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Milí spoluobčané,
letošní jaro je trošku jako na houpačce. Po 

velmi teplém březnu a polovině dubna přišla ja-
koby zima nazpět. Dá se říci, že jako na houpač-
ce je i pozice starosty nebo i celé rady a zastupi-
telstva. Chvíli máme pocit, že se nám dílo daří 
a úkoly, které jsme si stanovili, plníme ke spo-
kojenosti všech občanů. Jindy zase máme po-
cit, že všechno nějak drhne a řada lidí nechápe 
naše rozhodnutí. Ale tak to prostě chodí. Není 
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Mys-
lím, že je důležité, že vedení obce se nebojí na 
sebe vzít odvahu zásadních rozhodnutí. Nebyli 
jsme lidmi zvoleni proto, abychom alibisticky 
„strkali hlavu do písku“. Naším úkolem je v co 
největší míře plnit naše společné volební sliby. 
Většinou jsou to věci jasné a zřejmé, které mají 
všeobecnou podporu. Jistě, každý přece chce 
jezdit po opravených silnicích a chodit po opra-
vených chodnících. Chce mít možnost sporto-
vat nebo navštěvovat kulturní programy v obci. 
Chce v klidu vodit děti do školky nebo do školy 
a odpoledne s nimi třeba zajít na hřiště. A tady 
možná jsme u jádra věci. To všechno by nám 
měla obec zajistit, ale pokud možno „někde kú-
sek dál od našého“. Můj dům, můj hrad! Tady 
nám chcete kopat? Proč? Tady má být hřiště? 
To snad ne! Tak a podobně mnohdy reagují ně-
kteří občané na věci sice potřebné pro všechny, 
ale dočasně nebo možná na delší dobu měnící 
jejich okolí nebo jejich zažité stereotypy. A tady 
na sebe může narazit nepochopení. Nepocho-
pení zájmu obce o zlepšení kvality života u nás 
a nepochopení zájmu lidí o uchránění vlastního 
soukromí. Troufám si tvrdit, že všechno je pak 
věcí vzájemného dialogu a naslouchání si. Dr-
tivá většina těchto nepochopení se dá napravit, 
když spolu budeme komunikovat. A to přímo. Tak říkajíc z očí do 
očí. Věřte, že člověk, který vykonává veřejnou službu nebo - chcete-
-li - veřejnou funkci (a řekněme, že už nějaký ten pátek), je zvyklý 
takové rozhovory vést. Je zvyklý, že tu a tam jsou tvrdé a možná 
i hlučnější. Co však považuji za velkou zbabělost, jsou pletichy 
a pomluvy vedené za zády. Na takové „zaručené“ pravdy a argu-
menty se prostě nedá nijak reagovat. Specifickým příkladem jsou 
pak takové diskuze vedené v anonymním prostoru sociálních sítí. 
To pak opravdu člověk neví, jestli se má smát anebo rovnou brečet. 
Jeden internetový (rádoby) zpravodajský server hlásá na billboar-
dech „Nikdo nám nepřikazuje, co máme psát“. Ano, to můžeme 
tvrdit i o zmiňovaných autorech těch smyšlenek a roztodivných 
spekulací na sociálních sítích. Já ale doplňuji: „Tak nás prosím 
nenuťte tomu, co píšete, věřit.“ 

Dovolte mi, vážení občané, pozvat vás. Starosta nebo místosta-
rostka jsou vám k dispozici na úřadě téměř denně. Veškeré písemné 
podněty projednává rada obce a konečně – každé zastupitelstvo je 
veřejné. Má právo se ho zúčastnit každý občan a každý občan trva-
le žijící v obci nebo zde vlastnící nemovitost, má právo se na jedná-
ní zastupitelstva veřejně projevit. Tedy věcně a slušně, pochopitelně. 
Nejbližší příležitost budete mít už 8. června, kdy bude další veřejné 
jednání v Sirnatých lázních O. N. Ves. Protože je obec pověřená 
věcmi veřejnými a je veřejnosti odpovědná, jsou také téměř veškeré 
listiny (zápisy, smlouvy apod.) veřejnosti k dispozici. Snad s vý-
jimkou záležitostí bezpečnosti státu nebo ochrany osobních úda-
jů. Řada věcí je k dohledání na webových stránkách nebo přímo 
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v terénu na vlastní oči. Je mi opravdu líto, že někteří spoluobčané, 
kteří mají plná ústa pravdy a demokracie, jsou ti největší zbabělci, 
kteří se schovávají za anonymní udání nebo anonymní statusy, kde 
plivou své jedovaté sliny. Mají kritické myšlení, kterým si osobují 
patent na rozum a jediný správný názor. Možná se u některých vy-
tvořil mesiášský komplex, který je opravňuje tvrdit: „Buď to bude 
podle mě, nebo je to všechno špatně.“ Naštěstí jsou to opravdu jen 
výjimky, jednotlivci. Ty ale dovedou otrávit a nahlodat své okolí. 
Ale jak už jsem psal výše, jestli chceme obec vést a být zodpovědní 
za její rozvoj, musíme být připraveni přijímat čas od času i nepopu-
lární rozhodnutí, která mohou vést k nepopulárním „následkům“. 
A nelze zapomenout, že demokracie je diskuze. Trpělivá a trvalá.

Neměl jsem vůbec v úmyslu jakkoli si tady stěžovat nebo lkát. 
Vůbec ne. Měl jsem pouze potřebu glosovat některé nedávné vlastní 
zkušenosti. Sami dobře víte, že práce jde lépe od ruky, když ji děláte 
rádi a v dobrém kolektivu. Věřte mi, že ten pocit na úřadě i v zastu-
pitelstvu zažívám. Stejně tak i s drtivou většinou z vás. A to je dobře. 
Ostrožská Nová Ves je krásná obec s krásnými lidmi. Těžko bych 
si uměl představit žít někde jinde. Pojďme tedy dál. My se budeme 
snažit žití u nás vylepšovat a vy nám prosím stále dávejte zpětnou 
vazbu. Pochvala povzbudí, kritika nabádá k pokoře a k zamyšlení. 
Jen prosím napřímo. 

Jsme téměř v polovině roku. Pomalu se blíží letní měsíce. Přeji 
nám všem krásné a pokud možno slunečné a teplé dny. Život je 
moc krátký na to, bychom si jej navzájem ztrpčovali. Raději si ho 
užívejme plnými doušky.  

 Pavel Botek
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 13. 3. 2017 se konalo  

15. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
písemnou zprávu kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• rozpočtové opatření č. 2, kterým se 

zvyšují celkové příjmy o 2 290 000 Kč, 
celkové výdaje se zvyšují o 4 238 000 
Kč a celkové financování rozpočtu se 
zvyšuje o 1 948 000 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu 
rozpočtu obce na rok 2017 v těchto závaz-
ných ukazatelích:
Příjmy celkem  51 081 000 Kč
z toho:
Daňové příjmy  41 920 000 Kč
Nedaňové příjmy 6 600 000 Kč
Kapitálové příjmy 630 000 Kč
Přijaté dotace  1 931 000 Kč
Výdaje celkem 94 378 000 Kč
z toho:
Doprava  6 540 000 Kč
Vodní hospodářství  6 750 000 Kč
Vzdělání  4 620 000 Kč
Kultura, církve  
a sdělovací prostředky  4 150 000 Kč
Tělovýchova  
a zájmová činnost 4 190 000 Kč
Bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj  5 075 000 Kč
Ochrana životního  
prostředí  4 011 000 Kč
Sociální péče a pomoc 100 000 Kč
Civilní připravenost 
na krizové stavy 10 000 Kč
Požární ochrana a IZS  1 737 000 Kč
Státní moc, st. správa, samospráva  
a pol. strany  56 310 000 Kč
Finanční operace 795 000 Kč
Vratky a ostatní transfery  90 000 Kč
Financování rozpočtu  

celkem  43 297 000 Kč
z toho:
Krátkodobé financování  14 740 000 Kč
Dlouhodobé financování  29 417 000 Kč
Splátky dlouhodobých  
půjčených prostředků - 860 000 Kč
Úprava bude zpracována pro informač-
ní systém dle platné legislativy.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• dofinancování rozdílu mezi pořizovací 

cenou nového dopravního automobi-
lu pro jednotku SDH Ostrožská Nová 
Ves a dotací poskytnutou Minister-
stvem vnitra České republiky v plné 
výši z vlastních zdrojů,

• poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
2017 ve výši 275 000 Kč spolku 
FK Ostrožská Nová Ves, Nádražní 
842, 687 22 Ostrožská Nová Ves, 
IČ: 485 06 087, a ukládá sepsat se 
spolkem veřejnoprávní smlouvu 
v souladu se zákonem 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy,

• poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
2017 ve výši  262 000 Kč spolku 
TJ Ostrožská Nová Ves, Nádraž-
ní 970, 687 22 Ostrožská Nová Ves, 
IČ: 603 69 761, a ukládá sepsat se spol-
kem veřejnoprávní smlouvu v souladu 
se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
podpisem veřejnoprávní smlouvy,

• odpis pohledávky vůči panu Štefanu 
Michalcovi ve výši 33 154 Kč z důvodu 
promlčení závazku,

• ocenění pozemků v obci Ostrožská 
Nová Ves, k. ú. Ostrožská Nová Ves 
a k. ú. Chylice podle znaleckých po-
sudků č. 74 a 75 z února 2017, které 
vypracoval Ing. František Hlůšek, Pod 
Valy 314, 686 04 Kunovice, takto:

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

bydlení  872 Kč
2) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

rekreace rodinná  706 Kč
3) Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, 

sport, zdrav. 543 Kč
4) St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, 

hotel, ostatní 674 Kč
5) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

garáž 658 Kč
6) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

výroba, opravy 329 Kč
7) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

sklady, doprava 370 Kč
8) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

inženýrské stavby 494 Kč
9) Stav. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, 

vodní hosp. 247 Kč
10) Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komuni-

kace) silnice 123 Kč
11) Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová 

komunikace 198 Kč
12) St. p. dle § 4 odst. 3 účelová komu-

nikace nezpev. 104 Kč
13) St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., 

park 198 Kč
14) Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 

(nezast. - skládka) 399 Kč
15) Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 

(nezast. - vod. dílo) 299 Kč
16) Orná půda 18 Kč
17) Lesní pozemek typ 1B 4 Kč
18) Pozemek rybníka, vodní nádrže, 

koryta vodního toku  58 Kč
19) Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 sklád-

ka, sport  247 Kč
20) Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde 

neuvedený) 33 Kč
21) Jiný pozemek dle § 9 odst. 5  

(hospodářsky nevyuž.) 5 Kč

22) Jiný pozemek dle § 9 odst.  
3 (těžba) 178 Kč

k. ú. Chylice
1) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

bydlení 581 Kč
2) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

rekreace rodinná 470 Kč
3) Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, 

sport, zdrav. 362 Kč
4) St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, 

hotel, ostatní 449 Kč
5) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

garáž 438 Kč
6) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

výroba, opravy 219 Kč
7) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

sklady, doprava 247 Kč
8) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 

inženýrské stavby 329 Kč
9) St. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, 

vodní hospodář. 164 Kč
10) Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komuni-

kace) silnice 82 Kč
11) Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová 

komunikace 115 Kč
12) St. p. dle § 4 odst. 3 účel. komuni-

kace nezpevněná 69 Kč
13) St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., 

park 115 Kč
14) Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 

(nezast. - skládka) 266 Kč
15) Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 

(nezast. - vod. dílo) 199 Kč
14) Orná půda 13 Kč
15) Lesní pozemek typ 1B 4 Kč
20) Pozemek rybníka, vodní nádrže, 

koryta vodního toku 38 Kč
16) Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 sklád-

ka, sport 164 Kč
18) Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde 

neuvedený) 22 Kč
19) Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hos-

podářsky nevyuž.) 3 Kč
17) Jiný pozemek dle § 9 odst. 3 (těž-

ba) 118 Kč
Zastupitelstvo tímto také prohlašuje, že 
se jedná o ceny v čase a místě obvyklé 
a ukládá se těmito cenami řídit při pře-
vodu a nabytí pozemků z nebo do ma-
jetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• záměr prodeje pozemku par. č. 593/1 

(ostatní plocha, manipulační plocha) 
o celkové výměře 45 m2 a části pozem-
ku par. č. 593/2 (ostatní plocha, ma-
nipulační plocha) o výměře asi 44 m2 
v k. ú. Chylice.

• směnu pozemku obce Ostrožská 
Nová Ves par. č. 128/2 (ostatní plo-
cha) v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
obce Ostrožská Nová Ves o výmě-
ře 116 m2 za pozemek par. č. 7235 
(ostatní plocha) o výměře 66 m2 
s Markétou Janíkovou a Matějem 
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Hůskem s doplatkem rozdílu výměr. 
Doplatek za rozdíl 50 m2 v ceně 872 
Kč/m2, tedy 43 600 Kč uhradí M. 
Janíková a M. Hůsek v hotovosti 
při podpisu směnné smlouvy s tím, 
že budou dodrženy podmínky smě-
ny zveřejněné na úřední desce v zá-
měru směny a že náklady spojené 

s převodem nemovitosti hradí obě 
strany rovným dílem. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu podpisem 
směnné smlouvy,

• přísedící Okresního soudu Uherské 
Hradiště pro funkční období 2017 - 
2021 paní RNDr. Věru Hriceňákovou.

Zastupitelstvo obce vydává: 
• svobodný a informovaný souhlas 

s tím, aby tradiční hody s právem 
v obci Ostrožská Nová Ves byly navr-
ženy k zápisu do Seznamu nemateri-
álních statků tradiční lidové kultury 
Zlínského kraje.

Z jednání rady obce
Dne 9. 2. 2017 se konalo  

56. zasedání rady
Rada schválila:
• podpis Smlouvy o zřízení věcného 

břemene, kabelové vedení NN, po-
jistková skříň, u RD paní Frýzové za 
cenu 1 694 Kč vč. DPH zaslané spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s. Rada 
obce pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

• podpis Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene, kabelové vedení NN a pojistko-
vá skříň u RD Ondřeje Hábla za cenu 
1 452 Kč vč. DPH zaslané společností 
E.ON Distribuce a.s. Rada obce pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

• podpis Smlouvy o zřízení věcného 
břemene, kabelové vedení NN, po-
jistková skříň, uzemnění pro společ-
nost MONTECO za cenu 54 450 Kč 
vč. DPH zaslané společností E.ON 
Distribuce, a. s. Rada obce pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

• plánovací smlouvu o zbudování veřej-
né infrastruktury uzavřenou s Lenkou 
a Liborem Chalupovými, Zahradní 
888, Ostrožská Nová Ves. Rada obce 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

• poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč 
Centru pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje, o. p. s. Rada obce ukládá 
sepsat veřejnoprávní smlouvu,

• žádost sportovního oddílu SK Dračí 
loď o snížení nájmu na 10 000 Kč za 
sportovní halu při pořádání Vodácké-
ho plesu v roce 2017,

• účetní uzávěrku Základní školy Os-
trožská Nová Ves za rok 2016. Rada 
obce schvaluje převod hospodářské-
ho výsledku do fondu odměn ve výši 
10 000 Kč a do rezervního fondu ve 
výši 83 029,85 Kč,

• podpis pachtovní smlouvy na pozemky
k.ú. Kunovice
- parc. č. 3354/6 o celkové výměře 112 m2

- parc. č. 3354/7 o celkové výměře 
5426 m2

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 výměře 49 m2

- parc.č. 9362 o celkové výměře 1698 m2

v majetku obce se společností Ostrož-
sko, a. s. za cenu 3 000 Kč/ha.
• poskytnutí finančního daru ve výši 

1 000 Kč panu Ludvíku Galuškovi 
za neocenitelnou pomoc při odchytu 
toulavých psů v obci.

• termíny konání plesů v roce 2018 dle 
požadavků pořadatelů. Hasičský ples 
3. 2. 2018 a Ples ZŠ a Obce Ostrožská 
Nová Ves 20. 1. 2018.

Rada bere na vědomí:
• oznámení o konání výběrového šet-

ření o životních podmínkách domác-
ností ve vybraných domácnostech 
obce. Rada obce ukládá informovat 
občany o konání výběrového šetření 
způsobem obvyklým na úřední desce 
a infokanálu obce,

• oznámení JUDr. Jany Jarkové, Exe-
kutorský úřad Zlín, o převzetí agendy 
po odstupujícím exekutorovi JUDr. 
Martinu Růžičkovi,

• studii předloženou Ing. Lubomírem 
Šlosarem o zbudování rybníku se zá-
zemím v lokalitě Šašnák za drahou 
v Chylicích. Rada obce schvaluje 
nájemní smlouvu na pozemky parc. 
č. 2624, 2635 a část pozemku parc. 
č. 2626 do doby vydání kolaudačního 
souhlasu. Rada obce schvaluje uza-
vření dlouhodobé nájemní smlouvy 
na uvedené pozemky s panem Ing. 
Lubomírem Šlosarem po vydání ko-
laudačního souhlasu na vybudovaný 
rybník se zázemím,

Rada ukládá:
• předložit na nejbližším zasedání za-

stupitelstva obce návrh kandidátů na 
funkci přísedícího Okresního soudu 
v Uherském Hradišti pro funkční ob-
dobí 2017 až 2021 zaslaný Okresním 
soudem Uherské Hradiště,

• rada obce doporučuje pokračování 
navrhnuté kandidátky na funkci příse-
dícího okresního soudu RNDr. Věry 
Hriceňákové.

