
obCE Ostrožská Nová Ves  ROČNÍK XXVII.  CENA 10 Kč

PROfIL

Z obsahu čísla:

 SLOVO STAROSTY  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY  NOVOVESKÝ KŘÍŽ OBNOVEN  TĚŠÍME SE NA 
PRÁZDNINY  VČELAŘSKÝ DEN 2017  10. VÝROČÍ KRASAVCŮ  KRONIKA ŠKOLY  sport  Společenská 
kronika

3/2017

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN SE DEVÁŤÁCI SEŠLI NA ŠKOLNÍM DVOŘE,  
ABY SLAVNOSTNĚ PŘEVZALI SVÁ POSLEDNÍ VYSVĚDČENÍ  

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE.



2  profil        www.onves.cz

úvodník

Vážení spoluobčané,
letošní červenec je datem smutného výročí. 

Výročí události, která hluboce zasáhla do života 
naší obce. Řeč je o rozsáhlých povodních roku 
1997, které zasáhly téměř celou Moravu a nevy-
hnuly se ani Ostrožské Nové Vsi. Těm, kterým 
je třicet a více let se to možná zdá jako včera. 
A je to už dvacet let. Těm, kteří jsou mladší, se 
jen těžko předávají mnohdy osobní zážitky z té 
doby. Jsem proto velmi rád, že jsme díky ochotě 
Novovešťanů, kteří zapůjčily dobové fotogra-
fie a videonahrávky, mohli v obřadní síni OÚ 
uspořádat vzpomínkovou výstavu. Nebyla to 
věru lehká doba. Nikdo z nás nebyl na tako-
vouto skutečnost připraven a snad si ani nikdo 
nepřipouštěl, že by povodeň takového rozsahu 
mohla do obce přijít. O to krutější bylo setká-
ní s realitou. Povodním padlo za oběť přes sto 
staveb v obci, zaplaveno bylo území přes 1 200 
ha. To je takřka polovina celého katastru obce! 
Pod vodou se ocitlo celé území v severozápadní 
části za železniční tratí. To znamená, že byly za-
plaveny Sirnaté lázně (tehdy po první rozsáhlé 
rekonstrukci), průmyslové podniky, koupaliště 
a loděnice kanoistů.

Na co si v souvislosti s osudným červencem 
1997 vzpomínám?  Pokud bych měl být velmi 
osobní, tak v sobě nosím obraz naprosté apo-
kalypsy, která měla v té době jméno Troubky. 
Po škole, jako voják základní služby, jsem byl 
s kamarády - spolubojovníky odvelen pomáhat 
v této hanácké vesnici. Tady byli i mrtví a nezů-
stal zde takříkajíc kámen na kameni. Tři týdny 
usilovné práce při odklízení následků přírodní 
katastrofy. To byl můj červenec před dvaceti lety. 

A u nás? Ještě než přišla záplavová vlna, 
objevila se vlna odhodlání a úsilí. Odhodlání 
čelit vodnímu živlu. Vedení obce v čele s tehdejším starostou Jose-
fem Pavlačkou burcovalo k přípravám na velkou vodu. Informace 
z krizového štábu okresu byly alarmující. Musíme si uvědomit, že 
o takových samozřejmostech jako je mobilní telefon nebo internet 
si mohli naši předchůdci nechat jen zdát. Neexistoval integrova-
ný záchranný systém ani sofistikovaný krizový management. Přes 
všechny možné potíže nastoupili na výzvu obce dobrovolníci, kteří 
byli odhodláni se hrozícímu nebezpečí postavit. Nezapomeňme na 
obětavost především novoveských hasičů v čele s Františky Bot-
kem a Hruškou, ale také na desítky a desítky spoluobčanů, kteří 
na svých bedrech odnosili tuny písku na stavbu bariér. Bohužel 
marně… Voda přišla. A objevila se nová vlna – vlna spoluúčasti 
a solidarity. Celé rodiny, přátelé a známí, armáda skutečná i armá-
da dobrovolníků pomáhala čelit následkům katastrofy. Je zvláštní 
a je škoda, že takováto soudržnost nastává jen v době ohrožení 
anebo neštěstí. Ale je dobře a je skvělé vědět, že přišla. Nedorazily 
k nám jen ruce ochotné pomoci, ale i peníze na obnovu poničené 
obce. Nejdříve to byly peníze ze sbírek. Ze sbírek charitativních or-
ganizací. Českých i zahraničních. Ze sbírek podniků, obcí i měst 
a ze sbírek solidárních občanů. Peníze třeba i z benefičních akcí 
pořádaných pro naši obec. Později to pak byly peníze ze státního 
rozpočtu. Přestože se pomáhající peníze staly občas zdrojem sváru, 
ukázaly se velmi potřebné. Jen výdaje na okamžitou pomoc pro od-
stranění bezprostředních následků povodní se přiblížily 4 mil. Kč. 

Co mi při pohledu na fotografie výstavy procházelo hlavou? To-
hle se může kdykoli zopakovat. Větru a dešti nelze poručit. Musíme 

 Slovo starosty

být připraveni. Místa, kudy do obce v červenci 1997 vtrhla voda 
(Chylický potok, propustky pod tratí apod.) jsou a musí být uzpů-
sobeny tak, aby bylo možné je přehradit. Technika jednotky našich 
hasičů je a musí být udržována a obnovována v souladu s moder-
ními trendy. Máme vystavěný monitorovací a varovný systém pro 
informování občanů před blížícím se nebezpečím.

Další věcí, která mě napadla, že obec před povodněmi a po nich 
je velmi rozdílná. Všechno zlé bývá také k něčemu dobré, jak zní 
sice kruté, ale pravdivé přísloví. Chylická ulice se díky této pohromě 
stala jednou s nejhezčích v obci. Na místě zřícených domů vyrostly 
domy nové. Rovněž tak na místě některých padlých stodol v ulici 
Dědina nebo Na Hrázi. Byly opraveny a postaveny nové silnice. 
Opraveny a zprovozněny byly zaplavené podniky a sportovní či re-
kreační areály. Navzdory osudu to prostě Novovešťané nevzdali. 

Nad čím ještě přemýšlím? Buďme více pokorní. Pokorní vůči 
přírodě i sobě navzájem. My, páni tvorstva se všemi vymoženost-
mi moderní doby, jsme jen součástí přírody a měli bychom se 
podle toho chovat. A umění druhému nezištně pomoci, být mu 
oporou můžeme přeci pořád. Nejenom když společně čelíme ne-
přízni osudu.
Milí spoluobčané,

je znovu krásné slunečné a horké léto. Naštěstí nás dnes netíží 
strach a starosti července 1997. Přeji vám proto, abyste si na svých 
dovolených dobře odpočinuli a načerpali hodně sil do druhé polo-
viny roku. Mějte krásné dny.

Pavel Botek
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Zpravodajství

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 8. 6. 2017 se konalo  

16. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•	 písemné	zprávy	finančního	a	kontrol-

ního	výboru.
•	 Výroční	 zprávu	 společnosti	 Sirnaté	

lázně	Ostrožská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	Os-
trožská	Nová	Ves	za	rok	2016,

•	 informaci	 zaslanou	 dr.	 Stanislavem	
Gajdošem,	 předsedou	 Singulárního	
družstva	Ostrožská	Nová	Ves	o	vstu-
pu	družstva	do	likvidace	ke	dni	11.	4.	
2017,

•	 informace	 místostarostky	 obce	 o	 in-
vestičních	a	neinvestičních	akcích	pro-
bíhajících	 v	 roce	 2017	 v	 obci	 včetně	
jejich	finančního	plnění	k	8.	6.	2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 zveřejnění	zápisů	ze	zasedání	finanč-

ního	 výboru	 a	 zápisů	 ze	 zasedání	
kontrolního	 výboru	 za	 volební	 obdo-
bí	 2014/2018	 na	 webových	 stránkách	
obce,

•	 závěrečný	účet	obce	za	rok	2016	včet-
ně	 výsledku	 zprávy	 o	 přezkoumání	
hospodaření	 obce	 Ostrožská	 Nová	
Ves	za	rok	2016,	která	je	přílohou	zá-
věrečného	účtu	obce	za	rok	2016	a	ná-
pravných	opatření	k	této	zprávě,

•	 účetní	závěrku	obce	sestavenou	k	roz-
vahovému	dni	31.	12.	2016	včetně	pro-
tokolu	o	schválení	účetní	závěrky,	kte-
rý	tvoří	přílohu	č.	1	tohoto	usnesení,

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 3,	 které	 tvoří	
přílohu	č.	2	tohoto	usnesení,	a	kterým	
se	zvyšují	celkové	příjmy	o	157	000	Kč,	
celkové	výdaje	se	zvyšují	o	2	658	000	
Kč	a	celkové	financování	rozpočtu	se	
zvyšuje	o	2	501	000	Kč.

•	 v	souladu	s	usnesením	č.	ZO16/2017/10	
upravený	rozpočet	roku	2017	v	těchto	
závazných	ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 51 237 800 Kč
z toho:
Daňové příjmy 42 077 000 Kč
Nedaňové příjmy 6 600 000 Kč
Kapitálové příjmy 630 000	Kč
Přijaté dotace 1 930 800 Kč
Výdaje upravené celkem  97 036 000 Kč
z toho:
Doprava  8 040 000 Kč
Vodní hospodářství 6 791 000 Kč
Vzdělání  4 620 000 Kč
Kultura,	církve		
a	sdělovací	prostředky	 4 150 000 Kč
Tělovýchova  
a zájmová činnost 4 760 000 Kč
Bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj  5 165 000 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  2 037 000 Kč
Státní moc, státní správa,  
samosp. a pol. strany 56 280 000	Kč
Finanční operace  952 000 Kč
Vratky a ostatní transfery  120 000 Kč
Financování rozpočtu  
upravené celkem  45 798 200 Kč
z toho:
Krátkodobé financování 17 241 200 Kč 
Dlouhodobé financování  29 417 000 Kč
Splátky dlouhodobých  
půjčených prostředků  - 860  000 Kč

Upravený	rozpočet	obce	bude	zpracován	
pro	informační	systém	dle	platné	legisla-
tivy.

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	
bydlení	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 ve	
výši	300	000	Kč	s	roční	úrokovou	saz-
bou	2	%	p.	a.	a	dobou	splácení	8	let,	
panu	Aleši	Bobkovi	s	 tím,	že	poskyt-
nutí	účelového	úvěru	z	Fondu	bydlení	
bude	 zajištěno	 zřízením	 zástavního	
práva	 k	 nemovitosti	 žadatele.	 Zastu-
pitelstvo	obce	pověřuje	starostu	pod-
pisem	úvěrové	a	zástavní	smlouvy,

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	
bydlení	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 ve	
výši	200	000	Kč	s	roční	úrokovou	saz-
bou	2	%	p.	a.	a	dobou	splácení	5	let,	
paní	Ivetě	Střebovské	s	tím,	že	poskyt-
nutí	účelového	úvěru	z	Fondu	bydlení	
bude	 zajištěno	 zřízením	 zástavního	
práva	 k	 nemovitosti	 žadatele.	 Zastu-
pitelstvo	obce	pověřuje	starostu	pod-
pisem	úvěrové	a	zástavní	smlouvy,

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fon-
du	bydlení	obce	Ostrožská	Nová	Ves	
ve	 výši	 100	 000	 Kč	 s	 roční	 úrokovou	
sazbou	2	%	p.	 a.	 a	dobou	 splácení	8	
let,	manželům	Pavlíně	a	Lukáši	Fran-
tovým	s	tím,	že	poskytnutí	účelového	
úvěru	z	Fondu	bydlení	bude	zajištěno	
blankosměnkou	 vlastní.	 Zastupitel-
stvo	obce	pověřuje	starostu	podpisem	
úvěrové	a	směnečné	smlouvy,

•	 poskytnutí	neinvestiční	účelové	dota-
ce	z	rozpočtu	obce	2017	ve	výši	70	000	
Kč	pro	Orel	jednota	Ostrožská	Nová	
Ves	na	obnovu	fasády	budovy	Orlovny	
a	 ukládá	 sepsat	 se	 spolkem	 veřejno-
právní	smlouvu	v	souladu	se	zákonem	
č.	250/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravi-
dlech	územních	rozpočtů.	Zastupitel-
stvo	obce	pověřuje	starostu	podpisem	
veřejnoprávní	smlouvy,

•	 investiční	 účelové	 dotace	 z	 rozpoč-
tu	obce	2017	 ve	 výši	 	 500	000	Kč	TJ	
Ostrožská	Nová	Ves	na	obnovu	střeš-
ní	 krytiny	 a	 opláštění	 fasády	 budovy	
loděnice	 a	 ukládá	 sepsat	 se	 spolkem	
veřejnoprávní	 smlouvu	 v	 souladu	 se	

zákonem	č.	250/2000	Sb.,	o	rozpočto-
vých	 pravidlech	 územních	 rozpočtů.	
Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	veřejnoprávní	smlouvy,

•	 poskytnutí	peněžitého	daru	z	rozpoč-
tu	obce	2017	ve	výši		500	000	Kč	Řím-
skokatolické	farnosti	Ostrožská	Nová	
Ves	a	ukládá	sepsat	s	farností	darovací	
smlouvu.	Zastupitelstvo	pověřuje	sta-
rostu	podpisem	darovací	smlouvy,

•	 záměr	 směny	 pozemku	 obce	 par.	 č.	
1673/8	(ostatní	plocha,	ostatní	komu-
nikace)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	o	výměře	77	m2	za	pozemek	par.	
č.	5580	(ostatní	plocha,	ostatní	komu-
nikace)	o	výměře	79	m2,

•	 záměr	 nepeněžitého	 vkladu	 svého	
majetku	 –	 vodovodního	 řádu	 ozna-
čeného	„F-3“,	IPE	90	RC	DN	80	mm	
o	délce	80,01	m	v	ulici	Polní	a	zokru-
hování	vodovodních	řadů	„D-7“	a	„D-
4“	PE	110	mm	o	délce	412,9	m	v	uli-
cích	Školní	a	Obecnice	do	společnosti	
Slovácké	 vodárny	 a	 kanalizace,	 a.	 s.,	
Uherské	Hradiště,

•	 nezveřejnění	 záměru	 prodeje	 části	
pozemku	 obce	 par.	 č.	 2233	 (ostatní	
plocha,	 ostatní	 komunikace)	 v	 k.	 ú.	
Chylice	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	 výměře	 asi	 130	 m2.	 Zastupitelstvo	
obce	doporučuje	jednat	se	žadatelem	
o	dlouhodobém	pronájmu	předmětné	
části	pozemku,

•	 prodej	 pozemků	 obce	 par.	 č.	 593/3	
(ostatní	 plocha,	 manipulační	 plocha)	
o	výměře	39	m2	a	par.	č.	593/1	(ostatní	
plocha,	manipulační	plocha)	o	výmě-
ře	45	m2	v	k.	ú.	Chylice,	obce	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 sourozencům	 Martině	
Stalčíkové	 a	 Jaroslavu	 Bršlicovi	 za	
cenu	 581,-	 Kč/m2	 bez	 DPH	 s	 tím,	 že	
náklady	spojené	s	převodem	nemovi-
tosti	hradí	kupující	a	k	výsledné	ceně	
bude	zákonná	sazba	DPH	připočtena.	
Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	kupní	smlouvy,

•	 prodej	 pozemku	 obce	 par.	 č.	 1154/2	
(zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	 v	 k.	 ú.	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 obce	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 o	 výměře	 3	 m2	 manželům	
Anně	 a	 Petrovi	 Šišperovým	 za	 cenu	
276	 Kč/m2	 bez	DPH	 s	 tím,	 že	 nákla-
dy	 spojené	 s	 převodem	 nemovitosti	
hradí	kupující	a	k	výsledné	ceně	bude	
zákonná	 sazba	 DPH	 připočtena.	 Za-
stupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	kupní	smlouvy.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
•	 v	souladu	s	§17	odst.	7	písm.	a)	zákona	

č.	250/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravi-
dlech	 územních	 rozpočtů	 v	 platném	
znění	 s	 celoročním	 hospodařením	
obce	za	rok	2016,	a	to	bez	výhrad.	 
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Zpravodajství

Z jednání rady obce
Dne 2. 5. 2017 se konalo 

62. zasedání rady
Rada schválila:
•	 podpis	Dodatku	č.	1,	kterým	se	mění	

Smlouva	 o	 dílo	 uzavřená	 se	 společ-
ností	 Vodohospodářské	 stavby	 Ja-
vorník	 –	 CZ,	 s.	 r.	 o.	 Cena	 díla	 stav-
by	 „ZTV-prodloužení	 ulice	 Školní“	
se	 snižuje	 o	 odpočet	 části	 montáže	
veřejného	osvětlení	o	částku	117	261	
Kč	vč.	DPH	na	celkových	4	208	852	Kč	
vč.	DPH.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	dodatku,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 se	 společnos-
tí	 FLORSTYL,	 s.	 r.	 o.	 na	 zbudování	
mlatových	cest	v	parku	Hrdinů.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 podpis	Smlouvy	o	dílo	se	společností	
TEWIKO	 systems,	 s.	 r.	 o.	 na	 dodání	
herních	 prvků	 do	 odpočinkové	 zóny	
pro	 maminky	 s	 dětmi	 v	 ulici	 Nivky.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 vyřazení	 křovinořezu	 Husqvarna	 535	
RXT	z	užívání	z	důvodu,	že	výše	ceny	
opravy	 křovinořezu	 převyšuje	 cenu	
nového	stroje,

•	 zápis	kroniky	za	rok	2016.	Rada	obce	
ukládá	vytvořit	čistopis	kroniky	včetně	
příloh	a	elektronickou	podobu	zápisu	
kroniky	za	rok	2016,

•	 žádost	o	poskytnutí	příspěvku	formou	
věcného	 daru	 ve	 výši	 2	 500	 Kč	 pro	
Sbor	 dobrovolných	 hasičů	 Ostrožská	
Nová	Ves	na	soutěž	mladých	hasičů.

