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Ve čtvrtek 1. září jim to nastalo. Noví prvňáčci přišli do školy 
v doprovodu svých rodičů a žáků deváté třídy a byli slavnostně 

přivítáni na školním dvoře panem starostou a také paní ředitelkou. 
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Zpravodajství

Milí spoluobčané,

období kolem svátku velké osobnosti našich 
dějin sv. Václava patří mezi ty, které mám bě-
hem roku nejraději. Obecně se mu říká „babí 
léto“ a letos se vskutku vydařilo. Nádherné 
slunečné počasí, teplo snad větší než v celém 
srpnu. Prostě idyla. Vrcholem oslav patrona 
české země a naší obce jsou pak Svatováclavské 
hody. Ze všeobecného pohledu byly letošní hody 
jako každé jiné. Přijely návštěvy zblízka i zdale-
ka, výborný burčák tekl proudem, kolotoče se 
točily na plné obrátky. Nedělní slavnostní mše 
a po ní hodový oběd. Prostě klasika. Z pohledu 
udržování tradic našich předků byly hody přeci 
jen trošku jiné. Asi všichni, které to zajímalo, si 
všimli, že letos chyběli stárci. Nebyli ani mlad-
ší, ani starší.  Stárek. V tom slově je pro kaž-
dého slováckého šohaja  ukrytá výzva. Stárek, 
osobnost chasy, která má přirozenou autoritu, 
umí zazpívat, zaverbovat, a když „búchne pěsťú 
do stola“, je po diskuzi! A stárka? Děvčica, za 
kterou se každý ohlédne. Nastrojená, usměvavá 
a obětavá. Bývali mladší a starší. Ne proto, že 
by snad ten mladší měl zajištěný kariérní po-
stup. Bývali dva, protože s hody je spousta práce 
a vždycky se to ve dvou lépe táhne. Tedy respek-
tive organizuje a řídí. Letos v chase hozenou ru-
kavici nikdo nezvedl. Přesto byly pro mě letošní 
hody velkou nadějí. Člověk musí ke stárkování 
takříkajíc dozrát. Viděl jsem v mnohých očích mladé chasy vel-
ké odhodlání. Viděl jsem i dost budoucích osobností. Pro letošek 
škoda, ale věřím, že v příštích letech budou možná zase dvojí stár-
ci. Milá chaso, věřte, že stárkování je čest. Dávám slovo starosty 
a ruku na to, že u obce budete mít vždycky podporu! Milí rodi-
če, podpořte své dospívající (dospělé) děti. Musím říct, že pro mě, 
a nejenom pro mě, bylo dost udivující, že někteří z rodičů chasy vů-
bec nepřišli na hodovou zábavu. Zvláštní. Mladí chtějí být součástí 
tradice, seženou si kroj, nastrojí se. Tancují a baví sebe i dědinu, 
a rodiče je nepřijdou povzbudit a podpořit!  Škoda. Myslím si, že 
osobnost stárků roste už doma, v rodině. Věřím, že ti mladí doká-
žou strhnout i rodiče. Milí rodiče, nebojte se! Se stárkováním může 
být spousta starostí, ale více je určitě radosti a pozdější hrdosti.  

No, a po hodech jako když utne. Z pětadvaceti stupňů je rá-
zem deset. Pro obec začaly přípravy na příští rok 2017. Začínáme 
skládat finanční mozaiku toho, co z volebního programu splníme 
v příštím roce. Především budou pokračovat dvě zásadní priori-
ty. První je dostavba a otevření areálu nového obecního úřadu 
s knihovnou, poštou a kulturním domem. Po prvotních potížích 
se zakládáním novostavby úřadu se práce už zase naplno rozeběh-
ly. Pamětníci měli pravdu. Naštěstí jen částečně. Sklepy pod stav-
bou skutečně byly. Naštěstí nikoli rozložité, pouze nad očekávání 
hluboké (asi 5 m). Navíc plné komunálního odpadu, kterým se 
v minulosti zavezly. Ten musel pryč, pak složitý systém základů, 
takže asi osmitýdenní skluz. I přes toto drobnější (ale za to dražší) 
zdržení firma garantuje dodržení a možná i přeběhnutí termínu vý-
stavby. Teď ještě připravujeme projekt a zadání pro výběrové řízení 
na vybavení interiéru nábytkem, abychom mohli na stavbu plynule 
navázat a celé dílo otevřít koncem roku 2017. Druhou prioritou 
příštího roku bude dokončení a kolaudace inženýrských sítí pro 
rodinnou výstavbu v nové ulici, která vznikne „u svatých“. Jak vi-
díme, někteří ze stavebníků už začali, takže my nesmíme zůstat po-
zadu. Letos bude hotová kanalizace a vodovod, na jaře zbylé sítě. 
Silnice a chodník pak budou stavěny až s dokončováním posled-

 Slovo starosty

ních domů. Silnici i chodník bychom mohli zničit hned na samém 
začátku. Nicméně i tyto dvě stavby jsou projekčně připraveny a přes 
zimu budeme zařizovat potřebná povolení. Dalšími investicemi 
v příštím roce budou tradiční opravy chodníků a silnic v obci. Ur-
čitě bude opravený a rozšířený chodník v ulici Osvobození u hlavní 
silnice v Chylicích a dostavěna jeho chybějící část kolem bývalé 
mlékárny. Bohužel jsme tuto opravu nestihli letos, takže má v roce 
2017 přednost. Společně s radou obce, finančním výborem, ředi-
telkami příspěvkových organizací i ostatními zastupiteli a občany 
doplníme ostatní akce a služby roku 2017 tak, abychom 45milio-
nový rozpočet rozumně vyčerpali. Pokud jsem u nápadů, připomí-
nek, kritiky nebo jiných podnětů na fungování obce, mám na vás, 
milí spoluobčané, prosbu. Mimo starosty a místostarostky, jejichž 
kontakty najdete na oficiální internetové stránce obce http://www.
onves.cz/, byla každému z dalších patnácti zvolených zastupitelů 
přidělena osobní e-mailová adresa. Na tyto adresy můžete kdykoli 
písemně směřovat vaše záležitosti. Podrobnosti k adresám najdete 
uvnitř tohoto čísla Profilu. Dlužno dodat, že dveře našich kance-
láří jsou pro vás v pracovní době otevřeny dokořán. Máte-li cokoli 
na srdci, co vás trápí nebo těší, neváhejte a přijďte. Máme pro vás 
vždycky čas. A to i mimo pracovní dobu – doma nebo na ulici. 
Bude-li to v našich silách nebo v kompetenci našeho úřadu, zcela 
zajisté vám vyhovíme nebo pomůžeme. Co se mi vrcholně protiví, 
jsou vyjádření typu: „kdosi říkál, že..“,  „slyšela sem o tom, šak je 
to určitě pravda…“ a podobně. Pletichy a pomluvy nejsou hodny 
slušných a dospělých lidí. Raději si všechno ověřte, nejlépe něko-
likrát a z různých zdrojů. A vůbec nejlepší je to vždycky u zdroje. 

Drazí spoluobčané, máme před sebou podzimní a dušičko-
vý čas. Byť se někomu může zdát časem ponurým a depresivním, 
přesto vám naopak přeji radostnou mysl. Právě v čase vzpomínání 
na naše drahé zesnulé si užívejme každého dne, který nám byl dán.  

Pavel Botek
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 22. 9. 2016 se konalo  

12. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo:
a)	 rozpočtové	 opatření	 č.	 2,	 které	

tvoří	 přílohu	 č.	 1	 tohoto	 usnesení,	
a	 kterým	 se	 zvyšují	 celkové	 příjmy	
o	1.340.000	Kč	a	celkové	výdaje	zvy-
šují	o	385.000	Kč.

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

Příjmy upravené 
celkem -  54.124.400 Kč
z	toho:
Daňové	příjmy	-		 37.118.000	Kč
Nedaňové	příjmy	-		 6.475.000	Kč
Kapitálové	příjmy	-			 4.740.000	Kč
Přijaté	dotace	-			 5.791.400	Kč

Výdaje upravené 
celkem -  65.609.400 Kč
z	toho:
Doprava	-		 8.635.000	Kč
Vodní	hospodářství	-	 8.065.000	Kč
Vzdělání	-		 4.600.000	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	spr.,	
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	financování	 	0	Kč
Dlouhodobé	financování			15.000.000	Kč
Splátky	dlouhodobých	
půjčených	prostředků			 -	1.160.000	Kč
Opravné	položky	
finančních	operací	 	-	1.400.000	Kč
Upravený	 rozpočet	 obce	 bude	 zpraco-
ván	 pro	 informační	 systém	 dle	 platné	
legislativy.

c)	 záměr	 prodeje	 pozemků	 v	 lokali-
tě	 „Díly od Dědiny - pozemek č. 2“	
nově	označených	podle	GP	číslo	962-
411520/2013	ze	dne	28.	5.	2013,	cel-
ková výměra 906 m2 s	tím,	že	budou	
na	úřední	desce	zveřejněny	upřesňu-
jící	podmínky	záměru	prodeje

d)	 směnu	ideál.	½	pozemku	v	k.	ú.	Os-
trožská	Nová	Ves,	par.	č.	3025	(orná	
půda),	 tedy	 1.268	 m2	 ve	 vlastnictví	
TJ	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Nádražní	
970,	 687	 22	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	
IČ:	 603	 69	 761	 za	 pozemky	 v	 k.	 ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	par.	č.	1912/20	
(zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 vý-
měře	 186	 m2,	 par.	 č.	 3046/3	 (zasta-
věná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	
12	 m2,	 par.	 č.	 3023/2	 (zastavěná	
plocha	a	nádvoří)	o	výměře	120	m2,	
par.	č.	3023/3	(zastavěná	plocha	a	ná-

dvoří)	o	výměře	26	m2,	par.	č.	3015/2	
(zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	
o	 výměře	39	m2,	par.	 č.	 3043/2	 (za-
stavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výmě-
ře	 17	 m2,	 par.	 č.	 3046/2	 (zastavěná	
plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	 47	 m2	

a	par.	č.	3022	(ostatní	plocha,	mani-
pulační	plocha)	o	výměře	29	m2,	čás-
ti	 pozemků	 par.	 č.	 1912/6	 (ostatní	
plocha,	jiná	plocha),	par.	č.	1912/21	
(ostatní	 plocha,	 jiná	 plocha),	 par.	
č.	 3011	 (ostatní	 plocha,	 manipu-
lační	 plocha),	 par.	 č.	 3014	 (ostatní	
plocha,	 manipulační	 plocha)a	 par.	
č.	 3018	 (ostatní	plocha,	manipulač-
ní	 plocha)	 nově	 označených	 jako	
par.	 č.	 3018	 (ostatní	 plocha	 a	 ma-
nipulační	 plocha)	 o	 výměře	 792	 m2	
podle	 GP	 č.	 1146-233/2016	 ze	 dne	
22.	 9.	 2016	 ve	 vlastnictví	 Obce	 Os-
trožská	Nová	Ves	 s	 tím,	 že	náklady	
spojené	 s	 převodem	 hradí	 obě	
smluvní	 strany	 rovným	 dílem.	 Za-
stupitelstvo	 obce	 pověřilo	 starostu	
podpisem	směnné	smlouvy.

Zastupitelstvo obce projednalo bez ná-
mitek a připomínek:
a)	 závěrečný	 účet	 Mikroregionu	 Os-

trožsko-Veselsko,	 svazku	 obcí	 pro	
celkový	 rozvoj	 zájmové	 oblasti	 za	
rok	2015

b)	 zprávu	 o	 průběhu	 realizace	 inves-
tičních	 a	 neinvestičních	 akcí	 v	 obci	
v	roce	2016

c)	 výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 základní	
školy	za	rok	2015/2016.	

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 19. 7. 2016 se konalo  

43. zasedání rady
Rada schválila:
-	 pronájem	 části	 pozemku	 parc.	 č.	

1466/12	 v	 k.	 ú.	 Ostr.	 Nová	 Ves	 za	
účelem	 zbudování	 parkovacích	 stá-
ní	 Společenství	 vlastníků	 jednotek,	
Mírová	916.	Rada	obce	ukládá	při-
pravit	nájemní	smlouvu	k	podpisu

-	 pronájem	 části	 pozemku	 parc.	 č.	
5118/1	 v	 k.	 ú.	 Ostr.	 Nová	 Ves	 za	
účelem	 zbudování	 odstavného	 par-
koviště	 panu	 Kročilovi,	 Cukrárna	
Pawline	Sweet

-	 poskytnutí	 dotace	 ve	 výši	 10.000	
Kč	 Diakonii	 Českobratrské	 církve	
evangelické

-	 poskytnutí	dotace	ve	výši	35.000	Kč	
Oblastní	charitě	UH

-	 žádost	 Mysliveckého	 spolku	 JEZE-
RA	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 poskyt-
nutí	 věcného	 daru	 do	 tomboly	 do	

výše	600	Kč
-	 připojení	se	k	projektu	Uherskohra-

dišťské	 nemocnice,	 a.	 s.	 Rada	 obce	
schválila	 zakoupení	 jednoho	 kusu	
lavičky	do	areálu	nemocnice.

Rada neschválila:
-	 nabídku	nadace	Partnerství	na	spo-

lupráci	 při	 rozvoji	 Moravských	 vi-
nařských	 stezek	 obnovou	 směrové-
ho	cykloznačení.

Rada bere na vědomí:
-	 nabídku	společnosti	Mafra	na	inzer-

ci	 v	 týdeníku	 5plus2	 a	 doporučuje	
využití	v	případě	potřeby

-	 nemá	 námitek	 ve	 věci	 oznámení	
Městského	úřadu	Uherské	Hradiště,	
Odboru	stavebního	úřadu	a	životní-
ho	 prostředí	 o	 zahájení	 správního	
řízení	ve	věci	stanovení	odchylného	
postupu	při	ochraně	ptáků

-	 informaci	 Krajského	 úřadu	 Zlín-
ského	 kraje,	 Odboru	 právního	

a	 Krajského	 živnostenského	 úřadu	
o	udělení	 souhlasu	 s	uzavřením	ve-
řejnoprávní	 smlouvy	 mezi	 městem	
Uherský	 Ostroh	 a	 obcí	 Ostrožská	
Nová	Ves

-	 neschválení	 uzavření	 veřejnopráv-
ní	 smlouvy	 Radou	 města	 Uherské	
Hradiště,	jejímž	předmětem	je	sou-
činnost	Městské	policie	UH	při	 za-
bezpečování	 veřejného	 pořádku	 na	
území	obce	Ostrožská	Nová	Ves

-	 zápis	z	 jednacího	řízení	bez	uveřej-
nění	 vyvolaných	 realizačních	 změn	
akce	 „Areál	 OÚ	 ONV“	 konaného	
dne	15.	7.	2016.

Rada ukládá:
-	 projednat	 před	 podpisem	 Dodatku	

č.	1	se	stavebním	dozorem	a	projek-
tantem	jednotlivé	položky	víceprací	
a	méněprací	a	podat	vyjádření	k	jed-
notlivým	položkám.
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Dne 9. 8. 2016 se konalo  
44. zasedání rady

Rada schválila:
-	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	

břemena	k	parcelám	v	katastr.	úze-
mí	Ostr.	Nová	Ves	za	účelem	zřízení	
kabelového	vedení	NN	a	smyčkova-
cí	skříně	k	RD	manželů	Bobkových	
za	cenu	14.520	Kč	vč.	DPH

-	 Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	se	spo-
lečností	 SVK,	 a.	 s.,	 Uherské	 Hradi-
ště	 o	 provozování	 inženýrských	 sítí	
(vodovodu)	v	ulici	Školní	(nové	RD)

-	 pořízení	 nového	 hlásiče	 místního	
rozhlasu	 pro	 ozvučení	 ulice	 Krátká	
za	cenu	24.043	Kč	vč.	DPH

-	 žádost	 pana	 Petra	 Lstibůrka	 o	 sní-
žení	 dlužné	 částky	 za	 elektrickou	
energii	 a	 nájemné	 za	 RD	 Kopán-
ky	273	o	8.000	Kč	z	důvodů	opravy	
obecního	majetku

-	 vyhlášení	 II.	 kola	 výběrového	 říze-
ní	 pro	 zájemce	 o	 poskytnutí	 úvěru	
z	 fondu	bydlení	obce	pro	rok	2016.	
Rada	 obce	 schválila	 fixní	 úrokovou	
sazbu	2	%.

Rada bere na vědomí :
-	 informace	 zaslané	 ministrem	 země-

dělství	Ing.	Marianem	Jurečkou	o	do-
tačních	programech	pro	obce	a	měs-
ta	 v	 oblastech	 vodního	 hospodářství	
a	udržování	kulturního	dědictví

-	 rozhodnutí	Městského	úřadu	Uher-
ské	 Hradiště,	 Odboru	 stavebního	
úřadu	a	životního	prostředí	o	stano-
vení	odchylného	postupu	při	ochra-
ně	ptáků

-	 podané	 vysvětlení	 stavebního	 do-
zoru	k	Dodatku	č.	1	Smlouvy	o	dílo	
„Areál	OÚ	ONV	“	za	období	4/2016	
–	 7/2016.	 Rada	 obce	 schválila	 pod-
pis	Dodatku	č.	1	týkající	se	navýšení	
ceny	díla	o	858.524	Kč	včetně	DPH

-	 informace	starosty	obce	z	osobního	
jednání	se	zástupci	Kabelové	televi-
ze	CZ,	s.	 r.	o.,	o	plánovaných	změ-
nách	programové	skladby	a	posílení	
internetu	v	2.	pol.	roku	2016.

Rada ukládá :
-	 předložit	 žádost	 manželů	 Hübne-

rových	o	odkup	předzahrádky	před	
RD	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupi-
telstva	obce

-	 prokonzultovat	 s	 právníkem	 doho-
du	 předloženou	 společností	 Terra	
Group	 o	 zapojení	 se	 do	 veřejné	
energetické	 soutěže	 pro	 občany.	
Rada	 obce	 ukládá	 pozvat	 zástupce	
Terra	 Group	 na	 další	 jednání	 rady	
obce	30.	8.	2016.

Dne 30. 8. 2016 se konalo  
45. zasedání rady

Rada schválila:
-	 podpis	smlouvy	se	společností	E.ON	

Distribuce,	a.	s.,	na	zřízení	věcného	

břemene	kabelové	přípojky	NN	pro	
pana	 Pokorného	 za	 cenu	 3.630	 Kč	
vč.	DPH

-	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 se	 společ-
ností	 Porr,	 a.	 s.,	 k	 veřejné	 zakázce	
na	 stavební	 práce	 „Místní	 komuni-
kace	Padělky,	Kopanice	a	Lhotská“	
za	cenu	2.479.603	Kč	vč.	DPH

-	 žádost	 Římskokatolické	 farnosti	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 poskytnutí	
dotace	50.000	Kč.	Rada	obce	ukládá	
sepsat	veřejnoprávní	smlouvu

-	 žádost	 Hospicu	 na	 Sv.	 Kopečku	
o	dotaci	5.000	Kč.	Rada	obce	ukládá	
sepsat	veřejnoprávní	smlouvu

-	 žádost	 pana	 Radka	 Kučery	 o	 sní-
žení	 poplatku	 za	 stočné	 z	 důvodů	
poruchy	vodovodu.	Rada	obce	uklá-
dá	 při	 vyúčtování	 stočného	 za	 rok	
2015/2016	 snížit	 spotřebu	 vody	 na	
100	m3	za	rok

-	 odpis	pohledávky	ve	výši	10.612	Kč	
pana	 Ivana	 Knedlíka	 z	 důvodů	
ukončení	 konkurzního	 řízení	 proti	
dlužníkovi

-	 odpis	 pohledávky	 ve	 výši	 výši	
6.000	Kč	pana	Jiřího	Hanáčka	z	dů-
vodů	osobního	bankrotu	dlužníka

-	 podpis	 Dodatku	 č.	 2	 ke	 Smlouvě	
o	 poskytnutí	 sociálních	 služeb	 pro	
p.	Vladimíra	Vítka,	týkající	se	změ-
ny	způsobů	platby	na	bezhotovostní

-	 finanční	 dar	 ve	 výši	 1.000	 Kč	 rodi-
čům	 žáků	 1.	 třídy,	 kteří	 nastupují	
školní	 docházku	 v	 roce	 2016/2017	
do	ZŠ	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Rada bere na vědomí :
-	 protokol	 o	 výsledku	 kontroly	 na	

úseku	 matrik	 ze	 dne	 14.	 6.	 2016	
doručený	 Městským	 úřadem	 Uher-
ské	Hradiště,	Odborem	dopravních	
a	správních	agend

-	 žádost	 ministra	 zemědělství	 o	 pře-
hodnocení	systému	rodinného	vstup-
ného	do	institucí	podřízených	obci

-	 oznámení	 Krajského	 úřadu	 Zlín-
ského	 kraje	 o	 termínech	 provede-
ní	 přezkoumání	 hospodaření	 obce	
č.255/2016.	 Rada	 obce	 ukládá	 pře-
dat	oznámení	pracovnicím	účtárny.

-	 výroční	zprávu	za	rok	2015	zaslanou	
Oblastní	 charitou	 Uherské	 Hradi-
ště.	 Rada	 obce	 ukládá	 informovat	
občany	o	programu	oslav	25.	výročí	
charity

-	 stanovisko	 advokáta	 Zdeňka	 Ma-
chálka	 k	 Dohodě	 o	 součinnosti	
v	 projektu	 Obec	 Občanům	 firmy	
Terra	Group	Investment,	a.	s.,	Brno.	
Rada	 obce	 neschvaluje	 zapojení	 se	
do	projektu	Obec	Občanům.

Rada ukládá :
-	 učinit	do	10	pracovních	dnů	náprav-

né	opatření	 ve	 věci	doručené	výzvy	
k	odstranění	nepovoleného	doprav-
ního	značení	umístěného	v	ulici	Ná-
dražní

-	 zajistit	odborného	zástupce	s	odpo-
vídající	kvalifikací	pro	provoz,	sprá-
vu	 a	 rozvoj	 vodovodu	 a	 kanalizace	
se	 společností	 Hydrotech,	 s.	 r.	 o.,	
Brno

-	 předložit	zastupitelstvu	obce	žádost	
ředitelky	 Mateřské	 školy	 o	 poskyt-
nutí	 finančních	 prostředků	 ve	 výši	
300.000	 Kč	 na	 nákup	 konvektoma-
tu.	 Rada	 obce	 ukládá	 vypracovat	
rozpočtové	 opatření	 k	 rozpočtu	
obce	 2016	 a	 předložit	 jej	 k	 projed-
nání	finančním	výboru	a	zastupitel-
stvu	obce

-	 vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 části	 po-
zemku	 parc.	 č.	 5235/1	 v	 k.	 ú.	 Ostr.	
Nová	Ves	o	výměře	10	m2

-	 předložit	 zastupitelstvu	 obce	 sou-
hlasné	 stanovisko	 se	 směnou	 po-
zemků	 s	 TJ	 Ostr.	 Nová	 Ves	 dle	
návrhu	 Obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
(usnesení	 ZO9/2016/15)	 a	 dořešit	
směnu	na	nejbližším	jednání	ZO.

Dne 13. 9. 2016 se konalo  
46. zasedání rady

Rada schválila:
-	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	

břemene	 pro	 plynárenské	 zařízení	
zaslanou	společností	RWE	GasNet,	
s.	r.	o.,	na	parc.	č.	5128	v	k.	ú.	Ostr.
Nová	 Ves	 u	 RD	 Martiny	 a	 Josefa	
Hlůškových	za	cenu	605	Kč	vč.	DPH

-	 umístění	sídla	Spolku	rodičů	a	přá-
tel	 Základní	 školy	 Ostrožská	 Nová	
Ves	na	adrese	Lhotská	500,	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves.	 Rada	 obce	 ukládá	
informovat	 ředitelku	 ZŠ	 o	 souhla-
su	 s	umístěním	 sídla	Spolku	 rodičů	
a	 přátel	 Základní	 školy	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 na	 adrese	 Lhotská	 500,	
Ostrožská	Nová	Ves

-	 finanční	 dar	 1.000	 Kč	 Základní	
škole	 a	 mateřské	 škole	 Joži	 Úprky	
Hroznová	Lhota

-	 žádost	 o	 poskytnutí	 dotace	 ve	 výši	
5.000	 Kč	 Domovu	 pro	 seniory	
Uherské	 Hradiště,	 Štěpnická	 1139,	
Uherské	Hradiště.	Rada	obce	uklá-
dá	sepsat	s	organizací	veřejnoprávní	
smlouvu

-	 termín	a	program	12.	Zastupitelstva	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 které	 se	
bude	 konat	 dne	 22.	 9.	 2016.	 Rada	
obce	ukládá	informovat	občany	způ-
sobem	 obvyklým	 o	 termínu	 konání	
zastupitelstva	obce.