Dne 23. 2. 2017 se konalo  
57. zasedání rady

Rada schválila:
• podpis Smlouvy o zřízení věcného 

břemene, kabelové vedení NN, pojist-
ková skříň na parc. č. 5612/1 a 5618/1 
v k. ú. Ostrožská Nová Ves u RD pana 

Zalubila za cenu 8 470 Kč vč. DPH 
zaslané společností E.ON Distribuce, 
a. s. Rada obce pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

• podpis Smlouvy o zřízení věcného 
břemene, kabelové vedení NN, po-
jistková skříň na parc. č. 5618/1 v k. ú. 
Ostrožská Nová Ves u RD pana Ko-
pečka za cenu 1 452 Kč vč. DPH za-
slané společností E.ON Distribuce 
a. s. Rada obce pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

• účetní uzávěrku Mateřské školy Os-
trožská Nová Ves za rok 2016. Rada 
obce schvaluje převod hospodářské-
ho výsledku do fondu odměn ve výši 
10 000 Kč a do rezervního fondu ve 
výši 72 946,58 Kč,

• žádost paní Jany Kunovjánkové o vý-
pověď z nájmu nebytových prostor – 
zelenina Hanka,

• pro sepisování smluv o nájmu hrobo-
vého místa na období od roku 2017 do 
roku 2032 ceny nájemného z pozem-
ků pro veřejná pohřebiště ve výši 6 Kč/
m2 a za služby (hroby) ve výši 10 Kč/m2 
a služby (urnový háj) ve výši 30 Kč/m2 
v souladu s Výměrem MF č. 01/2017 
ze dne 25. 11. 2016.

Rada bere na vědomí:
• Výroční zprávu o činnosti obce v ob-

lasti poskytování informací podle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném zně-
ní, v r. 2016 a její následné zveřejnění.

Rada ukládá:
• předat firmě zajišťující revitalizaci 

zeleně v obci požadavek Základní or-
ganizace Českého svazu včelařů, z. s. 
o zahrnutí včelařsky významných rost-
lin do plánů revitalizace zeleně v obci. 
Rada obce ukládá informovat občany 
o druzích včelařsky významných rost-
lin na úřední desce,

• vyvěsit záměr pronájmu nebytových 
prostor o výměře 75,5 m2 za minimál-
ní cenu 200 Kč/m2/ rok + spotřeba 
energie,

• zveřejnit záměr pronájmu části po-
zemku parc. č. 5037 v k. ú. Chylice 
o výměře 606 m2 za účelem rybolovu 
s obvyklými podmínkami.

Rada neschválila:
• z důvodů zajištění bezpečnosti pro-

vozu na silnici I. třídy pozvánku 



5www.onves.cz        profil

Zpravodajství 

Ekologického institutu Veronica na 
akci Hodina Země 2017, spočívají-
cí v omezení veřejného osvětlení po 
dobu 1 hodiny 25. 3. 2017 od 20:30 
do 21:30 hodin. Rada obce ukládá in-
formovat občany o akci Hodina Země 
2017 způsobem obvyklým.

Dne 9. 3. 2017 se konalo  
58. zasedání rady

Rada schválila:
• podpis Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene, kabelové 
vedení NN,pojistková skříň na parc. 
č. 5618/1 v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
u RD manželů Mikoškových za cenu 
1 452 Kč vč. DPH. Rada obce pověřu-
je starostu podpisem smlouvy,

• plánovací smlouvu o zbudování veřej-
né infrastruktury uzavřenou s  panem 
Pavlem Zalubilem. Rada obce pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

• Plánovací smlouvu o zbudování veřej-
né infrastruktury uzavřenou s panem 
Ing. Ondřejem Háblem. Rada obce 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

• podpis Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, kabelové 
vedení NN, pojistková skříň na parc. 
č. 5618/1 v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
u RD pana Miroslava Kunovjánka za 
cenu 1 452 Kč vč. DPH. Rada obce 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

• podpis Nájemní smlouvy s Myslivec-
kým sdružením JEZERA Ostrožská 
Nová Ves o pronájmu pozemku parc. 
č. 6692 v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
o celkové výměře 8 334 m2 za cenu 
3 000 Kč/rok pro potřeby myslivecké 
činnosti,

• poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
roku 2017 spolkům a organizacím 
obce.

Rada bere na vědomí:
• rozhodnutí o vydání stavebního povo-

lení k Rekonstrukci PZZ v km 95,875 
a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno 
– Vlárský průsmyk zaslané Drážním 
úřadem, Nerudova 1, Olomouc. Rada 
obce ukládá zajistit urychlení zahájení 
realizace stavby.

Rada ukládá:
• představitelům obce účast na jednání 

ve věci Povolení likvidace hlavních 
důlních děl a lomů ložiska nevyhra-
zeného nerostu Ostrožská Nová Ves 
s místním šetřením dne 15. 3. 2017 
v 10 hodin v zasedací místnosti DO-
BET, spol. s r. o.

 Rada obce ukládá v případě potřeby 
nahlédnout do pokladů rozhodnutí 
na Obvodním báňském úřadu v Brně,

• odpovědět Ústřednímu kontrolní-
mu a zkušebnímu ústavu zeměděl-
skému na jeho žádost o změnu trasy 
silničního obchvatu v k. ú. Chylice 
v aktuálním územním plánu na po-

zemcích, které využívají k výzkum-
né činnosti:

 1.  koridor je zahrnut v Zásadách 
územního rozvoje Zlínského 
kraje a obec nemůže v  současné 
době trasu koridoru nijak měnit,

 2.  není dosud stanoven termín reali-
zace výstavby koridoru,

 3. v případě, že se bude blížit ter-
mín realizace, bude obec danou 
věc se všemi dotčenými účastníky 
opětovně projednávat.

Dne 21. 3. 2017 se konalo  
59. zasedání rady

Rada schválila:
• pronájem nebytových prostor na ad-

rese Dědina 161 (bývalá zelenina 
Hanka) panu Josefu Čajkovi za cenu 
200 Kč/m2/rok + spotřebovaná ener-
gie s platností do 31. 12. 2018. Rada 
obce pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy,

• podpis Smlouvy o zřízení věcného 
břemene, kabelové vedení NN, po-
jistková skříň na parc. č. 5623 v k. ú. 
Ostrožská Nová Ves, u RD manželů 
Salingerových a RD paní Moniky 
Vašíčkové za cenu 1 694 Kč vč. DPH 
zaslané společností E.ON Distribuce 
a. s. Rada obce pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

• podpis Smlouvy o zřízení věcného 
břemene, kabelové vedení NN na 
parc. č. 2358 v k. ú. Chylice u RD pana 
Josefa Klimosze za cenu 1 210 Kč vč. 
DPH zaslané společností E. ON Dis-
tribuce, a. s. Rada obce pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

• podpis Smlouvy o zřízení věcného 
břemene, kabelové vedení NN, po-
jistková skříň na parc. č. 5232, 5622 
a 5623 v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
„prodloužení ulice Školní“ za cenu 
72 600 Kč vč. DPH zaslané společnos-
tí E.ON Distribuce, a. s. Rada obce 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

• plánovací smlouvu o zbudování veřej-
né infrastruktury uzavřenou s panem 
Radkem Zálešákem. Rada obce pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

• plánovací smlouvu o zbudování ve-
řejné infrastruktury uzavřenou s Ing. 
Ivanou a Tomášem Salingerovými. 
Rada obce pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

• podpis smlouvy o zpracování daňo-
vého přiznání k DPPO za rok 2016 
s firmou S Consult, s. r. o., Ing. Petr 
Strmiska za cenu 42 048 Kč vč. DPH. 
Rada obce pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

• podpis pachtovní smlouvy s panem 
Josefem Machálkem k pozemkům ve 
vlastnictví obce, které užívá k země-
dělské činnosti,

• žádost o povolení průjezdu ulicí 
Chylická pro nákladní vozidla nad 

3,5 t pro vývoz štěrku a ukládá žadate-
li panu Ing. Lubomíru Šlosarovi infor-
movat občany dotčené ulice se zdů-
vodněním nutnosti průjezdu obcí po 
dobu 30 pracovních dnů,

• bezplatné zapůjčení fotopasti od spo-
lečnosti 3J,

• prodej elektrické pece z vybavení 
školní kuchyně za cenu 27 000 Kč.

Rada bere na vědomí:
• zápis z jednání spojeného s místním 

šetřením ze dne 15. 3. 2017 ve spo-
lečnosti DOBET, spol. s. r. o., ve věci 
povolení likvidace hlavních důlních 
děl a lomů ložiska nevyhrazeného 
nerostu Ostrožská Nová Ves zaslané 
Obvodním báňským úřadem pro úze-
mí krajů Jihomoravského a Zlínské-
ho,

• upozornění na zákaz osazování do-
pravních značek informačními ta-
bulkami s různými sděleními zaslané 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.

Rada ukládá:
• informovat občany způsobem obvyk-

lým o podmínkách předkládání žádos-
tí o kotlíkové dotace pro rok 2017 pro 
občany Zlínského kraje.

Rada neschválila:
• žádost Základní umělecké školy 

Uherský Ostroh o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce pro rok 2017 ve výši 
49 000 Kč.

Dne 4. 4. 2017 se konalo  
60. zasedání rady

Rada schválila:
• podpis příkazní smlouvy se společ-

ností MCI SERVIS, s. r. o. na zpra-
cování veřejné zakázky Areál Obec-
ního úřadu Ostrožská Nová Ves 
za cenu 60 500 Kč vč. DPH. Rada 
obce pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

• finanční dar ve výši 1 000 Kč Základní 
organizaci Českého svazu ochránců 
přírody, Záchranné stanici volně žijí-
cích živočichů Buchlovice,

• vyřazení majetku obce dle předlože-
ných protokolů o provedené inventa-
rizaci za rok 2016.

Rada bere na vědomí:
• Inspekční zprávu a Protokol o kontro-

le z inspekční činnosti Mateřské školy 
zaslaný Českou školní inspekcí, Zlín-
ským inspektorátem. Nebyly zjištěny 
žádné nedostatky ve výchově žáků 
školy,

• nabídku spolupráce s Janem Botkem  
při organizování výstav v nově oteví-
rané galerii obce. Rada obce ukládá 
odpovědět žadateli písemně.

Rada ukládá:
• zařadit žádost o přidělení parkovacích 

míst u bytového domu č. p. 916 do po-
řadníku zájemců,
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• předat ředitelce ZŠ výzvu k předklá-
dání návrhů na ocenění školních me-
todiků prevence Zlínského kraje pro 
rok 2017 zaslanou Krajským úřadem 
Zlínského kraje, Odborem školství, 
mládeže a sportu.

Rada neschválila:
• žádost manželů Lenky a Libora Cha-

lupových o schválení sedlové střechy 
s hřebenem svisle a štítem do ulice 
u novostavby v ulici Školní. Rada obce 
trvá na RD se hřebenem střechy rov-
noběžně s ulicí v souladu se studií pro 
lokalitu bydlení BI 15, 17.

Rada obce odkládá:
• dořešení žádosti Společnosti DOBET 

spol. s r. o., Nádražní 946, Ostrožská 
Nová Ves po provedení místního šet-
ření a ukládá vyvolat jednání s projek-
tantem vodovodní přípojky z důvodů 
možného poškození nově zbudované 
komunikace u dotčené nemovitosti.

Dne 19. 4. 2017 se konalo  
61. zasedání rady

Rada schválila:
• zápis z jednacího řízení bez uveřej-

nění vyvolaných realizačních změn 
na akci „Areál obecního úřadu Ost-
rožská Nová Ves“ konaného dne 7. 4. 
2017. Rada obce schvaluje podpis 
Dodatku č. 3, kterým se mění Smlou-
va o dílo ze dne 11. 3. 2016 uzavřená 
se společností VW WACHAL, a. s. 
Cena díla stavby „Areálu obecního 
úřadu Ostrožská Nová Ves“ se na-
vyšuje o 1 076 937,89 Kč vč. DPH 

na celkových 65 162 130,56 Kč vč. 
DPH. Rada obce pověřuje starostu 
podpisem dodatku,

• plánovací smlouvu o zbudování veřej-
né infrastruktury uzavřenou s man-
žely Renatou a Jaroslavem Kopeč-
kovými. Rada obce pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

• žádost Sirnatých lázní Ostrožská Nová 
Ves o přesunutí 2 ks informačních 
cedulí na křižovatku s ulicí Nádraž-
ní a doplnění 1 ks informační tabule 
u přejezdu u Golf Resort JEZERA po 
dokončení výstavby nové příjezdové 
cesty k lázním.

Rada bere na vědomí:
• sdělení Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových o přípravě pod-
kladů pro návrh úplatného převodu 
vlastnického práva k pozemku parc. č. 
5303 v k. ú. Ostrožská Nová Ves,

• protokol o výsledku kontroly výkonu 
přenesené působnosti č. 4/2017/PŽÚ 
zaslaný Krajským úřadem Zlínského 
kraje, Odborem právním a Krajským 
živnostenským úřadem, oddělením 
státního občanství a přestupků. Kon-
trola proběhla bez závad,

• oznámení zaslané Krajským úřadem 
Zlínského kraje, Odborem životního 
prostřední a zemědělství o zahájení 
řízení o udělení výjimky z ochranných 
podmínek ohroženého zvláště chrá-
něného druhu čmeláka zemního,

• stížnost na volné pobíhání psů v ulici 
Chaloupky. Rada obce ukládá odká-
zat stěžovatele na vyhlášku obce týka-
jící se volného pobíhání psů,

• vyhlášení výběrového řízení pro zá-
jemce o poskytnutí úvěru z fondu by-
dlení obce pro rok 2017. Rada obce 
schvaluje fixní úrokovou sazbu 2 %.

Rada ukládá:
• vyvěsit záměr pronájmu části pozem-

ku o výměře 2 m2 parc. č. 7318 v k. ú. 
Ostrožská Nová Ves,

• informovat občany způsobem obvyk-
lým o termínu konání zápisu do Ma-
teřské školy Ostrožská Nová Ves ve 
dnech 4. a 5. května 2017,

• 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.

Rada neschválila:
• žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce pro rok 2017 ve výši 20 000 Kč 
zaslanou předsedkyní spolku ONKA, 
z. s., Černopolní 212/9, Brno,

• pořízení fotopasti zapůjčené paní Ji-
tkou Štěpánovou Jitka, Brněnská 5, 
Plzeň,

• nabídku pana Ing. Ctirada Havelky na 
představení obce v publikaci Historie 
a současnost podnikání v regionech 
České republiky.

Rada odkládá:
• žádost o odprodej parc. č. 10562 

v k. ú. Ostrožská Nová Ves zaslanou 
panem Pavlem Juráskem. Rada obce 
ukládá dořešit žádost na nejbližším 
jednání rady obce po provedení míst-
ního šetření.  

Novoveské hody 2017
Obec Ostrožská Nová Ves 

a novoveská chasa oznamuje 
občanům a příznivcům novo-
veských hodů, že letošní hody 
se budou konat v termínu  
od  29. září  2017 do 1. října 
2017.

Stížnost na volné pobíhání psů v obci 
Na obecním úřadě se množí stížnosti 

na volné pobíhání psů v obci. Rádi by-
chom vás upozornili na existenci vyhláš-
ky obce č. 1/2008, kterou se stanovují  
pravidla pro pohyb  psů na veřejném  
prostranství v obci Ostrožská Nová Ves 
a vymezují prostory pro volné  pobíhání 
psů (viz. www.onves.cz), kde je mimo jiné 
stanoveno, že pes může volně pobíhat 

pouze ve vymezených prostorech, a to 
pouze pod neustálým dohledem  a pří-
mým vlivem osoby doprovázející psa. 

Současně připomínáme povinnost 
všech majitelů psů uklízet při procházce 
exkrementy po svých pejscích. 

Pevně věříme, že je v zájmu nás 
všech bezpečí občanů a  vzhled obce. 

Děkujeme  za pochopení.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 20 LET OD POVODNĚ
Letos v červenci uplyne 20 let od povodně, která v roce 1997 napá-

chala v naší obci a jejím širokém okolí velké škody. Voda ukázala svou 
sílu, kterou nechce už nikdo 
z nás zažít. Mnozí z nás si tuto 
přírodní katastrofu pamatují, 
ale naše děti a mnoho jiných ji 
znají jen z vyprávění.