Rada bere na vědomí:
•	 návrh	a	zprávu	o	výsledku	hospodaře-

ní	obce	za	rok	2016	zaslaný	Krajským	
úřadem	ZK,	odborem	interního	audi-
tu	a	kontroly,	kontrolním	oddělením.	
Rada	obce	ukládá	zařadit	zprávu	o	vý-
sledku	hospodaření	obce	za	rok	2016	
do	 závěrečného	 účtu	 za	 rok	 2016.	
Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 Zápis	
č.255/2016/IAK	z	celkového	přezkou-
mání	 hospodaření	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	za	rok	2016	k	projednání	na	
zastupitelstvu	v	měsíci	červnu,

•	 informaci	 předsedy	 Singulárního	
družstva	Ostrožská	Nová	Ves	o	vstu-
pu	družstva	do	likvidace	ke	dni	11.	4.	
2017.	Rada	obce	ukládá	oslovit	vlast-
níky	pozemků	s	nabídkou	odkoupení	
jednotlivých	podílů	pozemků	obcí	Os-
trožská	Nová	Ves.

Rada ukládá:
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-

pitelstva	obce	záměr	směny	pozemku	
parc.	č.	1673/8	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	pozemek	parc.	 č.	5580	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves,

•	 zaslat	 v	 součinnosti	 s	 Povodím	 Mo-
ravy	s.	p.	vlastníkům	pozemků	v	ulici	

Kopánky	a	na	protějším	břehu	Chy-
lického	potoka	(Záhumenice)	žádost	
k	 odstranění	 oplocení	 z	 ochranné	
hráze.

Dne 16. 5. 2017 se konalo  
63. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 právu	 provést	

stavbu	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 4547/26	
v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 nutnou	
k	 vybudování	 příležitostného	 podél-
ného	 krátkodobého	 stání	 u	 budoucí	
knihovny.	 Rada	 obce	 ukládá	 doplnit	
chybějící	 údaje	 ve	 smlouvě	 a	 zajistit	
předložení	čistopisu.	Rada	obce	pově-
řuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	Smlouvy	o	právu	provést	stav-
bu	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 5114	 v	 k.	 ú.	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 nutnou	 k	 vybu-
dování	parkovacího	stání	před	RD	č.	
p.	175	zaslanou	Janou	a	Milanem	Ho-
rákovými.	 Rada	 obce	 pověřuje	 mís-
tostarostku	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 nájmu	 pozemku	
parc.	 č.	 7318	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 panu	 Josefu	 Ondrůškovi	 za	 úče-
lem	zbudování	podpěr	k	reklamnímu	
billboardu.	 Rada	 obce	 pověřuje	 sta-
rostu	podpisem	smlouvy,

•	 prodloužení	 doby	 platnosti	 Nájemní	
smlouvy	 na	 pronájem	 RD	 č.	 p.	 344	
paní	Haně	Herákové	do	31.	12.	2018,

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
pro	 rok	 2017	Lince	bezpečí,	Praha	8	
ve	výši	1	000	Kč,

•	 schvaluje	pronájem	pozemku	parc.	č.	
5037	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	prv-
nímu	žadateli	panu	Bronislavu	Dvou-
letému.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	 nájemní	 smlouvy.	 Rada	
obce	 ukládá	 odpovědět	 druhému	 ze	
žadatelů,

•	 prodloužení	místní	komunikace	v	uli-
ci	Nádražní	o	pozemky	parc.	č.	4555,	
4567	 a	 5082	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves.	Rada	obce	ukládá	zařadit	 rozší-
ření	MK	do	pasportu	místních	komu-
nikací.

Rada bere na vědomí:
•	 oznámení	o	udělení	výjimky	z	ochran-

ných	podmínek	zvláště	chráněných	ži-
vočichů	(čmeláka)	panu	Janu	Pipkovi,	
Praha	 7	 zaslané	 Krajským	 úřadem	
Zlínského	 kraje,	 Odborem	 životního	
prostředí	a	zemědělství.

Rada ukládá:
•	 zaslat	 České	 inspekci	 životního	 pro-

středí	 Brno	 odpověď	 na	 jimi	 zaslaný	
podnět,	že	se	nejedná	o	uložení	odpa-
dů,	 ale	 o	 zpevnění	 veřejně	 přístupné	
účelové	 komunikace	 na	 pozemcích	
v	 soukromém	 vlastnictví	 a	 v	 případě	
nutnosti	 musí	 řešit	 danou	 věc	 podá-

ním	trestního	oznámení	na	neznámé-
ho	pachatele,

•	 prověřit	pracovnicí	OÚ	výčet	pozem-
ků	 Pachtovní	 smlouvy	 zaslané	 spo-
lečností	ZEVOS,	a.	s.,	Uherské	Hra-
diště.	 V	 případě,	 že	 soupis	 pozemků	
bude	 totožný	 s	 předchozí	 smlouvou,	
pověřuje	rada	obce	starostu	podpisem	
nové	Pachtovní	smlouvy,

•	 vyvěsit	na	úřední	desku	záměr	proná-
jmu	pozemků	parc.	č.	10562	a	parc.	č.	
7895	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 projednat	 podrobněji	 žádost	 paní	
Blanky	 Vaníčkové	 o	 pronájem	 do-
mečku	a	poskytnutí	finanční	podpory	
na	 pořádaný	 příměstský	 tábor.	 Rada	
obce	ukládá	dořešit	žádost	na	dalším	
jednání	rady,

•	 pověřit	společnost	NVB	LINE,	s.	r.	o.	
osazením	dopravních	značek	na	míst-
ní	 komunikaci	 od	 Červenákového	
ke	 KOVOVÝROBĚ	 HOFFMANN,	
s.	 r.	 o.	 Rada	 obce	 ukládá	 projednat	
s	 Dopravním	 inspektorátem	 snížení	
rychlosti	v	ulici	Sportovní.	Rada	obce	
ukládá	 odpovědět	 žadateli	 KOVO-
VÝROBĚ	HOFFMANN	s.	r.	o.,

•	 vyvěsit	 na	 úřední	 desku	 záměr	 pro-
nájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5118/6	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 poděkovat	za	milý	dopis	pana	Josefa	
Kusáka.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	
dopis	na	dalším	jednání	zastupitelstva	
obce,

•	 vyvěsit	na	úřední	desku	záměr	prode-
je	pozemku	parc.	č.	1154/2	v	k.	ú.	Os-
trožská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	
předložit	 dořešení	 prodeje	 pozemku	
na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	
obce,

•	 vyvěsit	na	úřední	desce	záměr	proná-
jmu	kancelářských	prostor	na	hale.

Dne 30. 5. 2017 se konalo  
64. zasedání rady

Rada schválila:
•	 opatrovnictví	 pro	 nezletilého	 Samu-

ela	 Pechu	 z	 důvodů	 omezení	 odpo-
vědnosti	matky	Aleny	Pechové.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 vykonáváním	
funkce	 opatrovníka	 pro	 nezletilého	
Samuela	Pechu,

•	 přijetí	dotace	Zlínského	kraje	na	po-
řízení	 nové	 požární	 techniky.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy.	 Rada	 obce	 ukládá	 zařadit	
přijetí	 dotace	 do	 rozpočtu	 formou	
rozpočtového	opatření,

•	 Smlouvu	o	dílo	na	komplexní	údržbu	
obecních	pozemků	v	extravilánu	obce	
za	 cenu	 3	 Kč/m2	 bez	 DPH	 zaslanou	
společností	TOMAVA,	s.	r.	o.,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břeme-
ne,	 kabelové	 vedení	 NN,	 pojistková	
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skříň	na	parc.	č.	5232	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	za	cenu	1	210	Kč	vč.	DPH	
zaslanou	 společností	 E.ON	 Distribu-
ce,	a.	s.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 Obchodní	smlouvu	na	dodávání	pou-
kázek	 na	 stravování	 pro	 zaměstnan-
ce	 obce	 a	 uvolněné	 zastupitele	 obce	
zaslanou	 společností	 Edenred	 CZ,	
s.	 r.	 o.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
pro	 rok	 2017	 Oblastní	 charitě	 Uher-
ské	Hradiště	ve	výši	30	000	Kč.	Rada	
obce	 ukládá	 připravit	 Veřejnoprávní	
smlouvu.	 Rada	 obce	 pověřuje	 mís-
tostarostku	podpisem	smlouvy,

•	 žádost	 ředitelky	 Mateřské	 školy	 Os-
trožská	 Nová	 Ves	 o	 uzavření	 školky	
v	době	letních	prázdnin	2017	v	termí-
nu	od	15.	7.	do	13.	8.	2017,	1.	9.	2017	
a	7.	7.	2017	z	důvodů	čerpání	dovole-
né	 zaměstnanců	 a	 z	 technických	 dů-
vodů.	 Rada	 obce	 ukládá	 informovat	
občany	způsobem	obvyklým,

•	 nabídku	společnosti	J.	D.	PRODUC-
TION,	s.	r.	o.	na	vytvoření	propagač-
ního	videa	o	obci	za	cenu	18	150	Kč	
vč.	DPH,

•	 bezplatné	 zapůjčení	 prostor	 na	 do-
mečku	u	kostela	paní	Blance	Vaníčko-
vé	z	Domu	dětí	a	mládeže	Veselí	nad	
Moravou	 na	 pořádání	 příměstského	
tábora	 pro	 děti	 v	 termínu	 14.–18.	 8.	
2017.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	smlouvy	o	výpůjčce,

•	 termín	 a	 program	 16.	 Zastupitelstva	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 které	 se	
bude	 konat	 dne	 8.	 6.	 2017	 v	 17.00.	
Rada	obce	ukládá	informovat	občany	
způsobem	obvyklým	o	termínu	a	mís-
tu	konání	zastupitelstva	obce,

•	 změnu	 rozpisu	 rozpočtu	 v	 roce	 2017	
č.	 1,	 kterým	 se	 nemění	 závazné	 uka-
zatele.	 Změna	 rozpisu	 rozpočtu	 č.	 1	
je	 nedílnou	 součástí	 tohoto	 výpisu	
z	usnesení.

Rada bere na vědomí:
•	 výzvu	k	předložení	návrhů	do	1.	 roč-

níku	 ankety	 „Ocenění	 pečujících	
osob	 Zlínského	 kraje“	 pro	 rok	 2017	
zaslanou	 Zlínským	 krajem,	 Odbo-
rem	 sociálních	 věcí	 Krajského	 úřadu	
Zlínského	 kraje.	 Rada	 obce	 nebude	
předkládat	návrh	na	ocenění	pečující	
osoby	do	organizované	ankety.	Rada	
obce	 ukládá	 zveřejnit	 způsobem	 ob-
vyklým	 informaci	 o	 konané	 anketě	
„Ocenění	 pečujících	 osob	 Zlínského	
kraje“,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Hřbitov	 oprava	 zpevněných	 ploch	
parc.	 č.	 5910,	 5911,	 k.	 ú.	 Ostrožská	
Nová	Ves“.	Rada	obce	rozhodla	o	při-
dělení	zakázky	„Hřbitov	oprava	zpev-
něných	ploch	parc.	č.	5910,	5911,	k.	ú.	

Ostrožská	 Nová	 Ves“	 firmě	 FAIN-
STAV,	 s.	 r.	o.	 za	 cenu	337	951,19	Kč	
vč.	 DPH.	 Rada	 obce	 ukládá	 vyzvat	
firmu	k	předložení	čistopisu	Smlouvy	
o	dílo,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	a	hodnocení	nabídek	na	veřej-
nou	zakázku	na	stavební	práce	„Opra-
va	chodníku	ulice	Osvobození	I.	a	II.	
část“.	Rada	obce	rozhodla	o	přiděle-
ní	 zakázky	 „Oprava	 chodníku	 ulice	
Osvobození	I.	a	II.	část“	firmě	STRA-
BAG,	 a.	 s.	 za	 cenu	 1	 790	 549,30	 Kč	
vč.	 DPH.	 Rada	 obce	 ukládá	 vyzvat	
firmu	k	předložení	čistopisu	Smlouvy	
o	dílo.

Rada ukládá:
•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 za-

stupitelstva	 obce	 žádost	 o	 odkoupe-
ní	 obecního	 pozemku	 parc.	 č.	 2233	
v	k.	ú.	Chylice	zaslanou	Mgr.	Petrou	
Černou,

•	 předložit	zastupitelstvu	obce	a	dopo-
ručit	ke	schválení	Smlouvu	o	poskyt-
nutí	 půjčky	 z	 Fondu	 bydlení	 s	 paní	
Ivetou	 Střebovskou	 ve	 výši	 200	 000	
Kč	s	dobou	splácení	5	let.	Rada	obce	
ukládá	zajistit	doplnění	 informací	do	
žádosti,

•	 předložit	 zastupitelstvu	 obce	 a	 dopo-
ručit	 ke	 schválení	 Smlouvu	 o	 poskyt-
nutí	půjčky	 z	Fondu	bydlení	 s	panem	
Alešem	 Bobkem	 ve	 výši	 300	 000	 Kč	
s	 dobou	 splácení	 8	 let.	 Rada	 obce	
ukládá	 zajistit	 doplnění	 informací	 do	
žádosti,

•	 předložit	zastupitelstvu	obce	a	dopo-
ručit	ke	schválení	Smlouvu	o	poskyt-
nutí	půjčky	z	Fondu	bydlení	s	manželi	
Pavlínou	 a	 Lukášem	 Frantovými,	 ve	
výši	100	000	Kč	s	dobou	splácení	8	let.	
Rada	obce	ukládá	zajistit	doplnění	in-
formací	do	žádosti,

•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 za-
stupitelstva	obce	žádost	o	poskytnutí	
neinvestiční	dotace	ve	výši	70	000	Kč	
Jednotě	Orla	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 za-
stupitelstva	obce	žádost	o	poskytnutí	
daru	ve	výši	500	000	Kč	Římskokato-
lické	farnosti,	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 zaslat	 společnosti	 GEOCENTRUM,	
spol.	s.	r.	o.	vyjádření	bez	připomínek	
k	 pozemkové	 úpravě	 katastrálního	
území	Hluk.

