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Zpravodajství

Milí spoluobčané,

zastupitelstvo obce, které vzešlo z voleb 
roku 2014, má za sebou polovinu voleb-
ního období. Zároveň jsme rázně a rychle 
vkročili do roku 2017. Dovolte mi, abych 
se tedy v tomto úvodníku věnoval více se-
známení vás s plány, které v tomto roce 
budeme chtít v obci uskutečnit. Mezi pri-
ority, které jsou nejvíce vidět, je dostavba 
a otevření areálu nového obecního úřadu 
spolu s novou knihovnou a opraveným 
kulturním sálem. Přestože byla letošní 
zima oproti letům předchozím naprosto 
normální, tedy mrzlo a padal sníh, sta-
vební práce se nemohly zastavit. Pokra-
čovaly sice ukryty zrakům Novovešťanů, 
přesto velmi intenzívně. Jsou dokončo-
vány potřebné řemeslné instalace a po-
stupně se připravujeme k zadání veřejné 
zakázky na vybavení v interiérech. Pokud 
se nestane nic mimořádného, lze věřit 
tomu, že stavební práce skončí dokonce 
v předstihu – v létě letošního roku. Rádi 
bychom pak nejpozději koncem listopa-
du dokončili i vybavení všech prostor a 
nejpozději do konce letošního roku pře-
stěhovali veškeré instituce (obecní úřad, 
poštu a knihovnu) takříkajíc pod „jednu 
novou střechu“. 

Další největší prioritu v investicích má 
zcela jistě dokončení inženýrských sítí 
pro nová stavební místa za mateřskou 
školou a penzionem. Tady je smluvně 
dohodnuto datum dokončení k poslední-
mu dubnu. Také u této stavby je předpo-
klad dokončení prací v termínu. Majitelé 
pozemků, a tedy potenciální stavebníci 
nelení a pilně vyřizují stavební povole-
ní. Věřím tedy, že nové stavby se tady od 
května budou množit jako houby po dešti. Mimo tyto dva hlavní 
cíle letošního roku připravujeme v oblasti dopravy úpravu ulice Sa-
dová. Tady dojde k rozšíření silnice, k výstavbě nových parkovacích 
míst a stavbě nového chodníku kolem řadových domů. V Chylicích 
bude opraven chodník v ulici Osvobození od hasičské zbrojnice 
po autoservis včetně stavby nového chodníku kolem bývalé mlé-
kárny. K záměrům, které ještě v roce 2017 v dopravě chceme rea-
lizovat, patří obnova dopravních značek v obci. Loni byl schválen 
pasport dopravního značení a letos budou dopravní značky v obci 
doplněny nebo vyměněny. V oblasti ochrany životního prostředí se 
po 20 letech provozu více pověnujeme   místní čistírně odpadních 
vod. Provedeme nevyhnutelnou výměnu čerpadel dešťové vody a 
výměnu hlavního elektrorozvaděče. Pro letošní rok se nám poda-
řilo získat státní dotaci na pořízení nového dopravního automobi-
lu pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů. Ke státní dotaci 
se připojil i Zlínský kraj, takže po doplacení z obecního rozpočtu 
bude naše jednotka vlastnit namísto vysloužilé Avie nové, moderní 
vozidlo pro technické zásahy. Pro letošní rok připravila naše Ř-K 
farnost opravu římsy a fasády kostela sv. Václava, dominanty naší 
obce. Při schvalování rozpočtu zastupitelstvo doporučilo dotačně 
tuto akci podpořit. Ostatně tak jako každoročně budeme z naše-
ho rozpočtu podporovat všechny kulturní, sportovní a společenské 
spolky v obci. Jsme nesmírně rádi, že u nás spolkový život funguje. 
Škoda jen, že se někdy nedokážou domluvit a občas své akce pořá-
dají tak trochu „proti sobě“.

 Slovo starosty

Za velmi důležitou považuji i stavbu nové příjezdové silnice do 
sirnatých lázní a zrušení nebezpečného železničního přejezdu tamtéž. 
Tuto investici sice zabezpečuje stát, nikoli obec, přesto se v jarních 
a letních měsících dotkne našich obyvatel – cyklistů. Během stavby 
totiž bude zrušena stávající cyklostezka do lázní a bude nutné sta-
veniště objíždět směrem do Kunovic a Uherského Hradiště přes les. 

Všechny plánované akce pro letošek můžeme realizovat také pro-
to, že máme velmi odpovědné a konstruktivní zastupitelstvo. Už v 
prosinci byl schválen rozpočet obce, kde výdaje na investice a opravy 
činí více než 45 mil. Kč, pochopitelně včetně dočerpání investiční-
ho úvěru. Jako starosta obce si nesmírně vážím toho, že diskuze v 
zastupitelstvu o rozpočtu byla vedená věcně a rozpočet byl schválen 
velkou většinou. Nikdy jsme nesklouzli k hádkám o malichernosti 
nebo o osobní zájmy. Myslím, že stejná atmosféra panuje také v radě 
obce. Je jasné, že bez respektu a ochotě naslouchat ostatním a někdy 
i přijmout jiný názor bychom v naší práci nikam nepokročili. Je vel-
mi jednoduché jen a jen kritizovat bez jakékoli odpovědnosti a bez 
znalosti všech souvislostí. Proto si vážím atmosféry v zastupitelstvu, 
kde nám nejde o laciné politikaření a získávání politických bodů, 
nýbrž o práci pro Ostrožskou Novou Ves. 

Milí spoluobčané, přeji nám všem, aby se nám (nejen) v letošním 
roce práce dařila a měli jsme z jejich výsledků radost. Přeji krásné 
jarní dny, a protože se už blíží, tak radostné a krásné Velikonoce

Pavel Botek, starosta
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 15. 12. 2016 se konalo  
14. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•	 písemnou	 zprávu	 kontrolního	 a	 fi-

nančního	výboru,
•	 informaci	o	odstoupení	od	koupě	sta-

vebního	pozemku	v	 lokalitě	 ,,Díly	od	
Dědiny	-	pozemek	č.	2“	zaslanou	pa-
nem	Antonínem	Březinou,

•	 informaci	 o	 investiční	 akci	 Sirnatých	
lázní	Ostrožská	Nová	Ves	v	roce	2017	
-	oprava	 Balneo	provozu	otevřeného	
v	roce	1997,

•	 informace	o	dílčím	přezkoumání	hos-
podaření	 Obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
za	první	pololetí	2016.

Zastupitelstvo obce stanovuje:
•	 v	 souladu	s	§	84	odst.	2	písm.	m)	od	

16.	 12.	 2016	 počet	 dlouhodobě	 uvol-
něných	členů	zastupitelstva	na	1,

•	 v	 souladu	 s	 §	 84	 odst.	 2	 písm.	 n)	 od	
16.12.	 2016	 odměnu	 neuvolněnému	
starostovi	obce	na	14	900	Kč/měsíc.

•	 Zastupitelstvo obce určuje:
•	 v	souladu	s	§	84	odst.	2	písm.	k)	od	16.	

12.	 2016	 jako	 uvolněnou	 funkci	 mís-
tostarosty	obce.	Funkci	starosty	urču-
je	od	16.	12.	2016	jako	neuvolněnou.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 pořízení	dopravního	auta	pro	jednot-

ku	SDH	Ostrožská	Nová	Ves	v	před-
pokládané	výši	1	000	000	Kč	vč.	DPH,

•	 přijetí	dotace	Ministerstva	vnitra	ČR	
na pořízení	dopravního	auta	pro	jed-
notku	SDH	ve	výši	50%	z	pořizovací	
ceny	vozu	max.	450	000	Kč,

•	 odkoupení	 pozemku	 parc.	 č.	 5273	
(ostatní	 plocha,	 komunikace)	 o	 cel-
kové	výměře	767	m2	za	cenu	290	Kč/
m2	tj,	48	430	Kč	od	Marie	Dennerové,	
s	tím,	že	náklady	spojené	s	převodem	
nemovitostí	a	daň	z	převodu	nemovi-
tosti	hradí	kupující,

•	 záměr	směny	pozemku	Obce	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 parc.	 č.	 128/2	 (ostatní	
plocha)	 v	 k.ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	

obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	
16	m2	za	pozemek	parc.	č.	7235	(ostat-
ní	plocha)	o	výměře	66	m2,

•	 prodej	 pozemků	 a	 zřízení	 předkup-
ního	 práva	 k	 nemovitostem	 jako	
právo	 věcné	 k	 pozemkům	 v	 lokali-
tě	 „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	 výmě-
ře	 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	výmě-
ře	 98	 m2	 (orná	 půda),	 par.	 č.	 5618/9	
o	výměře	10	m2	(orná	půda),	celková 
výměra 906 m2, paní Barboře Stuchlí-
kové a Josefu Klimoszovi za cenu 600 
Kč/m2 + 21% DPH	 s	 tím,	 že	 budou	
dodrženy	podmínky	prodeje	zveřejně-
né	na	úřední	desce	v	záměru	prodeje	
a	že	náklady	spojené	s	převodem	ne-
movitosti	 hradí	 kupující.	 Zastupitel-
stvo	obce	pověřuje	starostu	podpisem	
kupní	smlouvy,

•	 na	 základě	 ustanovení	 §	 6	 odst.	 1)	
písmeno	 c)	 a	 odst.	 5)	 písmen	 a)	 a	 f)	
zákona	 č.	 183/2006	 Sb.,	 o	 územním	
plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	
zákon)	v	aktuálním	znění	a	ustanove-
ní	§	35	odst.	1)	a	§	84	odst.	2)	písmeno	
y)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcích	
(obecní	zřízení)	v	aktuálním	znění	po-
řízení	změny	Územního	plánu	Ostrož-
ská	Nová	Ves,

•	 podání	 žádosti	 o	 pořízení	 změny	
Územního	plánu	Ostrožská	Nová	Ves	
pořizovateli	-	Úřadu	územního	pláno-
vání	MěÚ	Uherské	Hradiště,

•	 obecně	 závaznou	 vyhlášku	 obce	 Ost-
rožská	Nová	Ves	č.	1/2016	o	regulaci	
používání	 zábavné	 pyrotechniky	 na	

veřejných	 prostranstvích	 s	 nabytím	
účinnosti	 vzhledem	 k	 naléhavému	
obecnému	zájmu	dnem	vyhlášení.	Za-
stupitelstvo	 obce	 ukládá	 informovat	
obyvatele	 o	 vydané	 vyhlášce	 způso-
bem	obvyklým	a	provozních	restaura-
cí	v	obci	písemně,

•	 zastupitelstvo	obce	schvaluje	rozpočet	
obce	na	rok	2017	v	 těchto	závazných	
ukazatelích:

Příjmy celkem   48 680 000 Kč
z	toho:
Daňové	příjmy			 40	220	000	Kč
Nedaňové	příjmy			 	6	450	000	Kč
Kapitálové	příjmy			 	630	000	Kč
Přijaté	dotace			 	1	380	000	Kč
Výdaje celkem -   90 140 000 Kč
z	toho:
Doprava			 6	540	000	Kč
Vodní	hospodářství			 5	250	000	Kč
Vzdělání			 4	620	000	Kč
Kultura,	církve	a	sdělovací	prostředky				
	 4	150	000	Kč
Tělovýchova	a	zájmová	činnost	
		 2	690	000	Kč
Bydlení,	komunální	služby	a	územní	
rozvoj			 5	075	000	Kč
Ochrana	životního	prostředí		
		 3	770	000	Kč
Sociální	péče	a	pomoc		 	100	000	Kč
Civilní	připravenost		
na	krizové	stavy		 	10	000	Kč
Požární	ochrana	a	IZS			 1	640	000	Kč
Státní	moc,	st.	správa,	samospráva		
a	pol.	strany		 55	410	000	Kč
Finanční	operace		 	795	000	Kč
Vratky	a	ostatní	transfery		 90	000	Kč
Financování rozpočtu celkem  
  41 460 000 Kč
z	toho:
Krátkodobé	financování			14	320	000	Kč
Dlouhodobé	financování		28	000	000	Kč
Splátky	dlouhodobých	půjčených	pro-
středků		 	860	000	Kč
•	 Rozpočet	 obce	 bude	 zpracován	 pro	

informační	 systém	 dle	 platné	 legisla-
tivy.

Z jednání rady obce
Dne 6. 12. 2016 se konalo  

52. zasedání rady
Rada schválila:
•	 plánovací	smlouvu	o	zbudování	veřej-

né	infrastruktury	s	paní	Terezou	Frý-
zovou.	 Rada	 obce	 pověřila	 starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 přeložce	 zařízení	
distribuční	 soustavy	 v	 ulici	 Školní	 za	
cenu	 196	 150	 Kč	 vč.	 DPH	 zaslanou	
společností	 E.ON	 Distribuce,	 a.	 s.	
Rada	 obce	 pověřila	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 smlouvě	 budoucí	
o	 zřízení	 věcného	 břemene,	 kabelo-
vé	vedení	NN,	pojistková	skříň	v	ulici	
Školní	u	RD	pana	Jurčeky	za	cenu	1	
694	 Kč	 vč.	 DPH	 zaslané	 společností	
E.ON	Distribuce,	a.	s.	Rada	obce	po-
věřila	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	Přílohy	č.	1/4	Smlouvy	o	odbě-
ru	obalových	a	dalších	druhů	odpadů	
č.	500,	o	množství	a	typech	poskytnu-
tých	 prostředků	 ke	 shromažďování	
odpadů	 od	 1.	 1.	 2017	 zaslané	 spo-
lečností	Sběrné	 suroviny	UH,	 s.	 r.	o.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-

sem	Přílohy	č.	1/4,
•	 žádost	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	

o	snížení	nájmu	za	sportovní	halu	při	
pořádání	Hasičského	plesu	na	10	000	
Kč,

•	 poskytnutí	věcného	daru	na	plesy	po-
řádané	v	Ostrožské	Nové	Vsi	do	výše	
600	Kč	a	na	ples	obce	a	SRPŠ	do	výše	
4	000	Kč.	Rada	obce	schvaluje	poskyt-
nutí	věcného	daru	do	tomboly	ve	výši	
300	 Kč	 na	 plesy	 konané	 mimo	 obec	
Ostrožská	Nová	Ves,

•	 termín	 a	 program	 14.	 zastupitelstva	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 které	 se	
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bude	konat	dne	15.	12.	2016	od	17	ho-
din.	Rada	obce	ukládá	informovat	ob-
čany	 způsobem	 obvyklým	 o	 termínu	
konání	zastupitelstva	obce,

•	 nabídku	do	jednacího	řízení	bez	uve-
řejnění	 na	 provedení	 veřejné	 zakáz-
ky	 Areál	 obecního	 úřadu	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 s	 rekapitulací	 víceprací	
a	méněprací	v	celkové	výši	1	286	544	
Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	ukládá	vyzvat	
dodavatele	k	předložení	Dodatku	č.	2	
Smlouvy	 o	 dílo.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostu	podpisem	Dodatku	č.	2.	Rada	
obce	ukládá	informovat	zastupitele	na	
nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.

Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	zaslané	Městským	úřadem	

Uherské	 Hradiště,	 Odborem	 staveb-
ního	úřadu	a	životního	prostředí,	ad-
resovaný	 Slováckým	 vodárnám	 a	 ka-
nalizacím,	a.	s.,	o	povinnosti	předložit	
návrh	 na	 změnu	 ochranného	 pásma	
vodního	 zdroje	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
do	31.	12.	2017.

•	 rozsudek	 zaslaný	 Okresním	 soudem	
v	 Uherském	 Hradišti	 o	 jmenování	
obce	 Velehrad	 opatrovníkem	 pana	
Vladimíra	Vítka,

•	 informace	 o	 dotačních	 programech	
pro	rok	2017	zaslaný	panem	Janem	Pi-
jáčkem,	členem	rady	Zlínského	kraje.	
Rada	 obce	 ukládá	 prověřit	 možnost	
využití	dotačního	programu	ROP011-
17	ke	zbudování	přechodu	pro	chodce	
v	ulici	Dědina,

•	 úřední	záznam	o	podání	vysvětlení	ve	
věci	 neoprávněného	 osazení	 komu-
nikace	 dopravními	 značkami	 zaslaný	
Městským	úřadem	Uherské	Hradiště,	
Odborem	stavebního	úřadu	a	životní-
ho	prostředí,

•	 informaci	zaslanou	společností	E.ON	
Distribuce,	 a.	 s.,	 o	 zplnomocnění	 fir-
my	Senergos,	a.	s.,	k	ořezu,	popřípadě	
odstranění	 dřevin	 ohrožujících	 bez-
pečný	a	spolehlivý	provoz	zařízení	dis-
tribuční	soustavy	v	obci.

