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Vážení spoluobčané,
jako mávnutím kouzelného proutku 

je tady zase konec roku, nastal adventní 
čas. Ještě před ním ale zasáhly do života 
naší obce i celého Zlínského kraje pod-
zimní krajské volby. Přesto, že jsou to ve 
vnímání lidí volby druhořadé, tentokrát 
je Novovešťané sledovali bedlivěji. O pří-
zeň voličů v kraji se totiž ucházelo hned 
šest kandidátů, kteří v obci žijí nebo se 
zde narodili. O krajských volbách nepíšu 
z důvodu komentování výsledků – o tom 
bylo popsáno již mnoho papíru a mnoho 
stránek internetu. Píšu o nich, protože 
jejich výsledek má bezprostřední dopad 
na další pokračování v řízení obce. Při 
úvodním jednání nového krajského za-
stupitelstva jsem byl zvolen náměstkem 
hejtmana Zlínského kraje. Pro výkon 
této funkce jsem byl dlouhodobě uvol-
něn. Před dvěma lety jsem byl novoves-
kým zastupitelstvem uvolněn pro funkci 
starosty obce. Mně samému, stejně jako 
vám, je jasné, že věnovat svůj čas úplně 
a beze zbytku oběma činnostem není 
možné. Den má přeci jen 24 hodin a as-
poň chvíli se spát prostě musí. Jak tedy 
pokračovat dál? Pokud bych byl člověk 
nezodpovědný a neodpovědný, mohl 
jsem jednoduše den po zvolení do vedení 
Zlínského kraje pověsit klíče od obecní-
ho úřadu na pomyslný hřebík a s úsmě-
vem odejít se slovy „děj se vůle Páně“. 
Jenomže tak prosté a jednoduché to není. 
Starosta obce a celé širší vedení je od-
povědné především občanům a také za-
stupitelstvu, které tyto občany zastupuje. 
Starosta není ředitel vlastního podniku 
nebo jednatel své vlastní firmy, který roz-
hodne ve smyslu „ty a ty to po mně pře-
bíráš, já zítra končím“. Starostu a ostatní 
představitele obce volí a odvolává zastupitelstvo obce a oni jsou 
pak ze svých činů zastupitelstvu odpovědní. Vzhledem k tomu, že 
v listopadu a začátkem prosince bylo zapotřebí především připravit 
rozpočet obce na příští rok a dokončit některé rozpracované akce, 
domluvili jsme se s místostarostkou a radou obce, že vzniklou si-
tuaci vyřešíme na prosincovém jednání zastupitelstva. Pochopitel-
ně, že mimo své pracovní povinnosti jsem vedl bezpočet rozhovorů 
a jednání, jak to vidí má rodina, nejbližší spolupracovníci a ostatní 
kolegové a přátelé. Po zvážení všech možných okolností navrhnu 
zastupitelstvu, aby po nezbytně nutnou dobu byla funkce starosty 
Ostrožské Nové Vsi neuvolněná. To znamená, že tak říkajíc na plný 
úvazek bude v obci pracovat paní místostarostka a dosluhující sta-
rosta, tedy já, budu za chod obce, investiční i neinvestiční akce plně 
zodpovědný, ale nebudu na úřadě tak často. Ruku v ruce s tímto 
krokem pochopitelně nebudu odčerpávat z obecní pokladny úpl-
nou odměnu podle zákona, ale moji odměnu stanoví samo zastu-
pitelstvo. K tomuto návrhu jsem dospěl po zralé úvaze, a protože 
v tuto chvíli, kdy píšu svůj úvodník Profilu nevím, jak zastupitelstvo 
rozhodne, nemohu ani předjímat jeho názor.

Přesto si dovolím okomentovat tento návrh. Jak jsem již pře-
deslal, jedná se o řešení dočasné. Jakmile sám anebo zastupitelé 
naznají, že tento systém není funkční, skončím a bude zvoleno celé 
nové vedení obce v čele s novým starostou. Pochopitelně tato do-
časnost nebude tak jako tak trvat oněch známých dvacet tři let. 

 Slovo starosty

Přesto bych rád dokončil některé výzvy, které jsme v obci v novém 
volebním období nastartovali. Na stavbu nového areálu úřadu 
jsme si vzali sice velmi výhodný, přesto nemalý finanční úvěr. Rád 
bych se na dokončení této investice podílel a dokázal, že i s tímto 
závazkem jsou další investice v obci možné a že jsem následov-
níky nezadlužil až na půdu a s klidem si odešel. V příštím roce se 
dokončí inženýrské sítě u nových rodinných domů v prodloužení 
ulice Školní a rád bych byl garantem všem stavebníkům, že i ten-
to svůj závazek splníme. V příštím roce začnou práce na přípravě 
návrhu zadání změny nového územního plánu, který bude řešit 
využití území v oblasti štěrkových jezer. Ti, kteří sledovali nebo se 
účastnili jednání o novém územním plánu, vědí, jak nesmírně slo-
žitá a komplikovaná problematika to je. Chtěl bych ještě tento pro-
ces návrhu zadání změny nastartovat. Jsem přesvědčený, že nový 
rok 2017 bude v takovémto modelu řízení – neuvolněný starosta 
a uvolněný místostarosta - pro obec úspěšný.

Milí spoluobčané,
uprostřed adventu a doby velkého očekávání Vánoc nám spo-

lečně přeji, aby to byl čas strávený v poklidu a bez zbytečného sho-
nu. Abychom si našli čas na své nejbližší a na své přátele.  Přeju 
nám všem, celé obci radostné a klidné Vánoce a šťastné vykročení 
do nového roku.

Pavel Botek, starosta
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 26. 10. 2016 se konalo 13. zase-

dání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schválilo:

•	 prodej	 pozemků	 obce	 par.	 č.	 5656	
(orná	 půda)	 o	 výměře	 1	 179	 m2	
a	par.	č.	5662	(orná	půda)	o	výměře	
1	067	m2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
paní	 Gabriele	 Cagalové	 za	 cenu	
18,-Kč/m2	bez	DPH	s	tím,	že	nákla-
dy	spojené	s	převodem	nemovitosti	
hradí	kupující.	Zastupitelstvo	obce	
pověřilo	 starostu	 podpisem	 kupní	
smlouvy,

•	 prodej	pozemků	a	zřízení	předkup-
ního	 práva	 k	 nemovitostem	 jako	
právo	věcné	k	pozemkům	v	lokalitě	
„Díly	 od	 Dědiny	 –	 pozemek	 č.	 2“	
nově	 označených	 podle	 GP	 číslo	
962-411520/2013	ze	dne	12.	12.	2013	
jako	par.	č.	5398/6	o	výměře	186	m2	
(orná	půda),	par.	č.	5399/4	o	výměře	
169	 m2	 (orná	 půda),	 par.	 č.	 5400/2	
o	 výměře	 91	 m2	 (orná	 půda),	 par.	
č.	 5412/1	 o	 výměře	 74	 m2	 (orná	
půda),	 par.	 č.	 5599/10	 o	 výměře	
10	 m2	 (orná	 půda),	 par,	 č.	 5784/5	
o	výměře	152	m2	 (orná	půda),	par.	

č.	5606/3	o	výměře	83	m2	(zahrada),	
par.	č.	5607/2	o	výměře	33	m2	(orná	
půda),	par.	č.	5612/2	o	výměře	98	m2	
(orná	půda),	par.	č.	5618/9	o	výměře	
10	m2	(orná	půda),	celková	výměra	
906	 m2,	 panu	 Antonínu	 Březino-
vi	za	cenu	627	Kč/m2	+	21%	DPH	
s	tím,	že	budou	dodrženy	podmínky	
prodeje	 zveřejněné	 na	 úřední	 des-
ce	 v	 záměru	 prodeje	 a	 že	 náklady	
spojené	 s	 převodem	 nemovitosti	
hradí	 kupující.	 Zastupitelstvo	 obce	
pověřuje	 starostu	 podpisem	 kupní	
smlouvy.

Z jednání rady obce
Dne 11. 10. 2016 se konalo  

48. zasedání rady
Rada schválila:

•	 rozpočtové	opatření	č.	3	k	rozpoč-
tu	2016	z	důvodů	přijaté	dotace	na	
volby	do	ZZK	ve	výši	72	000	Kč

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	pro	kabelové	vedení	NN,	
RD	pana	Marka	Miklíčka	za	cenu	
1815	Kč	vč.	DPH,

•	 podpis	Smlouvy	o	budoucí	smlouvě	
o	 zřízení	 služebnosti	 pro	 komuni-
kační	 vedení	 v	 ulici	 Na	 Rolách	 se	
společností	Česká	telekomunikační	
infrastruktura,	 a.	 s.,	 za	 cenu	 1694	
Kč	vč.	DPH,

•	 podpis	Dodatku	k	pachtovní	smlou-
vě	se	společností	Zevos,	a.	s.	Celko-
vá	cena	pachtu	činí	nově	68	836	Kč	
vč.	DPH,

•	 odpis	pohledávky	společnosti	U	Pe-
kaře	PaJi,	s.	r.	o.	ve	výši	9	575,20	Kč	
z	důvodů	blížícího	se	vyhlášení	lik-
vidace	společnosti.

Rada ukládá:
•	 zaslat	 vyúčtování	 dotace	 na	 volby	

do	 ZZK	 na	 Ekonomický	 odbor	
Krajského	úřadu	Zlínského	kraje,

•	 předložit	 náměty	 Sdružení	 chata-
řů	 Kaliště,	 TJ	 Kanoistika	 a	 chata-
ři	 Chylice	 k	 návrhu	 zadání	 změny	
územního	 plánu	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	pořizovateli	a	projektan-
tovi	změny	územního	plánu	obce

•	 zjistit	do	příštího	jednání	rady	obce	
fakturaci	stočného	provozoven	pe-
kařství,	 kterou	provádí	SVK,	a.	 s.,	
Uherské	Hradiště,

•	 prověřit	 možnost	 výroby	 šatnové	
předstěny	 v	 Památkovém	 domku	
pro	 skladování	 krojů.	 V	 případě	
neproveditelnosti	 výroby	 šatnové	

předstěny	 rada	 obce	 schvaluje	 ná-
kup	 3	 ks	 nových	 skříní	 na	 uložení	
krojů,

•	 předložit	 na	 prosincovém	 zastupi-
telstvu	obce	žádost	pana	Petra	Hů-
ska	o	směnu	pozemku	parc.č.	7235	
k.ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	 část	
obecního	 pozemku	 parc.	 č.	 128/2	
k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 vyvolat	společné	jednání	s	Povodím	
Moravy,	 s.	p.,	a	Kovovýroba	Hoff-
mann,	s.	r.	o.	ve	věci	řešení	vyčistění	
vodního	toku	Petříkovec.

Dne 25. 10. 2016 se konalo  
49. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	Smlouvy	o	připojení	na	ad-

rese	 sportovní	 haly	 za	 cenu	 8	 500	
Kč	 zaslané	 společností	 E.ON	 Dis-
tribuce,	a.	s.

•	 podpis	Smlouvy	o	dílo	ke	stavebním	
pracím	„Výstavba	parkovacích	stá-
ní	v	ulici	Chaloupky“	se	společností	
PKB,	stavební	a	obchodní	spol.	s	r.	
o.	za	cenu	334	331	Kč	vč.	DPH,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 převodu	 práv	
a	povinností	z	územního	rozhodnu-
tí	 se	 společností	E.ON	Distribuce,	
a.	s.,	pro	přeložku	kabelové	skříně	
do	fasády	knihovny,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 převodu	 práv	
a	povinností	z	územního	rozhodnu-
tí	se	společností	E.	ON	Distribuce,	
a.	s.,	pro	kabelové	vedení	NN	ZTV	
–	prodloužení	ulice	Školní,

•	 poskytnutí	dotace	ve	výši	1	000	Kč	
pro	Linku	bezpečí,	z.	s.,	Rada	obce	
ukládá	sepsat	s	neziskovou	organi-
zací	veřejnoprávní	smlouvu,

•	 po	 konzultaci	 s	 SVK,	 a.	 s.,	 slevu	
na	 stočném	ve	 výši	 65	%	pro	 spo-
lečnost	PARK	 nemo	 s.	 r.	 o.,	 která	

v	obci	vlastní	provozovnu	pekařství	
na	 adrese	 Lhotská	 207.	 Sleva	 na	
stočném	 bude	 uplatňována	 každo-
ročně	od	vyúčtování	v	roce	2016.

Rada bere na vědomí:
•	 poděkování	 hejtmana	 Zlínského	

kraje	MVDr.	Stanislava	Mišáka	za	
spolupráci	během	jeho	působení	ve	
funkci	hejtmana

•	 poděkování	 Uherskohradišťské	
nemocnice,	a.	s.,	za	zapojení	se	do	
projektu	„	Řekni	to	svou	lavičkou“

•	 návrh	rozpočtu	Základní	školy	Ost-
rožská	Nová	Ves.

Rada obce ukládá:
•	 vyzvat	 všechny	 rozpočtové	 organi-

zace	 k	 zaslání	 návrhů	 zařazení	 do	
rozpočtu	obce.

Dne 8. 11. 2016 se konalo  
50. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	Smlouvy	o	smlouvě	budou-

cí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 na	
pozemku	 parc.	 č.	 5232	 v	 kat.	 úze-
mí	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 z	 důvodů	
stavby	 v	 ulici	 Školní,	 smyčka	 NN	
za	cenu	1	210	Kč	vč.	DPH	zaslané	
společností	E.ON	Distribuce,	a.	s.,

•	 podpis	Smlouvy	o	smlouvě	budou-
cí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 na	
pozemcích	 parc.	 č.	 5613/1,	 5618/1,	
5623	a	5622	v	kat.	území	Ostrožská	
Nová	 Ves	 z	 důvodů	 stavby	 v	 ulici	
Školní,	kab.	NN	pro	pana	Zálešáka	
za	cenu	36	300	Kč	vč.	DPH	zaslané	
společností	E.ON	Distribuce,	a.	s.

•	 podpis	Smlouvy	o	smlouvě	budoucí	
o	zřízení	věcného	břemene	na	po-
zemcích	parc.	č.	278,	5116/1	v	kat.	
území	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 pře-
ložka	 kabelové	 skříně	 na	 budově	
knihovny	za	cenu	2	420	Kč	vč.	DPH	
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zaslané	společností	E.ON	Distribu-
ce,	a.	s.,

•	 podpis	Smlouvy	o	smlouvě	budoucí	
o	zřízení	věcného	břemene	na	po-
zemcích	 parc.	 č.	 5119	 v	 kat.	 úze-
mí	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 V	 Ulič-
ce,	 umístění	 distribuční	 soustavy,	
kabelové	 vedení	 NN,	 pojistkové	
skříně	za	cenu	27	830	Kč	vč.	DPH	
zaslané	 společností	 E.ON	 Distri-
buce,	a.	s.,

•	 pronájem	 částí	 pozemku	 parc.	 č.	
1466/12	v	k.	ú.	Ostr.	Nová	Ves	za	
účelem	 zbudování	 parkovacích	
stání	a	plochu	k	využívání	a	ošet-
řování	 travnatého	 porostu	 Spole-
čenství	vlastníků	jednotek,	Mírová	
917,

•	 dotaci	panu	Janu	Juráskovi	ve	výši	
17	 000	 Kč	 na	 zbudování	 přípojky	
ke	kanalizačnímu	řádu,

•	 dotaci	 panu	 Lukáši	 Kočendovi	
ve	 výši	 18	 500	 Kč	 na	 zbudování	
přípojky	 ke	 kanalizačnímu	 řádu	
u	novostavby	RD,

•	 žádost	 ředitelky	 mateřské	 školy	
o	 uzavření	 školy	 v	 době	 vánoč-
ních	 prázdnin	 od	 23.	 12.	 2016	 -	
1.	1.	2017,

•	 nabídku	 pana	 Antonína	 Koníčka	
na	 uspořádání	 vánočního	 koncer-
tu	v	kostele	dne	29.12.2016.	Rada	
obce	 ukládá	 projednat	 konání	
koncertu	s	farním	úřadem

•	 poskytnutí	 jednorázového	 finanč-
ního	daru	za	rok	2016	pro	starobní	
a	 invalidní	 důchodce	 s	 nejnižšími	
příjmy,

•	 ukončení	 nájemní	 smlouvy	 s	 pa-
nem	 Ing.	 Daliborem	 Hladkým	 na	
pronájem	 části	 pozemku	 parc.	 č.	
5037	 v	 kat.	 území	 Chylice	 k	 31.	
12.	 2016.	 Rada	 obce	 ukládá	 oslo-
vit	 dalšího	 zájemce	 o	 pronájem	
pozemku	 dle	 pořadí	 doručených	
žádostí.

Rada ukládá:
•	 pozvat	na	jednání	zástupce	spolku	

naturistů	z	důvodů	doručené	stíž-
nosti	na	znemožnění	užívání	cesty	
kolem	 „Čtverce“	 všem	 občanům,	
Rada	 obce	 ukládá	 provést	 místní	
šetření	 na	 pozemku	 pronajatém	
naturistům.	 Rada	 obce	 ukládá	
informovat	 členy	 rady	 o	 výsledku	
jednání	na	některém	z	dalších	jed-
nání	rady,

•	 zařadit	 návrh	 rozpočtu	 mateřské	
školy	pro	rok	2017	k	ostatním	pod-
kladům	 k	 sestavení	 rozpočtu	 na	
rok	2017,

•	 zapracovat	 do	 rozpočtu	 obce	 pro	

rok	2017	žádost	paní	Hany	Uher-
kové	o	6	000	Kč	na	výdaje	spojené	
s	 pasováním	 prvňáčků	 na	 čtenáře	
(zajišťuje	kouzelníka)	a	besedy	se	
spisovateli.

Rada doporučuje:
•	 zařadit	 modernizaci	 sítě	 kabelové	

televize	 do	 rozpočtu	 obce	 roku	
2017,

•	 zařadit	pořízení	pódia	pro	kultur-
ní	 akce	 do	 rozpočtu	 obce	 na	 rok	
2017.

Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	 o	 zrušení	 přejezdu	

v	 souvislosti	 se	 stavbou	 „Rekon-
strukce	 PZZ	 v	 km	 95,875	 a	 zru-
šení	 PZZ	 v	 km	 96,563	 trati	 Brno	
–	Vlárský	průsmyk“	zaslané	Měst-
ským	 úřadem	 Uherské	 Hradiště,	
Odborem	 stavebního	 úřadu	 a	 ži-
votního	prostředí,

•	 zápis	 z	 kontrolního	 dne	 prací	 na	
komplexní	 pozemkové	 úpravě	
v	 katastrálním	 území	 Hluk.	 Rada	
obce	 ukládá	 nadále	 sledovat	 prů-
běh	 pozemkových	 úprav	 v	 katas-
trálním	území	Hluk,

•	 poděkování	 bývalého	 statutární-
ho	 náměstka	 hejtmana	 Zlínského	
kraje	 Ing.	 Jaroslava	 Drozda	 za	
spolupráci	 během	 jeho	 působení	
ve	funkci

•	 předloženou	 projektovou	 doku-
mentaci	ke	stavbě	RD	v	ulici	Dě-
dina	pana	Lukáše	Kočendy.

•	 Rada neschvaluje:
•	 zapojení	 se	 do	 benefiční	 sbírky	

„Vánoce	pro	děti“

Dne 22. 11. 2016 se konalo  
51. zasedání rady

Rada schválila:
•	 plánovací	 smlouvu	 o	 zbudování	

veřejné	 infrastruktury	 s	 panem	
Michalem	Paluříkem,

•	 plánovací	 smlouvu	 o	 zbudování	
veřejné	 infrastruktury	 uzavřenou	
s	 Martinou	 a	 Petrem	 Tomečkový-
mi,

•	 seznam	 víceprací	 a	 méněprací	
předložený	 Ing.	 Františkem	 Talá-
kem.	Rada	obce	schvaluje	navýše-
ní	 ceny	 díla	 „Areál	 nového	 obec-
ního	úřadu“	o	1	286	870,64	Kč	vč.	
DPH.	 Cena	 díla	 se	 tak	 navýšila	
na	celkových	64	085	519,24	Kč	vč.	
DPH

Rada ukládá:
•	 zkonzultovat	rozmístění	amplionů	

v	 ulici	 Záhumení	 a	 zajistit	 jejich	
přemístění	 společností	 Empe-

mont,	s.	r.	o.,
•	 vyzvat	 majitele	 nově	 vysazených	

ovocných	 stromů	 kolem	 bytového	
domu	č.	p.	918	k	jejich	odstranění.	
Rada	 obce	 ukládá	 vyřešit	 výsad-
bu	 zeleně	 kolem	 bytového	 domu	
komplexně	 dle	 zpracovaného	 ná-
vrhu,

•	 zajistit	 pracovníky	 obce	 odstra-
nění	 závady	 poklopu	 kanalizace	
v	ulici	Krajiny	u	RD	č.	p.	146,

•	 upravit	 návrh	 rozpočtu	 obce	 dle	
doporučení	rady.	Rada	obce	uklá-
dá	 předložit	 finančnímu	 výboru	
návrh	rozpočtu	obce	pro	rok	2017	
a	 navrhnout	 termín	 jednání	 fi-
nančního	 výboru	 na	 29.	 11.	 2016.	
Rada	 obce	 ukládá	 dle	 zákona	
o	obcích	zveřejnit	30.	11.	2016	ná-
vrh	rozpočtu	obce	pro	rok	2017	na	
úřední	desce

•	 pověřit	 předsedy	 a	 členy	 jednot-
livých	 inventarizačních	 komisí	
k	provedení	inventarizace	dle	plá-
nu	inventur.