Rada bere na vědomí :
-	 oznámení	 o	 zahájení	 řízení	 ve	 věci	

uložení	 povinnosti	 předložení	 ná-
vrhu	 na	 změnu	 ochranného	 pásma	
vodního	zdroje	Ostrožská	Nová	Ves.	
Rada	 obce	 ukládá	 požádat	 SVK,	
a.	 s.,	a	Městský	úřad	Uherské	Hra-
diště	o	přizvání	k	projednání	návrhu	
na	změnu	ochranného	pásma	vodní-
ho	zdroje	Ostrožská	Nová	Ves.
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Rada ukládá:
-	 informovat	 způsobem	 obvyklým	 ob-

čany	o	 termínu	konání	Strukturálního	
šetření	v	zemědělství	u	náhodně	vybra-
ných	 zemědělských	 subjektů	 provádě-
ného	Českým	statistickým	úřadem.

Dne 27. 9. 2016 se konalo  
47. zasedání rady

Rada schválila:
-	 podpis	 Dohody	 o	 provedení	 práce	

s	 p.	 Pavlem	 Nyklem	 pověřeného	
vykonáváním	 Technického	 dozoru	
investora	na	stavbě	ZTV	prodlouže-
ní	ulice	Školní.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy

-	 podpis	Příkazní	smlouvy	s	p.	Pavlem	
Nyklem	 pověřeného	 zpracováním	
pasportu	kanalizace	obce	Ostrožská	
Nová	Ves.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostu	podpisem	smlouvy

-	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 ke	 staveb-
ním	pracím	ZTV	–	prodloužení	uli-
ce	 Školní	 za	 cenu	 4.326.113	 Kč	 vč.	
DPH	se	společností	Vodohospodář-
ské	stavby	Javorník	–	CZ,	s.	r.	o.

-	 dotaci	 na	 zbudování	 odkanalizování	
domu	 č.	 p.	 5	 a	 napojení	 na	 řád	 obce	
pro	MUDr.	Jarmilu	Kusákovou	ve	výši	
500	Kč	za	každý	metr	nad	40	m	zbudo-
vané	přípojky	max.	však	50.000	Kč.

-	 výpověď	 Nájemní	 smlouvy	 s	 p.	
Miloslavem	 Topenčikem	 ze	 dne	

31.	 8.	 2001	 na	 pronájem	 části	 po-
zemku	parc.	č.	5121	v	k.	ú.	Ostrož-
ská	Nová	Ves	k	datu	30.	9.	2016

-	 ukončení	 nájemní	 smlouvy	 s	 Bc.	
Vícenou	 o	 pronájmu	 nebytových	
prostor	 sportovní	 haly	 dohodou	
k	30.	9.	2016

-	 podání	 žaloby	 na	 9	 dlužníků	 obce	
dle	přiloženého	seznamu	od	JUDr.	
Kavanové

-	 odpis	pohledávky	společnosti	GOL-
DPRO,	s.	r.	o.,	ve	výši	22.698,50	Kč	
z	důvodu	promlčení	závazku

-	 odpis	 pohledávky	 ve	 výši	 13.313,80	
Kč	za	stočné	pana	Ludvíka	Potrusila	
z	důvodů	promlčení	závazku

-	 odpis	 pohledávky	 ve	 výši	 16.739,40	
Kč	 pana	 Evžena	 Hrachovského	
z	důvodů	insolvenčního	řízení	vede-
nému	proti	dlužníkovi

-	 odpis	 pohledávky	 ve	 výši	 3.000	 Kč	
pana	Václava	Stužky	z	důvodu	kon-
kurzního	 řízení	 vedenému	 proti	
dlužníkovi

-	 odpis	 pohledávky	 ve	 výši	 10.382,70	
Kč	paní	Andrey	Vaculíkové	z	důvo-
dů	 konkurzního	 řízení	 vedenému	
proti	dlužníkovi.

Rada bere na vědomí:
-	 poděkování	 starosty	 Uherského	

Hradiště	 Ing.	 Stanislava	 Blahy	 za	
aktivní	 účast	 na	 letošních	 Slovác-

kých	 slavnostech	 vína	 a	 otevřených	
památek.	 Rada	 obce	 ukládá	 infor-
movat	o	doručeném	dopisu	FS	No-
vovešťan.

Rada ukládá:
-	 vyjmout	parc.	č.	6692	v	k.ú.	Ostrož-

ská	 Nová	 Ves	 z	 Pachtovní	 smlouvy	
s	Ostrožsko,	a.	s..	Rada	obce	ukládá	
vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 pozemku	
parc.	č.	6692	v	k.ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	pro	mysliveckou	činnost

-	 objednat	 revizi	 plynového	 zaříze-
ní	 a	 zprovoznění	 topidla	 GAMAT	
v	provozní	místnosti	na	adrese	Dě-
dina	787,	Ostrožská	Nová	Ves

-	 vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 části	 po-
zemku	parc.	 č.	 1466/12	 v	k.	ú.	Ost-
rožská	Nová	Ves

-	 předložit	 na	 nejbližším	 zastupitel-
stvu	obce	žádost	pana	Gavaly	o	od-
koupení	 obecního	 pozemku	 parc.	
č.	128/2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves

-	 předložit	 na	 nejbližším	 zastupitel-
stvu	 obce	 nabídku	 paní	 Dennerové	
na	odprodej	pozemku	parc.	č.	5273	
o	celkové	výměře	167	m2	v	k.	ú.	Ost-
rožská	Nová	Ves

-	 předložit	 na	 nejbližším	 zastupitel-
stvu	obce	žádost	Bc.	Nely	Janásové	
o	 odkoupení	 částí	 pozemků	 parc.	
č.	5260,	2219,	5374	a	5370	v	k.	ú.	Os-
trožská	Nová	Ves.

Monika Pleváková

Nebojte se kontaktovat obec
Vážení	občané,	obracíme	se	na	Vás	s	prosbou.	Pokud	máte	nějaké	připomínky,	dotazy,	stížnosti	a	náměty	k	chodu	obce,	

nemáte	cestu	na	obecní	úřad	a	nemáte	možnost	z	časových	důvodů	nám	je	sdělit		osobně,	zašlete	je	na	e-mailové	adresy	zastu-
pitelům.	V		letošním	roce	byly		zastupitelům	obce	zaktivovány		e-	mailové	adresy		ve	tvaru	jméno.příjmení@onves.cz  (např. 
jaroslav.novak@onves.cz).		Seznam zastupitelů najdete na  stránkách obce http://www.onves.cz/zastupitelstvo-obce.

Budeme	rádi,	pokud	se	s	námi	o	Vaše	připomínky,	požadavky,	dotazy	a	náměty	k	chodu	obce	podělíte.		Všechny			problémy	
se	dají	nějakým	způsobem	řešit,	ale	musí	se	o	nich	vědět.	Ne	všechno	se		dá		vyřešit	ke	spokojenosti	všech,	ale	důležité	je	ales-
poň	se	o	řešení	problémů	pokusit.		Nejhorší		je,	když	se	zastupitelé	na	zasedání		dozví,	že	je	„dědina	plná	nenávisti	a	vzteku“,	
a	zastupitelé	vlastně	neví	proč?	Nebojte	se	nás,	zvolili	jste	si	nás	a	věřte	tomu,	že	Vámi	zvolených	17	zastupitelů	je	tu	právě	pro	
Vás,	občany	Ostrožské	Nové	Vsi.		Pracujeme	pro	Vás,	aby	se	nám		v	naší	krásné	Ostrožské	Nové	Vsi	dobře	a	spokojeně	žilo.			

Jaroslava Bedřichová

Investice v obci
Letošní	letní	období	a	hody	máme	za	sebou.	Nám	nezbývá	

nic	jiného		než	zhodnotit,	co	se	nám	přes	léto	podařilo		zahájit,	
dokončit	 a	 také,	 které	 akce	 neustále	 probíhají.	 Nejrozsáhlejší	
akcí,	která	se	v	současné	době	se	realizuje,	je	v	ulici	Dědina	vý-
stavba	 	 nové	 knihovny	 spolu	 s	 výstavní	 síní,	 která	 již	 čeká	 na	
zastřešení.	Na	první	pohled	se	nově	rostoucí	budova		jeví	jako	
malý	domeček,	ale		při	vstupu	dovnitř	budete	všichni	překvapeni	
velkými	prostory,	které	se		uvnitř	nacházejí.		Na	ulici	Záhumení		
se		zhotoviteli	stavby	daří	úspěšně	rekonstruovat	bývalou	budo-
vu	kina,	kde	je	již	zrekonstruována	střecha.	Budova	je	osazena	
novými	okny,	dochází	k	zateplení	budovy	a	uvnitř	probíhají	roz-
sáhlé	rekonstrukce.	Vedle	bývalé	budovy	kina	se	po	vybudování	
základů		v	místech	nalezených	zasypaných	sklepů		začíná	stavět		
nová		vícepatrová	budova	obecního	úřadu,	jejíž	hrubá	stavba	by	
měla	být,	pokud	počasí	dovolí,	dokončena		v	měsíci	prosinci	le-
tošního	roku.		Práce	zatím	probíhají	dle	plánovaného	harmono-
gramu,	takže	přejme	realizující		firmě		pěkné	počasí,	abychom	
se	mohli	všichni	těšit	na		příští	podzim,		až	se	do	nových	budov	

budeme	moci	nastěhovat	a	všichni	podívat.
V	měsíci	červenci	byly	dokončeny	práce	na	opravě		kaplič-

ky		za	hotelem	U	Lázní,			v	měsíci	srpnu	a	září		terénní		úpravy	
v	okolí		kapličky.	Oprava	kapličky	byla	realizována	za	přispění		
ministerstva	zemědělství	 	v	rámci	dotačního	programu	Udržo-
vání	a	obnova	kulturního	dědictví	venkova.

Další	rozsáhlou	akcí	letošní	roku	byla	výstavba	zdi		místního	
hřbitova,	která	 se	 	podařila	 částečně	dokončit	 v	měsíci	 srpnu.	
V	měsíci	říjnu	bude	akce	ukončena	opravou	a	dořešením	pilí-
řů	hlavní	brány	místního	hřbitova.		V	podzimním	období	dojde	
k	 vybudování	 nové	 části	 urnového	 háje	 v	 modernější	 podobě,	
která	naváže	na	starý	urnový,	kde	se	nám	v	letošním	roce		poda-
řilo	opravit	chodníky	a	zbudovat	22	nových	urnových	míst.	Akce	
by	měla	být		dokončena	nejpozději	do	konce	měsíce	listopadu.

Další	akcí,	která	bude	dokončena	v	podzimním	období	letoš-
ního	roku,		je	oprava	místní	komunikace	v	části	ulice	Padělky,	
místní	komunikace	v	ulici	Kopanice	(na	Dufkáči)	a	napojení	pa-
nelové	cesty	na	ulici	Lhotská.
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V	měsíci	říjnu	bude	zahájena	výstavba	inženýrských	sítí		pro	
plánovanou	výstavbu	nových	rodinných	domů	v	ulici	Školní,	jejíž	
ukončení	je	plánováno	nejpozději	do	konce	měsíce	dubna	2017.	

V	letošním	roce	
bychom	chtěli	ještě		
zrealizovat	 	parko-
vací	místa		v		Cha-
loupkách,	 pokud	
se	podaří	dokončit	
přípravné	 práce	
související	 s	 rea-
lizací	 akce.	 Další	
akcí,	 která	 byla	
v	 letošním	 roce	
plánována	 a	 již	
nyní	 víme,	 že	 	 ne-

bude	provedena,		je	chodník	v	ulici	Osvobození.	Tato	akce	se	ne-
zdaří,	jelikož	při	vyřizování	a	přípravě	projektové	dokumentace	
došlo	ke	komplikacím,	které	posunuly	samotnou	realizaci	toho-
to	chodníku	na	období	zimních	měsíců.	Z	důvodů	nepříznivého	
počasí	 v	 zimním	období	 jsme	 se	 rozhodli	přesunout	 	 realizaci		
této	akce	na		jaro	roku	2017.

Na	 závěr	 zbývá	 popřát	 všem,	 kteří	 se	 podílejí	 	 jakýmkoliv	
způsobem	na	realizaci	těchto	akcí,	hodně	zdaru	a	úspěchů	a	po-
děkovat	za	odvedenou	práci.

Všechny		občany	v	místech,	kde	se	provádějí	stavby,	rekon-
strukce	a	opravy,	převážně	občany		v	ulici	Záhumení,		prosíme	
o	 trpělivost	a	 shovívavost	při	 stavbě	 	nového	obecního	úřadu,		
zároveň		vám	za	ni	děkujeme	a	přejeme	všem		mnoho	krásných	
podzimních	dnů.	

Jaroslava Bedřichová
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Vzpomínka na 25. září
Novoveský	 předhodový	 čas.	 Dědina	 zalitá	 sluncem,	 zvláštní	

lesk	 dozrávajících	 hroznů,	 probleskující	 odstíny	 žlutavě	 zelené,	
teplo.	Tiché	nedělní	odpoledne.	Z	lázní	nezní	muzika,	jen	za	lá-
zeňský	hotel	dolétají	tlumené	zvuky	projíždějících	aut.	Pod	Šotor-
cem,	který	stále	ještě	připomíná	ráz	staré	novoveské	krajiny	plné	
stromů	a	keřů	září	čerstvými	barvami	–	bílou,	modrou	a	červe-
nou.	To	nejsou	zde	barvy	trikolóry,	ale	naše	slovácké	barvy	–	Boží	
muka.	Jako	nová.	Má	už	skoro	tři	sta	let,	ale	jako	nová.

Za	 Boží	 mukou	 se	 baví	 Krasavci,	 budou	 zpívat.	 Rozesmá-
tý	 varhaník,	 důstojný	 Jurásek,	 zářivý	 Jordán	 a	 další.	 Starosta	
se	 tváří	 nervózně,	 třebaže	 nemá	 proč,	 místostarostka	 drží	 de-
korum.	Před	Boží	mukou	se	scházejí	Novovešťané	i	přespolní,	
stovka	lidí,	možná	trochu	víc.

Svěcení	 Boží	 muky.	 Asi	 podruhé.	 Poprvé	 ji	 světili,	 když	 ji	
postavili.	Kdo	tu	tehdy	byl?	Určitě	nějací	Botci,	Jurásci,	Kusá-
ci	 …	 Stejně	 jak	 v	 roce	 2016,	 po	 staletích.	 Nevíme,	 kdo	 světil	
novostavbu,	v	paměti	mi	vyvstává	jméno	Jura	Hnátek	z	Hluku,	

ostrožský	kaplan,	který	jezdil	do	Nové	Vsi	patnáct	let,	každou	
třetí	neděli	zde	sloužil	mši.	To	byla	léta	1726	–	1741.	Tehdy	to	
zde	asi	postavili.	Ano,	ten	Hnátek,	za	jehož	farářování	v	Blatnici	
se	na	Antonínku	děly	zázraky…

Krasavci	začali	Bože,	cos	ráčil,	lidé	se	přidávají.	Promlouvá	
starosta.	 Mluví	 o	 důkladné	 generální	 opravě,	 pár	 vzpomínek,	
slova	o	firmě,	o	Novovešťanech,	kteří	zde	pracovali,	o	místosta-
rostce,	 která	 vše	 zařizovala.	 Následuje	 svěcení.	 Předposlední	
kněz	z	Nové	Vsi	pronáší	modlitbu,	kropí	svěcenou	vodou.	Ka-

ždý,	kdo	zde	 je,	může	 také	vzít	kropenku	a	pokropit.	Zahřmí	
svatováclavský	chorál.

Oči	nám	zalévá	slunce	a	rozcházíme	se.	Za	tři	staletí	nebu-
dou	 znát	 jména	 těch,	 kdo	 byli	 při	 znovuposvěcení	 novoveské	
Boží	muky.	Možná	se	ani	nebude	vědět,	že	25.	září	2016	v	po-
hádkové	 nedělní	 odpoledne	 byla	 znovu	 posvěcena.	 Možná	 už	
ani	nebude	stát.	Ale	my,	kteří	jsme	byli	přítomni,	do	konce	živo-
ta	budeme	vzpomínat	–	byli	jsme	tehdy	tam	a	bylo	krásně.

Vladimír Teťhal

Ze života obce

Boží muka - zamyšlení nad místem, kde stojí
Skutečný	 důvod,	 proč	 byla	 Boží	 muka	 postavena	 a	 právě	

tam,	kde	dnes	stojí,	nám	zůstane	nejspíše	navždy	skryt	v	minu-
losti.	Stejně	 tak	původní	výzdoba	ve	výklenku.	Právě	kvůli	vý-
klenku	 se	 tento	 typ	 stavby	 řadí	 mezi	 výklenkové	 kaple.	 Proto	
se	jim	v	lidovém	prostředí	říkalo	kaplička.	Naše	Boží	muka	má	
výklenek	hluboce	zaklenutý	a	nejdříve	zde	byla	s	největší	prav-
děpodobností	 umístěna	 soška	 nebo	 sousoší,	 či	 dokonce	 malý	
oltářík.	Ještě	v	60.	letech	minulého	století,	možná	i	později,	zdo-
bila	tento	prostor	soška	Panny	Marie.	Dnes,	po	provedené	opra-
vě	stavby,	zakrývá	hloubku	výklenku	novodobý	obraz	s	výjevem	
Ježíše	Krista	na	jeho	poslední	cestě.	

Jak	uvádí	v	minulém	Profilu	pan	dr.	Teťhal,	Boží	muka	byla	
vystavěna	pravděpodobně	v	první	třetině	18.	století.	Odpovídají	
tomu	i	architektonické	prvky	z	období	vrcholného	baroka.	Mís-
to	pro	drobné	 sakrální	objekty,	které	naši	předkové	budovali,	
však	nebývalo	voleno	náhodně.	Mnohdy	se	k	tomuto	vztahovala	
např.	nějaká	tragická	událost	či	více	událostí,	nějak	spolu	sou-
visejících.	Proto	by	jedním	z	možných	motivů	mohlo	být	uctění	
památky	těch,	kteří	byli	v	průběhu	17.	století	a	začátkem	18.	sto-
letí	při	vpádech	Uhrů	nebo	v	období	30.	leté	války	(1618-1648)	
zabiti,	zavražděni,	ženy	navíc	zprzněny.	Mnoho	našich	dávných	
předků	bylo	odvlečeno	do	zajetí	a	prodáno	do	otroctví.	Nejen	

naše	obec,	ale	i	okolní	byly	vyrabovány,	zpustošeny	a	vypáleny.	
Nová	Ves	byla	v	letech	1605-1709	vypálena	několikrát.	

Na	dochovaných	historických	mapách	najdeme	Boží	muku	za-
kreslenu	na	obecním	pozemku.	Podle	vysvětlivek	k	mapám	to	byla	
obecní	pastvina	(dnes	remízek).	Stojí	v	místě,	jež	mělo	v	minulos-
ti	pravděpodobně	určitý	strategický	význam.	Alespoň	tak	usuzuji	
z	průběhu	události,	kterou	krátce	zmíním.	V	roce	1621	zde	byla	
svedena	bitva	mezi	císařskou	armádou,	vedenou	od	Uherského	
Hradiště	do	Uher	generálem	Buquoyem,	a	uherskými	povstalci	
Gabora	Bethlena.	Píše	o	tom	ve	svých	pamětech	kronikář,	 jenž	
osobně	prožil	válečné	hrůzy	třicetileté	války.	Uvádí,	že	Uhři	 již	
v	předvánočním	období	roku	1620	vyrabovali	území	od	Skalice	až	
po	Uherský	Ostroh.	Když	se	doslechli,	že	se	k	Hradišti	blíží	císař-
ská	armáda,	odtáhli	zpět	do	Uher.	Císařští	dorazili	do	Hradiště	
krátce	před	Třemi	králi,	tedy	asi	začátkem	ledna	1621.	Později,	po	
Třech	králích,	se	císařská	armáda	vydala	směrem	do	Uher.	Z	to-
hoto	důvodu	se	uherská	jízda	vrátila	zpět.	Uhři	obsadili	průchod	
„u	Novej	Vsi“	a	pokusili	se	Buquoyovo	vojsko	zadržet.	Nepodaři-
lo	se	jim	to,	protože	proti	dělům	císařských	neměli	šanci.	Museli	
ustoupit	a	stáhnout	se	zpět	do	Uher1.	

Nevíme,	jak	vypadala	tato	lokalita	kolem	roku	1621,	 lze	se	
však	domnívat,	že	v	místech	bitvy	byly	vlevo,	ve	směru	na	Hra-
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Areál Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi
Areál	Sirnatých	lázní	v	Ostrožské	Nové	Vsi	znám	odmalička.

Bylo	 to	vždy	oblíbené	místo	výletů	a	procházek	 spolu	 s	mými	
rodiči.	Tenkrát	to	byl	charakterem	klasický	lesopark,	uprostřed	
betonová	plocha,	malá	dřevěná	stavba(občerstvení),	a	besídka,	
která	 sloužila	 současně	 jako	 přístřešek	 i	 podium	 pro	 kulturní	
vystoupení.

Při	revitalizaci	lázenského	parku	a	rekonstrukci	jejího	„stře-
du“,	vzniklo	nové	kouzelné		a	klidné	prostředí	-lázenská	koloná-
da,	jejíž	součástí	je	útulná	kavárna,	obchůdky,	dětské	hřiště,	te-
nisové	kurty	a	altánek,	kde	je	možnost	ochutnat	sirnatý	pramen.
Pramen,	který	pomáhá	stovkám	lidí	ročně	léčit	kožní	zdravotní	
potíže	a	také	časté	bolesti	pohybového	aparátu.

Když	jsem	oslovila	vedení	lázní	s	nápadem	uspořádat	v	tom-
to	krásném	prostředí	netradiční	společenskou	akci	-	Kouzelnou	
vánoční	kolonádu,	vyšli	mně	vstříc	a	od	té	chvíle	už	jste	společně	
s	 námi	 mohli	 prožít	 také	 Jaro	 na	 kolonádě	 a	 Den	 pro	 radost	
s	 modní	 přehlídkou.	 Proto	 děkuji	 panu	 Antonínu	 Plachému,	

paní	Veronice	Záhorské	a	panu	Romanovi	Kučerovi,	bez	jejichž	
podpory	by	tyto	příjemné	akce	v	lázních	nevznikly.

Velké	díky	patří	také	všem	„lidičkám“,	kteří	mně	zcela	ne-
zištně	a	ve	svém	volném	čase	pomáhali	akce	zajistit.

Součástí	 těchto	 akcí	 bývají	 různé	 výstavy,	 výtvarné	 tvořivé	
dílničky	pro	děti	i	dospělé,	pěvecké	a	taneční	kulturní	vystoupe-
ní,	modní	přehlídky,		hrátky	s	klaunem	pro	nejmenší	děti	a	růz-
né	další	překvapení.

Dobrovolné	 vstupné	 jsme	 věnovali	 občanskému	 sdružení	
Korunka	Luhačovice,	které	pomáhá	nemocným	a	handicapova-
ným	dětem	ze	Zlínského	kraje.

Vážení	a	milí,	děkujeme	všem,	kteří	jste	přišli	spolu	s	námi	
prožít	 příjemné	 okamžiky	 a	 také	 všem,	 kteří	 podpořili	 nadaci	
Korunka	Luhačovice.

	
Přeji	Vám	barevné	podzimní	dny,	plné	pohody	a	klidu.

Jarmila Burdová

Poděkování
Po operaci kyčelního kloubu jsem nastoupila do 

Lázní v Ostrožské Nové Vsi na rehabilitaci. Rehabi-

litace nebyla v lázních moje první, ale podle nové vy-

hlášky jsem byla poprvé na celý měsíc ubytována i se 

stravou.

Setkala jsem se se vstřícnou komunikací s vedením 

lázní, recepčními, s lékařem, odborností rehabilitač-

ních pracovníků, vrchní sestry, sestřiček, s pracovníky 

u van, s čistotou pokojů a velmi dobrým jídlem a mi-

lým personálem v jídelně. Byla jsem nadšená.

Děkuji všem zaměstnancům za výbornou péči, které 

se mně dostalo po dobu mého léčení.

