25, 16 učitelů dojíždí.

Školní rok byl zahájen v úterý 1. září 1970. Žáci nastoupili 
po třídách na dvoře školy, kde proběhla krátká slavnost. Po při-
vítání žáků 1. tříd a rodičů pronesl ředitel školy proslov, v němž 
se obrátil v několika konkrétních věcech k žákům, učitelům i ro-
dičovské veřejnosti. Pozdravný projev přednesl předseda MNV 
s. Hanák. Velmi milá byla krátká návštěva OŠI B. Pospíšila aj. 
Nosterského. Po 10 hodině se sešli učitelé a vedení školy na dal-
ší poradě, na níž byly s konečnou platností přiděleny předměty, 
když bylo jasné, že nové 2 učitelky již nenastoupí a rozhodnuto 
o znovuzavedení zrušených žákovských knížek. Převážná část 
učitelů splňuje předepsané podmínky k dosažení kvalifi kace, 
má tedy aprobaci k vyučování. Vyučovací plány jednotlivých 
předmětů byly vesměs splněny. Vyučování však se neobešlo bez 
potíží. Podařilo se sice po celý rok udržet 1 vyučovací rozvrh, 
ale vyučování bylo velmi často narušováno absencí učitelů MD, 
nemoc.
Klasifi kace: počet žáků 533, prospěli s vyznamenáním: 69, 
neprospěli:  16, postoupí s pětkou: 2, nedostatečné hlavně z Jč: 
13, Rj: 15, M: 15, F: 8, opravné zkoušky: 9 pochvaly: 12, 2. stu-
peň z chování: 9, 3. stupeň z chování: 2, důtka třídního učitele: 
8, důtka ředitele školy: 10  Během roku bylo učiteli provedeno 
26 exkurzí. Všechny třídy provedly výlety. Významných úspě-
chů dosáhli žáci v chemické olympiádě (uč. Z. Pavlíková) – žá-
kyně IX. A Z . Horáková dosáhla předního umístění v okrese 
a byla odměněna diplomem a věcným darem, v tělesné výchově 
(uč. D. Hofmannová) – žákyně Šálková, Potrusilová a Bachano-
vá obsadily několikrát nejpřednější místa v okresních soutěžích. 
Aktivní činnost vyvíjel i pěvecký, hudební a taneční soubor uč. 
J. Botka, který se značně podílel na četných oslavách.  
Přehled vycházejících žáků: VII. A: 3, VII. B: 2, VIII.A: 6 VIII. 
B: 3, IX. A: 26, IX. B: 25
Výsledky rozmísťovacího řízení: přijato ke studium: 17, do hor-
nictví: 1, do zemědělství: 10, do učebního poměru v průmyslu: 
27, do pracovního poměru: 9, pokračování ve školní docházce: 
1, nerozhodnuto: 11
Vedení školy má zájem na dobré spolupráci se SRPŠ. Velká 
pozornost byla věnována přípravě voleb do hlavního výboru 
i třídních výborů. Hlavní výbor má 14 členů, předsedou je Josef 
Botek z Chylic, zapisovatelkou Mir. Honcová, pokladní M. Do-
ležalová. Výbor se sešel celkem 5krát. Členská schůze se konala 
dne 22. září za účasti 304 rodičů. Byl uspořádán ples, výnos ple-
su byl rekordní, ale účast byla dosti malá.
Materiální stránka školy: v kabinetech se kontroloval stav po-
můcek – některé se opravily a zavedl se jejich přehled. Rozho-
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dující byla fi nanční pomoc MNV a SRPŠ. Celkem šlo asi o fi -
nanční pomoc ve výši 120 000 Kč. Zakoupily se stolky a židle do 
jedné učebny, knihy a obrazy, pomůcky do dílen, sportovní po-
můcky, mikrosakopy, vývěva, záclony, závěsová látka a chybějící 
školní potřeby pro žáky. Opraveny byly pomůcky: magnetofon, 
gramofon, 2 šicí stroje, podlepeno asi 120 obrazů a opraveno 
náhradní vodní čerpadlo. Vymalována byla sborovna. V obou 
budovách byl proveden generální jarní úklid, který byl velmi po-
třebný. Velmi významnou pomocí škole bylo zahájení výstavby 
tělocvičny, když všechen stavební materiál je připraven. Škoda 
jen, že se pro omezení peněžních prostředků v rámci okresu ne-
mohlo přikročit k plánované generální opravě budovy číslo dvě, 
která je místy opravdu ve velmi špatném stavu.  Celý školní rok 
byl velmi rušný a náročný na vedení školy a částečně i na uči-
tele. Během roku bylo potřeba vykonat velmi mnoho práce, ať 
už to vyplývalo z povinností, úkolů OŠ ONV nebo z nedostatků 
na škole. Bylo třeba udělat pořádek v písemnostech v ředitel-
ně, předělat nevyhovující a zmatené plány CO, udělat přehled 
stavu učebnic pro žáky, které jsou celkově dosti špatné. Byly 