Rada neschválila:
•	 poskytnutí	 daru	 Zdravotnímu	 ústavu	

paliativní	 a	 hospicové	 péče	 PAHOP,	
z.	ú.,

•	 žádost	o	finanční	podporu	vydání	pu-
blikace	 o	 první	 pomoci	 zveřejněním	
inzertní	reklamy	ve	zmiňované	příruč-
ce	zaslanou	společností	Český	červený	
kříž,

•	 nabídku	 na	 aktualizaci	 digitálního	
povodňového	plánu	zaslaného	společ-
ností	ENVIPARTNER,	s.	r.	o.

Rada doporučuje:
•	 poskytnutí	 neinvestiční	 dotace	 z	 roz-

počtu	 obce	 pro	 rok	 2017	 ve	 výši	
500	000	Kč	na	opravu	budov	loděnice	
a	areálu	kanoistiky.	Rada	obce	ukládá	
předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	obce	žádost	o	poskytnutí	ne-
investiční	dotace.

Dne 13. 6. 2017 se konalo  
65. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 nájmu	 části	 po-

zemku	parc.	č.	5118/1	v	k.	ú.	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 s	 paní	 Soňou	 Dosou-
dilovou	za	cenu	200	Kč	za	rok.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 nájmu	 pozem-
ků	 parc.	 č.	 10562	 o	 výměře	 1187	 m2	

a	parc.	č.	7895	o	výměře	271	m2	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	s	panem	Pavlem	
Juráskem	 za	 cenu	 525	 Kč	 za	 rok.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 nájmu	 části	 po-
zemku	parc.	č.	5235/1	o	výměře	10	m2	

v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	s	paní	Vě-
rou	 Marťanovou	 za	 cenu	 100	 Kč za	
rok.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 podpis	Smlouvy	o	nájmu	prostor	slou-
žících	k	podnikání	na	adrese	Dědina	
1012	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 s	 panem	
Ing.	 Tomášem	 Margetíkem	 za	 cenu	
500	Kč	za	měsíc.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	Smlouvy	o	zřízení	věcného	bře-
mene,	venkovní	vedení	NN,	betonový	
sloup,	uzemnění	na	parc.	č.	493,	494,	
5118/1,	 5121,	 5119	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	
Nová	Ves	za	cenu	29	040	Kč	vč.	DPH	
se	společností	E.ON	Distribuce,	a.	 s.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 podpis	Smlouvy	o	dílo	se	společností	
STRABAG,	 a.	 s.	 na	 stavbu	 „Oprava	
chodníku	 ul.	 Osvobození“	 za	 cenu	
1	790	549,30	Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	
pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 na	 stavbu	
„Hřbitov	–	oprava	zpevněných	ploch“	
za	cenu	337	951,19	Kč	vč.	DPH	se	spo-
lečností	FAINSTAV,	s.	r.	o.	Rada	obce	
pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zajištění	 zpětného	
odběru	elektrozařízení	se	společností	
ASEKOL,	 a.	 s.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy,

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	pro	
rok	 2017	 ve	 výši	 15	 000	 Kč	 Diakonii	
ČCE	–	středisku	CESTA.	Rada	obce	
pověřuje	 místostarostu	 podpisem	 ve-
řejnoprávní	smlouvy,

•	 předložené	 rozhodnutí	 zadavatele	
o	 výběru	 dodavatele	 na	 veřejnou	 za-
kázku	Areál	obecního	úřadu	Ostrož-
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ská	 Nová	 Ves	 (vybavení	 interiéru).	
Nejnižší	 nabídku	 podala	 společnost	
Dřevozpracující	 výrobní	 družstvo,	
Jaroměřice	 nad	 Rokytnou	 za	 cenu	
4	 863	 014	 Kč	 vč.	 DPH.	 Rada	 obce	
ukládá	vyzvat	firmu	k	předložení	čis-
topisu	Smlouvy	o	dílo,

•	 nabídku	 na	 pořádání	 výstav	 v	 roce	
2018	 v	 nově	 otevřené	 galerii	 obce	
předloženou	panem	Janem	Botkem,

•	 podpis	Dodatku	č.	15	k	Vnitřní	směr-
nici,	 která	 se	 týká	 úpravy	 čl.	 11	 po-
skytování	 stravenek	 zaměstnancům	
a	uvolněným	členům	zastupitelstva.

Rada bere na vědomí:
•	 Protokol	 o	 kontrole	 č.	 667/17/781	 za	

kontrolované	období	1.	5.	2014	do	31.	
1.	2017	zaslaný	Okresní	správou	soci-
álního	zabezpečení,	Uherské	Hradiš-
tě.	Kontrola	proběhla	bez	závad,

•	 poděkování	 za	 účast	 na	 „Víkendu	
otevřených	památkových	domků“	za-
slaný	Regionem	Slovácko,	sdružením	
pro	rozvoj	cestovního	ruchu,	Uherské	
Hradiště.	 Rada	 obce	 ukládá	 předat	
dopis	správcům	památkového	domku,

•	 rozsudek	 zaslaný	 JUDr.	 Lucií	 Ka-
vanovou	 proti	 žalovanému	 Zdeňku	
Herákovi,	o	zaplacení	18	292,80	Kč	za	
neuhrazené	stočné,

•	 oznámení	 Sítě	 mateřských	 center	
o	změně	názvu	na	Síť	pro	rodinu,	jejíž	
součástí	 je	 i	 DDM	 Uherský	 Ostroh,	
který	v	obci	organizuje	Mateřské	cen-
trum	Zvoneček,

•	 žádost	 o	 odkup	 singulárních	 podílů	
od	 paní	 Boženy	 Benešové	 za	 cenu	
15	 Kč/m2	 a	 ukládá	 předložit	 odkup	
na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	
obce,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Rekonstrukce	 ul.	 Sadová	 v	 Ostrož-
ské	 Nové	 Vsi“.	 Rada	 obce	 rozhodla	
o	 přidělení	 zakázky	 „Rekonstrukce	
ul.	Sadová	v	Ostrožské	Nové	Vsi“	fir-
mě	 Porr,	 a.	 s.	 za	 cenu	 3	 846	 524	 Kč	
vč.	 DPH.	 Rada	 obce	 ukládá	 vyzvat	
firmu	k	předložení	čistopisu	Smlouvy	
o	dílo,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Stavební	 úpravy	 místní	 komunikace	
a	 chodníku“.	 Rada	 obce	 rozhodla	
o	přidělení	zakázky	„Stavební	úpravy	
místní	komunikace	a	chodníku“	firmě	
STRABAG,	a.	s.	za	cenu	1	959	635	Kč	
vč.	 DPH.	 Rada	 obce	 ukládá	 vyzvat	
firmu	k	předložení	čistopisu	Smlouvy	
o	dílo.

Rada ukládá:
•	 zpracovat	 geometrický	 plán	 parcel	

u	 garáží	 na	 ulici	 Sportovní.	 Nákla-
dy	 na	 pořízení	 geometrického	 plánu	
budou	 hrazeny	 rovným	 dílem	 obcí	

a	panem	Strakou.	Rada	obce	ukládá	
předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	obce	záměr	směny	pozemků	
u	garáží	v	ulici	Sportovní.

Rada neschválila:
•	 žádost	 o	 finanční	 podporu	 slavností	

na	 Javořině	 pro	 rok	 2017	 zaslanou	
přípravným	 výborem	 Javořických	
slavností.

Dne 27. 6. 2017 se konalo  
66. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	Kupní	smlouvy	zaslané	společ-

ností	 Dřevozpracující	 výrobní	 druž-
stvo,	 Jaroměřice	 nad	 Rokytnou	 na	
dodávku	 vybavení	 interiéru	 na	 akci	
„Areál	 obecního	 úřadu	 v	 Ostrožské	
Nové	 Vsi“	 za	 cenu	 4	 863	 014	 Kč	 vč.	
DPH.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	Kupní	smlouvy,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 na	 akci	 „Sta-
vební	 úpravy	 místní	 komunikace	
a	 chodníku	 ulice	 Spojovací“	 za	 cenu	
1	959	635	Kč	vč.	DPH	se	společností	
STRABAG,	a.	s.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	Smlouvy	o	dílo,

•	 podpis	Smlouvy	o	zřízení	 služebnosti	
na	pozemku	parc.	č.	5260	v	k.	ú.	Ost-
rožská	Nová	Ves	za	cenu	1	694	Kč	vč.	
DPH	se	společností	Česká	telekomu-
nikační	infrastruktura,	a.	s.,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zajištění	 přelož-
ky	 plynárenského	 zařízení	 a	 úhradě	
nákladů	 s	 ní	 souvisejících	 týkající	 se	
stavby	„Areál	obecního	úřadu	Ostrož-
ská	Nová	Ves“	se	společností	GasNet,	
s.	 r.	 o.	 Rada	 obce	 schvaluje	 podpis	
Smlouvy	o	budoucí	smlouvě	o	zřízení	
věcného	 břemene	 na	 pozemku	 parc.	
č.	 5114	 a	 278	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	smluv,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 akci	 „Re-
konstrukce	 ulice	 Sadová“	 za	 cenu	
3	846	524	Kč	vč.	DPH	se	společností	
PORR,	a.	s.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostu	podpisem	Smlouvy	o	dílo,

•	 plánovací	smlouvu	o	zbudování	veřej-
né	 infrastruktury	 v	 lokalitě	 prodlou-
žení	 ulice	 Školní	 uzavřenou	 s	 	 paní	
Veronikou	 Veselou	 a	 panem	 Janem	
Doruškou.	 Rada	 obce	 pověřuje	 sta-
rostu	podpisem	smlouvy,

•	 plánovací	smlouvu	o	zbudování	veřej-
né	infrastruktury	v	lokalitě	prodlouže-
ní	ulice	Školní	uzavřenou	s	paní	Bar-
borou	Stuchlíkovou	a	panem	Josefem	
Klimoszem.	Rada	obce	pověřuje	 sta-
rostu	podpisem	smlouvy,

•	 žádost	 pana	 Michala	 Fojty	 o	 snížení	
poplatku	za	stočné	z	důvodů	poruchy	
vodovodu.	 Rada	 obce	 ukládá	 při	 vy-
účtování	 stočného	 za	 rok	 2016/2017	
fakturovat	žadateli	částku	odpovídají-
cí	 průměrné	 spotřebě	 domácnosti	 za	
poslední	3	roky,	tj.	2	140	Kč	vč.	DPH,

•	 nepřistoupení	 ke	 spolupráci	 se	 spo-
lečností	 Novodobá	 sanitka,	 Uherské	
Hradiště	 zajišťující	 přepravu	 osob	
z	 a	 do	 nejrůznějších	 zdravotnických	
zařízení,

•	 bezúplatný	zábor	části	pozemku	před	
parc.	 č.	 1025	 po	 dobu	 2	 měsíců	 pro	
pana	Františka	Hyráka,

•	 nepovolení	 výjimky	 ze	 zákazu	 vjez-
du	 do	 ulice	 spojující	 ulici	 Sportovní	
a	 Dědina	 od	 KOVOVÝROBY	 HO-
FFMANN	 pro	 výjezd	 kombajnu	 na	
pole	žadatele	pana	Josefa	Machálka,

•	 žádost	Mysliveckého	spolku	JEZERA	
Ostrožská	Nová	Ves	o	poskytnutí	věc-
ného	daru	do	tomboly	do	výše	600	Kč,

•	 změnu	 rozpisu	 rozpočtu	 v	 roce	 2017	
č.	 2,	 kterým	 se	 nemění	 závazné	 uka-
zatele.

Rada bere na vědomí:
•	 zápis	 z	 roční	 prověrky	 bezpečnosti	

a	ochrany	zdraví	při	práci	2017	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	zaslaný	Agentu-
rou	Bezpečná	práce,	Olomouc.	Rada	
obce	 ukládá	 odstranit	 zjištěné	 nedo-
statky,

•	 závěrečné	 vyhodnocení	 akce	 operač-
ního	programu	Životní	prostředí	Pod-
pora	 zkvalitnění	 nakládání	 s	 odpady	
a	 odstraňování	 starých	 ekologických	
zátěží	–	„Systém	sběrných	dvorů	Os-
trožská	 Nová	 Ves“	 zaslaný	 Státním	
fondem	životního	prostředí	ČR,	Pra-
ha	11.	Obec	je	povinna	dodržet	pod-
mínky	udržitelnosti	projektu,

•	 Výroční	zprávu	za	rok	2016	zaslanou	
Oblastní	charitou	Uherské	Hradiště.

Rada ukládá:
•	 předat	 nabídku	 spolupráce	 při	 po-

řádání	 putovní	 výstavy	 „Stromy	 re-
publiky	 Zlínského	 kraje“	 panu	 Janu	
Botkovi	a	Sirnatým	lázním	Ostrožská	
Nová	Ves,

•	 vydat	 na	 žádost	 Bc.	 Marie	 Kusáko-
vé,	 DiS.	 souhlas	 s	 umístěním	 sídla	
základní	 školy	 Bc.	 Marie	 Kusákové,	
DiS.	 v	 pronajatém	 domě	 na	 adrese	
Dědina	 č.	 p.	 5,	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	
Rada	obce	ukládá	uvést	do	vyjádření	
stanovisko,	že	se	 jedná	o	soukromou	
školu	a	obec	nemá	k	této	škole	žádné	
nadřízené	postavení.

Novoveské hody 2017
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	a	novoveská	chasa	oznamuje	občanům	
a	příznivcům	novoveských	hodů,	že	letošní	hody	se	budou	konat	

v	termínu	od		29.	září		2017	do	1.	října	2017.
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Výstava bonsají na hasičské zbrojnici
Ve	dnech	3.	a	4.	června	se	na	Hasičské	zbrojnici	v	Ostrožské	

Nové	Vsi	uskutečnila	1.	výstava	Moravské	bonsajové	skupiny.
K	vidění	bylo	přes	40	bonsají	pěstovaných	členy	této	skupi-

ny	z	velké	části	Moravy.	Největší	zájem,	téměř	130	návštěvní-
ků	této	výstavy,	vzbudily	v	tu	dobu	kvetoucí	Japonské	Azalky.	
V	neděli	odpoledne	pak	byla	možnost	vidět	postup	tvarování	
u	borovice.	Tuto	ukázku	demonstroval	Libor	Kajš,	jež	svými	

znalostmi	a	zkušenostmi	tuto	skupinu	vede.	Velmi	nás	potěši-
la	kniha	návštěv,	kde	byla	spousta	kladných	ohodnocení	a	vý-
zev	k	dalšímu	pořádání	výstavy.	Velké	poděkování	patří	Obci	
Ostrožská	Nová	Ves	a	Sboru	dobrovolných	hasičů	Ostrožská	
Nová	 Ves	 za	 poskytnutou	 pomoc	 a	 podporu	 s	 uspořádáním	
výstavy.

Petr Kostrůnek

Ze života obce

Jak se daří realizovat naplánované akce
Období	prázdnin,	dovolených	a	odpočinku	je	v	plném	prou-

du,	ale	 zhotovitelé	našich	naplánovaných	oprav	a	 investičních	
akcí	mají	plné	ruce	práce.	Na	konci	měsíce	května	byly	dokon-
čeny	mlatové	chodníky	v	parku	Hrdinů	na	ulici	Lhotská.