Rada doporučuje:
•	 poskytnutí	dotace	ve	výši	200	000	

Kč	pro	místní	organizaci	Českého	
svazu	včelařů,	z.	s.,	pro	rok	2017	za	
předpokladu,	že	místní	organizaci	
Českého	 svazu	 včelařů	 bude	 po-
skytnuta	dotace	z	fondů	EU,

Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	 o	 udělení	 výjimky	

z	 ochranných	 podmínek	 zvláště	
chráněných	 živočichů	 pro	 Ústav	
biologie	obratlovců	Akamedie	věd	
ČR	se	sídlem	Květná	8,	Brno,	za-
slané	Krajským	úřadem	Zlínského	
kraje,	Odborem	životního	prostře-
dí	a	zemědělství,

•	 oznámení	 o	 zahájení	 stavebního	
řízení	 pro	 stavbu	 „Rekonstrukce	
PZZ	 v	 km	 95,875	 a	 zrušení	 PZZ	
v	 km	 96,563	 trati	 Brno-Vlárský	
průsmyk	 zaslané	 Městským	 úřa-
dem	Uherské	Hradiště,	Odborem	
stavebního	úřadu	a	životního	pro-
středí,

•	 informaci	 o	 změně	 zákona	 č.	
13/1997	Sb.,	o	pozemních	komuni-
kacích	zaslanou,	 Ing.	Rostislavem	
Novosadem,	 vedoucím	 odboru	
stavebního	úřadu	a	životního	pro-
středí	 Městského	 úřadu	 Uherské	
Hradiště.	Rada	obce	ukládá	postu-
povat	ve	věci	oprav	a	staveb	míst-
ních	komunikací	dle	novely	záko-
na	 o	 pozemních	 komunikacích.	

Monika Pleváková  
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Zpravodajství 

Co se nám letos podařilo?
Podzimní	 období	 letošního	 roku	 máme	 za	 sebou,	 je	 před	

námi	zima	konec	kalendářního	roku.	Je	to	období,	kdy	člověk	
hodnotí	a	bilancuje,	co	mu	rok	přinesl,	co	se	mu	podařilo	zrea-
lizovat	apod.	I	my	můžeme	konstatovat,	že	se	v	naší	obci	změ-
nilo	 mnoho.	 V	 jarním	 období	 byla	 dokončena	 finální	 podoba	
rozsáhlé	 rekonstrukce	 místní	 komunikace	 v	 ulici	 Záhumení,	
dále	byla	dokončena	ulice	Nádražní	spolu	s	dalšími	parkovacími	
místy,	chodník	a	účelová	komunikace	ke	koupališti.	Novou	po-
dobu	získala	dolní	část	místního	hřbitova	v	levé	části	došlo	k	re-
konstrukci	zdi	hřbitova,	starý	urnový	háj	byl	předlážděn	a	došlo	
k	vybudování	nové	části	urnového	háje,	kde	vzniklo	celkem	70	
nových	 urnových	 míst.	 Rozsáhlou	 úpravou	 prošla	 také	 místní	
komunikace	na	 Padělcích	a	na	 tzv.	 „Dufkáči“,	 kde	po	dlouhé	
době	budou	moci	děti	pohodlně	sáňkovat,	stejně	tak,	jak	vždy	
sáňkovali	 jejich	rodiče	a	prarodiče.	A	v	neposlední	řadě	došlo	
k	vybudování	nových	parkovacích	míst	v	ulici	Chaloupky,	inže-
nýrských	sítí	v	ulici	Polní	a	k	napojení	panelové	cesty	na	ulici	
Lhotská.	 Veškeré	 uvedené	 akce	 byly	 financovány	 z	 obecních	
prostředků.	 Poslední	 akcí,	 která	 se	 v	 letošním	 roce	 podařila	
ukončit,	 byla	 rekonstrukce	 kapličky	 v	 lázních,	 která	 byla	 čás-
tečně	financována	z	prostředků	státního	rozpočtu	z	dotačního	
programu	Udržování	a	obnova	kulturního	dědictví	venkova.To,		
kolik	jednotlivé	akce	stály,	je	uvedeno	v	tabulce.

Jedna	z	akcí,	která	z	letošního	roku	bude	přecházet	do	roku	
2017,	je	vybudování	inženýrských	sítí	pro	výstavbu	21	rodinných	

domů	v	 části	obce	za	DPS.	Tato	akce	by	měla	být	dokončena	
v	měsíci	dubnu	2017.	Tímto	bude	konečně	umožněno	majitelům	
pozemků	 začít	 stavit	 své	 nové	 vysněné	 domky.	 V	 neposlední	
řadě	se	můžeme	pochlubit	výstavbou	nové	knihovny,	obecního	
úřadu	 a	 rekonstrukcí	 bývalé	 budovy	 kina.	 To,	 jak	 se	 daří	 tuto	
rozsáhlou	výstavbu	nových	budov	a	rekonstrukci	budovy	staré,	
není	třeba	popisovat.	Od	měsíce	dubna	2016,	kdy	bylo	vše	od-
startováno,	vidíme	na	vlastní	oči	hrubou	stavbu	nové	knihovny,	
obecního	úřadu	včetně	„rozhledny“	s	výhledem	na	celou	obec	
a	široké	okolí	a	také	částečně	zrekonstruovanou	budovu	býva-
lého	kina.

Když	všechno	dobře	dopadne	a	nedojde	k	žádným	zásadním	
komplikacím,	doufáme,	že	se	za	rok	v	prosincovém	Profilu	bu-
deme	chlubit	dokončením	této	akce.	Ale	nepředbíhejme!	Za	to,	
co	se	podařilo	a	daří	realizovat	naší	obci,	patří	obrovské	podě-
kování	všem	zastupitelům,	kteří	schválili	návrhy	realizovaných	
akcí.	Další	dík	patří	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravě,	průbě-
hu	a	realizaci	těchto	akcí.	A	samozřejmě	nesmíme	zapomenout	
poděkovat	všem	občanům,	kteří	bydlí	v	blízkosti	realizovaných	
akcí	za	trpělivost	a	shovívavost.

Na	závěr	roku	nezbývá	nic	jiného	než	popřát	všem	občanům	
krásnou	 a	 ničím	 nerušenou	 vánoční	 atmosféru	 v	 kruhu	 svých	
nejbližších.	A	nový	rok	2017	prožitý	ve	zdraví,	štěstí,	lásce,	po-
hodě	a	spokojenosti.

Jaroslava Bedřichová
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Investiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2016

Akce Termín   
zahájení Termín ukončení Stav Celková cena/  z toho hrazeno 

z obecního rozpočtu / dotace 

MK	Záhumení Říjen	2015 Duben		2016 	dokončeno 3	598	565	Kč	/	3	598	565	Kč/
0	Kč

Areál Obecního úřadu  
Ostrožská Nová Ves Březen 2016 Říjen 2017 realizuje se 64 085 192 Kč* / 64 085 192 Kč/

0 Kč
Výstavba	chodníku	
ke	koupališti Duben	2016 Červen	2016 dokončeno 	1	628	390	Kč	/	1	628	390	Kč/

0	Kč
Rozšíření hřbitova  
– urnová část Duben 2016 Září 2016 dokončeno 1 059 532 Kč / 1 059 628 Kč/

0 Kč

Oprava	zdi	hřbitova	–	I.	etapa Duben	2016 Září	2016 dokončeno 1	755	670	Kč	/	1	755	670	Kč/
0	Kč

Stavební úpravy  
ulice Nádražní Duben 2016 Červen 2016 dokončeno 1 181 703 Kč / 1 181 703 Kč/

0 Kč
Stavební	úpravy	–	Boží	muka	
–	Lázně	 Květen	2016 Červenec	2016 dokončeno 	668	226	Kč	/	227	518	Kč/

440	708	Kč	/

ZTI  v ulici Polní Květen 2016 Červen 2016 dokončeno 675 705 Kč / 675 705 Kč/
0 Kč

MK	Padělky	a	MK	Kopanice
Napojení	panelové	cesty		
na	ul.	Lhotská

Srpen	2016 Září	2016 dokončeno 2	479	603	Kč	*/	2	479	603	Kč/
0	Kč

ZTI – prodloužení  
ulice Školní Září 2016 Duben 2017 realizuje se 4 326 113 Kč*/ 4 326 113 Kč/

0 Kč
Parkovací	stání		
ul.	Chaloupky Říjen	2017 Listopad	2017 dokončeno 376	662	Kč	/	376	662	Kč/

0	Kč

*	vysoutěžená		cena	

Adventní odpoledne v sirnatých lázních
V	neděli	27.	listopadu	se	rozvoněla	kavárna	v	sirnatých	láz-

ních	hřebíčkem,	skořicí	a	medovinou,	aby	přivítala	návštěvníky	
adventního	odpoledne.

Pro	malé	i	velké	byly	připraveny	dílničky,	kde	si	mohli	vyro-
bit	nebo	zakoupit	drobné	předměty	na	výzdobu	bytu	a	připravit	
vánoční	přáníčka.

K	dobré	pohodě	přispěla	vystoupení	dětí	ze	souborů	Včelí-
nek	a	Pomněnky,	ženského	sboru	Denica	a	páru	mladých	taneč-
níků	z	tanečního	klubu	ROKASO.

Večer	pokračoval	posezením	s	cimbálovou	muzikou	Kunovjané.
Výtěžek	v	vydařeného	odpoledne	byl	věnován	nadaci	Korun-

ka	na	pomoc	dětem	z	dětských	domovů.
Hana Kosíková
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Vzpomínka na 28. říjen 1918
Vzpomínka	na	nejvýznamnější	státní	svátek	první	republiky	

se	konala	27.	října	2016	u	pomníku	padlých	v	I.	světové	válce	
a	v	parku	Hrdinů	u	busty	1.	československého	prezidenta	T.	G.	
Masaryka.	 Hrdinům	 položili	 věnec	 místostarostka	 Ing.	 Jaro-
slava	Bedřichová,	Mgr.	Růžena	Hlůšková,	Ing.	Jaromír	Lažek,	
Ing.	Miroslav	Kosík	a	další	zastupitelé	obce.	Pan	starosta	byl	
pracovně	mimo	naši	obec.	Škoda,	že	se	zúčastnilo	velmi	málo	
místních	občanů.	Paní	místostarostka	přednesla	projev,	z	kte-
rého	cituji:	„Scházíme	se	dnes	u	příležitosti	vzpomínky	na	98.	
výročí	vzniku	samostatného	Československa.	Je	to	zvláštní	po-
cit,	protože	se	scházíme	k	výročí	již	neexistujícího	státu.	Přesto	
se	k	 jeho	odkazu	neustále	hlásíme,	 cítíme	 se	být	 jako	Česká	
republika	jeho	nástupci.	Zároveň	také	stojíme	na	místě	váleč-
ného	hrobu	našich	předků,	kteří	položili	svůj	život	v	I.	světové	
válce.	Právě	tato	válka	zpečetila	osud	300leté	habsbursko-lot-
rinské	dynastie	a	dala	vzniknout	novým	nástupnickým	státům.	
A	právě	hrdinství	a	nesmírné	oběti	českých	a	slovenských	vo-
jáků	na	frontách	I.	světové	války,	u	Zborova,	na	 italské	Pija-
vě,	 ve	 francouzských	 a	 ruských	 legiích	 postavilo	 nástupnické	
Československo	do	pozice	statečných,	spolehlivých	a	čestných	
spojenců	vítězných	mocností.

	Přesně	14	dnů	před	oficiálním	koncem	světové	války,	tedy	
28.	října	propukly	v	Praze	pouliční	nepokoje,	které	nakonec	vy-
ústily	 ve	 vyhlášení	 samostatného	 Československého	 státu.	 Byť	
to	byla	vlna	emocí	obyvatel	Prahy,	která	do	jisté	míry	překvapila	
zahraniční	odbojáře	v	čele	s	TGM,	nedala	se	už	zastavit	a	spon-

tánní	 vystoupení	 českého	obyvatelstva	28.	 října	našlo	kladnou	
odezvu	 u	 společenství	 národů	 a	 Československo	 bylo	 uznáno	
za	 samostatný	 stát.	Nesmírné	diplomatické	úsilí	 vyvinula	naše	
vůbec	první	tříčlenná	revoluční	vláda	ve	složení	T.	G.	Masaryk,	
E.	Beneš	a	M.	R.	Štefánik.	Bez	těchto	mužů	října	operujících	
v	zahraničním	odboji	by	revolta	proti	císařství	nemusela	být	tak	
úspěšná	ani	tak	poklidná.	

Nová	vlast	Čechů	a	Slováků	však	nepatřila	pouze	jim.	Para-
doxem	je,	že	vznikla	jako	odraz	národnostních	sporů	německo	
–	slovanských	uvnitř	monarchie,	ale	na	stejný	problém	navázala	
i	ona.	Velké	národnostní	skupiny	Němců	a	Maďarů	de	facto	po	
dvaceti	 letech	 mladé	 a	 bouřlivě	 se	 rozvíjející	 Československo	
pohřbily.	Po	druhé	světové	válce	se	naše	republika	opět	spoji-
la	a	opět	se	projevily	i	národnostní	problémy.	Tyto	nedokázala	
utlumit	ani	federalizace	státu	koncem	šedesátých	let	minulého	
století.	 Definitivní	 konec	 Československa,	 které	 naši	 otcové	
a	dědové	tolik	milovali	a	pro	které	tolik	obětovali,	přišel	po	75		
letech	jeho	existence.	Obrovská	a	pochopitelná	touha	po	sebe-
určení	Slováků	vyvrcholila	1.	ledna	1993,	kdy	se	na	mapě	Evropy	

vedle	sebe	objevily	samostatně	jak	Česká,	tak	Slovenská	repub-
lika.	To,	že	především	českým	zemím	více	přirostlo	bývalé	Čes-
koslovensko	k	srdci,	dokazuje	převzetí	státních	symbolů	vlajky	
a	státního	znaku.	To,	že	právo	Slováků	na	samostatnost	a	sebe-
určení	bylo	opodstatněné,	zase	dokazuje	fakt,	že	naše	vzájemné	
vztahy	nebyly	nikdy	tak	dobré	a	tak	blízké	jako	dnes.	Dovolím	
si	 tvrdit,	 že	 75letá	 společná	 cesta	 je	 zásluhou	 Československé	
republiky,	jejíž	vznik	si	dnes	připomínáme.

Dovolte	mi	dnes	po	98letech	se	obrátit	k	nejvýraznější	posta-
vě	té	doby	–	k	tehdejšímu	prezidentu	T.	G.	Masarykovi.	Dovolte	
mně	zakončit	tento	projev	jeho	slovy,	pronesenými	na	půdě	Ru-
dolfína	28.	října	1919	u	příležitosti	prvního	výročí	samostatnosti.	
Myslím,	že	jeho	slova	jsou	platná	trvale:	Budiž zdůrazněno se vší 
rozhodností, že náš nový stát, že republika a demokracie potřebují 
vedle svého administračního aparátu a armády také pevný mravní 
základ. Bez mravních, bez charakterních jedinců, bez zdravých ro-
din, bez věrného přátelství, bez lokálnosti k různým společenským 
organizacím, jejichž jsme členy, bez solidnosti ve vší naší činnosti 
nemůže být silné republiky. Demokracie bez uznání mravní autority, 
autority zásad a povolaných osob je nemožna.“

Členové	dechové	hudby	Novovešťanka	zpestřili	svými	sklad-
bami	společenskou	událost.	V	jejich	podání	zazněla	i	naše	krás-
ná	československá	hymna.	Poté	všichni	uctili	památku	polože-
ním	kytice	našemu	prvnímu	prezidentu	T.	G.	Masarykovi.

Nezapomínejme	na	vznik	Československa,	kdy	 jsme	získali	
svobodu.

Miroslava Vajdíková
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Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2016
Ve	 dnech	 2.	 a	 3.	 12.	 2016	 se	 v	 Památkovém	 domě	 konala	

akce	s	názvem	„Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 
2016“.	Jednalo	se	o	akci,	která	probíhá	v	celé	České	republice	
již	popáté.	U	nás	v	obci	to	však	byl	její	první	ročník.	Účelem	této	
akce	je	potěšit děti z chudších rodin, dětských domovů a azy-
lových domů.	Úkolem	těch,	co	se	chtěli	zúčastnit,	bylo	naplnit	
se	svými	dětmi	krabici	od	bot	dětskými	dárky,	zabalit,	viditel-
ně	popsat,	pro	jaký	věk	a	pohlaví	 je	dárek	určen,	a	přinést	na	
sběrné	 místo.	 Po	 „uzavření“	 našeho	 sběrného	 místa	 byly	 dár-
ky	rozděleny	na	místa,	která	po	oslovení	o	ně	projevila	zájem.	
Konkrétně	 to	 byl	 Dětský domov Bojkovice,	 Azylový dům pro 
matky s dětmi Uherský Brod, PETRKLÍČ - azylový dům pro 
ženy a matky s dětmi, Uherské Hradiště – Vésky, Dětský domov 
Uherské Hradiště	a	v	poslední	řadě	chudší rodiny	ze	Zlínského	
a	Jihomoravského	kraje.

Akce	se	povedla,	zúčastnili	se	nejen	místní,	ale	i	přespolní.	
Celkem	bylo	vybráno	271	dárků.	Touto	cestou	bych	chtěla	po-
děkovat	Obci Ostrožská Nová Ves	za	propůjčení	prostor	Památ-
kového	domu,	své rodině	za	pomoc	při	rozdělování	a	rozvozu	
většiny	 dárků,	 Vlastimilu Basovníkovi	 za	 propůjčení	 auta	 na	
rozvoz	 dárků	 a	 manželům Plevákovým	 za	 pomoc	 při	 rozvozu	
zbylých	dárků	na	další	sběrné	místo	v	České	republice.	Poslední	

a	největší	dík	patří	všem lidem s velkým srdcem,	kteří	přinesli	
dárek	a	tím	se	zasloužili	o	plamínky	štěstí,	které	se	dětem	rozzá-
ří	pod	stromečkem,	až	uvidí	to,	co	jim	přinesl	Ježíšek.