provedeny pohovory s učiteli. Prováděla je komise jmenovaná 
ONV. Celkem bylo provedeno 49 pohovorů. Během školního 
roku nebyla provedena žádná hlubší a delší inspekce. Několi-
krát nás navštívil inspektor Pospíšil s konkrétními úkoly nebo 
požadavky. Koncem školního roku, když jsem byl v nemocnici, 
školu nečekaně navštívil krajský školní inspektor Sýkora, který 
provedl 2 hospitace v dějepisu a zeměpisu. Školní rok byl ukon-

čen 30. června. Tomu předcházela poslední pedagogická rada 
– odevzdání, zhodnocení a rozdání učebnic pro žáky, vypsání 
vysvědčení, příprava a péče o zahradu po dobu prázdnin. V po-

slední den byli žáci poučeni o chování, zhodnocen uplynulý rok 
a výsledky žáků a rozdána vysvědčení. Po desáté hodině se uči-
telé sešli na závěrečné poradě, na níž byli seznámeni s hodnoce-
ním práce – provedl ředitel školy. Učitelům bylo poděkováno za 
práci a rozloučili jsme se se zastupujícími důchodci, přeložený-
mi učitelkami.

Lubomír Oujezdský, ředitel ZDŠ
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

1. B Julie Sovová, zemřela a pak Františka Vrbíčková

1. A Drahomíra Šálková

IX. A,B Zdena Němcová, Josef Hrachovský

Učitelský sbor

historie
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Procházka po hřbitově aneb Mistryně umělecké tvorby
O našich malérečkách kraslic jsme před pár lety psali, přesto 

dnes bych chtěl napsat více řádků o té, která byla nejvíce známá 
v posledních desetiletích, a to byla Marie Gavalová. Dostalo se jí 
také ofi ciálního uznání, když jí byl přidělen čestný titul Mistryně 
lidové umělecké tvorby.

Marie Gavalová prožila celý život na Kopanicích. Narodila se 
30. ledna 1910 na č. 465 a zde prožila celý život. Její otec Antonín 
Verbík (20. 6. 1882 – 14. 3. 1969), zvaný „strýc Antoš“, pochá-
zel z rodu, který měl původ na velehradském panství a který se 
rozdělil na dvě větve. Jedna zůstala na Velehradě a věnovala se 
chovu ovcí na panství tamního cisterciáckého kláštera, druhá se 
přesunula do Nové Vsi a věnovala se zemědělství. Matrika uvádí, 
že 31. července 1682 zemřel asi padesátiletý Jan Verbík z Nové 
Vsi a pět týdnů před smrtí byl u zpovědi a sv. přijímání. To byl asi 
první novoveský Verbík. Verbíkovské grunty byla čísla 183 a 185 
v dědině, ale v druhé 
polovině 19. století se 
Verbíci přesunuli jako 
vesnická chudina na 
opačný konec obce. 
Antonín Verbík měl 
krom sestry Anežky 
bratry Martina, Jana, 
Vavřína a Františka. 
Bratři odjeli před prv-
ní světovou válkou do 
Ameriky a pracovali 
v Detroitu u Forda. 
Když se vrátili, před-
stavovali svým myš-
lením dost cizí prvek 
v Nové Vsi. Anto-
nín Verbík vychoval  
s manželkou Marií, 
rozenou Červenáko-

vou (17. 6. 1888 – 16. 8. 1964) tři děti (jedna dcera zemřela po 
porodu). Prvorozený Jan vystudoval gymnázium a pak studoval 
práva, ale předčasně zemřel. Nejmladší Tomáš odejel do Latinské 
Ameriky a usadil se v Quitu v Ekvádoru, doma zůstala dcera Ma-
rie. Její život byl ovlivněn chudobou prostředí, které ji dalo silné 
sociální cítění, tak dobrotou maminky. Provdala se dne 27. září 
1932 za Antonína Gavalu z Kunovic (26. 8. 1907 – 22. 1. 1948) 
a vychovali spolu dceru a syna.  