Rada ukládá:
•	 vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 pozemků	

parc.	 č.	2624,	parc.	 č.	2635	a	parc.	 č.	
2626	v	k.	ú.	Chylice.	Rada	obce	uklá-
dá	vyčlenit	po	dobu	pronájmu	tyto	po-
zemky	z	pachtovní	smlouvy,

•	 prověřit	 v	 seznamu	 pozemků	 podle	
parcelních	 čísel,	 zda	 jsou	 pozemky	
v	 majetku	 obce	 zatíženy	 pachtovní	
smlouvou.	Rada	obce	ukládá	předlo-
žit	 informace	na	dalším	 jednání	 rady	
obce,

•	 předložit	 žádost	 o	 směnu	 pozemku	
parc.	č.	128/2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	 o	 celkové	 výměře	 116	 m2	 za	 po-
zemek	parc.	č.	7235	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	o	celkové	výměře	66	m2	na	
nejbližším	 zasedání	 zastupitelstva	
obce.

Rada neschválila:
•	 žádost	o	poskytnutí	dotace	na	podpo-

ru	 vydávání	 nekomerčního	 časopisu	
Malovaný	 kraj	 v	 roce	 2017	 zaslanou	
spolkem	Malovaný	kraj,	z.	s.

Dne 20. 12. 2016 se konalo  
53. zasedání rady

Rada schválila:
•	 plánovací	smlouvu	o	zbudování	veřej-

né	 infrastruktury	 uzavřenou	 s	 panem	
Ing.	Tomášem	Margetíkem.	Rada	obce	
pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 plánovací	smlouvu	o	zbudování	veřej-
né	 infrastruktury	 uzavřenou	 s	 Blan-
kou	 a	 Tomášem	 Kusákovými.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 č.	 OP-16-401	
o	 údržbě	 veřejné	 zeleně	 v	 obci	 pro	
rok	2017	za	cenu	436	480	Kč	vč.	DPH.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 se	 společností	 J.D.	
Production,	s.	r.	o.,	na	výrobu	pořadu	
„Televizní	 měsíčník	 Ostrožské	 Nové	
Vsi	pro	rok	2017“	za	cenu	199	650	Kč	
vč.	DPH.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 podpis	Dodatku	č.1/2017	ke	smlouvě	
o	odvozu,	využití	a	odstranění	odpadu	
v	obci	pro	rok	2017	se	společností	Od-
pady	–	Třídění	Recyklace,	a.	s..	Rada	
obce	pověřuje	starostu	podpisem	do-
datku,

•	 žádost	Ing.	Iva	Mikošky	o	poskytnutí	
daru	ve	 výši	 3	000	Kč	na	uspořádání	
turnaje	ve	stolním	tenisu,

•	 pronájem	 sportovní	 haly	 dne	 26.	 12.	
2016	 za	 účelem	 sportovní	 akce	 a	 ve-
černí	hudební	zábavy	panu	Bronislavu	
Šálkovi.	Rada	obce	schvaluje	poskyt-
nutí	pronájmu	sportovní	haly	za	stej-
ných	podmínek	jako	v	roce	2015.

Rada souhlasí:
•	 s	 umístněním	 sídla	 základní	 školy	

Bc.	 Marie	 Kusákové,	 DiS.	 v	 pro-
najatém	 domě	 na	 adrese	 Dědina	 č.	
p.	 5	 od	 září	 2017.	 Jelikož	 se	 jedná	
o	 soukromou	 základní	 školu,	 obec	
nemá	 k	 této	 škole	 žádné	 nadřízené	
postavení	a	neovlivňuje	 její	zaměření	
ani	organizaci	výuky.

Rada ukládá:
•	 zaslat	upozornění	 jmenovaným	v	po-

dané	 stížnosti	 na	 nutnost	 urovnání	
sousedských	 vztahů	 vzájemnou	 do-
hodou.	V	případě,	že	vztahy	nebudou	
urovnány,	 bude	 stížnost	 postoupena	
přestupkové	 komisi,	 případně	 bude	
řešena	ve	spolupráci	s	Policií	ČR,

•	 odpovědět	SVK,	a.	s.,	že	obec	má	zá-
jem	převést	nový	vodovod	v	ulici	Škol-
ní	do	majetku	SVK,	a.	 s.,	 po	dokon-
čení	 výstavby	 uvedeného	 vodovodu,	
jehož	 předpokládané	 dokončení	 je	
v	dubnu	2017.

Rada jmenuje:
•	 kontaktní	 osobu	 pokladní	 Dagmar	

Botkovou,	která	bude	zodpovědná	za	
zapečetění	a	rozpečetění	pokladniček	
při	 Tříkrálové	 sbírce	 2017	 a	 ukládá	
spolupracovat	s	ŘK	farností	při	orga-
nizaci	sbírky.

Dne 5. 1. 2017 se konalo  
54. zasedání rady

Rada schválila:
•	 Smlouvu	 č.	 1178	 o	 odvozu	 a	 likvida-

ci	odpadů	ze	 sběrných	dvorů	zaslané	
společností	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	
o.,	Průmyslová	1147,	Uherské	Hradi-
ště,	 za	 cenu	 1	 826	 817	 Kč	 vč.	 DPH.	
Rada	obce	schvaluje	Dohodu	o	faktu-
raci	 podle	 smlouvy	 o	 likvidaci.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy	a	dohody,

•	 smlouvu	 o	 dílo	 na	 deratizační	 práce	
v	 obci	 plánované	 na	 měsíce	 duben	 –	
červen	2017	za	cenu	do	20	570	Kč	vč.	
DPH	 zaslanou	 panem	 Bronislavem	
Borským,	 Řadová	 568,	 Buchlovice.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 dotaci	ve	výši	7	000	Kč	Domu	Naděje	
Otrokovice,	 Wolkerova	 1274,	 Otro-
kovice.	Rada	obce	pověřuje	místosta-
rostku	přípravou	a	podpisem	veřejno-
právní	smlouvy,

•	 výši	stravného	za	každý	kalendářní	
den	pracovní	cesty	od	1.	1.	2017	v	ná-
sledujících	částkách:	
a)	86	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	5	až	
12	hodin,	
b)132	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	
než	12	hodin,	nejdéle	však	18	hodin,	
c)	205	Kč,	trvá-li	pracovní	cesta	déle	
než	18	hodin.

•	 pronájem	 pozemků	 parc.	 č.	 2624	
o	 celkové	 výměře	 2875	 m2,	 parc.	 č.	
2635	 o	 celkové	 výměře	 185	 m2,	 část	
pozemku	 parc.	 č.	 2626	 o	 celkové	 vý-
měře	 270	 m2	 v	 kat.	 ú.	 Chylice	 panu	
Ing.	Lubomíru	Šlosarovi.	Parc.	č.	2626	
bude	 pronajata	 bez	 příjezdové	 cesty.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	nájemní	smlouvy.

Rada bere na vědomí:
•	 oznámení	 Krajského	 úřadu	 Zlín-

ského	kraje,	Odboru	životního	pro-
střední	a	zemědělství,	o	zahájení	ří-
zení	o	udělení	výjimky	z	ochranných	
podmínek	 zvláště	 chráněných	 živo-
čichů	 –	 kuňka	 žlutobřichá	 a	 ohnivá	
pro	Ústav	biologie	obratlovců	Aka-
demie	věd	ČR.

•	 informaci	zaslanou	Krajským	úřadem	
Zlínského	kraje,	Odborem	ekonomic-
kým,	o	finančním	vztahu	státního	roz-
počtu	k	rozpočtu	obce	v	celkové	výši	
1	 040	 800	 Kč.	 Rada	 obce	 ukládá	 za-
pracovat	výši	finančního	vztahu	státní-
ho	rozpočtu	do	rozpočtu	obce.	Rada	
obce	 schvaluje	 Rozpočtové	 opatře-
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ní	 č.	 1	 –	 navýšení	 finančního	 vztahu	
státního	rozpočtu	k	rozpočtu	obce	na	
částku	1	040	800	Kč.

•	 poděkování	 předsedy	 ZO	 Českého	
svazu	 včelařů	 Ing.	 Pavla	 Peprníka	 za	
poskytnuté	dary	a	dotace	v	roce	2016.

Rada ukládá:
•	 představitelům	 obce	 dle	 jejich	 časo-

vých	 možností	 účast	 na	 semináři	 pro	
představitele	 obcí	 Zlínského	 kraje,	
který	 se	 uskuteční	 27.	 1.	 2017	 v	 9:30	
hodin	 v	 budově	 Krajského	 úřadu	
Zlínského	kraje,

•	 odpovědět	 Městu	 Uherské	 Hradiště,	
Odboru	sociálních	služeb,	že	obec	ne-
bude	zapojena	do	 jiného	podobného	
projektu	sociálních	služeb,

•	 překontrolovat,	 zda	 pozemky	 nejsou	
zahrnuty	v	některé	již	uzavřené	pach-
tovní	 smlouvě.	 Rada	 obce	 ukládá	
zveřejnit	 záměr	 obce	 propachtování	
zemědělských	pozemků	ve	vlastnictví	
obce.	K. ú. Kunovice : parc.č.	3354/6	
o	 celkové	 výměře	 112	 m2,	 parc.	 č.	
3354/7	 o	 celkové	 výměře	 5426	 m2	
a	 k. ú. Ostrožská Nová Ves: parc.	 č.	
1976/37	 o	 celkové	 výměře	 496	 m2,	
parc.	č.	2265	o	celkové	výměře	28	m2,	
parc.	 č.	 3892	 o	 celkové	 výměře	 2581	
m2,	 parc.	 č.	 4106	 o	 celkové	 výměře	
4255	 m2,	 parc.	 č.	 4719	 o	 celkové	 vý-
měře	 49	 m2,	 parc.	 č.	 9362	 o	 celkové	
výměře	1698	m2,

•	 provést	 místní	 šetření	 a	 vyvolat	 spo-
lečné	 jednání	 se	 zástupci	 TJ	 Ostrož-
ská	Nová	Ves	ve	věci	žádosti	o	spolu-
financování	 oprav	 loděnice	 a	 dalších	
záležitostí	 týkajících	 se	 činnosti	 TJ	
ONV	v	roce	2017.	Rada	obce	odkládá	
projednání	 žádosti	 o	 spolufinancová-
ní	oprav	loděnice	a	dalších	záležitostí	
týkajících	se	činnosti	TJ	ONV	v	roce	

2017	na	další	 jednání	 rady	po	prove-
dení	místního	šetření,

•	 předat	 farnosti	 pro	 potřeby	 kostela	
výtěžek	 dobrovolného	 vstupného	 vá-
nočního	koncertu	DH	Boršičanka	ve	
výši	5	400	Kč.

Dne 26. 1. 2017 se konalo  
55. zasedání rady

Rada schválila:
•	 rozvojový	záměr	poskytovatelů	sociál-

ních	služeb.	Rada	obce	ukládá	zaslat	
vyjádření	obce	k	rozvojovému	záměru	
poskytovatelů	sociálních	služeb,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene,	 Kopánky	 VV	 NV	 za	 KV	
NN	za	cenu	8	228	Kč	vč.	DPH	zasla-
ný	společností	E.ON	Distribuce,	a.	s.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Plánovací	 smlouvu	 o	 zbudování	 ve-
řejné	infrastruktury	uzavřenou	s	paní	
Monikou	 Vašíčkovou	 a	 panem	 Ing.	
Petrem	Vašíčkem.	Rada	obce	pověřu-
je	starostu	podpisem	smlouvy.

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene,	 JOKOVA,	 vedení	 VN	 +	
TS	za	cenu		5	808	Kč	vč.	DPH	zasla-
ný	společností	E.ON	Distribuce,	a.	s.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Plánovací	 smlouvu	 o	 zbudování	 ve-
řejné	infrastruktury	uzavřenou	s	paní	
Mgr.	 Lenkou	 Mikoškovou	 a	 panem	
Mgr.	Markem	Mikoškou.	Rada	obce	
pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy.

•	 Plánovací	 smlouvu	 o	 zbudování	 ve-
řejné	infrastruktury	uzavřenou	s	paní	
Ivou	a	panem	Miroslavem	Kunovján-
kovými.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 Plán	 preventivní	 údržby	 veřejného	
osvětlení	 obce	 pro	 rok	 2017	 zaslaný	

společností	 ELTODO-CITELUM,	
s.	r.	o.,	U	Elektrárny	1,	Hodonín,

•	 odpis	 pohledávky	 pana	 Štefana	 Mi-
chalce	ve	výši	33	154	Kč	z	důvodu	pro-
mlčení	závazku,

•	 cenu	nájemného	za	pronájem	Památ-
kového	domku	ve	výši	:	člen	FS	Novo-
vešťan	a	zaměstnanci	obce	500	Kč	na	
den	a	občané	1	000	Kč	na	den.	V	pří-
padě	krátkodobého	pronájmu	100	Kč/
hod.,

•	 odpisový	 plán	 MŠ	 Ostrožská	 Nová	
Ves,

•	 odpisový	 plán	 Obce	 Ostrožská	 Nová	
Ves,

•	 odpisový	plán	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves
Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	zaslané	Krajským	úřadem	

Zlínského	 kraje,	 Odborem	 životního	
prostřední	 a	 zemědělství,	 o	 uděle-
ní	 výjimky	 z	 ochranných	 podmínek	
zvláště	chráněných	živočichů	–	kuňka	
žlutobřichá	a	ohnivá	pro	Ústav	biolo-
gie	obratlovců	Akademie	věd	ČR.

•	 oznámení	 o	 aktualizaci	 územně	 ana-
lytických	podkladů	zaslaný	Městským	
úřadem	Uherské	Hradiště,	Odborem	
stavebního	úřadu	a	životního	prostře-
dí.	 Rada	 obce	 ukládá	 do	 16.	 4.	 2017	
potvrdit	 případně	 aktualizovat	 údaje	
o	území.

Rada ukládá:
•	 předložit	 žádost	 sourozenců	 Martiny	

Stalčíkové	 a	 Jaroslava	 Bršlici	 o	 od-
kup	obecních	pozemků	parc.	č.	593/1	
a	parc.	č.	593/2	v	k.	ú.	Chylice	na	nej-
bližším	jednání	zastupitelstva	obce.

Rada neschválila:
•	 žádost	spolku	Lungta,	Dlouhá	2,	Pra-

ha	 1	 o	 připojení	 se	 k	 mezinárodní	
kampani	„Vlajka	pro	Tibet“.

Monika Pleváková  

Nová evidence psů
Žádáme	majitele	psů,	aby	z	důvodů	

nově	 prováděné	 evidence	 psů	 v	 naší	
obci	 vyplnili	 a	 následně	 doručili	 na	

obecní	úřad	přiložený	formulář.	K	do-
ručení	lze	využít	i	poštovní	schránku	ve	
vchodu	do	budovy	OÚ	nebo	fotokopii	

zaslat	na	email:podatelna@onves.cz.

   Děkujeme za spolupráci. 

Nově vydaná obecně závazná vyhláška
Upozorňujeme	 občany	 na	 platnost	

nově	 vydané	 Obecně	 závazné	 vyhláš-
ky	obce	Ostrožská	Nová	Ves	č.	1/2016,		
o	regulaci	používání	zábavné	pyrotech-

niky	na	veřejných	prostranstvích.	Použí-
vání	zábavní	pyrotechniky	v	zastavěném	
území	obce	je	povoleno	pouze	ve	dnech	
31.	12.	a	1.	1.		příslušného	kalendářního	

roku.	Plné	znění	vyhlášky	je	zveřejněno	
na	 webových	 stránkách	 obce	 nebo	 je	
k	nahlédnutí	na	obecním	úřadu.	

 

Prosba o poskytnutí fotografií
Vážení	spoluobčané,	až	se	to	zdá	ne-

uvěřitelné,	 v	 létě	 letošního	 roku	 tomu	
bude	 20	 let	 od	 chvíle,	 kdy	 naši	 obec	
postihly	 ničivé	 záplavy.	 Při	 této	 příle-
žitosti	bychom	rádi	uspořádali	výstavu	

zajímavých	 fotografií	 z	 doby	 povodní	
roku	1997.	Proto	prosíme	ty,	kteří	něja-
ké	fotografie	mají,	jestli	by	byli	tak	las-
kavi	a	zapůjčili	je.	Fotografie,	případně	
jejich	negativy	a	další	materiály	(video-

záznamy)	prosíme	přineste	na	sekreta-
riát	obecního	úřadu	do	20.	dubna	2017	
v	otevírací	době.

Za ochotu zapůjčit fotografie všem 
děkujeme. 
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Co nám přinese letošní rok?
Letošní	zima	je	už	snad	za	námi	a	my	plánujeme,	co	všechno	

v	letošním	roce	vybudujeme,	opravíme	nebo	bude	zrekonstruová-
no.	Nejdůležitější	akcí,	kterou	v	letošním	roce	plánujeme	dokon-
čit,		je	výstavba	knihovny,	obecního	úřadu	a	rekonstrukce	bývalé	
budovy	kina.	V	současné	době	jsou	již	zasazena	okna,	díky	tomu	
mohou	probíhat	i	přes	mrazivé	počasí	práce	uvnitř	budovy.	Dnes	
jsou	 již	zbudovány	rozvody	elektřiny,	vody,	 topení	a	provedeny	
vnitřní	omítky.	Probíhají	práce	na	venkovních	dřevěných	obkla-
dech	budovy	nového	kulturního	zařízení,	jak	nazýváme	bývalou	
budovu	 kina.	 Práce	 na	 výstavbě	 nových	 budov	 probíhají	 podle	
plánovaného	 časového	 harmonogramu.	 Současně	 s	 probíhají-
cí	 stavbou	 také	 probíhají	 práce	 na	 projektu	 vnitřního	 vybavení	
nových	budov.	Na	dodavatele	vnitřního	vybavení	bude	v	měsíci	
březnu	vyhlášeno	výběrové	řízení.	Držte	nám	palce,	aby	bylo	včas	
a	úspěšně	vysoutěženo	a	dodavatel	mohl	rychle	pracovat	na	vý-
robě	nábytku	a	vnitřního	vybavení.	Další	akce,	která	by	měla	být	
dokončena	do	konce	měsíce	dubna	letošního	roku,	je	vybudování		
inženýrských	sítí	pro	výstavbu	rodinných	domů	za	DPS.	