Miroslava Vajdíková 

diště,	mokřiny	či	bažiny,	nebezpečné	i	v	zimním	období.	Vpra-
vo,	ve	 směru	na	Hradiště,	možná	hvozdy	či	 jinak	nepřístupné	
území.	Kde	přesně	v	té	době	byl	zmíněný	průchod	u	Nové	Vsi	
také	přesně	nevíme,	ale	ke	srážce	znepřátelených	vojsk	muselo	
dojít	někde	v	prostoru	za	Novou	Vsí	ve	směru	na	Hradiště,	a	to	
nejpozději	23.	ledna	1621.	Tohoto	dne	byl	Uhry	vypálen	novo-
veský	dvůr2.	Logicky	z	toho	vyplývá,	že	dvůr	byl	vypálen	Uhry	při	
ústupu	a	asi	hořela	celá	vesnice.	

Boží	muka	sice	stojí	 stále	na	stejném	místě,	ale	 její	pozice	
v	 krajině	 se	 změnila	 poté,	 co	 došlo	 v	 úseku	 u	 lázní	 k	 úpravě	
hlavní	silnice	do	dnešní	podoby.	Na	mapě	z	roku	1827	(viz.	ob-
rázek3)	je	cesta	zalomena	dvěma		zatáčkami.	Z	pohledu	dneška	
nejdříve	 vedla	 podél	 remízku	 k	 Boží	 muce	 a	 zde	 se	 ostře	 za-
táčela	směrem	k	Hradišti.	Takto	je	cesta	zachycena	i	na	mapě	
z	 roku	 1764	 a	 1878.	 Na	 obrázku	 si	 povšimněme,	 že	 na	 konci	
druhé	zatáčky	je	zakreslen	dřevěný	most.	Tento	most	najdeme	
ještě	i	na	mapě	z	roku	1878,	ale	kolikrát	byl	v	průběhu	staletí	
poničen	a	znovu	postaven,	nevíme.	Vypadá	to,	že	právě	prostor	
mezi	dvěma	zatáčkami,	spolu	s	mostem,	by	mohl	být	tím	prů-
chodem,	kde	Uhři	„zalehli“	proti	císařským.

Výčet	válečných	hrůz	z	let	1605-1709	by	byl	dlouhý.	Všechny	
nepochybně	zanechaly	hluboké	a	nesmazatelné	stopy	v	myslích	
našich	předků.	Vždyť	v	tomto	období	nebylo	generace,	které	by	
se	přímo	nedotkla	alespoň	jedna	z	tehdejších	tragických	událostí.

Nabízí	se	tedy	další	úvaha	o	Boží	muce	u	lázní.	Má	nám	při-
pomínat	toto	krvavé	století	a	památku	na	všechny	jeho	oběti?

Zdroje:
1 Jiří Rudolf Přenský, Paměti, str. 47-48. In: B. Fišer, Uherské Hra-
diště, vyd. 1921
2 Ostrožská Nová Ves, z dějin Nové Vsi a Chylic, vyd. obec 2001, 
str. 105

Stará cesta

Nová cesta

Dostupné na www.mza.cz/indikacniskici/
Ludmila Nešporová
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DDM Pastelka připravuje tyto akce:
22. 10.  Kurz tvoření Pohodář

DDM	Pastelka	zve	všechny	ženy	i	muže	od	15	let	na	kurz	Po-
hodář	zaměřenou	na	malování	na	hedvábí	s	Dagmar	Raušovou.	
Kdy:	15:00	-	17:00	hod.;	kde:	DDM	Pastelka;	cena:	100	Kč	(+	
zakoupení	hedvábného	šátku).	Neseďte	doma,	přijďte	si	odpo-
činout	při	tvoření.	Kurz	pro	vás	může	být	inspirací	například	na	
vánoční	dárky	pro	 vaše	blízké.	Na	kurz	 je	potřeba	 se	předem	
přihlásit.	V	ceně	káva	nebo	čaj	zdarma.
26. - 27. 10.  Strašidelné podzimní prázdniny s Pastelkou

Podzimní	prázdniny	jsou	za	rohem	a	děti	už	se	jistě	nemo-
hou	 dočkat	 strašení	 na	 Pastelce.	 Pro	 všechny,	 kteří	 mají	 pro	
strach	uděláno,	máme	tentokrát	dva	výlety,	a	to	s	Padouchem	
do	Smajlíkova	a	do	Aquaparku	v	Uherském	Hradišti.

Program podzimních prázdnin:
26. 10. S Padouchem do Smajlíkova

Výlet	 je	 vhodný	 pro	 děti	 od	 6	 let;	 cena:	 120	 Kč	 (zahrnuto	
jízdné,	vstupné,	pedagogický	dozor);	sraz:	8:30	hod.	na	autobu-
sové	zastávce	na	náměstí	Svatého	Ondřeje;	rozchod:	13:15	hod.	
na	náměstí	Svatého	Ondřeje.	S sebou: sportovní	pohodlné	oble-
čení,	sportovní	obuv	dovnitř,	pití,	svačinu,	kapesné	dle	uvážení	
rodičů	(v	herním	centru	je	bufet).
27. 10.  Lov na Lochnessku 
 – výlet do Aquaparku Uherské Hradiště

Vhodné	 pro	 děti	 od	 8	 let; cena:	 300	 Kč	 (zahrnuto	 jízdné,	
vstupné,	pedagogický	dozor);	sraz:	8:00	hod.	na	vlakovém	ná-
draží	 Uherský	 Ostroh;	 rozchod	 13:48	 hod.	 -	 příjezd	 vlaku	 do	
Uherského	Ostrohu.	S sebou:	kapesné	dle	uvážení	rodičů,	osuš-
ka,	plavky,	plavecké	pomůcky	dle	zvážení	rodičů	(kruh,	rukáv-
ky),	pohodlné	oblečení,	pití,	svačina,	pláštěnka.	V	Aquaparku	je	
k	dispozici	bufet.
29. 10.  Strašidelná Pastelka aneb Muzeum strašidel

Každý	 se	 tak	 trochu	 rád	 bojí	 a	 my	 vás	 opět	 nezklameme	
a	připravíme	pro	vás	stezku	nahánějící	hrůzu!	Můžete	se	těšit	na	
lampionový	průvod	bubáků,	kostlivců	a	dalších	strašidel	v	17:30	
hodin	od	tržnice	v	Uherském	Ostrohu.	Nechte	se	překvapit,	co	
vše	vás	v	tento	den	čeká.	

Více	informací	na	plakátech	a	www.ddmpastelka.cz.

12. 11. Kurz tvoření Pohodář
DDM	Pastelka	zve	všechny	ženy	 i	muže	od	15	 let	na	kurz	

Pohodář	 zaměřenou	 na	 tvoření	 s	 keramickou	 hlínou	 s	 Ilonou	
Bělíkovou.	Kdy:	15:00	-	17:00	hod.;	kde:	DDM	Pastelka;	cena:	
100	Kč.	Neseďte	doma,	přijďte	si	odpočinout	při	tvoření.	Kurz	
pro	vás	může	být	inspirací	například	na	vánoční	dárky	pro	vaše	
blízké.	 Na	 kurz	 je	 potřeba	 se	 předem	 přihlásit.	 V	 ceně	 káva	
nebo	čaj	zdarma.
26. 11.  Výroba adventních věnců
Kde:	DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh;
Kdy:	9:00	–	12:00	hod.	

K	dispozici	budou	korpusy,	svíčky,	kovové	bodce,	dekorační	
materiál,	chvojí	aj.	Cena:	(od	50	Kč)	dle	množství	použitého	de-
koračního	materiálu.	Přijďte	si	vyrobit	vlastní	věnec	a	vykouzle-
te	si	doma	předvánoční	atmosféru.
4. 12. Ostrožská Pastelka 
 – závody jednotlivců v aerobiku.

Základní	 kolo	 postupové	 soutěže	 Aerobic	 Tour.	 Zahájení	
soutěže	v	10:00	hod.	Kde:	Sportovní	hala	TJ	Lokomotiva	Uher-
ský	Ostroh.	Vstupné:	děti	20	Kč,	dospělí	50	Kč.	Těšíme	se	na	
Vás.
5. 12. Mikuláš v ZŠ Uherský Ostroh a MŠ Sídliště

Mikulášská	družina	zavítá	v	pátek	na	1.	stupeň	základní	ško-
ly	a	k	dětem	do	mateřské	školky	na	Sídliště.	Doufáme,	že	děti	
moc	 nezlobily,	 aby	 čert	 neměl	 moc	 práce	 a	 nebolela	 ho	 záda	
z	odnášení	dětí	do	pekla.
6. 12.  Mikuláš v Mateřském centru Pastelka

Zveme	všechny	rodiče	a	děti	do	6	let	do	Mateřského	centra	
Pastelka	v	Uherském	Ostrohu,	které	v	úterý	od	9:00	do	11:00	
hod.	navštíví	Mikuláš	se	svou	družinou.
7. 12.  Mikuláš v Mateřském centru Zvoneček

Zveme	všechny	rodiče	a	děti	do	6	let	do	Mateřského	centra	
Zvoneček	v	Orlově	v	Ostrožské	Nové	Vsi,	které	ve	 středu	od	
9:00	do	11:00	hod.	navštíví	Mikuláš	se	svou	družinou.
11. 12.  Světlo Orientu

Soutěžní	 přehlídka	 jednotlivců	 v	 orientálním	 tanci.	 Kde: 
Sportovní	hala	TJ	Lokomotiva	Uherský	Ostroh;	Kdy:	od	10:00	
hod.;	 Vstupné:	 děti	 20	 Kč,	 dospělí	 50	 Kč.	 Přijďte	 se	 nechat	

okouzlit	 uměním	 orientálních	
tanečnic!
12. – 22. 12.  Vánoční zvyky

DDM	 Pastelka	 připravuje	
pro	 ZŠ	 a	 MŠ	 krásný	 výukový	
program	zaměřený	na	vánoční	
zvyky	a	tradice,	kde	si	děti	bu-
dou	 moci	 vyrobit	 i	 tematické	
dekorace.	Akce	je	vhodná	pou-
ze	 pro	 třídní	 kolektivy.	 Více	
informací	na	 tel.:	 602	732	734	
nebo	 reditelka@ddmpastelka.
cz.
17. 12.  Kurz tvoření Pohodář 
Vánoční speciál

DDM	Pastelka	zve	všechny	
ženy	 i	muže	od	15	 let	na	kurz	
Pohodář	zaměřenou	na	balení	
vánočních	dárků	a	výrobu	jme-
novek	 s	 Ivetou	 Zalubilovou.	
Kdy:	 15:00	 -	 17:00	 hod.;	 Kde:	
DDM	Pastelka;	Cena:	100	Kč.	
Neseďte	 doma,	 přijďte	 si	 od-
počinout	 při	 tvoření.	 Na	 kurz	
je	potřeba	se	předem	přihlásit.	
V	ceně	káva	nebo	čajzdarma.	
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ZE ŽIVOTA OBCE

Nabídka kroužků DDM Pastelka pro školní rok 2016/2017  
v ZŠ Ostrožská Nová Ves
Kroužky pro děti a mládež

Keramika I. čtvrtek 
13:00 – 14:00

práce s keramickou hlínou, tvorba originálních 
výrobků Ilona Bělíková 650 Kč

Keramika II. čtvrtek 
14:00 – 15:00

práce s keramickou hlínou, tvorba originálních 
výrobků Ilona Bělíková 650 Kč

Keramika 
III.

čtvrtek 
15:00 – 16:00

práce s keramickou hlínou, tvorba originálních 
výrobků Ilona Bělíková 650 Kč

Angličtina 
hrou

středa
13:00 – 13:45;  
13:45 – 14:30

Zábavné a hravé učení anglického jazyka. Johana 
Hoffmannová 500 Kč

Kytary 
začátečníci

úterý 
14:30 – 15:30

základy hry na kytaru, děti se učí akordy 
a techniku hry pro doprovod písní a jejich 

zpěv
Miroslava Veselá 550 Kč

Kroužky probíhající na DDM v Uherském Ostrohu najdete 
na našich stránkách www.ddmpastelka.cz.

Milé maminky, milí tatínci,
od	14.	září	jsme	pro	vás	otevřeli	Mateřské	centrum	Zvone-

ček,	které	 je	pro	všechny	rodiče	k	dispozici	každou	středu	od	
9:00	do	11:00	hodin	na	Orlovně	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Co	vás	

v	 mateřském	 centru	 čeká	 zajímavého?	 Tvoření,	 zpívání,	 po-
hybové	hry	 rodičů	 s	dětmi,	hra	na	nástroje,	básničky,	 tanečky	
a	 spousta	 dalších	 aktivit.	 Kromě	 toho	 poznáte	 další	 maminky	
a	tatínky,	se	kterými	můžete	vyměňovat	těžce	získané	rodičov-
ské	zkušenosti	o	vašich	ratolestech.	Cena:	60	Kč,	v	ceně	je	káva	
nebo	čaj	zdarma.

Petra Dvouletá
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81 SPR-REP.STR.Č.,M.,S. 1 0,08
89 Úsvit-Národní Koalice 1 0,08

TÉMA - VOLBY

Volby do krajských zastupitelstev
V	celé	naší	republice	se	konaly	volby	do	krajských	zastupitel-

stev	a	do	jedné	třetiny	Senátu	7.	a	8.	října	2016.
V	 naší	 obci	 byly	 tři	 okrsky.	 Volilo	 se	 v	 mateřské	 škole,	 na	

obecním	úřadě	a	v	Hasičské	zbrojnici	v	Chylicích.	Každý	občan	
starší	18	let	mohl	si	zvolit	svého	zástupce	do	Zk	nebo	podpořit	
stranu,	které	fandí,	kde	se	řeší	hlavně	rozdělování	financí	obcím,	
městům	a	další	akce,	jako	jsou	doprava,	školství,	zdravotnictví	
apod.	Škoda,	že	někteří	naši	občané	nepřišli	k	volbám	a	nepod-
pořili	kandidáty,	kteří	mají	chuť	pracovat	pro	kraj	a	naši	obec.	
Svým	zvoleným	zastupitelům	tak	mohli	vyslovit	své	názory,	při-
pomínky,	rady….

Přestože	naše	obec	není	velká,	měli	jsme	sedm	našich	občanů	
–	kandidátů	do	kraje.	A	nevedli	si	špatně.	Pokud	jste	zapomněli,	
připomínám:	 Ing.	 Pavel	 Botek	 –	 KDU-ČSL,	 získal	 celkově	 4.	
místo	 a	 mandát	 do	 Zk,	 Mgr.	 Růžena	 Hlůšková	 –	 KDU-ČSL,	
Ing.	Jaroslava	Bedřichová	–	Svobodní	a	Soukromníci,	Ing.	To-
máš	Margetík	a	Ing.	Vlastimil	Basovník-	KSČM	a	doc.	PhDr.	
Luděk	Galuška	CSc.	-	SPO,	Maria	Votavová	-	Svoboda	a	přímá	
demokracie	T.	Okamury	(SPD).

Zajímavost z voleb	 –	 nejstarší	 občanku	 naší	 obce	 Boženu	
Lučnou	ve	věku	96	let	navštívila	volební	komise	mladých	mužů	
ve	 složení:	 	 Miroslav	 Hanus,	 Marek	 Bedřich	 a	 nejmladší	 člen	
volební	komise	Vojtěch	Pančík,	který	v	červnu	dosáhl	plnoletos-

ti	–	18	let.	Věkový	rozdíl	mezi	nejstarší	občankou	a	nejmladším	
členem	volební	komise	je	78	let.

Všem kandidátům moc blahopřejeme.
Všem voličům, kteří přišli k	volbám, děkujeme. 

 

Celkově

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasů
Celkem zpr.v %

3 3 100 2 817 1 174 41,68 1 173 1 151 98,12

Pokud	budete	mít	zájem	se	podívat	na	další	výsledky,	klikněte	

na	VOLBY.CZ Miroslava Vajdíková

Výsledky voleb v Ostrožské Nové Vsi

Kandidátní listina
Číslo Název Celkem V %

2 ODS 65 5,64
12 ČSSD 63 5,47
24 KDU-ČSL 397 34,49
26 Koruna Česká 2 0,17
30 ANO 2011 118 10,25
32 TOP 09 9 0,78
34 STAROSTOVÉ a NEZÁV. 30 2,60
37 KSČM 112 9,73
41 Národní demokracie 1 0,08
45 Moravané 6 0,52
48 SPD-T.Okamura 29 2,51
52 Svobodní a Soukrom. 248 21,54
67 NE ILEG.IMIGRACI 0 0,00
68 NEZÁVISLÍ 4 0,34
70 SPR-RSČ M. Sládka 0 0,00
71 Strana Práv Občanů 53 4,60
75 DSSS-Imig.islám ne! 0 0,00
76 Otevřený kraj 12 1,04
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Předhodová příprava v mateřské škole
Je	 již	 tradicí,	 že	naše	mateřská	škola	 se	každoročně	podílí	

svým	vystoupením	na	zpestření	hodových	slavností.	I	letos	celé	
září	probíhalo	v	duchu	příprav	na	hody.	Všechny	děti	se	sezna-
movaly	s	tradicemi	našich	předků,	prohlídly	si	kroje,	naučily	se	
slovácké	hodové	písně	a	tance.	

Předškolní	děti	pak	velmi	intenzivně	nacvičovaly	pod	vede-
ním	 paní	 učitelek	 Zlámalové,	 Juráskové	 a	 Kusákové	 hodové	

pásmo.	 S	 tím	 pak	 vystoupily	 za	 doprovodu	 cimbálové	 muziky	
„Do	Tanca“	a	místních	houslistek	Barbory	Slovákové	a	Denisy	
Andrýskové	v	hodovou	sobotu	na	sportovní	hale.	Tímto	bychom	
rádi	poděkovali	cimbálové	muzice	i	nadějným	houslistkám,	že	
se	postaraly	o	 to,	aby	naše	vystoupení	dostalo	pravý	 folklorní	
ráz.	

Kateřina Kusáková

Slavnostní přivítání prvňáčků
Ve	čtvrtek	1.	září	jim	to	nastalo.	Noví	prvňáčci	přišli	do	školy	

v	doprovodu	svých	rodičů	a	žáků	deváté	třídy,	kteří	si	pro	malé	
školáky	připravili	drobné	dárky	na	uvítanou.	Byli	slavnostně	při-
vítáni	na	školním	dvoře	panem	starostou	a	také	paní	ředitelkou.	
Nezapomněly	 se	 jim	 představit	 ani	 jejich	 nové	 třídní	 učitelky	

Lenka	 Běhalová	 a	 Pavla	 Sedláčková.	 Atmosféra	 byla	 maličko	
dojemná,	ale	hlavně	velice	příjemná,	proto	i	my	doufáme,	že	se	
budou	děti	ve	škole	cítit	vždy	tak	dobře.

Jana Jurásková
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Evropský den jazyků
	 	 	V	pondělí	26.	září,	kdy	jsme	oslavovali	Evropský	den	ja-

zyků,	byl	na	naší	škole	den	otevřených	dveří	pro	rodiče	a	veřej-
nost.	Tento	den	byl	zaměřen	na	seznámení	žáků	s	evropskými	
státy	–	Řecko,	Portugalsko,	Nizozemí	a	proběhla	beseda	o	Švéd-
sku,	 kde	 byli	 naši	 žáci	 v	 rámci	 projektu	 Erasmus.	 Veřejnost	
a	žáci	školy	se	sešli	ráno	v	8.00	hodin	v	jídelně,	kde	jsme	tento	
výjimečný	den	zahájili.	Na	úvod	zazněla	Óda	na	radost	-	hymna	
EU	–	netradičně	ji	hrála	děvčata	8.	třídy	na	tzv.	„boom	hackers“	
(plastové	 trubky).	 Pak	 vystoupili	 žáci	 5.	 třídy	 a	 popřáli	 všem	
„dobrý	den“	v	různých	evropských	jazycích.

			Úvodního	přivítání	a	slova	o	významu	rodného	jazyka	pro	
každý	národ	a	o	významu	studia	dalších	cizích	 jazyků	se	ujala	
paní	učitelka	Křiváková.

Dále	vystoupili	žáci,	kteří	se	právě	vrátili	z	pobytu	na	part-
nerské	 škole	 v	 Drážďanech,	 s	 netradičně	 pojatou	 pohádkou	
o	 veliké	 řepě,	 v	 níž	 německému	 farmáři	 pomáhali	 příslušníci	

různých	evropských	států	velkou	řepu	vytáhnout.
Poté	žáci	5.,	6.,	7.,	8.	 tříd	zazpívali	kánonem	česky,	anglic-

ky,	německy	a	francouzsky	známou	písničku	Bratře	Kubo.	A	na	
úplný	závěr	slavnostního	zahájení	si	celý	sál	zazpíval	 společně	
anglickou	populární	písničku.

			Žáci	1.	stupně	se	rozešli	do	svých	tříd,	kde	pokračovali	se	
svými	třídními	učitelkami	ve	výuce.	

Pro	děti	5.	–	8.	tříd	připravili	jejich	spolužáci	z	9.	třídy	pre-
zentace.

			Byl	to	velmi	pestrý	den.	Z	řad	rodičů	a	veřejnosti	přišlo	do	
školy	na	30	zájemců,	mezi	nimi	i	naši	bývalí	žáci.	Děti	se	aktivně	
a	se	zájmem	zapojily	do	prezentací.	

Měli	jsme	čest	přivítat	i	rodilého	Řeka	Christose.	Ten	přispěl	
k	oživení	prezentace	o	Řecku	a	naučil	děti	řecká	slova.	

Všem,	kteří	se	podíleli	na	této	akci,	patří	velké	poděkování!!!	
Marcela Křiváková

Drážďany – další krok v projektu o Evropě  pod Českoněmec-
kým fondem budoucnosti
Čtvrtek 15. 9. 2016

Naše	cesta	začala	v	8.30	hod	na	nádraží	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	
Vyrazili	jsme	směr	Drážďany,	kde	máme	naši	partnerskou	školu,	
ale	hlavně	za	našimi	kamarády,	které	jsme	poznali	během	výměn-
ného	pobytu	u	nás	ve	škole	v	červnu.	V	Brně	jsme	čekali	asi	hodi-
nu	na	další	vlak,	čas	jsme	využili	k	nácviku	našeho	programu,	na	
jehož	přípravu	jsme	na	začátku	školního	roku	neměli	moc	času.	
Nástupiště	se	rozeznělo	tóny	houslí,	našimi	hlasy,	dokonce	jsme	
i	zatancovali.	Byly	to	příjemné	okamžiky	nejen	pro	nás,	ale	hlavně	
pro	cestující.	Mnohdy	to	vypadalo,	že	je	v	Brně	vítáme	zpěvem.	
A	díky	zpěvu	nám	uběhla	i	cesta	z	Brna	do	Drážďan.	Krátce	před	
17.	hod.	jsme	dorazili	na	hlavní	nádraží,	kde	nás	vyhlíželi	naši	ka-
marádi.	Bylo	 to	 radostné	 shledání.	Pa	předání	drobných	dárků	
a	 tradiční	 skupinové	 fotce	 jsme	vyrazili	do	našich	hostitelských	
domovů.	Naše	dobrodružství	mohlo	začít.
Pátek 16. 9. 2016

V	pátek	jsme	byli	slavnostně	přivítáni	na	půdě	naší	partner-
ské	školy.	V	aule	 jsme	se	sešli	s	 francouzskými	studenty,	kteří	
zde	byli	taktéž	na	výměnném	pobytu.	Společně	jsme	se	zúčastni-
li	snídaně,	při	které	jsme	ochutnali	místní	specialitu	Eierschec-
ke,	což	je	vaječný	koláč.	Snídani	pro	nás	připravili	naši	výměn-
ní	partneři.	Ti	si	pro	nás	připravili	 i	komentovanou	prohlídku	
školy,	při	které	nás	provedli	historickou	i	novou	budovou	školy	
a	měli	jsme	příležitost	nahlédnout	do	nejrůznějších	odborných	
i	kmenových	učeben.	Protože	nám	počasí	přálo,	zůstali	jsme	na	
školním	dvoře,	kde	 jsme	si	 zahráli	pár	zajímavých	her,	 jejichž	

cílem	bylo	především	osvěžení	našich	jmen	a	„znovunavázání“	
osobního	kontaktu	mezi	všemi	účastníky	projektu.	Během	do-
poledne	 nás	 čekal	 i	 první	 workshop	 na	 téma	 Migrace	 a	 útěk.	
Objasnili	 jsme	si	nejen	tyto	pojmy,	ale	věnovali	jsme	se	taktéž	
důvodům,	které	k	migraci	či	útěku	ze	země	mohou	vést.	Nejza-
jímavější	však	byla	prezentace	fotografií	z	uprchlických	táborů	
v	Řecku,	které	pořídila	sama	lektorka,	která	se	zúčastnila	dob-
rovolnických	akcí	zaměřených	na	pomoc	uprchlíkům.	V	pátek	
jsme	měli	taktéž	možnost	poznat	památky	Drážďan.	Dvě	naše	
výměnné	partnerky	si	pro	nás	připravily	zajímavou	rallye	měs-
tem,	kterou	pojaly	jako	malou	poznávací	soutěž.	Posledním	bo-
dem	našeho	programu	byla	návštěva	Hygienického	muzea,	kte-
rá	nás	všechny	do	jednoho	nadchla.	Na	návštěvu	tohoto	muzea	
jsme	se	všichni	těšili	a	myslím,	že	prohlídka	splnila	naše	očeká-
vání	a	mnohdy	jej	i	předčila.
Sobota 17. 9. 2016

Celý	 víkend	 jsme	 prožili	 s	 našimi	 hostitelskými	 rodinami.	
Někteří	z	nás	navštívili	Vojenské	historické	muzeum.	Tato	ná-
vštěva	byla	speciálně	na	naše	přání.	Našim	učitelům	se	podařilo	
na	poslední	chvíli	domluvit	dokonce	průvodkyni.	Její	výklad	byl	
nesmírně	zajímavý,	český	překlad	zajistila	paní	učitelka	Botko-
vá.	V	Drážďanech	probíhala	ten	den	„noc	muzeí“	a	většina	mu-
zeí	byla	otevřena	až	do	pozdních	nočních	hodin.	Odpoledne	byli	
někteří	 navštívit	 a	 současně	 vyzvednout	 naši	 kamarádku	 Viky	
v	nemocnici.	Většina	z	nás	jela	odpoledne	do	města	a	věnovala	
odpoledne	nakupování.
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Neděle 18. 9. 2016
Taktéž	neděli	 jsme	prožili	 s	našimi	hostitelskými	rodinami.	