Dnes už nevíme, kde se Marie naučila malovat vajíčka, ale 
věnovala se tomu od mládí. Kolem roku 1930 bylo malování 

kraslic stále populární, takovou lidovou tvorbu pomáhala na 
Slovácku organizovat Rozálie Falešníková (1900 – 1983) z Taso-
va, po které máme jako památku originální výzdobu například 
uherskohradišťského a veselského nádraží. Rozka, jak se jí říka-
lo, měla široký záběr aktivit a v Nové Vsi měla řadu spolupra-
covnic. Organizovaly se různé kurzy a díla lidového umění se 
vyvážela do Brna, Prahy i ciziny. Zvlášť aktivní byli všichni tito 
lidoví umělci za protektorátu, kdy je zaštiťovala Národopisná 
Morava. A tak Marie Gavalová nebyla jen anonymní maléreč-
kou kraslic, ale osobou, která byla známá i mimo obec. Po 2. svě-
tové válce našla lidová tvorba podporu nového režimu a zde no-
voveské malérečky našly nové uplatnění. Marie Gavalová byla 
především, ač ne z Nové Vsi jediná, spolupracovnicí Slováckého 
muzea, Ústředí lidové umělecké výroby a především etnologa 
Jaroslava Orla (1910 – 1985). Byla zvána do Brna i Prahy, hod-
ně byla populární i v médiích, kde se objevovaly její fotografi e, 
a o její tvorbu se zajímali až v Bulharsku.

Marie Gavalová si své 
umění nenechávala pro 
sebe a svoji slávu. Kdo 
k ní přišel, každému byla 
ochotna vysvětlit, jak se 
kraslice malují, a naučit 
technice. Přicházeli k ní 
lázeňští hosté i školáci, 
které vodil učitel Josef 
Botek. Třebaže byla zná-
má a díky určité politic-
ké angažovanosti měla 
i v obci vliv, vždy byla 
přátelská a ochotná. Sta-
čilo zaklepat na okno. 
Otevřela a uvedla do svět-
nice se starým nábytkem, 
vyzdobené obrazy svatých 
a u okna měla svůj stůl 
s kahánkem, stužkou, hro-

madou vyfouklých bílých vaječných skořápek a tam pracovala. 
A zájemcům vysvětlovala, vedla je, když zdárně či méně zdárně 
zkoušeli také namalovat svoji kraslici. Její vlastní kraslice patří 
k těm nejvzácnější, která jsou uložena v muzeích.

Dne 19. ledna 1994 se život Marie Gavalové uzavřel. Byla 
pochována na novoveském hřbitově. Starý nenápadný pomník, 
který označuje místo posledního odpočinku, by měl být zacho-
ván, protože připomíná jednu z Novovešťanek, které, jak by se 
dnes řeklo, svým umem dobývaly svět.

Vladimír Teťhal

historie

Dům Marie GavalovéMarie Gavalová

Antonín VerbíkMarie Gavalová při práci
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Náročná sezóna je za námi
Největší pozornost při ohlédnutím se za  uplynulou sezónou 

byla zcela určitě upoutána na výsledky naší vlajkové lodi – druž-
stva mužů. Bohužel se zcela naplnily prognózy,  jež  po sestupu 
do 1. B třídy krajských soutěží  nevěstily žádné snadné boje.  Jar-
ní část soutěže se tak po nepřesvědčivých podzimních výsledcích 
ubírala k bojům o záchranu, což se nakonec podařilo. Mužstvo 
skončilo s 29 body za 7 výher, 4 remízy (po všech vyhrálo na 
pokutové kopy) a 15 porážek na 12. místě 14členné tabulky se 
4bodovým náskokem před sestupujícím Jalubím. 