A	 co	 nás	 čeká	 ještě	 nového?	 V	 ulici	 Sadová	 se	 připravuje	
oprava	 silnice,	 chodníku	 a	 vybudování	 asi	 dvaceti	 parkovacích	
míst.	Dále	plánujeme	opravu	chodníku	spojující	ulici	Dolní	a	Za	
Kostelem.	A	v	neposlední	řadě	se	chystají	opravy	v	ulici	Osvobo-
zení.	Budeme	také	pokračovat	s	opravami	na	místním	hřbitově,	
konkrétně	opravou	chodníku	a	cesty	v	dolní	části.	V	parku	Hr-
dinů	na	ulici	Lhotská	budou	upraveny	chodníky	mlatovým	povr-
chem.	Poslední	plánovanou	akcí	je	celková	obnova	dětského	hřiš-
tě	u	Dřeváku.	A	další	akcí,	která	je	plánována,	je	oprava	křížku	na	
ulici	Lhotská	před	ordinací	MUDr.	Stránské.	Na	financování	této	
akce	obec	požádala	ministerstvo	zemědělství	o	poskytnutí	dotace.		

Z	důvodu	zajištění	bezpečnosti	silničního	provozu	v	naší	obci	
byl	zpracován	a	schválen	příslušnými	orgány	pasport	dopravního	
značení	mimo	ulici	Nádražní.	Na	základě	schváleného	pasportu	
budou	 v	 průběhu	 letošního	 roku	 probíhat	 práce	 na	 instalování	
nových	dopravních	značek,	případně	výměna	původních	značek	
za	dopravní	značky,	které	odpovídají	platným	normám.

Co	dodat	nakonec?	Snad	přání	příznivějšího	počasí	 jak	pro	
zhotovitele	staveb,	tak	pro	všechny	občany.		A	také	hodně	shoví-
vavosti	a	trpělivosti	občanů	v	místech	prováděných	staveb,	rekon-
strukcí	a	oprav.

Jaroslava Bedřichová

Budova obecního úřadu

Interiér knihovny

Vchod do obřadní síně

Instalace podlahového vytápění v knihovně

Budova obecního úřadu a pošty
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Vánoční koncert v kostele
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	a	Římskokatolická	farnost		Ost-

rožská	Nová	Ves	uspořádaly	29.	12.	2016		vánoční	koncert	v	kos-
tele	sv.	Václava.	Účinkovala	dechová	hudba	Boršičanka	Anto-
nína	Koníčka,	jedna	z	nejznámějších	a	nejpopulárnějších	kapel	
u	nás.	Tato	vynikající	kapela	vznikla	v	roce	2001	a	jejím	zakla-
datelem	a	dosavadním	kapelníkem	je	Antonín	Koníček.	Ten	je	
znám	příznivcům	dechovky	nejen	jako	zakladatel	a	dlouholetý	
kapelník	 Vlčnovjanky,	 ale	 i	 jako	 trumpetista,	hudební	 sklada-
tel	a	majitel	hudebního	vydavatelství	AKon,	které	vydává	MC	
a	CD	hlavně	 s	dechovkami.	 Boršičanka	 za	 tuto	krátkou	dobu	
své	 existence	 už	 absolvovala	 stovky	 různých	 vystoupení	 nejen	
po	naší	vlasti,	ale	i	v	zahraničí,	např.	Rakousku,	Německu,	Švý-
carsku,	Holandsku,	Francii,	Lichtenštejnsku	apod.	Vystupovala	
taky	v	několika	pořadech	ČT	a	je	velmi	často	slyšet	i	na	vlnách	
českého	rozhlasu.	Od	svého	vzniku	natočila	již	6	samostatných	
CD	a	na	několika	dalších	spoluúčinkuje.

Boršičanka	Antonína	Koníčka	je	vynikající	kapela	13	muzi-
kantů	a	3	zpěváků,	převážně	absolventů	konzervatoře	a	akade-
mie.	 Boršičanka	 Antonína	 Koníčka	 je	 1.	 vicemistrem	 soutěže	
profesionálních	 dechovek	 z	 rakouského	 Schladmingu	 pro	 rok	
2002.

Jejich	 vystoupení	 přilákalo	 hodně	 našich	 i	 přespolních	 ná-
vštěvníků.	Nebylo	 se	 co	divit.	Kapela	nadchla	každého	milov-
níka	 dechovky	 hlavně	 vysokou	 uměleckou	 úrovní	 všech	 členů	
souboru	 a	 dále	 velmi	 rozsáhlým,	 rozmanitým,	 ale	 i	 náročným	
repertoárem.	Na	koncertě	s	vánoční	tématikou	zazněly	koledy	
i	 vánoční	 písně.	 Celý	 koncert	 provázela	 paní	 Jana	 Grabcová,	
která	přednesla	krásný	vánoční	příběh.	Vystoupení	kapely	při-

spělo	ke	zpříjemnění	povánoční	a	novoroční	atmosféry.	Zaplně-
ný	kostel,	nadšení	posluchači	a	velký	potlesk	přítomných	patřil	
našim	hostům.	Všem	účinkujícím	za	krásný	výkon	poděkovala	
paní	místostarostka	Ing.	Jaroslava	Bedřichová.

Na	 koncertě	 dosáhlo	 dobrovolné	 vstupné	 výše	 5	 400	 Kč.	
Finanční	částka	poslouží	na	slavnostní	akce	pořádané	v	našem	
kostele.	

Dechové	 hudbě	 Boršičanka	 s	 kapelníkem	 Antonínem	 Ko-
níčkem	mnohokrát	děkujeme	a	přejeme	hodně	zdaru	při	krás-
ných	vystoupeních.

Miroslava Vajdíková

Tříkrálová sbírka
V	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 opět	 vyšly	 skupinky	 koledníků,	 aby	

nám	všem	přinášely	poselství	radosti,	naděje	a	pokoje	pro	celý	
rok.	Mladí	koledníci	zpívali	koledy,	vinšovali	a	od	dobrých	lidí	
přijímali	dary	do	pokladniček	s	logem	Charity.	Sbírka	byla	orga-
nizována	Českou	katolickou	charitou	a	v	ní	sdruženými	oblast-
ními	charitami,	v	našem	případě	Oblastní	charitou	v	Uherském	
Hradišti.	Ta	zapůjčila	malým	koledníkům	oblečení.	V	naší	far-
nosti	 koledníci	 přijali	 požehnání	 v	 sobotu	7.	 ledna	2017	od	P.	
Josefa	Kuchaře.	Přestože	tento	den	byl	velmi	mrazivý	–	ještě	v	9	
hodin	dopoledne	bylo	mínus	18	oC	a	taky	hodně	dětí	bylo	již	ne-
mocných	–	do	ulic	se	vydalo		40	odvážných	dětí	a	19	dospělých.	
Utvořili	19	skupinek.

Přes	mrazivé	počasí	vybrali	koledníci	81	183	Kč.	
Je	to	o	7	861	Kč	více	než	v	roce	2016.
Celkově	se	na	Uherskohradišťsku	vybralo	2	409	046	Kč.
Obrovské	poděkování	patří	všem	koledníkům,	malým	i	vel-

kým,	kteří	se	v	mrazivém	počasí	obětavě	zúčastnili	akce.	Záro-
veň	velký	dík	patří	všem	občanům,	kteří	jakoukoliv	částkou	při-
spěli.	Finanční	pomoc	bude	použita	na	přímou	pomoc	občanům	
v	 nouzi	 v	 našem	 regionu,	 opravu	 objektu	 denního	 centra	 sv.	
Ludmily,	zajišťující	služby	pro	osoby	se	zdravotním	a	mentálním	
postižením	v	Uh.	Hradišti	a	výstavbu	Centra	služeb	pro	osoby	
bez	přístřeší	v	Uh.	Hradišti.

Jaroslava Bedřichová
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Plesem pomáháme škole
V	sobotu	21.1.	2017	se	usku-

tečnil	desátý	společný	ples	Spol-
ku	 rodičů	 a	 přátel	 ZŠ	 a	 Obce	
Ostrožská	 Nová	 Ves.	 Ples	 za-
hájil	 úvodním	 slovem	 starosta	
obce	s	předsedkyní	SRPŠ.	Poté	
následovala	 asi	 nejočekávaněj-
ší	 událost	 slavnostního	 večera,	
a	 to	 předtančení	 žáků	 9.	 třídy	
ZŠ	 pod	 taktovkou	 paní	 učitel-
ky	 Mgr.	 Markéty	 Frantové.	 Za	
krásné	 a	 dojemné	 vystoupení	
patří	velký	dík	žákům,	jejich	ro-
dičům	i	paní	učitelce.

O	dobrou	náladu	a	atmosfé-
ru	 plesu	 se	 postarala	 hudební	
skupina	Marathon	Band.

Ráda	 bych	 jménem	 Spolku	
rodičů	 a	 přátel	 ZŠ	 poděkovala	
všem	rodičům	a	příznivcům	ško-
ly,	kteří	nám	ochotně	pomáhali	
při	přípravách	a	organizaci	ple-
su.	Velký	dík	patří	také	sponzo-
rům	za	štědré	dary	do	tomboly	
a	v	neposlední	řadě	všem	pleso-
vým	hostům.

Výtěžek	z	plesu	bude	již	tra-
dičně	věnován	na	potřeby	žáků	
Základní	 školy	 v	 Ostrožské	
Nové	Vsi.

Doufám,	 že	 nám	 zachováte	
přízeň	a	těším	se	na	vás	zase	za	
rok.	

Jolana Andrýsková

Pomáháme, kde je potřeba
Všechno	to	začalo	přesně	před	rokem,	kdy	jsem	poprvé	na-

vštívila	útulek	v	Kopčanech.	Předtím	jsem	již	několik	útulků	na-
vštívila,	ale	tenhle	byl	v	něčem	jiný,	působil	na	mě	úplně	jinak	
než	ostatní.	Dnes	už	vím,	proč	to	tak	je!

V	útulku	bývá	pravidelně	okolo	30	–	40	psů,	ale	také	je	tam	
jedna	milá	paní	jménem	Soňa,	která	všem	těm	čtyřnohým	chlu-
páčům	oddala	svůj	život	a	snaží	se	jim	vytvořit	alespoň	malý	do-
mov.	

Jelikož	 je	na	všechnu	práci	kolem	psů	 sama,	 snažíme	 se	 jí	
pomáhat	alespoň	propagací,	 zveřejněním	pejsků	na	 internetu,	

správou	webových	stránek,	častými	návštěvami,	venčením	a	také	
finanční	pomocí.	Je	to	útulek	privátní,	vše	si	hradí	z	vlastní	kap-
sy,	nejvíce	financí	však	vynaloží	na	veterinární	péči.	

Součástí	Ostrožské	Nové	Vsi	je	také	jeden	útulkáček	z	Kop-
čan,	a	to	německý	ovčák	Něha,	která	v	březnu	oslaví	rok	u	své	
rodiny.	Doufáme,	že	se	vám	dostaneme	do	podvědomí	a	Něha	
už	nebude	v	zastoupení	jediná.	

Dne	11.	2.	2017	v	Ostrožské	Nové	Vsi		také	proběhla	valen-
týnská	sbírka	pro	útulek	Kopčany.	

Všem	moc	děkujeme!	 Denisa Látová
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Z Mateřského centra Zvoneček
Milé	maminky	a	milí	tatínci,
mateřské	centrum	Zvoneček	je	pro	vás	a	vaše	děti	otevřeno	

každou	středu	v	čase	9:00	–	11:00	hodin	v	Orlovně	v	Ostrožské	
Nové	Vsi.	Přijďte	si	zazpívat,	zatančit	nebo	něco	pěkného	vyro-
bit.	Vstupné	za	jednu	návštěvu	MC	činí	60	Kč.	V	ceně	je	také	
káva	nebo	čaj.	Ve	 středu	5.	dubna	2017	pro	vás	připravujeme	
také	lekci	canisterapie	v	čase	9:00	–	10:00	hod.	Závěrečná	ho-
dina	proběhne	ve	středu	31.	5.	2017	v	běžném	čase	mateřské-
ho	centra.	Program	jednotlivých	hodin	najdete	každý	měsíc	na	
www.ddmpastelka.cz	 nebo	 na	 facebooku	 Mateřského	 centra.	
Děkujeme	panu	Hrachovskému	za	pomoc	při	chystání	prostor	
mateřského	centra,	kde	pro	nás	každý	týden	obětavě	nosí	stoly	
a	hračky	pro	děti	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	poskytnutí	pro-
stor	Orlovny.

Petra Dvouletá

DDM Pastelka připravuje následující akce
3. 3.  Páteční bubnování s Pastelkou I

Přijďte	si	odpočinout,	zrelaxovat	a	nabrat	nové	síly	při	bub-
nování	 na	 djembé	 dle	 celostní	 muzikoterapeutické	 metody	
PaedDr.	Lubomíra	Holzera	a	vyzkoušet	i	další	techniky	této	oje-
dinělé	metody.	Místo	konání:	DDM Pastelka Uherský Ostroh;	
čas:	15:30 – 17:30 hod.;	lektor:	Miroslava Veselá;	cena:	dospělí 
100 Kč, děti 50 Kč;	cílová	skupina:	dospělí a děti od 8 let.	Bližší	
info:	 Miroslava	Veselá,	tel.:	605	119	723;	e-mail:	vesela@
ddmpastelka.cz.

11. 3. Výletníci Planetárium Uherský Brod
Sraz:	9:00	hod.	na	vlakovém	nádraží	Uherský	Ostroh,	roz-

chod:	 13:48	 na	 vlakovém	 nádraží	 Uherský	 Ostroh.	 S sebou:	
sportovní	teplé	oblečení,	sportovní	obuv,	pití	a	svačinu	na	celý	
den,	pláštěnku,	kapesné	dle	uvážení	rodičů,	kartička	pojišťovny.	
Cena:	170	Kč	(zahrnuje	jízdné,	vstupné,	program,	pedagogický	
dozor).	Přihlaste	se	do	pondělí	6.	3.	2017	na	e-mail	maxerova@
ddmpastelka.cz.

21. 3.  Férový den na Pastelce k 10. narozeninám Lísky, z. s.
Co	je	Líska?	Je	to	regionální	sdružení	osobností	a	organizací	

zaměřených	 na	 ekologickou/environmentální	 výchovu,	 vzdělá-
vání	a	osvětu	na	území	Zlínského	kraje.	Od	ledna	2016	se	Pří-
rodovědné	 centrum	 Vlaštovka	 stalo	 součástí	 tohoto	 sdružení,	
a	proto	oslavíme	spolu	s	Lískou	a	ostatními	členskými	organi-
zacemi	její	narozeniny. Motto	akce: Férově	od	snídaně	po	od-
polední	svačinu.	Férová	kavárna	v	mateřském	centru	proběhne	
od	9:00	–	11:00	hodin	na	DDM	Pastelka,	odpoledne	proběhne	
ochutnávka	 a	 prodej	 fairtradových	 výrobků	 pro	 děti	 a	 rodiče	
i	veřejnost.

A co že je to ten FAIR TRADE?
„Fair	trade“,	tedy	spravedlivý	obchod	dává	lidem	z	rozvojo-

vých	zemí	možnost	uživit	sebe	a	svou	rodinu	za	důstojných	pod-
mínek.	Za	 jejich	zboží	(káva,	čaj	atd.)	 jsou	náležitě	odměněni	
a	nákupem	jejich	výrobku	máte	také	jistotu,	že	při	sběru	a	zpra-
covávání	nebyla	využívána	dětská	práce,	nebyly	použity	genetic-
ky	modifikované	plodiny	nebo	také	žádné	nepovolené	pesticidy	
a	další	zemědělská	chemie.	A	nejen	to,	děti	těchto	pěstitelů	mo-
hou	 chodit	 do	 školy!	 Férový	 obchod	 má	 smysl,	 a	 proto	 se	 při	
nákupu	kávy,	čaje,	kakaa	či	cukru	ptejte	po	certifikátu	fair	trade.