Na	konci	měsíce	června	byly	zahájeny	práce	na	opravě	chod-
níků	a	cesty	v	dolní	časti	hřbitova.	Začátkem	měsíce	července	se	
konečně	dočkaly	nejen	malé	děti	nových	herních	prvků	v	pro-
storu	restaurace	u	Dřeváku.	Tím	došlo	k	obnovení	zastaralého	
a	poškozeného	hřiště	v	této	části	obce.		Prostor	v	parku	Hrdinů	
a	u	Dřeváku	bude	také	osazen	novými	lavičkami.	Dále	začátkem	
měsíce	července	byly	zahájeny	práce	na	vybudování	nové	silni-
ce,	 chodníku	a	parkovacích	míst	v	ulici	Sadová.	Ve	druhé	po-
lovině	měsíce	budou	zahájeny	práce	na	opravách	chodníků	na	
ulici	Osvobození	a	vybudování	nové	místní	komunikace	a	chod-
níku	spojující	ulici	Dolní	a	Za	Kostelem.	Prosíme	všechny	ob-
čany	o	trpělivost	a	shovívavost	při	realizaci	těchto	akcí.	Určitě	
všem	občanům	v	daných	lokalitách	způsobí	probíhající	práce	na	
budování	nových	chodníků,	místních	komunikací	a	parkovacích	
míst	 značné	 komplikace,	 ale	 musíme	 vydržet	 a	 věřit	 tomu,	 že	
výsledek	bude	stát	za	to.	Další	investiční	akcí,	jejímž	investorem	
je	Obec	Ostrožská	Nová	Ves,	je	výstavba	nové	budovy	obecního	
úřadu,	nové	knihovny	a	rekonstrukce	budovy	bývalého	kina.	Re-
konstrukce	budovy	bývalého	kina	a	výstavba	nových	budov	bude	
s	největší	pravděpodobností	s	předstihem	stavební	firmou	WW	
Wachal,	a.s.	na	konci	měsíce	července	ukončena.		Po	předání	bu-
dov		je	nutné	však	budovy	vybavit		nábytkem,	jejímž	zhotovite-
lem	se	na	základě	výběrového	řízení	stala	firma	Dřevozpracující	
výrobní	družstvo	Jaroměřice	nad	Rokytnicí.	Úkolem	této	firmy	
je	budovy	vybavit	do	konce	měsíce	října,	aby	mohlo	dojít	dne	18.	
11.	2017	k	slavnostnímu	otevření	 této	velkolepé	 investice	naší	
obce.	Další	investiční	akce,	která	bude	snad	do	konce	prázdnin	
zcela	dokončena,	je	stavba	nové	příjezdové	cesty	a	chodníku	do	
sirnatých	lázní	a	zrušení	nebezpečného	železničního	přejezdu.	
Investorem	 této	 stavby	 je	 Správa	 železniční	 a	 dopravní	 ces-
ty	Olomouc,	která	také	celou	akci	financuje.	Na	výstavbu	celé	
akce	byla	vyčleněna	částka	30	milionů	korun.	I	přes	počáteční	
komplikace	při	zahájení	prací,	velkou	nespokojenost	a	množství	
ne	vždy	příjemných	kritik	od	uživatelů	cyklostezky	na	předsta-
vitele	 obce,	 se	 podařilo	 realizující	 firmě	 v	 polovině	 července	
zbudovat	cestu	do	podoby,	aby	mohlo	být	povoleno	předčasné	
užívání	stavby.	Ale	jelikož	budou	práce	na	stavbě	i	nadále	po-
kračovat,	žádáme	uživatele	této	cesty,	aby	projížděli,	případně				

procházeli,	se	zvýšenou	opatrností,	jelikož	se	bude	nadále	pro-
jíždět	stavbou.	Z	výčtu	zahájených	prací	 lze	usoudit,	že	v	naší	
obci	se	určitě	nezahálí,	ale	stále	se	v	ní	něco	buduje.		Popřejme	
realizujícím	firmám	hodně	zdaru,	sil	a	spoustu	slunečných	dnů,	
aby	se	jim	podařily	akce	dokončit	ve	stanovených	termínech	ke	
spokojenosti	všech	občanů.	Také	jim	a	všem	občanům	přejeme	
krásné	období	prázdnin,	dovolených	a	období	odpočinku,	aby-
chom	načerpali	spoustu	sil,	které	budeme	po	létě	určitě	všichni	
potřebovat.

Jaroslava Bedřichová
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Novoveský kříž obnoven
Před	časem	se	v	Profilu	psalo	o	zá-

měru	 obnovit	 starobylý	 kamenný	 kříž	
na	rohu	ulice	Dolní	a	Lhotská.	Na	jaře	
tento	kamenný	památník	skutečně	zmi-
zel.	Nyní	stojí	ve	své	původní	kráse.	Re-
staurování	bylo	opravdu	potřebné.	Mís-
ty	 byl	 poškozen	 mechanicky,	 na	 jeho	
stavu	se	podepsalo	ovzduší,	povrch	byl	
pokryt	mechy	a	lišejníky.	Při	přesazení	
(původně	 byl	 kříž	 obrácen	 k	 západu)	
došlo	 k	 nesprávnému	 poskládání	 jed-
notlivých	částí,	nápis,	který	byl	ošlehán	
vodou	a	větrem	byl	dlouho	těžko	čitelný	
a	nakonec	těžce	poškozen	neodborným	
zásahem.

Restaurování	 mělo	 několik	 fází.	
Nejprve	 bylo	 nutné	 kříž	 očistit.	 Prask-
liny	byly	vyspraveny	injektáží	a	celý	kříž	
byl	 natřen	 přípravkem,	 který	 jej	 má	
chránit	 proti	 mechům	 a	 řasám.	 Násle-
dovalo	 zpevnění	 kamene	 prostředkem	
IMESTA	 	 IFEST	 100%.	 Poškozené	
části	 byly	 doplněny	 (dotmeleny).	 Po-
slední	 nátěr	 byl	 ochranný	 proti	 vodě	
a	vlhkosti.

Největší	 problém	 představoval	 po-
ničený	nápis,	který	obsahoval	původně	
cenné,	 naštěstí	 ještě	 ve	 vhodnou	 dobu	
zachycené	informace.	Bohužel,	třebaže	
panu	 starostovi	 Pavlu	 Botkovi	 a	 paní	
místostarostce	 Jaroslavě	 Bedřichové	
hodně	záleželo	na	rekonstrukci	nápisu,	
nebylo	možné	uvést	jej	do	zcela	původ-
ní	podoby.	Přesto	můžeme	přečíst	pů-
vodní	text	Crux	Jesu	Filii	Dei	salva	nos	et	a	futuris	malis	protege	
nos.	Původně	byla	v	textu	výrazně	vyznačena	písmena	s	římskou	
číselnou	hodnotou.	I	je	v	textu	osmkrát,	V	pětkrát,	X	jedenkrát,	
L	třikrát,	C	jedenkrát,	D	jedenkrát,	M	jedenkrát,	což	dohroma-
dy	dává	letopočet,	kdy	byl	kříž	vystavěn,	tedy	1793.	Kříž	je	tedy	
vedle	bývalého	dvora,	přízemí	fary,	kostela	a	Boží	muky	barokní	
památkou	z	18.	století.	Jsme	rádi,	že	tato	památka	má	své	přes-
né	historické	zařazení.

Kdo	stavbu	kříže	financoval	a	proč	byl	kříž	postaven,	nevíme.	
Nelze	však	zcela	vyloučit,	že	se	nepodaří	někdy	tohle	vypátrat,	
někteří	místní	historikové	dokáží	objevit	zcela	nečekané	infor-
mace.	Stejně	tak	se	snad	podaří	objevit	i	jméno	kameníka,	pro-
tože	křížů	s	totožným	provedením	je	v	okolí	několik.

Latinský	nápis	na	kříži	můžeme	přeložit	 takto:	Kříži	 Ježíše,	
Syna	Božího,	spas	nás	a	ochraňuj	nás	od	budoucího	zla.	Tato	myš-
lenka	souzní	s	chorálem	k	poctě	patrona	našeho	kostela	sv.	Václa-

va	–	„nedej	zahynouti	nám,	ni	budoucím“.	
Nevíme,	 jaká	 budoucí	 zla	 měl	 na	 mysli	
budovatel	kříže	v	roce	1793,	ale	tato	my-
šlenka	 je	 stále	 aktuální.	 Každý	 můžeme	
vnímat	možná	budoucí	zla	 trochu	 jinak,	
ale	povědomí	o	mnohých	zlech,	která	nás	
ohrožují	dnes	a	v	naší	budoucnosti	 jsou	
evidentní.	První	zlo	je	naše	osobní.	Podle	
Aristotela	je	zlo	nedostatkem	dobra,	tedy	
zlo	 v	 nás	 je	 nedostatek	 našich	 ctností.	
A	 dnes	 je	 snaha	 o	 ctnostech	 nemluvit.	
Přitom	bez	ctností	se	nevyhneme	budou-
címu	 zlu.	 Základní	 ctnosti	 duchovního	
rázu	jsou	víra,	naděje	a	láska.	A	pak	jsou	
tak	 zvané	 kardinální	 ctnosti:	 moudrost,	
spravedlnost,	 statečnost	 a	 uměřenost.	
Budeme-li	 v	 sobě	 tyto	 ctnosti	 budovat,	
budeme	se	varovat	budoucího	zla.	A	pak	
jsou	zla,	která	jsou	mimo	nás	a	ohrožují	
naši	budoucnost.	Jedním	zlem,	které	nás	
bezprostředně	ohrožuje,	je	sounáležitost	
s	 nadnárodní	 teroristickou	 organizací,	
která	páchá	zlo	v	různých	částech	světa,	
rozvrací	celé	státy,	dopouští	se	válečných	
zločinů,	což	přivede,	a	už	přivádí,	reakci	
toho	 světa,	 kam	 toto	 organizované	 zlo	
zasáhlo.	 Důsledkem	 jsou	 proudy	 mus-
limských	migrantů,	kteří	chtějí	zničit	naši	
civilizaci.	 Známý	 zákon	 akce	 a	 reakce	
v	 praxi.	 A	 pak	 nás	 dnes	 a	 v	 budoucnu	
ohrožuje	 jiné	 nadnárodní	 zlo,	 do	 které-
ho	jsme	se	namočili,	a	to	je	snaha	zničit	
vše,	co	vytvářelo	po	půldruhého	tisíciletí	
Evropu,	čili	snaha	zničit	národy,	národní	

státy,	křesťanství,	římské	právní	zásady	i	základy	řecké	filozofie.	
Místo	toho	se	vnucují	zrůdné	ideologie	tenderu	a	multikultura-
lismu.	Toto	organizované	zlo	z	nás	dělá	kolonii,	usiluje	o	vymý-
vání	mozků	a	zaplavení	naší	země	národy,	které	nás	chtějí	zničit.	
Tak	můžeme	rozjímat	nad	nápisem	u	novoveského	kříže.		A	jistě	
mnohé	napadne	bolest	matky	nad	utrpením	vlastního	dítěte,	jak	
je	 to	 na	 našem	 kříži	 zobrazeno.	 Nejen	 bolest	 Marie	 nad	 jejím	
ukřižovaným	synem	Ježíšem,	ale	 i	 bolest	 rodičů	nad	budoucím	
zlem,	které	hrozí	zasáhnout	 jejich	děti.	A	mnozí	mohou	pomy-
slet	na	Jidáše,	který	si	vzal	na	starost,	jak	umučení	Mariina	syna	
v	praxi	uskutečnit.	A	tak	patří	poděkování	vedení	naší	obce,	že	
zabezpečením	restaurování	tohoto	kříže	jsme	vyzváni	jak	k	úsilí	
o	ctnosti	v	osobním	životě,	tak	jsme	také	vyzváni	k	bdělosti	nad	
vnějším	 zlem,	 které	 ohrožuje	 budoucnost	 dětí,	 mládeže,	 rodin	
v	naší	obci	i	v	naší	zemi.

Vladimír Teťhal

Ze života obce

Mládež nebo prasátka
Dětská	hřiště	by	měla	být	místem	příjemným,	čistým,	kde	děti	rády	trá-

ví	svůj	volný	čas.	Jsem	ráda,	že	i	u	nás	v	Ostrožské	Nové	Vsi	máme	spous-
tu	krásných	hřišť	se	zajímavými	herními	prvky,	kde	s	dcerkami	rády	cho-
díme.	Poslední	dobou	tam	ale	bohužel	spíše	uklízíme,	než	si	hrajeme.	Na	
trávě	a	v	kamínkách	se	povalují	prázdné	krabičky	od	cigaret	a	nedopalky,	
spousta	obalů	od	brambůrek,	různých	sladkostí,	prázdné	PET	lahve,	ple-
chovky	od	energy	drinků	a	skleničky	od	nápojů.	To	je	seznam	toho,	co	má	
v	oblibě	naše	mládež,	která	tam	dle	všeho	také	ráda	tráví	volné	chvilky.

Prosím	 tak	 rodiče,	 aby	 se	 pokusili	 promluvit	 se	 svými	 mládežníky	
o	tom,	že	existují	odpadkové	koše,	které	jsou	opravdu	na	každém	hřišti	
a	používali	je.	A	i	my	dospělí	buďme	dětem	příkladem	a	veďme	je	k	čistotě	
a	pořádku,	mnohdy	jsou	to	právě	děti,	které	tvoří	naše	zrcadlo.

Vendula Karafiátová
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P. Antonín Kupka 1939 – 2017
V	 poslední	 májový	 den	 ze-

mřel	 bývalý	 novoveský	 duchovní	
správce	 P.	 Antonín	 Kupka.	 Jeho	
pozemský	 život	 se	 uzavřel,	 těles-
né	pozůstatky	byly	uloženy	v	Lu-
hačovicích,	 kde	 postavil	 kostel	
a	zůstaly	vzpomínky,	 jeho	knížka	
memoárů,	stopa,	kterou	zanechal	
v	srdcích	lidí.

Bylo	 jaro	 1985.	 Dlouholetý	
administrátor	 a	 čestný	 kanovník	
P.	 Otakar	 Holub	 se	 chystal	 na	
odpočinek.	 Bylo	 mu	 jedenase-
dmdesát	 a	 prohlásil,	 že	 ještě	 le-
tos	 zemře.	 Biskup	 Josef	 	 Vrana	

z	Olomouce	se	jej	ptal,	koho	by	rád	viděl	jako	svého	nástupce	
a	on	navrhl	kaplana	z	Bílovic	Pavla	Ambroze.	V	Olomouci	se	
však	řešil	problém	i	z	širšího	hlediska.	Tak	se	začalo	proslýchat,	
že	přijde	nějaký	Antonín	Kupka	ze	severu	Moravy.	Zjistilo	se	
v	diecézním	katalogu,	že	je	mu	46	let	a	že	byl	vysvěcen	v	roce	
1963,	že	je	původem	vlastně	ze	Zlína,	říkalo	se	tehdy	Gottwal-
dov,	že	je	v	nějakých	Skorošicích.	Byla	to	změna	ve	vedení	far-
nosti	po	36letech,	napětí	bylo	pochopitelné,	třebaže	byla	důvě-
ra,	že	snad	biskup	dobře	vybere.

Celá	záležitost	však	měla	své	pozadí,	o	kterém	se	v	Nové	Vsi	
nevědělo.	 P.	 Kupka	 byl	 kněz	 aktivní.	 Nikdy	 nevystupoval	 proti	
režimu,	ostatně	jeho	otec	určitou	dobu	pracoval	jako	předseda	
JZD,	přesto	duchovní	a	stavební	aktivita	bila	do	očí	a	ne	všichni	
církevní	 tajemníci	 sledovali	 náboženské	 hnutí	 lhostejně.	 Navíc	
probíhal	jubilejní	rok	sv.	Metoděje	s	dvěma	historickými	poutě-
mi	na	Velehradě,	náboženský	život	se	zvedal,	režim	byl	už	vcelku	
liberální.	Ale	severomoravský	krajský	církevní	 tajemník	dal	do	
Olomouce	vědět,	že	buď	půjde	P.	Kupka	z	kraje	pryč,	nebo	přijde	
o	státní	souhlas	k	výkonu	kněžské	služby.	Biskup	Vrana	a	jeho	
generální	vikář	Vymětal,	na	které	zahraniční	rozhlas	chrlil	oheň	
a	síru,	že	jsou	kolaboranti	a	papež	jejich	jména	nechtěl	ani	sly-
šet,	obratnou	diplomacií	i	aktivní	prací	křísili	náboženský	život	
a	uměli	si	poradit.	V	pravý	čas	se	obrátili	na	církevní	tajemníky	
na	 jihu	Moravy	 s	 tím,	 že	 žádají	o	 státní	 souhlas	pro	Antonína	
Kupku	 jako	administrátora	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Souhlas	byl	
vydán	dříve,	než	dorazily	posudky	církevního	 tajemníka	z	Ost-
ravy.	 A	 nyní	 se	 už	 nehodilo	 couvnout	 a	 slovo	 vzít	 zpět.	 Vždyť	
souhlas	požadoval	biskup	Vrana,	který	právě	z	rukou	preziden-
ta	Gustáva	Husáka	obdržel	nejvyšší	 státní	vyznamenání	–	Řád	
republiky.	 A	 tak	 byl	 od	 prázdnin	 1985	 ustanoven	 P.	 Antonín	
Kupka	administrátorem	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Hromadu	téměř	
mrtvých	pohraničních	farností	vyměnil	za	jednu	živou	a	dobrou	
farnost	na	Slovácku.	Hotový	zázrak.	Takové	zázraky	uměl	biskup	
Vrana.	 Uherskohradišťský	 církevní	 tajemník,	 když	 se	 z	 pozdě	
přišlých	papírů	dozvěděl,	kdo	přichází	na	jeho	okres,	byl	velmi	
nazloben	 a	 zasáhl.	 Okamžitě	 ať	 si	 biskup	 pozve	 administráto-
ra	Kupku	na	kobereček.	A	tak	na	nejbližší	kněžské	konferenci	

v	Uherském	Hradišti	děkan	Josef	Pastuszan	Antonínu	Kupkovi	
oznámil,	že	se	má	vydat	do	Olomouce	na	audienci.	Na	tuto	audi-
enci	P.	Kupka	sám	později	vzpomínal,	že	jej	přijal	biskup	Vrana	
spolu	s	generálním	vikářem.	Biskup,	vždy	mlčenlivý,	mlčel,	mlu-
vil	prelát	Vymětal.	Jednoduše	vyložil	karty,	že	situace	 je	vážná	
a	podle	toho	je	třeba	postupovat.	Bylo	po	audienci.