V ještě těžší situaci se ocitlo družstvo dorostu, pro které 
se jarní boje vlivem velké „úmrtnosti“ staly pouze povinností.  
Z původního počtu 13 dorostenců odehrála jarní část pouze 
šestice, přičemž plný počet utkání jen jeden. V 9členné tabul-
ce okresního přeboru skončilo na 7. místě se ziskem pouhých 
4 bodů před družstvy Mistřic a Podolí, které podobné problémy 
neustály a odstoupily ze soutěže. Nad účinkováním dorostenců 
lze však najít i pozitivní počiny – trojice kluků se v průběhu jara 
připravovala s družstvem mužů a asi největším pozitivem a pří-
slibem pro budoucnost našeho klubu je zapojení žáků, u kterých 
se zkušenosti z dorostenecké soutěže taky projevily v účinková-
ní v soutěži žákovské.

Žáci si po podzimu udrželi pěkné 3. místo v tabulce okres-
ního přeboru se ziskem 37 bodů a skórem 80 : 36 za 11 výher, 
4 remízy a 3 prohry. Do jarních bojů zasáhlo celkem 22 hráčů. 
Trochu zklamání nebo spíše zmaru si žáci prožili při semifi ná-
le poháru OFS na Břestku, kde podlehlo domácím 1:2 gólem 

v samotném závěru utkání.  Zmarem 
však byl boj s arbitrem utkání, který své 
rozhodování zcela podřídil potřebám 
domácích. Vytoužené fi nále, které bylo 
hráno na stadionu 1. FC Slovácka, klu-
kům nebylo dopřáno. Náš přemožitel 
v něm pak podlehl se suverénem naší 
soutěže z Prakšic 0 : 9. Náš zmar pak 
umocnila skutečnost, že jsme s vítězem 
poháru následně dokázali remizovat 
v soutěži 1 : 1! Všichni pevně věříme, 
že se v nadcházející sezóně na stadion 
1. FC Slovácka dostaneme.

Družstva našeho potěru – přípravek 
pokračují v duchu let minulých v dob-
rých výsledcích, zlepšení je znát u těch 
mladších. Starší přípravka si vylepšila 
postavení v tabulce po podzimu a skon-
čila na 4. místě se ziskem 21 bodů za 7 
výher a stejný počet proher, stejně jako 
třetí družstvo Hluku, k opačnému po-
řadí pak chyběl jediný vstřelený gól.  
Mladší přípravka za získaných 18 bodů 
při 6 výhrách a 8 porážkách obsadila 
6. místo v tabulce okresního přeboru. 
Po skončení sezóny se mladíci zúčastni-
li tradičního turnaje přípravek Eurotec 
v Uherském Ostrohu. I zde po dobrých 
výkonech dosáhli umístnění „na bedně“ 
. Po vítězstvích nad Blatnicí 5 : 1 a Dol-
ním Němčí 2 : 0 , podlehli domácím 0 : 
3 a Strážnici 0 : 4 a získali bronzové me-
daile.

Na závěr ještě zmínka o průběhu 
6. ročníku Turnaje tříd ZŠ, jenž se usku-
tečnil 3. 6. za příznivého počasí na našem 
hřišti. Poprvé v jeho historii byly naplněny 
papírové předpoklady, a tak za účasti vý-
běrů 4. až 7. tříd získal ten největší pohár 
a zlaté medaile výběr 7. třídy, stříbro vy-
bojovala 6. B a bronz 6. A. Všechny zú-
častněné týmy obdržely kromě diplomů 
i tradiční dávku mlsů a pochutin.

Marek Tvrdoň

sport
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Po roce opět zastoupení na MČR ve sportovní gymnastice
Po krajských přeborech ve Zlíně, kde naše 

gymnastky v různých kategoriích získaly celkem 
7 medailí, a to 1x zlato zásluhou Veroniky Šálkové, 
3x stříbro – Markéta Ryšavá, Adéla Ryšavá, Anna 
Pavlíčková, 3x bronz – Vendula Májíčková, Lucie 
Grančajová a Radka Šálková, se náš oddíl opět po 
roce dostal na MČR, které se konalo v Třinci, a to 
zásluhou Aničky Pavlíčkové, která po obdržení di-
voké karty zastoupila a reprezentovala náš oddíl.