My	 jsme	 např.	 vyrazili	 do	 národního	 parku	 Saské	 Švýcarsko.	
I	když	pršelo,	vydali	 jsme	se	autem	do	města	Rathen	a	odtud	
jsme	se	vydali	na	pěší	túru.	Naším	cílem	byla	pevnost.	Během	
cesty	přestalo	pršet,	a	tak	jsme	si	mohli	vychutnat	nádherný	vý-
hled	do	okolí.	Autem	jsme	se	pak	vydali	do	města	Bad	Schan-
dau,	 kde	 jsme	 navštívili	 termální	 aquapark	 Toskana	 Therme	
s	vnitřními	i	venkovními	bazény.	Skvělý	byl	teplý	bazén	se	sla-
nou	vodou,	líbila	se	nám	hudba	pod	vodou	a	měnící	se	světla	na	
stropě.	Myslím,	že	jsme	si	výlet	všichni	užili.
Pondělí 19. 9. 2016

Pondělní	program	zahájil	pan	Tobias	Oetjen,	vedoucí	Odbo-
ru	evropské	politiky,	který	mluvil	o	historii,	ekonomické	situaci	
a	 také	 současných	 problémech	 EU.	 Dozvěděli	 jsme	 se,	 které	
země	nejsou	součástí	EU	(Norsko,	Švýcarsko),	a	také	to,	z	jaké-
ho	důvodu	členství	v	EU	odmítly.	Měli	jsme	připravené	otázky,	
které	většinou	souvisely	s	migrační	krizí,	odchodem	Velké	Bri-
tánie	z	Unie	a	budoucností	EU.	Objasnil	nám	také	rozdíl	mezi	
pojmem	úředník	a	politik.

V	9:30	jsme	zahájili	práci	na	našem	výstupním	projektovém	
produktu.	Tím	byly	projektové	kostky.	Čtyři	boční	strany	kostky	
jsou	 zaměřeny	 na	 následující	 témata:	 „Jak	 se	 může	 integrace	
podařit?“,	„Co	způsobují	zdi?“,	„Co	spojuje	naše	země?“,	„To	
jsme	 my.“	 Témata	 jsme	 zpracovávali	 libovolným	 způsobem.	
Všichni	 měli	 velmi	 zajímavé	 a	 hezké	 nápady.	 Ti	 šikovnější	
a	rychlejší	měli	už	po	prvním	dnu	polovinu	hotovou.	Obědvali	
jsme	ve	školní	jídelně,	mohli	jsme	si	vybrat	ze	čtyř	jídel.	Odpo-
ledne	 jsme	 se	 rozdělili	 do	 tří	 skupin.	 První	 skupina	 navštívila	
Oberschule,	což	je	obdoba	naší	základní	školy.	Školu	navštěvují	
také	 žáci	 z	 jiných	zemí.	Dozvěděli	 jsme	 se,	 jak	probíhá	 začle-
ňování	cizinců	do	výuky	a	běžných	tříd.	Problém	je	především	
v	 jazyce,	 tak	 jsou	děti	nejprve	umísťovány	do	 speciálních	 tříd.	
Druhá	 skupina	 navštívila	 mateřskou	 školu	 a	 třetí	 skupinka	 se	
taktéž	setkala	s	dětmi,	které	odešly	z	vlastní	země,	např.	uprch-
ly	před	válkou.	Tyto	děti	zde	byly	bez	rodičů.	S	dětmi	 jsme	se	
seznamovali	prostřednictvím	nejrůznějších	her,	při	 společných	
hrách	jsme	narazili	taktéž	na	témata	související	s	lidskými	právy.	
Okolo	 16.	 hodiny	 jsme	 ukončili	 další	 den	 našeho	 výměnného	
pobytu.
Úterý 20. 9. 2016

V	úterý	jsme	museli	vstávat	docela	brzo,	protože	nás	čekal	
výlet	do	Berlína.	Cesta	autobusem	trvala	asi	tři	hodiny.	První	za-
stávkou	byl	Památník	Berlínské	zdi	v	ulici	Bernauer	Straße.	Zde	
jsme	se	dozvěděli	zajímavá	fakta	o	stavbě	zdi,	ale	také	o	lidech,	
kteří	byli	zastřeleni	při	pokusu	o	útěk	z	tehdejšího	Východního	
Německa	na	Západ.	Mezi	obětmi	byli	většinou	mladí	muži,	ale	
také	ženy	a	dokonce	děti.	Další	zastávkou	byla	budova	Říšského	
sněmu	(Reichstag)	v	blízkosti	Braniborské	brány	 (Brandebur-
ger	Tor).	V	této	budově	sídlí	Spolkový	sněm	(Bundestag),	což	

je	německý	parlament.	Ze	skleněné	kopule,	která	 je	umístěna	
na	střeše,	se	nám	naskytl	překrásný	pohled	na	celé	město.	Po-
sledním	bodem	našeho	programu	byla	plavba	parníkem	po	řece	
Sprévě	(Spree).	Z	paluby	lodě	jsme	obdivovali	honosné	histo-
rické,	ale	i	moderní	budovy,	které	se	tyčily	nad	řekou.	Zpáteční	
cesta	autobusem	nám	uběhla	i	díky	zábavě,	která	se	v	autobuse	
rozproudila.	Byl	to	vydařený	den,	i	když	je	jasné,	že	jeden	den	
k	prohlídce	Berlína	nestačí.	 I	 tak	 jsme	byli	 rádi,	 že	 jsme	měli	
možnost	vidět	alespoň	to	nejdůležitější.
Středa 21. 9. 2016

Ve	 středu	 do	 poledne	 jsme	 se	 zaměřili	 na	 téma	 „Co	 nás	
spojuje,	 co	 máme	 společného.“	 Rozdělili	 jsme	 se	 na	 českou	
a	německou	skupinu	a	snažili	jsme	se	pomocí	přídavných	a	pod-
statných	jmen	popsat	naši	českou	skupinu	(jak	vidíme	my	sebe	
a	německou	skupinu,	jak	vidíme	ostatní).	Velmi	zajímavé	bylo	
zjištění,	jak	se	obě	skupiny	navzájem	vidí,	jak	odlišné	může	být	
vnímání.	Poté	jsme	měli	čas	na	dokončení	našich	projektových	
kostek.	V	11	hodin	nás	navštívila	asistentka	poslankyně	Evrop-
ského	 parlamentu.	 Zajímavě	 nám	 povídala	 o	 práci	 poslanců,	
o	 sídle	parlamentu	ve	Štrasburku	a	Bruselu	a	 také	o	 své	prá-
ci	 asistentky.	Ochotně	zodpověděla	 také	otázky,	které	 jsme	 si	
připravili.	Po	obědě	ve	školní	jídelně	jsme	se	vydali	do	taneční	
školy	LAX.	Naučili	jsme	se	čtyři	tance:	disko	fox,	sambu,	pomalý	
valčík	a	party	 tanec.	Učitel	 tance	byl	 velmi	milý	a	 sympatický	
a	 myslím,	 že	 to	 většinu	 z	 nás	 bavilo.	 Večer	 jsme	 se	 sešli	 opět	
ve	škole.	Připravili	jsme	prezentaci	našeho	projektu	pro	rodiče.	
V	úvodu	jsme	vystoupili	s	našim	připraveným	programem,	který	
sklidil	potlesk	a	slova	chvály.	Zazpívali	jsme	hymnu	EU,	před-
stavili	jsme	náš	folklor	a	zahráli	pohádku	Evropská	řepa,	která	
byla	napsána	a	nacvičena	speciálně	pro	náš	projekt.	Rodičům	
jsme	promítli	 fotografie	z	aktivit,	které	 jsme	během	výměnné-
ho	pobytu	absolvovali,	 fotografie	jsme	doplnili	taktéž	krátkým	
komentářem.	Pak	jednotlivé	partnerské	česko-německé	dvojice	
představily	vybranou	stranu	své	projektové	kostky.	Dík	patří	ro-
dičům,	kteří	připravili	rautové	pohoštění.
Čtvrtek 22. 9. 2016

Náš	poslední	projektový	den	jsme	začali	v	8	hodin	před	ško-
lou.	Autobusem	 jsme	 se	 vydali	do	Moritzburgu,	kde	 se	mimo	
jiné	nachází	zámek,	ve	kterém	se	natáčela	pohádka	Tři	oříšky	
pro	Popelku.	Cílem	naší	cesty	bylo	ale	lanové	centrum,	my	jsme	
ovšem	neměli	v	úmyslu	věnovat	se	lezení.	My	jsme	stavěli	vory!	
Rozdělili	 jsme	 se	do	čtyř	 skupin,	každá	 skupina	obdržela	ma-
teriál,	který	je	ke	stavbě	voru	potřeba	–	sudy,	trámy	a	provazy.	
Postavit	vor,	který	by	udržel	desetičlennou	skupinu	na	hladině,	
nebyl	úkol	jednoduchý.	Hodně	nás	to	ale	bavilo	a	nakonec	jsme	
to	všichni	 zvládli.	Po	necelých	dvou	hodinách	práce	byly	naše	
vory	připraveny	k	vyplutí	na	jezero.	Vrcholem	byly	závody,	při	
kterých	jsme	se	nechali	strhnout	a	bojovali	jsme	tak,	že	mnozí	
z	nás	byli	docela	mokří,	někteří	dokonce	v	zápalu	boje	z	voru	
spadli.	Závěrečným	úkolem	bylo	vynést	vory	na	souš	a	rozebrat	
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je	do	původního	 stavu.	Pak	 jsme	 se	 vrátili	 do	 školy,	 kde	 jsme	
se	 vyfotili	 společně	 s	 našimi	 projektovými	 kostkami.	 Polovina	
kostek	zůstala	v	naší	partnerské	škole,	polovinu	jsme	si	odvezli	
do	naší	školy,	kde	bychom	rádi	prezentovali	výsledky	naší	práce.	
Poslední	volné	odpoledne	jsme	věnovali	nákupům	a	večer	jsme	
se	sešli	na	závěrečném	večírku,	který	pro	nás	připravili	rodiče	
a	naši	projektoví	kamarádi.	Moc	děkujeme!

Pátek 23. 9. 2016
Když	jsme	se	v	pátek	ráno	probudili,	první	myšlenka,	která	

nás	napadla,	byla,	že	nás	čeká	poslední	den.	Po	snídani	nám	naši	
partneři	pomohli	s	kufry	a	vydali	jsme	se	na	hlavní	nádraží,	kde	
jsme	měli	sraz.	Všichni	vypadali	unaveně	a	smutně.	Docházelo	
nám	všem,	že	 je	 tu	den	 loučení	a	že	 je	možné,	že	už	se	nikdy	
neuvidíme.	Objímali	 jsme	jeden	druhého	a	většina	z	nás	měla	
oči	 zalité	 slzami.	 Byl	 to	 ten	 nejemocionálnější	 zážitek	 celého	
výměnného	pobytu.	Těžko	se	popisují	poslední	momenty,	kdy	
nám	mizeli	naši	přátelé	z	dohledu.	Většině	z	nás	se	nechtělo	ani	
mluvit.	Naši	němečtí	kamarádi	se	vrátili	do	školy,	ani	jim	ale	ne-
bylo	moc	do	řeči.	Naši	cestu	jsme	ukončili	v	Uherském	Hradišti	
na	nádraží,	kde	si	nás	vyzvedli	rodiče,	kterým	se	po	nás	za	těch	
devět	dnů	už	určitě	stýskalo.

Účastníci projektu - žáci 8. a 9. ročníku

Z názorů dětí
Měli	jsme	hodně	zajímavé	a	poučné	téma,	které	mě	hodně	

bavilo.	Cením	si	toho,	že	jsme	měli	tu	možnost	dostat	se	do	Ber-
lína	a	také	jsme	se	mohli	setkat	s	migranty.	Já	jsem	se	domlu-
vila	jak	anglickým,	tak	i	německým	jazykem.	Určitě	u	mě	byly	
pochyby	 o	 pobývání	 u	 cizích	 lidí,	 ale	 s	 tím	 se	 už	 musí	 člověk	
srovnat,	když	se	rozhodne	do	toho	jít.	Dokonce	mi	tam	chutna-
lo,	i	když	měli	všechno	bio.	Rodiny	byly	hodně	pohostinné.	Ani	
nevím,	co	se	mi	na	tomto	výměnném	projektu	nelíbilo.	Já	jsem	
si	 ho	 naplno	 užila	 a	 určitě	 můžu	 doporučit	 nižším	 ročníkům.	
Ovšem	je	potřeba	udělat	spoustu	práce,	ale	našli	 jsme	si	nové	
přátele	a	taky	nám	to	pomohlo	s	cizími	jazyky.

Lucie Lukášová
Tento	projekt	mi	přinesl	hodně	nových	zkušeností,	např.:	po-

znání	nové	kultury,	zvyků,	tradic	a	života	ve	velkoměstě,	v	jiné	
zemi,	poznání	života	uprchlíků	v	Německu,	o	jejich	studiích	ve	
školách	apod.

Navštívili	jsme	hodně	památek,	získali	nové	přátele.
Projekt	 splnil	 všechna	moje	očekávání,	užili	 jsme	 si	hodně	

zábavy.	Bylo	to	bezvadné!
Marian Tvrdoň

V	 rodině	 jsem	 se	 cítila	 opravdu	 úžasně	 a	 myslím	 si,	 že	 se	
mi	díky	tomu	zlepšila	i	angličtina	a	opravdu	jsem	se	dozvěděla	
hodně	věcí.	Kdybych	mohla,	jela	bych	znovu.

 Terezie Vaníčková
Výměnný	pobyt	se	mi	velmi	moc	líbil.	Než	jsme	tam	přijeli,	

tak	jsem	se	bála	jít	do	rodiny,	ale	když	jsem	přijela,	bylo	všechno	

super.	Byla	 jsem	ráda,	že	rodina	se	mnou	komunikovala.	Pro-
gram,	co	jsme	měli,	byl	poučný,	ale	ty	přednášky	byly	zezačátku	
zajímavé	a	po	delší	době	trochu	nudné.	Berlín	se	mi	moc	líbil,	
ale	bylo	 škoda,	 že	 jsme	 tam	byli	pouze	na	 jeden	den.	Stavění	
vorů	bylo	zajímavé	a	bylo	dobré,	že	jsme	na	těch	vorech	i	jezdili	
a	měli	jsme	“závody“.	Celkově	program	se	mi	líbil,	hned	bych	
jela	znovu	a	je	mi	moc	líto,	že	jsem	nejela	i	v	osmé	třídě.

Adéla Ryšavá
V	 Německu	 se	 mi	 ve-

lice	 líbilo.	 Doporučil	 bych	
to	všem.	Ale	vory	mě	velice	
rozložily,	protože	Němci	ne-
chtěli	 spolupracovat.	 Jinak	
jsme	 byli	 velice	 fajn	 parta	
a	 dozvěděl	 jsem	 se	 hodně	
nových	věcí.

Aleš Prachař
Dle	 mého	 názoru	 byl	

projekt	 opravdu	 vydařený.	
Téměř	každý	den	nás	zavedl	
na	nová	místa	a	odkryl	nám	
kouzlo	Drážďan,	kterému	se	
nešlo	bránit.	Nejvíce	se	mi	lí-
bil	výlet	do	Berlína	s	průvod-
kyní	 u	 Berlínské	 zdi.	 Jsem	

rád,	že	 jsem	se	mohl	 tohoto	skvělého	projektu	účastnit,	 zjistit	
více	o	Německu	a	najít	si	nové	kamarády.

Petr Baný
Tento	projekt	mi	dal	spoustu	zkušeností.	Rozšířil	mi	slovní	

zásobu,	 umožnil	 mi	 větší	 osamostatnění	 a	 také	 spoustu	 zážit-
ků.	 Každá	 aktivita	 byla	 vymyšlena	 tak,	 abychom	 museli	 stále	
komunikovat	a	domlouvat	se	mezi	sebou	(samozřejmě	v	jiném	
jazyce).	Za	celý	týden	jsme	se	spolu	všichni	spřátelili.	Trochu	mi	
vadilo,	že	někteří	mezi	námi	dělali	rozdíly	(kdo	je	oblíbený,	kdo	
se	s	kým	baví	apod.)	Na	rodinu	budu	mít	hodně	vzpomínek.	Byli	
k	nám	strašně	milí,	štědří	a	komunikovali	s	námi	a	my	s	nimi.	…	
Tento	projekt	byl	mou	srdcovou	záležitostí.	

Denisa Andrýsková
Prožili	 jsme	 super	devět	dnů	v	 jiné	 rodině	a	myslím,	 že	 to	

pro	nás	byla	zajímavá	a	dobrá	zkušenost.	Rodina	mojí	výměn-
né	partnerky	byla	velmi	milá.	Nejlepší	část	pobytu	pro	mě	byla,	
když	 jsme	navštívili	Hygienické	a	Panometer	muzeum.	Muzea	
byly	 velmi	 zajímavá	 a	 dozvěděla	 jsem	 se	 v	 nich	 něco	 nového.	
Naši	výměnní	partneři	byli	velmi	milí	a	přátelští.	Nejemotivnější	
zážitek	byl	odjezd,	protože	jsme	si	pobyt	velmi	užili.	Výměnný	
pobyt	se	mi	velmi	líbil	a	určitě	ho	všem	doporučila,	protože	je	
to	dobrá	zkušenost	nejenom	v	jazyce,	ale	taky	že	se	dokážeme	
spřátelit	s	někým	z	cizí	země.

Michaela Hrušková
Celkový	dojem	z	 výměnného	pobytu	mám	velmi	příjemný,	

protože	se	tam	seznámíte	s	mnoha	příjemnými	lidmi.	Ta	zkuše-
nost	je	nezapomenutelná,	jsem	ráda,	že	jsem	měla	možnost	se	
zúčastnit,	protože	jsme	jediná	základní	škola	v	okolí,	která	pro-
vozuje	tyhle	výjezdy.	Určitě	nebudu	váhat	a	připojím	se	i	zno-
vu.	 Co	 se	 týče	 rodiny,	 u	 které	 jsem	 bydlela,	 tak	 ta	 byla	 velmi	
příjemná,	pochopili,	že	se	na	mě	musí	pomalu	a	za	to	bych	jim	
chtěla	velmi	poděkovat.	Sourozenci	mé	výměnné	partnerky	se	
ke	mně	od	začátku	chovali	moc	hezky	a	přijali	mě	mezi	sebe.	Už	
od	začátku	jsem	měla	strach	z	jazykové	bariéry,	nejsem	nijaká	
angličtinářka,	takže	mi	moc	nejde	si	sednout	a	s	někým	si	jenom	
tak	povídat,	ale	dorozumím	se	vcelku	slušně	a	to,	co	potřebuju,	
si	zjistím.	Ostatní	v	projektu	byli	celkem	milí,	chápu,	nikdy	si	ni-
kdo	nesedne	s	každým	a	nemusí	být	nejlepší	přátelé,	ale	můžou	
spolu	vycházet,	což	mě	se,	alespoň	z	mého	pohledu,	dařilo.	Ale	
nesblížila	jsem	se	jenom	s	Němci,	ale	i	s	našimi,	s	některými	spo-
lužáky	z	naší	devítky	jsem	si	moc	nerozuměla,	ale	na	výměnném	
pobytu	jsem	měla	je	líp	poznat.

Růžena Štětinová
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Pro	mě	byl	nejlepší	zážitek	taneční	hodina,	u	které	jsme	se	
všichni	náramně	pobavili	a	naučili	nějaké	nové	tance.	…	Mohla	
bych	s	klidným	svědomím	doporučit	všem	žákům,	aby	se	do	pro-
jektu	ihned	přihlásili.

Jitka Konečná
Celý	pobyt	v	Česku	i	v	Německu	byl	strašně	super.	Potkali	

jsme	nové	lidi	a	taky	spoustu	kamarádů.	Procvičili	jsme	si	anglič-
tinu,	ale	i	němčinu.	A	hlavně	jsme	si	to	všechno	strašně	užili,	jak	
projektovou	práci,	tak	výlety.	Bylo	to	fakt	strašně	super.

Sára Hedvičíková
Výměnný	pobyt	se	mi	velmi	líbil	a	určitě	bych	jel	zas.	Setkání	

se	spoustou	lidí	mi	otevřelo	oči	a	změnilo	pohled	na	problémy	
EU.	Samozřejmě	potkat	nové	lidi	byla	ta	nejlepší	věc	na	celém	
projektu	.

Nezbývá	mi	nic	jiného	než	takový	projekt	všem	doporučit.
David Hatlák

Výměnný	pobyt	se	mi	moc	líbil,	chtěl	bych	ho	každému	do-
poručit,	poznal	jsem	kámoše	a	kámošky,	dozvěděl	jsem	se	něco	
o	EU,	trochu	jsem	se	naučil	anglický	a	německý	jazyk.