Iva Bedřichová

Ohlédnutí za podzimním setkáním seniorů
Ve	čtvrtek	13.	října	2016	se	v	sále	Orlovny	sešlo	na	120	na-

šich	seniorů	starších	75	let.	Tradičního	setkání,	které	připravily	
členky	sboru	pro	občanské	záležitosti	ve	spolupráci	s	obecním	
úřadem,	se	zúčastnili	i	hosté.	Předsedkyně	SOZ	Mgr.	Světla	Mi-
táčková	přivítala	všechny	přítomné.	Všem	popřála	hodně	zdraví	
a	příjemné	odpoledne.	Pan	 starosta	 Ing.	Pavel	Botek	všechny	
pozdravil,	poděkoval	občanům	za	účast	ve	volbách	a	informoval	
přítomné	o	největší	akci	v	roce	2016	-17,	tj.	o	výstavbě	budovy	
obecního	úřadu,	knihovny	a	 rekonstrukci	kina.	Paní	místosta-
rostka	Ing.	Jaroslava	Bedřichová	taktéž	všechny	přivítala,	podě-
kovala	za	účast	ve	volbách	a	seznámila	přítomné	o	akcích,	které	
proběhly,	probíhají	a	proběhnou.	Byl	dokončen	sportovně	od-
dychový	areál		–	„BIKEPARK	A	ODPOČIVADLO,	Ostrožská	
Nová	Ves,	EUROVELO	4“,	úprava	okolí	a	nový	chodník	okolo	
nádraží,	hřiště,	ke	koupališti,	ke	Slováckému	dvoru.		Bylo	vybu-
dováno	nové	parkoviště	před	Slováckým	dvorem	a	sportovním	
areálem.	Další	velkou	akcí,	která	se	podařila,	je	úprava	a	oprava	
hřbitova	a	hřbitovní	zídky.	V	měsíci	listopadu	probíhalo	vybu-
dování	nové	části	urnového	háje	v	moderní	podobě.	Byla	do-
končena	místní	komunikace	v	ulici	Padělky	a	Kopanice	–	u	Du-
fkáče.	 Velmi	 pěknou	 akcí	 bylo	 vysvěcení	 kapličky	 Boží	 muka	
za	hotelem	U	Lázní,	která	 se	opravila	z	větší	 části	financemi,	

které	obec	získala	z	Ministerstva	pro	místní	rozvoj.	Co	se	letos	
již	nebude	realizovat,	 je	chodník	v	ulici	Osvobození,	kde	 jsou	
velké	problémy	s	komunikací	a	vyřizováním	na	úřadech.	Vede-
ní	obce	nechce,	aby	na	zimu	byl	chodník	rozkopaný.	Tato	akce	
proběhne	hned	na	jaře	2017.	Pan	MUDr.	Jaromír	Mrazík	a	pan	
P.	 Josef	 Kuchař	 se	 omluvili	 pro	 pracovní	 vytížení	 mimo	 naši	

obec,	ale	nezapomněli	všechny	přítomné	pozdravovat	a	popřáli	
jim	pevné	zdraví.	Setkání	se	zúčastnila	i	MUDr.	Eva	Stránská,	
která	všechny	své	pacienty	obešla,	porozprávěla	nimi,	popřála	
přítomným	 jen	 a	 jen	 pevné	 zdraví.	 Všechny	 seniory	 potěšilo	
vystoupení	 dětí	 MŠ	 pod	 vedením	 paní	 učitelek,	 pěvecký	 sbor	
ZŠ	pod	vedením	paní	učitelky	Mgr.	Jany	Melichárkové.	Velmi	
příjemné	bylo	vystoupení	pěveckého	sboru	Denice	a	Krasavců.	
K	poslechu	a	tanci	hrál	pan	František	Koryčanský.	Pak	už	byl	
čas	 na	 přátelské	 povídání,	 vzpomínání	 na	 léta	 minulá,	 na	 bo-
haté	občerstvení,	zpěv	i	taneček.	Sólo	měly	spolužačky	ročníku	
1935	od	svých	spolužáků	a	taktéž	sólo	měla	i	paní	místotarost-
ka.	A	tak	chlapci	–	senioři	-	vytančili	i	své	spolužačky	–	senior-
ky.	Celé	odpoledne	panovala	dobrá	přátelská	nálada.	Všichni	
jsme	byli	mile	překvapení	z	velké	účasti	seniorů.	Za	roky,	kdy	se	
setkání	organizuje,	ještě	takový	počet	účastníků	nebyl.		Máme	
z	toho	velkou	radost.	A	jestli	seniorů	bude	stále	přibývat,	a	to	
bychom	byli	velmi	rádi,	museli	bychom	posezení	 již	přichystat	
ve	 sportovní	hale.	Děkujeme	manželům	Hrachovským	za	při-
chystání	 Orlovny,	 manželům	 Lukášovým	 a	 paní	 Hance	 Hlůš-
kové	 za	 výborné	 občerstvení,	 pomoc	 při	 obsluze	 seniorů,	 za	
chutné	chlebíčky	z	pekárny.	Ještě	jednou	všem	organizátorům,	
seniorům,	hostům	i	účinkujícím	mnohokrát	děkujeme	a	určitě	
se	všichni	těšíme	na	další	setkání.	

Na	fotografie	ze	setkání	se	podívejte	na	stránkách	obce.
Miroslava Vajdíková
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Nejstarší občané naší vesnice
Naše	obec	za	rok	2016	má	17	občanů,	kteří	oslavili	90	a	více	

let.	Spoluobčané	 jsou	uvedeni	podle	měsíce,	ve	kterém	se	na-
rodili:

František Snopek – 90 let, Antonín Hubíček – 94 let, Marie 
Červenáková – 92, Jarmila Kusáková – 90, Paulína Kupcová 
– 91, Matěj Jurásek – 95, Marie Speierlová – 91, Josef Stuž-
ka – 91, Hedvika Hrušková – 91, Vlasta Galušková – 92, Anna 
Predková – 91, Karel Ondrovčík – 97, František Potrusil – 90, 
Božena Lučná – 96, Vlasta Ondračková – 91, Ludmila Vavřin-
cová – 93, Marie Bezděková (Domovinka) – 96.

Nejstarší občan Ostrožské Nové Vsi je pan Karel Ondrov-
čík, nejstarší občankou je paní Božena Lučná.

Všem našim občanům přejeme stále pevné zdraví, pohodu 
a krásný podzim života.

Občanů,	kteří	oslavili	90	a	více	let,	mohlo	být	v	naší	obci	více.	
Ale	ve	vysokém	věku,	bohužel	zdraví	přestalo	sloužit	a	oni	už	
nejsou	mezi	námi.	V	roce	2016	jsme	se	rozloučili	s	těmito	obča-
ny:	Anna Brauerová – 93, Růžena Jurásková – 95, Josef Kuče-
ra – 93, Květoslava Polehňáková – 91, Růžena Raisiglová – 92, 
Anna Verbíková – 94, Marie Křápková nedožitých – 90 a nedo-
žité 91 Helena Hůsková, Marie Červenáková – 95. Taktéž v DD 
– Marie Stužková – 90, Marie Vrbová nedožitých – 90, Vlastimil 
Vrba – 90, Marie Jelénková – 94.

Miroslava Vajdíková

Předvánoční návštěvy v domovech pro seniory
Stalo	se	již	tradicí,	že	v	předvánočním	čase	navštěvují	zástup-

ci	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 domovy	 důchodců.	 Nebylo	 tomu	
jinak	ani	8.	prosince	2016.	Naše	občany	potěšily	místostarostka	
Ing.	Jaroslava	Bedřichová,	paní	Anna	Májíčková,	paní	Dagmar	
Botková,	Mgr.	Miroslava	Vajdíková	a	paní	Ludmila	Zdráhalová.	
V	 příjemném	 prostředí	 společenských	 místností	 čas	 příjemně	
ubíhal.	Bylo	o	čem	povídat.	Naši	spoluobčané	se	zajímali	o	dění	
v	obci,	ptali	se	na	své	bývalé	sousedy,	známé.	Naši	představitelé	
informovali	přítomné	o	tom,	co	se	za	rok	2016	nejdůležitější	udá-
lo.	Další	informace	získali	z	Profilů,	které	vychází	5x	za	rok.	Za	
některými	obyvateli	domovů	jsme	museli	 jako	zástupci	obce	na	
pokoj,	neboť	zdravotní	stav	jim	nedovolil	vstát	z	lůžka.	Předsta-
vitelé	obce	předali	našim	seniorům	balíčky	s	ovocem,	kosmetické	
balíčky	a	výtisky	Profilů.	Posezení	se	spoluobčany	bylo	velmi	pří-
jemné	a	dárečky	jim	udělaly	velkou	radost.	Všichni	jsme	si	navzá-
jem	popřáli	 šťastné	 svátky,	hodně	zdraví,	 což	 senioři	potřebují,	
a	pohody.	Kvůli	náročnosti	práce	v	předvánočním	čase	předsta-
vitelů	obce	obdržely	spoluobčanky	v	Kokorech,	Kvasicích	balíčky	
poštou.	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	na	ně	nezapomněla	a	taktéž	
jim	přála	krásné	Vánoce,	pohodu	a	zdraví.
Naši spoluobčané od 1. 1. 2016 v domovech:
Domov důchodců Buchlovice:
Ludmila	Ťoková

Domov pro seniory Uherské Hradiště:
Marie	Hanáková,	Josef	Zajíc,	František	Snopek,	Marie	Kusáková.
Domovinka Uherský Ostroh:
Marie	 Bezděková,	 Marie	 Zajíciová,	 Marie	 Bočková,	 Lubomír	
Jurásek,	Hedvika	Čápková,	Ludmila	Konečná,	Ludvík	Boček.
Ústav	sociální	péče	Velehrad:	Vladimír	Vítek,	Jolana	Žigová.
Ústav	sociální	péče	pro	dospělé	Kokory:	Ludmila	Botková.
Ústav	sociální	péče	Kvasice:	Milada	Botková.

Miroslava Vajdíková

Poděkování
Začátkem	měsíce	října	jsem	se	podrobil	v	našich	novoveských	lázních	rehabilitaci.	Při	vstupu	do	recepce	jsem	se	setkal	

s	milým	přijetím	od	paní	recepční.	Dále	jsem	byl	mile	přijat	paní	ředitelkou	lázní,	vrchní	sestrou	a	primářem.	Jinak	bych	chtěl	
vyzdvihnout	obětavou	práci	všech	sestřiček	a	děvčat	od	van.	Zvlášť	bych	chtěl	poděkovat	masérkám	za	jejich	fyzickou	práci.	

Po	této	rehabilitaci	se	cítím	skvěle	a	všem	podobným	pacientům	naše	novoveské	lázně	doporučuji.	
Václav Trčka  
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Za tetičkou Marií Červenákovou (1921 – 2016)
Dnes	už	se	tetička	neříká,	ale	Marii	Červenákové	toto	ozna-

čení	 patří,	 protože	 byla	 hluboce	 vkořeněna	 do	 novoveského	
světa,	 ostatně	 byla	 to	 poslední	 Novovešťanka,	 která	 chodila	
v	tradičním	oblečení	„po	sedlcky“,	byť	léta	už	skoro	jen	doma.	
Posledního	října	jsem	byl	u	ní	na	návštěvě,	byla	to	vlastně	ná-
vštěva	 jaksi	pracovní.	O	měsíc	později,	
dne	 29.	 listopadu	 Marie	 Červenáková	
zemřela.

To	 vkořenění	 do	 Nové	 Vsi	 nebylo	
nadsázkou.	Narodila	 se	30.	 srpna	1921	
na	čísle	34	u	zvonice.	Její	otec	František	
Jurásek	byl	synem	slavného	Jana	Jurás-
ka	(1867	–	1943)	z	čísla	10,	který	hrál	dů-
ležitou	roli	v	životě	naší	vesnice	dlouhá	
desetiletí,	v	jejím	politickém,	hospodář-
ském	a	náboženském	životě.	Marie	ho	
ještě	velmi	dobře	znala	a	chovala	na	něj	
ty	 nejlepší	 vzpomínky.	 Maminka	 byla	
zase	 dcerou	 Matěje	 Kunovjánka,	 jed-
noho	 ze	 zakladatelů	 mlékárny.	 Obraz	
tohoto	 svého	 stařečka	 a	 stařenky	 visel	
v	jejím	pokoji.	Když	se	Marie	provdala	
za	Františka	Červenáka	z	čísla	24,	zase	
navázala	úzký	vztah	se	stařenkou	Marií	
Červenákovou	(1865	–	1950),	která	byla	
zachráněna	jako	jednoroční	dítě	v	době	
cholery	1866.	A	dalo	by	se	pokračovat.	
Od	dětství	tedy	v	prostředí	vlastní	rodi-
ny	se	sžívala	se	vším,	čím	Nová	Ves	v	19.	a	ve	20.	století	žila.

Dědinu	v	Nové	Vsi	neopustila,	dostala	dům	číslo	126	po	pří-
buzných	 a	 zde	 žila	 v	 kruhu	 své	 rodiny	 až	 do	 konce.	 Její	 život	
byl	poznamenán	i	velkou	bolestí,	když	přišla	o	syna	Vladimíra,	
kterého	jako	chlapce	zabil	elektrický	proud.	Dvě	dcery	se	svými	
rodinami	ji	byly	stále	nablízku,	doma	pak	nacházela	i	společné	
zájmy	na	poli	historie.

Tetička	Červenáková	sama	říkala,	že	měla	vždy	ráda	práci,	
pořádek	a	dějiny.	Žila	prací	v	zemědělství,	prací	doma	pro	ro-
dinu	a	žila	historií	obce.	Sama	často	uváděla,	že	v	hradišťském	
archívu	studovala	prameny	třiatřicetkrát.	Své	historické	znalosti	
čerpala	nejen	z	vypravování	pamětníků,	nejen	z	četby,	ale	také	
z	 archivních	pramenů.	 Vytvořila	unikátní	dílo,	 když	 zpracova-
la	pramennou	synchronizaci	majitelů	všech	novoveských	domů	
podle	 Josefského	 katastru	 z	 roku	 1789,	 katastru	 z	 roku	 1820	
a	 sčítacích	 operátů	 z	 let	 1857,	 1869,	 1880,	 1890,	 1900	 a	 1910.	
Tyto	 její	 tabulky	 jsou	 jedinečnou	 pomůckou	 pro	 toho,	 kdo	 se	
zabývá	dějinami	naší	 vesnice,	dějinami	 rodů,	 gruntů	a	historií	
zástavby	 obce.	 Jiným	 důležitým	 dílem	 byly	 seznamy	 „funkcio-
nářů“,	 čili	 obecních	 pastýřů,	 ponocných,	 kostelníků,	 varhaní-
ků,	 starostů	 a	 dalších.	 Třetím	 důležitým	 okruhem	 jsou	 zprávy	

o	různých	osobnostech	a	událostech,	lidech,	které	poznala	nebo	
o	kterých	slyšela.	K	některým	měla	zvláštní	sympatie,	 jako	byl	
stařeček	Tomanec,	který	vodil	procesí	na	Hostýn,	nebo	strýček	
Kunovjánek,	 který	 vystudoval	 techniku	 v	 Curychu	 a	 později	
šéfoval	slovenským	elektrárnám.	Zachytila	 také	zajímavosti	ze	

života	 stařenky	 svého	 manžela	 Marie	
Červenákové.	 Před	 pár	 desetiletími	 si	
koupila	 velký	 sešit	 formátu	 A4,	 linko-
vaný,	s	 tvrdými	deskami,	a	začala	psát.	
Naplňovala	 pokyn	 antických	 myslitelů	
–	 ani	 den	 bez	 psaní.	 Těchto	 sešitů	 je	
celá	 řada.	 Je	pravda,	 že	když	 se	blížila	
pětadevadesátka,	nepsala	už	každý	den.	
Když	 do	 svých	 sešitů	 nepsala	 historii,	
zapisovala	 aktuální	 události,	 postřehy,	
myšlenky.	 Podařilo	 se	 ji	 pohnout,	 aby	
psala	i	do	Profilu.	A	dělila	se	o	své	his-
torické	materiály	s	každým,	kdo	měl	zá-
jem.	Byla	velmi	ráda,	když	někdo	přišel	
a	ona	si	s	ním	mohla	o	historii	povyprá-
vět.	Já	i	mnozí	další,	když	jsme	nevěděli,	
nerozuměli	 něčemu	 ze	 starého	 novo-
veského	života,	 věděli	 jsme,	 že	u	 tetič-
ky	Červenákové	najdeme	radu	i	zásobu	
informací.	Podařilo	se	jí	vytvořit	solidní	
sbírku	 fotografií	a	 je	úctyhodné,	že	 fo-
tografie	 popsala,	 takže	 nejsou	 pouhým	
obrázkem,	ale	mají	konkrétní	výpovědní	

hodnotu.	Asi	by	nikdo	nečekal,	že	vesnická	žena	pracující	v	ze-
mědělství	a	pouze	se	základním	vzděláním	bude	renomovanou	
znalkyní	dějin	obce,	že	bude	systematicky	a	metodicky	pracovat	
a	že	zanechá	bohatou	pozůstalost	historickou	a	literární.

O	tetičce	Červenákové	se	dá	říci	to,	co	si	lidé	v	poslední	době	
často	přejí	–	umřela	zdravá.	Poslední	léta	trávila	ve	svém	poko-
ji	v	novém	domě,	obvykle	dobře	upravená	a	oblečená	v	čistém	
selském	oděvu	seděla	u	stolu	a	pracovala	nebo	se	modlila.	Když	
už	nemohla	do	kostela,	kněží	 jí	přinášeli	svaté	přijímání,	stála	
o	svatou	zpověď.	Modlila	se	za	celou	rodinu	i	za	obec.	Udržo-
vala	si	výbornou	paměť.	Každý	večer	před	spaním	si	opakovala	
podle	vlastivědy	Uherskohradišťsko	jména	všech	vesnic	a	měst	
okresu	s	datem	první	historické	zmínky	o	daném	místě.	A	tak	jí	
paměť	sloužila	až	do	konce.

Jednou	musí	na	této	zemi	všechno	skončit.	I	pozemský	život	
Marie	Červenákové	se	uzavřel.	Život	dobrý,	příkladný,	bohatý	
na	ovoce.	Třebaže	nezastávala	 funkce,	nevydala	knihy,	nebyla	
mediální	 hvězdou,	 nikdy	 nebude	 možné	 její	 jméno	 z	 žádných	
dějin	obce	vynechat.	Dala	příklad,	že	obyčejný	lidský	život	může	
být	naplněn	něčím,	co	je	originální	a	mimořádné.

Vladimír Teťhal

Kostelník pan Josef Konečný
Po	 52	 letech	 ukončil	 ve	 svých	 80	 letech	 službu	 kostelníka	

v	naší	farnosti	pan	Josef	Konečný.	Této	služby	se	ujal	za	působe-
ní	Otce	Otakara	Holuba.

Při	svém	zaměstnání	a	starosti	o	rodinu	to	byla	každodenní	
služba	v	kostele,	příprava	na	bohoslužby,	služba	u	oltáře,	dohled	
na	ministranty,	na	pořádek	v	sakristii	a	v	kostele,	uklízení	sněhu	
v	zimě,	otvírání	a	uzamykání	kostela	a	částečně	starost	o	provoz	
kostela.	Byla	to	každodenní,	dobrovolná	činnost.

10.	května	2014	mu	bylo	za	tuto	službu	uděleno	vyznamená-
ní	od	olomouckého	arcibiskupa	Mons.	Jana	Graubnera	v	kated-
rále	sv.	Václava	v	Olomouci.

Za	jeho	neúnavnou	službu	pro	naši	farnost	mu	patří	veliké	„	
Pán	Bůh	zaplať“.		 novoveští farníci
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Podzimní prázdniny na Pastelce
O	 podzimních	 prázd-

ninách	 děti	 nemusely	 do	
školy	 a	 místo	 toho	 mohly	
s	 námi	 řádit	 ve	 Smajlíkově	
a	 v	 Aquaparku.	 Děti	 na	 vý-
letech	spotřebovaly	část	svo-
jí	přebytečné	energie,	kterou	
ovšem	v	zápětí	doplnili	v	po-
době	 všelijakých	 dobrůtek	
v	 bufetu.	 Rodičům	 jsme	 je	
předali	 v	 plném	 počtu	 a	 se	
zdravou	růžovou	barvou	tvá-
řiček.