24. 3.  Páteční bubnování s Pastelkou II
Přijďte	si	odpočinout,	zrelaxovat	a	nabrat	nové	síly	při	bub-

nování	 na	 djembé	 dle	 celostní	 muzikoterapeutické	 metody	
PaedDr.	Lubomíra	Holzera	a	vyzkoušet	i	další	techniky	této	oje-
dinělé	metody.	Místo	konání:	DDM Pastelka Uherský Ostroh;	
čas:	15:30 – 17:30 hod.;	lektor:	Miroslava Veselá;	cena:	dospělí 

100 Kč, děti 50 Kč;	cílová	skupina:	dospělí a děti od 8 let.	Bližší	
info:	 Miroslava	Veselá,	tel.:	605	119	723;	e-mail:	vesela@
ddmpastelka.cz.

3. 4. – 12. 4. Velikonoční zvyky: výukový program pro třídní ko-
lektivy 1. stupně ZŠ a mateřské školy. Děti se zábavnou formou 
seznámí se svátky jara a se zvyky s nimi spojenými. Součástí pro-
gramu jsou i tvořivé dílničky, kde si děti budou moci vyrobit krásné 
tematicky laděné dekorace. V případě zájmu nás kontaktujte na 
tel.: 602 732 734.

13. 4. – 14. 4. Velikonoční prázdniny – Připravujeme pro-
gram pro děti na DDM Pastelka, můžete se těšit na hry, tvoření 
a soutěže a další zajímavé aktivity.

14. 4.  Výlet kroužku Výletníci - ZOO Hodonín
Sraz:	 8:30	 hod.	 na	 vlakovém	 nádraží	 Uherský	 Ostroh,	

rozchod:	15:06	hod.	na	vlakovém	nádraží	Uherský	Ostroh.	
S sebou:	sportovní	teplé	oblečení,	sportovní	obuv,	pití	a	sva-
činu	 na	 celý	 den,	 pláštěnku,	 kapesné	 dle	 uvážení	 rodičů,	
kartička	pojišťovny.	Cena:	200	Kč	(zahrnuje	jízdné,	vstupné,	
program,	pedagogický	dozor).	Přihlaste	se	do	pondělí	10.	4.	
2017	na	e-mail	maxerova@ddmpastelka.cz.

21. 4.  Páteční bubnování s Pastelkou III
Přijďte	 si	 odpočinout,	 zrelaxovat	 a	 nabrat	 nové	 síly	 při	

bubnování	na	djembé	dle	celostní	muzikoterapeutické	me-
tody	 PaedDr.	 Lubomíra	 Holzera	 a	 vyzkoušet	 i	 další	 tech-
niky	 této	 ojedinělé	 metody.	 Místo	 konání:	 DDM Pastelka 
Uherský Ostroh;	čas:	15:30 – 17:30 hod.;	lektor:	Miroslava 
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Aktuálně o letních táborech DDM Pastelka
Pokud	zvažujete	přihlášení	vašeho	dítěte	na	některý	z	našich	letních	táborů,	rozhodněte	se	co	nejdříve,	nečekejte	prosím	na	po-

slední	den	přihlašování.	Místo	na	táboře	si	můžete	rezervovat	na	tel.	čísle	602	732	734	nebo	na	e-mailu:	reditelka@ddmpastelka.cz.

Termíny táborů
červenec
10.–14.	7.	 Trollové aneb Cesta za dobrodružstvím -	950	Kč	
	 Příměstský	sportovní	tábor;	ONV;	od	7	let
10.–14.	7.	 Tajemství přírodních živlů	-	1450	Kč		
	 Příměstský	tábor;	UO;	od	8	let
17.–21.	7.	 Plavecký tábor –	1450	Kč;	UH;	od	8	let
17.–21.	7.	 Indiánské dobrodrůžo s Apači	–	900	Kč	
	 Příměstský	tábor	pro	MŠ;	UO;	od	4	let
17.–21.	7.	 Svět zvířat	–	950	Kč		
	 Příměstský	tábor;	Blatnička;	od	5	let
21.–30.	7.		 Ztracený poklad kapitána Rudovouse	–	3950	Kč	
	 Pobytový	tábor	Ranch	Rovná	Jankovice;	od	6	let
24.–28.	7.		 Příběhy lesních skřítků 	
	 Příměstský	tábor	pro	MŠ	Tasov

24.–28.	7.		 Cesta na ostrov Madagaskar –	950	Kč		
	 Příměstský	sportovní	tábor;	UO;	od	7	let
31.	7.–4.	8.		Hoši a holky od Bobří řeky	–	950	Kč	
	 Příměstský	tábor	zaměřený	na	poznávání		

	 přírody;	UO;	od	6	let
srpen

7.–11.	8.	 Příběhy z mechu a kapradí –	900	Kč	
	 Příměstský	tábor	pro	předškoláky;	UO;	od	4	let
14.–18.	8.		 Prázdniny se sovou Pájou –	950	Kč		
	 Příměstský	tábor;	Blatnička;	od	5	let
14.–18.	8.		 Kytarový tábor –	1100	Kč	
	 Příměstský	tábor;	UO;	od	8	let
14.-18.	8.	 Aloha Hawaii –	1350	Kč	
	 Příměstský	holčičí	tábor;	UO;	od	8	let

Veselá;	cena:	dospělí 100 Kč, děti 50 Kč;	cílová	skupina:	do-
spělí a děti od 8 let.	Bližší	info:	 Miroslava	 Veselá,	 tel.:	
605	119	723;	e-mail:	vesela@ddmpastelka.cz.

23. 4.  Krajské kolo Světlo orientu – soutěž skupin
Krajská	postupová	přehlídka	skupin	v	orientálním	tanci.	

Zahájení:	 12:00	 hod.;	 kde:	 sportovní	 hala	 TJ	 Lokomotiva	
Uherský	Ostroh;	vstupné:	děti	20	Kč,	dospělí	50	Kč;	občer-
stvení	zajištěno.	Přijďte	se	podívat	na	krásné	tanečnice	a	je-
jich	ladné	umění!

29. 4.  Den Země – vycházka pod kampaní Ukliďme Česko 
a Ptáci – žijí tady s námi

Přírodovědná	vycházka	vedená	Petrem	Šimčíkem,	dlou-
holetým	 bojovníkem	 za	 lepší	 životní	 prostředí,	 vás	 obo-
hatí	 nejen	 o	 informace	 ze	 světa	 ptáků	 a	 dalších	 krásných	
živočichů.	 Dnem	 Země	 se	 připojíme	 také	 k	 akci	 UKLIĎ-
ME	 SVĚT,	 UKLIĎME	 ČESKO.	 Pokud	 tedy při vycházce 
narazíme na něco, co do přírody nepatří, jednoduše si s tím 
poradíme.	Zapojení	do	sběru	odpadků	je	však	čistě	dobro-
volné,	 záleží	 tedy	 jen	 na	 vás.	 Pytle	 na	 odpadky	 a	 rukavice	
budou	zajištěny.

4. 5.  Recitační soutěž pro děti MŠ
Kdy:	od	9:00	hod.;	kde:	 taneční	sál	DDM	Uherský	Ost-

roh.	Prezence	soutěžících	od	8:30	hod.	Přihlášky	 lze	podá-
vat	do	28.	4.	2017.	Dopravu	a	dozor	nad	žáky	zajišťuje	vysí-
lající	 škola,	popř.	 zákonný	zástupce	dítěte.	Odměny	čekají	
na	všechny	recitátory.

6. 5.  Výlet Park Rochus - ZA SKRYTÝMI POKLADY 
PŘÍRODY

Sraz:	 9:00	 hod.	 na	 vlakovém	 nádraží	 Uherský	 Ostroh,	
rozchod:	15:48	hod.	na	vlakovém	nádraží	Uherský	Ostroh.	
S sebou:	sportovní	teplé	oblečení,	sportovní	obuv,	pití	a	sva-
činu	 na	 celý	 den,	 pláštěnku,	 kapesné	 dle	 uvážení	 rodičů,	
kartička	pojišťovny.	Cena:	200	Kč	(zahrnuje	jízdné,	vstupné,	
program,	pedagogický	dozor).	Přihlaste	se	do	pondělí	1.	5.	
2017	na	e-mail	maxerova@ddmpastelka.cz.

12. 5.  Páteční bubnování s Pastelkou IV
Přijďte	 si	 odpočinout,	 zrelaxovat	 a	 nabrat	 nové	 síly	 při	

bubnování	na	djembé	dle	celostní	muzikoterapeutické	me-
tody	 PaedDr.	 Lubomíra	 Holzera	 a	 vyzkoušet	 i	 další	 tech-
niky	 této	 ojedinělé	 metody.	 Místo	 konání:	 DDM Pastelka 
Uherský Ostroh;	čas:	15:30 – 17:30 hod.;	lektor:	Miroslava 

Veselá;	cena:	dospělí 100 Kč, děti 50 Kč;	cílová	skupina:	do-
spělí a děti od 8 let.	Bližší	info:	 Miroslava	 Veselá,	 tel.:	
605	119	723;	e-mail:	vesela@ddmpastelka.cz.

13. 5.  Férová snídaně
Oslavte	s	námi	Světový	den	pro	fairtrade	na	třetím	roč-

níku	jarního	pikniku	s	férovou	kávou	od	pražírny	kávy	Co-
ffeedream	a	férovými	potravinami.	Přidejte	se	a	posnídejte	
lokální	 a	 faitradové	 dobroty	 se	 svými	 přáteli	 a	 příjemnou	
hudbou.	Kdy:	9:30	–	11:30	hod.;	kde:	u	fontány	na	náměstí	
Svatého	 Ondřeje,	 Uherský	 Ostroh;	 s sebou:	 dobroty	 z	 do-
mácích	či	fairtradových	surovin	(tj.	domácí	vejce	či	zelenina,	
med	 od	 včelaře,	 vlastnoručně	 pečený	 chleba,	 apod.),	 deka	
nebo	karimatka,	dobrá	nálada	a	chuť	bavit	se.	Přijdete?

14. 5. Ostrožská Pastelka – soutěž skupin v	aerobiku
Postupová	 soutěž	 Aerobic	 Tour	 se	 koná	 14.	 5.	 2017	

v	Uherském	Ostrohu	ve	sportovní	hale	TJ	Lokomotiva.	Pre-
zence:	8:00	hod.,	zahájení soutěže:	10:30	hod.,	vstupné:	děti	
20	Kč,	dospělí	50	Kč.	Občerstvení	zajištěno.

21. 5.  Světlo orientu – finále soutěže skupin
DDM	 Pastelka	 pořádá	 národní	 kolo	 soutěže	 skupin	

v	orientálním	tanci,	na	které	se	sjedou	ty	nejlepší	tanečnice	
téměř	z	celé	České	republiky.	Prezence:	9:00	–	10:00	hod.;	
zahájení soutěže:	12:00	hod.,	kde:	sportovní	hala	TJ	Loko-
motiva	Uherský	Ostroh.

26. 5.  Páteční bubnování s Pastelkou V
Přijďte	 si	 odpočinout,	 zrelaxovat	 a	 nabrat	 nové	 síly	 při	

bubnování	na	djembé	dle	celostní	muzikoterapeutické	me-
tody	 PaedDr.	 Lubomíra	 Holzera	 a	 vyzkoušet	 i	 další	 tech-
niky	 této	 ojedinělé	 metody.	 Místo	 konání:	 DDM Pastelka 
Uherský Ostroh;	čas:	15:30 – 17:30 hod.;	lektor:	Miroslava 
Veselá;	cena:	dospělí 100 Kč, děti 50 Kč;	cílová	skupina:	do-
spělí a děti od 8 let.	Bližší	info:	 Miroslava	 Veselá,	 tel.:	
605	119	723;	e-mail:	vesela@ddmpastelka.cz.

28. 5.  Pastelkový mumraj
DDM	 Pastelka	 zve	 všechny	 své	 příznivce	 na	 Pastelko-

vý	 mumraj,	 kde	 předvedou	 děti	 z	 vybraných	 kroužků,	 co	
všechno	se	během	školního	roku	na	Pastelce	naučily.	Čekají	
vás	hudební,	 taneční,	 sportovní	a	 jiná	 zajímavá	vystoupení	
a	 malování	 na	 obličej	 pro	 děti.	 Kdy:	 15:00	 hod.;	 Kde:	 sál	
restaurace	 Pod	 Lipami.	 Vstupné:	 dobrovolné.	 Občerstvení	
zajištěno.
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Program HASÍK
Dne	30.	1.	byl	v	rámci	školní	výuky	realizován	1.	blok	pre-

ventivně	výchovného	a	vzdělávacího	programu	pro	děti	v	oblasti	
požární	ochrany	a	ochrany	obyvatelstva	HASÍK.

Žáci	2.	a	6.	třídy	měli	možnost	blíže	se	seznámit	s	prací	pro-
fesionálních	hasičů,	která	nespočívá	jen	v	hašení	požárů,	jak	by	
se	na	první	pohled	mohlo	zdát.

Žáci	se	zábavnou	formou	dozvěděli	více	nejen	o	práci	hasičů,	
ale	také	důležité	informace	o	tom,	jak	postupovat	při	požáru,	ale	

také	při	jakých	jiných	událostech	potřebujeme	právě	hasiče	a	jak	
se	v	těchto	situacích	zachovat.

Vše	měli	 žáci	 zprostředkováno	pomocí	názorných	obrázků	
a	fotografií,	celý	program	byl	velmi	poučný.	

Informace	dětem	předávali	profesionální	hasiči	z	Uherského	
Hradiště,	kteří	nejlépe	znají	problematiku	požárů,	dopravních	ne-
hod,	ochrany	obyvatelstva	apod.	a	kterým	touto	cestou	děkujeme.

Radka Hučíková

Pythagoriáda
Dne	31.	1.	2017	proběhlo	školní	kolo	40.	ročníku	matematic-

ké	soutěže,	která	je	určena	všem	žákům	5.	-	8.	ročníků	základ-
ních	škol	a	jim	odpovídajícím	ročníkům	víceletých	gymnázií.	Pří-
klady	rozvíjí	mj.	prostorovou	představivost	či	logické	uvažování.	
Soutěž	má	dvě	kola	-	školní	a	okresní.	

Školního	kola	se	zúčastnilo	celkem	47	žáků.	
Nejlepšími	řešiteli	byli:
5.	ročník:	Varšíková	Adéla
6.	ročník:	Lukešová	Magdalena
7.	ročník:	Lúčný	Patrik
8.	ročník:	Kalný	Radek
Gratulujeme.	

Miroslava Prchlíková

Angličtináři soutěžili
V	pátek	13.	1.	se	sešli	zájemci	o	sou-

těž	 v	 jazykové	 učebně,	 aby	 si	 poměřili	
síly	v	angličtině.

V	této	soutěži	jde	o	to	naučit	se	poví-
dat	o	9	základních	tématech,	popsat	vy-
losovaný	obrázek,	konverzovat	ve	dvojici	
a	také	zvládnout	poslechový	test.	V	přá-
telské	atmosféře	soutěžili	4	žáci	8.	a	9	tří-
dy.	Je	třeba	ocenit	svědomitou	přípravu	
všech	zúčastněných.	Porota,	do	které	byl	
přizván	 i	náš	bývalý	 žák	 	 Mário	Herák,	
bedlivě	sledovala	a	bodovala	všechny	výkony.	Nebylo	jednoduché	
hodnotit,	 jelikož	byly	velmi	malé	rozdíly	ve	výkonu	soutěžících.	

Zvítězit	ale	může	jenom	jeden	a	ten	postupuje	
do	okresního	kola	v	Uherském	Hradišti.

Celkové	pořadí	jsme	vyhodnotili	takto:
1.	místo	–	Martina	Mazurová	–	9.	třída
2.	místo	–	Eliška	Hanáková	–	8.	třída
3.	místo	–	Petr	Baný	–	9.	třída
4.	místo	–	Marian	Tvdoň	–	9.	třída

Oceňuji	především	zájem	žáků	o	angličtinu	
jako	světový	jazyk	a	hlavně	píli	a	úsilí,	s	jakými	

k	soutěži	přistoupili.
Marcela Křiváková

Němčináři měřili své jazykové znalosti
V	pondělí	30.	1.	2017	se	uskutečnilo	školní	kolo	konverzační	

soutěže	v	německém	jazyce.
Své	jazykové	znalosti	poměřovali	letos	tři	žáci	osmého	roční-

ku.	Eliška	Hanáková,	Michaela	Hrušková	a	Jakub	Botek	absol-
vovali	tradiční	jazykové	disciplíny,	jako	je	poslech,	popis	obráz-
ku	a	konverzace	na	vylosované	téma.

V	porotě	zasedla	paní	učitelka	Křiváková,	Sedláčková	a	naše	
bývalá	 žákyně	 Natálka	 Bočková,	 která	 byla	 v	 minulých	 letech	
několikrát	 vítězkou	 okresního	 kola.	 Probojovala	 se	 i	 do	 kola	
krajského,	kde	se	rovněž	umístila	na	medailových	pozicích.

Eliška,	Míša	i	Jakub	byli	velmi	vyrovnanými	soupeři.	Porota	
ale	 nakonec	 rozhodla	 na	 základě	 bodového	 hodnocení	 takto:	
prvenství	 vybojoval	 Jakub	 Botek,	 druhé	 místo	 obsadila	 Eliška	
Hanáková	a	na	třetím	místě	se	umístila	Míša	Hrušková.	