Příští	rok	pojedu	určitě,	moc	se	mi	to	líbilo.
Tomáš Jurásek

Výměnný	pobyt	se	mi	velmi	líbil.	Určitě	mi	přinesl	poznání	
nových	lidí,	jiného	jídla,	…	Ale	díky	výměnnému	pobytu	jsem	
se	 spřátelila	 s	dalšími	 lidmi.	 Jsem	ráda,	 že	 jsem	si	 s	mou	vý-
měnou	 partnerkou	 „sedla“	 (měli	 jsme	 společné	 zájmy,	 v	 ně-
kterých	 věcech	podobné	názory	a	 trochu	 i	povahu).	Také	mi	
výměnný	pobyt	pomohl	otestovat,	jak	jsem	na	tom	s	anglickým	
jazykem.	Řekla	bych,	že	jsme	byli	rozdílní.	My	jsme	byli	z	ves-
nice	a	oni	z	velkoměsta,	my	ze	základní	školy	a	oni	z	jazykové-
ho	gymnázia,	ale	přesto	 jsme	byli	dobří	kamarádi.	Nedokážu	
říct,	 jestli	 se	 mi	 líbil	 projekt	 více	 v	 Česku	 nebo	 v	 Německu.	
Projektová	práce	v	Německu,	kterou	jsme	tvořili	formou	kres-
lení,	psaní	a	 lepení	na	krabici	 se	 svými	výměnnými	partnery,	
se	mi	moc	líbila.	Přednášky	v	Německu	i	v	Česku,	které	jsme	
absolvovali	 v	 rámci	projektu,	mi	přinesly	 spoustu	zajímavých	
informací	o	Evropské	unii,	migraci,	médiích	…	Moc	se	mi	lí-
bil	náš	výlet	do	Berlína,	kde	mě	zaujala	přednáška	o	Berlínské	
zdi.	Příběhy	spousty	lidí,	kteří	chtěli	překročit	Berlínskou	zeď,	
mi	 připadaly	 zajímavé,	 ale	 i	 smutné.	 Taky	 se	 mi	 líbilo,	 když	
jsme	 šli	 v	Drážďanech	do	 taneční	 školy,	protože	 jsme	 si	 tam	
užili	spoustu	zábavy.	V	Drážďanech	mají	spoustu	muzeí	a	mně	
přišlo	 velmi	 zajímavé	 to	 vojenské,	 ale	 v	 hygienickém	 muzeu	
bylo	hodně	zajímavých	pokusů,	pro	mne	byl	nejzajímavější	ten,	
který	závisel	na	tom,	jak	se	mysl	zklidní	a	díky	tomu	se	kulička	
posune	na	stranu	soupeře.	Výměnný	pobyt	aneb	Projekt	Evro-
pa	21.	století	se	mi	moc	líbil.	Určitě	bych	ho	doporučila.	Jediný	
risk	je,	s	kým	budete	a	jestli	si	s	tím	člověkem	„sednete“	nebo	
ne.	Projekt	nemohu	hodnotit	jinak	než	kladně,	protože	se	mi	

Park Rochus
V	úterý	20.	září	se	žáci	8.	a	9.	třídy	vypravili	na	po-

učnou	exkurzi	do	Parku	Rochus.	I	přes	chladné	a	větrné	
počasí	jsme	absolvovali	cestu	na	vrchol	Rochusu	ke	kapli	
svatého	Rocha	a	cestou	vyplnili	spoustu	zajímavých	úko-
lů.	Během	exkurze	nás	provázela	paní	učitelka	Irenka,	
díky	které	 jsme	se	například	dozvěděli,	že	na	Rochusu	
žije	chráněný	motýl	bourovec	hruškový.	Dozvěděli	jsme	
se	také	hodně	zajímavostí	z	historie	Uherského	Hradiště	
a	Mařatic.	Exkurze	byla	velmi	poučná	a	zajímavá.

Tereza Křiváková, Lenka Kupcová, Kamila Hastíková  
a Denisa Peprníčková, 9. třída 

opravdu	líbil.	Přála	bych	si,	abych	se	ještě	někdy	viděla	s	mou	
výměnou	partnerkou.	 Sára Jelénková

Projekt	byl	pro	mě	nesmírně	přínosný	jak	kvůli	jazyku,	tak	
i	kvůli	sociálním	zkušenostem	nebo	cestování	(byla	jsem	popr-
vé	v	Německu).	Bylo	to	poprvé,	co	byl	u		nás	doma	ubytovaný	
cizinec,	a	byla	to	super	zkušenost.	Bylo	to	určitě	složité,	pořád	
jsem	byla	nervózní,	jestli	má	všechno,	ale	mám	díky	tomu	no-
vou	kamarádku.	Program	v	Praze	se	mi	moc	líbil,	stejně	jako	
celý	program	v	Česku.	Zdá	se	mi,	že	my	jsme	to	tu	měli	troš-
ku	 líp	zorganizované,	ale	přesto	se	mi	 i	hrozně	 líbil	program	
v	Německu,	možná	 jsem	 si	ho	užila	 i	o	malinko	víc,	protože	
jsem	měla	víc	volna	a	míň	starostí.	Bydlet	v	hostitelské	rodině	
byla	taky	opravdu	super	zkušenost	a	měla	jsem	opravdu	štěstí	
na	lidi.	Moje	výměnná	partnerka	byla	úžasná	a	celá	její	rodina	
taky.	Změnila	jsem	i	pohled	na	Německo	celkově,	dřív	jsem	ho	
(nevím	proč)	neměla	moc	ráda,	ale	teď	je	to	jedna	z	mých	oblí-
bených	zemí	a	taky	němčina	se	mi	zalíbila	víc.	Celkově	hodno-
tím	víc	než	kladně.

Pokud	bude	možnost,	plánuju	jít	do	projektu	znovu.
Eliška Hanáková

Když	jsme	ve	čtvrtek	přijížděli	do	Drážďan,	byli	jsme	ner-
vózní,	jak	se	nám	tam	bude	líbit,	jak	si	budeme	rozumět	se	svý-
mi	výměnnými	partnery.	Myslím	si,	že	pro	nás	všechny	byl	pro-
jekt	hodně	zajímavý,	protože	jsme	se	dozvěděli	spoustu	nových	
informací	a	měli	 jsme	možnost	se	zlepšit	v	 jazyce.	Rozhodně	
je	 to	 úžasná	 zkušenost	 a	 byla	 by	 chyba	 tu	 možnost	 nevyužít.	
Nejvíc	jsem	si	z	projektu	asi	užila	ty	poslední	dny,	protože	čím	
víc	se	blížil	odjezd,	tím	víc	jsem	tam	chtěla	zůstat.	Rozlučkový	
večer	jsme	s	holkami	celý	protancovaly,	od	pomalých	písniček	
až	po	rychlé.	Taky	jsme	se	tam	pořádně	najedli	a	zasmáli.	Ten	
den	ráno	jsme	jeli	stavět	vor,	i	když	byla	hrozná	zima,	ale	všich-
ni	jsme	se	pak	zahřáli	pádlováním.	Na	vorech	jsme	se	kousek	
projeli	a	potom	cestou	zpátky	jsme	měli	závody.	V	den	odjezdu	
jsme	všichni	doufali,	že	se	někdy	domluvíme	na	další	setkání.	
Nejlepší	z	celého	projektu	je,	že	jsme	poznali	nové	kamarády.

Victoria Pólová
Letos	 jsem	 se	 zúčastnil	 výměnného	 pobytu	 s	 německým	

gymnáziem	v	Drážďanech.	Tento	rok	na	téma	Evropa	21.	sto-
letí.	Pobyt	byl	celkově	velice	příjemný	a	zábavný.	Mě	osobně	
se	nejvíce	 líbilo	Vojenské	muzeum,	které	ale	nebylo	 součástí	
programu.	Velice	zajímavé	a	zábavné	byly	také	vory,	u	kterých	
jsme	se	hodně	pobavili.	Se	svým	výměnným	partnerem	jsme	si	
„sedli“	a	užili	spoustu	zábavy.	Když	byla	ta	možnost,	po	škole	
jsme	 trávili	 všechen	čas	venku	společně.	Musím	říct,	 že	 jsme	
strávili	úžasných	18	dnů	se	svými	kamarády.	Také	jsem	se	do-
zvěděl	mnoho	nových	informací,	co	se	týče	Evropy,	Evropské	
unie	a	současné	migrace.	Bylo	to	velice	příjemné	a	příští	rok	se	
zúčastním	znovu.	 Jakub Botek
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Adaptační pobyt šesťáků aneb Z deníku Elišky Žaludkové
Na	adapťák	se	každý	moc	těšil.	Konečně	jsme	se	dočkali…
Plánovaný	odjezd	byl	v	úterý	6.	9.	2016	v	8:15	od	budovy	zá-

kladní	školy.
1. den

V	úterý	6.	9.	jsme	přijeli	do	Březůvek	u	Zlína.
Hned	jsme	si	vytáhli	kufry	a	tašky	a	pak	se	rozdělili	do	sku-

pin.	Takto	jsme	pak	bydleli	spolu	na	pokojích.	Dali	nám	čas	do	
10:15	na	vybalení	a	snědení	svačin,	co	zbyly	z	cesty.	Ve	stanove-
ný	čas	jsme	šli	do	jídelny	a	tam	si	zahráli	pár	her	na	seznámení.	
Vedoucí	nám	řekli,	co	můžeme	a	co	bychom	neměli	dělat.	Po-
tom	jsme	šli	na	oběd,	který	byl	moc	dobrý.	Připravili	nám:	ku-
řecí	vývar	a	kuřecí	steak	s	rýží.	Po	obědě	nastal	polední	klid.	Po	
poledním	klidu	jsme	šli	do	jízdárny.	Tam	jsme	spojili	lano,	aby	
bylo	do	kruhu.	Jeden	člověk	si	stoupl	doprostřed	lana	a	ostatní	
stáli	venku	a	drželi	se	lana.	Ten,	co	byl	v	kruhu,	se	snažil	dostat	
lano	k	zemi	a	ti	vně	kruhu	mu	v	tom	měli	zabránit.	Venku	jsme	
pak	lano	přeskakovali,	podlézali	a	probíhali	pod	ním.	Když	jsme	
skončili,	hráli	 jsme	chýše	(my	 jsme	si	hru	přejmenovali	na	ša-
many).	Jeden	byl	kapitán	a	ten	říkal,	co	má	kdo	sbírat,	potom	
byl	bojovník,	ten	chytal	ty,	co	nosili	kartičky.	No,	a	zbytek	sbíral	
dřevo	na	stavbu	chýší,	maso,	obědy,…	Vše	v	podobě	kartiček.	
Pro	obdržení	kartiček	museli	plnit	nějaký	úkol.	A	pak	už	pro	
nás	byla	nachystána	večeře.	Na	večeři	nám	paní	kuchařka	uva-
řila	špagety	s	omáčkou.	Pak	jsme	měli	hodinu	na	osprchování.	
Osprchovaní	jsme	šli	zpátky	do	jídelny	a	hráli	další	hry.	Večerka	
byla	ve	21:00
2. den

Na	snídani	jsme	šli	v	8:00	a	měli	jsme	rohlík	s	marmeládou,	se	
sýrem	atd.	Po	snídani	byla	hodina	volna.	Pak	jsme	hráli	detektiv-
ku.	Psali	jsme	detektivní	příběh,	pak	jsme	vybrali	místo,	na	kte-
rém	jsme	detektivku	předchystali..	Druhá	skupina	to	pak	podle	
nalezených	 indicií	 sehrála	a	musela	všechno	vyšetřit.	Na	oběd	
jsme	dostali:	uzenou	polévku	a	uzené	maso	s	bramborovou	kaší.	
Pak	byl	vyhlášený	polední	klid.	Po	poledním	klidu	 jsme	šli	do	
lesa	hrát	kartičky.	To	byl	les	rozdělený	cestou	na	dvě	poloviny.	
V	jedné	půlce	se	nacházela	čísla	a	v	druhé	obrázky.	Kdo	našel	
číslo,	dostal	k	němu	název	obrázku,	který	měl	hledat	v	druhé	po-
lovině	lesa.	Kartičky	hledaly	dvojice,	které	byly	po	dobu	hry	ne-
přetržitě	spojené.	Další	hrou	bylo	janponken.	Dva	se	proti	sobě	
rozběhnou	 a	 dají	 si	 kámen,	 nůžky,	 papír,	 a	 kdo	 vyhraje,	 musí	
toho	druhého	chytit.	Když	ho	chytí,	bere	si	ho	k		sobě	do	týmu.	
A	nakonec	 vypukla	hra	Vlajky.	Byla	moc	napínavá	a	 vítězství	
jedné	skupiny	bylo	velmi	těsné.	V	jídelně	jsme	si	pak	říkali,	co	
jsme	za	ten	den	zažili.	Na	večeři	jsme	měli	moc	dobré	borůvkové	
kynuté	knedlíky.	A	pak	jsme	měli	volno.	K	večeru	jsme	se	vydali	
do	lesa.	Tam	nás	rozdělili	do	skupin	jako	u	detektivky.	Zavázali	
nám	oči,	chytili	jsme	se	za	ruce	a	chodili	po	lese	a	hledali	skřítky,	
kteří	v	lese	vydávali	zvuky.	Návrat	byl	kolem	21:30.	Pak	jsme	si	
povídali,	jak	se	nám	to	líbilo.

3. den
Snídaně	začínala	zase	v	8:00,	bylo	to	samé,	co	den	před	tím.	

Pak	jsme	šli	hrát	ven	něco	jako	aktivity.	To	byly	3	krabičky,	v	1.	
mluvení,	v		2.	pantomima	a	ve	3.	kreslení.	Vedoucí	nakreslili	plán	
hry	a	už	se	hrálo.	A	po	aktivitách	jsme	šli	na	oběd.	Bylo	vepřo-
-knedlo-zelo.	A	pak	jsme	měli	polední	klid	na	balení	věcí.	A	pak	
už	se	jen	čekalo	na	příjezd	autobusu,	který	nás	odveze	domů.

Za	celou	 třídu	bych	chtěla	moc	poděkovat	za	 tyhle	krásně	
prožité	dny.

Eliška Žaludková

Z NÁZORŮ DĚTÍ
Adaptační	pobyt	nám	prodloužil	prázdniny	super	hrami	a	zába-

vou.	Všechny	dny	jsme	prožili	s	Petrem,	Gabčou,	Renčou	a	Terkou,	
kteří	se	nám	věnovali	od	rána	až	do	večerky.	Jen	mě	moc	mrzí,	že	to	
tak	rychle	uteklo,	klidně	bychom	tam	ještě	týden	vydrželi.

Štěpán Lažek
Na	pobytu	se	mi	moc	líbilo.	Klidně	bych	tam	mohla	být	ještě	

měsíc.:-)	Nikdo	se	nenudil,	a	to	si	myslím,	že	je	hlavní.	:-D	Uby-
tování	bylo	perfektní,	i	když	jsme	se	báli	ze	začátku	té	vody.	:-)	
Ve	hrách	jsme	si	byli	všichni	rovnocenní.	Děkuji	vám	za	společ-
ně	strávené	byť	,,jen‘‘	tři	dny	a	za	možnost	seznámit	se	zábavnou	
formou.

Magdalena Lukešová
Na	 adaptačním	 pobytu	 bylo	 výborné	 jídlo.	 Byli	 tam	 super	

lidi,	skvělé	hry,	které	jsem	si	náramně	užil.	Dobře	se	tam	spalo.	
Byly	tam	výborné	pokoje

Filip Váverka
Bavila	mě	hra	chýše	a	líbilo	se	mi,	že	jsme	si	ji	nazvali	Šaman.	

Pobavilo	mě,	když	Filip	Váverka	spadl	do	kobylinců.	Líbila	se	
mi	hra	v	 lese,	sice	 jsem	se	první	bála,	ale	potom	to	byla	velká	
sranda.	Strašně	výborně	tam	vařili	a	nejvíce	mně	chutnala	kaše	
s	masem.	…

Kristína Vlková
Adaptační	pobyt	se	konal	ve	středisku	Ikaria	v	Březůvkách	

u	Zlína,	kde	nás	obklopovala	malebná	příroda	uprostřed	lesů.	

škola
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Všichni	jsme	společně	hráli	zajímavé	a	poučné	hry,	zejména	mě	
zaujala	hra	„Chýše“.	I	večerní	společenské	hry	byly	velmi	zábav-
né,	užili	jsme	si	spoustu	legrace.	K	dobré	náladě	přispěla	i	skvělá	
strava	a	hezké	počasí.

Martin Lažek
Na	 adaptačním	 pobytu	 v	 Březůvkách	 jsme	 zvládli	 mnoho	

věcí.	Poznali	jsme	se	lépe	s	našimi	novými	učitelkami,	naučili	se	
chovat	v	různých	situacích	a	taky	si	provětrali	hlavy	před	novým	
školním	rokem.	Počasí	se	celkem	vydařilo,	takže	jsme	mohli	být	
často	venku.	Nálada	byla	dobrá	a	tři	dny	mimo	domov	a	školu	
utekly	jako	voda.

Jakub Stloukal
Nejvíce	se	mi	na	adaptačním	pobytu	líbily	naše	společné	hry.
Obzvláště	hry	Noční	hledaná	zvuků,	Vlajky	a	Chýše.
V	jedné	hře	jsme	i	dokonce	táhli	za	jeden	provaz,	což	byl	cíl	

celého	adaptačního	pobytu.
Daniel Falešník

Na	adaptačním	pobytu	mě	nejvíce	potěšilo,	že	jsme	se	o	něco	
více	sblížili.	Nejvíce	nás	spojovaly	hry,	u	kterých	jsme	se	dobře	
pobavili.	Hry	byly	zábavné	a	zajímavé.	Vždy	měly	nějaký	účel.	
Dokázali	jsme	si	naslouchat,	pomáhat,	spolupracovat	a	nepod-
vádět.	Ubytování	bylo	pěkné	a	útulné.	Jídlo	měli	výborné.	Adap-
tační	pobyt	bych	si	chtěla	s	mojí	třídou	zopakovat,	protože	vím,	
že	jsme	dobrý	kolektiv.	Na	adaptačním	pobytu	se	mi	moc	líbilo	
a	chtěla	bych	se	tam	vrátit.	Škoda,	že	jsme	nejeli	na	déle.

Klára Lekešová
Na	adaptačním	pobytu	se	mi	líbilo	a	hry	byly	zábavné	a	jídlo	

výborné.	 Ubytování	 také,	 ale	 bezesporu	 nejlepší	 na	 ubytování	
byli	ti	nesmrtelní	pavouci	v	koupelně	a	duchové	v	našem	pokoji.	
Z	her	byli	nejlepší	šamani	a	vlajky	a	z	noční	hry	bylo	dobré,	jak	
jsme	do	toho	srázu	vlezli	a	vylezli,	a	kdyby	si	toho	Petr	nevšiml,	
tak	bychom	tam	zahučeli.	Situace	na	vtipy	se	naskytávaly	neu-
stále.	Například	„prdelní	skluz“	nebo	„Martinovy	karty	nelhaly“	
…	No,	celkové	shrnutí	je	10/10.	Chtěl	jsem	tomu	dát	11/10,	ale	ti	
pavouci	a	duchové	to	tomu	výletu	pohnojili.	:-D

Martin Šálek
Na	adaptačním	táboře	se	mi	líbilo:	například	vlajky,	popiso-

vání,	náčelníci,	pobyt,	jídlo,	legrace,	pískání	na	uši,	spolupráce	
ve	hrách,	polední	klid,	večerní	hry,	osobní	volno.	A	co	se	mně	
nelíbilo:	 strašidelný	pokoj,	bubínky,	 foukací	 fotbal.	A	co	bych	
změnil:	míň	postelí,	anebo	víc	lidí,	týmy	a	hry	s	týmy	i	bez	týmů.

Martin Miklíček
Náš	adaptační	pobyt	začal	chladným	a	deštivým	počasím.		Po	

příjezdu	jsme	se	s	kamarády	domluvili,		kdo	s	kým	bude	bydlet	
na	pokoji.	Líbilo	se	mi,	jak	jsme	se	přetahovali	provazem.	Také	
bylo	 super,	 jak	 jsme	 hráli	 vlajky	 a	 jak	 skoro	 všichni	 spadli	 do	
kobylince.		Moc	mě	bavila	noční	hra.

Velmi	dobře	nám	paní	vedoucí	vařila.	(Vše	nám	chutnalo.)
Večer	jsme	uléhali	do	postelí	znavení	po	celodenním	pobytu	

v	přírodě.	 Filip Mareček
Nejvíc	mě	bavilo,	jak	jsme	byli	v	lese	po	tmě	a	měli	jsme	za-

vázané	oči	a	museli	jsme	chodit	za	zvukem	a	hledat	různé	zvuky.	
A	když	jsme		našli	nějaký	zvuk,	tak	nám	na	ruku	nakreslili		čárku	
na	ruku	.	 David Otrusiník

ADAPŤÁK  
Adapťák	byl	moc	skvělý,	to	musí	říct	snad	každý.		
Je	mi	líto,	že	je	jen	jednou	a	moc	mě	mrzí,	že	je	už	za	mnou.		
Jídlo	jsme	měli	moc	dobré,		
jen	některé	hry	byly	celkem	snadné.		
Her	jsme	si	zahráli	vskutku	dost,		
některé	pro	zlost,	některé	pro	radost.	
Tablety	a		mobily	nám	ani	nechyběly,		
i	bez	nich	jsme	se	zabavili.		
S	klukama	si	víc	rozumíme,		
konečně	se	všichni	spolu	pobavíme.		
Stala	se	z	nás	dobrá	parta,		
kterou	nerozdělí	žádná	špatná	karta.		 Eliška Žaludková

škola

Chutnalo	mi	tam	všechno	jídlo.	Nejvíce	mě	bavilo	hrát		vlaj-
ky	a	chýše.	Rozesmál	nás	Martin	Šálek,	když	prohlásil	na	Fili-
pa	Váverku	po	jeho	pádu	do	kobylinců:	,,Víš,	jak	se	říká,	že		jsi	
v	jednom	ohni.	Ty	jsi	v	jednom	hovni.“

Jsem	rád,	že	jsme	tam	strávili	tři	dny.	Škoda,	že	se	tento	po-
byt	nekoná	každý	rok.

Ondra Prchlík
Líbilo	se	mi,	že	jsme	se	nikdy	nenudili	a	pořád	jsme	si	hráli.	

Měli	výtečné	jídlo,	fakt	vynikající,	snídaně	luxusně	připravená.	
Pobyt	trochu	strašidelný,	jinak	útulný.	

Filip Novák
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Letní hasičský tábor ve Starých Hutích
Již	 III.	 letní	hasičský	 tábor	 spolu	uspořádaly	SDH	Ostrož-

ská	Nová	Ves	a	SDH	Moravská	Nová	Ves.	Ten	letošní	se	konal	
17.	do	29.	července	ve	Starých	Hutích.	Zúčastnilo	se	ho	34	dětí,	
o	které	se	staralo	10	dospělých.	Programový	vedoucí	Petr	Bab-
čan	připravil	jako	námět	celotáborové	hry	téma	Armáda.

Každý	den	jsme	se	v	hrách	posouvali	od	pravěku	až	k	mo-
derní	armádě.	Mimo	hry	v	lese,	táboře	či	klubovně	byl	pro	děti	
připraven	výšlap	na	hrad	Buchlov.	Naopak	k	nám	do	tábora	za-
vítali	na	ukázku	členové	světově	známé	šermířské	skupiny	Me-

mento	mori	z	Uherského	Ostrohu,	kteří	nám	předvedli	jak	vy-
bavení	středověkých	rytířů,	tak	i	to,	jak	souboje	probíhaly.	Dále	
za	námi	přijeli	hasiči	z	Požární	stanice	Uherské	Hradiště,	kteří	
nám	 předvedli	 vybavení	 jejich	 nejnovějšího	 zásahového	 vozu	
a	nakonec	i	děti	v	parném	dnu	pokropili	vodou.

Všichni	jsme	se	po	téměř	čtrnácti	dnech	rozjeli	zpět	do	svých	
domovů.	Na	dětech	bylo	vidět,	že	se	hodně	spřátelily,	protože	
při	loučení	ukápla	i	nějaká	ta	slzička.

Petr Kostrůnek

SPOLKY

Místní organizace zdravotně postižených uspořádala  
v letošním roce několik akcí

V	dubnu	na	členskou	schůzi	pozval	výbor	organizace	zástup-
ce	zlínské	pobočky	BESIP	p.	Pátika,	který	nám	zopakoval	všech-
ny	potřebné	předpisy,	potřebné		pro	pohyb		chodců	a	cyklistů.	
Jeho	odborný	výklad	byl	velice	vtipný	a	poučný.	Dověděli	jsme	
se	i	to,	co	se	v	naší	obci	nikdy	nedodržovalo	a	asi	ani	dodržovat	
nebude,	že	na	chodník	nepatří	cyklisté	a	na	cyklistickou	stezku	
nepatří	chodci.	Jako	pozornost	dostali	všichni	zúčastnění	reflex-
ní	pásku	a	reflexní	tašku.

V	 měsíci	 květnu	 jsme	 pořádali	 zájezd	 na	 Slovensko,	 a	 to	
do	míst,	která	leží	doslova	za	hranicemi.	Navštívili	jsme	zámek	
v	Holíči.	Tento	rozsáhlý	zámek	zažil	největší	slávy	v	době,	kdy	
jej	 vlastnil	 manžel	 Marie	 Terezie	 František	 Štefan	 Lotrinský.	
V	 současné	 době	 zvenčí	 vypadá	 docela	 zachovale,	 jsou	 nově		
opraveny	přilehlé	hospodářské	budovy,	ale	uvnitř	je	zámek	zce-
la	 zdevastovaný.	 Průvodkyně	 nás	 provázela	 celým	 interiérem,	
všemi	chodbami,	sály,	komnatami,	které	však	připomínaly	spíš	
staveniště.	

Navštívili	jsme	také	starobylý	hřebčín	v	obci	Kopčany,	který	
měl	spojitost	se	zámkem	v	Holíči.	Také	jeho	největší	rozkvět	byl	
v	době,	kdy	jej	vlastnil	F.	Š.	Lotrinský.	Hřebčín	už	je	z	velké	části	

opravený,	konají	se	tu	jezdecké	závody,	ubytovací	prostory	slou-
ží	pro	aktivity	mládeže.	