Hana Maxerová

Klauni děsí lidi už i v Uherském Ostrohu
„Vítejte	v	muzeu	oživlých	stra-

šidel.	Nedotýkejte	se	exponátů,	ji-
nak	se	exponáty	mohou	dotknout	
vás,“	 s	 těmito	 slovy	 vás	 přivítaly	
průvodkyně	 na	 strašidelné	 stez-
ce	 Muzea	 strašidel	 v	 Uherském	
Ostrohu,	 která	 se	 pro	 všechny	
odvážlivce	 otevřela	 v	 sobotu	 29.	
10.	 2016.	 Celou	 akci	 zahájil	 lam-
pionový	 průvod	 strašidýlek,	 který	
vedl	až	na	místo	činu.	Návštěvníci	
muzea	 mohli	 tentokrát	 prozkou-
mat	 všechny	 prostory	 DDM,	 od	

sklepa	až	po	půdu,	a	nestačili	se	divit.	Ze	
všech	temných	zákoutí	se	ozývaly	hororo-
vé	zvuky,	vřískot	a	nervydrásající	 smích,	
to	 vše	 se	 mísilo	 s	 vyděšenými	 výkřiky	
příchozích,	 při	 kterých	 vyvstávaly	 obavy	
a	rostlo	napětí.	Nikdo	si	nemohl	být	ničím	
jistý,	upíři,	zombie,	smrtka	nebo	klaun,	ti	
všichni	číhali	na	bezbranné	lidské	bytos-
ti	a	vychutnávali	si	jejich	strach.	Nastalé	
ticho	půdy	prořízl	tísnivý	zvuk	motorové	
pily	a	vzduch	byl	cítit	benzínem.	Tam	už	
se	 někteří	 ani	 neodvážili	 a	 nebojácným	
zmizel	úsměv	z	tváře.	 Hana Maxerová

DDM Pastelka připravuje tyto akce:
20. 1.  Holčičí mejdan speciál s nocováním

Akce	pro	všechny	správné	holky,	klukům	vstup	zakázán!
21. 1.  Kurz tvoření Pohodář – tvoření z fima

DDM	Pastelka	zve	všechny	ženy	i	muže	od	15	let	na	kurz	Po-
hodář	s	Petrou	Dvouletou.	Kdy:	15:00	-	17:00	hod.;	kde:	DDM	
Pastelka;	cena:	100	Kč.	Přidejte	se	k	nám	a	přihlaste	se	na	tvoře-
ní	z	hmoty	FIMO.	V	ceně	káva	nebo	čaj	zdarma.
3. 2.  Pololetní prázdniny v pohybu

DDM	Pastelka	pořádá	zábavný	dopolední	a	odpolední	pro-
gram	pro	děti	od	6	let	plný	her,	soutěží	a	sportování.	Po	progra-
mu	je	možnost	zúčastnit	se	nocování	na	Pastelce.
4. 2.  Kurz tvoření Pohodář – keramika, hrnčířský kruh

DDM	Pastelka	zve	všechny	ženy	i	muže	od	15	let	na	kurz	
Pohodář	 s	 Ilonou	 Bělíkovou.	 Kdy:	 15:00	 -	 17:00	 hod.;	 kde:	
DDM	Pastelka;	cena:	100	Kč.	Přidejte	se	k	nám	a	přihlaste	se	
na	další	kurz,	na	kterém	můžete	tvořit	z	keramické	hlíny	a	vy-
zkoušet	 si	práci	na	hrnčířském	kruhu.	V	ceně	káva	nebo	čaj	
zdarma.
únor 2017  Karneval na ledě V říši divů

DDM	 Pastelka	 zve	 všechny	 na	 tradiční	 Karneval na ledě,	
který	 se	bude	konat na Zimním stadionu v Uherském Ostro-
hu.	Termín	bude	upřesněn	dle	rozpisu	ledové	plochy	stadionu.	
Všechny	děti	se	mohou	těšit	na	cenu	za	splnění	úkolů,	odměně-
ny	budou	také	nejoriginálnější	masky.
11. 2.  Valentýnská diskotéka na DDM Pastelka

Pro	 všechny	 holky	 a	 kluky	 je	 tu	 párty	 na	 Valentýna	 na-
bitá	 disko	 hudbou,	 veselými	 soutěžemi	 a	 bohatou	 tombo-
lou.	 K	 zakoupení	 bude	 občerstvení	 a	 valentýnské	 mícha-
né	 nealko	 nápoje.	 U	 vstupu	 bude	 pro	 každého	 připraven	
malý	 dáreček.	 Kdy:	 od	 16:00	 do	 18:00	 hod.;	 vstupné:	 30	 Kč;	
tombola:	20	Kč.

13. – 19. 2.  Filmové prázdniny – jarní prázdniny na DDM Pas-
telka

Pro	všechny	děti,	které	se	nechtějí	o	jarních	prázdninách	doma	
nudit,	připravil	DDM	Pastelka	na	motivy	filmů	veselá	hravá	do-
poledne.	Program	na	jednotlivé	dny	bude	upřesněn	na	plakátech.
23. 2.  Okrskové kolo Recitační soutěže pro základní školy

Kdy:	od	9:00	hod.;	Kde:	divadelní	sál	DDM	Uherský	Ostroh.	
Prezence	soutěžících	od	8:30	hod.	Těšíme	se	na	všechny	malé	
recitátory	a	diváky.
4. 3.  Kurz tvoření Pohodář – malování na trička

DDM	Pastelka	zve	všechny	ženy	i	muže	od	15	let	na	kurz	Po-
hodář	s	Dagmar	Raušovou.	Kdy:	15:00	-	17:00	hod.;	kde:	DDM	
Pastelka;	cena:	100	Kč.	Přidejte	se	k	nám	a	přihlaste	se	na	další	
kurz,	na	kterém	se	naučíte	malovat	na	trička.	V	ceně	káva	nebo	
čaj	zdarma.
1. 4.  Kurz tvoření Pohodář – pečení jidášů

DDM	Pastelka	zve	všechny	ženy	 i	muže	od	15	 let	na	kurz	
Pohodář	 s	 Ivetou	 Zalubilovou.	 Kdy:	 15:00	 -	 17:00	 hod.;	 kde:	
DDM	Pastelka;	cena:	100	Kč.	Přidejte	se	k	nám	a	přihlaste	se	na	
další	kurz,	na	kterém	budeme	péct	tradiční	velikonoční	jidáše.	
V	ceně	káva	nebo	čaj	zdarma.
3. – 12. 4.  Velikonoční zvyky:

výukový	program	pro	třídní	kolektivy	1.	stupně	ZŠ	a	mateř-
ské	školy.	Děti	se	zábavnou	formou	seznámí	se	svátky	jara	a	se	
zvyky	 s	 nimi	 spojenými.	 Součástí	 programu	 jsou	 i	 tvořivé	 díl-
ničky,	kde	si	děti	budou	moci	vyrobit	krásné	tematicky	laděné	
dekorace.	V	případě	zájmu	nás	kontaktujte	na	tel.:	602	732	734.

13. – 14. 4. Velikonoční prázdniny –	zábavný	program	pro	
děti	v	době	prázdnin.

Více	 informací	 na	 www.ddmpastelka.cz	 nebo	 tel.	 čísle	
775	582	885	a	na	plakátcích.
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Halloweenský speciál v mateřském centru Zvoneček
Halloween	jsme	slavili	také	

v	 našem	 mateřském	 centru	
Zvoneček,	 a	 to	 2.	 listopadu	
2016.	Děti	se	nebály	a	prolezly	
tajemným	 tunelem,	 profrčely	
dýňovým	 slalomem,	 zaútočily	
na	 netopýry,	 vyrobily	 si	 s	 ma-
minkami	krásné	strašáky	a	pře-
šly	přes	pavoučí	stezku.	Děku-
jeme	všem	maminkám	i	dětem	
za	 účast	 a	 budeme	 se	 těšit	 na	
další	akci.

Petra Dvouletá

obce/škola

Ten vánoční čas, dočkali jsme zas
Adventní střípky z mateřské školy

Nejkouzelnější	období	 roku	 jsme	v	mateřské	škole	zahájili	
v	sobotu	26.	 listopadu,	kdy	předškolní	děti	vystoupily	se	svým	
pásmem	koled	a	 říkanek	na	adventním	zpívání	u	Památkové-
ho	 domečku.	 Děti,	 které	 se	 na	 tuto	 první	 adventní	 akci	 pilně	
připravovaly,	sklidily	velký	potlesk	a	odměnou	jim,	kromě	slad-
kého	balíčku,	byl	krásný	první	vánoční	zážitek	při	rozsvěcování	
obecního	vánočního	stromu.	Další,	již	tradiční	akcí	naší	mateř-
ské	školy	bývá	koledování	„barborek“.	Nebylo	tomu	jinak	i	le-
tos.	Tři	děvčátka,	převlečená	do	bílého	za	sv.	Barbory,	všechny	
děti	v	mateřské	škole	seznámily	s	 touto	starou	tradicí.	Děti	 si	
tak	do	svých	tříd	kromě	sladkostí	odnesly	čerstvě	natrhané	třeš-
ňové	větvičky	a	budou	čekat	do	Vánoc,	zda	jim	rozkvetou.

Dalším	 dlouho	
očekávaným	dnem	
byl	 5.	 prosinec.	
Dočkali	 jsme	 se.	
Konečně	 navštívil	
školku	sv.	Mikuláš	
se	 svými	 tradiční-
mi	pomocníky.	Na	
tento	 den	 se	 děti	
(některé	 více,	 ně-
které	méně)	 těšily	
a	 pilně	 připravo-
valy.	 Celá	 školka	
byla	 vyzdobena.	
Všude	 obrázky	
pro	Mikuláše,	čer-
ta	 i	 andílka.	 Na-
cvičené	 básničky	
i	 písničky.	 Letos	
jsme	 tento	 den	

spojili	 nejen	 s	 čertovskou	 školkou,	 ale	 i	 se	 školkou	 anděl-
skou.	 Děti	 si	 tak	 mohly	 vybrat,	 v	 jakém	 kostýmu	 tento	 den	
prožijí.	Prostě	všechno	tak,	jak	má	být,	abychom	mohli	uctít	
tak	vzácnou	návštěvu.	Celý	den	se	vydařil,	Mikuláš	děti	po-
chválil,	 andílek	 pohladil	 a	 čert,	 i	 když	 se	 těšil,	 neměl	 koho	
kárat	nebo	si	snad	odnášet.

Ihned	po	Mikuláši	se	děti	s	paní	učitelkami	začaly	připra-
vovat	na	vánoční	besídky,	spojené	 i	 letos	s	 tvořivými	dílnič-
kami.	 Čeká	 je	 ještě	 spousta	 práce.	 Nacvičit	 pásma,	 vyrobit	
dárečky	a	přáníčka,	vyzdobit	třídy	atd.	Ale	všechno	to	určitě	
zvládnou	a	besídky,	které	jsou	letos	naplánovány	na	16.	pro-
since,	budou,	jako	každý,	rok	kouzelné.	

Kolektiv	mateřské	školy	přeje	všem	dětem,	rodičům	a	ce-
lým	jejich	rodinám	klidné	a	spokojené	Vánoce	a	do	nového	
roku	hodně	zdraví,	štěstí	a	spoustu	vzájemné	lásky.

 Kateřina Kusáková
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Adventní věnečky ve školní družině
Ve	 středu	 23.	 11.	 2016	 se	 uskutečnila	 tradiční	 akce	 školní	

družiny,	a	to	zdobení	adventních	věnečků	dětí	společně	se	svý-
mi	rodiči.	Tuto	akci	 jsme	opět	dělali	ve	spolupráci	s	p.	Jarmi-
lou	Burdovou,	která	byla	všem	k	ruce	nejen	radou,	ale	i	činem.	
Práce	šla	všem	pěkně	od	ruky	a	všichni	si	odnesli	domů	krásné	
adventní	věnečky,	na	kterých	již	tuto	neděli	zapálí	první	svíčku

Danuše Botková

Adventní zpívání
I	letos	byl	adventní	čas	v	Ostrožské	Nové	

Vsi	 zahájen	 rozsvícením	 vánočního	 stromu.	
Akce	 s	 názvem	 Adventní	 zpívání	 proběhla	
v	sobotu	26.	listopadu,	tedy	v	předvečer	prv-
ní	adventní	neděle.	Vánočním	programem	se	
již	 tradičně	 na	 pódiu	 u	 místního	 historické-
ho	domku	představily	děti	z	mateřské	školy,	
děti	 ze	 souboru	 Včelínek,	 děti	 ze	 souboru	
Pomněnka,	 pěvecký	 sborek	 základní	 školy,	
ženský	sbor	Denica	a	mužský	sbor	Krasavci.	
Kromě	 poslechu	 vánočních	 melodií	 a	 koled	
si	bylo	možné	zakoupit	drobné	vánoční	dár-
ky	 i	něco	na	 zahřátí.	Po	 závěrečné	 společné	
koledě	se	děti	s	lucerničkami	a	všichni	ostat-
ní	přesunuli	k	nazdobenému	stromu	u	hlavní	
silnice	a	pan	starosta	jej	slavnostně	rozsvítil.

Jana Melichárková

Halloween na I. stupni
25.	 10.	 2016	 si	 zástupci	 žákovského	 parlamentu	 připravili	

pro	žáky	I.	stupně	oslavu	Halloweenu.	Na	celé	dopoledne	byly	
připraveny	 různé	 soutěžní	 úkoly,	 za	 které	 jim	 odměnou	 byla	

drobná	hračka	či	malá	sladkost.	Jako	bonus	pro	zájemce	bylo	
malování	na	obličej.	Akce	se	vydařila	a	všem	se	hodně	líbila.

Zástupci žákovského parlamentu
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Mladý chemik
Soutěž	 je	určena	 žákům	a	 žákyním	9.	 tříd	ZŠ,	 je	 zaměřena	

na	 celorepublikovou	 propagaci	 chemie	 na	 základních	 školách	
a	je	velmi	populární.	V	loňském	školním	roce	se	jí	zúčastnilo	11	
814	žáků	9.	tříd	základních	škol	z	celé	ČR.	Nejlepší	z	účastníků	
získávají	hodnotné	ceny	v	regionálním	a	především	v	celostátním	
finále.	Soutěž	je	finančně	podpořena	odbornou	veřejností,	firma-
mi	podnikajícími	v	chemickém	průmyslu	a	Svazem	chemického	
průmyslu.	Soutěž	je	tříkolová	+	celostátní	finále,	které	se	usku-
teční	v	červnu	2017	na	Fakultě	chemicko-technologické	Univer-
zity	Pardubice.	Nejlepší	žáci	se	mohou	těšit	na	velmi	hodnotné	
ceny,	např.:	iPad,	LED	TV,	Playstation,	iPod,	atd.

Nejlepší	řešitelé	školního	kola	v	letošním	školním	roce	byli	
tři	žáci.

Gratulujeme	k	postupu	do	dalšího	kola,	které	se	bude	konat	
6.	12.	2016	na	SPŠ	v	Otrokovicích.

Renata Němcová

Návštěva SPŠ a OA Uherský Brod
Dne	8.	11.	jsme	jeli	na	exkurzi	na	SPŠ	a	OA	do	Uherského	

Brodu.	Když	 jsme	přijeli,	 posadili	 jsme	 se	do	 jedné	 z	 tříd,	 kde	
nás	přivítal	pan	ředitel	a	seznámil	nás	s	obory,	které	se	studují	na	
průmyslové	škole	či	obchodní	akademii.	Poté	se	nás	ujala	paní	
Juřeníková	 (manažerka	 školy),	 která	 nás	 více	 seznámila	 právě	
s	touto	školou.	Pak	následovala	prohlídka	celé	školy,	ve	které	nás	
prováděl	pan	zástupce	ředitele.	Měli	 jsme	možnost	nahlédnout	
do	učebny	elektrikářů,	kde	se	i	na	pouhé	tlesknutí	nebo	hlas	uči-
tele	vypnulo	a	zapnulo	světlo.	Dále	jsme	nahlédli	do	tělocvičny,	
posilovny	a	do	dílen.	Až	nás	provedl	pan	zástupce	školou,	sezná-
mili	 jsme	se	s	několika	učiteli.	Konkrétně	jeden	pan	učitel	umí	
programovat	roboty	a	pracovat	s	3D	tiskárnou.	Ukazoval	nám,	
jak	se	s	tím	pracuje,	dokonce	nám	ukazoval	pár	žákovských	vý-
robků,	se	kterými	vyhráli	několik	soutěží.	Po	svačině	jsme	se	roz-
dělili	a	někteří	zůstali	a	čekali	na	další	program,	jiní	se	přesunuli	
do	města	na	obchodní	akademii.	Ti,	co	zůstali,	byli	rozděleni	do	
skupinek	a	šli	si	vyzkoušet	zámečnictví,	práci	s	elektřinou,	práci	
automechanika	či	jiné	další	obory.	Ostatní,	kteří	se	přesunuli	na	

obchodní	akademii,	se	seznámili	s	obory	sociální	činnost	a	veřej-
nosprávní	činnost.	Celý	den	jsme	si	všichni	opravdu	užili.

Lucka Lukášová, Andrea Lapčíková, Kristýna Slaníková  
9. třída

Optik kontroloval zrak našich dětí
Jak	 jsme	 vás	 již	 informovali,	 na	 naší	 škole	

proběhla	v	pátek	21.	10.	2016	dobrovolná	kon-
trola	 zraku	 žáků	 5.	 -	 9.	 tříd.	 Vše	 zaštítila	 paní	
Tereza	Frýzová	z	Optikcentra	v	Uherském	Hra-
dišti,	 které	 chceme	 touto	 formou	 poděkovat.	
Během	pěti	vyučovacích	hodin	byl	zkontrolován	
zrak	 přibližně	 stovce	 žáků.	 Ve	 většině	 případů	
šlo	opravdu	jen	o	prevenci,	ale	některým	dětem	
byla	 doporučena	 kontrola	 odborným	 lékařem.	
Vaše	děti	vás	jistě	informovaly	formou	lístečku,	
který	obdržely	po	kontrole.	

Jana Jurásková

Logická olympiáda
Letos	se	naše	škola	už	počtvrté	zapojila	do	celostátní	soutě-

že	„Logická	olympiáda“,	kterou	organizuje	společnost	Menza.	
Jedná	se	o	unikátní	soutěž,	ve	které	žákům	nestačí	jen	naučené	
znalosti,	ale	naopak	se	od	nich	vyžaduje	samostatný	a	kreativní	
přístup,	logické	uvažování.	Základního	kola,	které	proběhlo	ve	
škole	13.	10.	2016,	se	zúčastnilo	16	žáků	ze	šestého	až	osmého	
ročníku.	Konkurence	byla	velká,	v	celé	republice	se	do	soutěže	
zapojilo	21	246	řešitelů,	z	našeho	kraje	to	bylo	1446	dětí.	Žádné-

mu	z	našich	žáků	se	bohužel	nepodařilo	postoupit	do	krajského	
kola.	

Ve	školním	kole	zvítězila	Alžběta	Horňáková	z	8.	ročníku,	na	
druhém	místě	se	umístila	Elen	Hendrychová	ze	7.	A	a	třetí	místo	
patřilo	 Radku	 Kalnému	 z	 8.	 ročníku.	 Vítězům	 patří	 gratulace	
a	všem	zúčastněným	pochvala	a	přání	úspěchu	v	příštím	ročníku.	

Alena Horáková
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Partyzánský samopal
Těsně	před	podzimními	prázdninami	se	konal	již	15.	ročník	

branné	soutěže	Partyzánský	samopal	v	Ostrožské	Lhotě.	O	ví-
tězství	v	 tomto	závodu	bojovalo	asi	čtyřicet	družstev	ze	sedmi	
základních	 škol.	Naši	 školu	 reprezentovaly	čtyři	 smíšené	 týmy	
žáků	druhého	stupně.	Vše	odstartovalo	 střelbou	ze	vzduchov-
ky	a	pak	už	účastníci	na	stanovištích	plnili	úkoly	ze	zdravovědy,	
topografie,	 českého	 jazyka	 i	 fyzických	 dovedností.	 Díky	 drob-
nému	dešti	 se	 trať	 stala	 záludnou	a	přišly	 i	mnohé	pády.	Nic-

méně	všichni	soutěžící	nakonec	našli	správnou	cestu	a	dorazili	
zdárně	do	cíle.	Naši	deváťáci	ve	složení	Adéla	Ryšavá,	Barbora	
Slováková,	Marian	Tvrdoň	a	Ondřej	Váverka	vybojovali	krásné	
bronzové	medaile.	Ostatní	novoveské	týmy	skončily	do	desáté-
ho	místa.	Všem	gratulujeme.

Patricie Bobková

Scénické čtení
V	pátek	18.	listopadu	zavítali	na	naši	školu	herci	Slováckého	

divadla,	kteří	se	již	několik	let	věnují	scénickému	čtení.	Tímto	
poutavým	druhem	čtení	se	herci	snaží	motivovat	děti	k	aktivní-
mu	přístupu	ke	knížce.	Tentokrát	 si	pro	děti	připravili	úryvek	

z	knihy	spisovatele	Roalda	Dahla	Čarodějnice.	Podle	reakcí	dětí	
a	jejich	pozornosti	bylo	vidět,	že	je	scénické	čtení	zaujalo.	

Budeme	se	těšit	na	příští	setkání.
Jarmila Valihrachová

Mladí turisté  
 v Pevnosti poznání

V	sobotu	19.	11.	2016	si	udělali	mladí	turisté	
výlet	do	Olomouce	do	Pevnosti	poznání	–	interak-
tivního	muzea	vědy.	I	když	celý	den	pršelo,	vůbec	
nám	to	náladu	nezkazilo.	Prošli	jsme	si	oddělení	
„Věda	v	pevnosti“,	„Živá	voda“,	„Rozum	v	hrsti“,	
„Světlo	 a	 tma“,	 „Vědecká	 výtvarka“	 a	 navštívili	
jsme	 i	 malé	 „Planetárium“.	 V	 každém	 oddělení	
bylo	 spousta	 zajímavostí	 a	 poučení.	 Někteří	 si	
stihli	 vyrobit	 i	 malý	 dárek	 a	 upomínkový	 před-
mět,	 jiní	 zkoumali	a	objevovali,	 co	 se	dalo.	Den	
nám	uběhl	jako	voda	a	už	jsme	pospíchali	na	vlak,	
který	nás	zavezl	domů.	Prožili	jsme	bezvadný	den	
plný	poučení	i	zábavy.