Všichni	tři	přípravě	na	olympiádu	věnovali	spoustu	volného	
času,	připravovali	se	nejen	ve	škole,	ale	i	doma.	Naši	žáci	se	učí	
němčinu	od	sedmého	ročníku,	výuku	mají	dvakrát	týdně,	a	mají	
tedy	za	sebou	rok	a	půl	studia.	Přesto	německým	jazykem	vlád-
nou	na	velmi	pěkné	úrovni.	

Elišce	a	Jakubovi	přejeme	v	okresním	kole	VIEL	GLÜCK!
Dovolte	mi,	abych	závěrem	připojila	přísloví	o	tom,	že	KO-

LIK	ŘEČÍ	UMÍŠ,	TOLIKRÁT	JSI	ČLOVĚKEM.	Myslím,	že	
Eliška,	Míša	i	Jakub	mají	tedy	do	života	dobře	našlápnuto.	Vě-
řím,	že	 jazykové	znalosti,	které	mají,	zúročí	 třeba	už	na	střed-
ních	školách	a	možná	i	ve	svém	budoucím	povolání.

Adéla Botková

Vzdělávací program HASÍK
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Síň slávy vítězů okresního kola německé olympiády má nové členy
Ve	středu	9.	2.	2017	se	na	Základní	škole	Na	Výsluní	v	Uher-

ském	Brodě	konalo	okresní	kolo	konverzační	soutěže	v	němec-
kém	jazyce.

Ze	 školního	 kola	 vzešli	 ví-
tězové,	 kteří	 z	 prvního	 a	 dru-
hého	 místa	 postoupili	 do	 kola	
okresního.	Jakub	Botek	a	Eliš-
ka	Hanáková	 se	utkali	 s	 vítězi	
z	 ostatních	 škol	 uherskohra-
dišťského	 okresu,	 na	 kterých	
se	vyučuje	němčina	jako	druhý	
cizí	 jazyk.	Soutěžili	v	kategorii	
II.	A,	která	je	určena	žákům	8.	
a	9.	ročníku.

Eliška	 měla	 možnost	 uká-
zat	 své	konverzační	dovednosti	při	 tématu	Mein	Freund	(můj	
přítel),	 Jakub	 si	 vylosoval	 téma	Wohnen	 (bydlení).	Právě	 tato	
konverzační	část	je	jednou	ze	stěžejních,	při	které	žáci	mohou	
svými	jazykovými	znalostmi,	dovednostmi	a	schopnostmi	zarea-
govat	na	všetečné	otázky	porotců	prokázat.

Eliška	 byla	 za	 svůj	 výkon	 oceněna	 třetím	 místem	 a	 Jakub	
svým	 projevem	 vybojoval	 prvenství	 s	 postupem	 do	 krajského	
kola,	které	proběhne	1.	března	2017	ve	Zlíně.

Přejeme	 mu	 tedy	 i	 v	 tomto	 kole	 VIEL	 GLÜCK,	 ale	 také	
VIEL	SPAß!

Jakub	 a	 Eliška	 se	 zařadili	 do	 pomyslné	 síně	 slávy	 vítězů	
okresního	kola.	Prvenství	se	nám	podařilo	obhájit	již	popáté.

Školní	rok	2012/2013:	
Anna	Botková	1.	místo,	Veronika	Šálková	2.	místo
Školní	rok	2013/2014:	
Anna	Botková	1.	místo,	Natálie	Bočková	2.	místo
Školní	rok	2014/2015:	
Natálie	Bočková	1.	místo
Školní	rok	2015/2016:	
Mário	Herák	1.	místo,	Jakub	Lukeš	3.	místo
Školní	rok	2016/2017:	
Jakub	Botek	1.	místo,	Eliška	Hanáková	3.	místo	

Adéla Botková

Plesové veselí vypuklo
Leden	přišel	a	s	ním	i	plesová	sezona.	Tu	novoveskou	jako	

každoročně	zahájil	ples	SRPŠ	a	obce,	který	 tuto	zimu	připadl	
na	21.	leden.	Na	plese	se	také	poprvé	představili	žáci	9.	třídy	se	
svým	tanečním	vystoupením.	Letos	byla	choreografie	laděna	do	
latinskoamerického	stylu,	mohli	 jsme	vidět	sambu	a	salsu.	Po-
lonéza	 to	byla	poměrně	netypická,	nicméně	u	diváků,	kterých	
na	ples	dochází	každý	rok	více	a	více,	se	těšila	velkému	obdivu	
a	nadšení.	Tanečníky	odměňovali	potleskem	během	tance,	oce-
ňovali	skoro	až	artistické	figury	a	ladné	pohyby	dívek.	Vystoupe-
ní	připravovala	i	letos	paní	učitelka	Frantová.	Celou	atmosféru	
choreografie	 dokreslily	 rudé	 šaty	 dívek,	 na	 kterých	 opět	 pra-
covala	paní	Kostrůnková.	Ta	také	zhotovila	 ležérní,	rozvázané	
motýlky	chlapců.	

Také	 je	potřeba	poděkovat	 rodičům	nejen	kvůli	 zakoupení	
šatů,	 ale	 vůbec	 kvůli	 podpoře,	 kterou	 děti	 určitě	 potřebovaly,	
aby	mohly	polonézu	nacvičovat	a	poté	s	ní	vystupovat.	I	SRPŠ,	

zejména	pak	jeho	předsedkyně	paní	Jolana	Andrýsková,	si	za-
slouží	dík	a	pochvalu	za	tak	skvělé	zorganizování	celého	plesu.	
Z	výdělku	bude	těžit	především	naše	škola.	A	nakonec,	největší	
poděkování	patří	paní	učitelce	Frantové,	bez	které	by	se	polo-
néza	 vůbec	 nemohla	 uskutečnit	 a	 my	 bychom	 byli	 připraveni	
o	nádhernou	podívanou	a	deváťáci	o	skvělé	zážitky	a	vzpomínky	
na	jejich	poslední	rok	na	této	škole.

Kdo	nestihl	vystoupení	dětí	na	prvním	plese,	mohl	hned	za	
týden	navštívit	Hasičský	ples	2017.	I	ten	byl	zahájen	předtanče-
ním,	které	získalo	jiný	náboj.	Nesvazovala	jej	totiž		tréma	z	pre-
miéry.	Tanec	byl	uvolněný,	každý	si	jej	skvěle	užil.	A	všichni	za	

něj	sklidili	náležitou	odezvu.	Zároveň	jsme	rádi,	že	takto	může	
i	škola	přispět	spolu	se	sponzory	k	větší	návštěvnosti	plesu,	jejž	
pořádá	tak	potřebná	organizace.		Obě	akce	pro	vás	ve	fotografii	
zaznamenala	Jarmila	Burdová.	

Posledním	 vystoupením	 žáků	 pak	 bude	 únorový	 Vodácký	
ples.	Vzhledem	k	náročnosti	některých	figur,	které	 si	nezada-
jí	 se	 sportovním	artistickým	výkonem,	se	vystoupení	hodí	 i	na	
tento	ples.	

Názory	 některých	 zúčastněných	 jsme	 zachytily	 v	 rozhovo-
rech.	

Eliška Hanáková, Denisa Andrýsková
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Moc	děkujeme	paní	učitelce	Frantové,	choreografce	a	 tre-
nérce	deváťáků,	která	nám	poskytla	krátký	rozhovor:
Jak jste spokojena s výkony svých svěřenců?

Bylo	to	vynikající.	Ještě	po	Vánocích	jsem	měla	pocit,	že	to	
nebude	úplně	ono,	protože	byli	velice	roztržití,	ale	v	posledním	
stádiu	tréninku	ze	sebe	vydali	úplné	maximum,	to	je	tak	vždyc-
ky.	Byli	moc	šikovní.
Kde čerpáte inspiraci pro tak nezvyklé choreografie?

V	těch	nejvyšších	 soutěžích.	Dívám	se	na	mistrovství	 světa	
v	tanečních	formacích.	Samozřejmě	to	vždycky	přiblížím	tomu,	
co	dokážou,	a	někdy	jsou	ty	požadavky	poměrně	nadstandartní	
a	ze	začátku	je	to	pro	ně	šok,	ale	potom	dokážou	mnohé.	Já	na	
tom	trvám,	kluci	zesílí,	holky	jsou	pohyblivější.
Jaký je váš oblíbený tanec?

Já	mám	ráda	jive,	a	všeobecně	latina	je	pro	mě	takovým	tem-
peramentnějším	a	lepším	tancem.
Rozhovor s divačkou:
Jak se Vám líbilo takové netradiční vystoupení?

Mně	se	to	velmi	líbilo.	Šaty	byly	krásné,	děvčatům	to	náram-

ně	slušelo.	Zvládli	to	bravurně.
Byla z vašeho úhlu pohledu na tanečnících znát nervozita?

Zpočátku	určitě,	než	to	odpadlo,	než	se	do	toho	dostali,	ale	
pak	si	to	užívali.
Jaký je váš oblíbený tanec?

Mám	ráda	čaču	nebo	rychlejší	polku.
Rozhovor s tanečnicí:
Jaká byla první zkouška?

Já	bych	řekla,	že	byla	podařená.	Ale	byli	jsme	dost	nešikovní,	
takže	nás	stálo	moc	úsilí,	než	jsme	to	dotáhli	na	takovou	úroveň,	
jak	to	vypadá	dnes	na	plese.
Byly tréninky náročné?

Ano.	 Hlavně	 proto,	 že	 jsme	 museli	 dávat	 pořád	 pozor.	
A	každý,	kdo	nás	někdy	učil	nebo	nás	viděl,	ví,	že	my	to	prostě	
neumíme.	Paní	učitelka	pak	byla	docela	naštvaná.
Jak ses cítila na generálce?

Nervózně,	ale	když	 jsme	už	začali	 tančit,	 tak	to	nebylo	tak	
hrozné.
Jaké jste volili písně a tance?

To	šlo	mimo	nás,	to	volila	paní	učitelka	Frantová.
Na jaký styl tance tančíte?

My	tančíme	sambu	a	salsu.
Měli jste možnost naučit se i jiné tance, než na které tančíte v cho-
reografii?

Ano,	ale	nepamatuju	si,	jaké	to	byly.
Z jaké části choreografie máte největší strach?

Ze	všech	zvedaček,	je	jedno	v	jaké	části.
Na co se naopak nejvíc těšíte?

Paradoxně	na	ty	zvedačky.
Děkujeme	za	rozhovor.	

Eliška Hanáková, Denisa Andrýsková

Díků není nikdy dost
Dne	21.	 ledna	zahájil	plesovou	sezonu	Ples	školy	a	obce.	Je	

to	vždy	velmi	prestižní	událost	naší	obce,	kde	se	představují	svým	
vystoupením	žáci	9.	ročníku	naší	školy	a	jejich	vystoupení	se	stává	
lákadlem	i	pro	přespolní	veřejnost.	 	Také	letos	deváťáci	nezkla-
mali	 a	 potěšili	 návštěvníky	 plesu	 skvělou	 podívanou.	 Pochvala	
a	poděkování	patří	nejen	deváťákům,	ale	především	paní	učitelce	
Markétě	 Frantové,	 která	 připravila	 choreografii	 a	 s	 žáky	 před-
tančení	půl	roku	cvičila.	Výsledek	tančení	určitě	umocnily	krásné	
šaty,	které	pro	děvčata	ušila	paní	Marie	Kostrůnková.

Nemenší	zásluhu	na	úspěchu	plesu		mají	rodiče	a	příznivci	
školy,	kteří	se	podílejí	na	veškeré	přípravě	plesu.	Dlouho	před	

vypuknutím	plesového	veselí	ve	svém	volném		čase	chystají	tom-
bolu,	oslovují	sponzory,	připravují	celé	aranžmá,	hledají	vhod-
nou	kapelu,	chystají	sál,	pracují	v	průběhu	plesu.	Velmi	si	vážím	
této	práce	a	podpory,	jichž	se	škole	tímto	způsobem	dostává.

Chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat		všem		lidem,	kteří	svou	
prací,	časovou	investicí	a	nezměrným	úsilím	pomáhají	v	úspěšné	
realizaci	plesu,	starají	se	o	vysokou	návštěvnost	a	výdělek,	díky	
němuž	můžeme	dětem	přispívat	na	plavání,	bruslení,	adaptační	
pobyt,	lyžařský	výcvik,	programy	metodiky	prevence	a		odměny	
pro	úspěšné	a	reprezentující	žáky.	

Alena Horáková

Hodnocení ZŠ za 1. pololetí školního roku 2016/2017
Celkový	počet	žáků:	 257
			z	toho	 děvčata:	 119
	 chlapci:	 138
Počet	žáků	s	vyznamenáním:	 155
Počet	žáků,	kteří	prospěli:	 		93
Počet	žáků,	kteří	neprospěli:	 				4
Počet	neklasifikovaných	žáků:	 				4
Počet	žáků	s	odloženou	klasifikací:	 				1
Průměrný	prospěch:	 1,45
	
Celková	absence:	 13	580	hodin
z	toho	 omluvená:	 13	527	hodin
	 neomluvená:	 							53	hodin
Průměrná	celková	absence:	 		53,68	hodin
z	toho	 omluvená:	 		53,47	hodin

neomluvená:	 0,21	hodin
Snížené	známky	z	chování:	
	 -	2.stupeň:	 0
	 -	3.stupeň:	 		2
Napomenutí	a	důtky:	
	 -	napomenutí:	 12
	 -	důtka	třídního	učitele:	 6
	 -	důtka	ředitelky	školy:	 3
Pochvaly:	
	 -	pochvala	třídního	učitele:	 				27
	 -	pochvala	ředitelky	školy:	 						0

Alena Horáková
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Chřipková epidemie Hasičský ples nepokazila
Začátek	 nového	 roku	 je	 pro	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	

v	Ostrožské	Nové	Vsi	vždy	plný	příprav	na	Hasičský	ples.	Ten	
letošní	 se	uskutečnil	 v	pátek	28.	 ledna	2017	ve	 sportovní	hale	
v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Abychom	se	přiznali,	trochu	jsme	se	obá-
vali	o	účast,	protože	mnoho	pravidelných	účastníků	našeho	ple-
su	postihla	chřipková	epidemie.	Nakonec	se	ale	ukázalo,	že	to	
až	takový	problém	nebyl,	a	ples	se	nám	opravdu	vydařil.

Na	 úvod	 vystoupil	 starosta	 sboru	 pan	 Petr	 Verbík.	 Uví-
tal	 všechny	 účastníky	 i	 hosty,	 kteří	 tentokrát	 dorazili	 z	 Ostro-
va	 u	 Macochy,	 Moravské	 Nové	 Vsi	 i	 okolních	 obcí.	 O	 krásné	
předtančení	se	postarali	žáci	Základní	školy	v	Ostrožské	Nové	

Vsi	 pod	 vedením	 paní	 učitelky	 Markéty	 Frantové.	 Obdivovali	
jsme	krásné	mladé	dámy	i	téměř	dospělé	muže,	kteří	v	průběhu	
vystoupení	vystřídali	několik	tanečních	stylů	a	ukázali,	že	něko-
likaměsíční	 tvrdý	 trénink	 se	 vyplatil.	 Děkujeme	 za	 velmi	 hez-
kou	ukázku	předtančení.	K	 tanci	a	poslechu	hrála	do	brzkých	
ranních	hodin	dechová	hudba	Novovešťanka	a	kapela	Kumpá-
ni.	Novinkou	se	stala	možnost	navštívit	foto	koutek	a	odnést	si	
z	hasičského	plesu	pěknou	fotografii.	Této	možnosti,	kterou	pro	
nás	 zajistili	 fotografové	 Petr	 a	 Jaroslav	 Nedomovi	 z	 Uherské-
ho	Ostrohu,	využilo	mnoho	účastníků	plesu.	Kromě	tance	však	
přítomné	lákala	hlavně	bohatá	tombola.	Těm,	kteří	vyhráli	ně-
kterou	z	cen,	gratulujeme,	těm,	kterým	se	vyhrát	nepodařilo,	dě-
kujeme,	protože	zakoupením	losů	přispívají	na	výzbroj	a	výstroj	
zásahové	jednotky	sboru	a	podporují	mladé	hasiče.	Tradičně	náš	
ples	 pořádáme	 s	 podporou	 firmy	 Kovovýroba	 Hoffmann.	 Bez	
štědrosti	 našich	 sponzorů	 bychom	 ples	 pořádat	 nemohli.	 Prá-
vě	sponzorům	patří	naše	velké	poděkování.	A	co	říci	závěrem?	
Všem	ještě	jednou	mnohokrát	děkujeme	a	těšíme	se	nashleda-
nou	na	příštím	hasičském	plese.

Růžena Hlůšková, jednatelka SDH

SPOLKY
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Včelaři hodnotili rok 2016
V	pátek	17.	2.	2017	se	konala	výroční	členská	schůze	včelařů	

ZO	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	 Byli	 pozváni	 všichni	 členové	 a	 letos	
mezi	nás	přišli	 i	místostarostka	Ostrožské	Nové	Vsi	Ing.	Jaro-
slava	Bedřichová,	starosta	Ostrožské	Lhoty	p.	Antonín	Jelének	
a	člen	okresního	výboru	ČSV	př.	Jaroslav	Bartoň.	Jako	každý	
rok	 jsme	 zhodnotili	 naši	 činnost	 v	 uplynulém	 roce	 a	 nastínili	
plán	na	rok	letošní.	Jaký	byl	tedy	rok	2016	pro	místní	včelaře?