Odpoledne	jsme	strávili	ve	Skalici.	Památky	jsme	si	prohlédli	
s	průvodkyní.	Okresní	město	Skalica	je	pěkné,	opravené,	mno-
ho	památek,	příjemné	prostředí	pro	posezení.

V	 červnu	 se	 uskutečnil	 tradiční	 zájezd	 na	 Svatý	 Hostýn.	
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Řidič	firmy	Škopík	nás	zavezl	co	nejblíže	ke	kostelu,	což	jsme	
všichni	uvítali.	Počasí	přálo,	a	tak	jsme	celé		dopoledne	strávili	
v	příjemné	duchovní	a	osobní	pohodě.

Už		tradičně	pořádáme		v	polovině	září	odpolední	posezení.		
Letos	se	to	konalo		v	sále	Orlovny.	Pro	zpestření	jsme	pozvali	
hudební	skupinu	Vonička	band.	Setkání	se	vydařilo.	Ke	spoko-
jenosti	účastníků	nic	nechybělo,	pěkné	prostředí,	dobrá	kapela,	
příjemná	obsluha	děvčat	z	cukrárny,	výborné	řízky	od	Kusáků.

V	 měsíci	 říjnu	 plánujeme	 ještě	 jeden	 nenáročný	 zájezd	 -		
Kovosteel	 Staré	 Město	 –	 seznámení	 s	 likvidací	 odpadu,	 poté	
Velehrad	a	Podvodní	tunel	v	Modré.

Jménem	organizace	bych	chtěla	poděkovat	vedení	obce	za	
podporu	naší	činnosti,	jednak	tím,	že	máme	pronajatou	klubov-
nu	v	historickém	domečku	pro	schůze	výboru,	jednak	finanční	
podporou	a	též		osobní	účastí	na	některých	akcích.

Marie Bezděková

Módní večer  
Marie Zelené

Čas	běží,	je	tu	podzim	a	s	ním	i	tradiční	společenský	
módní	večer	návrhářky	Marie	Zelené,	naší	rodačky.	

			Bude	se	konat	

3. prosince 2016 
a	Maruška	jej	pojmenovala		

Adventní, umělecký, módní  
a hudební večer	

uměleckým	vyjádřením	lásky	a	jejích	podob.

Vystoupí	zajímaví	hosté	a	my	se	necháme	překvapit,		
co	vše	pro	nás	Marie	Zelená		připravila.	

Již	se	těšíme	a	zveme	všechny	občany		
na	krásnou	podívanou.

Miroslava  Vajdíková

Informace z knihovny
Místní	knihovna	od	letošního	září		

nabízí	pro	všechny	zájemce	novou	službu

	OBALOVÁNÍ KNIH A UČEBNIC
Do	24	hodin		

vám	obalíme	jakýkoliv	formát,	včetně	atypických.
Cena	dle	velikosti:

Formát	A5/ 5,-Kč A4/ 7,- Kč atypický/ 10,- Kč
Také	připomínáme,	že	starší	a	nemocní	čtenáři	mohou	zdar-

ma	využít	naši	donáškovou	službu.	Knihy	a	časopisy	vám	zdarma	
doneseme	až	domů	po	předchozí	telefonické	domluvě	na	čísle	
603	823	942	nebo	e-mailu	knihovna@onves.cz.

-------------
O	prázdninách	proběhla	v	naší	knihovně	 revize	knih.	Bylo	

zkontrolováno	 celkem	 12.450	 knih,	 které	 naše	 knihovna	 má	
ve	svém	fondu.	Bylo	zjištěno	15	ztracených	exemplářů,	což	na	
knihovnu	naší	velikosti	není	moc.	Revize	probíhala	za	pomoci	
pracovnic	Knihovny	B.	B.	Buchlovana	v	Uh.	Hradišti	a	brigádní-
ků	z	řad	místních	studentů.	Děkujeme	všem,	za	jejich	velké	pra-
covní	nasazení.	Díky	tomu	byla	revize	udělána	v	krátkém	čase.

Všem	čtenářům,	kteří	před	revizí	vyslyšeli	výzvu,	aby	si	vy-
půjčili	na	prázdniny	co	nejvíce	knih,	ještě	jednou	moc	děkujeme.

Týden knihoven 2016
•	 Už	20.	ročník	proběhl	ve	dnech	3.	–	7.	října	2016.	I	naše	

knihovna	se	do	akce	jako	každoročně	zapojila.
•	 Tradičně	se	mohli	noví	zájemci	zapsat	zdarma	mezi	čtená-

ře.	Čtenářům,	kteří	překročili	výpůjční	dobu	knih	a	byla	
jim	zaslána	upomínka,	byl	odpuštěn	upomínací	poplatek.

•	 Ve	středu	5.	října	se	uskutečnil	den	otevřených	dveří	a	ná-
vštěvníci	se	mohli	seznámit	s	hledáním	v	internetovém	ka-
talogu	knihovny	a	přístupem	na	své	čtenářské	konto.

•	 Pro	děti	byl	připraven	literární	kvíz	na	téma	Co	kdo	řekl	
v	pohádkách	a	pověstech.	Děti	 i	dospělí	 také	dostali	vy-
malovánky,	které	speciálně	pro	Týden	knihoven	připravila	
výtvarnice	Renata	Juráková.

Přijďte do knihovny!
Čeká	tu	na	vás	mnoho	zajímavých	knih	a	časopisů,	4	počítače	

s	přístupem	na	internet.	Můžete	využít	barevnou	kopírku	a	tis-
kárnu,	laminovačku	fólií.

Hana Uherková
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Slavnosti vína 9. – 11. září 2016
Počtrnácté!	Říct,	že	se	letošní	slavnosti	vína,	vinařských	tra-

dic,	lidových	písní	a	tanců	opravdu	vydařily,	by	bylo	málo.	Sobot-
ní	nádherný	den	s	azurovou	oblohou,	jako	vymalovaný	a	jakoby	
vypůjčený	 od	 nejteplejších	 letních	 měsíců,	 spojený	 mimo	 jiné	
třeba	i	s	prohlídkou	otevřených	městských	památek,	začal	před	
devátou	hodinou.	V	Hradišti	bylo	možno	navštívit	například	pů-
vodní	budovu	gymnázia,	františkánský	klášter	i	s	jeho	nádherně	
opraveným	 sklepením,	 knihovnu	 -	 bývalou	 synagogu,	 kapličky	
a	třeba	i	historickou	lékárnu	na	Masarykově	náměstí	nebo	býva-
lou	věznici,	Slovácké	muzeum	i	kino	Hvězda.

Zástupy	lidí,	domácích	i	přespolních,	však	mnohem	víc	zají-
mal	průvod	krojovaných,	který	každoročně	vychází	z	Vinohrad-
ské	ulice.	Autobusy	vykládaly	účastníky	na	jejím	konci	a	zástupci	
vesnic	 z	 celého	okresu	 se	 řadili	podle	mikroregionů:	Buchlov,	

Staroměstsko,	 Dolní	 Poolšaví,	 Ostrožsko-Veselsko,	 Východní	
Slovácko,	Za	Moravú	a	hosté,	Bílé	Karpaty.

Průvod	se	během	dvoukilometrové	 trasy	cestou	zastavoval,	
hrály	dechové	a	cimbálové	kapely,	zpívalo	se	a	 tančilo.	Samo-
zřejmě	 za	 potlesku	 a	 zájmu	 diváků	 i	 za	 osvěžujícího	 popíjení	
vína	nebo	burčáku.

Novoveskou	výpravu	bylo	snadné	identifikovat	v	davu	podle	
transparentu	„Zmrzlina	z	vína	na	Redutě“.	V	jejím	čele	šel	pan	
starosta	Pavel	Botek	 s	paní	místostarostkou	Jarkou	Bedřicho-
vou	–	oba	ve	slavnostních	krojích.	Kromě	nich	se	zúčastnilo	ko-
lem	80	Novovešťanů	–	cimbálová	muzika	Banda,	mládež	z	cha-
sy,	ženský	sbor	Denica	(některé	dámy	i	s	potomstvem	v	různém	
věkovém	rozpětí)	a	mužský	sbor	Krasavci.

K	 doprovodnému	 programu	 samozřejmě	 patřila	 různá	 vy-
stoupení	po	celém	městě:	hudební	a	pěvecká	vystoupení,	jízda	

na	ponících	pro	děti	 i	představení	skupiny	historického	šermu	
Memento	mori.	A	také	velké	množství	stánků	–	k	dostání	bylo	
cokoliv:	víno,	burčák,	trdelníky,	keramika,	bylinky,	šperky,	prou-
těné	zboží,	klobásy,	zmrzlina,	ovčí	kůže,	rychlé	občerstvení,	dře-
věné	výrobky…

Po	 občerstvení	 na	 Redutě,	 kde	 letos	 naše	 soubory	 neměly	
žádné	vystoupení,	se	dražil	obří	hrozen	vína.	Ten	po	dražbě	zís-
kal	náš	starosta	Pavel	Botek	za	1.000,-	Kč.

Nakonec	organizátoři	spočítali,	že	se	oslav	tradic,	vína	a	ži-
vota	zúčastnilo	60	000	lidí.	Tak	nashledanou	příští	rok	při	půlku-
latém	15.	ročníku!	

Anna Řezáčová

Podzimní salátová beseda
Po	 prázdninové	 pauze	 bylo	 třeba	 využít	 podzimní	 úrody	

ovoce	 i	 zeleniny,	proto	 se	 třetí	 zářijové	úterý	konala	 salátová	
beseda.	Připravili	 jsme	saláty	 jak	zeleninové	(čočkový	s	mrkví	
a	vejcem,	roudenský	zelný,	květákový,	klasický	zeleninový),	tak	
ovocné	(k	ochutnání	byl	ovocný	s	rumem	nebo	hroznový	s	me-
dem	a	oříšky).	Účast	byla	oproti	běžným	besedám	vyšší.	Přišli	
stálí	hosté,	a	protože	jsme	se	od	června	neviděli,	bylo	o	čem	po-
vídat.	Do	konce	roku	budou	ještě	dvě	besedy	–	v	říjnu	kynutá	
a	v	listopadu	tradiční	gulášová.	Těšíme	se	na	vás!

Anna Řezáčová
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Novoveské hody 2016
Navzdory	o	týden	posunutému	termínu	i	navzdory	před-

povědím	meteorologů	proběhly	tradiční	hody	(letos	bohužel	
bez	práva)	v	poklidném	duchu.	Na	páteční	stavění	máje	dora-
zili	chlapci	z	chasy	s	vozem	naloženým	májkou	přesně	načas.	
Čekající	děvčata	je	přivítala	spolu	a	početnými	přihlížejícími	
a	dala	se	do	zdobení	vršku	máje.	Proces	zdobení	i	stavění	si	
přítomní,	 jak	účinkující,	 tak	diváci,	krátili	popíjením	burčá-
ku,	vína	i	piva	a	focením	a	natáčením	dění.	Jeden	rakouský	
řidič	si	dokonce	za	jízdy	natáčel	stavění	máje	a	málem	přejel	
do	protisměru.

Oproti	loňskému	roku	se	letos	stavění	obešlo	bez	kompli-
kací	a	vyzvednutí	máje	proběhlo	hladce.	V	připraveném	ot-
voru	ji	pak	ukotvil	Vojta	Pančík	za	vydatného	povzbuzování	
a	 skandování	 svého	 jména	a	hrdina	Radim	Silnica	nakonec	
vylezl	nahoru	a	uvolnil	jistící	lana.	Za	odvahu	byl	po	„přistá-
ní“	zpět	na	zemi	odměněn,	kluci	mu	dali	hobla.	Děvčata	vše	
zakončila	tradičními	karičkami,	které	nemohou	na	závěr	chy-
bět.	Pak	už	se	chasa	i	diváci	rozešli,	aby	se	připravili	na	večer-
ní	předhodovou	zábavu	na	sportovní	hale	a	kapelou	Artemis.

V	sobotu	odpoledne	se	na	tuto	roční	dobu	úžasné	počasí	
zopakovalo	a	do	slavnostních	krojů	oblečená	mládež	se	zača-
la	scházet	v	Chylicích	u	kapličky.	Krátce	po	půl	třetí	sice	bylo	
na	 místě	 jen	 pár	 děvčat	 a	 právě	 přijela	 novoveská	 dechov-
ka,	 ale	 během	 půl	 hodiny	 se	 účastníci	 (nikoliv	 zájezdu,	 ale	
reprezentativního	průvodu	obcí)	postupně	sešli	a	pár	minut	
po	patnácté	se	průvod	za	doprovodu	dechové	hudby	konečně	
dal	do	pohybu.	V	čele	šla	dechovka	a	za	ní	krojovaní	rodiče	
s	dětmi,	chasa	ve	slavnostních	krojích	v	počtu	27	párů,	mlá-
dež	 v	 obyčejných	 krojích	 a	 za	 nimi	 Krasavci	 za	 doprovodu	
houslového	kvarteta.

U	vinotéky	dokonce	zastavil	autobus	turistů,	kteří	vystou-
pili	 a	 netradiční	 podívanou	 si	 nadšeně	 fotili.	 Průvod	 prošel	
plánovanou	trasou	a	dokončil	obchůzku	před	školou,	kde	pro-
běhlo	předání	povolení	ke	konání	hodů.	Nadále	nic	nebránilo	
tomu,	 aby	 se	 přítomní	 mohli	 jít	 chystat	 na	 večerní	 hodovou	
zábavu	s	Novovešťankou	a	cimbálovou	muzikou	Ohnica.

V	neděli	odpoledne	–	to	už	nás	počasí	zradilo	a	pršelo	–	
si	příznivci	lidové	muziky	přišli	poslechnout	hodové	zpívání.	

Krasavci,	kteří	 toto	setkání	připravili,	pozvali	mužské	sbory	
z	 Kudlovic,	 Míkovic	 a	 „Súsedy“	 z	 Újezdce-Těšova.	 Přivítali	
jsme	 i	 ženský	 sbor	 Zpěvulenky	 z	 Čeložnic	 u	 Kyjova.	 Samo-
zřejmě	 nechyběli	 ani	 Krasavci	 a	 Denica.	 Po	 vystoupení	 se	
už	 letošní	 hody	 chýlily	 ke	 konci.	 Na	 večerní	 besedě	 u	 cim-
bálu	 s	 CM	 Novoveská	 banda	 ještě	 děvčice	 předvedly	 karič-
ky.	A	moc	pěkně.	Tak	pomalu	končily	novoveské	hody	2016.	

kultura
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kultura

Velký	 dík	 patří	 i	 „sponzorům“	 hodového	 zpívání	 paní	 Lud-
mile	Karasové	a	Slováckému	dvoru,	kteří	umožnili	přípravu	
občerstvení.

Ne	vše	bylo	bez	vady	„na	kráse“,	ale	proč	se	v	„hodové	řeči“	
pořád	jen	ozývají	kritická	až	sarkastická	slova?	Nemáme	se	čím	
pochlubit?	Něco	připomenout,	někoho	ocenit?	Proč	se	nezmíní	
množství	mladých	lidí,	kteří	si	v	dnešní	hektické	době	povinnos-
tí,	 stresu,	 spěchu,	notebooků	a	chytrých	mobilů	dokážou	najít	
čas	a	pilně	nacvičují	na	hody.	Když	se	pak	ukáží	v	průvodu	v	ob-
řadních	krojích,	je	to	svátek	pro	všechny	přihlížející.	Není	samo-
zřejmost,	aby	se	v	průvodu	ukázala	až	stovka	mladých	obyvatel	

O.	N.	Vsi.	Není	to	ani	běžné	a	ani	levné	(obřadní	kroj	pořídíte	
od	35	-	40.000	Kč).

Chválím	všechny,	kdo	 rádi	 chodí	 v	kroji,	obětují	pohodlné	
sezení	i	chození	a	dokáží	uspořádat	takové	náročné	hody.	Velký	
dík	patří	také	všem	maminkám,	babičkám	a	tetám,	které	kroje	
obyčejné	 i	 sváteční	 uchovávají	 v	 bezvadném	 stavu	 a	 starají	 se	
o	to,	aby	byly	vždy	čisté	a	nažehlené	a	znovu	připravené	jednou	
do	roka	dělat	velkou	parádu.

Těšme	se,	že	příští	rok	si	chasa	konečně	zvolí	stárka	a	stárku	
a	vše	bude	tak,	jak	má	být,	a	budou	hody	s	právem.	

Anna Řezáčová
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Školní rok 1971/72
Přípravy	k	novému	školnímu	roku	 jsme	zahájili	v	úterý	24.	

srpna	1971.	Všichni	učitelé	se	sešli	ve	škole	a	seznámili	se	s	úkoly	
v	přípravném	týdnu.	Následující	2	dny	byly	v	Uherském	Hradišti	
organizovány	pro	všechny	učitele	politicko-odborné	semináře,	
které	 si	 kladly	 za	 cíl	 připravit	 učitele	 k	 plnění	 všech	 hlavních	
úkolů	v	práci	ve	škole	i	ve	vyučovacích	hodinách.	V	tuto	dobu	se	
konal	také	aktiv	ředitelů	škol.	O	dalších	dnech	se	konaly	oprav-
né	zkoušky	žáků,	připravovaly	pro	všechny	žáky	školní	potřeby	
a	plnily	četné	další	úkoly,	včetně	tematických	a	výchovných	plá-
nů	učitelů.	Školní	rok	byl	zahájen	ve	středu	1.	září	1971.	V	8	ho-
din	se	všichni	žáci	školy	a	učitelé	za	přítomnosti	četných	rodičů	
shromáždili	v	sále	Lidového	domu,	aby	se	zúčastnili	slavnostní-
ho	zahájení.	Ředitel	 školy	přivítal	všechny	přítomné,	zástupce	
MNV	Fr.	Matušku	a	předsedu	ŠKK	MNV	J.	Šálka.	Poté	před-
nesl	projev,	v	němž	ukázal	na	hlavní	úkoly	školy,	význam	práce	
učitelů	a	na	povinnosti	žáků	v	chování	a	učení.	K	nástupu	škol-
ní	docházky	přivítali	naši	žáci	z	I.	stupně	nastávající	prvňáčky,	
když	jim	předali	na	uvítanou	kytičky.	Zahajovací	slavnost	byla	
ukončena	a	žáci	pod	vedením	třídních	učitelů	se	přesunuli	do	
svých	 tříd,	 kde	 jim	 byly	 předány	 školní	 potřeby	 a	 připomenu-
ty	zásady	školního	života	podle	školního	řádu	a	vnitřního	řádu	
školy.	Obě	školní	budovy	byly	k	novému	školnímu	roku	náležitě	
připraveny.	Kromě	pravidelného	generálního	úklidu	byly	všech-
ny	učebny	buď	zcela,	nebo	částečně	vymalovány	a	všechny	školní	
tabule	byly	nově	natřeny.Tím	se	zlepšil	stav	ve	školních	třídách,	
které	získaly	náležitý	vzhled.	Kromě	toho	se	zásluhou	MNV	stá-
le	 pokračovalo	 ve	 stavbě	 nové	 tělocvičny,	 s	 jejímiž	 základy	 se	

začalo	 v	 červnu.	 V	 učitelském	 sboru	 nastaly	 četné	 změny.	 Na	
vlastní	žádost	byly	přeloženy	Jarmila	Rybáčková	do	Bohuslavic	
u	Kyjova,	kde	staví	rodinný	domek,	Anna	Větříšková	na	ZDŠ	
Uh.	Ostroh.	Ze	školní	služby	byla	propuštěna	Marie	Jurásková,	
která	byla	přijata	na	§	30.	Na	mateřské	dovolené	stále	setrvávaly	

M.	Bartošová,	která	z	rodinných	důvodů	rozvázala	pracovní	po-
měr,	M.	Pavlíková,	která	po	ukončení	MD	nastoupila	na	ZDŠ	
ve	Starém	Městě,	V.	Hlaváčková,	která	stále	usiluje	o	nastoupe-
ní	služby	v	Brně,	kde	nyní	bydlí,	A.	Vaculíková,	která	chce	na-
stoupit	k	1.	9.	1972.	Z	mateřské	dovolené	se	vrátila	S.	Rosíková.	
Nově	byli	na	školu	přeloženi	–	K.	Zelinka	od	1.	9.	do	31.	1.,	J.	
Hladká	od	1.	2.	1972,	J.	Mrázková	od	1.	9.,	A.	Lesniak	od	12.	
3.,	O.	Štochlová	od	1.	9.,	Milena	Hašková	od	1.	9.	–	31.	12.	–	po	
úmrtí	manžela	se	vrátila	do	původního	bydliště	i	působiště.	Na	
škole	působili	 i	důchodci.	Po	celý	školní	rok	L.	Oherová	a	Fr.	
Gajdoš,	A.	Hostaša	do	příchodu	A.	Lesniaka	a	M.	Trubáková	
po	odchodu	M.	Haškové.