Proto jsme se rozhodli po-
vodeň připomenout formou 
výstavy fotografií, která pro-
běhne v měsíci červenci na 
obecním úřadě.
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Vzpomínka na 72. výročí osvobození naší obce
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se konala vzpomínka u příle-

žitosti 72. výročí osvobození naší obce rumunskou armádou 
a konce II. světové války. I přes nepřízeň počasí se v parku 
Hrdinů shromáždili členové zastupitelstva, občané a jako 
vždy nechyběla dechová hudba Novovešťanka, která zahájila 
svými skladbami ceremoniál. Poté členové rady obce v čele 
se starostou a místostarostkou položili věnec k pomníku 
padlým. Starosta obce Pavel Botek přednesl svůj projev, 
ze kterého vybíráme:

„… 27. duben roku 1945 byl pro občany Nové Vsi a Chylic 
dnem nesmírné radosti a nesmírné úlevy. Po šesti letech proži-
tých ve strachu, strádání a nejistotě se mohli konečně radovat 

ze znovunabyté svobody. Bylo to zvláštní. Zatímco jen o něko-
lik desítek kilometrů dál se ještě vypalovaly vesnice a vraždili 
jejich obyvatelé, tady jsme už mohli skutečně oslavovat.

Ano, krutosti nejhorší války v dějinách lidstva nepřeži-
lo více než 60 milionů lidí. Dnes jsme nepřišli jen připome-
nout si a oslavit konec II. světové války v naší obci, ale při-
šli jsme se také poklonit památce těch, kteří v ní položili svůj 
život. Ne všichni padli coby stateční vojáci v boji s okupanty, 
jako např. zde na tomto pomníku uvedení letci RAF. Byli to 
i umučení v koncentračních táborech – nelidských továrnách 
na smrt. A byli to i ti, kteří jako obyčejní lidé doplatili na ne-
smyslnost válečného šílenství. Všichni tito mrtví žalují. Žalují 
mocichtivé populisty své doby, jejichž egoismus přerostl lidské 
chápání. Žalují zbabělé politiky, kteří raději neviděli, neslyšeli 
a mlčeli k rozpínavosti těchto egoistů. Žalují maršály a generá-
ly, pro které byla válka hrou a lidé pouhé figurky na šachovnici.

Všichni tito mrtví také volají k nám přes ta dlouhá deseti-
letí, kdy jsme otupělí ze záplavy negativních informací v mas-
médiích. Křičí, abychom se vzpamatovali z netečnosti proti 
terorismu, agresím a genocidám kolem nás. Abychom se vzpa-
matovali a viděli, slyšeli a nemlčeli k těmto zrůdnostem…

…Každý z nás přece může vnitřně odmítnout nenávist 
a zlobu vůči druhým. Může odmítnout líbivá hesla a jednodu-
chá řešení populistů. My v naší obci, v naší vlasti máme tu 
obrovskou výsadu žít ve svobodě a v míru. Přemýšlejme a žijme 
proto jako svobodní a mírumilovní lidé!“

Na závěr zazněla v podání Novovešťanky státní hymna, 
která ukončila tento pietní akt.                        

   Pavel Botek

Ze života obce

Opravy a investiční akce
Konečně se zima vzdala své nadvlády  a my pomalu začí-

náme realizovat naplánované a naprojektované akce. V měsí-
ci dubnu byly dokončeny inženýrské sítě pro výstavbu nových 
rodinných domů mezi mateřskou školkou a domem s pečova-
telskou službou. Budoucím obyvatelům této nové ulice již ne-
brání nic tomu, aby mohli začít stavit své nové rodinné domky. 
V měsíci dubnu byl odvezen křížek z ulice Lhotská před ordina-
cí Mudr. Stránské k celkové opravě. Dále byly v tomto měsíci 
v celé obci mimo ulici Nádražní nainstalovány nové dopravní 
značky dle schváleného pasportu dopravního značení, případně 
vyměněny původní za nové, které odpovídají platným normám. 
Začátkem měsíce května budou provedeny práce na opravách 
chodníku v parku Hrdinů na ulici Lhotská. V průběhu měsíce 
května budou zahájeny práce na opravách chodníku a místní 
komunikace spojující ulici Dolní a Za Kostelem včetně vybudo-
vání veřejného osvětlení v této ulici. Dále také budou provedeny 
opravy chodníku a cesty v dolní části hřbitova a opravy chodníku 
v ulici Osvobození od začátku ulice po autoservis a kolem bývalé 
mlékárny. A v neposlední řadě bude v ulici Sadová rozšířena 
silnice, budou vybudována nová parkovací místa a nový chod-
ník kolem řadových domů. V blízkosti této ulice bude v letních 
měsících obnoveno dětské hřiště u Dřeváku. V období letních 
měsíců se přiblíží k samotnému závěru stavební práce na nové 
budově obecního úřadu, nové knihovny a zrekonstruované bu-
dovy bývalého kina. Na konci měsíce dubna bylo vyhlášeno vý-
běrové řízení na zhotovení interiéru všech tří budov. Dále se 
zpracovává projekt na výstavbu nového hřiště pro školní mládež 
a širokou veřejnost v části obce za domem s pečovatelskou služ-
bou. Přípravné práce by měly být zahájeny na podzim letošního 
roku a celé hřiště by mělo být vybudováno v průběhu roku 2018. 
Investorem všech uvedených akcí je Obec Ostrožská Nová Ves. 

Dalšími akcemi, které byly v měsíci dubnu zahájeny, jsou stav-
ba nové příjezdové cesty a chodníku do sirnatých lázní, zrušení 
nebezpečného přejezdu a oprava římsy a fasády kostela svatého 
Václava, naší kulturní památky. Investorem stavby nové příjez-
dové cesty a chodníku do sirnatých lázní je Správa železniční 
a dopravní cesty Olomouc. Přestože je nám jasné, že realizace 
této akce komplikuje situaci především cyklistům a pěším, je 
nutné toto období překonat s velkou trpělivostí a pochopením.  
Výsledek bude určitě stát za to. Investorem opravy římsy a fasá-
dy kostela svatého Václava je Římskokatolická farnost Ostrož-
ská Nová Ves. Oprava by měla být dokončena v letních měsících 
a bude financována z finančních prostředků Římskokatolické 
farnosti za přispění dotace z obecního rozpočtu a také z dotace 
státního rozpočtu, o kterou Římskokatolická farnost požádala. 
Na závěr přejme všem realizátorům uvedených akcí hodně zda-
ru a hlavně hezké počasí i všem občanům.

Jaroslava Bedřichová
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Činnost Sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves v roce 2016
V roce 2016 navštívilo Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves 

3 960 klientů, kteří zde strávili průměrně 17 pobytových dní.
Nejvíc jsou naše lázně využívány klienty zdravotních pojiš-

ťoven. Komplexní lázeňskou léčbu absolvovalo 1350 klientů, 
příspěvkovou 69 klientů a ambulantní rehabilitaci 857 klientů. 
Ostatní klienti jsou samoplátci (ať už z naší republiky nebo ci-
zinci), kterých zde bylo loni 70.

Obsazenost pokojů v lázních v průběhu celého roku byla 
průměrně 96%. Také léčebná kapacita lázní je  po celý  rok plně 
využita.

Veškerá zdravotní péče v Sirnatých lázních Ostrožská Nová 
Ves je zajišťována vlastními odbornými pracovníky. Lázeňské 
sanatorium má vlastní balneoprovoz, bazén a oddělení fyzikální 
terapie, tj. léčebný tělocvik, elektroléčba, magnetoterapie apod.. 

V sirnatých lázních se léčí nemoci pohybového ústrojí, ne-
moci kožní a nemoci neurologické. Nabízíme také relaxační 
a rehabilitační pobyty, jejichž nabídka se stále rozšiřuje.  

V rámci léčebných výkonů jsou v sirnatých lázních podáva-
né procedury: koupele v přírodní minerální sirné vodě, zábaly, 
klasické masáže, vířivé koupele, parafinové zábaly, rašelinové 
zábaly, kompletní elektroléčba, magnetoterapie, fototerapie, 
masťové terapie, plynové injekce, rehabilitační tělocvik.

Nabízíme i nadstandardní léčebné výkony jako, je  lymfoven, 
akupunktura, masáž lávovými kameny, čokoládové a medové 
masáže.

Léčebné procedury jsou podávány 6 dnů v týdnu, wellness 
procedury v i neděli, bazén je k dispozici pro klienty lázní denně 
po skončení léčebného tělocviku.

Pro volný čas klientů jsou v kavárně lázní a na kolonádě po-
řádány taneční večery, promítání filmů, dále různé koncerty, 
přednášky, ochutnávky vína a podobně. Každý týden se pořáda-
jí výlety do okolí s návštěvou pamětihodností i vinných sklípků, 
pravidelně zajišťujeme pro zájemce dopravu našim autem do 
Uherského Hradiště nebo v neděli do kostela.

Pro větší spokojenost našich klientů se stále investuje do 
zlepšování vybavenosti lázní. V roce 2016 byl pořízen nový ma-
jetek téměř za milion korun. Postupně se vyměňují staré vany za 

nové nerezové, většinou s bočním otvíráním pro větší pohodlí 
méně pohyblivých klientů. Koncem roku byl také pořízen nový 
přístroj na kryoterapii. Pro údržbu parku jsme zakoupili trakto-
rek. Průběžně jsou vyměňovány chladničky a televizory na po-
kojích a pro pacienty po operacích jsou instalovány zdravotní 
matrace a polohovací rošty do postelí.

Hana Kosíková

Domek ožil pyrografií
V předposlední březnový týden ožil Domek v Ostrožské 

Nové Vsi netypickým uměním. Svou první výstavu zde měl 
mladý novoveský pyrografik Kamil Peterka, který vernisáží 
obrazů vypalovaných do dřeva vstoupil do světa nadějných 
umělců. Výstavu propojil s dřevořezbami Pavla Kohuta. 
Mohli jsme se tak pokochat nádhernými liniemi obrazů, kte-
ré dokonale kopírovaly přírodní kresbu dřeva a dodávaly mu 
oduševnělý rozměr díky výjevům z života člověka. Obdivovali 
jsme umění, které dokázalo zkrotit oheň do absolutní posluš-
nosti v rukou člověka. Požádali jsme Kamila, aby shrnul své 
dojmy z této výstavy.

Takže kde začít...
Dojmy. Z mé výstavy mám super pocit, byla to pro mě velká 

zkušenost a lekce. Došla spousta zajímavých milých lidí, setkala se 
zde spousta různých názorů, myšlenek, pocitů. Vážím si všeho, co 
se na domečku událo, i když jsem často tápal, co jak říct a správně 
vysvětlit. Bylo to pro mě dost nezvyklé být tolik středem pozornosti.

Nakoplo mě to do další práce a možná, pokud vše vyjde, bych 
rád udělal ještě jednu výstavu ke konci roku. To se však uvidí. Po-
dle okolností, a jestli vůbec budu mít s čím vystavovat :).

Samozřejmě by se nic z toho nekonalo nebýt lidí, kteří mi moc 
pomohli, v čele s paní Řezáčovou, která mi vyšla vstříc s prostorem 
Domečku, zázemím apod...

A nemůžu zapomenout na Pavla Kohuta (řezbář, dřevoso-
chař), kterého jsem si vyhlédl a který byl ochotný do toho jít se 

mnou. Seznámili jsme se vlastně v předvečer vernisáže, když přivezl 
své práce na Domeček.

Plány dopředu radši moc nedělám. Už tak mám dost snů, které 
mi komplikují život. :) Vím jen, že chci pokračovat v tom, co mě 
naplňuje, zlepšovat se a posouvat. Každopádně se těším na věci, 
které přijdou.

Moc děkuji všem, kdo přišli pokecat, popít a pobýt.

Kamil Peterka a Markéta Frantová

Ze života obce

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE  
S DEChOVKOu

Lázeňská kolonáda Sirnaté lázně
hrajeme od 14 – 18 hod. 

 21. 5. 2017 Novoveštanka
 4. 6. 2017 hradčovjanka
 18. 6. 2017 Vlčnovjané
 2. 7. 2017  Novovešťanka
 16. 7. 2017  hradčovjanka
 30. 7. 2017  Vlčnovjané
 6 6. 8. 2017 hradčovjanka
 20. 8. 2017  Novovešťanka
 3. 9. 2017  Vlčnovjané
  17. 9. 2017 Novovešťanka
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Ze života obce

INFORMAČNÍ SLOuPEK
DDM Pastelka uherský Ostroh

Všechny zájmové kroužky i Mateřská centra DDM Pastel-
ka Uherský Ostroh ukončí svou činnost v tomto školním roce 
k 31. 5. 2017.

Zápis do zájmových kroužků pro nový školní rok 2017/2018 
bude probíhat na DDM Pastelka Uherský Ostroh 4. 9. – 
8. 9.2017 v čase 14.00 – 18.00 hodin. Výčet nabízených krouž-
ků bude uveřejněn v průběhu měsíce srpna 2017 na webových 
stránkách a facebooku DDM Pastelka.

Zájmové kroužky obnoví svou činnost v novém školním roce 
počínaje měsícem říjnem 2017, Mateřské centrum Zvoneček 
v Ostrožské Nové Vsi 13. září 2017.

Na letní prázdniny připravil DDM Pastelka Uherský Ostroh 
pro děti jeden pobytový a několik příměstských táborů:

ČERVENEC

10.-14. 7. Trollové aneb Cesta za dobrodružstvím
Příměstský sportovní tábor; Ostrožská Nová Ves; od 7 let

10.-14. 7. Tajemství přírodních živlů
Příměstský tábor; Uherský Ostroh; od 8 let

17.-21. 7. Indiánské dobrodrúžo s Apači
Příměstský tábor pro MŠ; Uherský Ostroh; 4-7 let

17.-21. 7. Svět zvířat
Příměstský tábor; Blatnička; od 5 let

21.-30. 7. Ztracený poklad kapitána Rudovouse
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
Příměstský sportovní tábor; Uherský Ostroh; od 7 let

31. 7.-4. 8. hoši a holky od Bobří řeky
Příměstský tábor zaměřený na poznávání přírody; UO; od 6 let

SRPEN

07.-11. 8. Příběhy z mechu a kapradí
Příměstský tábor pro MŠ; Uherský Ostroh; 4-7 let

14.-18. 8. Prázdniny se sovou Pájou
Příměstský tábor; Blatnička; od 5 let

14.-18. 8. Kytarový tábor
Příměstský tábor; Uherský Ostroh; od 8 let

14.-18. 8. Aloha hawai
Příměstský holčičí tábor; od 8 let

Bližší informace k uvedeným táborům naleznete na webo-
vých stránkách DDM Pastelka Uherský Ostroh, případně Vám 
je poskytnou pracovníci DDM. Uzávěrka přihlášek 31.5.2017. 
TĚŠÍME SE NA VÁS.

uDÁLO SE…

CANISTERAPIE V MC ZVONEČEK
Ve středu 5. 4. 2017 zavítal do mateřského centra Zvoneček 

pan Milan Doktor se svým krásným retrívrem Baronem. Pejsek 
byl velmi trpělivý, a proto si s ním děti mohly dělat prakticky co-
koliv. Největším lákadlem bylo krmení piškoty sebe i pejska, hla-
zení a vodění na vodítku. Věříme, že vás tato psí návštěva potěšila 
a zauvažujete třeba nad pořízením nového člena do vaší rodiny. 
Nezapomeňte, mateřské centrum je pro vás otevřeno každou 
středu od 9:00 - 11:00 hod. Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Miroslava Veselá

Pozvánka
V sobotu dne 20. května 2017 

v 15.30 hod. proběhne v prostorách 
kolonády Sirnatých lázní Ostrožská 

Nová Ves jubilejní 10. ročník Lá-
zeňského zpívání. 

Účast potvrdili ženské i mužské 
sbory z celého Slovácka. Vystoupí 
také místní dětské soubory, proběh-
ne košt vín a den otevřených dveří. 
Srdečně zvou Krasavci

Pozvánka
V pátek dne 16. června 2017 oslaví 

MS Krasavci 10 let od svého za-
ložení.

Program oslav začne v 18.00 hod. 
na fotbalovém hřišti v Ostrožské  
Nové Vsi. Zábavný pořad doplní hosté 
z okolních mužských sborů.

Po programu bude veřejná taneční 
zábava s cimbálovou muzikou Novo-
veská banda. 

Srdečně zvou Krasavci

Pozvánka

„Vitaj, léto, 
s písničkou“

v sobotu 1 července 2017  
v 17.00 hodin

ve Slováckém dvoře 
 v Ostrožské Nové Vsi.

Srdečně zve ženský sbor Denica
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TÉMA

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu
Průtahy spojené s přípravou zákona o výrobcích s ukonče-

nou životností z dílny Ministerstva životního prostředí (MŽP) 
a z nich vyplývající nejistota způsobily, že byl kolektivní systém 
ELEKTROWIN nucen učinit v předstihu razantní úsporná 
opatření. 

MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo 
některé klíčové připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh 
zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační 
cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost kontro-
lovat celý proces a možnost podílet se na něm. 

Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. čínskou 
zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systé-
my, a dokonce i jejich zakladateli, ale vy-
těsnili z něj i tzv. koordinační centrum. 
Přitom to byl právě tento institut, který 
měl zrovnoprávnit podmínky pro čin-
nost kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby

MŽP se sice snažilo najít určitý kom-
promis, ale v případě tohoto zákona 
podlehlo zájmům odpadové lobby. Vý-
robci si totiž založili kolektivní systém 
s jediným cílem – plnit ze zákona ulo-
žené povinnosti při co nejnižších nákla-
dech. Pro ně není zpětný odběr spotře-
bičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen 
o minimalizaci nákladů a co nejefektivnější splnění povinností 
daných zákonem.

Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne 
plnit směrnice EU a chránit životní prostředí. Když tyto firmy 
zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu 
chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden re-
cyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes náklady 
na zpracování lednice do 150 Kč.

Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku 
nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně drahou recyk-
laci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu 
stokorun za jeden výrobek.

To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření

Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vy-
hlásit razantní úsporná opatření, která se dotknou jak jeho fun-
gování, tak i dodavatelů a spolupracujících subjektů. 

Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat 
ty správné argumenty pro jednání s  dodavateli. Výsledkem jsou 

nově vysoutěžené ceny za zpracová-
ní a logistiku. Bohužel bylo nezbytné 
přistoupit i k nepopulárním opatře-
ním – rozloučit se s některými dlou-
holetými dodavateli, snížit odměny 
za zpětný odběr a omezit také infor-
mační a poradenské aktivity.

V ELEKTROWINu nicméně 
doufáme, že se na zpětném odběru 
konečně začne podílet více kolek-
tivních systémů a že MŽP začne dů-
sledně plnit svoje kontrolní funkce 
s cílem naplnit literu zákona všemi 
kolektivními systémy.

ELEKTROWIN, a. s., provozuje kolektivní systém pro zpětný 
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozaří-
zení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké 
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje 
a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého pů-
sobení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektro-
spotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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Škola

Jaro v mateřské škole
Jaro v mateřské škole vítáme každoročně 

vynášením Moreny. I letos tomu nebylo jinak. 
První jarní den sice vypadal, jako by se zima 
nechtěla vzdát své vlády, ale ani to nás neodra-
dilo a s vlastnoručně vyrobenou Morenou jsme 
se celá školka vydali na tradiční obchůzku obcí. 
Celá procházka pak končila na školkové za-
hradě, kde jsme Morenu za doprovodu jarních 
písniček a říkanek spálili a přivítali tak oficiálně 
jaro.

Dalším radostným obdobím v naší mateřské 
škole bývá čas předvelikonoční. Toto tvořivé 
období i letos přivítaly děti s nadšením. Kromě 
jiného se děti seznámily ve velikonočních díl-
ničkách i s klasickou metodou malování kraslic 
včelím voskem, kterou si pod vedením paní uči-
telky Ondruchové mohly i postupně vyzkoušet. 

Chlapci zase měli možnost seznámit se s pletením pomlázky.
Po Velikonocích následovala neméně oblíbená jarní akce 

a tou je každoroční čarodějnická školka. V ten den jsme se 
všichni proměnili v čarodějnice a čaroděje. Masky dětí i paní 
učitelek byly opravdu úchvatné, až strašidelné. Děti si tento den 
moc užily, seznámily se s tradicí pálení čarodějnic, zahrály si 
různé jarní hry a vyřádily se při jarním reji čarodějnic.

Naše školka dále plánuje jarní výšlap na Antoníček, který 
se uskuteční ve spolupráci s rodinami a samozřejmě Den ma-
tek, na který se momentálně děti velmi pilně připravují. Doufá-
me, že se nám letos opět všechno povede a vaše děti přinesou 
maminkám k jejich svátku ten nejkrásnější zážitek. Akademie 
k příležitosti Dne matek je naplánována na neděli 14. 5. 2017. 
Budeme se na vás všechny těšit.

Kateřina Kusáková

Školní družina a školní klub aneb Nikdy se nenudíme
Rády bychom se s vámi podělily o dění ze školní dru-

žiny a školního klubu, které navštěvují žáci 1. – 4. třídy 
ZŠ Ostrožská Nová Ves. Činnosti probíhají podle mno-
ha kritérií, mezi které patří zejména plán školní dru-
žiny, ale velkou roli hraje roční období, počasí venku 
a určitě nesmíme zapomínat na samotnou náladu žáků 
a jejich zájmy, které jsou důležitou součástí při práci 
s nimi. Snažíme se reagovat na jejich momentální zájmy 
– v současnosti u žáků velmi „frčí“ pokémoni. U žáků se 
snažíme rozvíjet dramatické, pracovní, tělesné, výtvarné 
a hudební schopnosti. Mezi běžné činnosti dětí ve školní 
družině patří: netradiční výtvarné techniky, vědomost-
ní soutěže, besídky, sportovní aktivity v tělocvičně a na 
školním dvoře, tanec, čtení pohádek a další. 

Andrea Stužková, Markéta Vávrová  
a Kateřina Zháňalová, vychovatelky

Zápis do 1.třídy
Dne 4. dubna 2017 se v naší škole uskutečnil zápis dětí do 

1. třídy. Pro děti byla připravena cestička do školy, na které si 
mohly vyzkoušet své dovednosti. Ve třech skupinách se předsta-
vilo 38 předškoláků. Děti byly velmi dobře připraveny. Zvládaly 
úkoly velmi dobře. Zato patří dík nejen mateřské škole, ale ob-
zvláště rodičům, kteří pro tento slavnostní den děti také náležitě 
vystrojili.  Milí předškoláčci, těšíme se na vás!

Denisa Hanáčková

Žákovský parlament
Dne 15. 3. se opět rozeběhl žákovský parlament v téměř 

kompletní sestavě. Zasedání se zúčastnili třídou zvolení zástup-
ci, a to od třetího do devátého ročníku. V programu se objevily 
seznamovací a brainstormingové aktivity, procvičili jsme paměť, 
postřeh a také cílené kladení otázek. Na další zasedání se bude-
me těšit.

Markéta Vávrová a Andrea Stužková
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Matematický klokan
I my jsme se dne 17. 3. 2017 zapojili do celostátní matema-

tické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Ten je pořádán 
každoročně a píše se v celé republice ve stejný den. Na naší 
škole se do soutěže zapojilo více jak 100 žáků 2.- 9. ročníku. 

V kategorii CVRČEK soutěžili všichni žáci 2. a 3.ročníku 
pod dohledem třídních učitelek. Ve 4. – 9. ročníku řešili ma-
tematické úkoly vybraní žáci. Výsledky našich žáků a počty 
získaných bodů se rok od roku zlepšují. Zmínit a pochválit 
musíme Patrika Lučného ze 7. ročníku, který získal ve své 

kategorii 102 b (v okrese UH byl zařazen mezi 12 nejlepších 
řešitelů kategorie Benjamín z 1289 zúčastněných), a hlavně 
Adélu Varšíkovou z 5. ročníku se 114 b. (měla špatně vyřešen 
jen jeden příklad z 24), která mezi nejlepšími řešiteli okre-
su obsadila 3.-5. místo v kategorii Klokánek z 1875 zúčast-
něných. Ostatní bodové zisky nejsou tak výrazné, ale určitě 
chvályhodné, protože, přiznejme si, matematika není lehká 
a u málokoho je oblíbená.

Miroslava Prchlíková

Novoveský šplhoun - okrskové kolo - první stupeň
V pátek 7. 4. 2017 se uskutečnil dvanáctý ročník okrskového 

kola Novoveský šplhoun. Závodu se zúčastnilo 57 závodníků ze 
čtyř škol - ZŠ Kunovice- Červená cesta, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ 
Ostrožská Lhota a domácí ZŠ Ostrožská Nová Ves.

V celkovém pořadí jednotlivců se umístili: 
1. místo - Michal Vojtek – čas: 4,22 s-ZŠ Ostrožská Nová Ves.
2. místo - Patrik Stuchlík- čas: 4,78 s- ZŠ Uherský Ostroh.
3. místo - Michal Merta- čas: 4,97 s- ZŠ Kunovice- Červená 

cesta.

Po dvouleté odmlce získala ZŠ Ostrožská Nová Ves titul 
i v závodě družstev. Putovní pohár zůstává tedy doma. Druhá 
skončila ZŠ Uherský Ostroh. Třetí místo obsadila ZŠ Kunovice 
- Červená cesta.

Všem závodníkům, kteří byli úspěšní ve své kategorii a vy-
bojovali medaili, gratulujeme. Již připravujeme a těšíme se na 
třináctý ročník.

Jarmila Valihrachová

Připravujeme se na nový  
projekt z Česko-německého fondu budoucnosti

Už čtyřikrát byla naše škola úspěšná při žádosti o podporu 
projektů, které plánujme společně s naší partnerskou školou  
Gymnáziem Romaina Rollanda v Drážďanech. Česko-německý 
fond budoucnosti podpořil naše projekty, které nesly postupně 
názvy: Hej, příteli, tvůj jazyk zní fakt skvěle (2012/2013), Být 
jiný neznamená být špatný (2013/2014), Ne na začátku může 
znamenat výhru na celý život (2014/2015) a Evropa 21. století 
aneb V jaké Evropě chceme žít (2015/2016).

Témata našich projektů si volíme tak, aby odpovídala vý-
zvě Téma roku, kterou fond budoucnosti každoročně vyhlašu-
je. V této výzvě se zaměřuje na aktuální témata společnosti. 
Tématem roku 2017 je podpora mediální kompetence. Dife-
rencovaný a kritický přístup k využívání, konzumu a působení 
médií je téma, kterému bychom se v rámci našeho projektu 

měli věnovat.
Náš nový projekt, který bychom rádi realizovali ve školním 

roce 2017/2018, má název Žijeme v mediální realitě. Žádost 
bylo možno podat do 31. března 2017 a do konce června bude-
me čekat, zda fond budoucnosti náš projektový záměr podpo-
ří. Pokud ano, už v září 2017 navštíví naši školu 27 německých 
studentů se svými učiteli. První výměnný pobyt, který je pra-
videlnou součástí našich projektů, je plánován od 7. – 15. září 
2017. Na konci školního roku v termínu od 7. – 15. června 2018 
by pak vyjeli naši žáci na výměnný pobyt do Drážďan.

Nezbývá tedy než čekat a věřit, že snad i tentokrát fond 
budoucnosti vyhodnotí náš projekt jako hodný podpory.

Adéla Botková

Recitační soutěž a kroužek recitátorů
V rámci školního klubu měly děti 1. stupně možnost na-

vštěvovat v průběhu 1. pololetí recitační kroužek. V něm 
jsme se s dětmi zaměřili především na výběr textů vhodný pro 
danou věkovou skupinu a zvláště pak na práci se zvolenými 
texty. 

Děti, které pravidelně kroužek navštěvovaly, se tak záro-
veň připravovaly na účast ve školním kole recitační soutěže. 
Letošní školní kolo recitační soutěže se konalo v týdnu před 
jarními prázdninami. Byl to už 8. ročník této tradiční přehlíd-
ky recitátorů 1. stupně naší základní školy. Žáci recitovali ve 
3 kategoriích, jejich výkony hodnotila porota ve složení: paní 
učitelky Markéta Vávrová, Miroslava Vajdíková a předsedky-
ní poroty byla paní učitelka Marcela Křiváková.

V 0. kategorii (1. třída) se umístili:
1. místo: Anežka Antálková
2. místo: Tobiáš Dostál (získal i cenu divácké poroty).
3. místo: Julie Helmichová
V 1. kategorii (2. a 3. třída) získali:
1. místo Kateřina Lažková ze 2. třídy
2. místo Anna Kročováze 2. třídy
3. místo Jakub Mahdalík ze 2. třídy

Diváckou trofej v této kategorii získala Karolína Kotač-
ková ze 3. třídy.

Ve 2. kategorii (4. a 5. třída) se umístili: 
1. místo: Šimon Svoboda ze 4.B
2. místo: Štěpánka Smištíková z 5. třídy
3. místo: Aneta Miklíčková a Viktor Kolář ze 4.B
Z recitátorů této kategorie se divákům nejvíce líbila Ště-

pánka Smištíková z 5. třídy.
Do okrskového kola v Uherském Ostrohu, které se konalo 

23. února, postoupili tentokrát všichni 3 umístění z každé ka-
tegorie. Ve velké konkurenci dalších tří škol se nám podařil 
velký úspěch v podobě postupu do okresního kola, který pro 
nás vybojoval Tobiáš Dostál z 1. A.

Okresního kola se pak zúčastnil o měsíc později v Uher-
ském Hradišti, a protože nultá kategorie (prvních ročníků) už 
není z tohoto kola postupová, tím jeho účast a reprezentace 
naší školy v tomto kole skončila.

Všem dětem za reprezentaci školy v okrskovém i okres-
ním kole děkujeme a přejeme spoustu dalších recitačních 
úspěchů.

Pavla Sedláčková
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Česky? hravě! aneb I v češtině máme své olympioniky
S tímto motem pracují v naší škole kroužky češtiny, které 

probíhají vždy v ranních hodinách. Jsou pro děti lépe snesi-
telné než odpoledne, kdy se mohou věnovat spíše fyzickým 
aktivitám. Děti mohou využívat široké spektrum programů, 
se kterými mohou rozvíjet gramatické či komunikační doved-
nosti. Každý si v nich najde způsob, jak se procvičit v nejis-
tých oblastech rodného jazyka nebo jak rozvinout svůj talent. 
Kroužky probíhají v malém počtu, takže každé dítě může 
konzultovat s přítomným učitelem svůj rozvoj. Navíc tým uči-
telek nejen českého jazyka využívá jedinečný způsob zápisů 
pomocí kroužkového bloku, ve kterém dítě kdykoliv může 
dohledat pozapomenutá pravidla. Vytváří si jakousi „svou 
učebnici základní školy“, která odpovídá systému jazyka. Má 
tam své poznámky, využívá své grafiky a fixuje si vědomosti 

dohledáváním ve „svém jedinečném systému“. Tato práce se 
osvědčuje i u dětí s různými stupni podpůrných opatření. 

Tento způsob práce nese své výsledky. Dítě se učí systema-
ticky pracovat, učí se analyzovat, kde jsou jeho silné stránky 
či slabiny, a vyhledává cestu, jak se s tím poprat. Každoročně 
pořádáme školní kolo olympiády v českém jazyce a vždy vysí-
láme zástupce do okresního kola. A máme úspěšné řešitele. 
V minulosti jimi byli Veronika Šálková - 2. místo (2014), Mário 
Herák, Jakub Lukeš – oba shodně 3. – 4. místo (2016). Letos 
obsadila 4. místo Eliška Hanáková. A to je teprve žákyní 8. tří-
dy. Dalece předstihla soupeře z devátých tříd a z gymnaziál-
ních škol. Moc jí gratulujeme a přejeme, ať se jí daří rozvíjet 
svůj talent tak, aby příští okresní kolo bylo ještě úspěšnější. 

Markéta Frantová

Vyzkoušeli jsme si to na vozíčku
Dne 10. 2. 2017 nás na Základní škole v Ostrožské Nové Vsi 

navštívili lidé z ParaCENTRA FENIX. Tito lidé pracují am-
bulantně s lidmi na vozíčku. Přijeli k nám, aby nás informovali 
o všech aspektech života na vozíku. Přivezli s sebou i 33letého 
muže, který je na invalidní vozík upoután od svých patnácti let. 
Navštívili nás, abychom se blíže seznámili s tím, co se stane s pá-
teří osobě, která skončí na vozíčku, a ve které části páteře má 
poškození míchy největší následky. Obeznámili nás s nejčastější 
příčinou ochrnutí nohou. Je to skok do vody po hlavě, aniž byste 
se předem obeznámili s tím, jak je voda hluboká nebo jaké je 
její dno. Vyprávěli nám, že pro lidi upoutané na invalidní vozík 
je velmi důležité, aby byli soběstační (pokud je to možné). Měli 
jsme možnost vyzkoušet si jízdu na vozíčku. Zjistili jsme tak, že 
pokud má člověk ochrnuté nohy, sílu musí mít v rukách, aby se 
mohl pohybovat. Je smutné, když na vozíčku skončí cca 250 lidí 
ročně. Slovo měl i 33letý muž, který nám vyprávěl, že je jeden 
z těch mnoha případů, kteří k ochrnutí přišli skokem do mělké 
vody po hlavě. Nejhorší pro něj bylo, když se probudil a zjistil, 
že už se nikdy nepostaví. I pro mě to bylo velmi emotivní. Ale 
vyprávěl, že vášeň našel ve stavění lega. Jeho příběh byl smutný, 
ale tak to asi cítíme u každého člověka, který skončí na invalid-
ním vozíku. Nikdy před tím jsem takovou akci neabsolvovala 
a byla jsem ráda, že teď jsme měli tu možnost. Celý program, 
který si pro nás připravili, se mi moc líbil a jsem ráda, že pozvá-
ní naší školy přijali. Do budoucna mi to přineslo ponaučení, že 
bych si vždy vše první měla rozmyslet než se do něčeho hrnout 

po hlavě, protože to mnohdy může skončit špatně. Také jsem si 
uvědomila, že bych si měla lidí s hendikepem více všímat a po-
máhat jim, když to budou potřebovat. 