Danuše Botková, Eva Križanová
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Erasmus+: Návštěva turecké Doga ilkolulu v Alanyi  
– páté mezinárodní setkání

Říjen	2016	patřil	dalšímu	mezinárodnímu	setkání	v	projektu	
Paliva	budoucnosti.	Tentokrát	byla	na	řadě	naše	partnerská	ško-
la	v	Diyarbakiru.	Vzhledem	k	 tomu,	že	 se	Diyarbakir	nachází	
v	horkém	území	 turecko-syrského	konfliktu,	 z	bezpečnostních	
důvodů	 se	 	místa	 setkání	 zhostila	na	 jihozápadě	Turecka	 ško-
la	v	Alanyi.	Škola,	která	patří	do	komplexu	škol	sjednocených	
v	systému	Doga	okullari.	Jedná	se	o	soukromé	školy	s	poměrně	
vysoce	nastaveným	školným.	Patří	k	prestižním	 tureckým	ško-
lám,	do	jejichž	systému	patří	i	internáty	pro	děti	s	příliš	vzdále-
ným	bydlištěm.	Stavby	patří	k	moderním	školním	komplexům,	
je	 v	 nich	 zakomponovaný	 bazén,	 divadelní	 atrium,	 školy	 jsou	
moderní,	 vzdušné,	 v	 jednotném	 architektonickém	 stylu.	 Jsou	
zaměřeny	na	vzdělávání	jazyků,	logického	myšlení,	také	však	na	
vzdělávání	v	reálných	praktických	činnostech.	Škola	měla	malý	
ministatek,	ve	kterém	se	děti	staraly	o	drůbež	rozmanitého	dru-
hu	a	poznávaly	jejich	život.

Říjnového	setkání	se	opět	z	bezpečnostních	důvodů	zúčastnil	
pouze	učitelský	tým	ve	složení	Adéla	Botková,	Alena	Horáková,	
Jitka	Lukášová,	Markéta	Frantová,	Pavla	Sedláčková	a	Kateři-

na	Zháňalová.	Naši	žáci	se	však	tureckým	studentům	představili	
spolu	se	školou	v	krátkém	filmu,	na	jehož	tvorbě	se	sami	podí-
leli.	V	přípravných	aktivitách	 jsme	se	opět	zabývali	obnovitel-
nými	zdroji	komplexně.	A	na	 toto	 téma	 jsme	si	připravili	 i	 tři	
vyučovací	hodiny	pro	děti	na	prvním	stupni.	Záměrně	jsme	zvo-
lili	celistvý	náhled	do	této	problematiky,	protože	škola	v	Alanyi	
byla	pouze	náhradním	místem	setkání	a	děti	z	této	školy	nejsou	
přímými	účastníky	projektu.	Hodiny	byly	sestaveny	z	prezenta-
ce	a	praktických	herních	činností,	v	nichž	si	získané	vědomosti	
mohly	děti	ověřit.	Za	skvělé	výkony	byly	děti	odměněny	medailí	

s	logem	projektu	a	obrázkem	projektového	maskota	naší	školy.	
V	rámci	školních	aktivit	také	proběhly	dvě	diskusní	hodiny,	

v	nichž	se	děti	školy	Doga	Okullari	zajímaly	o	život	v	naší	zemi,	
o	školu	a	její	systém	a	ve	starších	ročnících	o	práci	na	projektu.	
Děti	byly	velmi	přátelské	a	průběh	celé	zahraniční	návštěvy	je	
velmi	zajímal.	

Součástí	práce	na	partnerských	školách	je	i	setkání	koordi-
nátorů.	Toto	setkání	proběhlo	dvakrát	a	koordinátoři	se	zabývali	
hodnocením	dosavadní	práce	a	akcemi	spojenými	s	projektem	
a	plánovali	další	projektové	aktivity,	průběh	a	financování	do-
savadních	mezinárodních	setkání	a	také	toho	následujícího,	po-
sledního,	které	se	uskuteční	v	Anglii,	a	to	v	květnu	2017.	

Mezi	další	aktivity	spojenými	s	obnovitelnými	zdroji,	kterými	
jsme	 se	 v	 Alanyi	 zabývali,	 byla	 návštěva	 světové	 výstavy	 Expo	
2016	v	Antalyi,	 letos	 s	 tématem	Zelený	život	pro	budoucí	ge-
nerace,	tedy	život	v	souladu	s	přírodou.	Rovněž	jsme	navštívili	
jednu	z	největších	vodních	elektráren	(z	bezpečnostních	důvodů	
jsme	si	ji	však	mohli	prohlédnout	jenom	zvenčí)	a	blízkou	pře-
hradu.	Po	celou	dobu	návštěvy	nás	provázeli	studenti	této	školy,	
účastnili	se	našich	aktivit,	provázeli	nás	školou	a	postupně	nám	
ji	představovali.	

	 Návštěva	 této	 soukromé	 turecké	 školy	 byla	 velmi	 zajíma-
vá.	Viděli	jsme	vzdělávání	na	prestižní	škole,	obrovskou	hrdost	
na	příslušnost	k	ní	a	odhodlání	být	ve	studiu	co	nejúspěšnější.	
Jako	malou	perličku	na	závěr	uvádím	každodenní	zahájení	vý-
uky	společným	tancem	(zumbou)	na	nádvoří	školy.	Žáci	se	za	
slunečního	svitu		spolu	se	všemi	učiteli	příjemně	naladili	na	celý	
den.	  Markéta Frantová

První výlet mladých turistů
V	sobotu	5.	11.	2016	si	mladí	

turisté	 udělali	 první	 výlet.	 Mís-
to	 původně	 plánované	 návštěvy	
Kovosteelu,	 který	 byl	 z	 důvodu	
výpadku	 elektrické	 energie	 uza-
vřen,	 se	 prošli	 po	 památkách	
Uherského	 Hradiště,	 kde	 jsme	
absolvovali	program	MIC	-	„Hra-
dišťská	hledačka	aneb	O	pokladu	
Přemysla	 Otakara	 II.“	 Bohužel	
v	zápalu	hledání	 jsme	zapomně-
li	 i	 na	 fotografování.	 Proto	 zde	
najdete	fota	jen	z	našeho	pěšího	
pochodu	 směr	 Ostrožská	 Nová	
Ves	se	zastávkou	v	lázních.

 Danuše Botková,  
Eva Križanová
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Dorostenci se zúčastnili hasičského soustředění ve Sloupu 
Zatímco	 pro	 naše	 vrstevníky	 jsou	 podzimní	 prázdniny	 vět-

šinou	plné	 lenošení	a	pohody,	pro	nás,	dorostence	z	Ostrožské	
Nové	Vsi,	to	byly	čtyři	dny	plné	usilovného	tréninku.	Ve	dnech	26.	
až	29.	října	2016	se	totiž	ve	Sloupu	v	Moravském	krasu	uskutečni-
lo	druhé	soustředění	dorostu.	Pro	nás	to	byla	první	podobná	zku-
šenost,	na	kterou	jsme	se	moc	těšili.	Na	cestu	se	naše	pětičlenná	
skupina	vydala	26.	října	v	7	hodin	ráno.	Dorazili	jsme	do	příjem-
ného	prostředí	tamní	školy	a	ubytovali	jsme	se.	Stravovali	jsme	se	
ve	školní	zkušební	kuchyňce.	Kuchař	vařil	výborně	a	vždycky	před	
jídlem	jsme	si	museli	vydezinfikovat	ruce,	protože	v	okolí	řádila	
žloutenka.	Ráno	následoval	čtyřhodinový	trénink	na	atletickém	
hřišti,	které	bylo	vybavené	hasičskými	překážkami	všeho	druhu.	
Tréninky	byly	velmi	náročné,	a	tak	jsme	si	hned	po	tréninku	šli	
odpočinout,	 a	pak	na	oběd.	Po	obědě	byl	další	 trénink,	potom	
svačina,	a	po	svačině	se	konal	ještě	jeden	trénink	nebo	jsme	dělali	
jiné	aktivity.	Mezi	ně	patřilo	například	plavání	v	bazénu,	vybíhání	
schodů	různými	způsoby,	běh	po	celé	škole	nebo	aktivity	ve	škol-
ní	 tělocvičně.	Tady	 jsme	trénovali	například	běžeckou	abecedu,	
která	 je	základem	správného	běhu.	Na	soustředění	 jsem	se	na-
učila	správně	běhat,	překonávat	překážky	s	hadicemi	a	startovat	
z	bloků.	Potkala	jsem	tam	nové	super	lidi	a	odvezla	jsem	si	dobré	
zážitky.	Hlavní	je,	že	tam	na	nás	byli	vedoucí,	instruktoři	i	všichni	
ostatní	milí	:).	Celá	akce	se	konala	pod	záštitou	Okresní	odbor-
né	rady	mládeže	OSH	Blansko.	Výuku	zajišťovali	zkušení	lektoři	
jak	atletiky,	tak	i	samotného	požárního	sportu.	Věřím,	že	jsme	si	
osvojili	nové	techniky	a	získali	cenné	zkušenosti,	které	využijeme	
v	nadcházející	sezóně	2017.

Soustředění	 se	 zúčastnili:	 Erika	 Čáslavová,	 Patrik	 Kolařík,	
Radim	Křivák,	Denisa	Peprníčková	a	Radek	Peprníček.

Denisa Peprníčková
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Ukončení včelařské sezóny 2016
Tak	jako	každý	rok	i	letos	29.	října	proběhlo	tradiční	oficiální	

ukončení	včelařské	sezóny	včelařů	z	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Uher-
ského	 Ostrohu.	 Protože	 letos	 organizovali	 společenský	 večer	
přátelé	 z	 Uherského	 Ostrohu,	 tak	 se	 ukončení	 sezóny	 konalo	
v	Ostrohu	v	restauraci	Pod	Lipami.	Je	to	jediná	akce	v	roce,	kdy	
se	sejdeme	se	svými	přáteli	včelaři	a	jejich	partnerkami.	Přijdou	
také	noví	členové	našeho	spolku,	se	kterými	se	máme	možnost	
více	poznat.	Na	našich	schůzích	většinou	řešíme	organizační	zá-
ležitosti	a	aktuální	problémy	okolo	včel,	a	tak	není	moc	času	si	
popovídat	o	jiných	věcech	než	o	včelaření.	A	proto	organizuje-
me	každoročně	tuto	společenskou	akci.	Hned	u	vchodu	do	re-
staurace	na	nás	čekaly	2	krásné	nové	kláty	(úl	vytesaný	z	kmene	
stromu),	které	všichni	obdivovali.	Přátelé	z	Ostrohu	nám	letos	
přichytali	příjemný	večer,	kde	nechyběla	večeře,	bohaté	občer-
stvení,	 hezké	 prostředí	 a	 také	 hudba.	 Jako	 každý	 rok	 jsme	 si	

i	letos	společně	zorganizovali	tombolu,	do	které	každý	účastník	
akce	 přinese	 nějakou	 drobnost,	 v	 tombole	 bývá	 tedy	 většinou	
hodně	cen.	Tombolou	si	večer	zpestříme	a	někteří	z	nás	si	domů	
odnesou	 i	ceny.	Výtěžek	z	 tomboly	 je	vždy	použit	na	částečné	
uhrazení	nákladů	na	akci.	Účast	z	řad	včelařů	byla	letos	dobrá	
a	strávili	jsme	společně	hezké	chvíle.	Doufám,	že	tomu	tak	bude	
i	v	příštím	roce	u	nás	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Včely	jsou	již	připraveny	na	zimu.	Teď	už	nás	čeká	jen	zimní	
léčení	našich	včelstev,	doufání	v	příznivé	počasí	pro	zdárné	pře-
zimování	našich	včeliček	a	těšení	se	na	první	jarní	prolety.	

Přeji	vám	za	všechny	včelaře	radostné	prožití	vánočních	svát-
ků	 provoněných	 medovým	 pečivem	 a	 do	 nového	 roku	 hodně	
úspěchů	a	hlavně	pevné	zdraví.

Pavel Peprník 
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Adventní zpívání
Celý	 týden	 byl	 vichr,	 který	 honil	

listí,	ničil	 výzdobu	u	domů	 i	na	hřbito-
vě	 a	 lámal	 i	 stromy.	 Co	 budeme	 dělat	
v	sobotu?	Ale	pak	se	počasí	umoudřilo	
a	v	sobotu	už	svítilo	sluníčko.	Po	obědě	
jsme	se	sešli	na	parkovišti	před	památ-
kovým	 domkem	 a	 připravili	 se	 na	 pří-
chod	hostů.	Těsně	před	třetí	odpolední	
zahájila	naše	dechovka	letošní	poslední	
veřejné	vystoupení.				Děti	z	MŠ	vystří-
dal	 Včelínek,	 Pomněnka	 a	 děvčata	 ze	
školy.	Zazpívala	Eliška	Žaludková	a	po	
ní	Denica.	Nakonec	nastoupili	Krasavci	
a	 společná	 závěrečná	 koleda	 ukončila	

setkání	před	Domečkem.	Průvod	dětí	s	lampičkami	se	protáhl	
ulicí	až	na	chodník	před	obchodní	dům.	Po	fanfáře	od	dechovky	
rozsvítil	pan	starosta	Botek	náš	vánoční	strom.	

Děkuji	všem,	kteří	se	účastnili	na	přípravě.	Víte,	co	je	to	sho-
nu,	než	se	všechno	sežene,	zajistí,	přiveze,	označí,	osvětlí?	Můj	
dík	patří	paní	místostarostce,	pracovníkům	obce,	muzikantům	
z	dechovky,	všem	prodejcům,	„osvěžili“	adventní	odpoledne	buď	
něčím	horkým	na	zahřátí,	či	možností	koupit	si	něco	pěkného	
pro	příjemné	prožití	předvánočního	času.	Vánočně	vyzdobený	
domek	letos	hostil	výrobce	perníčků,	háčkovaných		i	vánočních	
dekorací,	šperků	a	tradičně	i	chráněnou	dílnu	z	Uherského	Hra-
diště.	K	pití	byla	k	dostání	horká	medovina	od	místních	včelařů	
a	svařák	zajistil	Dan	Žaludek.

A	účinkující?	Rok	od	roku	je	jejich	vystoupení	hezčí.	A	obe-
censtvo	to	náležitě	ocení.	Ženský	sbor	Denica	děkuje	všem	za	
pozornost	a	podporu,	kterou	od	vedení	obce	i	spoluobčanů	má.	

Přejeme	klid	 s	koncem	roku	a	 těšíme	 se	na	další	 společně	
strávené	chvíle	v	dalším	roce.	

 Anna Řezáčová   

Novinky z divadla
O	 tom,	 že	 pravidelně	 zkoušíme	 tři	

inscenace,	 jsme	 vás	 již	 průběžně	 infor-
movali,	 ale	 tentokrát	 chceme	 popsat,	
jak	 probíhalo	 naše	 soustředění,	 které	
jsme	 pořádali	 v	 listopadu.	 Máme	 totiž	
herce	 teď	 rozdělené	 do	 několika	 insce-
nací,	 a	 protože	 bychom	 se	 všichni	 jinak	
nepotkali,	 domluvili	 jsme	 se,	 že	 se	 bu-
deme	 jednou	 za	 měsíc	 až	 dva	 scházet	
a	 pracovat	 společně.	 	 První	 soustředění	
jsme	si	rozdělili	do	několika	etap.	Hned	
se	začátku	jsme	se	sešli	hlavně	s	„mlaďo-
chama„	a	rozdělili	si	dialogy	ze	slavných	
komedií,	 na	 kterých	 jsme	 pak	 několik	
hodin	 pracovali.	 Určili	 si	 role,	 povyprá-
věli	 o	 postavách,	 vytvořili	 fotografickou	
koláž,	která	postavy	vystihovala,	a	nako-

nec	 jsme	 si	 dialogy	 přehráli	 jako	 maňáskové	 divadlo	 s	 našimi	
oblíbenými	 plyšáky.	 Ono,	 když	 vám	 slavný	 shakespearovský	
dialog	ze	Snu	noci	svatojánské	hraje	růžový	jednorožec	a	slon,	
tak	to	dostane	úplně	nový	nádech.	Nebo	když	vzteklá	Kateřina	
a	Petruchio	ze	Zkrocení	zlé	ženy	vypadají	jako	ukňouraná	koč-
ka	a	pestrobarevná	housenka.	Určitě	si	dovedete	přestavit,	jak	
jsme	se	u	toho	nasmáli	a	přiložené	fotografie	 jsou	toho	důka-
zem.	Během	sobotního	odpoledne	došlo	ale	i	na	seriózní	zkou-
šení	komedie	ze	Slovácka	nebo	Edith	Piaf,	 i	když	na	výsledky	
téhle	práce	si	budeme	muset	ještě	nějaký	ten	měsíc	počkat.	

Andrea Helmichová
Divadlo BLIC přeje všem krásné Vánoce, veselého Silvestra 

a hlavně šťastný rok 2017 ať už na prknech, která znamenají svět, 
nebo v reálném životě.
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 KULTURA

Poslední beseda letošního roku
Na	 domečku	 byla	 15.	 listopadu	 po-

slední	letošní	beseda.	Skoro	už	tradičně	
gulášová.	 Navařili	 jsme	 s	 pomocí	 spo-
lupracovníků	 a	 kamarádek	 čtyři	 druhy	
gulášů.	K	ochutnání	byl	guláš	z	vepřové-
ho	 masa,	 z	 divočiny	 (srnčí),	 segedínský	
a	bramborový.	

Už	 před	 pátou	 odpolední	 se	 začali	
scházet	hosté	a	usedali	na	„svá	místa“.	Ti	
nově	příchozí	a	nepravidelní	návštěvníci	
obsadili	 volné	 židle.	 O	 páté	 už	 byl	 do-
meček	 plný.	 Povídalo	 se,	 probírali	 jsme	
všechny	 novinky,	 které	 se	 přihodily	 za	
ten	měsíc,	co	jsme	se	neviděli.	Probralo	
se	 i	 to,	co	nás	čeká	do	konce	roku	a	co	
v	lednu.	

Děkuji	všem	spolupracovníkům,	kteří	
chodí	na	Domeček	při	besedách	pomá-
hat,	protože	obsloužit	30	až	40	lidí	–	to	už	
není	práce	pro	jednoho	či	dva.	Dík	patří	
paní	 	Májíčkové,	paní	Hlůškové	a	man-
želům	 Kotačkovým.	 Bez	 nich	 by	 to	 ani	
nešlo	ani	nebylo	ono.	Těšíme	se	na	viděnou	v	lednu.			 Anna Řezáčová

Beletrie
Beráková,	Zora	 Vražda	bez	oběti	-	detektivní	povídky.
Čagánek,	Michal	 Dům	beze	stěn	-	sbírka	básní.
Češka,	Stanislav	 Láskyplná	smrt	-	česká	detektivka
Grisham,	John	 Osamělý	střelec	-	drsný,	vtipný	thriller.
Gruber,	Václav	 Z	tebe	peklo	ráj	-	co	je	v	domě,	není	pro	

mě.
Jedlička,	I.	M.	 Červený	mustang	se	nevrátil	-	nejzajíma-

vější	kriminální	případy	z	celé	republiky.
Jirásková,	Jama	 Zbláznila	ses?	-	román	pro	ženy.
Keller,	Lars	 Playground	 -	 co	 se	 stane	 během	 těch	

vzácných	vteřin,	kdy	se	zastaví	srdce?
Kelly,	Mary	L.	 Kulka	-	napínavý	příběh	o	hledání	minu-

losti.
Lambert,	Karine	 Dům	 žen	 bez	 mužů	 -	 humorný	 román	

o	ženách,	které	se	rozhodly	žít	bez	mužů.
Le	Cardo,	John	 Zrádce	mezi	námi	-	špionážní	thriller.
May,	Peter	 Útěk	-	román	o	často	ošidné	roli	přátel-

ství	v	našich	životech.
Nachtmanová,	Petra	 Vdaná	 potvora	 -	 zábavná,	 originální	

a	vtipná	kniha.
Pawlowská,	Halina	 Cesta	 za	 láskou	 -	 optimistické	 povídky	

o	lásce	a	místech,	kde	se	dá	potkat.
Riedlová,	Emma	 Pařížské	 rekviem	 -	 příběh	 pomsty,	 lásky	

a	nenávisti.	Ale	také	odvahy	a	odhodlání.
Tůmová,	Anna	 Miluju	tě	 jak	svý	boty	-	humorná	kniha	

o	lásce	a	naději.
Vondruška,	Vlastimil	 Jáchymovští	démoni	 -	historická	detek-

tivka

Naučná literatura
Mandžuková,	Jarmila	 Tajemství	biologických	hodin	-	revoluční	

metoda	léčby	nemocí	a	posílení	zdraví.
Šimánek,	Leoš	 Amerikou	po	hřebenech	hor	-	na	koňské	

stezce	z	Mexika	do	Kanady.