Třída Počet 
žáků Třídní učitel Zastoupení  

a změny
I.	A 	23 Miroslava	Hastíková
I.B 	23 Marie	Muchová
II.A 	30 Drahomíra	Šálková
II.B 	30 Miroslava	Honcová
III.A 	31 Marie	Andrlová
III.B 	27 Karel	Zelinka Jiřina	Hladká	
IV.A 	31 František	Gajdoš
IV.B 	31 Jarmila	Mrázková
V.A 	25 Ludmila	Oherová
V.B 	24 Antonín	Hostaša Antonín	Lesniak

VI.A 	29 Milena	Hašková Marie	Trubáková
VI.B 	31 Olga	Štochlová
VII.A 	33 Marie	Habartová	
VII.B 	34 Elmar	Novotný	
VIII.A 	30 Josef	Botek	
VIII.B 	28 Josef	Hrachovský
IX.A 	25 E.	N.	Hajdaj
IX.B 	26 Dana	Hofmannová

Celkem	511	žáků.
	Družinu	opět	vedla	J.	Blahynková,	která	pečovala	o	stejný	

počet	zapsaných	dětí	 jako	v	minulém	roce.	Kromě	uvedených	
učitelů	 působili	 v	 6.	 –	 9.	 ročníku:	 L.	 Oujezdský,	 ředitel	 ZDŠ,	
S.	Hofmann,	zástupce	ředitele	školy,	S.	Rosíková,	učitelka,	H.	
Konečná,	učitelka,	V.	Škárová,	učitelka,	Z.	Němcová,	učitelka.	
Kvalifikace	učitelů	byla	100%.	Významným	bylo	další	politické	
studium	učitelů,	organizované	podle	zásad	ministerstva	školství.	
Z	řad	učitelů	ZDŠ	a	MŠ	byly	vytvořeny	2	studijní	skupiny.	Pro	4	
témata	a	pro	každou	skupinu	bylo	z	řad	učitelů	vybráno	celkem	
8	lektorů,	kteří	po	instruktáži	v	Uh.	Hradišti	přednesli	své	téma	
v	dané	skupině	učitelů.	Na	závěr	studia,	napsal	každý	účastník	
seminární	práci	na	zvolené	téma.	Politická	školení	skončilo	zá-
věrečným	 pohovorem	 před	 komisí.	 Práce	 školy	 se	 řídila	 celo-
ročním	 plánem	 práce	 školy,	 tematickými	 plány	 učitelů.	 Je	 sa-
mozřejmé,	že	základním	plánem	pro	vyučování	zůstávají	učební	
osnovy	pro	jednotlivé	předměty.	Tyto	osnovy	byly	před	koncem	
školního	roku	vesměs	splněny.	Pokud	jde	o	ostatní	plány,	byly	
splněny	 všechny	 hlavní	 úkoly	 školám	 uložené.	 Neobešlo	 se	 to	
bez	značného	úsilí	vedení	školy,	protože	učitelský	sbor	není	tak	
jednolitý,	aby	šel	za	cíli	školy	jednotně	a	důsledně.	Některé	ne-
gativní	jevy	přetrvávají.	Především	plnění	dílčích	úkolů	a	závěrů	
všech	pedagogických	rad	a	pracovních	porad	by	mělo	být	důsled-
né	a	iniciativní.	Práce	třídního	učitele	by	měla	být	rovněž	daleko	
lepší,	stejně	jako	úsilí	všech	učitelů	ve	vedení	žáků	k	pevnému	
režimu	života	na	škole	a	k	přísnému	zachování	školního	řádu.	
Směr	naší	cesty	je	jasný,	jde	jen	o	to,	aby	vedení	školy	nemuselo	
s	krajním	vypětím	sil	vše	kontrolovat	a	vyžadovat,	jako	je	tomu	
dosud.	Další	 takovou	kapitolou	je	množství	administrativy	bě-
hem	školního	roku.	Za	13	let	své	ředitelské	praxe	to	bylo	po	této	
stránce	nejhorší.	Má-li	ředitel	školy	plnit	svou	hlavní	politicko-
-pedagogickou	 funkci,	 pak	 by	 nemělo	 být	 tolik	 administrativ-

HISTORIE

Uč. sbor 1971-72

I.B tř. uč. Marie Muchová
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ních	úkolů.	Kladem	školního	roku	na	škole	bylo,	že	se	opět	po-
dařilo	udržet	jediný	rozvrh	vyučovacích	hodin	po	celý	rok.	Bylo	
to	umožněno	především	ochotou	a	 schopnostmi	 zastupujících	
učitelů	–	většinou	důchodců.	Jinak	se	v	podzimních	a	zimních	
měsících	opět	projevila	absence	učitelů,	která	byla	někdy	příliš	
velká.	K	učebnímu	plánu,	který	v	podstatě	zůstal	v	platnosti,	je	
třeba	dodat,	že	byl	v	6.	 třídách	rozšířen	o	občanskou	výchovu	
a	brannou	výchovu.	Každé	této	výchově	se	vyučovalo	vždy	po	1	
hodině	týdně.	V	dalších	letech	se	počítá	se	zaváděním	Ov	a	Bv	
podle	stejných	zásad	do	7.,	později	8.	a	9.	ročníku.	Jinak	je	potě-
šitelné,	že	značně	klesl	počet	neprospívajících	žáků.	To	je	velmi	
dobrý	výsledek	práce	školy,	a	tak	by	to	mělo	být	trvale,	ovšem	při	
zachování	správné	náročnosti	učitelů.		Počet	vycházejících	žáků	
–	62,	přijato	do	středních	škol	–	12,	nepřijato	–	5,	přihlášeno	do	
učebních	poměrů	–	35,	do	pracovního	nebo	záučního	poměru	–	
11,	chtějí	zůstat	doma	nebo	pokračovat	ve	školní	docházce	
–	4.	V	práci	SRPŠ	jsme	pokračovali	podle	systému,	který	
se	uplatňoval	v	minulém	roce.	Předsedou	zůstal	Josef	Bo-
tek,	jednatelkou	Mir.	Honcová	–	učitelka,	hospodářem	M.	
Doležalová.	Výbor	zorganizoval	úspěšný	ples	a	během	roku	
2	členské	schůze.	Kromě	toho	se	konaly	4x	třídní	schůzky	
SRPS,	a	to	vždy	před	klasifikačními	pedagogickými	radami.	
Na	třídních	schůzkách	prováděli	 třídní	učitelé	pedagogic-
kou	propagandu,	kterou	zaměřovali	na	hygienu	dětí,	režim	
dne,	 nevhodnost	 některých	 televizních	 pořadů	 pro	 děti,	
na	 dodržování	 školního	 řádu,	 oblékání	 dětí.	 Jen	 v	 někte-
rých	případech	bylo	téma	zaměřeno	na	vědecko-ateistické	
téma	nebo	na	význam	jednoty	působení	školy	a	rodiny.	Vý-
znamnou	společensko-politickou	událostí	v	tomto	školním	
roce	byly	volby	do	všech	zastupitelských	orgánů,	které	byly	
provedeny	ve	dvou	dnech	26.	a	27.	 listopadu	1971.	I	naše	
škola	a	učitelé	se	zapojili	do	bohaté	předvolební	činnosti,	
o	čemž	svědčí	7	relací	do	místního	rozhlasu,	směna	školy	na	
úpravu	obce,	2	výstavy	knih	ve	škole	a	1	výstava	ruských	knih,	
žáci	9.	ročníku	se	zúčastnili	předvolební	besedy,	hlídky	žáků	se	
zúčastnily	předvolební	soutěže,	7	učitelů	pracovalo	ve	volebních	
komisích	a	ředitel	školy	L.	Oujezdský	byl	navržen	na	kandidatu-
ru	do	ONV,	ve	volbách	byl	také	zvolen.	Svátek	učitelů	byl	osla-
vou	především	práce,	protože	mu	předcházely	jarní	prázdniny.	
V	rámci	okresu	byla	provedena	oslava	28.	března	v	Uh.	Hradi-
šti,	na	ní	byla	předána	některým	učitelům	vyznamenání.	Mezi	
vyznamenanými	byl	ředitel	L.	Oujezdský,	který	převzal	veřejné	
uznání	za	velmi	dobrou	práci	řídící,	výchovně	vzdělávací	a	obě-
tavou	veřejně-politickou	činnost.	Učitelka	naší	školy	Marie	Ha-
bartová	převzala	veřejné	uznání	za	dobrou	pedagogickou	práci	
a	veřejnou	činnost.	Významnou	událostí	byl	slib	učitelů,	který	
skládají	učitelé	podle	nového	pracovního	řádu.	Všichni	ředite-
lé	a	jejich	zástupci	jej	složili	20.	prosince	v	Uh.	Hradišti,	učite-
lé	naší	školy	dne	19.	ledna	rovněž	v	Uh.	Hradišti.	Významnou	
akcí	bylo	komplexní	hodnocení	učitelů,	které	proběhlo	do	31.	
května	a	prováděli	je	ředitelé	škol.	Byla	to	velmi	náročná	prá-

ce	po	všech	stránkách.	Vycházelo	se	z	minulého	hodnocení,	ze	
současné	angažovanosti	učitelů,	jejich	pedagogicko-výchovných	
úkolů	i	výsledků,	plnění	úkolů	jim	uložených,	zdravotního	sta-
vu,	rodinných	poměrů	a	předpokladů	pro	další	práci.	Poslední	
2	pedagogické	rady	se	uskutečnily	23.	a	26.	června.	První	byla	
věnována	hodnocení	a	prospěchu	a	chování	žáků	na	konci	škol-
ního	roku,	druhá	měla	za	úkol	zhodnotit	práci	školy	a	učitelů	
za	celý	školní	rok.	Na	ní	byli	přítomni	také	předseda	MNV	Fr.	
Juřička	a	předseda	SRPŠ	a	člen	rady	MNV	Josef	Botek.	Ředi-
tel	ZDŠ	přečetl	písemné	hodnocení	výchovně	vzdělávací	práce	
a	výsledky	školy,	zástupci	MNV	vyslovili	své	požadavky	na	učite-
le,	někteří	učitelé	hovořili	o		svých	potížích.	Významnou	pomocí	
škole	je	stavba	tělocvičny	na	školním	dvoře.	Během	celého	škol-
ního	roku	pokročila	ta,	že	se	dělají	prakticky	poslední	stavební	
práce.	Je	 to	především	zásluhou	MNV	–	předsedy	Fr.	Juřičky	

a	místopředsedy	J.	Hanáka.	Do	tělocvičny	máme	smluvně	zajiš-
těno	veškeré	základní	vybavení.	Zásluhou	MNV	a	za	spoluprá-
ce	školy	byla	hned	s	ukončením	školního	roku	zahájena	rozsáhlá	
oprava	omítek	ve	všech	třídách	2.	budovy,	do	níž	chodí	žáci	1.	
–	5.	ročníku.	Omítka	i	malby	jsou	již	staré	a	neumožňují	dobré	
a	trvalé	vymalování	tříd.	Vzhled	všech	učeben	byl	špatný.	Proto	
se	zdvojnásobil	počet	svítidel	ve	třídách,	nedržící	omítka	i	staré	
malby	se	seškrábaly	a	zdi	se	potírají	novou	maltou.	Objednány	
jsou	také	nová	kamna	na	pevná	paliva.	Tyto	práce	se	provádějí	
na	základě	četných	rodičů,	kteří	přislíbili	hojnou	pomoc.	Školní	
rok	byl	ukončen	30.	června	1972.	Byl	to	velmi	náročný	rok	na	
práci	a	povinnosti.	Učitelům	bylo	poděkováno	OŠ	ONV	i	ředi-
telstvím	za	práci	a	byl	jim	popřán	zasloužilý	odpočinek.	Rozlou-
čili	 jsme	se	s	učiteli	důchodci	–	L.	Oherovou,	M.	Trubákovou,	
Fr.	Gajdošem	a	přeloženou	učitelkou	St.	Rosíkovou.

L. Oujezdský, ředitel ZDŠ
Ze školní kroniky vypsala Mir. Vajdíková  

historie

IX.B tř.uč. D. Hofmannová IX.A tř.uč.E.Hajdaj

I. A tř. uč. Mir. Hastíková
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kroužku,	teprve	tehdy	povytáhl	množství	starých	zpráv	o	udá-
lostech	a	 lidech.	Něco	bylo	posluchači	zapsáno,	ale	ani	 tehdy	
se	nedocenilo,	jak	plastický	obraz	dějin	obce	mohl	Josef	Šálek	
podat.

Navíc	měl	jednu	pozoruhodnou	vlastnost.	Nikdy	nikoho	ne-
urazil	a	na	všechno	se	díval	„očima	věčnosti“,	bez	zloby,	hoř-
kosti	nebo	posměchu.	Když	mluvil	i	o	složitých	a	zlých	věcech,	

tak	se	zvláštním	klidem,	jako	kdyby	se	to	nikoho	nedotýkalo.	To	
souviselo	s	jeho	povahou	i	životní	formací	osobnosti.	Byl	neu-
věřitelně	 férový	a	 velkorysý,	 třebaže	 se	dočkal	 řady	 zklamání	
a	musel	prožít	nesmírně	těžké	bolesti	i	zrady.	Vždy	mu	byla	vel-
kou	oporou	hluboká	víra	a	harmonické	manželství,	ve	kterém	
nacházel	souzvuk	a	podporu.	

Před	Vánocemi	1993	se	objevily	fyzické	bolesti,	které	jej	při-
vedly	do	nemocnice.	Lékaři	si	dlouho	nevěděli	rady.	Po	dvou	
měsících,	 dne	 19.	 února	 1994,	 dobře	 připravený	 na	 poslední	
soud,	 Josef	 Šálek	 zemřel.	 Naše	 obec	 ztratila	 pozoruhodného	
člověka,	pozoruhodného	nejen	pracovními	dovednostmi,	hlu-
bokými	 znalostmi,	 ale	 především	 lidskými	 a	 duchovními	 kva-
litami.

Vladimír Teťhal

historie

Procházka po hřbitově aneb Řezník a historik

Marie Šálková Josef Šálek

Jan Šálek Hedvika Šálková

Projdeme-li	prostřední	hřbitovní	cestou	až	k	výhledu	na	Sva-
tý	Antonínek	a	Javořinu,	u	zdi	trochu	vpravo	leží	Josef	Šálek,	
manželka	Marie	a	připomínají	se	rodiče	Hruškovi.	Josef	Šálek	
je	to	osobou,	o	které	chci	pár	řádek	napsat.

Rod	Šálků	je	prastarý	rod	chylický	a	v	dějinách	Chylic	sehrál	
důležitou	roli.	V	Chylicích	se	 také	na	čísle	13	náš	Josef	Šálek	
narodil	dne	17.	února	1920.	Jeho	otec	Jan	(jeho	hrob	je	upro-
střed	 hřbitova	 kousek	 od	 křižovatky)	
byl	rolník,	řekli	bychom	sedlák,	ale	to	
v	Chylicích	a	Nové	Vsi	nebylo	totožné	
se	sedláctvím	na	Hané	nebo	v	Polabí,	
vždyť	i	chyličtí	sedláci	(třetináci	oproti	
novoveským	 čtvrtníkům)	 byli	 vcelku	
chudobní.	Syn	Josef	vyrůstal	s	bratrem	
Janem,	který	tragicky	zemřel,	a	sestra-
mi	Annou	a	Marií,	obě	se	provdaly	za	
Kusáky.	Od	tatínka	se	Josef	učil	práci	
v	zemědělství,	kterou	si	zamiloval.	Ta-
tínek	 byl	 dobrosrdečný,	 klidný,	 milo-
val	koně	a	zemědělské	práce	a	občas	si	
přivydělal	jako	řezník.	Maminka	Hed-
vika,	rozená	Botková,	byla	žena	rázná	
a	nikdy	nic	neříkala	dvakrát.	Dne	13.	
srpna	1947	se	Josef	oženil.	Za	ženu	si	
vybral	 Marii	 Hruškovou	 z	 Nové	 Vsi	
(20.	8.	1925	–	11.	10.	2011).	Začali	spo-
lu	hospodařit	na	čísle	127	v	novoveské	
dědině.	Vychovali	pět	dětí,	kterým	se	
snažili	 předat	 hlubokou	 víru	 a	 dobré	
lidské	vlastnosti.

	 S	 předáním	 hospodářství	 to	 bylo	
těžší.	V	závěru	50.	 let	docházelo	k	 tak	
zvaným	 likvidacím,	 čili	 zrušení	 malých	
zemědělských	 závodů,	 rodinných	 hos-
podářství,	 ve	 snaze	 vytvořit	 Jednotné	
zemědělské	 družstvo.	 A	 tak	 patřičný	
pán,	Josef	nikdy	nechtěl	mluvit	o	tom,	
kdo	 to	 byl,	 přišel	 i	 k	 Šálkům	 a	 nechal	
odvést	 dobytek	 a	 pole	 byla	 zabrána.	
Protože	byl	Josef	známý	lidovec,	byl	ak-
tivní	v	Orlu,	nemohl	najít	práci.	Kde	jej	
přijali,	 tam	jej	museli	propustit.	A	tak,	
asi	v	roce	1963,	se	konečně	dostal	k	tr-
valému	 zaměstnání	 na	 školním	 statku	
ve	Starém	Městě	a	tam	zůstal	ještě	jako	
důchodce.	 Léta	 tam	 pracovala	 i	 jeho	
manželka	Marie.	Zde	navázal	řadu	přá-
telství	z	okolí	i	vzdálených	krajů,	v	práci	
byl	totiž	oblíbený	a	vážený.

Řeznictví	se	naučil	u	svého	tatínka,	
později	získal	i	další	úřední	kvalifikaci	
a	byl	zván	na	zabíjačky	nejen	v	Nové	Vsi,	ale	jezdil	i	do	Huštěno-
vic,	Babic,	Vlčnova,	ba	dokonce	i	do	Bratislavy.	Jednou	se	stalo,	
že	byl	vydán	zákaz	zabíjaček,	ale	někteří	Chyličané	jej	prosili,	aby	
přišel.	To	se	mu	stalo	osudným	a	byl	udán	a	nesměl	zabíjet.	Dobře	
věděl,	kdo	jej	udal,	osobně	mu	to	řekl,	ale	nezahořkl.	Sami	obec-
ní	představitelé	pak	měli	zájem,	aby	v	řeznické	práci	pokračoval.	
Ročně	dělal	kolem	třiceti	zabíjaček,	což	bylo	náročné	na	čas	i	na	
domácí	práce,	které	se	tím	zdržovaly.

Snad	to	byla	rodinná	tradice,	trochu	mladické	nadšení	jeho	
generace,	ale	i	zkušenosti	posbírané	v	životě	i	při	zabíjačkách,	
prostě	 Josef	 Šálek	 toho	 hodně	 věděl.	 A	 informace	 si	 skládal	
dohromady.	 Ne,	 aby	 je	 roznášel,	 ale	 měl	 důkladnou	 orientaci	
v	chylické	a	novoveské	historii	gruntů	a	rodů,	znal	množství	zají-
mavých	příběhů.	Když	se	v	roce	1983	stal	členem	vlastivědného	
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Tajemství rozluštěno
Novovešťané	a	Chyličané	nikdy	nebyli	příliš	posedlí	zájmem	

o	historii,	ač	ji	nikdy	nepodceňovali,	proto	lecco	nevíme	a	často	
narážíme	na	neznalost	místní	historie.	A	tu	někdy	potřebujeme	
i	 z	 pragmatických	 důvodů.	 V	 tomto	 roce	 se	 podařilo	 opravit	
asi	nejstarší	stavební	památku	v	obci,	překrásnou	barokní	Boží	
muku	u	lázní,	na	příští	rok	se	plánuje	oprava	kříže	na	
rohu	ulice	Dolní.	Často	se	musí	před	opravou	zpra-
covat	dokumentace,	která	obsahuje	historii	památky,	
a	zde	právě	narážíme	na	nedostatek	pramenů,	zápisů	
a	 různých	 historických	 materiálů.	 A	 tak	 se	 muselo	
rozběhnout	pátrání	 i	před	plánovanou	obnovou	ka-
menného	kříže.	A	něco	se	vypátralo.

Kříž,	který	je	nyní	pootočený	o	devadesát	stupňů,	
sám	nabízel	informaci	ve	svém	chronogramu.	Co	to	
je	chronogram?	Je	to	forma	šifrování.	Spočítají-li	se	
číselné	hodnoty	latinských	číslic,	jinak	písmen	v	tex-
tu,	 vyjde	 letopočet.	 V	 Nové	 Vsi	 koncem	 20.	 století	
byl	 pokus	 chronogram	 na	 kříži	 vyluštit,	 ale	 text	 byl	
díky	povětrnostním	vlivům	těžko	čitelný.	Zachovala	
se	 fotografie	někdy	 z	 90.	 let,	 ale	 ani	 ta	neumožnila	
přečtení.	 Nato	 přišla	 katastrofa.	 Jeden	 spoluobčan	
vzal	kladivo	a	majzlík	a	text	posekal.	Zdálo	se,	že	vše	
je	ztraceno.

Nedávno,	v	rámci	příprav	na	restaurování	kříže,	se	
starosta	Pavel	Botek,	který	se	systematicky	stará	o	ob-
novu	památek,	obrátil	na	Dr.	Čoupkovou	v	okresním	
archivu,	zda	by	se	přece	nepokusila…	A	ta	zapátrala	
a	našla	diplomovou	práci	doktorky	Rašticové	o	po-
dobných	textech	na	Uherskohradišťsku.	V	roce	1976	

Blanka	Rašticová	ještě	celý	text	přečetla,	zapsala	a	zpracovala.	
A	tak	je	situace	zachráněna.	Na	kříži	bylo	vyryto:	Crux	Iesu	Fii-
lii	Dei	salva	nos	a	futuris	malis	protege	nos.	Česky:	Kříži	Ježíše,	
syna	Božího,	spas	nás	a	ochraňuj	nás	od	budoucího	zla.	Toto	je	
myšlenka	dnes	velmi	aktuální	v	době	islámské	invaze,	gendero-

vé	ideologie,	bruselského	neomarxismu	
a	amerických	válečných	zločinů,	když	na	
všechno	tohle	zlo	můžeme	doplatit	i	my.	
Nás	však	zajímá,	nyní	především,	chro-
nogram.	Spočítáme-li	číselnou	hodnotu	
písmen,	vyjde	nám	letopočet	1792.	Tedy	
v	tomto	roce	byl	kříž	postaven.	Dlouho-
letá	záhada	je	rozřešena.

Závěrem,	 co	 bylo	 v	 roce	 1792?	
V	tom	roce	zemřel	císař	a	král	Leopold	
II.	 a	 nastoupil	 František	 II.	 Ve	 Francii	
probíhala	 revoluce.	 Běžným	 se	 stávalo	
sázení	brambor.	Duchovním	správcem,	
který	 byl	 ve	 stavbě	 kříže	 nějakým	 způ-
sobem	zaangažován,	byl	Jan	Vykoukal,	
budovatel	novoveského	kostela.	Většina	
domů	 byla	 kryta	 doškovými	 střechami	
a	kolem	kříže	se	občas	popásal	dobytek.	
Všichni,	 kteří	 stavbu	 kříže	 pamatova-
li,	už	 leží	na	novoveském	hřbitově,	no,	
možná	někteří	kdoví	kde,	jako	oběti	na-
poleonských	válek,	která	brzy	vypukly.

Vladimír Teťhal

Hody? Jak pro koho! 
V	této	době,	kdy	doznívá	hodové	veselí,	mají	novoveští	fot-

balisti	odehrány	2/3	podzimních	soutěžních	klání.	Jak	si	v	nich	
vedou?	Asi	největším	zklamáním	je	účinkování	družstva	mužů	
–	v	dosavadních	odehraných	9	utkáních	nedokázalo	uhrát	ani	
jen	jediný	bod	a	s	průměrem	téměř	5	obdržených	bra-
nek	 na	 zápas	 se	 právem	 nachází	 na	 posledním	 místě	
tabulky	krajské	1.	B	třídy.	Nic	na	pocitech	zklamání	ne-
mění	ani	fakt,	že	souboje	se	soupeři	ze	spodních	pozic	
tabulky	je	teprve	čekají,	takový	úvod	soutěže	snad	his-
torie	novoveského	fotbalu	ani	nepamatuje.	

Družstvo	dorostu	je	na	tom	podstatně	lépe	–	udržu-
je	si	pěkný	střed	tabulky	okresního	přeboru,	momen-
tálně	je	to	8.	místo	a	na	rozdíl	od	minulého	soutěžní-
ho	 ročníku	dokazuje,	 že	pokud	není	 sestava	mužstva	
omezena	 účastí	 čtveřice	 hráčů	 v	 utkáních	 mužů,	 je	
schopno	konkurence	 těch	nejlepších	celků	okresního	
přeboru	přesto,	že	jeho	kádr	stabilně	tvoří	minimálně	
trojice	žáků.

Žákovské	 družstvo	 už	 třetí	 sezónu	 útočí	 na	 špici	
tabulky	okresního	přeboru.	V	té	letošní	si	zatím	vede	
velmi	dobře	–	zatím	nepoznalo	pocit	porážky	a	všech	8	
odehraných	utkáních	vyhrálo	a	s	trojbodovým	násko-
kem	vede	tabulku	soutěže.	Navíc	si	poradilo	v	prvním	
kole	poháru	Okresního	fotbalového	svazu	s	rezervou	
týmu	 Dolního	 Němčí	 a	 v	 boji	 o	 semifinále	 se	 utká	
s	loňským	přemožitelem	z	Břestku.

Velkou	 radost	 nám	 přináší	 působení	 fotbalového	 potěru	
–	přípravek.	Letos	ti	mladší	předčívají	očekávání		a	oproti	mi-
nulým	sezónám	svými	výkony	 i	starší	kamarády.	Stejně	 jako	
družstvo	 žáků	 i	 družstvo	 mladší	 přípravky	 prochází	 soutěží	
bez	ztráty	kytičky	a	s	plným	počtem	možných	získaných	bodů	
vévodí	tabulce	okresního	přeboru.	Starší	přípravka	se	svými	
výsledky	 pohybuje	 mezi	 3.	 až	 5.	 příčkou	 tabulky	 s	 rovností	
bodů	se	soupeři,	jen	s	rozdílným	skórem.

Jak	hodnotit	dílčí	vystupování	družstev	fotbalového	klubu?	
Stručně	–	zklamání	z	výkonů	dospělých	a	naděje	z	výkonů	mla-
dých.	 Uvědomujeme	 si,	 že	 nás	 v	 nejbližších	 soutěžních	 roční-
cích	 dospělých	 čekají	 stejné	 problémy,	 které	 jsou	 zapříčiněny	

nedostatkem	hráčů	v	mládežnických	kategoriích	minulých	 let.	
Nezbývá	než	se	porvat	s	realitou	a	vyčkat	na	přísun	hráčů	sou-
časných	mládežnických	kategorií.	Určité	zklamání	převládá		nad	
počínáním	klíčových	a	zkušených	bývalých	hráčů,	kteří	před	vi-
dinou	nesnází	raději	opustili	klub	a	činnosti	zanechali	nebo	re-
prezentují	jiné	obce	regionu.	O	to	více	si	ceníme	přístupu	jedin-
ců,	 takzvaných	 srdcařů,	kteří	 žijí	novoveským	 fotbalem	a	přes	
očekávané	neúspěchy	neházejí	flintu	do	žita.	 	Marek Tvrdoň

Zadní řada zleva:   Adam Grebeníček, Matěj Pšurný, Marian Tvrdoň, Ja-
kub Botek, Marek Kyselák,   Adam Krystek, Zdeněk Herák a Daniel Kreisl. 
Přední řada zleva: Vojtěch Kalný, David Daněk, Michael Hendrych, Marek 
Ondračka, Martin Ščuka a Dominik Filípek.
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Dragoni ukončili medailovou sezonu
První	chladné	podzimní	dny	ukončily	dračí	tréninky	na	vodě,	

které	 pokračovaly	 v	 areálu	 loděnice	 i	 po	 posledním	 závodu	
v	 Račicích.	 Tento	 závod	 Mistrovství	 ČR	 2016	 udělal	 tečku	 za	
celým	seriálem	dračích	závodů	tohoto	roku.	A	i	v	něm	byla	naše	
posádka	ONV	BOX	velmi	úspěšná.	