Sára Jelénková

Zúčastnili jsme se filmového festivalu Jeden svět 2017
Ve středu 22. března a v pátek 25. března 2017 se žáci naší 

školy zúčastnili festivalu dokumentárních filmů o lidských prá-
vech v kině Hvězda v Uherském Hradišti. 

 Umění spolupráce bylo tématem letošního festivalu. Jeden 
svět chtěl ukázat, že jednou z cest, jak řešit problémy a výzvy 
současného světa, může být právě spolupráce. 

„Spolupráce je především vzájemná komunikace a sdílení. 
Zvykli jsme si, že slovo sdílet znamená rychle poslat dál příspě-
vek na Facebook, který jsme si ani pořádně nepřečetli. Vraťme 
se k původnímu smyslu slova sdílení. Znamená to dělit se, být 
ochoten sám sobě něco upřít a zvažovat důsledky své volby pro 
ostatní. Spolupráce není samozřejmost. Je to schopnost, které 
se postupně učíme. V poslední době se ale spolupráce stala 
uměním a ovládá ji jen málokdo.“ (Hana Kulhánková – ředitel-
ka festivalu Jeden svět)

Žáci prvního stupně navštívili projekci Jeden svět dětem 
a zhlédli tři krátké filmy. Film Darované housle se zabýval téma-
ty stáří, rodina, mezigenerační setkávání, 2. světová válka a ho-
lokaust. Film Kimaru a kuřata byl zaměřen na témata chudoba 

a vzdělávání a film Bětka a chytré hlavičky na témata rodina, 
stáří a aktivní občanství. Po promítání se žáci zúčastnili mode-
rované besedy.

Žáci druhého stupně navštívili projekci filmu Děti online. 
Dvanáctiletý youtuber Zachy, třináctiletý vášnivý hráč počíta-
čových her Oskar a patnáctiletá Nikola, která se stala obětí se-
xuálního agresora na sociální síti – to jsou mladí hrdinové, na 
jejichž příbězích měli žáci možnost vidět, jak těžké je dospívání 
i výchova dětí v době, kdy se většina zábavy i hrozeb přesunu-
la do kyberprostoru. I po této projekci se žáci zúčastnili mo-
derované besedy, jejímž hostem byl speciální pedagog, etoped 
se zaměřením na mezilidskou komunikaci, rizikového chování 
dětí a mládeže, lektor mnoha seminářů po celé České republice 
Mgr. Karel Opravil.

Festivalu jsme se zúčastnili již podruhé a jsme rádi, že jsme 
měli opět možnost zažít filmovou projekci, která podněcuje 
k zamyšlení nad aktuálními problémy a tématy, jež hýbou sou-
časným světem a společností.

Adéla Botková
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Školní klub SPORTOVNÍCh hER
V letošním školním roce probíhá v naší tělocvičně v rámci 

sportovních her druhého stupně střídavě trénink florbalu a od-
bíjené. Zatímco florbalu se věnují pouze chlapci, odbíjená při-
lákala i děvčata osmých a devátých ročníků. Své dovednosti se 
volejbalisté snažili zúročit v Uherském Ostrohu, kde v březnu 
proběhl turnaj za účasti okolních základních škol. Naši žáci 
vytvořili dva smíšené týmy a v boji s Kunovicemi a Uherským 
Ostrohem dosáhli zlaté a bronzové příčky. Všem medailistům 
k jejich úspěchu gratulujeme!

Složení týmů:
Tým A – celkově 1. místo
M. Hendrych, R. Kučera, D. Kreisl, N. Andrýsková, J. Ko-

nečná, R. Štětinová 
Tým B – celkově 3. místo
M. Kyselák, J. Botek, M. Tvrdoň, M. Pšurný, K. Hastíková, 

T. Křiváková, B. Slováková
Patricie Bobková

Výchovný nebo rockový koncert?
V pátek 17. března se celá naše škola přesunula do orlovny, 

kde už na nás čekal Ziggy Horváth se svou kapelou REBEL. Je-
likož zdejší prostory jsou menší než kino (které se nově rekon-
struuje), měli jsme obavy, že sem celá škola nevleze. Již první 
písničky koncertu s názvem „Rock co rok“ tyto obavy zahnaly, 
neboť ani děti, ani učitelky nevydržely sedět a začaly tančit. Na 

koncertě zazněly nejslavnější rockové „pecky“ kapel Olympic, 
Pražský výběr, Nirvana, Metallica a dalších. Ziggy představil 
tento významný hudební žánr od jeho vzniku až do dnešních 
dnů. Nezapomněl ani na zakladatele Chacka Berryho, legendár-
ní Beatles a řadu dalších osobností. Koncert byl skvělý a líbil se 
opravdu všem. Jana Melichárková

Projekt Erasmus+ s názvem „Paliva budoucnosti“ se blíží k závěru
Tři školní roky uběhly doslova jako voda a s koncem letošní-

ho školního roku se pomalu blíží i konec našeho projektu.
Poslední projektové setkání a setkání koordinátorů všech 

partnerských zemí se uskuteční v Anglii. Zde navštívíme dvě 
partnerské školy: St John and Monica catholic primary school 
v Birminhgamu a St Mary´s catholic primary school ve Studley. 
Projektové setkání proběhne v termínu od 20. – 27. května 2017.

Z bezpečnostních důvodů se dvou předchozích projekto-
vých setkání, která proběhla v Turecku, nezúčastnili žáci, pouze 
učitelé. Do Anglie se však chystá početná skupina našich žáků 
a bude jich celkem 11, což nás nesmírně těší. 
Představujeme tým, který bude naši školu na setkání reprezentovat:

Jonáš Opravil, Filip Váverka, Magdalena Lukešová, Ane-
ta Lukášová, Elen Hendrychová, Kryštof Čech, David Daněk, 
David Jurásek, Eliška Hanáková, Michaela Hrušková a Adam 
Krystek. Výjezdu se zúčastní paní učitelka Radka Hučíková, 
Markéta Vávrová a Jitka Šilhavá. Tým doplní paní Jitka Lukášo-
vá, která má na starosti organizační a finanční stránku projektu. 
Setkání koordinátorů, které se uskuteční ve stejném termínu, se 
zúčastní Adéla Botková. 

Na projektovou návštěvu se už nyní začínáme poctivě při-
pravovat. Učitelé mají za úkol odučit několik vyučovacích ho-

din v partnerských školách, tématem výuky budou obnovitelné 
zdroje energie, vyučovacím jazykem bude angličtina. Žáci mají 
za úkol připravit prezentace o naší škole, obci, o České republi-
ce a o našem regionu.  

Adéla Botková

Projektový den Velikonoce
Pro žáky prvního stupně byl začátek nového týdne trochu 

neobvyklý. V pondělí 3. dubna bylo totiž pro ně připraveno pro-
jektové dopoledne na téma Velikonoce. Žáci byli rozděleni na 
dvě skupiny. 

Na úvod byla pro děti připravena vědomostní soutěž Riskuj, 
která proběhla ve školní jídelně. Při této soutěži si mohli žáci 
ověřit své znalosti na téma jaro a Velikonoce. Pak se děti ode-
braly do modrého patra. 

Ve zdejších třídách byly připraveny jednotlivé dílničky. 
V jedné dílně si děti vyzkoušely zdobení vajíčka z lineckého těs-
ta. Každý mohl uplatnit svou fantazii. Někdo si výrobek odnesl 
domů, jiný se do svého výtvoru s chutí zakousl. V další dílně 

museli žáci trochu popřemýšlet, jak složit z malých dílů obrá-
zek kraslic. I s tím si však děti poradily. Symbolem Velikonoc je 
i beránek. Toho si mohli žáci vyrobit z připravených šablon, vlny 
kartonu a motouzu. 

Ani na pohyb se v projektovém dopoledni nezapomnělo. 
V závodě přenášení vajíčka na lžíci si žáci procvičili rychlost, 
obratnost i spolupráci v družstvech. Projektové velikonoční do-
poledne uběhlo jako voda. Doufáme, že se nám podařilo naladit 
děti na nadcházející velikonoční svátky.

Děkujeme za spolupráci DDP v Uherském Ostrohu.
Jarmila Valihrachová
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uctili jsme svatého Floriána
V sobotu 29. dubna 2017 se konala na Hostýně v pořadí již 

XXIV. mezinárodní hasičská pouť na oslavu sv. Floriána, pat-
rona hasičů. Zúčastnili se jí také členové Sboru dobrovolných 
hasičů z Ostrožské Nové Vsi. Někteří hasiči byli ve slavnostních 
uniformách, jiní v civilu. Autobus doplnili i členové místní orga-
nizace KDU-ČSL a další spoluobčané. 

Poprvé jsme na pouť na Hostýn uspořádali zájezd v roce 2003. 
Od té doby jsme pravidelnými účastníky poutě. Návštěvy Hostýna 
střídáme s návštěvami Křtin u Brna, kde se hasičská pouť koná 
také. Dne 3. května 2008 byl na Hostýně vysvěcen Msgr. Janem 
Graubnerem náš svazový prapor a standarta našeho sboru. 

A jaká byla 
ta letošní pouť? 
Na pouť přijelo 
několik tisíc ha-
sičů z celé České 
republiky. Ne-
mohli mezi nimi 
chybět vzácní 
hosté - starosta 
Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter, senátor a hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek, hasiči z Chorvatska a další. Před 
mší svatou, kterou celebroval arcibiskup olomoucký a metropo-
lita moravský Msgr. Jan Graubner, se konal slavnostní průvod 
uniformovaných hasičů. Mezi vlajkonoši nechyběli ani zástupci 
našeho sboru. Svazový prapor nesl Miroslav Kusák a standar-
tu našeho sboru Vojtěch Hlúšek. I když jsme se trochu obávali 
o počasí, vždyť před poutí pršelo každý den, nakonec nám poča-
sí docela přálo, a tak se pouť stala hezkým zážitkem pro všechny 
zúčastněné. Růžena Hlůšková, jednatelka SDH

Zlatá včela Bystřice pod hostýnem 2017
Místní včelařský kroužek ve složení Aneta Lstibůrková, 

Aneta Miklíčková a David Mičola se zúčastnili  22. 4.  soutěže 
Zlatá včela v Bystřici pod Hostýnem. Letos to byla jen jedno-
denní soutěž, kterou organizátoři připravili, ale o to hezčí…

 Vyjeli jsme v 6.45 h. od školy (samozřejmě s mírným zpož-
děním), v Bystřici nás čeka-
lo milé přivítání. Děti při 
prezentaci dostaly dárkové 
tašky a trika. Akce se konala 
v Základní škole Bratrství 
Čechů a Slováků.

Za hosty nás přivítala 
senátorka Šárka Jelínková, 
starosta Bystřice Zdeněk 
Pánek a ředitel ZŠ Michal 
Zitáček. Za pořadatele 
a hlavní organizátory pan 
Karel Zahradník. Všichni 
dětem popřáli hodně štěstí 
v soutěži a popřáli jim, aby reprezentovaly nejen sebe, kroužek, 
školu, obec, ale hlavně včelařství. Děti byly rozděleny na mladší 
a starší a po té jsme začali soutěž vědomostním testem. Násle-
dovala botanika, praxe ve včelstvu, včelařské pomůcky a mik-
roskopování. Po těchto disciplínách následoval oběd. Po obědě 
jsme se přemístili na prohlídku historických domků a větrného 
mlýna v Rymicích u Holešova, kde bylo i slavnostní vyhlášeni. 

  Výsledky soutěže: Ze 109 soutěžících z 18 kroužků ZK 
se v mladší kategorii umístila Anetka Miklíčková na krás-
ném 13. místě, podotknu, že kroužek navštěvuje teprve od 
září, David Mičola na 32. místě. Anetka Lstibůrková popr-
vé soutěžila ve starší kategorii, kde taky dosáhla na hezké 
13. místo. 

 Za sebe bych jim chtěl tady veřejně pogratulovat. Už jsme 
to v kroužku oslavili. 

Jan Štětina, místopředseda ZO a vedoucí VKM
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Myslivost v Ostrožské Nové Vsi v roce 2016
V uplynulém mysliveckém roce, který na rozdíl od toho ka-

lendářního začíná dubnem, se náš myslivecký spolek soustavně 
věnoval činnostem prospěšným nejen zvěři, ale také přírodě 
samotné. Správný výkon práva myslivosti totiž chápe přírodu 
jako celek, a tudíž i naše činnosti v honitbě byly velmi roz-
manité. Členové spolku v rámci svých brigád vysekávali nárost 
okolo stromků, které byly vysázeny v lokalitě Gramanec. Pů-
vodní porosty na tom totiž nebyly dobře jak ze zdravotního, 
tak funkčního hlediska. Jejich skladba byla převážně z krát-
kodobých dřevin, jako jsou vrby, olše, nebo bezy. Myslivec-
ký spolek proto vložil své úsilí i prostředky do jejich obnovy 
a pokračuje i v jejich následné péči, bez které by byly mladé sa-
zenice utlačovány okolním nárostem. Dále došlo k vysekávání 
průseků v rozsáhlých rákosových porostech za areálem lázní. 
Ty budou dělat lokalitu přehlednější a lépe průchodnou, což 
jistě ocení jak široká veřejnost při procházkách, tak myslivci 
na společných nebo individuálních lovech. Myslivecký spolek 
se také neustále snaží rozšiřovat místa, kde zvěř nachází po-
věstný klid a kryt. Některé části naší honitby totiž tvoří souvislá 

pole a zejména zvěř drobná ocení vzniklé trvané travní porosty 
nebo myslivecká políčka. Za tímto účelem byl uskutečněn ná-
kup pozemků v katastru Chylice o výměře 4 269 m2, na němž je 
plánováno vyset vhodné plodiny.

Členové spolku také v uplynulém mysliveckém roce zbudo-
vali několik nových mysliveckých zařízení, jako jsou zásypy pro 
drobnou zvěř, seníky, žebříky nebo kazatelny. Pozornost byla 
věnována i opravám starých zařízení, které probíhaly současně 
s jarním úklidem těchto míst. Po intenzivním přikrmování zvě-
ře, která probíhala v mimořádně tuhou zimu, je totiž ochrana 
asanací proti parazitům důležitou součástí v péči o zvěř. Místní 
myslivci si také uvědomují důležitost komunikace a stýkání se 
s veřejností, proto v červenci již tradičně uspořádali „Myslivec-
kou noc“, kde měli návštěvníci možnost mimo jiné ochutnat 
i zvěřinové speciality. V průběhu celého roku se konal i neor-
ganizovaný sběr odpadků na návštěvnicky nejvíce zatěžovaných 
lokalitách, jako je okolí sirnatých lázní, Gramance, Čtverce 
nebo Štěrku. Činnosti sdružení v roce 2016 byly velmi rozmani-
té a členové tak hravě překročili plánovaných 40 brigádnických 
hodin/rok na 43, 5 hod/rok/člena. 

Myslivecký spolek má také ze zákona povinnost plnit plán 
lovu. Ten vychází z jarního sčítání zvěře a je naplánován pro 
každý druh zvěře, která se v honitbě chová a má stanovenou 
dobu lovu. Několik kusů zvěře však bylo nalezeno uhynulých 
nebo podlehlo srážce s autem. Za uplynulý myslivecký rok se 
ulovilo celkem 13 ks srnců, 13 ks srn a 7 ks srnčat, 4 ks prasete 
divokého, 53 ks bažantů obecních, 70 ks zajíců polních, 25 ks 
husí, 298 kachen divokých a 31 ks holubů hřivnáčů. Celkem bylo 
v honitbě uloveno 514 ks zvěře o celkové hmotnosti 1 245,5 kg, 
to je v přepočtu 0, 839 kg/ha honitby. Zvěřina byla rozdělena 

mezi členy mysliveckého spolku, spotřebovala se na Myslivec-
kou noc (tombola, guláš, klobásky) a ostatní účely.

Pro efektivní hospodaření se zvěří je také důležité tlumit pre-
dační tlak, který je vyvíjen především na mladou zvěř spárkatou 
a zvěř drobnou. U predátorů se nestanovují počty, které se musí 
ulovit, ale je lovena na základě její početnosti v honitbě. Místní 
myslivecký spolek ulovil 23 lišek obecních, 2 ks kuny lesní, 5 ks 
kuny skalní, 1 ks jezevce lesního, 1 ks psíka mývalovitého a 23 ks 
strak obecných. Celkem tedy 70 ks zvěře myslivosti škodících.

 Členové mysliveckého spolku také chovají upotřebitelné 
psy, a to v počtech a druhu upotřebení, které stanovuje zákon. 
Ve stavu jsou proto drženi 2 psi na zvěř drobnou, 2 psi na zvěř 
spárkatou a 1 pes na norování. Každoročně také v okresu Uh. 
Hradiště probíhá chovatelská přehlídka trofejí, kde jsou vysta-
veny všechny trofeje zvěře, které se ulovily. Letos mohla  široká 
veřejnost tuto přehlídku navštívit ve dnech 22. a 23. dubna v kul-
turním domě v Popovicích u Uh. Hradiště.