Thorbrietz,	Petra	 Soustřeď	 se!	 Jak	 podpořit	 koncentraci	
dětí

Pro děti
Brehme,	Julia	 Leo	a	Luki	Nejlepší	kamarádi.
Brezina,	Thomas	 Přízrak	 černého	 obra	 -	 další	 díl	 Klubu	

tygrů.
Brezina,	Thomas	 Všechna	moje	strašidla	-	strašení	na	jed-

ničku.
Copons,	Jaume	 Agus	 a	 příšerky	 -	 2.	 díl	 ztřeštěné	 série	

plné	obrázků	a	komiksových	bublin.
Costain,	Meredith	 Ella	a	její	deníky.	3.	Miluju	zvířátka
Greenwald,	Tommy	 Charlie	 Joe	 Jackson	 radí:	 Jak	 na	 Extra	

známky.
Groening,	Matt	 Velká	zlobivá	kniha	Barta	Simpsona.
Ludvíková,	Jitka	 Julinka	a	Rek	-	vyprávění	o	velkém	psím	

přátelství	S	hravými	úkoly	pro	předško-
láky.

Pospíšilová,	Zuzana	 Kdo	straší	školní	strašidlo?	-	První	čtení,	
to	nic	není.

Pospíšilová,	Zuzana	 Knihovnické	 pohádky	 -	 Co	 se	 děje	
v	knihovně	v	noci?

Pospíšilová,	Zuzana	 Záchranářské	pohádky	-	vtipné	pohádky	
o	hasičích,	lékařích	a	policistech.

Rowling,	J.K.	 Harry	Potter	a	prokleté	dítě	-	nový	pří-
běh	–	o	19	let	později

Rubešová,	Radka	 Ruce	v	hlíně	-	tvořivá	keramika	pro	děti.
Suchá,	Romana	 To	budete	čubrnět!	 -	hravá	knížka	plná	

úkolů!
Štarková,	Petra	 Jak	to	chodí	v	lidské	hlavě	-	psychologie	

pro	děti.
Weissert,	Frank	 Základy	rybolovu	pro	kluky	a	holky	-	co	

máte	vědět,	než	půjdete	na	ryby.
Žáček,	Jan	 Hokejová	pohádka.	

Hana Uherková

Nové knihy, které si můžete vypůjčit v místní knihovně:
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kultura

Módní, společenský a hudební adventní večer z projektu  
Návraty k hodnotám módní a oděvní návrhářky Marie Zelené

Vánoční	atmosféru	jsme	prožili	na	tradičním	módním,	umě-
leckém	a	hudebním	večeru,	který	letos	módní	návrhářka	Marie	
Zelená	připravila	na	sobotu	3.	prosince	2016	ve	sportovní	hale	
v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Již	 poosmé	 se	 pořad	 odehrál	 ve	 dvou	
stejných	představeních	–	odpoledne	v	15.30	a	večer	v	19.30	ho-
din.	Na	odpolední	program	pozvala	Maruška,	jak	jí	v	naší	obci	
říkáme,	 seniory	 z	 pečovatelských	 domov	 a	 klienty	 z	 domovů	
pro	tělesně	nebo	zdravotně	postižené	lidi	a	to	zdarmazdarma,	
také	lidi	z	Charity	z	Uherského	Hradiště,	senioři	měli	poloviční	
vstupné.	Každá	z	přehlídek	trvala	tři	hodiny.	Překrásné!

Večer	Marie	Zelená	moderovala	s	hercem	a	moderátorem	
Miroslavem	Šimůnkem,	který	byl	 již	potřetí	 i	hostem	přehlíd-
ky.	Přivítání	bylo	velmi	milé.	Vnouček	Tomášek,	vnučka	Eliška	
s	 maminkou	 Martinou	 Hrnčířovou	 přivítali	 všechny	 přítomné	
kolekcí,	kterou	navrhl	Tomášek,	když	nakreslil	obrázek	na	téma	

Láska.	Byla	to	samá	krásná	srdíčka.	Babička	Marie	pak	podle	
návrhu	ušila	šatičky,	kravaty,	trička,	sukni.	Dále	Maruška	přiví-
tala	hosty,	kteří	převzali	záštitu	nad	přehlídkou,	pana	hejtmana	
Mgr.	 Jiřího	 Čunka	 a	 starostu	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 Ing.	 Pavla	
Botka.	V	rozhovoru	s	moderátory	se	vyjádřili,	jak	prožívají	ad-
vent,	a	poděkovali	za	pozvání	a	za	práci,	které	se	Maruška	věnu-
je.	Dále	módní	návrhářka	přivítala	i	ostatní	hosty,	např.	starostu	
města	Uh.	Hradiště,	další	starosty	a	starostky	z	okolních	vesnic	
a	měst.	Nechybělo	představení	a	poděkování	všem	partnerům,	
sponzorům,	kteří	se	na	přehlídce	podíleli.

Na	 mole	 se	 předvedly	 krásné	 modelky	 v	 čele	 s	 Gabrielou	
Kratochvílovou	–	Laškovou,	vítězkou	České	Miss	2013,	mode-
rátorkou	hlavních	zpráv	TV	Prima,	dcerou	Martinou	Hrnčířo-
vou,	která	je	tváří	projektu,	neteří	Veronikou	Bujákovou	a	dal-

šími	krásnými	modelkami	i	mužem	-	manekýnem.	Následovala	
přehlídka	modelů	od	módní	návrhářkyYvony	Leitnerové	a	ná-
vrháře	Luďka	Hanáka.	Bylo	se	na	co	dívat.	Hostem	večera	byla	
Hana	Borkovcová,	která	se	věnovala	herectví,	zpěvu	i	klavíru.	
Dnes	 se	 věnuje	 projektu	 zdravé	 výživy.	 Zazpívala	 krásné	 pís-
ničky	i	s	vánoční	tématikou,	které	nás		vtáhly	do	předvánoční-
ho	času.	Dalším	hostem	–	zpěvákem	byl	Domenico	Martucci,	
který	nás	potěšil	písničkami	zazpívané	v	 italštině,	ale	byl	nám	
představen	i	jinak	jak	pomáhá	dětem	v	domovech,	nemocným	
dětem,	 dokonce	 pomohl	 postavit	 školu	 v	 Keni.	 A	 nebyla	 by	
to	 Maruška,	 aby	 nám	 nepředstavila	 své	 velké	 srdce,	 dobrotu,	
ochotu	 pomáhat	 dětem	 nemocným,	 postiženým.	 Nejdříve	 na	
mole	předvedly	modelky	další	barevné	zástěrky	pro	lékaře,	lé-
kařky,	setry	v	nemocnicích.	Následně	pozvala	Marie	Zelená	na	
molo	hosty	–	pana	profesora	MUDr.	Pavla	Šlampu,	přednostu	
Kliniky	 radiační	onkologie	Masarykova	onkologického	ústavu	
v	Brně,	primářku	dětského	oddělení	v	nemocnici	Tomáše	Bati	
ve	Zlíně	MUDr.	Lucii	Svitákovou	a	zástupkyni	primáře	dětské-
ho	oddělení	v	Uh.	Hradišti	MUDr.	Irenu	Baroňovou.	Otázka	
zněla,	 zda	používají	 veselé	zástěrky	ve	 svých	zařízeních,	které	
Maruška	poprvé	předvedla	vloni	na	svém	večeru.	Odpověď	zně-
la,	 že	určitě,	děti	 se	nebojí,	mají	na	 tváři	úsměv,	dokonce	své	
lékaře	pojmenovávají	podle	zástěrek	–	ježek,	medvídek,	vever-
ka	apod.	Další	tři	veselé	zástěrky	věnoval	pro	dětské	oddělení	
nemocnice	 v	 Uh.	 Hradišti	 náš	 pan	 starosta	 Ing.	 Pavel	 Botek,	
zástěrku	do	nemocnice	zakoupili	také	paní	místostarostka	Ing.	
Jaroslava	Bedřichová	a	člen	rady	Ostrožské	Nové	Vsi	Ing.	Mi-
roslav	Kosík.	Další	velkou	charitativní	akcí	Marie	Zelené	bylo	
představení	dvou	z	nemocných	dětí.	Jde	o	16letou	Hanku,	kte-
rou	srazil	na	přechodu	ve	Veselí	nad	Moravou	nezodpovědný	
řidič.	 	Hanka	má	vážně	poraněný	mozek	a	má	mnoho	dalších	
zranění.	S	maminkou	jezdí	po	nemocnicích	a	rehabilitačních	za-
řízeních,	aby	se	jen	trošku	pomohla	vrátit	do	normálního	života.	
Léčba	stojí	velké	finance.	Finanční	šek	ve	výši	20	000	Kč	převza-
la	teta	postižené	dívenky	od	paní	ředitelky	našich	lázní	a	ředi-
telky	nadace	Korunka	v	Luhačovicích	Ing.	Veroniky	Záhorské.	
Dalším	nemocným	dítětem	je	Maruška,	která	má	7	let.	Marušce	
našli	ve	3	letech	agresivní	nádor	na	mozku.	I	když	je	po	operaci,	
její	 stav	vážný,	nechodí,	nemluví	a	potřebuje	pomoc	24	hodin	
denně.	Rodina	potřebuje	automobil,	který	od	pojišťovny	dosta-
nou,	ale	musí	složit	i	finanční	obnos	rodina.	Tady	paní	Ing.	Ivana	
Vaculíková,	která	je	statutárním	zástupcem	spolu	s	panem	Mgr.	
Markem	 Hoffmannem	 Nadačního	 fondu	 VIAIVA	 (firma	 Ko-
vovýroba	Hoffmann)	předala	finanční	 částku	osobně	 rodičům	
holčičky,	a	to	ve	výši	20	000	Kč.	Další	radost	dětem	hospitalizo-
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vaným	v	nemocnicích	jsme	udělali	i	my	přítomní	večera.	Zakou-
pili	jsme	si	omalovánky	v	hodnotě	20	Kč,	na	kterých	jsou	stejné	
obrázky	jako	na	veselých	zástěrkách	pro	dětské	lékaře,	a	zane-
chali	 je	pořadatelům,	kteří	 je	předají	do	nemocnic	dětem	pro	
zábavu.	Maruško,	díky	za	všechny!	Tyto	originální	omalovánky	
z	obrázků,	které	kreslí	Marie	Zelená	pro	dětské	úsměvy,	můžete	
i	pro	vaše	děti	zakoupit	v	potravinách	U	Bujáků.

A	víte,	kolik	omalovánek	si	návštěvníci	přehlídky	zakoupi-
li?	Ohromných	540	kusů,	 takže	do	každé	nemocnice	Maruška	
zaveze	dětem	180	omalovánek.	Dalším	hostem	a	překvapením	

večera	byla	mladá	slečna,	naše	občanka	Terezka	Hůsková,	která	
se	 věnuje	 zpěvu.	 Její	nádherné	vystoupení,	krásný	hlas,	 talent	
a	skromnost	slečny	byly	pro	všechny	velkým	zážitkem.	Věřím,	že	
o	ní	ještě	brzy	uslyšíme.

Dalším	 překvapením	 a	 hostem	 byl	 9letý	 chlapec	 Vlastik	
Basovník.	Kluk,	který	 již	od	tří	 let	ví,	že	bude	módní	návrhář.	
Již	v	předškolním	věku	maloval	postavičky	a	hlavně	na	ně	vy-
mýšlel	oblečení.	Jeho	návrhy	oblečení	nás	překvapili	tak,	že	by-

chom	mohli	říct:	„To	není	možné,	to	navrhoval	dospělý	člověk.“	
A	přece	ne.	Jsou	to	jeho	návrhy,	kresby,	výtvory.	Jsme	moc	rádi,	
že	Vlastik	má	kořeny	v	naší	obci.	Jsme	na	něj	pyšní	a	věříme,	že	
taky	o	něm	brzy	uslyšíme.

Následovala	další	módní	přehlídka	krásných	modelů,	které	
vytvořila	 Marie	 Zelená.	 Nejdříve	 nám	 představila	 Betlémské	
šaty,	které	ušila	Maruška	a	namalovala	Jana	Mikulcová.	Šatům	
požehnal	 i	 papež	 František.	 Model	 předvedla	 dcera	 Marušky	
Martina	Hrnčířová.	Následovala	ukázka	večerních,	svátečních,	
společenských	šatů,	které	Marie	Zelená	navrhla,	ušila	a	krásné	

modelky	je	nám	před-
stavili.	

Celý	 večer	 byl	
plný	 květin.	 O	 ně	 se	
postarala	 majitelka	
květinářství	 Carmen	
Flora	 v	 Brně	 paní	
Iva	 Holubová.	 Po-
sledním	 modelem	
byly	 celokvětinové	
šaty	 (i	 se	 světelnými	
efekty),	které	vytvořil	
florista	Carmen	Flory	
Vojtěch	 Čech.	 Mladý	
muž,	 který	 modelu	
vdechl	kouzlo	Vánoc.

Na	 závěr	 budu	
citovat	 slova	 Maruš-
ky,	 proč	 uspořádala	
slavnostní	 odpoledne	
a	 večer	 v	 adventním	
čase:	 „Advent	 je	 čas	
k	 zamyšlení.	 Končící	
rok	je	i	časem	k	bilan-
cování	 našich	 životů	
a	 také	 obdarování	 se	
navzájem.“	 A	 oprav-

du	–	večer	byl	plný	překvapení,	emocí,	umění,	módy,	krásy	a	hu-
debních	zážitků!

Velkým	poděkováním	byl	potlesk	a	květiny	pro	Marii	a	mo-
delky.	 Všem	 sponzorům,	 hostům,	 učinkujícím,	 divákům,	 ale	
hlavně	módní	návrhářce	Marie	Zelené	patří	velký	dík.		 Přejeme	
Marušce	hodně	zdraví,	úspěchů,	krásné	Vánoce	v	kruhu	své	ro-
diny.	Marie,	těšíme	se	na	další	večer!

Miroslava Vajdíková

kultura
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HISTORIE

Školní rok 1972/73
Přípravný	týden	byl	zahájen	29.	srp-

na	 1972	 zahajovací	 pedagogickou	 ra-
dou.	 Po	 přivítání	 učitelského	 sboru	
seznámil	 ředitel	 učitele	 s	 hlavními	 vý-
chovnými	 vzdělávacími	 úkoly	 a	 vyzval	
učitele,	 aby	 všichni	 svědomitě	 plnili	
úkoly	 na	 ně	 kladené	 a	 byli	 si	 plně	 vě-
domi	toho,	že	mají	v	rukou	budoucnost	
národa.	 Učitelé	 byli	 seznámeni	 s	 při-
dělením	tříd,	 třídnictví	a	předmětů,	se	
správou	kabinetů,	metodických	zaříze-
ní,	 přihlašováním	 dětí	 do	 náboženství,	
změnami	 v	 učebních	 plánech,	 s	 orga-
nizací	 PO,	 přidělením	 školních	 funkcí	
a	kabinetů,	s	důležitými	úkoly	z	aktivu	
ředitelů	 a	 aktivu	 školních	 pracovníků	
v	 Praze.	 Závěr	 porady	 navštívil	 školní	
inspektor	 Burian,	 pozdravil	 shromáž-
děné	učitele	a	zdůraznil	politickou	an-
gažovanost	učitele,	odborný	a	pedago-
gický	růst	každého	učitele.

Školní	rok	byl	zahájen	4.	září.	Všich-
ni	žáci,	učitelé,	zástupci	MNV,	VO	KSČ,	
SRPŠ	 a	 rodiče	 se	 shromáždili	 v	 nedo-
končené	 tělocvičně.	 Ředitel	 školy	 při-
vítal	všechny	přítomné,	přednes	projev,	
v	 němž	 přítomné	 seznámil	 s	 hlavními	
úkoly	 a	 zdůraznil	 nutnost	 spolupráce	
školy	a	rodiny.	Bylo	vzpomenuto	50	let	
trvání	školy.	Prvňáčky	uvítali	žáci	4.	tříd	
kytičkami.	Po	krátké	kulturní	vložce	se	
žáci	rozešli	se	svými	učiteli	do	tříd,	kde	
jim	 byly	 předány	 školní	 potřeby	 a	 byli	
seznámeni	se	školním	řádem.

Obě	 školní	 budovy	 zářily	 čistotou	
po	 generálním	 úklidu.	 Zvláště	 se	 to	
projevilo	v	budově	1.	–	5.	ročníku,	kte-
rá	byla	po	opravě	tříd.	Zásluhou	MNV	
a	pochopením	rodičů,	byla	tato	budova	
přes	hlavní	prázdniny	opravena	–	nová	
omítka	 ve	 třídách,	 zavedení	 nového	
osvětlení	do	všech	 tříd,	byla	 vyměněna	
kamna,	 vymalování	 tříd.	 Zásluha	 patří	
i	 učitelům	 1.	 –	 5.	 třídy,	 kteří	 ochotně	
pomáhali	v	době	své	dovolené	při	orga-
nizačním	zajištění	závazků,	které	si	dali	
rodiče	žáků.	Pokračovalo	se	v	dokonče-
ní	tělocvičny,	aby	mohla	býti	co	nejdříve	
předána	k	používání.

V	 učitelském	 sboru	 během	 školní-
ho	 roku	 docházelo	 k	 častým	 změnám.	
Na	 vlastní	 žádost	 byla	 přeložena	 M.	
Habartová	 do	 Kunovic,	 S.	 Rosíková	
do	Boršic,	J.Blahýnková	odešla	během	
školního	 roku	 do	 Blatnice.	 Na	 školu	
byli	přeloženi		B.	Omastová	z	Vyškova,	
J.	 Davídková	 z	 Boršic,	 M.	 Prokopová	
na	 krátkou	 dobu,	 M.	 Marková	 z	 Uh.	
Ostrohu,	 M.	 Pavelková	 do	 družiny,	
z	MD	se	vrátila	A.	Vaculíková	a	na	MD	
nastoupily	 během	 školního	 roku	 D.	
Hofmannová,	 J.	 Mrázková,	 M.	 Proko-
pová.	Na	škole	působili	důchodci	–	Fr.	
Gajdoš,	L.	Oherová,	Fr.	Vrbíčková.

1. A

1. B

9. A
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9. B

Třída	 Počet	
žáků Tř.	učitel	 Zastupování		

a	změny
I.A 	24 D.	Šálková

I.B 	24 M.	Honcová
L.	Oherová,		

3	týdny		
po	dobu	léčení

II.A 	22 A.	Vaculíková
II.B 	23 M.	Muchová

III.A 	29 M.	Andrlová Fr.	Gajdoš		
po	dobu	léčení

III.B 	31 H.	Konečná L.	Oherová		
a	Fr.	Gajdoš

IV.A 	29 M.	Hastíková
IV.B 	28 J.	Hladká Fr.	Gajdoš,	léčení
V.A 	31 B.	Omastová

V.B 	32 J.	Mrázková M.	Prokopová,	
Fr.	Vrbíčková

VI.A 	25 E.	Hajdaj
VI.B 	25 A.	Lesniak
VII.A 	28 Z.	Němcová
VII.B 	29 O.	Štochlová
VIII.A 	33 J.	Davídková
VIII.B 	29 E.	Novotný
IX.A 	27 J.	Botek
IX.B 	24 J.	Hrachovský

	Celkem	493	žáků
	Kromě	uvedených	učitelů	působili	v	6.	–	9.	ročníku	L.	Ou-

jezdský,	ředitel	ZDŠ,	S.	Hofmann,	zástupce	ředitele,	V.	Škáro-
vá,	 učitelka,	 D.	 Hofmannová,	 učitelka,	 M.	 Marková,	 učitelka.	
Celkový	počet	učitelů	činil	24,	z	toho	15	učitelů	dojíždělo.	Bě-
hem	školního	roku	přešla	z	1.	–	5.	ročníku	uč.	Konečná	na	6.	–	9.	
ročník	za	uč.	Hofmannovou,	která	odešla	na	MD.

Práce	 učitelského	 kolektivu	 se	 řídila	 celoročním	 plánem	
školy.	 Všichni	 učitelé	 měli	 vypracovány	 tématické	 a	 výchovné	
plány.	 Občanská	 výchova	 plní	 na	 naší	 škole	 své	 poslání.	 Byla	
věnována	zvýšená	péče	mladším	učitelům.	Více	se	využívalo	au-
diovizuálních	pomůcek.	Po	celý	školní	rok	se	udržel	stálý	rozvrh,	
ale	vyučování	bylo	velmi	náročné	narušováním	absencí	učitelů.	
Na	škole	byla	čtyři	me-
todická	 zařízení,	 která	
pracovala	 podle	 svých	
plánů	 a	 zaměřovala	 se	
na	plnění	hlavních	úko-
lů	 školy.	 Byly	 uskuteč-
něny	vzájemné	hospita-
ce	učitelek	1.	tříd	a	MŠ,	
dále	 vzájemné	 hospi-
tace	 souběžných	 tříd	
a	 předmětů.	 Zástupci	
MS	se	zúčastňovali	akcí	
OPS	a	poznatky	předá-
vali	ostatním.	MS	a	PK	
se	musí	v	příštích	letech	
více	 zabývat	 zlepšová-
ním	 prospěchu	 žáků,	
jak	o	tom	mluvil	minis-
tr	školství.	Nejvíce	se	to	
týká	Čj	a	M.	Žáky	mu-
síme	 vést	 k	 přísnému	
dodržování	 školního	
řádu	 a	 vnitřního	 řádu	
a	 k	 vytváření	 zdravého	
a	 aktivního	 kolektivu	
žáků.