Z celkového počtu 44 závodnic v kategorii žáky-
ně B se umístnila na 21. místě, což je velký úspěch, 
jak pro ni, tak pro trenérku Petru Hastíkovou, kte-
rá byla s jejím cvičením velmi spokojena a k umíst-
nění jako první  blahopřála přímo v dějišti závodů.

K velmi dobré reprezentaci jak na různých zá-
vodech Zlínského kraje, tak především na MČR 
patří velmi nadějné gymnastce velké poděkování 
a blahopřání, stejně jako ostatním gymnastkám, 
které podávají po celý rok velmi dobré výsledky 
a získávají medaile a dobrá umístění.

Teď, v období prázdnin, začalo pro celý oddíl 
soustředění na Soboňkách u Rohatce, kterého se 
každoročně zúčastní oddíly z celé republiky. Upro-
střed lesa vyroste velký stanový tábor s potřebným 
nářadím k tréninku a posilování. Zde nabírají nové 
poznatky, učí se nové věci  po dobu 14 dní za dozo-
ru svých hlavních trenérek.

Ať se jim i nadále daří jak ve sportu, tak i v osob-
ním život. Do dalších bojů držíme pěsti a přejme 
jen samé úspěchy.

Ivana Frantová

sport
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Aktuální příslušnost členů závodního týmu oddílu kanoistiky
V oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z. s. jsme v sou-

časnosti svědky situace v minulosti nevídané. Počet přespolních 
pádlujících totiž převyšuje počet místních chlapců a děvčat, 
kteří se rychlostní kanoistice věnují. Tento trend je navzdory 
problematické dopravní dostupnosti areálu, limitující ještě vyšší 
zájem o ceněnou volnočasovou náplň, oceněním obětavé práce 
trenérů a činovníků i potvrzením, že toto sportovní odvětví do-
káže svou náplní oslovit spoustu rodičů, jejichž „správný“ pří-
stup je pro pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže takřka 
nepostradatelný. Vedení oddílu je připraveno přivítat ve svých 
řadách další zájemce a nadále vytvářet podmínky jak pro začá-
tečníky, tak budoucí reprezentanty České republiky.

• Ostrožská Lhota-3 pádlující
• Kunovice-2 pádlující
• Uherský Ostroh-2 pádlující
• Veselí nad Moravou-2 pádlující
• Zlechov-2 pádlující
• Domanín-1 pádlující
• Kudlovice-1 pádlující
• Mařatice-1 pádlující
• Míkovice-1 pádlující
• Sady-1 pádlující
• Tupesy-1 pádlující
• Tučapy-1 pádlující
• Uherské Hradiště-1 pádlující
• Chylice-5 pádlujících
• Ostrožská Nová Ves-11 pádlujících

 +2 odchovanci v Dukle Praha

Valná hromada TJ Ostrožská Nová Ves, z. s.
Klubovna loděnice byla v úterý 24. května místem kde se 

uskutečnila valná hromada TJ Ostrožská Nová Ves. Na úvod 
programu byl dlouholetý předseda tělovýchovné jednoty Lud-
vík Galuška oceněn čestným členstvím a následně gymnastická 
trenérka Eva Hýbalová obdržela u příležitosti životního jubilea 
symbolickou květinu. Poté zástupci oddílů aerobiku, gymnastiky 

a kanoistiky přednesli zprávy o činnostech, o hospodaření TJ 
informoval Ludvík Ondračka a účetní Ivana Mazurová, s revizní 
zprávou vystoupila předsedkyně kontrolní komise Pavla Mar-
tinková. Období mezi loňskou a letošní valnou hromadou bylo 
pro výkonný výbor pracující ve složení Vít Pjajčík, předseda TJ, 
Marek Mazur, Pavel Bezděk, Ivana Frantová a Bohdana Polá-
chová nesmírně náročné. Kromě zajištění činnosti jednotlivých 
oddílů bylo nutno připravit, schválit a zaregistrovat nové sta-
novy a rovněž nový název spolku u rejstříkového soudu. Tuto 
náročnou proceduru doplňovala agenda související s žádostmi, 
čerpáním a vyúčtováváním fi nančních dotací i kontroly a jedná-
ní s úřady týkající se problematiky činnosti v ochranném pásmu 
vodního zdroje a také v ochranném pásmu letiště Kunovice. 
Valné hromady se zúčastnilo několik hostů - obec zastupovala 
místostarostka Ing. Jaroslava Bedřichová, fotbalový klub, jež byl 
v minulosti rovněž členem TJ, jeho předseda Marek Tvrdoň.