Beata Juřičková

SPOLKY
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Povidlová beseda
Přesně za měsíc po únorové besedě jsme se sešli na Domeč-

ku. Tentokrát jsme se zaměřili na ovoce, které je téměř syno-
nymem Valašska a Slovácka – trnky. Ve vařené formě jsou to 
povidla. Připravili jsme Honzovy buchty, vdolky a bramborové 
patenty s povidly a mákem. K tomu dva velké hrnce čaje. Ně-
kteří mužští hosté (ale i ženy) přinesli trnky v tekutém stavu. 
Kolovaly vzorky na ochutnání. Všechny byly skvostné. Hosté se 
dobře bavili. A že jich bylo! Sešlo se nás přes 40. Popřáli jsme si 
pěkné jarní dny a před setměním jsme se rozešli. 

Velikonoce v Nové Vsi 2017
Konec března byl nádherný. Všechno kvetlo, svítilo, jásalo, 

štěbetalo a pískalo. Těšili jsme se na svátky jara, že si je užije-
me bez zimního oblečení, čepic, šál a rukavic. Mladá děvčata už 
svlékala kabáty, svetry a dlouhé kalhoty. Oblékla trička, krátké 
sukně a letní botky bez punčoch. Teplo jako na začátku léta. To 
byla krása!

Přišel 1. apríl a všechno bylo jinak. Zima, zima a zase zima. 
To se odrazilo i na oslavách Velikonoc. Na neděli byly připra-
veny hned dva programy. Velikonoční posezení u cimbálu, kde 
hrála Novoveská banda, a to na vinotéce. Na orlovně byla Šla-
hačková beseda u cimbálu s muzikou Burčáci. A v pondělí nás 
počasí svou zimou a nevlídností s deštěm „úplně dorazilo“. Ta-
kové Velikonoce už dávno nepamatujeme. Nikomu se nechtělo 
„ani vystrčit nos“. Proto se po Vsi pohybovalo jen pár skupinek 
šlaháčů. Doufejme, že příští rok se počasí umoudří a my si svát-
ků jara užijeme do sytosti. 

Povelikonoční beseda
Hned po Velikonočním pondělí byla v úterý 18. dubna plá-

novaná beseda na historickém domku. Tentokrát vajíčková. 
Byla zima, foukal studený severák a nikomu se zrovna nechtělo 
vytáhnout ven paty. Sluníčko sice svítilo, ale ta zima! Přišlo málo 
návštěvníků. Ale ti co přišli, se bavili dobře.     

Anna Řezáčová

Gulášový festival
V sobotu 29.4.2017 se uskutečnil  na Slováckém dvoře již 

3. ročník gulášového festivalu. 
Letos se zúčastnily týmy:
1. Obec Kunovice
2. Country kapela Lončáci z Modré
3. SDH Mařatice
4. Obec Ostrožská Nová Ves
5. Kovovýroba Hoffmann Ostrožská Nová Ves
6. Obec Javorník
7. Slovácké divadlo Uh. Hradiště
8. Mužský pěvecký sbor JMF Derfla
9. SDH Ostrožská Lhota
Vařilo se z tří druhů masa, hovězího, jeleního a kančího. 

Každý soutěžící obdržel 12 kg masa, 5 kg cibule a 3 kg sádla. 
Ostatní ingredience si každá skupina přinesla své.

Úkolem bylo navařit za cca 3,5 hod. nejchutnější guláš, který 
letos hodnotilo cca 450 návštěvníků.

Celý festival probíhal v soudržném a veselém duchu. K dob-
ré náladě přispěla kapela Lončáci, Mužský sbor z Derfle, herci 
Slováckého divadla a hudecká muzika z Horňácka .

Celým odpolednem provázel David Vaculík ze SD Uh. Hra-
diště.

Letošní prvenství si odnesl již potřetí tým Kovovýroby Hoff-
mann (hovězí guláš), který zvítězil o pouhé dva hlasy před hasiči 
z Mařatic (hovězí guláš). Třetí místo obsadil nováček festivalu 
hasiči z Ostrožské Lhoty (jelení guláš).

Pohár za nejkrásnější stánek si odnesla Obec Ostrožská 
Nová Ves a pohár „Nováčka festivalu“ mužský  pěvecký sbor 
z Derfle. 

Petra Ondrejková

Košt slivovic
Příznivé jarní počasí provázelo  nedělní  odpoledne dne 

30. 4. 2017 čtvrtý ročník koštu slivovic a ostatních pálenek. Akci  
pořádá místní mužský pěvecký sbor Krasavci a předchází ji de-
gustace vybraných vzorků, kde bodové hodnocení přiřadí 33 ne-
stranných degustátorů. Letos se podařilo sesbírat 309 pálenek, z  
toho 214 vzorků slivovic. Převážná část byla z naší obce, zbytek 
z blízkého okolí.  Historický domek dokázal pojmout více jak 
100 návštěvníků a ve vnitřních i venkovních prostorách zavládla 
veselá nálada, která trvala do prvomájového rána. Z šesti fina-
listů nejlepších slivovic byl nakonec vybrán šampion koštu - du-
rancie 2013 od pěstitele Karla Tomka z Veselí nad Moravou. 
Druhý v pořadí byl Lubomír Hoffmann z Mařatic a třetí místo 
obsadila Marie Veselá z Uh. Ostrohu. Ve slivovicích zůstala na 
Novovešťany jen místa těsně pod stupni vítězů, ale v ovocných 
pálenkách jsme zabodovali!  Vítězem meruňkovic se stal Rosti-
slav Píštěk, hruškovice vyhrál Dušan Machala, v letních pálen-
kách to byla broskvovice od Romana Štefaníka  a v likérech zví-
tězila ořechovka Moniky Plevákové.  Po celou dobu koštu hrála 
k poslechu cimbálová muzika Novoveská banda. 

Tento ročník se opravdu velmi vydařil.
Organizátoři děkují všem pěstitelů za poskytnuté vzorky, 

degustátorům za svůj čas věnovaný hodnocení a návštěvníkům 
koštu za přízeň a perfektní atmosféru. 

Za případné rušení nočního klidu se dodatečně moc omlou-
váme.

MS Krasavci

Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves
Přijme do hPP:

KuChAř/KA
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

a

 BRIGÁDNÍKy  
na obsluhu v restauraci a v letním bufetu.

Informace na telefonu 777 303 394; 777 303 241  
nebo osobně v areálu Slováckého dvora. 
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Europoslankyně byly zklamané z nedokončeného striptýzu
Divadlo Blic zahájilo v sobotu 29. dubna svou 

novou komedií Nahé Slovácko festival amatérských 
souborů v Němčicích na Hané. Představení se sku-
tečně povedlo a v hodnocení diváků si vysloužilo 
zatím nejvyšší příčku. Hned v první řadě publika 
seděli významní hosté z řad poslanců a europoslan-
ců, z nichž především ženy nadšeně kvitovaly téma, 
kterým se naše komedie zabývá. Dokonce po před-
stavení zavítaly do zákulisí a žádaly dokončení muž-
ského striptýzu, kterého se jim na jevišti nedostalo. 
Bohužel i v soukromí divadelní šatny jsme musely 
tyto nadšené fanynky  zklamat a diskrétně poslat 
domů. Přeci jen jsou naši mužští kolegové většinou 
zadaní pánové a ani tak vysoká státní úřednice je 
nedonutí pohanit čest svého manželství.

Odborná porota vyzdvihla nejen výtečnou texto-
vou předlohu inscenace a jejího autora Ivana Hel-
micha, ale ocenila i to, že žádný z napsaných vtipů 
nenechali herci spadnout tzv. pod stůl. Právě výborný 
text a skvěle zvládnuté herecké gagy se staly dle porotců hlavní 
devizou naší inscenace. Nicméně uznání si získal i výběr hud-
by a scéna a kostýmy. V sobotu tedy odjížděli naši divadelníci 
z Němčic s velmi dobrým pocitem a vědomím, že jméno Ostrož-
ské Nové Vsi  si i v evropském parlamentu budou šuškat naše 

poslankyně s významným mrkáním. Myslím si, že kdybychom 
nasadili Nahé Slovácko 2, kde bychom přislíbili dokončení toho, 
co se v prvním díle načalo, přijely by tyto dámy z Bruselu do naší 
orlovny hned na premiéru.

Andrea Helmichová

Informace z knihovny
V měsíci březnu se knihovna jako každým rokem připojila 

do celostátní akce Březen měsíc čtenářů. V jeho rámci probí-
halo zapisování nových čtenářů zdarma, amnestie na upomínací 
poplatky, prodej vyřazených knih a časopisů, literární besedy 
pro mateřskou a základní školu.

Pro dospělou veřejnost se 14. března konala osvětová před-
náška: Trénování paměti má zelenou.

Byla součástí Národního týdne trénování paměti. Mgr. 
Alena Babíková, certifikovaná trenérka paměti a mozkového 
joggingu III. stupně, všem zúčastněným radila, jak zvýšit výkon-
nost mozku a udržet svěží mysl až do vysokého věku.

Tato přednáška se setkala s velkým zájmem občanů a do 
místní knihovny jich toto zajímavé téma přilákalo opravdu hod-
ně.

Na webové adrese www.ab.koucink.brainjogging.cz můžete 
vyzkoušet kognitivní trénink – posilování a zdokonalování pa-
měti, pozornosti, logického myšlení, prostorové orientace a řeči.

Další akci knihovna pořádala ve spolupráci s DDM Pastel-
ka Uherský Ostroh. Byla to Noc s Andersenem. Přihlášené děti 
(bylo jich celkem 12) strávily noc z 31. března na sobotu 1. dub-
na v knihovně. Byl pro ně připraven pestrý program s plněním 
úkolů, vyrábění záložky, čtení atd. A protože patronem letošní 
noci byl časopis Čtyřlístek, aby se všem dobře usínalo, podívali 
jsme se na film Čtyřlístek ve službách krále.

Dětem se netradiční nocování velmi líbilo a hned se ptaly, 
kdy bude zase další.

Takže až zase za rok v dubnu na výročí H. Ch. Andersena.

A ještě jedna zajímavá přednáška, vlastně taková beseda 
s ukázkami a ochutnávkou, se konala 25. dubna v knihovně.

Z Velehradu přijela Mgr. Veronika Mergentalová, která se 
profesně zabývá environmentálním vzděláváním dětí i dospě-
lých. Je to absolventka mnoha kurzů fytoterapie a také majitel-
ka certifikované přírodní zahrady.

Přednášela na téma Plané rostliny v jídelníčku jsou recep-
tem na jarní vitalitu. Nevíte co s pleveli? Snězte je! A opravdu 
jsme ochutnali různé sirupy, čaje, polévku, pomazánky, vše dě-
lané z dostupných rostlin, které rostou všude kolem nás.

Také tato beseda měla velkou účast diváků, ti se často zapo-
jovali se svými zkušenostmi s rostlinami.

Pro ty, kteří se na přednášku nedostali, je tady webová adre-
sa a přehled aktuálních kurzů a přednášek paní Mergentalové: 
www.velehradskazahrada.webnode.cz

Hana Uherková
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Procházka po hřbitově aneb Zmařené naděje
Starší ročníky pamatují podobu novoveského hřbitova před 

likvidací přední části v první polovině 80. let minulého století 
a vybaví si četné hroby kněží, které se zde nacházely. Dnes je pro 
ně společný hrob a pomník u zdi kousek od boční brány. A dnes 
bych chtěl připomenout jednoho z nich, P. Antonína Machálka, 
od jehož narození uplývá 150 let.

Antonín Machálek byl Novovešťan, ze starého rodu, který 
po řadu generací obýval podsedek číslo 108. Zde se Antonín 
17. ledna 1867 narodil. Tatínek František byl synem Pavla Ma-
chálka a jeho ženy Barbory z rodu Šimona Šálka. Záhy zemřel 
a Antonínova maminka Kateřina, dcera Václava a Mariany 
Hruškových, se v roce 1875 provdala za Martina Kotačku. An-
tonín, který těžce nesl smrt tatínka, byl však nadaný a byl poslán 
studovat na gymnázium a pak se rozhodl pro teologickou fakul-
tu v Olomouci. V roce 1894 byl vysvěcen na kněze.

Prvním Machálkovým místem bylo Strání. Farníkům se líbil 
pohledný, příjemný novokněz, který měl kazatelský talent a pře-
hled. A tak už v září se Machálkovi podařilo založit hasičský 
sbor a on byl zvolen prvním předsedou. Arcibiskup Theodor 
Kohn byl svým sekretářem doktorem Botkem, Novovešťanem, 
jen o tři roky starším od Machálka, informován o nadějích, které 
straňanský kaplan představoval.

V roce 1899 se dostal Machálek za kooperátora k faráři 
Augustinu Košanému do Poruby (dnes Ostrava – Poruba) a po 
roce, když Košaný odešel na odpočinek, se stal administrátorem 
uprázdněné farnosti. Co následovalo v přifařených Třebovicích, 
popisuje později vydaná brožura: „Třebovští soudili, že nastala 
vhodná doba k jednání o zřízení samostatné duchovní správy. Obec-
ní výbor pozval P. Antonína do Třebovic, aby poradil, jak akci zahá-
jit. Porubský administrátor radil, aby obec nejdříve vyslala deputaci 
k panu arcibiskupovi do Olomouce a tam jemu svůj záměr vyložila. 
Na to byli do Olomouce vysláni starosta František Gallus a obecní 
starší Antonín Šrámek a Vil. Gebauer.

Když arcibiskup Theodor dal ku přípravám souhlas, oznámili 
zástupci obce své záměry na děkanství v Bílovci. Pan děkan po-
chyboval, že by obec opatřila potřebné prostředky. Příznivá zpráva 
z Olomouce byla přijata v obci s velikou radostí. Občané důvěřo-
vali, že se konečně splní jejich dávné přání. Třebovských farníků 
se ujal porubský administrátor P. Amálek a po své práci na faře 
spěchal do Třebovic organizovat velké dílo.

P. Antonín důvěřoval v pomoc Boží i dobrých lidí. S osadníky 
vykonal devítidenní pobožnost, aby se snahy zdařily. Ujal se horlivě 
občanů a hlavní oporu měl v členech obecního výboru: Ferdinandu 
Ličkovi, Vilému Gebauerovi a Robertu Obrusníkovi.

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie přicházelo z Poruby do 
Třebovic odedávna procesí. Třebovští chodili do Poruby na sv. An-
tonína. Třebovští chodili porubským naproti s hudbou. Střílelo se 
z hmoždířů. Mládenci před krmášem složili peníze na slavné ne-
špory. P. Antonín měl kázání a oznámil, aby obětovali sbírku na 
opravu zámku a kliky u kostelních dveří, že udělí farníkům po-
žehnání jako obyčejně. Co kázal, provedl. Po návratu deputace 
z Olomouce trvalo v obci nadšení a byly pořádány sbírky na opravu 
kostela proto, že byl poněkud zanedbaný. Obětavost osadníků byla 
veliká.“ Brožura dále vypočítává, co vše se pořídilo pro kostel 
a jak v roce 1902 byla postavena farní budova a jak v roce 1905 
byla konečně farnost v Třebovicích zřízena. Přáním farníků 
nové farnosti bylo, aby se Antonín Machálek stal prvním fará-
řem, on však odmítl.

V roce 1901 byl ustanoven expozitou v Podhoří, ale dlouho 
zde nepobyl. Všude byl ceněn jako dobrý zpovědník a kazatel, 

ale stále více se u něj projevovala nemoc, která jej vedla k ne-
přiměřenému jednání. Jeho matka Kateřina Kotačková jednou 
vypravovala, že když byl maličký, vzala ho v době polních prací 
na pole a položila do brázdy. Tehdy mu do ucha vnikl červ a syn 
od té doby trpěl bolestmi hlavy, léčili ho, ale nevyléčili. A tak se 
z Pohoří dostal jako deficient na jakousi dovolenou do Nové Vsi 
a bydlel doma.

V Nové Vsi tehdy byl farářem Antonín Cigánek a koope-
rátorem Mořic Luska. Cigánek byl starý pán, velmi zasloužilý 
o Novou Ves, ale svých zásluh dosáhl nejen obětavostí a dřinou, 
ale i tvrdohlavostí. Navíc byl velkým kritikem a odpůrcem teh-
dejšího arcibiskupa Theodora Kohna a nebylo příležitosti, kte-
rou by nevyužil proti arcibiskupovi. Naopak Machálek, přes své 
kverulantství, byl arcibiskupovým chráněncem a oblíbencem. 
Cigánek popsal řadu stran kroniky nářky na Machálkovo cho-
vání a v archivech se zachovaly balíky úředních listin ve sporu 
Cigánek – Machálek.