Horký	nedělní	den.	Farnost	se	loučila	s	kanovníkem	Holu-
bem,	vítala	nového	administrátora	Kupku.	„Toto	 je	den,	který	
učinil	Hospodin,	jásejme	a	radujme	se	z	něho“,	praví	Písmo	sva-
té	a	to	byla	nálada	vítání.	Zapadla	do	opojného	náboženského	
probouzení	osmdesátých	let.	Starý	pan	kanovník	se	odstěhoval	
na	svůj	výminek	a	na	faře	začal	hospodařit	nový	duchovní	pastýř.

V	 roce	 1985	 ještě	 nebyla	 představa,	 že	 přijdou	 časy,	 kdy	 se	
budou	kněží	překládat	víc	 jak	za	církevních	tajemníků,	mělo	se	
za	to,	že	působení	P.	Kupky	bude	dlouhé.	Vždyť	co	se	pamatova-
lo,	všichni	byli	v	Nové	Vsi	dlouho.	A	nebylo	divu.	Život	farnosti	
se	 rychle	 rozvíjel	–	 vzniklo	 společenství	 rodin,	ožili	ministranti,	
obnovila	 se	 schola,	 děti	 na	 náboženství	 měly	 změnu,	 mladšího	
katechetu	s	jiným	přístupem.	Uskutečnila	se	radikální	proměna	
presbytáře,	dělala	 se	nová	 fasáda	kostela.	Farnost	žila	 rychlým,	
plným	životem,	byla	naplněna	energií	a	nadšením.	Jednou	jsem	se	
ptal	P.	Kupky,	jak	se	mu	do	Nové	Vsi	po	P.	Holubovi	nastupovalo.	
Odpověděl,	že	velmi	dobře.	Vše	bylo	připraveno.	Koncem	osm-
desátých	let	se	šířila	zpráva	o	jmenování	nových	biskupů.	Šeptalo	
se,	že	novoveský	administrátor	je	jeden	z	kandidátů.	Nevím,	co	na	
tom	bylo	pravdy,	ale	všichni	farníci,	pokud	by	akceptovali	přelo-
žení,	tak	pouze	povýšení	na	biskupa.	Na	jaře	1990	přišla	studená	
sprcha,	opravdu	přeložení.	Do	Kyjova.	Změna,	kterou	se	nikomu	
a	ničemu	nepomohlo.	Změna,	při	které	pouze	všichni	ztratili.

Sedmadvacet	 let	 P.	 Antonín	 Kupka	 vzpomínal	 na	 Novou	
Ves.	Těšil	se,	že	jeho	nástupce	P.	Jaroslav	Sládek	jej	vždy	rád	vi-
děl	a	rád	uvítal,	těšil	se,	že	při	zcela	odlišném	stylu	a	přístupu	se	
mnohé	podařilo	v	materiální	oblasti.	Těšilo	jej,	že	P.	Petr	Kraj-
čovič	pracoval	s	dětmi	a	tak	dával	farnosti	perspektivu.	Pak	už	
bohužel	žádné	radostné	zprávy	nebyly.	Každé	setkání	Novoveš-
ťanů	s	dobrým	páterem	Antonínem	bylo	radostí.	On	si	za	pět	let	
vytvořil	pevný	vztah	k	Nové	Vsi	a	myslím,	že	to	bylo	místo,	které	
měl	ze	všech	působišť	nejraději.	Našel	zde	řadu	přátel,	kteří	jej	
doprovázeli	až	do	posledních	dnů.	A	pro	Novovešťany	zůstáva-
la	v	paměti	trojice	legendárních	farářů	Lusky,	Holuba	a	Kupky.	
Vždycky	jsem	rád	slyšel	od	jednoho	dobrého	kněze	původem	ze	
sousední	vesnice:	„To	jsme	za	časů	Antonína	Kupky	jezdili	do	
Nové	Vsi,	abychom	věděli,	jak	má	fungovat	farnost.“

Poznal	 jsem	 P.	 Antonína	 Kupku	 dost	 dobře.	 Hodně	 jsem	
mohl	nahlédnout	do	jeho	mysli,	když	byl	kdysi	u	mne	na	dovo-
lené.	Vážil	jsem	si	ho	pro	jeho	lidství,	neokázalé,	vstřícné,	ohle-
duplné,	plné	dobroty.	Vážil	jsem	si	jej	jako	kněze	pravověrného,	
obětavého,	nápaditého,	pracovitého	a	osobně	zbožného.	Vážil	
jsem	si	ho,	jak	dokázal	nést	kříže,	které	na	něj	doléhaly.	Patřil	
k	určité	generaci,	která	pro	moji	generaci	představovala	autori-
tu.	A	on	už	byl	z	té	generace	skoro	poslední.

Vladimír Teťhal

Pouť schol na Sv. Hostýně
V	sobotu	17.	6.	2017	se	Malá	schola	účastnila	3.	ročníku	Setkání	schol	

na	sv.	Hostýně.	I	přes	letošní	nepřízeň	počasí	přijely	všechny	nahlášené	
scholy.	Po	mši	svaté	nás	čekal	společný	oběd,	osobní	volno	a	pak	program	
s	krátkým	hudebním	představením	jednotlivých	schol.	Na	závěr	zazpívali	
členové	všech	schol	společně	píseň	Panně	Marii.	Následovala	krátká	kří-
žová	cesta	a	celý	program	zakončila	koncertem	skupina	Adorare.

Za	toto	setkání	děkujeme	organizátorům	a	podpoře	obecního	úřadu.	
Získáváme	tak	nové	kontakty	a	kamarády	z	okolních	farností.

Přejeme	krásné	odpočinkové	prázdniny	a	těšíme	se	na	setkání	v	příš-
tím	školním	roce.																																																																									Tereza Frýzová

Ze života obce
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ze života obce

Kostel sv. Václava opraven
Kostel	sv.	Václava	v	Ostrožské	Nové	Vsi	byl	vybudován	v	le-

tech	1770	–	1775	a	byl	požehnán	dne	1.	10.	1775.	Je	kulturní	pa-
mátkou	a	ozdobou	naší	obce.	V	roce	1999	byla	zničena	střecha	
kostela	požárem	a	následně	byla	obnovena.		Po	dosednutí	krovu	
střechy	však	postupně	došlo	k	poškození	římsy	kostela,	jejíž	čás-
ti	začaly	opadávat.		Počátkem	roku	2016	se	farní	a	ekonomická	
rada	novoveské	farnosti	rozhodla,	že	je	nutné	havarijní	stav	řím-

sy	řešit,	aby	nedošlo	k	způsobení		materiálních	škod,	případně	
k	působení	újmy	na	zdraví.		V	průběhu	roku	2016	byl	zpracován	
projekt,	vyřízeno	stavební	povolení,	povolení	památkového	úřa-
du	na	opravu	římsy	a	fasády	kostela.	Díky	přípravě	a	zpracování	
potřebných	dokladů	mohl	být	 v	měsíci	 lednu	2017	vybrán	 	na		
základě	 	výběrového	řízení	zhotovitel	oprav,	firma	PaPP,	spol.	
s	r.o.,	s	nejnižší	cenovou	nabídkou	ve	výši	1	993	783	Kč.	Vzhle-
dem	k	tomu,	že	římskokatolická	farnost	měla	na	běžném	účtu	
částku	kolem	1	milionu	Kč,	z	kterého	se	musí	však	hradit	i	běžné	
provozní	náklady	farnosti,	bylo	požádáno	Ministerstvo	kultury	
ČR	o	podporu	z	Havarijního	programu.	Jelikož	o	dotaci	z	uve-
deného	 programu	 požádal	 velký	 počet	 subjektů,	 žádosti	 naší	
farnosti	o	poskytnutí	dotace	nebylo	vyhověno.		Na	základě	této	
skutečnosti	 farnost	požádala	o	poskytnutí	dotace	Ministerstvo	
zemědělství	ČR	z	programu	údržba	a	obnova		stávajících	kultur-
ních	a	venkovských	prvků	ve	výši	700	tis.	Kč.	Dále	farnost	požá-
dala	Obec	Ostrožskou	Novou	Ves	o	poskytnutí	daru	ve	výši	500	
tisíc	Kč.	Na	základě	usnesení	zastupitelstva	obce	konaného	dne	
8.	6.	2017	byl	dar	ve	výši	500	tis.	Kč	farnosti	poskytnut.	Všem	za-
stupitelům	za	schválení	poskytnutí	daru	mnohokrát	děkujeme.

Opravy	římsy	a	fasády	byly	zahájeny	v	měsíci	březnu	2017.		
Při	realizaci	oprav	však	bylo	zjištěno,	že	je	nutné	odstranit	pů-
vodní	betonový	sokl,	který	způsobuje	vlhnutí	kostela	a	nahradit	
novým	soklem	z	novodobého	materiálu,	který	uvedený	problém	
vlhnutí	kostela	vyřeší.	Dále	bylo	rozhodnuto,	že	je	nutné	opra-
vit	hromosvod.	Z	těchto	důvodů	došlo	k	navýšení	původní	ceny	
o	částku	261	936	Kč,	Takže	celková	cena	díla	doposud	činí	část-
ku	2	195	719	Kč.

Mimo	 výše	 uvedené	 nutné	 opravy	 je	 potřeba	 ještě	 opravit	
kameninové	 obklady	 kolem	 hlavních	 a	 vedlejších	 vchodových	
dveří,	dále	také	tyto	dveře	budou	natřeny.

K	financování	těchto	dalších	oprav	probíhají	měsíčně	sbírky	
na	opravy	kostela	v	rámci	nedělních	mší	svatých.	Všem	dárcům	
a	 občanům,	 kteří	 jakoukoliv	 částkou	 přispěli,	 případně	 ještě	
přispějí	na	opravy	kostela	prováděné	v	letošním	roce,	mnoho-
krát	 děkujeme.	 Zároveň	 děkujeme	 všem,	 kteří	 se	 jakýmkoliv	
způsobem	podíleli	na	přípravě	a	zpracování	projektu,	vyřizová-
ní	všech	povolení	a	získání	finančních	prostředků	z	dotačních	
programů.						

Jaroslava Bedřichová

Svaté přijímání 
Druhá	červnová	neděle	se	stala	pro	dvanáct	dětí	z	naší	far-

nosti	 velmi	 radostnou	a	dlouho	očekávanou	událostí.	Na	 tuto	
neděli	 připadlo	 letos	 první	 svaté	 přijímání,	 které	 přijaly	 tyto	
děti:	 Ivana	 Crhová,	 Tereza	 Dvořáková,	 Vendula	 Habartová,	
Magdaléna	 Kusáková,	 	 Evelína	 a	 Richard	 Loupancovi,	 Nella	
Straková,	Dominika	Šalplachtová,	Petra	Šebestová,	
Gabriela	 Ščuková,	 Daniela	 Truhlářová	 a	 Marián	
Žemlička.	Celá	slavnostní	mše	byla	nádherná,	lekce	
v	bohoslužbě	slova	četly	za	rodiče	paní	Žemličková	
a	Straková,	přímluvy	si	rozdělily	a	přečetly	děti,	které	
mši	obohatily	i	písní	„Mé	srdce	zpívá“.

Následující	 čtvrtek	 jsme	 oslavili	 Slavnost	 těla	
a	 krve	 Páně.	 Slavnostní	 mše	 svatá	 začala	 v	 kostele	
a	poté	se	konal	průvod	věřících	s	krátkými	zastave-
ními	u	krásně	nazdobených	oltářů.	Tyto	před	svými	
domy	 připravili	 Basovníkovi,	 Koneční	 a	 Bujákovi.	
Tradičně	 byli	 zapojeni	 novoveští	 hasiči,	 kteří	 nesli	
baldachýn	nad	nejsvětější	svátostí.	

Velké	poděkování	patří	panu	faráři	P.	J.	Kuchařo-
vi,	který	děti	k	této	slavnosti	vedl.		Poděkování	patří	
i	Terce	Frýzové,	která	s	dětmi	nacvičila	a	při	mši	na	
kytaru	doprovodila	jejich	oblíbenou	píseň.		Díky	pat-

ří	i	paní	Horsákové,	Juráskové	a	Havlíčkové,	které	rodičům	po-
mohly	s	úklidem	a	květinovou	výzdobou	kostela.	V	neposlední	
řadě	děkujeme	schole	a	panu	varhaníkovi	provázející	mši	svatou	
zpěvem	a	všem,	kteří	přispěli	svou	účastí	a	pomocí.

Kateřina Kusáková
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Povodně – 20 let poté
Úterý	11.	 července	2017,	den	 jako	každý	 jiný.	Pro	občany,	

kteří	přišli	na	obecní	úřad	na	vernisáž	výstavy	fotografií	nazvané	
POVODNĚ	–	20	LET	POTÉ,	byl	však	dnem	smutných	vzpomí-
nek	na	událost,	která	se	významně	zapsala	do	dějin	Ostrožské	
Nové	Vsi.	Období,	kdy	v	červenci	1997	v	naší	obci	voda	zatopila	
128	domů,	nedozírná	vodní	plocha	se	rozlévala	do	rozlohy	1	200	
ha	 a	 povodeň	 způsobila	 značné	 škody	 na	 majetku,	 které	 byly	
vyčísleny	 na	 částku	 přibližně	 kolem	
260	milionů	korun.	Zanechané	 stopy	
v	srdcích	občanů	a	škody	na	zdraví	vy-
číslit	však	nejdou.