Dobrou	 formu	 posádky,	 kterou	 tvoří	 dragoni	 z	 Ostrožské	
Nové	Vsi	a	dragoni	sdružující	se	kolem	Boxu	Těmice,	předeslalo	
už	srpnové	Mistrovství	Moravy	2016.	Už	tady	naše	posádka	lo-
vila	z	novoveských	vod	medaile.	Ženy	si	dokázaly	na	tratích	200	
m	a	2	km	vyjet	bronzové	medaile.		Muži	si	na	trati	200	m	dojeli	
pro	zasloužené	stříbro.	I	posádka	MIX	si	v	novoveských	vodách	
sáhla	v	dvoustovce	i	na	dvoukilometrové	trati	na	bronz.	Neděl-
ních	500	m	prokázalo	kvality	ženské	posádky	a	ženy	vystoupaly	
na	příčku	nejvyšší	a	získaly	zlato.	Novoveští	muži	našli	porazite-
le	pouze	v	nymburské	posádce.	Zlatá	medaile	jim	unikla	pouze	

o	špičku	dračího	jazyka.	Slunce	srpnové	dračího	víkendu	se	tedy	
násobilo	v	lesku	novoveských	medailí	a	pohárů.	

Druhý	zářijový	víkend	jsme	se	vydali	do	Račic	na	Mistrovství	
ČR	2016,	abychom	ukončili	celé	letošní	soupeření.	Do	tohoto	

závodu	 nastoupily	 lodě	 jak	 dvacítkové,	 tak	 desítkové.	 Páteční	
odpoledne	naše	desítková	posádka	mužů	i	MIX	zahájila	úspě-
chem	 na	 všech	 tratích.	 Získali	 na	 nich	 stříbrné	 medaile.	 Krá-
lovské	disciplíny	se	však	jely	až	v	sobotu	a	v	neděli,	protože	na	
tratích	soupeřily	lodě	dvacítkové.	Ženy	si	na	všech	tratích	dojely	
pro	bronzové	medaile	a	celý	český	pohár	tak	ukončily	na	celko-
vém	třetím	místě.	Medaile	a	poháry	sbíraly	na	račickém	galave-
čeru.	Pro	stejné	medaile	se	dojeli	muži	a	MIX	na	200	m	a	2	km.	
Neděle	byla	ještě	úspěšnější.	Na	trati	500	m	si	MIX	vyjel	stříbro.	

Novoveští	 dragoni	 v	 této	 sezóně	 znovu	 ukázali,	 že	 vodní	
sport	má	v	 tomto	 regionu	dlouholetou	 tradici	a	dokáže	uspět	
v	silné	republikové	konkurenci.	Naši	dragoni	reprezentují	obec	
a	republiku	také	v	mezinárodních	soutěžích.	Zúčastnili	se	letoš-
ního	ME	v	Římě.	Celý	chod	dragonského	oddílu	řídí	dva	bývalí	
úspěšní	novoveští	kanoisté	Zbyněk	Ondračka	a	Marek	Pjajčík.	
Velkým	motivátorem	k	tréninkům	je	těmický	boxer	Radek	Ko-
vář.	 Teď	 čeká	 všechny	 dragony	 zimní	 suchá	 příprava,	 která	 je	
důležitým	základem	pro	úspěchy	na	vodě.	Nová	sezóna	začíná	
v	březnu	2017.	Snad	loď	vyrazí	na	březnovou	vodní	hladinu	ne-
pokrytou	ledem.	

Markéta Frantová

Muži

Posádka dragonů
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XXIV. mezinárodní mistrovství Moravy SLOVÁCKÁ 500
Slovinsko	se	stalo	šestnáctou	zemí,	

jejíž	sportovci	se	představili	na	hladině	
jezera	 Kunovská	 tabule	 při	 Meziná-
rodním	 mistrovství	 Moravy	 Slovácká	
500,	 letos	 už	 čtyřiadvacátém.	 Kromě	
slovinských	 pádlujících	 dorazila	 po-
četná	 skupina	 Italů,	 nechyběli	 takřka	
pravidelní	účastníci	z	Lotyšska,	Raku-
šané,	 polské	 Slezsko	 a	 pochopitelně	
slovenští	a	čeští	rychlostní	kanoisté.

Ačkoliv	 se	 pořadatelé	 blýskli	 47	
medailovými	úspěchy,	stačilo	to	„jen“	
na	 čtvrté	 místo	 v	 hodnocení	 oddílů	
a	klubů,	kterému	dominovali	kojetínští	
před	Přerovem	a	slovenskými	Morava-
ny	nad	Váhom.

I	přes	řadu	komplikací	se	organizační	tým	složený	z	desítek	
dobrovolníků	 nejen	 blízkého	 regionu	 snaží	 za	 podpory	 obce	
a	dalších	udržovat	kredit	mimořádné	sportovní	soutěže	přesa-
hující	 hranice	 Slovácka,	 Moravy	 a	 vlastně	 i	 České	 republiky.	
Vždyť	 	řada	z	účastníků	moravského	šampionátu	reprezentuje	
své	země	na	evropských	a	světových	mistrovstvích,	ba	i	na	olym-
pijských	hrách!
Mezinárodní mistři Moravy 2016
•	 Šulák	Libor	(Přerov),	C1	(vítěz	Memoriálu	Bohumila	Hlůš-

ka)	500	i	200	m
•	 Zalubil	 Jiří	 -	 Hrabal	 Antonín	 (Ostrožská	 Nová	 Ves	 -	 Ko-

jetín),	C2	500	i	200	m
•	 Karina	Liga	(Limbaži,	Lotyšsko),	C1	ženy	500	i	200	m
•	 Valová	Lucia	-	Balážová	Tamara	(Moravany,	Slovensko),	C2	

dorostenky/ženy	500	m
•	 Prouzová	 Lucia	 -	 Moravčíková	 Silvia	 (Moravany,	 Sloven-

sko),	C2	dorostenky/ženy	200	m
•	 Zavřel	Jakub	(USK	Praha),	K1	500	i	200m
•	 Rossi	Stefano	-	Ravanelli	Matteo	(Caldonazzo,	Itálie),	K2	500	m
•	 Zavřel	Jakub	(USK	Praha)	-	Bránka	Karel	(Olomouc),	K2	

200	m
•	 Pjajčíková	Kateřina,	K1	ženy	500	i	200m
•	 Scartezzini	 Beatrice	 -	 Baroni	 Agnese	 (Caldonazzo,	 Itálie),	

K2	ženy	500	i	200	m

Olympijské naděje z Ostrožské 
Nové Vsi

Letos	 je	 tomu	 již	 jedenadva-
cet	let,	co	se	v	Polsku	uskutečnila	
první	 soutěž	 olympijských	 nadějí	
v	 rychlostní	 kanoistice,	 a	 to	 i	 se	
čtveřicí	kajakářů	zpod	Buchlova	–	
Michalem	Lagou	(1979),	Vítězsla-
vem	 Kolářem	 (1979),	 Michalem	
Kusákem	 (1980)	 a	 Bohumilem	
Kusákem	(1980).	Od	té	doby	zaži-
la	 regata	 17letých	 a	 mladších	 ne-
skutečný	rozmach.	Vždyť	poslední	
léta	 počet	 zúčastněných	 národů	
přesahuje	 tři	 desítky	 zemí	 takřka	
z	celého	světa.

Obzvláště	letošní	závod	v	maďarském	Szegedu	byl	po	všech	
stránkách	 ohromující.	 Špičková	 organizace,	 neskutečná	 me-
dializace,	s	největší	pravděpodobností	rekordní	účast	a	k	tomu	
výborné	výsledky	mladých	českých	reprezentantů	v	čele	s	šest-
náctiletým	kanoistou	Jiřím	Zalubilem,	který	se	ve	všech	ze	svých	
sedmi	startů	představil	ve	finálových	jízdách.

Vyjma	 čtyřkánoe	 bylo	 vždy	 třeba	 absolvovat	 rozjížďku,	 na	
singlkanoi	vzhledem	ke	konkurenci	také	semifinále.	Výsledkem	
pak	byl	zisk	čtyř	medailí,	přičemž	na	pětistovce	potomka	býva-
lého	výborného	kanoisty	Jaroslava	Zalubila	dělilo	od	zlata	něco	
málo	přes	desetinu	vteřiny.	Přibližně	podobný	časový	úsek	chy-
běl	Zalubilovi	k	zisku	medaile	ve	sprintu	deblkanoí,	kde	spolu	
s	kojetínským	Hrabalem	skončili	čtvrtí.

Pravda,	cesta	na	skutečné	olympijské	hry	je	pro	kanoisty,	ka-
jakáře,	kajakářky	a	teď	už	i	kanoistky	díky	přísným	nominačním	
kritériím	neskutečně	těžká,	ale	i	tak	je	start	v	národním	dresu	
v	 mezinárodní	 konkurenci	 	 třeba	 olympijských	 nadějí	 velkým	
zážitkem.

V	 Szegedu	 se	 představili	 rychlostní	 kanoisté	 z	 Maďarska,	
Německa,	 Kanady,	 ČR,	 Srbska,	 Polska,	 Slovenska,	 Francie,	
Dánska,	Japonska,	Lotyšska,	Litvy,	Chorvatska,	Bulharska,	Por-
tugalska,	 Švédska,	 USA,	 Austrálie,	 Velké	 Británie,	 Švýcarska,	
Slovinska,	Nového	Zélandu,	Nizozemí,	Kypru,	Turecka,	Singa-
puru,	Rumunska,	Izraele,	Belgie,	Bosny	a	Rakouska.
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Celorepublikový turnaj jednotlivců ve stolním tenisu
V	 sobotu	 17.	 9.	 2016	 jsme	 se	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 stali	

podruhé	 pořadateli	 celorepublikového	 orelského	 turnaje	 jed-
notlivců	ve	 stolním	 tenisu.	Po	 loňských	33	účastnících	 si	 letos	
nad	zelené	stoly	našlo	cestu	40	hráčů	a	hráček	z	různých	koutů	
republiky.	Jmenovitě	přicestovaly	orelské	jednoty	Koryčany	(1	
hráčka),	Únanov	(2	hráči),	Křenovice	(2	hráči),	Divišov	(2	hrá-
či),	Bohunice	(3	hráči),	Silůvky	(2	hráči,	1	hráčka),	Turnov	(4	
hráči,	1	hráčka),	Zlín	(8	hráčů,	1	hráčka)	a	domácí	Ostrožská	
Nová	Ves	(12	hráčů,	1	hráčka).	

O	 úvodní	 slovo	 se	 postaral	 starosta	 obce	 Ing.	 Pavel	 Botek	
a	 duchovní	 povzbuzení	 přidal	 P.	 Vít	 Jůza.	 Po	 losování	 se	 boje	
v	 jednotlivých	 kategoriích	 rozběhly	 naplno.	 Celkem	 se	 hrálo	
o	12	 sad	pohárů	a	diplomů,	které	byly	dodány	orelským	ústře-
dím.	Zhruba	tedy	od	9:30	jsme	nad	zelenými	stoly	začali	hledat	
vítěze	v	kategoriích	žáci,	žákyně,	 junioři,	 juniorky,	muži	a	ženy.	
Každá	z	uvedených	kategorií	se	ještě	dělila	na	registrované	hráče	
v	ČAST	(Česká	asociace	stolního	tenisu)	a	hráče	neregistrované.

Po	loňském	úvodní	ročníku	jsem	vyslovil	přání,	aby	se	letoš-
ního	ročníku	zúčastnilo	více	hráčů,	což	se	nakonec	splnilo.	Pro-
to	mi	dovolte	nové	přání	pro	příští	rok,	aby	se	v	mnohem	větším	
počtu	zúčastnila	zvláště	naše	mládež,	která	je	zárukou	úspěchu	
orelského	díla	v	následujících	letech.

Přehledy vítězů jednotlivých kategorií:
Žáci neregistrovaní:

1.	 Adam	Janeček	–	Brno-Bohunice
2.	 Denis	Pajkanovič	–	Brno	-	Bohunice

Žáci registrovaní:
1.	 Dominik	Miklíček	–	Ostrožská	Nová	Ves
2.	 Matěj	Pšurný	–	Ostrožská	Nová	Ves
3.	 Filip	Mareček	–	Ostrožská	Nová	Ves

Žákyně registrované:
1.	 Linda	Záděrová	–	Silůvky	

Junioři registrovaní:
1.	 Patrik	Rampáček	–	Ostrožská	Nová	Ves
2.	 Šimon	Mareček	–	Ostrožská	Nová	Ves
3.	 Milan	Basovník	–	Ostrožská	Nová	Ves

Juniorky registrované:
1.	 Linda	Záděrová	–	Silůvky

Muži neregistrovaní:
1.	 Michal	Lapúník	–	Brno-Bohunice
2.	 Ondřej	Konečný	–	Ostrožská	Nová	Ves
3.	 Vít	Jůza	–	Turnov

Ženy neregistrované:
1.	 Růžena	Hlůšková	–	Ostrožská	Nová	Ves
2.	 Lenka	Vítková	–	Zlín
3.	 Regina	Budkovská	–	Turnov	

Muži registrovaní:
1.	 Adam	Závada	–	Zlín
2.	 David	Krejčiřík	–	Zlín
3.	 Lukáš	Vybíral	–	Únanov

Ženy registrované:
1.	 Linda	Záděrová	–	Silůvky
2.	 Miroslava	Příhodová	–	Koryčany

Ivo Mikoška

Junioři registrovaní  zleva Ši-
mon Mareček, Patrik Rampá-
ček, Milan Basovník

Žáci registrovaní z leva Filip 
Mareček, Dominik Miklíček, 
Matěj Pšurný

Startující ženy

Historický přehled olympijských nadějí z Ostrožské Nové Vsi

rok místo konání jména závodníků
1995 Poznaň, 

Polsko
1. Michal Laga (79), 2. Vítězslav Kolář 
(79), 3. Michal Kusák(80),  
4. Bohumil Kusák (80)

1996 Fadd 
Dombori, 
Maďarsko

Michal Laga , 5. Tomáš Kusák (79), 6. 
Jiří Marek (79),  
7. Vlastimil Basovník (81)

1997 Račice, ČR Bohumil Kusák, 8. Pavel Kusák (82), 9. 
Jakub Hirš (81)

1998 Bratislava, 
Slovensko

Pavel Kusák, 10. Martin Minařík (83), 
11. Barbora Basovníková (83)

1999 Walcz, Polsko Pavel Kusák, Martin Minařík,  
12. Petr Pospíšil (84)

2000 Szegéd, 
Maďarsko

Martin Minařík, Petr Pospíšil

2001 Račice, ČR Petr Pospíšil, 13. Lubomír Botek (85), 
14. Ondřej Šišpera (85),  
15. Petra Basovníková (86)

2002 Piešťany, 
Slovensko

Ondřej Šišpera, 16. Josef Klimosz (87)

2005 Račice, ČR 17. Martin Valný (88)
2006 Piešťany, 

Slovensko
18. Monika Machová (91)

2007 Bydgoszcz, 
Polsko

Monika Machová

2008 Szeged, 
Maďarsko

Monika Machová,  
19. Martin Mach (93)

2009 Račice, ČR Martin Mach
2010 Piešťany, 

Slovensko
Martin Mach

2011 Bydgoszcz, 
Polsko

20. Filip Nikl (95)

2012 Szeged, 
Maďarsko

21. Kateřina Pjajčíková (96)

2013 Račice, ČR Kateřina Pjajčíková, 22. Jakub Mlčoch 
(96), 23. David Janík (98)

2015 Bydgoszcz, 
Polsko

24. Jiří Zalubil (00)

2016 Szeged, 
Maďarsko

Jiří Zalubil (00)

více včetně fotografií: onv-canoe.cz 
Vít Pjajčík
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Poznáte je?

Vstávali	v	5.00	hod	ráno,	 jeli	autem	200	km	na	Slovensko,	
kde	se	přihlásili	k	závodu	Spartan	Race	Beast.		K	závodu,	který	
trvá	v	průměru	6	-	9	hodin,	má	délku	25	km,	je	v	něm	zařazeno	
33	náročných	zkoušek,	které		prověří			schopnosti	a	vůli	překo-
nat	sami	sebe.		Startovali	v	10	hodin	dopoledne	a	do	rodné	vsi	
se	vrátili	se	pozdě	večer,	ale	s	pocitem,	že	jsou	opravdoví	chlapi!	
Asi	každý	ví,		co	znamená	fráze	„sparťanská	výchova“,	dalo	by	
se	říct,	že	je		to	škola	vojáků	přežít	a	zvítězit	za	každých	okol-
ností.		V	závodě		Spartan	Race	Beast	si	něco	podobného	doka-
zují	 	nadšenci	pro	adrenalinový		sport		na	celém	světě	a	tento	
rok	se	k	nim	přidali	i	Novovešťané.	Tato	parta	pěti	kamarádů	se	

jako	tým	poprala		s	náročným		závodem	
a	mohou	se	pyšnit	označením	„sparťan“.	
Mimo	 náročný	 běh	 v	 hornatém	 terénu	
zvládli	 brodění	 	 divokou	 řekou,	 tahání	
kmenů,	 přenášení	 	 kamenů,	 opičí	 a	 la-
nové	 dráhy,	 plazení	 blátem	 a	 další	 až	
skoro„olympijské“	 disciplíny.	 I	 když	 je	
vyčerpané,	po	ukončení	závodu	s	medai-
lemi	 	na	krku,	možná	nejde	 rozpoznat,		
vše	zvládli	a	 snad	dali	příklad	 i	dalším.	
Patří	jim	obdiv	a	upřímná	gratulace.	

(Poděkování	patří	 	 i	doprovodnému	
týmu,	 	medaile	a	trička	získali:	Klabač-
ka,	Hýbal,	Jelének,Vojtek,	Lažek.)

Jaromír Lažek
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70 let
		4.	7.		 Zdenko	Janúšek	 Nová	640
		9.	7.		 Marie	Zajíčková	 Chylická	261
10.	7.	 Josef	Bobek	 Osvobození	196
22.	7.		 František	Polách	 Školní	965
19.	8.		 Marie	Galušková	 Dědina	52
23.	8.		 František	Boček	 Obecnice	680
12.	9.	 Karel	Silnica	 Záhumení	831
21.	9.		 Jaroslava	Šumberová	 Obecnice	981
22.	9.		 Josef	Janeček	 Příčná	809
25.	9.	 Marie	Škrabalová	 Osvobození	121

75 let
		5.	7.	 Stanislav	Kožela	 Dědina	44
10.	7.	 Matěj	Boček	 Dolní	780
24.	7.		 Anna	Bartošová	 Dědina	59
		5.	8.	 Marie	Kujíčková	 Obecnice	621
		6.	8.		 Josef	Zdráhal	 Školní	652

80 let
14.	7.	 Marie	Húsková	 Na	Hrázi	26
29.	7.		 Anna		Rehwaldová	 Za	Kostelem	790
10.	8.	 Jolana	Šálková	 Záhumení	514
12.	8.	 Ludmila	Kusáková	 Obecnice	656
18.	8.	 Josef	Konečný	 Záhumení	784
19.	8.	 Marie	Kopečková	 Na	Láni	211
11.	9.	 Ludmila	Vranková	 Záhumení	611

85 let
		3.	7.	 Josef	Červenák	 Dědina	61
24.	7.	 Božena	Koutníková	 Drahy	412
		6.	8.	 Ludmila	Pijáčková	 Za	Kostelem	741
		6.	8.		 Helena	Olahová	 Kopanice	93
21.	8.		 Vladimír	Kupec	 Krátká	297
23.	9.	 Marie	Mléčková	 Lhotská	303

86 let
12.	7.	 	Ludmila	Turečková	 Kunovská	244
26.	7.	 Anna	Majíčková	 Záhumení	505
29.	7.	 Hedvika	Chmelařová	 Na	Láni	330
		7.	9.	 Marie	Teťhalová	 Záhumení	384
11.	9.	 Ludmilka	Zalubilová	 Školní	723
18.	9.		 Božena	Bařinová	 Chaloupky	100

87 let
		9.	7.		 Josef	Zajíc	 Dědina	484
25.	9.		 Václav	Zajíc	 Záhumení	400

88 let
		5.	7.		 Marie	Vařechová	 Nová	762
18.	7.	 Ludmila	Motyčková	 Nádražní	77
14.	8.	 Ludvík	Bednařík	 Dědina	51	

89 let
		8.	9.	 Marie	Nedbalová	 Krajiny	163
27.	9.		 Václav	Mičola	 Osvobození	192

90 let 
10.	9.	 František	Potrusil	 Záhumení	561

91 let
12.	7.		 Anna	Predková	 Krátká	368

92 let
12.	7.		 Vlasta	Galušková	 Chylická	2

95 let
30.	8.		 Marie	Červenáková	 Dědina	126

97 let
26.	7.	 Karel	Ondrovčík	 Dolní	525

Narození 
		3.	7.	 Laura	Anita	Šmídová	 V	Uličce	428
20.	7.		 Tadeáš	Mikoška	 Za	Kostelem	849
20.	7.	 David	Soukeník	 Mírová	918
		2.	8.		 Marek	Verbík	 Na	Rybníčku	286
		3.	8.	 Nikol	Dvořáková	 Mírová	916
11.	8.	 Martin	Miroš	 Dědina	161
29.	8.	 Anna	Váňová	 Kunovská	73
10.	9.		 Gabriela	Jirásková	 Osvobození	326
15.	9.	 Šimon	Galetka	 Nivky	988
24.	9.	 Filip	Kunovjánek	 Lhotská	540
1.	10.		 Zoja	Marianna	Hlavačková	 Mírová	989
4.	10.	 Alexej	Soukeník	 Obecnice	625

Společenská kronika
červenec - srpen - září   2016

	

Úmrtí
	27.	7.		 František	Směšný	 (1945)	 Chylická	135
	27.	7.	 Josef	Motyčka	 (1943)	 Dědina	65
	27.	7.	 Marie	Stužková		 (1926)	 tč.	DD	Buchlovice	(dříve	Dědina	43)
			2.	8.	 Marie	Jelénková	 (1922)	 tč.	DD	Nezdenice	(dříve	Chříb	196)
			3.	8.	 Eliška	Červenáková	 (1933)	 Záhumení	271
	11.	8.	 Marie	Křápková	 (1926)	 Školní	463
	21.	8.	 Vlastimil	Vrba		 (1926)	 tč.	DD	Uh.Hradiště	(dříve	Chylická	125)		
	13.	9.	 Anna	Verbíková	 (1922)	 Kunovská	74
		4.	10.	 Květoslava	Polehňáková		 (1925)	 Chylická	30
10.	10.	 Růžena	Jurásková	 (1921)	 Dědina	47
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Zlatá svatba Trčkovi

Zlatá svatba Zdráhalovi

Zlatá svatba
		6.	8.	 Václav	a	Marie	Trčkovi	 Polní	828
		6.	8.		 Josef	a	Ludmila	Zdráhalovi	 Školní	652
17.	9.	 Jaroslav	a	Marie	Zajíčkovi	 Chylická	261

Svatba 
		4.	6.	 Michaela	Petrůjová	 Chříb	211
	 Ondřej	Hylse	 Ústí	nad	Orlicí
		9.	7.	 Vendula	Fojtová	 Chříb	231
	 Benedict	James	Johnson	Velká	Británie
23.	7.	 Lenka	Juřičková	 Zahradní	888
	 Libor	Chalupa	 Zahradní	888

23.		7.	 Zuzana	Teťhalová	 Lhotská	540
	 Libor	Kopl	 Ratíškovice	
30.	7.	 Iva	Veselá	 Chylická	32
	 John	Abramyan		 USA
20.	8.	 Petra	Botková	 Osvobození	171
	 Karel	Jindra	 Velehrad
27.	8.		 Žaneta	Botková	 V	Uličce	453
	 Petr	Bravenec	 Kopanice	94	
27.	8.	 Monika	Dobřecká	 Záhumení	391
	 Petr	Vašíček	 Záhumení	391
27.	8.	 Věra	Hráčková	 Školní	519
	 Martin	Papay	 Školní	519
27.	8.	 Markéta	Bílková	 Za	Kostelem	637
	 Vít	Gabriel	 Česká	Lípa
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