Vít Pjajčík

Filip Váverka a Jan Pavlíček z Ostrožské Lhoty

sport
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Orelské turnaje ve stolním tenisu
Přestávka mezi jednotlivými ročníky mistrovských soutěží 

ve stolním tenisu každoročně patří orelským turnajům. My se 
s radostí těchto turnajů zúčastňujeme, nejenom kvůli poměření 
sil s přáteli, kteří vyznávají orelské tradice a myšlenky, ale samo-
zřejmě nám během přestávky chybí trochu toho stolně-teniso-
vého adrenalinu.

První sobota v červnu tedy patřila tradičnímu turnaji druž-
stev v Polné. V letošním roce jsme poprvé měli hráče přihlášené 
ve třech různých kategoriích. K družstvu žáků a dospělých jsme 
přidali ještě družstvo dorostenců. Turnaj se pro nás vyvíjel od 
začátku velmi dobře, a to zvláště v mládežnických kategoriích. 
Žáci ve složení Daniel Kreisl, Dominik Miklíček a Matěj Pšur-
ný nenašli během celého dne přemožitele a stali se celorepub-

likovými orelskými přeborníky ve stolním tenisu družstev. Do-
rostenci ve složení Šimon Mareček, Patrik Rampáček a Matěj 
Zumr skončili na krásném druhém místě. Nad jejich síly bylo 
pouze dorostenecké družstvo z Vysokého Mýta. V dospělých 
nás reprezentovali Vratko Kučerák, Ivo Mikoška a Vojtěch Val-
ný. Naše třetí místo ve skupině ovšem nebylo vstupenkou mezi 
fi nálovou čtveřici nejlepších.

Dalším tradičním turnajem je klání s názvem „Propinkejte se 
na Velehrad“. Během Dní lidí dobré vůle na Velehradě pořádá 
orelské ústředí turnaj pro 6 nejlepších družstev ve stolním teni-
su. Těchto 6 družstev vzejde z kvalifi kačních turnajů v různých 
částech republiky. Nám se povedlo propinkat na Velehrad skrze 
kvalifi kaci naposledy v roce 2012. V letošním roce se naše kva-
lifi kační skupina sešla 25. 6. ve Velkých Němčicích, kde nás re-
prezentovali Milan Basovník, Ivo Mikoška a Patrik Rampáček. 

Díky třem vítězstvím 
a dvěma porážkám se 
nám povedlo třetím 
místem to, co jsme si 
moc přáli, a konečně 
zase po letech jsme se 
na velehradský turnaj 
kvalifi kovali. Jelikož 
jsem se já osobně fi ná-
lového turnaje nemo-
hl zúčastnit, tak jsem 
vytáhl náš nejsilnější 
trumf a spolu s Mi-
lanem a Patrikem za 
nás na Velehradě na-
stoupil Josef Mahdalíček ml. V rozpálené tělocvičně kluci po-
dali bojovný výkon a nakonec si za celkové čtvrté místo odvezli 
i památeční pohár s diplomem. Celkové pořadí bylo následující: 

1. Dolní Benešov 
2. Silůvky 
3. Vrchovina Chmelná 
4. Ostrožská Nová Ves
5. Křenovice 
6. Vysoké Mýto
Posledním z orelských turnajů je republikový přebor jednot-

livců, který se opět uskuteční v naší obci ve sportovní hale, a to 
konkrétně 17. 9. 2016. Rád bych tímto pozval všechny přízniv-
ce stolního tenisu, aby se přišli podívat na výborný stolní tenis 
a podpořili všechny novoveské účastníky. V loňském roce se 
u nás představilo několik divizních, a dokonce dva třetiligový 
hráči.