Vernisáž	 byla	 zahájena	 pásmem	
folklorních	 písní	 v	 podání	 ženského	
sboru	Denica.	Poté	 se	 slova	ujal	pan	
starosta	Pavel	Botek,	který	mimo	jiné	
připomenul	 ,	 jaká	 je	voda	živel	a	 jak	
jsme	 byli	 všichni,	 kdy	 přišla	 i	 k	 nám	
stoletá	 voda	 v	 roce	 1997,	 bezmocní.	
Na	druhé	straně,	jak	místní	hasiči,	ob-
čané	a	 lidé	z	okolí	ukázali	 schopnost	
pomoci	druhým	v	těchto	těžkých	chví-
lích.	Také	vyzvedl	obrovskou	sílu	soli-
darity	a	zmínil,	kolik	se	našlo	dárců	ze	
strany	obcí,	měst	a	různých	organiza-
cí,	 kteří	 dobrovolně	 poskytli	 finanční	
a	 materiální	 pomoc	 postiženým	 ob-
čanům	 při	 řešení	 následků	 povodně.	
Poděkoval	všem	za	jejich	pomoc,	bez	
níž	by	tehdy	postižení	občané	povodní	
nebyli	schopni	toto	těžké	a	složité	ob-
dobí	zvládnout.	Dále	 také	poděkoval	
všem	 občanům,	 kteří	 poskytli	 foto-
grafie,	 videa	 a	 různé	 materiály,	 bez	 nichž	 by	 se	 nemohla	 tato	
výstava	uskutečnit.	V	neposlední	řadě	poděkoval	pracovníkům	
obecního	úřadu	za	přípravu	a	zorganizování	výstavy	a	také	žen-
skému	sboru	Denica,	za	atmosféru	a	krásné	písně	zazpívané	při	
vernisáži.	Poté	následovala	samotná	prohlídka	vystavených	fo-

tografií	a	videa.	Slzy	v	očích	mnohých	občanů	při	této	vernisáži	
dokazují	skutečnost,	jak	těžké	období	občané	prožili	a	ani	obdo-
bí	20	let	nezahojilo	rány,	které	v	jejich	srdcích	a	myslích	zůstaly.	
Vernisáž	proběhla	v	duchu	vzpomínek	občanů,	které	si	z	tohoto	
období	odnesli.	Někteří	vzpomínají	na	chvíle,	jak	se	jeli	dívat	do	

Kunovského	lesa,	jak	k	Nové	Vsi	teče	lesem	voda	a	za	12	hodin	
už	tekla	do	Čtverce.	V	tu	chvíli	nesmírná	senzace.	Nikdo	však	
netušil,	jakou	spoušť	do	naší	obce	za	několik	málo	hodin	voda	
přinese	a	hlavně	co	za	sebou	zanechá.	Další	občané	zase	vzpo-
mínají	na	obrovské	několikadenní	úsilí	především	chlapů	z	řad	
hasičů,	 občanů	 a	 dobrovolníků,	 kteří	 vynaložili	 nesmírné	 úsilí	
zabránit	 vniknutí	 vody	 do	 naší	 obce.	 Dále	 na	 obrovskou	 bez-

mocnost,	když	toto	několikadenní	úsilí	bylo	stejně	vlivem	vod-
ního	živlu	zanedlouho	zmařeno.	Někteří	zase	vzpomínají,	jakým	
způsobem	vnímali	zprávy	z	místního	rozhlasu,	kdy	byli	občané	
ze	zatopených	částí	obce	vyzýváni,	aby	opustili	svá	obydlí	a	dbali	
pokynů	povodňového	štábu.	Po	letech	si	člověk	uvědomuje,	jak	

složité	období	skutečně	tito	lidé	
a	celé	rodiny	prožívali.	Dodnes	
nám	 pamětníkům	 běhá	 mráz	
po	 zádech,	 byť	 se	 našich	 domů	
konkrétně	 nedotklo,	 ale	 týkalo	
se	 to	 rodin	 našich	 kamarádů,	
příbuzných	a	občanů	nejen	naší	
obce.	Doufejme,	že	toto	období	
nás	všechny	nějakým	způsobem	
poučilo	 a	 ukázalo	 nám	 cestu,	
jak	se	máme	chovat	sami	k	sobě	
vzájemně,	k	přírodě	a	vážit	si	ži-
vota.	Život	 není	 samozřejmost,	
je	 to	 obrovský	 dar.	 Přejme	 si	
navzájem,	aby	stoletá	voda	Os-
trožskou	 Novou	 Ves	 již	 nikdy	
nepostihla.	Pokud	zase	někdy	za	
sto	 let	 dojde,	 ať	 našim	 potom-
kům	nezpůsobí	takovou	spoušť,	
jakou	 zanechala	 po	 sobě	 právě	
tato,	 která	 na	 Moravu,	 Chylice	
a	 Ostrožskou	 Novou	 Ves	 byla	
zaslána.

Všem,	kteří	mají	zájem	si	fo-
tografie	a	videa	prohlédnout,	je	výstava	na	obecním	úřadě	zpří-
stupněna	v	pracovní	dny	v	době	od	7	do	17	hodin	v	termínu	od	
11.	července	2017	do	31.	srpna	2017	a	také	na	stránkách	obce.	

Jaroslava Bedřichová
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Ostrožské mažoretky míří na Mistrovství Evropy!
Ve	 dnech	 9.	 –	 11.	 6.	 2017	 se	 mažoretky	 Pastelky	 DDM	 Uherský	

Ostroh	zúčastnily	Mistrovství	ČR,	kam	se	kvalifikovaly	ze	základního	
kola	v	Prostějově.	Česká	Mažoretková	Federace	rozlišuje	výkonnostní	
třídu	A	a	B.	V	Prostějově	se	mažoretky	Pastelky	kvalifikovaly	s	hůlkou	
do	třídy	A	a	na	Mistrovství	ČR	vybojovaly	titul	II.	Vicemistra	ČR	a	no-
minaci	 na	 Mistrovství	 Evropy.	 S	 miniformací	 s	 pompony	 vybojovaly	
mažoretky	1.	místo	a	také	postup	na	ME,	který	ve	výkonnostní	třídě	
B	získává	pouze	vítěz.

V	sóloformacích	získaly	Pastelky	další	dva	postupy.	V	kategorii	mi-
nimažoretky	se	Edita	Slováková	v	disciplíně	sólo	s	hůlkou	umístila	na	
1.	místě	a	zajistila	si	postup	na	ME.	Se	stejnou	disciplínou	v	katego-
rii	děti	se	Kristýna	Sobková	umístila	na	4.	místě	a	Viktorie	Kučerová	
na	5.	místě.	Dalším	úspěchem	bylo	umístění	Sofie	Kučerové	se	sólem	
s	pompony	v	kategorii	děti,	která	získala	1.	místo	a	také	postup	na	ME.

Všem	holkám	gratulujeme	a	přejeme	 jim,	ať	 jsou	 stejně	úspěšné	
i	na	Mistrovství	Evropy	v	Kadani,	které	se	koná	17.	–	20.	8.	2017.

Zuzana Svinková 

Předprázdninová ukončená 
v mateřském centru Zvoneček

V	pondělí	29.	5.	2017	se	uskutečnilo	poslední	mateřské	cent-
rum	Zvoneček	v	Ostrožské	Nové	Vsi	v	tomto	školním	roce.	Dě-
kujeme	všem	maminkám	i	jejich	dětem	za	přízeň	a	budeme	se	
na	vás	znovu	těšit	od	13.	září.	DDM	Pastelka	vám	přeje	krásné	
prázdniny.	

Petra Dvouletá

Nový školní rok 2017/2018
Stávající	školní	rok	končí	a	je	čas	příprav	dalšího	roku	plné-

ho	 sportu,	 zábavy	a	poznání.	Letos	 jsme	 se	 rozhodli	uspořádat	
zábavné	 odpoledne	 s	 ochutnávkou	 připravovaných	 zájmových	
kroužků.	Přijďte	v	neděli	3.	září	2017	před	DDM	Pastelka	v	Uher-
ském	Ostrohu	a	společně	s	Pastelkou	si	užijte	spoustu	legrace.

DDM	 Pastelka	 hledá	 pro	 nový	 školní	 rok	 externí	 vedoucí	
kroužků.	Všichni	nadšenci	zájmových	činností,	kteří	by	rádi	ved-
li	nějaký	kroužek,	nás	mohou	kontaktovat	na	e-mailu:	reditel-
ka@ddmpastelka.cz.	Nabízíme	organizační	zajištění	a	příjemné	
finanční	 ohodnocení.	 Zároveň	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 všem	
stávajícím	externistům	za	vzorné	vedení	kroužků,	přípravu	dětí	
na	vystoupení	a	soutěže	během	celého	školního	roku	2016/2017.	
Těšíme	se	na	další	spolupráci!

Nabídka	kroužků	a	kurzů	pro	nový	školní	rok	bude	k	dispo-
zici	koncem	měsíce	srpna.	Zápis	do	kroužků	bude	probíhat	od	
4.	9.	do	15.	9.	2017	vždy	v	čase	od	14:00	do	18:00.	Přejeme	všem	
krásné	prázdniny	a	těšíme	se	již	na	3.	září.	Hola,	hola,	Pastelka	
vás	volá!

Zuzana Svinková

Pastelkový mumraj
Tradičním	 vrcholem	 školního	 roku	 je	 Pastelkový	 mumraj,	

který	se	uskutečnil	dne	28.	5.	2017	v	sále	Pod	Lipami.	Děti	ze	
všech	kroužků	měly	možnost	rodičům	předvést,	co	se	za	celý	rok	
naučily	a	jak	se	zlepšily	jejich	dovednosti.	Ve	volném	čase	mezi	
vystoupeními	si	děti	měly	možnost	vyzkoušet	trampolínky.	Dě-
kujeme	všem	za	vzornou	reprezentaci	DDM	Pastelka,	a	přede-
vším	za	to,	že	jste	se	i	tento	rok	rozhodli	trávit	volný	čas	s	námi.	
My	se	ovšem	neloučíme,	protože	přes	prázdniny	vás	čeká	velké	
množství	táborů.	V	září	se	nezapomeňte	přihlásit	do	některého	
z	našich	kroužků.	Příští	 rok	 se	můžete	 znovu	 těšit	na	všechny	
oblíbené	kroužky	a	samozřejmě	připravujeme	i	nějaké	novinky.	
Těšíme	se	na	vás	v	novém	školním	roce!

Zuzana Svinková 

Naučná výuka s Vlaštovkou
Dne	 23.	 6.	 2017	 se	 žáci	 5.	 třídy	 ZŠ	 z	 Ostrožské	 Nové	

Vsi	 zúčastnili	 výukového	programu	přírodovědného	cent-
ra	Vlaštovka.	I	přes	nepřízeň	počasí	byl	pro	žáky	připraven	
bohatý	 program.	 Nejprve	 absolvovali	 stezku	 provázenou	
kvízem	kapříka	Petříka,	poté	si	žáci	vyzkoušeli,	jak	důležitý	
je	pro	ně	zrak	a	týmová	spolupráce.	Ve	speciálním	pexesu	
probudili	 čichové	 buňky,	 a	 nakonec	 prověřili	 své	 znalosti	
z	biologie	vypracováním	závěrečného	testu.	Všichni	se	ne-
jen	dobře	bavili,	ale	 také	se	dozvěděli	 spoustu	nových	 in-
formací.

Zuzana Svinková
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Těšíme se na prázdniny
Poslední	školní	měsíc	tohoto	roku	byl	v	mateřské	škole	opět,	

jak	je	již	tradicí,	naplněn	spoustou	akcí.	Měsíc	začal	oslavou	dne	
dětí,	kdy	děti	svými	karnevalovými	maskami	potěšily	nejen	sebe	
navzájem,	ale	i	obyvatele	obce.	Slavnostní	průvod	masek,	který	
vedl	přes	naše	milé	podporovatele	z	řad	novoveských	obchod-

níků	až	na	obecní	úřad,	se	opravdu	vydařil.	Tímto	bychom	rádi	
poděkovali	 za	 milé	 sladké	 dárky	 manželům	 Bujákovým,	 paní	
Kučerové	a	Obci	Ostrožská	Nová	Ves.	

Kromě	dalších	kulturních	a	vzdělávacích	akcí	se	tento	měsíc	
předškolní	děti	nejvíce	těšily	na	„Indiánskou	noc“.	Večer	a	noc	

plnou	indiánských	her,	tanců,	pokladů	a	stezek	odvahy	si	užily	
nejen	děti,	ale	i	paní	učitelky	z	mateřské	školy.	Děti	byly	skvělé,	
samostatné	a	odnesly	si	domů	spoustu	nových	zážitků.	

Další,	již	tradiční	akcí	naší	mateřské	školky	je	„Zahradní	slav-
nost“.	Ta	letos	opět	začínala	pasováním	předškoláků,	které	tento-
krát	napasovala	paní	ředitelka	základní	školy.	Děti	si	velmi	tento	
slavnostní	okamžik	užily,	odnesly	si	domů	medaile	a	upomínkové	
předměty	z	mateřské	školy.	Tímto	bychom	rádi	poděkovali	paní	
Vodárkové	za	darování	některých	upomínkových	předmětů.	Za-

hradní	slavnost	dále	pokračovala	pro	všechny	děti	i	rodiče	tábo-
rákem	spojeným	s	posezením	u	country	kapely	Merlin.	Děti	 se	
mohly	 v	 rámci	 tohoto	 odpoledne	 vydovádět	 také	 na	 skákacím	
hradě,	za	jehož	zapůjčení	moc	děkujeme	panu	Taťákovi.	

Na	závěr	bych	chtěla	jménem	ředitelky	mateřské	školy	a	ce-
lého	pedagogického	sboru	poděkovat	všem	rodičům	za	spolu-
práci	v	tomto	školním	roce	a	popřát	vám	všem	krásné	léto,	plné	
pohody	a	zážitků	se	svými	dětmi.

Kateřina Kusáková
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Poslední	 projektové	 setkání	 v	 Anglii	 ukončilo	 náš	 tříletý	
projekt	Fuelling	the	Future	–	Paliva	budoucnosti.	Toto	setkání	
a	setkání	koordinátorů	všech	partnerských	zemí	se	uskutečnilo	
v	Anglii.	Zde	jsme	navštívili	dvě	partnerské	školy:	St	John	and	
Monica	Catholic	Primary	School	v	Birminhgamu	a	St	Mary´s	
Catholic	Primary	School	ve	Studley.	Projektové	setkání	proběh-
lo	v	termínu	od	20.	–	27.	května	2017.

Naši	školu	reprezentoval	tým	složený	z	žáků	6.,	7.	a	8.	třídy,	
jmenovitě:	 Jonáš	 Opravil,	 Filip	 Vá-
verka,	 Magdalena	 Lukešová,	 Aneta	
Lukášová,	Elen	Hendrychová,	Kryštof	
Čech,	 David	 Daněk,	 David	 Jurásek,	
Eliška	Hanáková,	Michaela	Hrušková	
a	Adam	Krystek.

Výjezdu	se	zúčastnila	paní	učitelka	
Radka	 Hučíková,	 Markéta	 Vávrová	
a	Jitka	Šilhavá.	Tým	doplnila	paní	Ji-
tka	Lukášová,	která	má	na	starosti	or-
ganizační	a	finanční	stránku	projektu.	
Setkání	 koordinátorů,	 které	 se	 usku-
tečnilo	ve	stejném	termínu,	se	zúčast-
nila	Adéla	Botková.

Žáci	 i	učitelé	odvedli	velký	kus	práce.	Přípravě	se	věnova-
li	velmi	zodpovědně	a	věnovali	jí	spoustu	volného	času	a	za	to	
bych	jim	také	touto	cestou	chtěla	poděkovat.	Příprava	se	vypla-
tila,	a	můžu	tedy	napsat,	že	tým	naši	školu	reprezentoval	velmi	
úspěšně.	 Naši	 žáci	 sklidili	 za	 prezentaci	 velkou	 pochvalu,	 byli	
jediní,	kteří	se	nebáli	mluvit	při	prezentaci	před	rodilými	mluv-
čími	„živě“.	Také	paní	učitelky	si	připravily	moc	pěknou	a	zají-
mavou	hodinu,	kterou	tentokráte	zaměřily	na	větrnou	energii.

Kromě	návštěvy	obou	škol	a	účasti	
na	vyučovacích	hodinách	byl	program	
nabitý	nejrůznějšími	exkurzemi	a	pro-
hlídkami	 zajímavých	 míst.	 Na	 nohou	
jsme	 byli	 někdy	 i	 déle	 než	 12	 hodin	
v	kuse.	Přesto,	že	jsme	se	domů	vrátili	
unavení,	byli	jsme	všichni	plni	zážitků,	
na	které	určitě	hned	tak	nezapomene-
me.

Jsme	pyšní	na	to,	že	naše	škola	pat-
ří	mezi	ty,	které	účast	v	mezinárodních	
projektech	podporují	a	učitelům	nebo	
žákům	takovéto	zážitky	umožňují.