Je možné, že tyto spory měly určitý vliv na Machálkův zdra-
votní stav, avšak bylo stále zřetelnější, že nejde jen o fyzickou 
nemoc. Velmi neadekvátní reakce vedly k tomu, že Machálek 
musel vyhledat pomoc odborníků v léčebně pro nervově nemoc-
né ve Šternberku. Později trvale pobýval v léčebně v Kroměříži. 
Třicet let svoji rodnou obec neviděl, ale stále se o dění v ní zají-
mal. Dotrpěl 3. ledna 1938. Jeho tělesné ostatky byly převezeny 
do Nové Vsi a zde byly za děsivé sněhové vánice pohřbeny. Mezi 
účastníky pohřbu byl i dávný přítel a spolupracovník z Třebovic 
Ferdinand Lička. Jeho přítomnost připomenula někdejší velké 
schopnosti a talenty zesnulého, které nervová nemoc zmařila.

Vladimír Teťhal
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Školní rok 1974/75
Přípravný týden byl zahájen dne 

26. srpna 1974 na zahajovací peda-
gogické radě. Poradu zahájil nový 
ředitel Svatopluk Hofmann. Zahájení 
školního roku bylo 2. září 1974. Tento 
den byli na MNV přivítáni do prvních 
tříd noví žáci. Žáci 4. tříd jim předali 
kytičky. Projevy přednesli předseda 
MNV Fr. Juřička, paní učitelka Ma-
rie Muchová, předsedkyně SPOZ 
a ředitel Svatopluk Hofmann. Potom 
se prvňáčci odebrali se svými rodiči 
a třídnímu učiteli do svých tříd. Za-
hájení proběhlo ještě 3. září. V ten-
to den se shromáždili všichni žáci 
a učitelé v tělocvičně, kde si vyslechli 
projev ředitele Svatopluka Hofman-
na. Obě budovy byly čisté, uklizené. 
Vzhledem k tomu, že jeden den před 
prázdninami bylo škole oznámeno 
místním JZD, že nemá malíře, ne-
mohla být škola vymalována. Škola 
udělala objednávku malování již 
v lednu 1974. S malováním vznikly 
problémy, a proto ředitel ZŠ svolal 
místní malíře – tatínky žáků. Přišli 
dva a vymalovali horní chodbu a dvě 
třídy. V budově 1. – 5. nebylo potře-
ba malovat, protože byla po opravě 
ústředního topení a všude bylo vy-
malováno.

 Ředitelem školy byl jmenován 
Svatopluk Hofmann a zástupcem 
ředitele Josef Hrachovský. Učitelský 
kolektiv opustili učitelé: E. Hajdaj 
– byl propuštěn z uč. služeb, E. No-
votný taktéž, Z. Němcová byla na 
žádost přeložena do Nedachlebic, 
A. Vaculíková taktéž na svou žádost 

do Uh. Hradiště, i Věra Škárová do Uh. Hradi-
ště, H. Konečná byla přeložena na vlastní žádost 
do Uh. Ostrohu. Nově byly ustanoveny na škole 
učitelky: M. Pitrová z Uh. Hradiště, V. Zaoralo-
vá z Uh. Hradiště, Z. Fabiánová z Uh. Hradiště, 
po MD se vrátila J. Mrázková, Mir. Pavelková 
byla jmenována učitelkou na I. stupeň. Vedoucí 
vychovatelkou byla ustanovena M. Botková. Na 
6. – 9. ročník přešla z prvního stupně M. Andrlová, 
O. Veselá se provdala a přijala jméno Šmolíková.

Během školního roku došlo k několika změ-
nám. M. Pitrová a M. Marková byly v říjnu 
a listopadu nemocné a zastupoval je důchodce 
Hladký z Tupes. Část úvazku byla suplována. 
Od 3. 1. 1975 odešla M. Pitrová na MD a nově 
byla ustanovena na školu O. Ciprysová z Hluku, 
ale dojížděla z Uh. Hradiště. Převzala vyučo-
vání v plném rozsahu, jen F v 9. B třídě převzal 
J. Hrachovský a O. Ciprysová převzala PV v 8. 
A třídě, O. Štochlová Ch v 8. B. V dubnu odešla 
na MD M. Marková - vyučování převzala důchod-
kyně Matúšová, která dojížděla z Uh. Hradiště 
V květnu odešla na MD Z. Fabiánová a vyučo-
vání převzala opět Matúšová a nově byl přijat na 
zkrácený úvazek 15 hodin důchodce Šiška z Uh. 
Brodu. Po 14 dnech odešel a přišel důchodce Va-

Třída Počet žáků Třídní učitel Změny, zastupování

1.A 24 Květa Pudelková

1.B 25 Drahomíra Šálková

2.A 26 Marta Bednářová

2.B 25 Marie Muchová

3.A 23 Miroslava Pavelková

3.B 25 Jiřina Hladká 

4.A 22 Vlasta Galušková

4.B 21 Olga Šmolíková 

5.A 28 (29) Miroslava Hastíková 1 žák se utopil

5.B 31 Jarmila Mrázková

6.A 27 (28) Zdena Fabiánová 1 žák se odstěhoval

6.B 27 Dana Hofmannová

7.A 30 Josef Botek

7.B 29 Marie Marková od XII. Vlasta Zaoralová

8.A 24 Marie Andrlová

8.B 26 Antonín Lesniak

9.A 27 Jarmila Davídková

9.B 28 Olga Štochlová

1. – 9. ročník 469 žáků

Učitelský sbor

1. B
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culka z Uh. Hradiště. Bylo zrušeno vyučování němčiny v 9. AB 
a Tv převzaly V. Zaoralová a D. Hofmannová.

Práce učitelského sboru se řídila CPP. Veškerá výchovná 
práce školy byla ovlivněna 30. výročím osvobození Českoslo-
venska RA a nácvikem na CSS. Soutěž Puškinův památník 
– B. Bělohradová vyhrála okresní kolo, L. Galuška obsadil 
2. místo ve všeobecné soutěži. Soutěž o nejlepší kraslici obsa-
dil 2. místo M. Slovák a P. Muchová. Hlavní důraz byl na ná-
cvik CSS a učitelé – M. Muchová, M. Bednářová, M. Pavelko-
vá, V. Galušková, A. Lesniak, D. Hofmannová se svého úkolu 
zhostili velmi dobře. Na závěr školního roku byla uspořádána 
místní spartakiáda. Na škole pracovala metodická sdružení 
pod vedením D. Šálkové a O. Šmolíkové velmi dobře. Ostatní 
MS na 6. – 9. ročníku se zaměřila na dílčí činnost a jejich práce 
nebyla systematická. Platí to v Pv, Tv, Dě, M. MS Jč se zaměři-
lo na práci se žákovskou knihovnou a v mimočítankové četbě – 
M. Andrlová. Prospěch za II. pololetí: prospěli – 100%, z toho 
s vyznamenáním 86 žáků.  

Chování: Pochvaly – 42, 2. stupeň – 1, třídní důtky – 24, ředi-
telské – 11.  

Členská základna měla 46 jisker a 227 pionýrů. 27 čekate-
lů. Činnost PO na ZDŠ není plně na výši, skupinový vedoucí 
A. Lesniak není plně iniciativní a hodně přenechává na starosti 
dobrovolně pracujících učitelů.  

Celkem vycházelo 57 žáků, 31 dívek a 26 chlapců. Gymná-
zium – 6, SZŠ – 2, SZTŠ – 5, SPŠ – 3, ZŠ – 2, zemědělství – 2, 
strojírenství – 9, textilní – 5, stavebnictví -2, obchod, služby – 2, 
s maturitou – 1. Práce SRPŠ se zaměřila na materiální pomoc 
ZDŠ. Zde bylo hlavní pole působnosti. Třídní schůzky byly pro-
váděny tak jako v loňském roce. Na dvou členských schůzích 
byly předneseny referáty. Výbor SRPŠ pomohl při navázání pa-
tronátní smlouvy s JZD Mír. Pedagogické rady se konaly podle 
plánu práce. Obsahem byly hodnocení a klasifikace, výchovné 
plány, třídnické hodiny, individuální práce se žáky. Inspektorka 
V. Klimentová provedla na naší škole 2 inspekční návštěvy. 

Školní rok byl ukončen předáním vysvědčení a popřání všem 
hezkých prázdnin. Zapsal Josef Hrachovský

 Ředitel školy Svatopluk Hofmann
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

HISTORIE

9. A B

1. A
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Valná hromada fotbalového klubu
V pátek 10. března v podvečer, v do-

mácích prostorách klubovny FK se konala 
Valná hromada FK Ostrožská Nová Ves, 
z.s.

Po úvodních oficialitách a přivítání 
hosta v osobě starosty obce ing. Pavla 
Botka zaznělo z úst vedoucích jednotli-
vých družstev hodnocení roku 2016. Ne 
dobrého hodnocení se dočkali hráči druž-
stva mužů, kteří svými výkony rozhodně 
nepotěšili své fanoušky ani vedení klubu 
a pro jarní část sezóny se odsoudili do 
bojů o setrvání v 1.B třídě krajských sou-
těží. O poznání lépe se hodnotilo činovní-
kům mládežnických družstev. Dorostenci 
a hráči starší přípravky startovali svá jarní 
soutěžní klání ze středů tabulek okresních 
přeborů a družstva žáků a mladší příprav-
ky dokonce z příček nejvyšších!

Tradičně také došlo na oceňování jednotlivců z řad hráčů pří-
pravek a žáků. Nejlepšími hráči za uplynulý rok byli vyhlášeni 
a odměněni: z mladší přípravky Daniel Fábry, ze starší Michal 
Kavka a z družstva žáků Marian Tvrdoň. Na letošní valné hro-
madě došlo i na ocenění členů klubu, kteří v roce 2016 zanechali 
aktivní činnosti. Z rukou předsedy FK Marka Tvrdoně převzali 
za dlouholetou práci ve výkonném výboru poděkování ve formě 
udělení čestného členství páni Antonín Jurásek a Antonín Kal-
ný. Za svoji velmi dobrou práci s mládeží obdržel čestné uznání 
Vít Jurčeka.

Do následné diskuse přispěl svým vystoupením i starosta 
obce ing. Pavel Botek, který poděkoval za reprezentaci obce 
a za výchovu mladých fotbalistů, vyslovil i povzbuzení v bojích 
dospělým hráčům. Přislíbil nadále podporu obce spolku s nej-
větší členskou základnou v obci.

Důležitým bodem programu valné hromady byla volba členů 
výkonného výboru FK. Pro rok 2017 byli zvoleni tito členové: 
Milan Bouchal st., Rostislav Kreisl, Radomír Nikl, Marek Tvr-
doň, Martin Voráč a Radek Zálešák st. Post předsedy klubu byl 
svěřen Marku Tvrdoňovi a jednatelem klubu byl zvolen Rosti-
slav Kreisl. 

Marek Tvrdoň

O slovácký džbánek
Oddíl sportovní gymnastiky svou jarní část zahájil závody 

O slovácký džbánek, které každoročně pořádá v tělocvičně ZŠ 
za podpory sponzorů, rodičů, za přítomnosti oddílů Zlínského 
kraje.

Závodilo se v 7 kategoriích, cvičilo se na čtyřech nářadích – 
prostná, kladina, bradla, přeskok.

Mezi prvními se předvedly nejmladší závodnice pod vede-
ním trenérky Světlany Kročové, na 1.místě se umístila K. Slo-
váková, druhé místo patřilo A. Rumanové, třetí V. Slovákové.

V mladší kategorii si umístění na bedně vybojovala a druhé 
místo získala T. Janoštíková a třetí E. Zajíčková.

Další medaile ve svých kategoriích získaly: 3.místo L. Gran-
čajová, 1. A. Pavlíčková, 1. V. Šálková, 3. A. Juříková, 2. A. Ry-
šavá.

Další medaile nepřibyly, ale pěkná umístění ano: 4. místo 
A. Kročová, 7. N. Brauerová, 14. T. Jančová,18. N. Kelnerová, 
5. J. Grebeníčková, 6. R. Šálková.

Celkově se našim gymnastkám velmi dařilo a v družstvech 
získaly první místo a hlavní cena – džbánek – zůstal doma.

Všem gratulujeme a děkujeme a do dalších bojů přejeme 
hodně štěstí a málo pádů. Ivana Frantová

SPORT

Nejlepší mládež: Marian Tvrdoň, Michal Kavka, Daniel Fábry 

Ocenění: Antonín Jurásek, Antonín Kalný, Vít Jurčeka
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Stovka pádlujících a přes půldruhé stovky běžců sportovalo s námi
Zlínským krajem i obcí léta podporovaný a do projektu ČUS 

Sportuj s námi opět zařazený Novoveský přespolák se dočkal 
nejen čtyřicátého ročníku své existence, ale i rekordního počtu 
startujících. Do jubilejní akce se zapojilo úctyhodných 172 sou-
těžících! Mnohdy to byly děti a některý z jejich rodičů, nechyběli 
čeští reprezentanti v rychlostní kanoistice nebo naopak rekre-
ační sportovci. Poněvadž závod zahajoval seriál Velkomoravské 
ligy, dorazili pádlující z Kojetína, Přerova, Olomouce, Hranic, 
Litovle a Brna...

Skoro až letní teploty všechny potěšily, ale na druhou stranu 
nepříjemný vítr připravil organizátorům horké chvilky v dopo-
ledním programu na vodě, kdy museli „zachraňovat“ převrhnuvší 
se. Právě kvůli předpovídaným poryvům bylo rozhodnuto 
o uspíšení plánovaných startů. Jako první vyrazila na dva okru-
hy o celkové délce dva kilometry nejmladší děvčata na minika-
jacích, poté dvanáctiletí a mladší chlapci. Po jejich dojezdu do 
cíle odstartovali kanoisti a kanoistky, na závěr pak kajakáři a ka-
jakářky, všechny čekala čtyřkilometrová vzdálenost. Nejrych-

lejším kajakářem byl 
sprinter Ludvík Smrček 
z Litovle, kanoistou 
domácí maratonský re-
prezentant David Janík, 
mezi kajakářkami zvítě-
zila přerovská dorosten-
ka Gabriela Hermély, 
Eliška Jurečková z Ko-
jetína brala zlato na ká-
noi. Také benjamínkům 
dominovali kojetínští- 
Ondřej Hirš a Kateřina 
Bartáková. Domácím se 
podařilo v jednotlivých 
věkových kategoriích 
prosadit na stupně vítě-
zů třináctkrát.

Rovněž běžecká klá-
ní začala nejkratšími 
tratěmi. Půlkilometrový 
souboj podstoupili de-
setiletí a mladší, v nichž 
urvali vítězství veselský 

Šěpán Janoška z pořádajícího oddílu a litovelská kajakářka 
Martina Geprtová. Kilometr patřil dalšímu domácímu bor-
ci, dvanáctiletému benjamínkovi Ondřeji Prchlíkovi a pře-
rovské Lence Kotkové. Kolem jezera Kunovská tabule, tzn. 
2,5 km běželi nejrychleji novoveský kajakář Josef Húsek 
a Eva Kyseláková z Chylic. Sedmikilometrový závod ovládl 
uherskohradišťský atlet Jan Stindl, za nímž protli cílovou 
linii kanoisté David Janík a Zbyněk Ondračka. Na suchu byl 
oddíl kanoistiky TJ ONV zastoupen mezi medailisty dva-
náctkrát...

Vítězové pádlování:
minikajaky: Zendulková, Bartáková, Kapoun T., Hirsch O. 

(všichni Kojetín), Vičar, Csoma J. (oba Přerov), Krušinová, Ku-
sák A. (oba ONV)

kanoe: Janík, Zalubil (oba ONV), Jurečková (Kojetín), Sed-
lák (Slovan Hranice)

kajaky: Hermély, Macháček J., Solařová (všichni Přerov), 
Úlehlová M., Kapoun M. (oba Kojetín), Smrček (Litovel)

Vítězové běhů:
500 m: Vymazalová (Rajhrad), Geprtová (Litovel), Uhlíř, 

Janoška (oba ONV-Kanoistika)
1 km: Kotková (Přerov), Prchlík (ONV-Kanoistika)
2,5 km: Pavlíčková, Húsek (oba ONV-Kanoistika), Hermély, 

Zahradníková (obě Přerov), Kyseláková (ONV)
6 km: Holý (Přerov), Hrabal (Kojetín), Janík (ONV-Kanois-

tika), Stindl (Sl. Slávia UH)
Kompletní výsledky na onv-canoe.cz

Dlouhé tratě na Moravě v Kojetíně při-
nesly Ostrožské Nové Vsi devatenáct 
medailí

Novoveský přespolák

SPORT 

Rychlostní kanoisty bylo 
ve sportovních anketách 
vidět

Kanoista David Janík ze Sadů byl oce-
něn v anketě o nejlepší sportovce Města 
Uherské Hradiště a byl vybrán do desít-
ky nejlepších sportovců Zlínského kraje. 
Olympijská naděje Jiří Zalubil skončil 
nakonec druhý v okresní anketě pořádané 
Dobrým dnem s Kurýrem. Semifinalista 
mistrovství Evropy do 23 ti let Jakub Ml-
čoch převzal pohár starostky Kunovic.