Hodnocení 2. pololetí:
Počet	žáků	–	490,	prospělo	482,	2	postupují	s	pětkou,	8	ne-

prospělo	 	pochval	47,	třídní	důtky	17,	ředitelské	21,	2.	stupeň	
z	chování	13,	3.	stupeň	–	2.

Ustanovením	 funkce	 výchovného	 poradce	 byly	 vytvořeny	
předpoklady	pro	lepší	výsledky.	Výchovný	poradce	učitel	J.	Hra-
chovský	 se	 staral	 o	 včasné	 plnění	 úkolů.	 Je	 třeba	 ještě	 hodně	
vykonat,	aby	žáci	brali	ohled	na	potřeby	společnosti	a	přesvědčit	
i	rodiče.	V	tomto	školním	roce	opouští	60	žáků,	z	toho	8	z	os-
mých	tříd	a	1	ze	sedmých	tříd.	Na	studium	bylo	přijato	12	žáků,	
do	učebního	poměru	35,	do	pracovního	poměru	11,	pokračovat	
v	docházce	1,	neumístěn	1.

	SRPŠ	–	předseda	J.	Botek.	Výbor	SRPŠ	podporuje	 školu	
morálně,	finančně,	ale	více	by	se	měl	zabývat	výchovnými	pro-
blémy.	Můžeme	ale	říci,	že	SRPŠ	má	autoritu	mezi	rodičovskou	
veřejností.

	 Celkovou	 inspekci	 vykonal	 okresní	 školní	 inspektor	 Dr.	
Ludvík	Burian	spolu	s	krajským	školním	inspektorem	Z.	Sýko-
rou	od	17.	10.	–	17.	11.	1972.

Velká	pozornost	celé	veřejnosti	byla	věnována	otevření	nové	
tělocvičny,	 která	 patří	 mezi	 nejlepší	 na	 okrese.	 Toto	 se	 usku-
tečnilo	v	prosinci	1972	za	účasti	ředitele	školy,	zástupců	ONV,	
MNV	a	 všech	 složek	 v	obci.	Tělocvična	 je	 vybavena	nářadím,	
pomůckami	v	dostatečné	míře.	Její	otevření	přispěje	k	zlepšení	
tělesné	výchovy	na	škole	a	k	celkovému	zdravotnímu	stavu	ne-
jen	mládeže,	ale	i	dospělých,	kteří	tělocvičnu	používají	k	pravi-
delnému	cvičení.

Od	konce	měsíce	května	se	začalo	se	zaváděním	ústředního	
topení	do	budovy	1.	–	5.	ročníku.	Ústřední	topení	bude	napo-
jeno	na	budovu	6.	–	9.	ročníku.	Tato	práce	má	být	hotova	přes	
prázdniny,	aby	v	září	se	mohlo	ve	třídách	začít	vyučovat.

Školní	 rok	 byl	 ukončen	 v	 pátek	 29.	 června	 1973	 rozdáním	
vysvědčení	a	závěrečnou	pedagogickou	radou	s	učiteli.	Na	pe-
dagogické	radě	seznámil	ředitel	učitele	s	hodnocením	celoroční	
práce	naší	školy.	Na	závěr	poděkoval	ředitel	Fr.	Vrbíčkové	za	
její	výpomoc	v	5.	třídě	a	rozloučil	se	s	Mir.	Honcovou,	která	od-
chází	a	poděkoval	jí	za	poctivou	práci	a	její	desetileté	působení	
na	 zdejší	 škole.	 Popřál	 všem	 členům	 učitelského	 sboru	 odpo-
činek	přes	prázdniny	a	načerpání	sil	do	nového	školního	roku.

Lubomír Oujezdský, ředitel školy
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková
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Novoveské varhany v 17.-18. století
Chceme-li	 lépe	 poznat	 život	 našich	 předků	 v	 minulosti,	

nesmíme	 opomíjet	 ani	 činitele,	 kteří	 formovali	 jejich	 hudební	
představivost.	Kromě	lidové	písně	a	hudby	přicházel	venkovan	
v	17.	a	18.	 století	do	 styku	 s	hudbou	 jen	v	kostele.	Chrámová	
hudba	byla	dostupná	i	neurozeným	lidem	a	pro	naše	venkovany	
byla	 vlastně	 tím,	 čím	 byly	 pro	 vyšší	 společenské	 vrstvy	 operní	
představení	a	koncerty.	Základním	nástrojem	chrámové	hudby,	
jehož	přítomnost	v	kostele	byla	zcela	legální,	byly	varhany.	Na	
Slovácku,	podobně	jako	i	 jinde	na	Moravě,	se	vyskytovaly	cel-
kem	tři	typy	varhanních	nástrojů:	regál,	pozitiv	a	varhany.

Od regálu k pozitivu
Ve	 starém	 kostele	 sv.	 Václava,	 který	 stával	 v	 prostorách	

dnešního	hřbitova,	se	hrálo	na	regál	už	v	2.	polovině	17.	století.	
Pravděpodobně	z	důvodu	nedostatku	finančních	prostředků	po	
třicetileté	válce	to	nemohl	být	pozitiv	(malé,	obvykle	přenosné	
varhany	bez	pedálu),	a	už	vůbec	ne	varhany.

Regál	byly	malé	přenosné	varhánky	s	nárazovými	jazýčkový-
mi	píšťalami	mečivého	tónu.	Byl	to	nejmenší	varhanní	nástroj,	
složený	ze	dvou	oddělitelných	částí.	Na	Slovácku,	kde	byly	v	17.	
století	varhanní	nástroje	poměrně	vzácné,	se	vyskytuje	jako	dru-
hý	klávesový	nástroj	vedle	pozitivu	nebo	varhan.	Samostatně	se	
objevuje	pouze	v	Ostrožské	Nové	Vsi	ve	2.	polovině	17.	století.	
Nevíme	jmenovitě,	kdo	v	našem	kostele	hrál	na	regál	a	kdo	ob-
sluhoval	měchy,	ale	uvádí	se	dva	placení	zaměstnanci	kůru.	Výši	
jejich	platu	neznáme.	V	18.	století	tento	nástroj	z	hudební	praxe	
vymizel	především	pro	svůj	málo	kultivovaný	zvuk	a	žádný	se	na	
území	Moravy	a	Čech	nedochoval.1

Regál	byl	později	v	našem	kostele	nahrazen	pozitivem.	Když	
nahlédneme	do	knihy	kostelních	účtů	za	rok	1746,	vedené	pro	
kostel	sv.	Václava	v	Nové	Vsi,	nalezneme	zde	záznam	o	příjmu,	
„na	varhany	od	dobrodinců“,	ve	výši	49	zlatých	a	30	krejcarů.	
Varhanáři	pak	bylo	dne	25.	6.	1746	vyplaceno	z	kostelní	truhlice	
celkem	82	zl.	a	30	kr.	Ale	za	co?	Pořízení	varhan	by	bylo	něko-
likanásobně	 dražší.	 V	 té	 době	 ale	 bylo	 obvyklé,	 že	 se	 mluvilo	
i	o	pozitivu	jako	o	varhanách.

Proto	 je	 částka	 82	 zl.	 silným	 motivem	 pro	 domněnku,	 že	
byl	zakoupen	pozitiv.	Výše	částky	odpovídala	tehdejším	cenám	
pozitivů	 (většinou	 50-90zl.),	 které	 se	 odvíjely	 od	 zvukových	
a	technických	vlastností	nástroje,	od	velikosti	a	tvaru	skříně,	oz-
dobných	prvků	apod.2	Všechno	ukazuje	na	to,	že	se	ve	starém	
kostele	hrálo	od	roku	1746	na	nově	pořízený	pozitiv	a	o	tomto	
je	pak,	v	souvislosti	s	kostelním	inventářem,	zmínka	v	děkanské	
matrice	z	roku	1771	(viz.	kniha	Ostr.	Nová	Ves,	str.113).	Jestli	to	
byl	po	regálu	první	pozitiv	nebo	již	druhý,	to	nevíme.

Největším	nepřítelem	varhanních	nástrojů	byl	červotoč,	kte-
rý	spolu	s	nepříznivými	klimatickými	podmínkami	dokázal	na-
páchat	mnohdy	nenapravitelné	škody.	I	náš	pozitiv	potřeboval	
údržbu.	 O	 tom	 máme	 pouze	 dva	 údaje	 v	 kostelní	 knize	 účtů:	
v	roce	1773	se	vykazuje	výdaj	6	kr.	za	klih	a	klihování	varhan,	
ale	kdo	tuto	práci	provedl,	není	uvedeno.	Dále	bylo	v	roce	1780	
za	opravu	varhan	vyplaceno	12	zl.	varhanáři,	jehož	jméno	také	
neznáme.

Varhany.
V	odborné	literatuře	se	uvádí,	že	v	roce	1791	byly	postaveny	

v	Ostrožské	Nové	Vsi	varhany	za	305	zl.,	ale	jméno	varhanáře	
chybí.3

My	však	víme,	kdo	tyto	varhany	postavil.	Díky	dvěma	zápi-
sům	v	naší	matrice	narození	a	úmrtí.	Byl	to	varhanář	František	
Schindler,	kterého	obec	ubytovala	i	s	rodinou	na	čp.	169,	u	čtvrt-
níka	 Jana	 Peprny.	 Kolik	 měl	 dětí,	 nevíme,	 ale	 měl	 manželku	
Annu	a	29.	12.	1790	se	jim	v	Nové	Vsi	narodil	syn	Tomáš,	který	
brzy	zemřel	na	neštovice.	Jeho	krátký	život,	pravděpodobně	celý	
prožitý	 v	Nové	Vsi,	 se	naplnil	 11.	5.	1791	a	dítě	bylo	pohřbe-
no	v	Nové	Vsi.	František	Schindler	je	uváděn	jako	varhanář	na	
střední	Moravě	v	poslední	čtvrtině	18.	století:	např.	v	roce	1786	
opravoval	varhany	ve	Strážnici	(kostel	sv.	Martina)	a	v	Hrozno-
vé	Lhotě.4

Máme	ještě	jednu	informaci	z	kostelních	účtů	z	roku	1791.	
Někdy	 po	 1.	 červnu	 1791	 bylo	 varhanáři	 proplaceno	 35	 zl.,	
a	 to	 na	 základě	 povolení	 olomouckého	 arcibiskupství	 ze	 dne	
1.	6.	1791;	 je	zde	také	poznamenáno,	že	dosavadní	nástroj	byl	
již	 v	 dezolátním	 stavu.	 Kdy	 byla	 uzavřena	 smlouva	 na	 stavbu	
varhan	 a	 provedena	 kolaudace	 dokončeného	 díla,	 kdo	 a	 kdy	
uhradil	zbývající	částku	270	zl.,	není	známo.	 Investor	 se	např.	
pojišťoval	 proti	 nekvalitní	 práci	 tím,	 že	 varhanáři	 zadržel	 část	
honoráře	jako	kauci	do	uplynutí	záruční	doby,	která	byla	v	18.	
století	většinou	jednoroční.	Kauce	se	pohybovala	od	necelé	de-
setiny	až	do	třetiny	ceny	varhan.	Méně	majetní	varhanáři	neměli	
na	skladě	dostatečné	zásoby	materiálu,	např.	cínu	a	dřeva,	a	na-
kupovali,	až	když	uzavřeli	smlouvu	na	konkrétní	varhany.	Pak	
žádali,	aby	jim	byla	poskytnuta	záloha.	K	nákladům	patřila	také	
cena	za	dopravu	hotového	nástroje	z	varhanářovy	dílny	na	mís-
to	určení	a	náklady	na	pobyt	varhanáře	v	obci	po	dobu	stavby	
varhan.5		Získat	nové	varhany	do	kostela	byl	složitý	schvalovací	
proces	a	není	 to	 téma	 tohoto	příspěvku.	 Je	důležité,	 že	 víme,	
kdy	byly	postaveny	první	 varhany	v	našem	kostele.	Bylo	 to	za	
lokálního	kaplana	Jana	Vykoukala.

Malá	exkurze,	která	nás	zavedla	na	kůr	starého	i	současného	
novoveského	kostela,	končí	v	18.	století,	ale	i	tak	můžeme	his-
torické	události	v	naší	obci	doplnit	o	několik	nových	poznatků.

Ludmila Nešporová

Zdroje:
1 Sehnal, Jiří: Kantorská hudba na Slovácku v 17. a 18. stol. In: Slovácko 1962-1963, str. 124-137
  Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1. Varhanáři (r.2003), díl 2. Varhany (r. 2004), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Universita Palackého v Olomouci:
2 díl 2., str. 21
3 tamtéž, str. 23
4 díl 1., str. 108
5 tamtéž, str. 20-25
SOkA Uh. Hradiště: FÚ Ostr. Nová Ves, Kostelní kniha účtů 1731-1798
www.actapublica.cz: Ostr. Nová Ves: N-1784-1829, Ostr. Nová Ves: Z-1784-1829
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Procházka po hřbitově aneb Hasič a léčitel
Na	levé	straně	hřbitova,	na	samém	konci,	dívá	se	

ke	svatému	Antonínku	hrob	Josefa	Smištíka	a	jeho	
dcery	Evy.	Jméno	Smištík	se	v	Nové	Vsi	neřadí	mezi	
příliš	 četná,	 ač	 historie	 tohoto	 rodu	 je	 v	 naší	 obci	
asi	dvousetletá.	Rod	je	původu	veselského.	Také	na	
Předměstí	 Veselí	 na	 čísle	 111	 se	 Josefovi	 a	 Terezii	
Smištíkovým	narodil	5.	září	1805	syn	Martin.	Ten	se	
oženil	s	Petronilou	Krausovou	ze	Zarazic	a	nakonec	
se	usadil	v	Chylicích,	nejprve	na	čísle	49,	kde	se	při-
pomíná	roku	1831,	později	na	čísle	66.	Když	ovdověl,	
vzal	si	8.	září	1836	v	Hluku	za	manželku	Annu	Ma-
ňasovou.	Martin	sám	zemřel	jako	domkař	na	čísle	66	
v	Chylicích	v	poměrně	mladém	věku	dne	11.	 ledna	
1849.

Inspirováni	biblickými	rodokmeny	bychom	mohli	
skládat	rodokmen:	Martin	Smištík	z	Anny	Maňasové	
zplodil	 syna	Josefa	 (1840	–	1918).	 Josef	 z	Apoleny	
Peprníčkové	syna	Jana	(1867	–	1935).	Jan	z	Anežky	
Hradilové	syna	Františka	(1899	–	1979)	a	ten	z	Ma-
rie	 Holčíkové	 (1899	 –	 1985)	 na	 čísle	 274	 měl	 syny	
Františka,	Ludvíka,	Josefa	a	dceru	Marii.

Josef	Smištík	se	narodil	14.	února	1933.	Od	dětství	se	zají-
mal	o	práci	se	dřevem,	protože	tatínek	byl	stolař,	a	později	měl	
pohřební	 službu.	 Nejstarší	 bratr	 František	 studoval	 a	 později	
s	 řádovým	 jménem	 Bedřich	 byl	 členem	 františkánského	 řádu	
a	knězem.	A	i	Josef	se	zajímal	o	dění	kolem	sebe	a	po	vzoru	ta-
tínka	se	v	Uherském	Hradišti	vyučil	stolařem.	Nejprve	pracoval	
v	dílně	se	svým	otcem,	pak	odešel	do	Letu,	kde	zůstal	až	do	dů-
chodu.	V	roce	1956	se	oženil	s	Ludmilou	Šálkovou	a	vychovali	
spolu	dvě	dcery.	Nejprve	bydleli	na	Kopanicích	č.	96,	později	si	
postavili	dům	na	Nové	ulici.

Velkou	 vášní	 Josefovou	 byla	 práce	
v	hasičském	sboru.	Dokázal	pro	ni	nad-
chnout	celé	příbuzenstvo	i	řadu	dalších	
lidí.	V	Nové	Vsi	byl	i	velitelem,	později,	
po	sloučení	s	hasiči	chylickými,	měl	na	
starosti	výchovu	mladých	hasičů	od	šesti	
do	osmnácti	let.	Zformoval	tak	celé	ge-
nerace	příslušníků	tohoto	spolku,	který	
patří	mezi	nejstarší	v	naší	obci	a	dodnes	
projevuje	živou	aktivitu.	Pro	práci	s	dět-
mi	měl	předpoklady	–	byl	usměvavý,	lid-
ský,	zároveň	byl	cílevědomý.

Krom	 hasičství	 měl	 ještě	 jednu	 vý-
raznou	 vlastnost	 či	 schopnost,	 jak	 se	
říká	 lidově,	měl	„magnetismus“,	 jak	se	
leckdy	nepřesně	označuje	silná	citlivost	
na	něco,	co	většinou	bereme	nejprve	na	
lehkou	váhu.	Kyvadélko	a	proutek	byly	
jeho	nástroje	při	práci,	kdy	hledal	vodu	
v	 zemi	 a	 dovedl	 je	 použít	 i	 jinak,	 vždy	

k	 dobru	 člověka.	 Sám	 nevěděl,	 kde	 se	 to	 v	 něm	 vzalo,	 nikdo	
netušil,	po	kom	by	to	mohl	zdědit.	S	tímto	se	pojila	schopnost	
léčit	 lidi,	 především	napravovat	plotýnky	a	páteř.	Vyhledávali	
jej	mnozí	Novovešťané	i	lidé	odjinud.	Nedělal	však	vědu	z	toho,	
že	takové	věci	dokázal,	bral	to	jako	normální,	že	něco	umí	a	po-
může	jiným	lidem.

Josef	Smištík	zemřel	před	téměř	patnácti	lety,	dne	4.	února	
2002.	Zvláště	hasiči	a	ti,	kterým	pomohl	od	bolesti,	se	mohou	
zastavit	u	jeho	hrobu	a	pomodlit	se	Otčenáš.

Vladimír Teťhal
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Fotbalový advent
Jestliže	 si	 nyní,	 v	 době	 adventní,	 všichni	 křesťané	 při-

pomínají	období	radostného	očekávání	příchodu	Spasitele,	
tak	celý	 fotbalový	podzim	byl	velkým	„adventem“	pro	no-
voveské	fotbalisty.	Družstvo	mužů	a	všichni	jejich	fanoušci	
celý	 podzim	 očekávali	 „příchod“	 prvních	 bodů	 za	 vítězné	
utkání.	 Nakonec	 se	 dočkali	 až	 v	 posledním	 podzimním	
utkání	v	Prakšicích,	které	porazili	na	 jejich	půdě	2	 :	1.	Po	
rozpačitém	začátku	soutěže	bylo	zřejmé,	že	tento	soutěžní	
ročník	krajské	1.	B	třídy	bude	pro	naše	fotbalisty	přetěžký.	
Mužstvo	v	druhé	polovině	klání	přeci	jen	několikrát	sahalo	
po	bodech,	ale	ty	mu	nebyly	souzeny.	Jediné	vítězství	však	
mělo	 větší	 než	 tříbodovou	 hodnotu,	 zejména	 po	 stránce	
psychické.	 Přestože	 jsou	 muži	 v	 tabulce	 soutěže	 poslední,	
ztráta	na	lepšího	soupeře,	a	tím	jsou	právě	Prakšičtí	je	pou-
hých	6	bodů.	Celou	zimní	přestávku	tak	mají	na	to,	aby	se	
připravili	 na	 jarní	 boje	 o	 setrvání	 v	 soutěži.	 Své	 do	 toho	
bude	 mít	 i	 realizační	 tým	 spolu	 s	 výborem	 klubu,	 již	 nyní	
probíhají	jednání	o	posílení	kádru.

Družstvo	dorostu	se	konečně	dostává	z	dlouhodobé	per-
sonální	 krize,	 ač	 stále	 s	 žáky	 v	 kádru	 ukazuje	 vzestupnou	
výkonovou	 tendenci.	 Po	 pěti	 podzimních	 výhrách,	 dvou	
remízách	 a	 pěti	 porážkách	 zaujímá	 se	 17	 body	 7.	 místo	
13členné	 tabulky	 okresního	 přeboru.	 I	 už	 tak	 úzkého	 do-
rosteneckého	kádru	se	čtyři	hráči	pravidelně	zapojovali	do	
přípravy	družstva	mužů	a	dva	se	dokonce	několikrát	dostali	
do	základní	sestavy	mistrovského	utkání.