Adéla Botková

Jak to viděly děti?
Pondělí 22. 5. 2017

Byli	jsme	ve	škole	v	Birminghamu.	Prezentovali	jsme	reálie	
o	naší	zemi	a	byli	jsme	nejlepší.	Ve	škole	se	mi	líbilo,	že	si	v	hodi-
ně	pouští	hudbu.	Měli	tam	i	hezké	hřiště.	Pak	jsme	byli	v	muzeu,	
kde	jsme	si	vyzkoušeli	nějaké	pokusy.	V	restauraci	jsme	dostali	
výborný	dezert.	Dnešek	se	mi	líbil.	(Jonáš Opravil)

V	Anglii	se	mi	líbí,	lidé	jsou	milí	a	přátelští.	Po	návštěvě	ško-
ly	jsme	jeli	do	muzea	Think	Tank,	které	si	mi	velmi	líbilo.	Těším	
se	na	další	dny.	(Elen Hendrychová)

V	 Anglii	 se	 mi	 velmi	 líbí.	 Lidé	 jsou	 tady	 úplně	 odlišní	 od	
nás,	 hlavně	 v	 komunikaci,	 každý	 se	 zajímá,	 odkud	 jsme,	 když	
nás	slyší	mluvit.	Po	prezentaci	v	první	škole	jsme	se	mohli	po-
dívat,	jakým	způsobem	se	učí	anglické	děti.	Odpovídali	jsme	na	
jejich	otázky.	Po	příjemném	pikniku	na	louce	jsme	se	přesunuli	
do	přírodovědného	muzea,	které	se	mi	velmi	líbilo.	(Michaela 
Hrušková)

Anglie	se	mi	velmi	líbí,	je	to	jedna	z	mých	nejoblíbenějších	
zemí.	Je	to	tu	docela	odlišné,	hlavně,	co	se	týče	lidí	a	jejich	pří-
stupu.	Jsou	otevřenější,	povídavější	a	milejší.	Skoro	každého	ko-
lemjdoucího	zajímalo,	odkud	jsme,	když	nás	slyšeli	mluvit	cizím	
jazykem.	Dnes	jsme	navštívili	naši	partnerskou	školu	v	Birming-
hamu.	Setkali	 jsme	se	s	anglickým	učitelským	sborem	a	ostat-
ními	 partnery.	 Všichni	 nás	 mile	 přivítali.	 Děti	 si	 nás	 oblíbily	
a	hned	poté,	co	jsme	dokončili	prezentace	o	naší	zemi,	regionu,	
obci	a	škole,	si	s	námi	venku	hrály.	Všem	se	líbil	i	piknik	u	ryb-
níka.	Odpoledne	jsme	strávili	v	přírodovědném	muzeu,	ve	kte-
rém	je	pro	každého	něco:	technika,	lidské	tělo	i	vesmír.	Večeři	
jsme	si	užili	v	zajímavé	restauraci,	kde	jsme	ochutnali	krocana.	
Dnešek	byl	náročný,	ale	velmi	povedený	a	plný	vtipných	situací.	
Těším	se	na	další	dny	strávené	tady.	(Eliška Hanáková)

V	 Anglii	 se	 mi	 líbí,	 lidé	 jsou	 tu	 sympatičtí.	 Včera	 jsme	 si	
prohlédli	Solihull	a	Birmingham.	Kousek	od	hotelu	je	obchod,	
kde	mají	všechno	za	jednu	nebo	dvě	libry,	no,	kdo	by	odolal…	
Dnes	jsme	byli	dopoledne	ve	škole,	kde	jsme	na	úvod	přednášeli	
připravené	prezentace.	Tréma	se	sice	přihlásila	ke	slovu,	ale	je	
třeba	se	nebát.	Potom	jsme	byli	v	muzeu	Think	Tank.	Moc	se	

mi	tam	líbilo,	hlavně	venkovní	hřiště.	Každý	večer	je	společná	
večeře,	třebaže	jsme	si	mysleli,	že	nedáme	dohromady	ani	jed-
nu	větu,	byla	to	legrace	a	opravdu	si	to	užívám/e.	(Magdalena 
Lukešová)

Anglie	se	mi	hodně	líbí.	Lidé	jsou	tu	velmi	milí	a	sympatič-
tí.	Zvláštní	je	to,	že	když	nás	uslyšeli,	tak	se	hned	ptali,	odkud	
jsme.	 Škola,	 kterou	 jsme	 navštívili	 jako	 první,	 byla	 katolická	
škola	v	Birminghamu.	Děti	byly	úžasné.	Líbilo	 se	mi,	 že	 jsme	
na	oběd	byli	venku	v	přírodě.	Pak	jsme	jeli	do	muzea.	Byly	tam	
různé	stroje,	něco	o	lidském	těle	a	také	vycpaná	zvířata.	Nejvíc	
mě	zaujala	kostra	gigantického	jelena.	(Aneta Lukášová)

Spřátelili	jsme	se	s	ostatními	žáky	z	jiných	zemí.	Líbil	se	mi	
piknik	i	návštěva	muzea.	Jídlo	výborné!	(Adam Krystek)

Byl	jsem	rád,	že	jsme	si	mohli	pořádně	popovídat	anglicky,	
a	zjistit,	jak	na	tom	jsme.	Skamarádili	jsme	se	s	dětmi	z	jiných	
zemí.	Jídlo	výborné!	(David Daněk)

Skamarádili	jsme	se	s	ostatními	dětmi.	Mají	tu	výborné	jídlo.	
Líbily	se	mi	věci	ve	vědeckém	muzeu.	(David Jurásek)

Velmi	se	mi	tady	líbí.	Navštívili	jsme	dnes	školu,	měli	to	tam	
velmi	hezké.	Velmi	mě	 zaujalo,	 že	 v	hodině	používali	 tablety.	
V	Anglii	je	všechno	naopak.	Velmi	se	mi	líbilo	v	Science	muzeu.	
(Filip Váverka)

Dnes	 jsme	 navštívili	 školu,	 předváděli	 jsme	 prezentace	 –	
jako	jediní!	Ostatní	to	jenom	pouštěli,	bylo	to	dost	trapné.	Vý-
uka	byla	v	pohodě,	měli	jsme	matematiku	a	počítali	jsme	obvod	
a	obsah.	Zajímavé	bylo,	že	když	se	žáci	bavili,	tak	to	učiteli	ne-
vadilo.	Když	ale	zlobili,	tak	zazvonil	na	zvoneček	a	pak	společně	
museli	vytleskat	znělku.	Mají	tu	dobré	jídlo.	(Kryštof Čech)

Úterý 23. 5. 2017
Dnes	jsme	měli	možnost	zjistit,	jak	učí	učitelé	na	jiných	ško-

lách,	ochutnat	obědy	v	jiné	škole	a	ochutnat	jídlo	v	indické	re-
stauraci,	které	bylo	velmi	pálivé.	(David Daněk)

Dnes	 mě	 zaujala	 paní	 prodavačka,	 která	 byla	 muslimské-
ho	náboženství.	Když	jsme	nakupovali,	tak	se	nás	ptala,	jak	se	
máme,	jak	se	nám	líbí	Birmingham,	odkud	jsme	atd.	V	dalším	
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obchodě	 se	 nás	 zase	 ptal	 pan	 prodavač,	 odkud	 jsme,	 jak	 se	
máme	 a	 řekl	 nám	 i	 své	 jméno.	 Lidé	 jsou	 tu	 hodně	 milí,	 je	 to	
úplně	jiné	než	u	nás.	(Aneta Lukášová)

Dnes	mě	nejvíce	zaujalo	kreslení	příběhu	O	Červené	Karkul-
ce	ve	vyučování.	Bavilo	mě	nakupování	a	dobře	jsem	se	najedla	
v	indické	restauraci.	Pobavil	mě	pán,	který	měl	na	sobě	oční	stí-
ny,	a	překvapil	mě	milý	přístup	prodavačů.	(Elen Hendrychová)

Nejvíc	mě	to	dneska	bavilo	s	dětmi.	Byly	všechny	moc	fajn,	
zajímalo	 je	všechno	 jak	o	nás,	 tak	o	České	republice.	Sedly	 si	
s	námi	i	u	oběda.	Užila	jsem	si	odpolední	nákupy,	nejenom	kvůli	
tomu,	že	jsem	si	něco	koupila,	ale	i	kvůli	milým	lidem,	na	kte-
ré	jsme	natrefili.	Paní	za	pokladnou	nebyla	ze	své	práce	vůbec	
otrávená.	 Naopak!	 Ptala	 se,	 jaký	 máme	 den,	 jestli	 jsme	 tu	 na	
dovolené	apod.	Stejné	to	bylo	i	v	dalším	obchodě.	Tam	se	nám	
prodavač	 představil	 dokonce	 jménem,	 choval	 se	 k	 nám	 velmi	
přátelsky	ale	zároveň	jako	ke	vzácné	návštěvě.	I	přes	velmi	na-
bitý	harmonogram	si	to	tu	všichni	užíváme	a	navazujeme	nová	
přátelství.	(Eliška Hanáková)

Líbilo	se	mi	vyučování	a	to,	že	jsme	o	přestávce	mohli	hrát	
venku	fotbálek.	(Adam Krystek)

Líbila	se	mi	procházka	po	Birminghamu.	Zajímavé	bylo	i	to,	
jak	se	děti	učí	ve	škole	a	jaké	mají	zvyky,	a	taky	to,	jak	jsme	od-
povídali	na	otázky.	(David Jurásek)

Dnešní	den	byl	velmi	náročný,	ale	zajímavý.	Nejvíce	se	mi	lí-
bilo	ve	škole.	Děti	jsou	tu	velmi	přátelské.	(Michaela Hrušková)

Dnes	jsem	si	to	velmi	užil.	Moc	se	mi	líbily	všechny	památky	
v	Birminghamu.	Victoriino	náměstí	bylo	super,	protože	tu	byly	
různé	sochy	a	jiné	kreativní	výtvory.	Moc	se	mi	nelíbilo	indické	
jídlo.	Bylo	pálivé.	(Filip Váverka)

Dnes	se	mi	líbilo	ve	škole	v	Birminghamu.	Učili	jsme	se	po-
užívat	časy.	Četli	jsme	text	O	Červené	Karkulce.	Děti	byly	milé.	
Hráli	jsme	hru,	která	souvisela	s	obnovitelnými	zdroji	energie.	
Líbí	se	mi,	že	děti	nemusí	čekat	řadu	ve	školní	jídelně,	protože	
chodí	na	oběd	po	skupinkách	a	ostatní	si	hrají	venku	na	hřišti.	
Byli	jsme	v	indické	restauraci,	kde	měli	hodně	pálivé	jídlo.	Za-
čali	 jsme	se	bavit	 s	ostatními	dětmi	z	 jiných	zemí.	Dnešek	byl	
super,	ale	indické	jídlo	už	dlouho	nechci.	(Jonáš Opravil)

Opět	jsme	byli	ve	školy,	měl	jsem	angličtinu.	Četli	jsme	po-
hádku	O	Červené	karkulce.	Po	skončení	výuky	se	děti	pomodlily	
před	jídlem	a	šli	na	zahradu,	kde	čekaly,	než	na	ně	přijde	řada,	
aby	mohly	jít	na	oběd.	Pak	jsme	šli	na	prohlídku	Birminghamu.	
Večeřeli	 jsme	 v	 indické	 restauraci.	 Jídlo	 bylo	 pálivé,	 kluci	 ale	
byli	připraveni	–	koupili	si	mléko,	aby	to	tolik	nepálilo.	(Kryštof 
Čech)

Tak	jsme	byli	opět	ve	škole	v	Birminghamu,	tentokrát	napo-
sled.	Dnes	mě	zaujala	znělka,	kterou	má	každá	třída	jinou,	třeba	
vytleskávání	 nebo	 říkanky.	 Je	 to	 proto,	 aby	 se	 třída	 zklidnila.	
Odpoledne	jsme	byli	na	prohlídce	města	a	památek.	Pak	jsme	
měli	rozchod.	Všichni	nakupovali	dárky,	oblečení	a	věci,	které	
u	nás	nejsou	k	dostání.	U	tohoto	 jsme	se	bavili,	ale	prohlídka	
byla	(pro	mě)	o	ničem.	Na	večeři	jsme	byli	v	indické	restaura-
ci.	Kluci	si	objednali	hodně	pálivé	jídlo	a	pro	jistotu	si	koupili	
i	mléko.	Obsluha	jim	ale	pálivé	jídlo	nechtěla	dát	a	trochu	jim	
ho	upravila,	aby	tolik	nepálilo.	Překvapil	mě	číšník,	který	si	nás	
fotil	se	slovy,	že	by	fotku	chtěl	dát	na	facebook,	a	také	proda-
vačka,	která	mé	spolužačce	kontrolovala	bankovky,	jestli	nejsou	
falešné.	Celkově	se	mi	tu	moc	líbí,	jen	je	to	náročné.	(Magdale-
na Lukešová)

Středa 24. 5. 2017
Dnes	se	mi	líbila	prohlídka	Stratfordu	a	povídání	o	Shake-

spearovi	a	jeho	životě.	Také	mě	udivilo,	že	jsme	tady	slyšeli	tolik	
Čechů.	Když	jsme	měli	rozchod	a	šli	jsme	si	sednout	do	restau-

race,	tak	nás	oslovila	paní,	která	nás	slyšela	mluvit	česky.	Ptala	
se,	odkud	jsme.	Zjistili	 jsme,	že	ona	je	z	Kyjova	a	v	Ostrožské	
Nové	Vsi	má	tetu.	Dnes	jsem	poprvé	ochutnala	krevety.	(Aneta 
Lukášová)

Navštívili	 jsme	druhou	 školu	ve	Studley.	Děti	 tu	 jsou	 ještě	
přátelštější	než	v	Birminghamu.	Odpoledne	 jsme	byli	opět	na	
prohlídce.	Tentokrát	ve	Stratfordu,	kde	nám	jedna	průvodkyně	
ukazovala	místa	související	s	životem	Shakespeara.	Já	mám	jeho	
literaturu	 ráda,	 ale	 takové	 životopisy,	 jako	 kde	 žil,	 kolik	 měl	
sourozenců	apod.,	 to	mě	moc	nezajímá.	Ale	ostatní	 si	 to	moc	
chválili.	(Magdalena Lukešová)

Zaujalo	mě,	jak	jsou	tu	děti	zaujaté	prací	a	hrami	o	přestáv-
kách.	Mají	dokonce	vlastní	bazén,	skatepark	a	fotbalové	hřiště.	
Dozvěděli	 jsme	 se	 zajímavosti	 i	 Shakespearovi	 a	 jeho	 životě.	
Velmi	moc	se	mi	líbí,	jak	jsou	děti	zvědavé	a	naslouchají.	(Adam 
Krystek)

Moc	se	mi	líbí,	že	v	této	škole	mají	školní	skatepark.	Moc	se	
mi	líbí	jejich	školní	dvůr,	protože	ho	mají	velký	a	mají	tu	různá	
hřiště	a	dá	se	tu	i	skákat	parkour.	Hodně	mě	potěšilo,	když	nám	
chválili	naši	prezentaci.	Na	exkurzi	ve	Stratfordu	se	mi	taky	lí-
bilo.	Všechny	památky	i	jeho	dům,	hodně	jsem	si	to	užil.	(Filip 
Váverka)

Škola	 ve	 Studley	 se	 mi	 moc	 líbí,	 mají	 tu	 totiž	 velké	 školní	
hřiště,	žáci	jsou	tu	strašně	milí.	Mají	pěkně	vyzdobené	třídy	a	zá-
bavné	učitele.	Pak	následovala	prohlídka	Stratfordu	a	výborná	
večeře.	Ochutnali	jsme	různé	ryby.	(David Daněk)

Dnes	jsme	jeli	do	jiné	školy,	kde	jsme	znovu	předváděli	při-
pravené	prezentace.	Potom	nám	zahrál	školní	sbor,	hráli	dobře.	
V	hodině	jsme	potom	odpovídali	na	otázky,	děti	měly	hodně	za-
jímavé	dotazy.	Pak	jsme	měli	exkurzi	v	solární	elektrárně.	Bylo	
asi	40°C!!!	Líbilo	se	mi	ve	Stratfordu,	až	na	tu	dlouhou	prohlíd-
ku	města.	(Kryštof Čech)

Dnešek	byl	opět	 zajímavý.	Byli	 jsme	v	další	 škole.	Po	pre-
zentacích	hrála	školní	kapela,	pak	zahráli	 jednotlivci	na	různé	
hudební	nástroje	hymnu	Evropské	unie.	Žáci	pak	 také	 tančili	
a	zpívali.	Toto	přivítání	se	mi	moc	líbilo.	(Michaela Hrušková)