Naše	 organizace	 se	 loni	 úspěšně	 zaregistrovala	 do	 spolko-
vého	rejstříku,	nyní	má	tedy	oficiální	název	Český	svaz	včelařů,	
z.	s.,	základní	organizace	Ostrožská	Nová	Ves	se	sídlem	na	his-
torickém	domku	u	kostela,	Hřbitovní	263.	Ve	vedení	organizace	
jsme	nezaznamenali	žádné	změny	a	došlo	snad	jen	k	zaběhnu-
tí	 nově	 zvoleného	 výboru	 (z	 roku	 2015).	 Naše	 organizace	 má	
k	dnešnímu	dni	41	 členů	včetně	včelařského	kroužku	 (minulý	
rok	jsme	měli	39	členů).	Průměrný	věk	včelařů	v	naší	organizaci	
je	51	let.	Členové	naší	ZO	obhospodařují	474	včelstev	a	minulý	
rok	vyprodukovali	cca	6	t	medu	(dle	statistik).	V	porovnání	s	ro-

kem	2015	měla	naše	ZO	nárůst	o	59	včelstev	a	včelaři	vyprodu-
kovali	o	1400	kg	více	medu.		

Nyní	něco	málo	k	našim	aktivitám.	Jako	každý	rok	i	minulý	
jsme	byli	na	společném	zájezdu	s	přáteli	z	Uherského	Ostrohu.	
Tentokrát	jsme	se	vydali	do	Bučovic	k	př.	Sedláčkovi.	Absolvo-
vali	jsme	tři	přednášky	–	šlechtění	a	genetika	včely	medonosné,	
práce	 v	 medárně	 a	 ošetřování	 včelstev.	 Dále	 jsme	 si	 prohléd-
li	 celý	 včelařský	 provoz	 a	 dozvěděli	 jsme	 se	 plno	 zajímavostí.	
V	červnu	naše	organizace	pořádala	II.	ročník	včelařského	dne,	
ten	 se	konal	na	kolonádě	v	Sirnatých	 lázních	Ostrožská	Nová	
Ves.	V	letošním	roce	na	tuto	událost	navážeme,	přijede	k	nám	

dokonce	 i	předsedkyně	 svazu.	Na	podzim	 se	uskutečnilo	 jako	
každoročně	oficiální	ukončení	včelařské	sezóny	s	přáteli	z	Uher-
ského	Ostrohu,	již	desáté	v	řadě!	

Minulý	 rok	 se	 velmi	 dařilo	 našemu	 včelařskému	 kroužku.	
Naši	mladí	včelaři	se	v	minulém	roce	opět	zúčastili	oblastního	
kola	soutěže	Zlatá	včela.	Ve	starší	kategorii	se	umístnil	na	prv-
ním	místě	Mário	Herák.	V	celostátním	kole	soutěže	v	Nasavr-
kách	skončil	na	třetím	místě	a	postoupil	tak	do	mezinárodního	
kola	soutěže	v	Praze.	Mezinárodního	kola	se	zúčastnilo	60	dětí	
z	20	zemí.	ČR	reprezentovalo	5	žáků	a	mezi	nimi	byl	 i	Mario	
Herák!	Náš	zástupce	kroužku,	školy	a	obce	skončil	se	svým	tý-
mem	na	krásném	třetím	místě.

V	 loňském	roce	proběhla	 také	renovace	včelařského	mini-
skanzenu	v	 lázeňském	areálu,	protože	čas	a	venkovní	prostře-
dí	se	na	 jeho	vzhledu	podepsali.	Při	 této	příležitosti	byla	včelí	
naučná	 stezka	 pojmenována	 po	 zasloužilém	 včelaři	 a	 jednom	
z	 hlavních	 realizátorů	 stezky,	 který	 nás	 bohužel	 před	 časem	

opustil.	Nyní	stezka	nese	jméno	Včelí	stezka	Františka	Nešpora.
Činnost	naší	základní	organizace	je	dosti	bohatá,	do	budouc-

na	samozřejmě	chceme	tento	trend	udržet	a	budeme	se	snažit	
naši	aktivitu	snad	 i	 zvýšit.	 Již	nyní	bych	vás	 rád	pozval	na	III.	
ročník	včelařského	dne,	který	se	uskuteční	24.	6.	2017	v	sirna-
tých	lázních.	Máme	již	přislíbenou	přednášku	od	předsedkyně	
svazu	paní	Mgr.	Machové	a	samozřejmě	bude	připraven	i	další	
bohatý	program.	Podrobnější	 informace	včas	uveřejníme.	Těší	
se	na	vás.	

Za všechny včelaře	Peprník Pavel, předseda ZO

Novoroční zabijačková beseda
V	úterý	17.	ledna	proběhla	na	historickém	domečku	první	le-

tošní	beseda	–	zabijačková.	Přišli	hosté	stálí,	ale	i	noví,	povídalo	se,	
klábosilo,	vzpomínalo.	Jak	jinak	než	na	dobu	„našeho	mládí“.	Teh-
dy	bývala	zabijačka	běžná	snad	v	každém	domě.	U	někoho	i	něko-
likrát	do	roka.	Mnohdy	i	neplánovaně,	když	si	prase	zlomilo	nohu.	

Zavzpomínali	jsme	na	přípravu	zabijačky:	sehnat	a	půjčit	troky	
–	jen	ti	šťastnější	měli	nádoby	na	vaření	ovaru	a	jitrnic	a	na	škvaření	
(topení)	sádla.	Připravila	se	a	roztloukla	živice	na	opaření	a	očiš-
tění	 štětin	 z	 prasátka.	 A	 doma?	 Naloupat	 velké	 množství	 cibule	
a	česneku.	Připravit	a	očistit	kořenovou	zeleninu,	koupit	„kýblové“	
množství	koření,	uvařit	kroupy.	
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Mužský sbor zpíval na fašanku ve Strání
Po	 náročném	 místním	 fašankovém	 programu	 odjel	 mužský	

sbor	Krasavci	do	Strání	na	30.ročník	festivalu	masopustních	tra-
dic	-	Fašank	2017.		Společně	s	našimi	hostiteli,	mužským	sborem	
SEN	ze	Strání,	a	cimbálovou	muzikou	Burčáci	z	Míkovic	jsme	

doplnili	program	nedělního	fašanku	zpíváním	na	Zámečku	při	
koštu	 pálenek.	 Všem	 zpěvákům	 patří	 poděkování	 za	 vzornou	
reprezentaci	naší	obce.		

		Jaromír Lažek

Bude letos fašank? Bude!
Minulý	rok	jsme	malinko	,,překopali“	formu	fašanku.	Stárneme	

a	býváme	příliš	unaveni,	pokud	musíme	chodit	od	rána	do	večera	
přes	celou	dědinu.	Víte,	kolik	je	v	Nové	Vsi	a	Chylicích	ulic	a	uliček?	
Domnívám	se,	že	všechno	nelze	projít	za	celý	den	ani	svižnou	chůzí	
bez	zastávek,	natož	při	zpívání,	tancování	s	 ,,paní	domácí“,	ochut-
návání	všech	dobrot,	které	hospodyňky	přichystaly	pro	fašančáře.	A	
večer	pokračovat	na	besedě	u	cimbálu,	pak	pochovat	basu	a	důstojně	
se	dopravit	domů	s	tím,	že	druhý	den	musíte	normálně	fungovat.

Letos	jsme	se	sešli	hned	po	obědě	v	sobotu	25.	února	na	nově	
upravené	ploše	před	 fotbalovým	hřištěm.	Hlavní	organizátor	Jara	
Lažek	vedl	průvod,	hrál	na	housle	a	posléze	zabavil	i	televizní	diváky.

Postupně	jsme	navštívili	známé	folkloristy,	kteří	nás	rádi	vidí,	po-
klábosili	s	těmi,	kteří	v	tom	nádherném	počasí	vyšli	před	dům,	aby	se	
podívali	na	vtipné	masky	našich	mladých	z	chasy.	Hlavní	postavou	prů-
vodu	je	vždycky	medvěd.	Tuhle	řeholi	převzal	letos	Dan	Žaludek.	Čle-
nové	Krasavců	a	Denice	doprovázeli	např.	,,hrozny	plné	skvělých	bo-
bulí“,	pohádkové	a	filmové	postavy	a	postavičky.	Pět	kluků	z	chasy	pod	
vedením	letošního	stárka	prokládalo	obchůzku	tancem	,,Pod	šable“.

A	muzikanti?	Jara	Lažek,	Marek	a	Pavel	Juráskovi,	vše	doprovo-
dil	David	Pančík	na	ozembuch.

Náš	hudební	doprovod	zdatně	podpořily	i	dvě	nadějné	houslistky	
Denisa	Andrýsková	a	Barunka	Slováková.		My	tu	věčně	nebudeme,	
ať	se	mladí	naučí,	jak	se	to	dělá.	Tradice	tkví	v	tom,	že	se	musí	konti-
nuálně	udržovat	a	že	je	starší	předávají	mladším.

	Znáte	toho	slavného	Angličana,	který	říkal	cosi	o	tom,	že	je	něco	
shnilého	ve	státě	dánském?	Měla	jsem	takový	pocit	při	letošním	fa-
šanku.	Ještě	před	tím,	než	vznikl	Novovešťan,	zajišťovali	fašankovou	
obchůzku	hasiči.	Léta	jsme	chodili	společně.	Loni	se	jim	to	moc	,,ne-
zdálo“	a	holedbali	se,	že	udělají	letos	fašank	lepší.	Tak	dostali	fašank	
na	starost,	ať	se	ukáží.

Ukázali.
V	termínu	fašanku	si	udělali	zabijačku	a	do	 fašankového	prů-

vodu	přišel	jeden	jediný	hasič	-	Franta	Botek.	Takhle	si	představují	

hasiči	spolupráci	na	chodu	obce.	Nová	Ves	je	sice	dost	veliká,	
ale	pokud	nebudeme	tahat	všichni	za	jeden	konec	provazu,	moc	
toho	nedokážeme.		Nemáme	přece	nikoho	jiného,	kdo	by	za	nás	
převzal	 tuhle	 milou	 povinnost.	 Nechceme	 přece	 sklouznout	 a	
čekat	na	to,	že	nám	někdo	udělá	fašank.	Neudělá.	Všechno	si	
musíme	udržovat	sami.

Přesto	se	 fašank	povedl.	Dokonce	 jsem	v	průvodu	zahlédla	 i	
několik	kluků	z	veselského	souboru	Radošov.	Ve	Veselí	byl	fašank	
ráno.	Průvod	prošel	danou	trasu	přes	město	na	náměstí,	kde	bylo	
vystoupení	 souborů.	 To	 bylo	 všechno.	 Po	 obědě	 přijeli	 kluci	 do	
Nové	Vsi	a	moc	se	jim	náš	fašank	líbil.

Večer	byla	na	vinotéce	beseda	u	cimbálu	s	pochováním	basy.
Hrála	,,Naša	banda“,	vinotéka	byla	plná	hostů,	zábava	skvělá	

přesto,	že	vedle	na	hale	byl	vodácký	ples.
Před	půlnocí	farář	s	kostelníkem	za	mohutné	podpory	publika	

pochovali	basu,	aby	si	do	Velikonoc	odpočala	a	na	jaře	znovu	ožila	
veselými	 i	smutnějšími	tóny	muziky,	potěšila	náš	sluch	i	ducha	a	
dodala	nám	optimismus	do	dalších	životních	bojů.

Byl	to	krásný	fašank	a	moc	jsme	si	ho	užili!

Anna Řezáčová

Druhá letošní beseda
Třetí	únorové	úterý	jsme	přivítali	besedníky	a	besednice	na	

„smažené	sešlosti“.
Paní	Kotačková	připravila	už	doma	boží	milosti	/	jeden	z	re-

ceptů	novoveské	kuchařky/.
Na	domečku	jsme	zatopili	v	kamnech	a	teta	Májíčková	při-

nesla	z	domu	zadělané	těsto	na	koblížky.	Byla	jich	pak	více	než	
stovka.	Jejich	skvělou	chuť	jsme	vylepšili	povidly	rozmíchanými	
s	kapkou	rumu.

Paní	Jana	B.	přinesla	velkou	krabici	vlastních	milostí	smaže-
ných	doma.	Byly	skvělé	a	ihned	ze	stolů	zmizely.

Proč	 je	 všechno	 dobré	 tak	 nezdravé!	 Ale	 přiznejme	
si,	že	zase	až	tak	často	nehřešíme,	proto	jsme	si	skvělou	
chuť	užili.	Už	proto,	že	tahle	beseda	byla	předzvěstí	so-
botního	fašanku.

Na	spláchnutí	jsme	uvařili	dva	velké	hrnce	čaje.
Známí	 si	 povídali,	 klábosili,	 většinou	 svorně	 spílali	 na	

letošní	zimu	s	tím,	že	se	už	těší	na	jaro.
První	jarní	beseda	bude	povidlová.	Už	se	na	vás	těšíme.

Anna Řezáčová

Ráno	ještě	za	tmy	přišel	řezník,	chlapi	se	posilnili	slivovičkou	
a	zašli	si	do	chlívka	pro	svou	oběť.	Na	přední	nohu	mu	přivázali	pro-
vaz,	aby	ho	náhodou	nemuseli	honit	po	dvoře	nebo	po	humně.	Pak	
už	nás	všechny	malé	zahnali	do	domu,	abychom	neviděli	„chlap-
skou	práci“.	Ven	jsme	mohli,	teprve	až	prase	viselo	na	trojnožce	či	
trámu.	Ty	starší	z	dětí	musely	„mačkat	krev“,	aby	se	nesrazila	a	byla	
připravena	k	výrobě	jelítek.	Za	chvíli	už	vřel	v	kotli	ovar.

V	tu	chvíli	přišel	ke	slovu	čaj	s	něčím	sladkým	na	zakousnutí.	Pak	
se	chlapi	vrátili	ven	a	pokračovali	v	porcování	prasátka.	Kousky	masa	
se	rozvěsily	na	žebříky,	aby	„maso	vychládlo“.	Z	kotle	se	vytáhl	ovar,	
začaly	se	dělat	jitrnice,	jelítka	a	nakonec	se	„topilo	sádlo“.	Škvarečky	

„musely	klepat“,	to	už	byly	hotové.	Vybavujete	si	tu	skvělou	chuť,	když	
se	člověk	pustí	do	čerstvých	škvarků	a	zakousne	si	měkký	chleba?

Tohle	všechno	je	už	minulost,	alespoň	pro	běžnou	populaci.	
Tak	jsme	letos	připravili	ovarovou	polévku	a	kroupy.	Jenže	už	
jsme	moc	rozmlsaní	a	většině	to	„nejede“.	Prý	je	silná!	K	ova-
rovému	masu	byl	nastrouhaný	křen	a	hořčice	a	k	tomu	čerstvý	
chleba,	ten	se	jedl	k	masu	vždycky.	A	zapili	jsme	to	„jen“	ča-
jem.	Večer	nám	oživil	i	jeden	stálý	host	vyprávěním	o	zajíma-
vém	dovolenkovém	výletě	na	lodi	po	Středomoří.

Anna Řezáčová



18  profil        www.onves.cz

KULTURA

Blic představí Nahé Slovácko
Tak	už	se	to	nezadržitelně	blíží.	Ano,	máme	na	mysli	premi-

éru	naší	nové	komedie	Nahé	Slovácko,	kterou	pro	naše	divadlo	
napsal	Ivan	Helmich.		Název	je	prý	nadmíru	zajímavý	a	my	dou-
fáme,	že	vás	zaujme	i	děj	komedie:	Režisér	místních	ochotníků,	
autor	a	starostka	místního	Orla	zaplétají	množství	humorných	
dialogů	a	skvěle	vystavěných	gagů	na	téma,	je–li	vhodné	v	ama-
térském	představení	uvést	nahého	muže	na	jeviště.	Pro	demon-
straci	celé	akce	dokonce	pozvou	Jarina	z	vedlejšího	výčepu,	kte-
rý	 chce	 taky	 hrát	 divadlo,	 aby	 zjistili,	 jestli	 bude	 vůbec	někdo	

ochotný	se	na	jevišti	vysvléct.	Inscenace	je	doplněná	o	krátkou	
scénku	odhalující	Slovácko	v	době	kamenné.	V	hlavních	rolích	
uvidíte	 na	 jevišti	 Petra	 Koukolského,	 Ondřeje	 Balíčka,	 Adélu	
Botkovou	(shodou	okolností	skutečnou	starostku	našeho	Orla),	
Adriana	 Gabrhela,	 Marii	 Hladníkovou	 a	 jako	 čestný	 host	 vy-
stoupí	pouze	na	premiéře	v	roli	starosty	skutečný	starosta	Pa-
vel	Botek.	A	kdy	že	se	ten	poprask	spustí?	V	sobotu	18.	března	
v	 18.00	 hodin	 na	 Orlovně!	 Srdečně	 zveme	 všechny	 milovníky	
divadla	i	ty,	kteří	mají	rádi	srandu!