Ivo Mikoška

Tým ONV – zleva Ivo Mikoška, Vratko Kučerák, Patrik Rapmá-
ček, Matěj Pšurný, Dominik Miklíček, Šimon Mareček, Daniel 
Kreisl, Vojtěch Valný, Matěj Zumr

Aerobik klub STONOŽKA – jarní sezóna Aerobic Tour
I letos si děvčata z aerobik klubu Stonožka připravila sesta-

vu, a to s názvem „Svět v kruzích“, a účastní se s ní základních 
kol Aerobic Tour. 13 děvčat závodí v kategorii 11 – 13 let, kde 
se setkávají s velkou konkurencí ostatních moravských klubů.  
Mají již za sebou soutěže „O pohár starosty Tlumačova“, zá-
kladní kolo ve Veselí nad Moravou, semifi nále Děti fi tness aneb 
Sportem proti drogám a „Akropolis cup“ v Uherském Hradiš-
ti. Finále letošní jarní sezóny proběhlo ve Zlíně v kongresovém 
centru, kde si děvčata zasoutěžila ve svém výkonnostním TOP. 
VIP hostem byl Štěpán Urban, účastník loňské superstar, který 
se děvčatům určitě líbil. 

A co si představit pod názvem choreografi e „Svět v kru-
zích“? 5 základních barev, 5 světových kontinentů, sporty, které 
spojují celý svět – olympijské hry. 

Děkuji všem za vzornou reprezentaci klubu Stonožka. Děku-
jeme také Obci Ostrožská Nová Ves, která náš klub podporuje.

Denisa Látová

Žáci – zleva Dominik Miklíček, Matěj Pšurný, Daniel Kreisl

Dorostenci – zleva Matěj Zumr, Šimon 
Mareček, Patrik Rampáček

sport
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70 let
  2. 5. Zdenka Venclová Chříb 224
10. 5. Antonín Vítek Chříb 200
10. 5.  Marie Trčková Polní 828
15. 5.  Zdeněk Hanus Chříb 220
14. 6. Jan Jelének Za Kostelem 687

75 let 
  6. 5. RNDr. František Bobek Družstevní 807
  8. 5. František Kusák Za Kostelem 635
27. 5. Ing. Jaromír Cícha Dědina 136
16. 6.  Antonín Lopata Dědina 168

80 let
  6. 5. Zdenek Zalubil Nová 742
19. 5. Ludmila Slezáková Nová 604
20. 5.  Antonín Jurásek Dědina 130
25. 5. Hedvika Mikulcová Nivky 713
  5. 6. Marie Muchová Nivky 531
19. 6.  Marie Červenáková Krajiny 248

86 let
15. 6. Božena Zajícová Záhumení 400

87 let
  5. 6.  Anna Zalubilová Chylická 36
  6. 6.  Anton Dufek Za Kostelem 661

88 let
  2. 6. Josef Vajčner Nivky 398
21. 6. Marie Bartošková Družstevní 820

89 let
  3. 5. Marie Galušková Dědina 182

91 let
  8. 5.  Josef Stužka Dědina 170
19. 5.  Hedvika Hrušková Dědina 185

Zlatá svatba
25. 6.  Jan a Marie Juráskovi Dědina 47
  2. 7. Miroslav a Ludmila Kodrlovi Nová 701

Svatba
21. 5. Martin Soukeník Mírová 918
 Renáta Sobolová Mírová 918

  4. 6. Iva Vítková Mírová 909
 Jonáš Peprník Za Kostelem 686

  4. 6. Soňa Pšurná Uherský Ostroh
 Tomáš Peprníček Chylická 262

24. 6. Miluše Vodičková Staré Město
 Zdeněk Blahůš Záhumení 677

  8. 7.  Jana Stuchlíková Na Rybníčku 286
 Petr Verbík Na Rybníčku 286

Společenská kronika
květen - červen 2016

 

Úmrtí
29. 5. Dušan Machálek (1967) Dědina 161
  3. 6. Marie Kupcová (1939) Dolní 773
  3. 6. Jindřich Ťok  (1933) Záhumení 198
25. 6. Anna Ťoková (1940) Nová 767

 
Narození

22. 6. Jakub Lukáš U Ráje 97
28. 6.  David Trávníček Dědina 988
  1. 7. Vanessa Hrníčková Nová 655

Zlatá svatba Miroslav a Ludmila Kodrlovi

Zlatá svatba Jan a Marie Juráskovi

společenská kronika
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Loučení se spolužáky

Setkání spolužáků  1936Setkání spolužáků 1941

Setkání spolužáků  1966 Setkání spolužáků 1946