Naprosto	 opačné	 starosti	 oproti	 družstvu	 mužů	 budou	
mít	 přes	 zimu	 naši	 žáci,	 kteří	 za	 celý	 podzim	 nenašli	 pře-
možitele	 a	 jen	 jednou	 zaváhali	 při	 remíze	 1:1	 v	 Břestku.	
Právem	 tak	 přezimují	 na	 čele	 tabulky	 okresního	 přeboru	
se	 ziskem	 40	 bodů	 za	 třináct	 výher	 a	 jednu	 remízu.	 Před	
pronásledovateli	mají	jen	těsný	náskok	čtyř	bodů,	avšak	ty	
nejtěžší	přivítají	na	domácí	nedobytné	tvrzi.	Jejich	výkony	

ještě	 umocňuje	 skutečnost,	 že	 se	 jich	 celkem	 deset	 zapo-
jovalo	 do	 utkání	 dorostenců,	 takže	 se	 našla	 pětice	 hráčů,	
která	má	start	až	v	25	utkáních.

Družstvo	starší	přípravky	odehrálo	slušný	podzim,	kluci	
si	dokázali,	že	pokud	na	hřišti	odevzdají	svoje	maxima,	mo-
hou	konkurovat	i	ročníkově	silnějším	týmům.	Se	ziskem	12	
bodů	za	čtyři	výhry	a	pět	proher	zaujímá	4.	místo	v	tabulce	
okresního	přeboru.

Podobně	jako	žáci	vystupovali	na	podzim	i	naši	nejmlad-
ší	 borci	 z	 přípravky,	 kteří	 si	 počínali	 celkem	 suverénním	
způsobem	a	vyhráli	všech	devět	utkání	a	se	ziskem	27	bodů	
vévodí	podzimní	tabulce	okresního	přeboru.	Čtveřice	hrá-
čů	pravidelně	nastupovala	za	své	starší	kolegy	a	dokázala	se	
prosadit	i	proti	starším	soupeřům.

Kolektivy	 přípravek	 vyslovují	 poděkování	 firmám	 JO-
KOVA,	 s.	 r.	o.,	 a	B&B	hutní	materiál,	které	klukům	před	
sezónou	věnovaly	krásné	nové	dresy.

Jaká	nás	čeká	zima?	Všechny	hráče,	kteří	absolvují	zim-
ní	 přípravy,	 určitě	 krutá.	 U	 mužů	 asi	 více	 než	 u	 mládeže,	
ta	 nám	 v	 posledním	 období	 dělá	 radost,	 a	 to	 nejen	 svými	
výsledky,	ale	hlavně	svou	početností.	Skutečnost,	že	jich	na	
70	aktivně	reprezentuje	naši	obec,	nám	dává	naději	na	bu-
doucnost	novoveské	kopané.

Za	to	patří	velké	poděkování	všem	trenérům	a	realizač-
ním	týmům	a	samozřejmě	i	rodičům	za	pomoc	a	podporu.

Vedení	 fotbalového	 klubu	 přeje	 všem	 občanům	 klidný	
advent,	pokojné	vánoční	svátky	a	hodně	radostí	v	roce	2017.

MarekTvrdoň

Mladší přípravka

Dolní řada zleva:	Martin	Grebeň,	Daniel	Fábry	a	Domi-
nik	Obal

Horní řada zleva:	 Rudolf	 Obal	 (trenér),	 Ondřej	 Petráš,	
Lukáš	Beníček,	Rudolf	Obal,	Adam	Tomeček,	Adam	Beneš	
a	Ladislav	Beníček	(trenér)

Schází: Erik	Grebeníček	a	Lukáš	Kyselák

Starší přípravka

Dolní řada zleva: Adam	 Beneš,	 Adam	 Tomeček,	 Rudolf	
Obal,	Lukáš	Beníček,	Sára	Kolářová	a	Luka	Goreň

Horní řada zleva:	Ladislav	Beníček	(trenér),	Martin	Vojtek,	
David	 Žejdlík,	 Viktor	 Kolář,	 Zdeněk	 Kroča,	 Michal	 Omelka,	
Michal	Kavka,	Domink	Habarta,	Filip	Bartek	a	Martin	Daněk	
(trenér)

Schází:	Petr	Běhávka,	Stanislav	Zbořil	a	Jakub	Chmelař
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Oddíl sportovní gymnastiky
Gymnastky	 našeho	 oddílu	 se	 po	 dvouměsíční	 prázdninové	

přestávce	 opět	 vrhly	 do	 trénování	 a	 přípravě	 na	 další	 závody,	
které	je	čekají	v	podzimní	části.

Prvními	závody	byl	Pohár	studentstva,	který	se	konal	již	po-
několikáté	v	Bučovicích.

Družstvo	ve	složení	Jasmína	Grebeníčková,	Anna	Kročová	
a	Nikol	Brauerová	obsadilo	celkově	21.	místo.	Mezi	jednotlivci	
obsadila	děvčata	-		48.	místo	Jasmína	Grebeníčková,	51.	Nikol	
Brauerová,	54.	Anna	Kročová.

Dalšími	závody	byly	přebory	Zlínského	kraje.	Odtud	se	na-
šim	gymnastkám	podařilo	přivést	medaile,	a	to	zásluhou	Jasmí-
ny	Grebeníčkové,	která	získala	medaili	zlatou.

V	mladších	žákyních	obsadila	3.	místo	a	získala		tudíž	bron-
zovou	medaili	Nikol	Brauerová,	6.	místo	obsadila	Anna	Kročo-
vá	a	11.	místo	Tereza	Jančová.	Celkově	se	děvčata	v	družstvech	
umístnila	na	třetím	místě	–	bronzovém.

Další	medaile	přibyly	zásluhou	nejstarších	a	nejzkušenějších	
gymnastek	našeho	oddílu,	zlato	získala	Veronika	Šálková,	stříb-
ro	Adéla	Ryšavá,	bronz	Lucie	Grančajová	a	Radka	Šálková	při-
dala	k	tomu	ještě	6.	místo.	Celkově	skončily	jako	družstvo	na	1.	
místě	s	nejcennějším	kovem	–	zlatem.

K	dosavadnímu	umístění	a	zisku	medailí	blahopřejeme,	do	
dalších	závodů	přejeme	hodně	štěstí,	málo	pádů	a	zisk	co	nej-
více	medailí.

Protože se blíží čas vánoční, dovolte, abychom popřáli všem klid-
né prožití svátků vánočních a v roce 2017 hlavně hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Ivana Frantová

Žáci

Ze	závěrečného	posezení	žáků	a	dorostu	po	posledním	soutěžním	utkání
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Kanoistům začíná být nejen loděnice malá
Rychlostní	 kanois-

té	 začínají	 mít	 příjemné	
starosti.	Nejen	díky	kam-
paním	 Českého	 	 olym-
pijského	 výboru	 „Česko	
sportuje“,	 České	 unie	
sportu	 „Sportuj	 s	 námi“,	
finanční	 podpoře	 České-
ho	 svazu	 kanoistů,	 ČOV,	
ČUS,	 Ministerstva	 škol-
ství,	mládeže	a	tělovýcho-
vy,	Zlínského	kraje,	Obce	
Ostrožská	 Nová	 Ves	
i	 dalších	 podporovatelů	
či	 díky	 skvělým	 výsled-
kům	kanoistů	a	kajakářů	
na	olympijských	hrách	či	
světových	 a	 evropských	
soutěžích,	 ale	 také	 díky	
dlouhodobé	systematické	
práci	začínají	mít	problé-
my	s	prostory.	Na	trénin-
cích	se	schází	až	ke	třem	
desítkám	dětí	a	mládeže.	
To	 znamená,	 že	 v	 areá-
lu	 loděnice	 je	 využívána	
nejen	posilovna,	kde	pře-
stává	být	k	hnutí,	ale	i	malá	tělocvična	ve	společenské	budově.	
A	to	se	začínají	dostávat	ke	slovu	trenažéry,	které	vyžadují	také	
svůj	prostor.	Prostředky	na	sportovní	vybavení	si	dokážou	kano-
isté	zajistit,	ale	horší	je	to	s	financemi	na	větší	opravy	a	rekon-
strukce.	 Začátkem	 roku	 žádala	 TJ	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 z.	 s.,	
neúspěšně	o	přibližně	milionovou	státní	dotaci	na	rekonstrukci	
budovy	nové	loděnice	a	pořízení	bezpečnějšího	mola.

Trenérům	 začínají	 vyvstávat	 také	 vrásky	 kvůli	 přepravě.	
K	oddílovému	minibusu	Trafic	byly	 zapůjčovány	další	 soukro-
mé	minibusy	a	 trenéři	vypomáhali	 svými	vozy.	Teď	 to	vypadá,	
že	organizace	výjezdů	bude	ještě	problematičtější.	Nehledě	na	
zajištění	chodu	spolku	a	veškerých	aktivit.	

Pohled	 na	 školní	 tělocvičnu	 plnou	 sportujících	 chlapců	
a	děvčat,	pět	zaplněných	plaveckých	drah	v	uherskohradišťském	
bazénu,	hemžení	v	areálu	loděnice	či	rychle	a	možná	i	rekordně	

zaplněné	zimní	běžkařské	soustředění		je	vskutku	oku	lahodící.
Soupiska	kanoistů,	kajakářů,	kanoistek	a	kajakářek	čítá	ak-

tuálně	ke	čtyřem	desítkám	jmen,	kde	začínají	převažovat	přes-
polní.	A	pro	ty	vyvstává	anabáze	s	včasnou	dopravou	na	trénin-
ky,	poněvadž	nemohou	přijet	svým	vozem	přímo	ke	sportovišti,	
kde	by	své	ratolesti	vyložili	a	pokračovali	ve	svém	programu	tak	
jako	je	to	běžné	u	ostatních	sportů.

Každodenní	 program	 kanoistického	 oddílu	 není	 určen	 vý-
hradně	 nadějným	 talentům,	 účastní	 se	 jej	 také	 další	 zájemci,	
aktivity	na	vodě	jsou	nabízeny	jako	zpestření	výuky	tělesné	vý-
chovy	okolním	školám.

TJ	 nedisponuje	 žádným	 zaměstnancem,	 veškerá	 agenda	
a	činnost	je	založena	na	dobrovolné	bázi,	což	vzhledem	k	zákon-
ným	povinnostem	a	narůstajícímu	rozpočtu	začíná	být	kritické.

Příští	 rok	 tomu	 bude	 úctyhodných	 šedesát	 let	 od	 prvního	
organizovaného	 pádlování	
v	 lázeňské	 Ostrožské	 Nové	
Vsi.	 I	 přes	 výrazná	 omezení	
spojená	s	ochranným	pásmem	
vodního	zdroje	a	ochranného	
pásma	Letiště	Kunovice	nebo	
právě	kvůli	nim	by	 rychlostní	
kanoisté	nechtěli	zůstat	pasiv-
ní.	Kromě	závodní	dráhy	vyža-
dující	postupnou	obnovu	a	vy-
lepšování	 se	 nevzdávají	 ani	
myšlenky	 na	 pořádné	 zázemí	
centralizaci	 budov	 s	 využitím	
moderních	 technologií	 zahr-
nující	 šetrný	 přístup	 k	 život-
nímu	 prostředí	 odpovídající	
21.	století.	Uvítali	by	vylepšení	
okolí	 jezera	Kunovská	 tabule	
směrem	 k	 narůstajícímu	 po-
čtu	 zájemců	 o	 pohyb	 i	 přijíž-
dějících	turistů		a	statutu	obce	
v	 souladu	 s	 aktuálními	 pod-
mínkami	ochranných	pásem.

Vít Pjajčík

SPORT
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25. února 2017: Vodácký ples s Black Rose
1. dubna 2017: 40. novoveský přespolák „Sportuj s námi“

18.-20. srpna 2017: 25. mezinárodní mistrovství Moravy SLOVÁCKÁ 500

Mladý	veselský	judista	Michal	Vojtek	(10	let),	který	
bydlí	v	Ostrožské	Nové	Vsi	v	ulici	Krajiny	se	v	uplynu-
lých	měsících	zúčastnil	mezinárodního	turnaje	v	rakous-
kém	 Kufsteinu.	 Pro	 Michala	 to	 byla	 velká	 zkušenost,	
protože	se	jednalo	o	vůbec	největší	mezinárodní	turnaj,	
kterého	se	doposud	zúčastnil.	

Michal	pravidelně	sbírá	úspěchy	na	regionální	a	re-
publikové	úrovni,	ale	teprve	nyní	se	zúčastnil	tak	velké-
ho	a	prestižního	turnaje.	Michal	ukázal,	že	má	ve	světě	
juda	budoucnost.	Dosáhl	skvělého	výsledku,	když	vybo-
joval	zlatou	medaili	ve	své	váhové	kategorii	do	27	kg.	

Na	své	cestě	za	nejvyšší	příčkou	musel	porazit	hned	
několik	zdatných	soupeřů	a	cesta	do	finále	nebyla	vůbec	
jednoduchá.	Michal	se	utkal	se	závodníky	z	Itálie,	Švý-
carska,	Rakouska	a	mnohými	dalšími.	Celkově	se	turna-
je	účastnilo	devět	evropských	zemí.	

Stejného	úspěchu	dosáhl	Michal	i	před	dvěma	týdny	
v	německém	Merseburgu,	čímž	byl	opět	zúročen	dosa-
vadní	poctivý	přístup	k	 tréninkům	a	čas,	který	 tomuto	
sportu	věnuje.	

Michal	Vojtek,	který	byl	mimo	jiné	oceněn	mezi	Nej-
lepšími	sportovci	pro	rok	2015	a	je	také	trojnásobným	
mistrem	 Moravy,	 ukazuje,	 že	 základna	 juda	 ve	 Veselí	
nad	 Moravou	 má	 velmi	 kvalitní	 zázemí,	 díky	 kterému	
je	možno	dosahovat	takových	výsledků.	Toho	by	nebylo	
možné	dosáhnout	bez	podpory	rodičů	a	sponzorů.	

Michalovi přejeme do budoucna spoustu sportovních 
úspěchů. 

Úspěchy  
mladého nadějného  
„novoveského“ judisty  
na mezinárodní scéně 

sport
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Stolní tenis
Krajský přebor 
II. třídy:

Po	 několika	 letech	
se	 náš	 tým	 může	 pyšnit	
vedoucím	 postavením	
v	 tabulce	 a	 bez	 jediné-
ho	 zaváhání	 momentál-
ně	 vládneme	 skupině	
A	krajského	přeboru	 II.	
třídy.	 Do	 poloviny	 sou-
těže	zbývá	odehrát	 ještě	
utkání	 se	 třetími	 Ot-
rokovicemi	 C	 a	 osmou	
Bystřicí	 pod	 Hostýnem	
C.	 I	 přes	 současné	 vy-
nikající	 výsledky	 bude	
boj	 o	 postup	 do	 I.	 třídy	
krajského	přeboru	velmi	
složitý,	 protože	 do	 vyšší	
třídy	 postupuje	 pouze	
vítěz	 z	 každé	 skupiny.	
Navíc	ve	druhé	polovině	
budeme	 všechny	 odvety	
s	 týmy	 z	 horní	 poloviny	
tabulky	 hrát	 nad	 stoly	
našich	 soupeřů,	 což	 je	
vždy	složitější	než	ve	známém	domácím	prostředí.

Všechny občany bych rád pozval na III. ročník novoveského pingpongového turnaje O pohár starosty obce.  
Přijďte okusit vynikající atmosféru, trochu si zasportovat a setkat se s přáteli. Ivo Mikoška 

Průběžná tabulka krajského přeboru II. třídy sk.A po 9. kole:

# Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1. Orel Ostrožská Nová Ves 9 9 0 0 0 121:41 36

2. TJ Spartak Hluk 9 7 0 2 0 99:63 30

3. TJ Jiskra Otrokovice C 9 6 1 2 0 95:67 28

4. TJ Rožnov pod Radhoštěm C 9 6 0 2 1 82:80 26

5. KST Dolní Němčí D 9 5 0 4 0 86:76 24

6. TJ Rožnov pod Radhoštěm B 9 4 1 3 1 79:83 21

7. TJ Sokol Morkovice 9 2 2 5 0 65:97 17

8. TJ Bystřice pod Hostýnem C 9 2 1 6 0 75:87 16

9. TJ ST Bystřice pod Lopeníkem 9 2 1 6 0 68:94 16

10. TJ Fryšták B 9 2 2 4 1 65:97 16

11. ST AMON Kunovice C 9 2 0 7 0 58:104 15

12. Orel Uherské Hradiště 9 2 0 7 0 61:101 15
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Společenská kronika
říjen - listopad - prosinec  2016

	

70 let
13.	10.	 Marie	Jurásková	 Dědina	47
22.	10.	 František	Lučný	 Záhumení	239
27.	10.	 Marta	Španělová	 Nová	697
28.	10.	 Vladimíra	Studničková	 Dědina	39
30.	10.	 Jiřina	Matušková	 Obecnice	620
16.	11.	 Marie	Botková	 Dědina	636
23.	12.	 Marie	Blažková	 Dědina	126
28.	12.	 Antonín	Pjajčík	 Osvobození	198

75 let
		1.	10.	 Marie	Žufanová	 Chylická	50
		3.	10.	 Růžena	Šafářová	 Školní	965
11.	10.	 Mgr.	Svatopluk	Hofmann	 Dolní	796
21.	10.	 Ludmila	Botková	 Chylická	55
		1.	11.	 Vlasta	Kusáková	 Za	Kostelem	635
		9.	11.	 Marie	Holčíková	 Školní	965

80 let
17.	10.	 Karel	Přibyl	 Za	Kostelem	710
		4.	11.	 Marie	Čápková	 Chříb	223
17.	11.	 Marie	Holková	 Padělky	454
17.	11.	 Jozefina	Nešporová	 Krajiny	87
21.	11.	 Ludmila	Uhlíková	 Záhumení	606
25.	12.	 Marie	Černá	 Dědina	49

85 let
15.	10.	 Marie	Kusáková	 Na	Rybníčku	256
22.	11.	 Ivo	Kubín	 Dolní	626

86 let
		8.	11.	 Marie	Botková	 Záhumení	605
21.	11.	 Marta	Rybnikářová	 Chylická	49

87 let
26.	10.	 Marie	Mičolová	 Osvobození	192
		9.	12.	 František	Kopeček	 Na	Láni	211

88 let
		3.	10.	 Marie	Niklová	 Nivky	707
21.	10.	 Jarmila	Kusáková	 Za	Kostelem	639
28.	10.	 Květoslava	Lagová	 Sadová	857
21.	12.	 Božena	Sovová	 Kopanice	104

91 let
29.	10.	 Vlasta	Ondračková	 Nivky	426

93 let
		3.	11.	 Ludmila	Vavřincová	 U	Ráje	338

96 let
		1.	10.	 Božena	Lučná	 Osvobození	193		
10.	11.	 Marie	Bezděková	 Chylická	11		
	 		 -	t.č.	DD	Uh.Ostroh

Zlatá svatba
22.	10.	 Ludvík	a	Květuše	Ondračkovi,	Osvobození	123

15.	10.		 František	a	Kristina	Bobkovi,	Družstevní	807

Svatba 
			8.	10.	 Jitka	Sovová	 Záhumení	805
	 Jaroslav	Vala	 Vlčnov

15.	10.	 Lenka	Durnová	 Krajiny	249
	 Jindřich	Smištík	 Polešovice

21.	10.	 Jitka	Zahradníková	 Dědina	186
	 Petr	Holeček	 Zlín

		5.	11.	 Zuzana	Mocharová	 Kunovská	341
	 Michal	Talába	 Bratislava

Narození 
14.	10.	 Beáta	Habartová	 Chylická	214
		2.	11.	 Jáchym	Boček	 Chaloupky	165
19.	11.	 Tomáš	Skalka		 Sadová	860

Úmrtí
27.	10.	 Petr	Kunovjánek	 (1962)	 Nádražní	ev.	č.	46

31.	10.	 Helena	Hůsková	 (1925)	 Dědina	141

		5.	11.	 Ludmila	Motyčková	 (1928)	 Nádražní	77

		9.	11.	 Růžena	Raisiglová	 (1924)	 Dědina	432

		9.	11.	 Jarmila	Filípková	 (1942)	 Dědina	183

14.	11.	 Ludvík	Ťok	 (1937)	 Osvobození	109

15.	11.	 Josef	Kučera	 (1923)	 Dolní	663

29.	11.	 Marie	Červenáková	 (1921)	 Dědina	126

12.	12.	 František	Botek	 (1933)	 Nová	750



Adventní zpívání         
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