Sylvie Zlatá

Nejlepší čtenářská babička
Nominujte	babičku,	která	ráda	čte	vnoučatům.	
Knihovna	BBB	v	Uh.	Hradišti	vyhlásí	v	březnu-měsíci	čtenářů	nejlepší	čtenářskou	babičku
Pokud	babička	nebo	její	vnoučátka	chodí	do	knihovny,	napište	nám	o	ní!	
Přihlášky	přijímáme	do	20.	března	2017	osobně	v	knihovně,	
e-mailem	:	detske@knihovnabbb.cz	nebo	telefonicky	:	572	554	178
Slavnostní	vyhlášení	proběhne	ve	čtvrtek	30.	března	2017.
Přihlásit	babičku	můžete	i	v	Místní	knihovně	v	Ostrožské	Nové	Vsi!

Adélka, Maruška a Petr v době kamenné

Ondra Balíček, Aďa Gabrhel a Adélka Botková - Nahé Slovácko

Informace z knihovny
Každý	 rok	 knihovna	 začátkem	 ledna	 zpracovává	 roční	 výkaz	

o	knihovně.	Zde	je	přehled	statistických	dat	za	rok	2016.

Knihovna	má	ve	svém	fondu	celkem	12.677	knih.	Z	toho	je	nauč-
né	literatury		3.788	a	krásné	literatury	8.889	svazků..

Odebíráme	pravidelně	22	titulů	časopisů	a	některé	další	nám	vě-
nují	občané,	kteří	své	časopisy	po	přečtení	přinesou	do	knihovny.

V	roce	2016	bylo	zakoupeno	478	nových	knih.	Je	to	docela	velký	
počet,	ale	přesto	ještě	naše	knihovna	využívá	výměnný	fond	Knihov-
ny	B.	B.	Buchlovana.	Odtud	máme	zapůjčeno	dalších	352	knih.	

Také	je	velmi	využívaná	meziknihovní	výpůjční	služba.	Pro	naše	
čtenáře	jsme	přes	ni	zajistili	

294	požadavků	na	knihy.	Většinou	jsme	knihy	půjčovali	z	knihov-
ny	v	Uh.	Hradišti,	ale	také	z	Krajské	knihovny	ve	Zlíně,	Moravské	
zemské	knihovny	v	Brně	nebo	Vědecké	knihovny	v	Olomouci.

V	knihovně	je	registrováno	368	čtenářů,	z	toho	do	15	let	133.
Počet	návštěvníků	je	6.066.	V	tomto	čísle	jsou	zahrnuti	návštěvníci	

knihovny,	uživatelé	internetu	a	návštěvníci	vzdělávacích	akcí.

Výpůjček	bylo	za	loňský	rok		 15.955.
Naučná	literatura	dospělým	uživatelům			 786
Krásná	literatura	dospělým	uživatelům								 9.367
Naučná	literatura	dětem																										 274
Krásná	literatura	dětem																								 1.074
Výpůjčky	časopisů																															 4.454
Konalo	se	35	vzdělávacích	besed	pro	základní	a	mateřskou	školu.

Knihovna	je	také	už	několikátý	rok	zapojena	do	akce	Knížka	pro	
prvňáčka	a	pořádá	pro	ně	besedy	a	návštěvy	v	knihovně.	To	je	zakon-
čeno	slavnostním	pasováním	na	čtenáře.

V	roce	2016	byla	také	opět	po	5	letech	provedena	revize	všech	knih.
Knihovna	zavedla	novou	službu	Obalování	knih	a	učebnic.

Další nabízené služby:

Kopírování	černobílé	i	barevné
Laminování	do	fólie
Donáška	knih	do	domu

Půjčovní doba:

Pondělí: 9:30	–	12:00			12:30	–	17:30
Úterý:	9:30	–	12:00			12:30	–	15:00

Čtvrtek:	9:30	–	12:00			12:30	–	17:30
	 	

Roční členský poplatek:

Dospělí	 40	Kč
Děti,	studující	 20	Kč
Důchodci	 20	Kč

Hana Uherková
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Procházka po hřbitově aneb Dělník od Forda
Nedaleko	 boční	 brány	 je	 nakloněný	 pomník	 a	 opuštěný	

hrob.	Zde	leží	František	Verbík	a	jeho	druhá	manželka	Anežka.	
O	rodu	Verbíků	 jsme	četli	 v	Profilu	několikrát,	 z	 tohoto	rodu	
pocházela	malérečka	kraslic	Marie	Gavalová.	František	Verbík,	
o	kterém	píši,	byl	její	strýc.

Narodil	se	7.	května	1886	v	Nové	Vsi	
na	 č.	 323,	 v	 domku	 nedávno	 zbořeném,				
a	 vyrůstal	 na	 Kopanicích	 s	 početnými	
bratry.	V	roce	1911	se	v	Domaníně	ože-
nil	s	Annou	Jandáskovou	z	Těmic	a	o	dva	
roky	později	se	jim	narodil	syn	František.	
Krátce	 před	 vypuknutím	 1.	 světové	 vál-
ky	se	zapojil	se	svými	bratry	do	horečky,	
která	 zachvátila	 i	 Novou	 Ves	 a	 vydal	 se	
do	 Spojených	 států,	 které	 hledaly	 nové	
obyvatele	do	obrovských	prázdných	pro-
stor	i	dělníky	do	rozvíjejícího	se	průmys-
lu.	Bratři	Verbíci	vyrazili	za	oceán	a	našli	
práci	 u	 Forda	 v	 Detroitu,	 kdysi	 velkém	
průmyslovém	městě,	které	se	v	naší	současnosti	díky	globaliza-
ci	a	vládě	„demokratických	elit“	 začalo	měnit	 v	město	duchů.	
Jiným	velkým	střediskem	Novovešťanů	bylo	i	Chicago.	Kromě	
práce	 se	 zde	 naši	 krajané	 věnovali	 i	 udržování	 domácích	 slo-
váckých	tradic,	a	tak	bez	ohledu	na	prohibici	vyráběli	alkohol,	
což	je	přivedlo	ke	střetu	s	americkými	zákony.	Po	šesti	letech	se	
bratři	Verbíci	z	Ameriky	vrátili,	zase	do	novoveského	prostředí	
vnesli	něco	z	amerického	světa,	což	opět	naráželo.	Také	Fran-
tiškovo	 manželství	 nevydrželo	 a	 v	 roce	 1923	 bylo	 rozloučeno.	
Po	2.	 světové	válce	 se	František	Verbík	opět	oženil,	 tentokrát	
s	Anežkou	Trojancovou	(1900	–	1976)		z	Blatnice,	která	jej	do-
chovala	 až	 do	 smrti,	 která	 nastala	 na	 Štědrý	 den	 v	 roce	 1969	
doma	na	čísle	617.	Ještě	nedlouho	před	smrtí	zavolala	Anežka	
Verbíková	jednoho	manželova	příbuzného,	aby	jej	vyfotografo-
val,	a	tak	zachoval	podobu	muže	s	neobyčejně	pohnutým	osu-
dem	na	obou	stranách	Atlantiku.	

Jak	se	nakloněný	pomník	sesype,	zapadne	i	vzpomínka	nejen	
na	Františka	Verbíka,	ale	i	na	Novovešťany,	kteří	před	sto	lety	
pracovali	u	Forda	v	Detroitu.

Vladimír Teťhal

František Verbík

Hrob Františka Verbíka

Školní rok 1973/1974
Přípravný	týden	byl	zahájen	v	pondělí	27.	srpna	1973.	Po	uví-

tání	učitelského	sboru	zahájil	 ředitel	L.	Oujezdský	úvodní	pe-
dagogickou	radu.	Seznámil	učitele	s	hlavními	úkoly	pro	školní	
rok.	Provedl	přípravu	nového	školního	roku	a	přidělil	předměty	
učitelům	na	II.	stupni.	Zástupce	S.	Hofmann	seznámil	všechny	
učitele	s	novou	učební	pomůckou	–	aspectomanem.	Na	dalších	
poradách,	 které	 se	 konaly	 celý	 týden,	 byli	 učitelé	 seznámeni	
s	přidělením	tříd,	třídnictví,	správou	kabinetů,	metodických	za-
řízení,	přihlašováním	žáků	do	náboženství,	změnami	v	učebních	
plánech,	s	organizací	PO,	přidělením	školních	funkcí	a	kabine-
tů.	Závěr	porady	poslední	den	navštívil	OŠI	Dr.	Burian.	Pozdra-
vil	přítomné	učitele	a	popřál	jim	hodně	úspěchů	v	jejich	práci.

Školní	rok	byl	zahájen	v	tělocvičně	3.	září	1973.	Přítomni	byli	všich-
ni	žáci,	rodiče,	učitelé,	zástupci	MNV	Fr.	Matuška	a	poslankyně	ONV	
M.	Simerská.	Ředitel	školy	L.	Oujezdský	přivítal	všechny	přítomné	
a	ve	 svém	projevu	naznačil	 všechny	úkoly	ve	 školním	roce.	Krátké	
projevy	přednesli	i	hosté.	Žáky	prvních	tříd	uvítali	kytičkami	chlapci	
a	děvčata	ze	4.	tříd.	Po	krátkém	kulturním	programu,	který	s	dětmi	při-
pravil	Josef	Botek,	se	žáci	se	svými	třídními	učiteli	rozešli	do	svých	tříd.

Obě	školní	budovy	byly	čisté	po	úklidu,	který	provedla	školnice	
M.	Balajková	se	svými	spolupracovnicemi.	V	budově	1.	–	5.	roční-
ku	bylo	dokončeno	ústřední	topení	a	byla	tak	odstraněna	všechna	
kamna	na	topení.	Celá	budova	tak	získala	na	vzhledu.	V	budově	
6.	–	9.	ročníku	byly	vymalovány	některé	třídy.	V	nové	tělocvičně	
byly	provedeny	některé	opravy,	které	byly	nutné.	V	tělocvičně	totiž	
mimo	školní	Tv	začali	večer	cvičit	také	ženy,	muži,	kanoisté.	Byla	
proto	 provedena	 MNV	 oprava	 stropu.	 Učitelé	 potom	 provedli	
opravu	nátěru	parket.

V	učitelském	sboru	během	školního	roku	došlo	ke	změ-
nám	–	na	vlastní	žádost	byla	přeložena	učitelka	M.	Honco-
vá	 do	 Poděbrad,	 na	 školu	 byli	 ustanoveni:	 uč.	 Květoslava	
Pudelková	z	Uh.	Hradiště,	Olga	Veselá	z	Boršic,	začínající	
učitelka	Vlasta	Galušková,	z	MD	se	vrátila	Dana	Hofmann-
ová,	 na	 MD	 nastoupila	 Běla	 Omastová	 a	 na	 škole	 působil	
důchodce	 Fr.	 Gajdoš.	 Ředitelem	 byl	 Lubomír	 Oujezdský,	
zástupcem	Svatopluk	Hofmann,	učitelé,	kteří	neměli	třídy	–	
Věra	Škárová,	Hedvika	Konečná,	Marie	Marková,	družinu	
vedla	Mir.	Pavelková.

1. A 1973-1974
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Třída Počet 
žáků Třídní učitel Změny

1.A 26 Květoslava	Pudelková

1.B 26 Marie	Muchová

2.A 23 Drahomíra	Šálková

2.B 26 Anna	Vaculíková

3.A 22 Vlasta	Galušková

3.B 21 Olga	Veselá

4.A 29 Marie	Andrlová

4.B 31 František	Gajdoš Od	II.pololetí	
H.	Konečná

5.A 29 Miroslava	Hastíková

5.B 28 Jiřina	Hladká
3	týdny		

Fr.	Gajdoš,		
JH	léčení

6.A 31 Josef	Botek

6.B 30 Josef	Hrachovský

7.A 25 Evžen	N.	Hajdaj

7.B 25 Antonín	Lesniak

8.A 28 Zdena	Němcová

8.B 29 Olga	Štochlová

9.A 27 Jarmila	Davídková

9.B 27 Elmar	Novotný

Celkový	počet	žáků:	483,	počet	učitelů	24,	z	toho	15	uči-
telů	dojíždělo.

Práce	učitelského	kolektivu	se	řídila	CPP	školy.	Při	kontrolní	
a	hospitační	činnosti	bylo	trvale	sledováno	hledisko	výchovného	
vyučování.	Proto	byla	neustále	zdůrazňována	úloha	a	odpověd-
nost	 třídních	 učitelů,	 význam	 exkurzí	 a	 výletů,	 podíl	 školy	 na	
kulturní	 i	 pracovní	 výchově	 žáků.	 Dalším	 úkolem,	 který	 jsme	
plnili,	byl	boj	proti	neprospěchu	žáků	zkvalitňováním	výchovně	
vzdělávacího	 procesu.	 Ve	 škole	 byl	 zdůrazňován	 význam	 péče	
o	žáky	z	pokrokových	rodin,	dělnických	a	rolnických	rodin,	vý-
znam	zásad	nového	klasifikačního	řádu	a	jeho	realizování	v	pra-
xi.	Pozornost	na	škole	v	tomto	školním	roce	byla	věnována	bran-
né	výchově,	tělesné	výchově,	dopravní	výchově,	výchově	k	volbě	
povolání	a	rozmísťovacímu	řízení.	Na	škole	pracovala	čtyři	me-
todická	sdružení.	Dobrou	práci	vykazovalo	metodické	sdružení	
1.	a	2.	tříd	pod	vedením	učitelky	D.	Šálkové,	které	podle	zkuše-
ností	z	OPS	zkoušelo	různé	techniky	kreslení,	hospitovalo	v	MŠ.	
Všechny	učitelky	se	také	zúčastnily	hospitace	na	ZDŠ	v	Hluku	
a	 vypracovaly	prověrky	 z	 celoročního	učiva	 z	počtů	a	 Jč.	Me-

todické	sdružení	3.	–	5.	třídy	pod	vedením	Marie	Andrlové	se	
zaměřilo	na	výchovné	předměty	–	cvičení	podle	hudby,	Orfova	
škola	pro	Hv,	nové	metody	práce	ve	výtvarné	výchově.	Proved-
lo	 také	vzájemné	hospitace	a	společné	diktáty	a	prověrky	uči-
va	 v	 souběžných	 třídách.	 Pomáhalo	 se	 i	 začínajícím	 učitelům.	
V	příštím	roce	bude	také	třeba	zkvalitnit	práci	v	metodických	
sdruženích	v	6.	–	9.	ročníku	z	Jč	a	M.

Prospěch	–	prospělo	98,	7	%,	z	toho	vyznamenaných	77	žáků,	
neprospěli	–	1	z	Jč,	1	z	M,	2	z	D,	2	z	Z,	1	z	Ch,	opravná	zkouška	–	1

Chování:	54	pochval	a	odměn,	třídní	důtka	–	12,	ředitelská	
důtka	–	9,	 2.	 stupeň	z	 chování	 -	 11.	Akce:	Den	ČSLA,	oslavy	
VŘSR,	lampionový	průvod,	slib	pionýrů,	táborák	ve	spoluprá-
ci	s	MNV,	pracovní	směna,	sběr	odpadových	surovin,	oslavy	1.	
a	9.	máje,	cyklistické	závody	ve	spolupráci	se	Svazarmem,	oslavy	

učitelé 1973-1974

9. B 1973-1974

9. A 1973-19741. B 1973-1974
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MDŽ,	filmová	představení,	plnění	odznaků	Plameny	a	Cesty,	
Mladý	turista,	Den	učitelů,	divadelní	představení,	vystoupení	
dětí	apod.

Rozmísťování	 vycházejících	 žáků	 prováděl	 výchovný	 po-
radce	 Josef	 Hrachovský	 s	 ředitelem	 školy.	 Josef	 Hrachovský	
dokončil	 studium	výchovných	poradců.	Oba	navzájem	spolu-
pracovali	a	jejich	práci	lze	hodnotit	velice	kladně.

Počet	vycházejících	–	58,	do	hornictví	–	1,	do	zemědělství	–	
5,	průmysl	a	služby	–	28,	střední	školy	–	17,	pracovní	poměr	–	7.

Složení	SRPŠ	zůstalo	 stejné,	 výbor	 se	pravidelně	 scházel.	
SRPŠ	 podporovalo	 školu	 finančně,	 na	 společných	 schůzích	
provádělo	besedy.

K	začátku	nového	školního	roku	byl	 ředitel	L.	Oujezdský	
přeložen	do	Uh.	Ostrohu.	Proto	bych	chtěl	jménem	svým	i	uči-
telů	poděkovat	za	práci,	kterou	na	naší	škole	vykonal.

Ředitel	školy	Lubomír	Oujezdský,	zapsal	Svatopluk	Hofmann.

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

Michal Sadílek válí
V	 neděli	 8.	