Poplesové poděkování
Organizátoři tradičního Vodáckého 

plesu děkují za jeho návštěvu a podporu.
Vít Pjajčík
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Stolní tenisté slaví po ukončené sezoně 2016/2017 postup do krajského přeboru  
I. třídy

Po loňském dramatu, kdy jsme 
se v kraji zachránili až v posledním 
soutěžním kole, je letošní postup do 
vyšší třídy naprostou bombou. Před 
začátkem soutěže byl náš cíl klidná 
záchrana soutěže. Jenže v prvním 
kole jsme porazili silný Spartak 
Hluk, který v loňské sezoně skončil 
třetí a dělal si velké ambice na po-
stup, v kole druhém jsme porazili 
neméně silné KST Dolní Němčí D, 
které spadlo z vyšší soutěže, a rá-
zem s námi museli začít všichni sou-
peři počítat. První body jsme ztratili 
až v posledním zápase první polovi-
ny proti Otrokovicím C. Když jsme 
i na začátku druhé poloviny ustáli 
těžké zápasy proti soupeřům z čela 
tabulky, tak bylo jasné, že se o po-
stup můžeme připravit již jen vlast-
ními chybami. Pokorně jsme ovšem 
přistoupili ke každému utkání a de-
finitivně jsme rozhodli o našem po-
stupu do I. krajské třídy již čtyři kola 
před koncem soutěže. Tuto soutěž 
jsme si na jeden rok vyzkoušeli již v sezoně 2010/2011. Moc si 
přejeme, aby naše účast v této soutěži měla nyní delší trvání, ov-
šem již teď tušíme, že to bude velmi náročné. Pokusíme se během 
přestávky mezi soutěžemi ještě více trénovat a zvláště si dobře 

zvyknout na nové plastové míčky, se kterými budeme od příštího 
ročníku hrát.

O postup „A“ mužstva, které bylo nalosováno do skupiny 
A krajského přeboru II. třídy, se nejvíce zasloužili Josef Mahda-

Ostrožská Nová Ves „A“ – vítěz krajského přeboru II. třídy 2016/2017. Zleva: Ivo Mikoška, 
Josef Mahdalíček ml., Radim Pres, Milan Basovník, Martin Konečný, Marek Kolečkář

Zpráva o činnosti Tenisového klubu Ostrožská Nová Ves – rok 2016
Tenisová sezona 2016 byla zahájena brigádou na tenisových 

kurtech 1. 4. 2016,  následně druhou brigádou 8. 4. 2016. Po-
druhé byl použit válec zapůjčený firmou Tufír Kunovice, opět se 
velmi osvědčil, počítá se se zapůjčením i v roce 2017.

První soutěžní roku akcí roku 2016 byl tradiční turnaj spon-
zorů, který ovládla za krásného počasí dvojice Jaroslav Peprní-
ček st. – Jaroslav Peprníček ml., která reprezentovala zdravotní 
středisko MUDr. Jaromír Mrazík. Na druhém místě se umísti-
la dvojice Zdeněk Lipár – Radim Hatlák hrající za společnost 
Kovovýroba Hoffmann. Třetí místo pak obsadila dvojice Milan 
Valný – Štěpán Hlúšek reprezentující firmu Reger.

V sobotu 24. 9. 2016 se na tenisových kurtech v Ostr. 
Nové Vsi uskutečnila tradiční závěrečná tenisová akce roku 
2016, a to Burčákový turnaj. Turnaj nakonec překvapivě – 
nutno ale dodat, že naprosto zaslouženě - vyhrál pár Radim 
a Vlastik Strakovi (ONV), před párem Vladimír Botek (UH) 
a MUDr. Jaromír Mrazík (UO), který byl již před turnajem 
pasován pořadateli na černého koně. Třetí místo obsadily 
společně páry Peprníček ml. – Bulejka (oba ONV) a Vyorá-
lek, Josefík (UH). Tenisový klub ONV děkuje všem hráčům, 
hlavně „přespolním“, za účast na velmi vydařeném závěreč-
ném turnaji sezony 2016. Dík patří Zdeňkovi Jiráskovi st., 
Staňovi a Daně Bezděkovým za bezchybně zvládnutý servis 
během turnaje. Tenisový klub ONV se těší na podobně skvělé 
akce i v sezoně 2017.

Tenisová sezona 2016 byla zakončena brigádou na zazimová-
ní kurtů 6. 11. 2016.

Samotný Tenisový klub Ostr. Nová Ves i v roce 2016 bojoval 
s úbytkem svých členů, který se pro rok 2016 zastavil na čísle 25 
mužů (z toho 2 čestní členové – Antonín Botek, Antonín Vlk) 
a 4 ženy.

TK i v roce 2016 pomáhal s organizací tenisové školy, když 

poskytl 1 tenisový kurt pro potřeby školy zdarma.
O tenisové kurty se i v roce 2016 příkladně starali pan Sta-

nislav Bezděk s manželkou, kteří areál po celou dobu trvání te-
nisové sezony udržovali v bezvadném a čistém stavu, za což jim 
patří velký dík ze strany TK.

Stejně tak patří poděkování panu Zdeňku Jiráskovi za bez-
chybné fungování a udržování bufetu na tenisových kurtech po 
celou tenisovou sezonu 2016.

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

Jaroslav Peprníček

SPORT
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Krajský přebor II. třídy sk. A:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body
1 Orel Ostrožská Nová Ves A 22 17 2 3 0 257:139 75
2 TJ Rožnov pod Radhoštěm B  22 13 2 6 1 220:176 62
3 TJ Spartak Hluk A 22 12 2 8 0 207:189 60
4 TJ Rožnov pod Radhoštěm C  22 12 2 6 2 199:197 58
5 TJ Jiskra Otrokovice C  22 11 2 9 0 217:179 57
6 KST Dolní Němčí D 22 11 1 10 0 204:192 56
7 TJ ST Bystřice pod Lopeníkem A 22 8 3 11 0 192:204 49
8 TJ Sokol Morkovice A 22 7 5 10 0 188:208 48
9 Orel Uherské Hradiště A 22 8 1 13 0 179:217 47

10 TJ Fryšták B 22 6 4 11 1 164:232 43
11 ST AMON Kunovice C  22 7 0 15 0 169:227 43
12 TJ Bystřice pod Hostýnem C  22 6 2 14 0 162:234 42

Okresní přebor I. třídy:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body
1 Bojkovice A  22 20 2 0 0 308:88 84
2 Drslavice-Veletiny A  22 18 1 3 0 274:122 77
3 Nivnice B  22 14 3 5 0 215:181 67
4 Újezdec-Těšov B  22 11 4 7 0 207:189 59
5 Vážany-Ořechov A 22 10 4 8 0 204:192 56
6 Vlčnov B  22 8 2 12 0 182:214 48
7 Dolní Němčí E  22 7 2 13 0 166:230 45
8 AMON Kunovice D  22 7 2 13 0 165:231 45
9 Orel Ostrožská Nová Ves B  22 7 0 15 0 164:232 43

10 Orel Uherské Hradiště B  22 7 1 13 1 164:232 43
11 Velehrad B  22 6 2 14 0 167:229 42
12 Drslavice-Veletiny B  22 4 3 15 0 160:236 37

Okresní přebor III. třídy:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body
1 Vážany-Ořechov B  22 20 1 1 0 276:120 83
2 Nivnice C  22 20 0 2 0 279:117 82
3 Bílovice C  22 18 2 2 0 274:122 78
4 Zlechov A 22 12 4 6 0 215:181 62
5 Orel Ostrožská Nová Ves C 22 10 0 12 0 191:205 52
6 Bánov A  22 8 1 13 0 188:208 47
7 Drslavice-Veletiny D  22 6 6 10 0 182:214 46
8 Velehrad B 22 7 3 12 0 172:224 46
9 Orel Ostrožská Nová Ves D 22 6 0 16 0 166:230 40

10 Slavkov A 22 5 3 13 1 151:245 39
11 Strání B  22 4 2 16 0 146:250 36
12 Bystřice pod Lopeníkem B  22 4 2 16 0 136:260 36

Okresní přebor IV. třídy:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body
1 Vážany-Ořechov C  22 16 4 2 0 273:122 74
2 Komňa B 22 15 2 5 0 243:153 69
3 Orel Ostrožská Nová Ves E  22 14 2 6 0 235:161 66
4 Dolní Němčí F 22 13 1 8 0 216:180 62
5 Zlechov B 22 12 1 9 0 211:185 59
6 AMON Kunovice F 22 9 4 9 0 185:211 53
7 Spartak Hluk C  22 9 2 11 0 172:224 51
8 Břestek B 22 8 2 12 0 199:197 48
9 Újezdec-Těšov D 22 7 4 11 0 175:221 47

10 Bílovice D 22 6 5 11 0 172:224 45

11 Horní Němčí B  22 5 2 15 0 158:237 39
12 Vlčnov D  22 2 3 16 1 136:260 30

Žákovský okresní přebor – 1. liga:

Mužstvo U V R P K Zápasy Body
1 KST Hluk A  5 5 0 0 0 42:8 20
2 KST Dolní Němčí A 5 3 1 1 0 35:15 15
3 Bílovice A 5 3 0 2 0 26:24 14
4 Újezdec-Těšov A 5 2 0 3 0 18:32 11
5 Orel Ostrožská Nová Ves A 5 1 0 4 0 15:35 8
6 KST Dolní Němčí B 5 0 1 4 0 14:36 6

líček ml. (3. nejúspěšnější hráč ze 70 hráčů, kteří odehrá-
li alespoň pětinu zápasů), Ivo Mikoška (5./70) a Marek 
Kolečkář (14./70). Ovšem neméně důležité byly body od 
dalších spoluhráčů, kteří se střídali na pozici čtvrtého 
hráče. Jmenovitě to jsou Radim Pres, Martin Konečný 
a Milan Basovník.

„B“ mužstvo po loňském postupu do I. třídy okres-
ního přeboru mělo za cíl záchranu soutěže. Po relativně 
slušné první polovině soutěže přišly v té druhé problémy 
se sestavou a před posledním kolem figurovalo na před-
posledním místě. V posledním kole, v podstatě s nožem 
na krku, ovšem naši hráči podali bojovný výkon a ví-
tězstvím nad Nivnicí B se jim podařilo nejvyšší okres-
ní soutěž udržet i pro příští rok. Celkově „B“ mužstvo 
obsadilo 9. příčku. Nejlepším naším hráčem byl Martin 
Konečný následovaný Milanem Basovníkem, Václavem 
Mičolou, Filipem Šmejkalem a Tomášem Kodrlou.

„C“ mužstvo nastupovalo ve III. třídě okresního 
přeboru. Hrálo prakticky ve stejném složení jako v roce 
předešlém, akorát Filipa Šmejkala nahradil Pavel Vintr, 
který k nám po loňském ročníku přestoupil z OST Bílo-
vice. „C“ mužstvo si drželo stabilní výkonnost po celou 
sezonu, pohybovalo se neustále ve středu tabulky a nako-
nec obsadilo konečné 5. místo. Nejúspěšnějším hráčem 
byl Antonín Vlk, následovaný Josefem Mahdalíčkem st., 
Pavlem Vintrem a Josefem Konečným.

„D“ mužstvo mělo původně startovat ve čtvrté třídě, ov-
šem ve třetí třídě se jedno místo uvolnilo a my jsme nabídky 
na start v této soutěži pro naši omladinu s radostí přijali. 
„D“ mužstvo tedy rovněž startovalo ve III. třídě okresního 
přeboru. Naši mladí hráči nezklamali, udrželi tuto soutěž 
i pro příští rok a je vidět, jak je sezona mezi často lepšími 
soupeři zocelila a jaký udělali za poslední rok zase pokrok. 
„D“ mužstvo obsadilo 9. příčku, přičemž nejúspěšnějším 
hráčem byl Filip Šmejkal následovaný Šimonem Mareč-
kem, Patrikem Rampáčkem, Martinem Vařechou a Matě-
jem Zumrem.

„E“ mužstvo nastupovalo ve IV. třídě okresního pře-
boru. Po celou sezonu patřili k tomu nejlepšímu, co jejich 
třída mohla nabídnout. Do posledního kola se srdnatě 
bili o druhou postupovou příčku. Nakonec skončili na 
krásném 3. místě. I kdyby ovšem skončili druzí a vybo-
jovali si postup do III. třídy, tak bychom museli tento 
postup odříct, protože tři mužstva v jedné soutěži by byly 
nad naše možnosti. Tím nechci říct, že by naši hráči z „E“ 
neměli na vyšší třídu, ale přišli bychom o možnost kvalit-
ního doplnění hráčů v případě absence některého hráče 
v týmu „C“ či D“. Nejúspěšnějším hráčem byl Vratko 
Kučerák následovaný Patrikem Rampáčkem, Mirosla-
vem Kodrlou, Matějem Zumrem a Dominikem Miklíč-
kem.

Žákovská soutěžní sezona se skládá ze tří částí. Žáci 
hráli v první třetině soutěže nejvyšší okresní žákovskou 
soutěž - I. ligu, odkud spadli pro druhou třetinu do II. 
ligy, ale zde si pro třetí třetinu opět vybojovali účast v I. 
lize. Nakonec obsadili konečné 5. místo v I. lize, které je 
pro začátek příštího ročníku vrací do II. ligy. Nejúspěš-
nějším mladým hráčem byl Daniel Kreisl následovaný 
Matějem Pšurným, Tomášem Juráskem a Filipem Ma-
rečkem.

Jak jsem psal již loni, žákovský tým prochází generační 
obměnou. Pro příští rok se další naši žáci přesouvají věko-
vě do dorostenců, takže bych tímto chtěl pozvat všechny 
holky a kluky narozené v letech 2006-2010, kteří by chtěli 
hrát stolní tenis (hru, která je skutečně na celý život), aby 
se dostavili na žákovské tréninky, které probíhají každou 
středu a pátek od 17:00 do 19:00. Ivo Mikoška

Ivo Mikoška

SPORT 
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společenská kronika

Společenská kronika
březen-duben  2017

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

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

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

Zlatá svatba:
 8. 4. Bořivoj a Marie Šopíkovi Chaloupky 99
 8. 4. Jaroslav a Eva Hýbalovi Osvobození 124
 29. 4.  Břetislav a Božena Blažkovi Kunovská 403

Diamantová svatba:
 27. 4. Ladislav a Božena Peprníčkovi Záhumení 624

Svatba
 22. 4. Michaela Povalačová Osvobození 238 
  Roman Sychra Osvobození 238
 6. 5. Marie Voráčová Záhumení 602 
  Pavel Peprník Za Kostelem 686

Narození
 9. 2. Amálie Konečná Osvobození 263
 22. 2. Mario Jurča Dědina 283
 2 3. Matěj Vojtek Mírová 899
 8. 3. Barbora Putnová Záhumení 832
 13. 3. Tobias Jurásek Luční 992
 13. 3. Martin Patka Na Rolách 923
 18. 3. Kateřina Ferková Nová 779
 26. 3. Tereza Jančářová Sadová 856
 7. 4. Samuel Pecha Kopanice 318

 

Úmrtí

70 let
 11. 3 Václav Kulich Polní 829
 26. 3. Jiří Blažek U Ráje 536
 27. 3. Božena Húsková Polní 835
 28. 3. Milada Hrňová Dědina 26
 29. 3. František Lučný Družstevní 810
 6. 4. František Kotačka Lhotská 562
 9. 4.  Hedvika Botková Dolní 375
 13. 4. Ludmila Bobková Dědina 25
 13. 4. Ludmila Bobková Dědina 25
 23. 4. Miroslav Botek Dolní 375
 25. 4. Ludvík Hlůšek Květná 864

75 let
 8. 3. Antonín Bobek Dědina 25 
 29. 3. Bohuslav Franta Krajiny 77
 1. 4. Ludmila Hanáčková Dědina 146
 21. 4. Jaroslav Hýbal Osvobození 124

80 let
 17. 3. Marie Ťoková Osvobození 115
 13. 4.  Anna Jurásková Dědina 130
 15. 4. Ludmila Bočková Dědina 21

85 let:
 5. 3. Marie Vitková Chylická 136
 23. 4. Anna Potrusilová Na Rolách 658

86 let
 2. 3. Marie Bartoníčková Padělky 87
 21. 3. Josef Pijáček Za Kostelem 741
 29. 3. Jindřich Kolman Dolní 796

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

26. 2. Jaroslav Bartoš (1967) Dědina 59
27. 2. Štefánia Žigová (1966) Krátká 298
  8. 3. Antonín Lopata (1941) Dědina 168
19. 3. Antonín Hráček (1953) Za Kostelem 731
25. 3.  Marie Májíčková (1934) Školní 965

31. 3. Josef Žajdlík (1929) Obecnice 598
  3. 4. Antonín Jelének (1933) Chylická 128
20. 4. Stanislav Hruška (1950) Chylická 16
  2. 5. Ing. Lubomír Vitek (1961) Dědina 161
12. 5. Zdenka Hráčková (1933) Za Kostelem 765
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