1.	 2017	 se	 od	 17	
hodin	 v	 Paláci	
Žofín	 v	 Praze	 ko-
nal	 15.	 galavečer		
Grassroots	 fot-
balu	 za	 rok	 2016.	
Krátce	 před	 19	
hodinou	byl	vyhlá-
šen	 vítěz	 poslední	
kategorie	 –	 star-
šího	 dorostu.	 Stal	
se	 jím	 sedmnácti-
letý	 odchovanec	
FK	 Ostrožská	
Nová	 Ves,	 1.	 FC	
Slovácko	 a	 PSV	
Eindhoven	Michal	
Sadílek.		

Michal	zvítězil	před	Ondřejem	Šašinkou	z	Baníku	Ostrava	
a	Danielem	Turynou	z	pražské	Sparty.	Cenu	převzal	z	rukou	

předsedy	 Fotbalové	
asocice	 České	 re-
publiky	 Miroslava	
Pelty.

Bylo	 to	 jeho	
již	 třetí	 vítězství	
v	 řadě,	 v	 předcho-
zích	dvou	letech	tri-
umfoval	 coby	mlad-
ší	dorostenec.

V	rozhovoru	prozradil	své	fotbalové	cíle	–	prosazení	se	do	
družstva	mužů	PSV	Eindhoven	a	seniorské	reprezentace	ČR.	

Marek Tvrdoň 

Na	základě	článku	1,	bodu	III	Stanov	FK	Ostrožská	Nová	
Ves,	z.	s.	,	svolává	výkonný	výbor	FK	Ostrožská	Nová	Ves,	

z.	s.	řádnou	valnou	hromadu	
FK	Ostrožská	Nová	Ves,	z.	s.,	která	se	uskuteční	

	v	pátek	10.	3.	2017	v	18.00	hodin	v	klubovně	na	hřišti	FK.

Zimní příprava v plném proudu
Úvod	tohoto	roku	je	spojen	se	startem	zimní	přípravy	novo-

veských	fotbalistů.	Ten	letošní	však	měl	trochu	pomalý	rozjezd.	
Muži	museli	díky	havárii	na	vodovodních	rozvodech	v	kabinách,	
způsobené	 silnými	mrazy,	 svůj	 start	o	dva	 týdny	odložit.	 Nyní	
však	již	poctivě	nabírají	kondici,	kterou	budou	potřebovat	v	jar-
ních	záchranářských	bojích.	Přestože	mají	po	podzimu	na	kontě	
pouhé	3	body,	 rozhodně	neházejí	flintu	do	žita.	Vedení	klubu	
pracuje	na	posílení	týmu,	reálný	je	příchod	dvou	nových	hráčů	
a	návrat	tří	staronových	opor	týmu.		V	prvním	přípravném	utká-
ní	si	v	Luhačovicích	poradili	s	regionálním	rakouským	celkem	
SV	BAD	Piravath	6	:	1.	Začátkem	měsí-
ce	března	čeká	tým	čtyřdenní	soustředě-
ní	na	Filipově.

U	 mládežnických	 družstev	 probíhá	
příprava	 v	 prostorách	 sportovního	 cen-
tra.	Bohužel	i	 jejich	start	byl	zpomalen,	
příčinou	 tentokrát	 byla	 chřipková	 epi-
demie.	Přípravka	 trénuje	dvakrát	 týdně	
a	 pro	 zpestření	 se	 účastní	 několika	 ha-
lových	turnajů.	Družstvo	žáků	je	na	tom	
s	trénováním	stejně,	jen	přípravné	utkání	
mají	naplánované	až	před	startem	svých	
jarních	 soutěží	 pod	 širým	 nebem.	 Zato	
si	hned	pětice	z	nich	zpestřila	zimní	ob-
dobí	a	předvedla	své	kulturní	cítění	a	ta-
neční	 schopnosti	 vystoupením	 na	 všech	
plesech	v	obci.		Dorostenci	na	rozdíl	od	
ostatních	 mládežníků	 nabírají	 kondici	
s	 využitím	 venkovních	 prostor	 v	 okolí	
obce,	 zejména	 cyklostezky,	 cesty	kolem	
novoveských	 jezer	a	dráhy	v	bikeparku.	

Trojice	z	nich	se	připravuje	s	muži	ve	stejných	podmínkách.	
To,	jak	se	všichni	hráči	vypořádají	se	zimní	přípravou,	nám	

ukáže	až	jejich	účinkování	v	jarní	části	soutěžní	sezóny.	A	že	se	
bude	mít	o	co	rvát,	je	zaručeno.	Mladší	přípravka	se	bude	snažit	
setrvat	na	čele	 tabulky	okresního	přeboru,	 stejně	 tak	 i	 žáci,	 ti	
chtějí	uspět	i	v	soutěži	o	pohár	OFS.	Asi	nejtěžší	to	budou	mít	
muži,	kteří	budou	bojovat	o	setrvání	v	krajských	soutěžích.	

Věříme,	že	se	všichni	zúčastnění	popasují	v	bojích	s	vervou	a	že	
si	fanoušci	novoveského	fotbalu	přijdou	na	své.			

Marek Tvrdoň

Fotbalisti válí nejen na trávníku. Zleva: David Marťán, Marek Kyselák, Marian Tvrdoň, 
Michael Hendrych a Marek Ondračka
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III. Novoveský turnaj O pohár starosty obce
V	 pátek	 30.	 12.	 2016	 proběhl	 již	 třetí	 ročník	 turnaje	 ve	

stolním	 tenisu.	 Jednota	 Orla	 za	 obecní	 podpory	 připravila	 na	
sportovní	hale	11	stolů,	ceny	a	medaile	pro	nejlepší	hráče	a	sa-
mozřejmě	poháry	od	starosty	obce	pro	vítěze	každé	z	kategorií.	
Jelikož	jsme	neměli	vhodnější	termín	než	pátek	před	posledním	
dnem	v	roce,	byly	obavy,	zda	se	tento	mezisváteční	pracovní	den	
neprojeví	na	celkové	účasti,	ale	65	hráčů	a	hráček	všechny	obavy	
hravě	rozptýlilo.	Taková	účast	nás	samozřejmě	zavazuje	v	tradici	
turnajů	pokračovat	a	již	nyní	se	těšíme	na	další	ročník.		

Turnaj	byl	vypsán	ve	čtyřech	kategoriích	–	žáci,	ženy,	muži	
neregistrovaní	 a	muži	 registrovaní.	Pro	 základní	 skupiny	 jsme	
použili	osvědčený	model	z	loňského	roku,	kdy	se	hraje	v	pěti	až	
šestičlenných	skupinách,	aby	si	všichni	dostatečně	zahráli.	Nej-
lepší	tři	z	každé	skupiny	postoupili	do	závěrečných	vyřazovacích	
bojů	o	starostův	pohár	a	navíc	 jsme	oproti	 loňským	ročníkům	
pro	slabší	hráče	ve	skupinách	připravili	vyřazovací	soutěž,	tak-
zvanou	„útěchu“.	K	vynikající	atmosféře	turnaje	kromě	soutěží-
cích	přispěla	spousta	diváků,	kteří	přišli	podpořit	své	známé	či	
rodinné	příslušníky.	Pan	starosta	se	letos	turnaje	nemohl	zúčast-
nit,	ale	dokonale	ho	zastoupila	paní	místostarostka,	která	všem	
medailistům	předala	zasloužené	ceny.

Dovolte	 mně	 krátké	 odbočení	 od	 turnaje	 ohledně	 vývo-
je	 stolního	 tenisu.	 Novináři	 často	 uvádějí	 články	 o	 stolním	
tenisu	 nadpisem	 „Nad	 zelenými	 stoly“	 a	 hráče	 označují	 za	
„milovníky	celuloidových	míčků“,	ovšem	tato	tvrzení	v	dneš-
ní	době	přestávají	pomalu	platit.	Od	příští	sezony	definitivně	
přechází	veškerý	soutěžní	stolní	tenis	na	míčky	plastové	a	stá-
le	častěji	 se	hraje	na	stolech	modrých,	kde	 je	 lepší	kontrast	

mezi	míčkem	a	stolem.	Takže	zmíněný	příští	ročník	se	bude	
hrát	s	míčky	plastovými.	

	 Před	 přehledem	 vítězů	 dovolte	 ještě	 poděkování	 obci	 za	
podporu	nejen	pro	tento	obecní	turnaj,	ale	za	podporu	stolnímu	
tenisu	celkově	a	také	děkujeme	řeznictví	U	Kusáků	za	přípravu	
cen	a	sponzorský	dar.

Umístění:
Žáci	–	11	startujících:	 	
1.	Daniel	Kreisl	–ONV	 	
2.	Matěj	Pšurný	–	ONV	
3.	Vít	Kočvara	–Slavičín

Ženy – 7 startujících:  
1.	Miroslava	Příhodová	–	Újezdec-Těšov	 	
2.	Ivana	Pálková	–	ONV	 	
3.	Růžena	Hlůšková	–	ONV

Muži neregistrovaní – 23 startujících:  
1.	Karel	Řepa	–	Skalica	 	
2.	Antonín	Straka	–	Blatnice	 	
3.	Marek	Jurásek	–	Chylice

Muži registrovaní – 24 startujících:  
1.	Josef	Mahdalíček	ml.	–	ONV	 	
2.	Radim	Vlk	–	Chylice	 	
3.	Pavel	Juras	–	Bzenec				 	
	 Ivo Mikoška

Žáci

Neregistrovaní muži

Ženy

Registrovaní muži
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Podráský	se	zmínil	o	sportovní	přípravě	a	nutnosti	spolupráce	
rodičů.

Ludvík	 Ondračka	 přednesl	 zprávu	
o	 hospodaření,	 v	 ní	 zmínil	 podporu	 čin-
nosti	ze	strany	Obce	Ostrožská	Nová	Ves,	
Zlínského	 kraje,	 Ministerstva	 školství,	
mládeže	 a	 tělovýchovy,	 Českého	 svazu	
kanoistů,	České	unie	sportu	a	dalších	sub-
jektů.	Jeho	připomínky	k	nutným	opravám	
v	 areálu	 loděnice	 doplnil	 Marek	 Pjajčík.	
Marek	Mazur	vyzval	osazenstvo	k	výpomo-
ci	s	přípravou	Vodáckého	plesu.

Na	závěr	proběhla	videoprojekce	jedno-
ho	z	krkonošských	běžkařských	soustředění.

Vít Pjajčík

SPORT

Roční kanoistické bilancování U Kusáků se těšilo značnému zájmu
Již	po	šesté	se	sešli	členové	oddílu	kanoistiky	TJ	Ostrožská	

Nová	Ves,	z.	s.	a	rodiče	závodníků	ve	sklepě	U	Kusáků,	aby	si	
vyslechli	bilanční	zprávy	a	záměry	na	sezonu	nadcházející.	Mezi	
sedmi	desítkami	přítomných	byla	i	místostarostka	obce	Ing.	Ja-
roslava	Bedřichová,	která	také	potřásla	pravicí	oceněným	pád-
lujícím	–	kajakáři	Ondřeji	Váverkovi,	kanoistu	Jiřímu	Zalubilo-
vi,	kanoistce	Vendule	Kyselé,	benjamínkovi	Ondřeji	Prchlíkovi	
a	„skokanovi“	roku	Janu	Pavlíčkovi.

Předseda	Vít	Pjajčík	na	úvod	vyzval	přítomné	ke	vzpomínce	
na	zemřelé	–	bývalého	správce	 loděnice	Jindřicha	Ťoka,	hra-
nického	kajakáře	Milana	Bartoše,	pražského	trenéra	a	funkci-
onáře	Jaroslava	Baďuru	či	královéhradeckého	činovníka	Old-
řicha	Boháče.	Poté	zmínil	letošní	šedesáté	výročí	organizované	
kanoistiky	v	Ostrožské	NovéVsi	a	25.	výročí	finálového	závodu	
Petra	Hrušky	na	olympijských	hrách	v	Barceloně.	S	výjimkou	
let	2003	a	2005	byla	ONV	od	zmíněné	olympiády	zastoupena	
v	některém	z	reprezentačních	družstev	účastnicích	se	vrcholné	
světové	nebo	evropské	soutěže	(OH,	MS,	EH,	ME	dospělých,	
do	 	 23	 let	 nebo	 juniorů),	 což	 je	 úctyhodná	 bilance,	 která	 by	
nebyla	 možná	 bez	 dlouhodobé	 sportovní	 přípravy	 začínající	
v	dětském	věku.	Dále	podot-
kl,	 že	 náplní	 činnosti	 oddílu	
kanoistiky	tady	vždy	byla	a	je	
práce	 s	 dětmi,	 mládeží,	 pří-
padně	 vytváření	 podmínek	
pro	dospělé	tak,	aby	závodění	
věnovali	co	nejdéle	a	poté	se	
nějakým	způsobem	zapojova-
li	do	aktivit	spolku,	případně	
starostovali	 ve	 veteránských	
kategoriích.

O	 uplynulé	 sezoně	 refe-
rovala	 trenérka	 Martina	 Kyselá,	 na	 kterou	 navázala	 komentá-
řem	 nové	 termínové	 listiny	 Pavla	 Martínková.	 Trenér	 Richard	
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90 let
	4.	2.	 Ludmila	Grigová	 Kopanice	104

91 let
	5.	1.		 František	Snopek	 Osvobození	158		
	 		 -t.č.	DD	Uh.Hradiště
	3.	2.		 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180

92 let
11.	2.	 Paulína	Kupcová	 Mírová	913

93 let
	3.	2.		 Marie	Červenáková	 Dědina	13

96 let
19.	2.		 Matěj	Jurásek	 Záhumení	481

Diamantová svatba
26.	1.	 Zdeněk	a	Marie	Botkovi	 Záhumení	719

Narození
2016
		8.	12.	 Vilém	Durďák	 Krátká	355
		8.	12.	 Natálie	Kolůchová	 Chaloupky	297
30.	12.	 Gabriela	Klimoszová	 Mírová	919
2017
10.	1.	 Ella	Vávrová	 Luční	990
20.	1.	 Dorotea	Kočendová	 Květná	872
25.	1.	 Ondřej	Hrbáček	 Záhumení	1004
		9.	2.	 Jakub	Novák	 Osvobození	206
13.	2.		 Edita	Haklová	 Nová	794

společenská kronika

Společenská kronika
leden - únor  2017

	
Úmrtí

	2016
	8.	12.	 Ludmila	Dubná	 (1938)	 Za	Kostelem	703
21.	12.		 Antonín	Hubíček	 (1922)	 Nivky	420
24.	12.		 Ludmila	Miklíčková	 (1935)	 Obecnice	693
2017
08.	1.	 Marie	Bršlicová	 (1950)	 Osvobození	110
08.	1.	 Karel	Silnica	 (1946)	 Záhumení	831
25.	1.	 Ludmila	Smištíková	 (1936)	 Nová	771
28.	1.	 František	Kopeček	 (1929)	 Na	Láni	211
		9.	2.	 Jarmila	Kusáková	 (1928)	 Za	Kostelem	639
13.	2.	 Marie	Bezděková	 (1950)	 Chylická	1
16.	2.		 Pavel	Otrusina	 (1969)	 Kunovská	83
21.	2.	 Ladislav	Řiháček	 (1944)	 Drahy	445
23.	2	 František	Hruška		 (1941)	 Dolní	396

70 let
		1.	1.	 Libor	Červenák	 Dědina	437	
11.	1.	 Ludmila	Zdráhalová	 Školní	652
12.	2.	 Danuše	Bezděková	 Chříb	228
19.	2.		 Jana	Mařáková	 Nivky	665

75 let 
18.	1.		 Anna	Píšťková	 Za	Kostelem		793
20.	1.		 Marie	Bočková	 Dolní	780
22.	1.	 Zdeňka	Kusáková	 Dolní	482
26.	1.		 Zdenka	Lenhartová	 Obecnice	587
13.	2.	 Božena	Jurásková	 Chylická	52
14.	2.	 Ludmila	Nedbalová	 Dolní	438
20.	2.	 Eva	Žajdlíková	 Dolní	557
22.	2.	 Jan	Jurásek	 Dědina	47
25.	2.	 Anna	Bahulová	 Obecnice	589
27.	2.		 Ludmila	Nešporová	 Nová	775

80 let
26.	1.		 Karel	Šálek	 Dědina	135
		6.	2.	 Marie	Čičelová	 Lhotská	770
20.	2.		 Jana	Botková	 Dědina	411

85 let
21.	1.	 František	Vranka	 Záhumení	611
27.	1.		 Josef	Mikulec	 Nivky	713
21.	2.	 Josef	Glac	 Chříb	234
28.	2.	 Josef	Trávníček	 Obecnice	593

86 let 
14.	2.	 Vlasta	Křiváková	 Dolní	782
22.	2.	 Ludmila	Dufková	 Nivky	654

88 let 
13.	2.	 Josef	Žajdlík	 Obecnice	598

89 let
15.	2.	 Anna	Botková	 Obecnice	725

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 - celkem  3.427 osob 

narozeno	 	31	dětí	
	 z	toho		13	děvčat			a		18	chlapců	

zemřelo	 	35	spoluobčanů		
	 z	toho		19		žen							a		15		mužů

přihlášeno		 	69	občanů
odhlášeno		 	65	občanů	
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