Zaujala	mě	škola	ve	Studley.	Děti	tu	byly	ještě	milejší.	Pře-
kvapil	mě	dobrý	oběd	ve	školní	jídelně.	Taky	mě	překvapilo	to,	
že	jsme	potkali	hodně	Čechů,	s	jednou	paní	jsme	se	dali	do	řeči	
a	zjistili	jsme,	že	má	tetu	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Docela	mě	ba-
vila	prohlídka	míst,	kde	bydlel	a	působil	William	Shakespeare.	
Hodně	mi	chutnala	večeře	–	krevety	a	hranolky.	(Elen Hendry-
chová)

Druhá	škola	se	mi	líbila	ještě	víc	než	ta	první.	Pokud	to	vůbec	
ještě	jde,	děti	tu	byly	ještě	kamarádštější,	se	vším	nám	pomáha-
ly.	Kdybychom	vynechali	prohlídku	solární	elektrárny,	upřímně	
by	mi	to	vůbec	nevadilo,	ale	je	to	součást	projektu.	Procházka	
po	Shakespearově	rodišti	byla	moc	pěkná	a	velice	zajímavá,	jen	
trošku	dlouhá.	Dnešní	den	se	mi	líbil.	(Eliška Hanáková)

Líbí	se	mi,	že	se	děti	snaží	komunikovat	a	spřátelit	se.	Líbí	
se	mi,	 jaké	má	škola	hřiště	a	skatepark.	Zahráli	 jsme	si	 fotbal	
a	 jezdili	 jsme	 na	 koloběžkách.	 Líbila	 se	 mi	 i	 prohlídka	 města	
Stratford	a	přednáška	o	Shakespearovi.	Mají	tady	výborné	ne-
obvyklé	jídlo,	které	mi	velmi	chutnalo.	Zatím	se	mi	tu	všechno	
líbí.	(David Jurásek)

Dnešek	 jsem	 si	 užil,	 ale	 bolí	 mě	 nohy.	 Byli	 jsme	 ve	 škole	
ve	Studley,	bavil	 jsem	se	s	dětmi.	Hodně	jich	tu	 jezdí	na	free-
style	koloběžce,	takže	jsme	se	měli	o	čem	bavit.	Navíc	tu	mají	
skatepark	u	školy.	Potom	jsme	se	jeli	podívat	na	solární	panely,	
pražilo	do	nás	slunce.	Ve	Stratfordu	nám	paní	povídala	o	životě	
Shakespeara.	Bylo	to	zajímavé,	ale	ještě	neumím	tak	dobře	ang-
licky,	abych	to	všechno	přeložil.	V	restauraci	jsme	měli	na	večeři	
dobré	jídlo.	Dnešek	jsem	si	užil.	(Jonáš Opravil)
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Čtvrtek 25. 5. 2017
Velmi	se	mi	líbí,	že	se	děti	zapojují	do	výuky,	snaží	se	s	námi	

komunikovat.	 Hráli	 jsme	 společně	 o	 přestávce	 fotbal.	 Učitelé	
jsou	na	nás	milí	a	stále	se	nás	na	něco	ptají.	Mají	 tady	výbor-
né	jídlo	a	město	vypadá	úžasně.	Bavíme	se	i	s	ostatními	dětmi,	
které	 sem	 přijeli	 z	 jiných	 zemí.	 Je	 to	 tu	 vážně	 pěkné.	 (David 
Jurásek)

Líbily	 se	 mi	 obě	 hodiny	 strávené	 ve	 škole.	 První,	 kdy	 učili	
turečtí	učitelé,	byla	udělána	velmi	zajímavou	formou.	Děti	si	ji	
užily,	protože	se	nejen	učily,	ale	i	soutěžily	a	hrály	hry	souvise-
jící	s	projektovým	tématem.	Druhou	hodinu	jsem	si	taky	užila.	
Všichni	byli	moc	milí	a	nápomocni.	Nejvíce	se	mi	ale	 líbil	ve-
černí	 společný	 tanec,	 při	 kterém	 jsme	 si	 užili	 spoustu	 legrace	
i	s	cizinci.	A	třešničkou	na	dortu	byl	pětiletý	klučina	James.	Byl	
hrozně	roztomilý	a	zábavný.	Je	mi	moc	líto,	že	nám	zbývá	už	je-
nom	poslední	celý	den	strávený	na	tomto	úžasném	místě	s	úžas-
nými	lidmi.	(Eliška Hanáková)

Po	 vyučování	 jsme	 navštívili	 Birdland	 (Zemi	 ptáků),	 kde	
měli	i	dinosaury.	Líbili	se	mi	ptáci	z	nejrůznějších	koutů	světa.	
Mohli	jsme	si	o	nich	něco	přečíst	a	vyfotit	si	je.	Večer	byla	party,	
která	byla	rozdělena	na	venkovní	a	vnitřní.	Venku	se	hrál	fotbal	
a	uvnitř	se	tančilo.	Dnes	to	byl	zážitek.	(Adam Krystek)

Dnešní	den	byl	super,	já	jsem	si	ho	ale	moc	neužila,	protože	
mi	nebylo	moc	dobře.	I	přesto	se	mi	nejvíc	líbilo	ve	škole.	Když	
jsme	 něco	 vyráběli,	 děti	 nám	 ochotně	 pomáhaly.	 (Michaela 
Hrušková)

Vyučování	bylo	zajímavé	a	připravené	tak,	aby	žáky	bavilo.	
Děti	jsou	velmi	milé,	když	jsem	něčemu	nerozuměla,	tak	se	mi	
to	snažily	vysvětlit.	Po	obědě	ve	školní	jídelně	jsme	jeli	do	Bir-
dlandu,	ale	mě	to	moc	nebavilo.	Večer	byla	diskotéka	ve	škole,	
ta	hudba	pro	nás	úplně	nebyla,	tak	jsme	celou	dobu	strávili	ven-
ku.	Tam	jsme	se	bavili.	Dnešek	nebyl	až	tak	náročný,	ještěže	tak.	
(Magdalena Lukešová)

Děti	ve	škole	jsou	tu	hodně	milé.	Také	se	mi	líbila	návštěva	
Birdlandu,	byli	tam	papoušci,	pštrosi	a	tučňáci.	Některé	papouš-
ky	jsme	i	hladili,	nevšimli	jsme	si	nápisu,	že	koušou.	Ale	nekou-
sali!	Diskotéka	mě	moc	nebavila,	pak	jsme	ale	šly	s	holkami	na	
školní	zahradu	a	tam	jsme	si	povídaly	s	roztomilým	chlapečkem	
Jamesem.	Všechny	nás	dojalo,	když	nám	řekl,	 že	nás	chce	do	
rodiny.	Dnešek	se	mi	dost	líbil.	(Elen Hendrychová)

V	Birdlandu	to	dnes	bylo	nádherné.	Byl	tam	i	malý	dinopark.	
Dnes	 jsem	poprvé	ochutnal	makarony,	byly	výborné.	Moc	mě	
baví	hrát	fotbal	s	cizinci.	(Filip Váverka)

Učili	jsme	se	dnes	geometrii	a	bavili	jsme	se	opět	s	dětmi.	Na	
zahradě	jsme	společně	hráli	fotbal.	Chutnala	mi	zmrzlina,	kte-
rou	jsem	měl	po	večeři.	Byli	jsme	v	Birdlandu,	kde	bylo	mnoho	
ptáků.	Líbili	se	mi	tučňáci.	Měli	tam	i	„fejkové“	dinosaury.	Moc	
se	mi	líbili	i	plameňáci.	Viděl	jsem	tam	ptáky,	které	jsem	v	živo-
tě	neviděl.	Večer	jsme	byli	na	diskotéce,	kde	hrála	živá	hudba	
a	tančilo	se	tam.	Dnešek	byl	super.	(Jonáš Opravil)

Moc	se	mi	líbila	spousta	nádherných	ptáků	v	Birdlandu.	Ve	
škole	 jsme	 hráli	 o	 přestávce	 fotbal	 a	 byla	 to	 opravdu	 zábava.	
Na	diskotéce	bylo	taky	pěkně,	poslouchali	jsme	pěkné	písničky	
a	zase	jsme	hráli	fotbal.	(David Daněk)

Dnes	jsme	byli	opět	ve	škole,	měli	 jsme	matematiku	a	ma-
lovali	jsme.	Potom	jsme	skládali	autíčko	na	solární	pohon.	Pak	
jsme	byli	v	Birdlandu,	kde	byli	nejrůznější	ptáci,	zaujal	mě	je-
den,	který	měl	obří	řasy.	Večer	jsme	měli	diskotéku,	hráli	jsme	
hlavně	fotbal,	ale	nakonec	jsme	i	tančili.	(Kryštof Čech)

Líbilo	se	mi	vyučování,	bylo	velmi	zajímavé.	Opět	mi	chutnal	
oběd	v	 jídelně.	Viděli	 jsme	mnoho	zajímavých	míst	a	věcí,	ale	
nejvíc	se	mi	líbil	Birdland,	kde	jsme	strávili	odpoledne.	Bylo	zde	
hodně	 krásných	 a	 zajímavých	 ptáků.	 Nejlepší	 ale	 bylo	 krmení	
tučňáků.	Po	výborné	večeři	jsme	šli	na	diskotéku,	která	byla	vel-
mi	 příjemná.	 Povídali	 jsme	 si	 se	 všemi	 dětmi,	 nejlepší	 byl	 ale	
malý	chlapec	James,	kterého	jsme	si	oblíbili.	Chtěl	si	nás	vzít	do	
rodiny.	Dnešní	den	se	mi	moc	líbil.	(Elen Hendrychová)

Pátek 26. 5. 2017
Tento	den	byl	velmi	smutný,	protože	to	byl	poslední	den,	kdy	

jsme	se	mohli	vidět	s	našimi	kamarády	z	jiných	zemí.	Erasmus+	
nám	 kromě	 kamarádů	 přinesl	 hodně	 zkušeností	 a	 informací	
o	obnovitelných	zdrojích.	Jsem	rád,	že	nám	Erasmus+	a	učitelé	
umožnili	tak	pěkný	výlet	do	Anglie.	(David Daněk)

Díky	projektu	mám	nové	kamarády	a	nové	zážitky.	V	Anglii	
se	mi	moc	líbilo.	Líbily	se	mi	zdejší	školy	a	způsob	učiva.	Zlepšil	
jsem	si	angličtinu.	Mám	nové	informace	o	obnovitelných	zdro-
jích.	Zdejší	způsoby	výuky	jsou	velmi	zajímavé	a	liší	se	od	našich.	
Děkuji	za	krásný	pobyt	v	Anglii.	Velmi	se	mi	tu	 líbilo.	(David 
Jurásek)

Dnešní	den	byl	výborný.	Zajímavá	byla	nejen	prohlídka	Ná-
rodního	 centra	 rozvodné	 sítě	 elektřiny	 pro	 celou	 Anglii,	 kde	
jsem	se	dozvěděla	spoustu	zajímavých	informací,	ale	také	večer	
v	restauraci.	V	zahradě	restaurace	byl	Dům	hmyzu,	zde	jsme	se	
procházeli	kolem	volně	létajících	ptáků	a	mohli	jsme	si	vzít	do	
dlaní	pavouky,	ještěry	a	za	krk	hady.	To	bylo	super,	i	když	jsem	
se	na	začátku	trochu	bála.	Tento	večer	byl	ale	také	hodně	emo-
tivní,	protože	jsme	se	naposled	viděli	s	lidmi	z	ostatních	partner-
ských	škol.	Tento	projekt	mi	pronesl	hodně	nových	zkušeností,	
možností,	přátel,	zážitků	a	jsem	ráda,	že	jsem	se	ho	mohla	zú-
častnit.	(Michaela Hrušková)

Po	cestě	do	Národní	 rozvodné	 sítě	elektřiny	 jsem	 se	 v	 au-
tobuse	konečně	vyspala.	Prohlídka	byla	docela	zajímavá.	V	re-
stauraci,	kde	jsme	večeřeli,	jsme	se	šli	podívat	na	hady	a	hmyz.	
Překvapila	jsem	sama	sebe	tím,	že	jsem	si	dala	hada	za	krk.	V	té-
hle	restauraci	jsem	poprvé	ochutnala	piňa	coladu.	Byla	výborná!	
Když	jsme	se	všichni	loučili,	začalo	mi	být	líto,	že	odjíždíme,	ale	
nedá	 se	nic	dělat.	Bylo	 to	 tu	úžasné,	 snad	 se	 sem	 ještě	někdy	
podívám.	(Elen Hendrychová)

Pobyt	v	Anglii	mi	dal	hlavně	nové	kamarády,	přátelství,	ale	
také	 zkušenosti	 a	 informace	 o	 obnovitelných	 zdrojích.	 Zlepšil	
jsem	 si	 taky	 slovní	 zásobu	 anglických	 slov.	 Děkuji	 za	 pobyt!	
(Adam Krystek)

Dnes	 jsme	 byli	 na	 prohlídce	 v	 Národní	 centrum	 rozvodné	
sítě	elektřiny	pro	celou	Anglii.	Bylo	to	tajné,	takže	jsme	nemohli	
fotografovat	ani	jít	sami	na	toaletu.	Také	se	mi	líbila	restaura-
ce,	kde	jsme	večeřeli.	Restaurace	byla	v	africkém	stylu,	byla	tu	
i	africká	hudba,	vše	bylo	sladěné	v	africkém	stylu.	Hodně	se	mi	
líbila	zvířata,	která	 tu	měli.	Nikdy	bych	nevěřila,	že	si	dám	za	
krk	hada	nebo	že	bych	si	vzala	do	ruky	chlupatého	obrovského	
pavouka	a	pohladila	si	chameleona.	Bylo	to	úžasné.	Také	jsem	
ochutnala	poprvé	Piňa	Coladu.	A	tak	velké	rozloučení	jsem	ne-
čekala.	(Aneta Lukášová)

Dnešek	byl	asi	nejlepší	den,	protože	 jsme	byli	v	Národním	
centru,	kde	se	kontroluje	rozvodná	síť	elektřiny	pro	celou	An-
glii.	Bylo	to	tam	všechno	strašně	tajné.	Bylo	to	nedaleko	letiš-
tě	a	nad	hlavami	nám	létala	obrovská	letadla.	Potom	jsme	jeli	
hodně	dlouho	autobusem,	protože	v	Anglii	začínaly	prázdniny	
a	dálnice	byla	ucpaná.	Večer	jsme	se	sešli	v	restauraci.	Tady	byl	
dům	hmyzu,	kde	 jsem	mohl	pak	nejen	vidět,	ale	 i	držet	hada,	
chameleona	 apod.	 Nakonec	 jsme	 se	 rozloučili.	 Bylo	 to	 fajn.	
(Kryštof Čech)

Strašně	moc	jsem	si	to	tady	užil.	Našel	jsem	si	nové	kama-
rády.	Naučil	jsem	se	lépe	mluvit	anglicky.	Je	mi	líto,	že	to	bylo	
tak	krátké.	Poznal	jsem	lépe	Anglii,	ochutnal	nová	jídla.	Nejdřív	
jsem	se	bál,	ale	teď	je	mi	líto,	že	odlétáme.	Dnešek	jsem	si	užil,	
byli	jsme	v	tajné	budově,	kde	se	řídí	celá	elektřina	Anglie.	Po-
tom	jsme	byli	v	restaurace,	kde	byl	i	hmyzí	dům.	Tam	jsem	si	to	
velmi	užil.	Měl	jsem	za	krkem	dva	hady	a	na	ruce	tarantuli	a	dvě	
ještěrky.	Bylo	to	úplně	boží!	(Filip Váverka)

Dopoledne	pro	mě	bylo	nudné.	Tři	hodiny	jsme	strávili	v	au-
tobuse	cestou	tam.	Byli	jsme	na	prohlídce	nějakého	centra.	Asi	
něco	jak	náš	EON?	Vrátili	jsme	se	až	večer,	na	přípravu	na	zá-
věrečnou	večeři	jsme	měli	jen	půl	hodiny.	Tam	se	mi	moc	líbilo,	
bylo	to	v	nějaké	africké	restauraci.	Dokonce	jsme	měli	možnost	
vzít	si	na	ruku	tarantuli	nebo	za	krk	hada.	Já	jsem	se	sice	nebá-
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la,	ale	není	to	nic	pro	mě.	Na	závěr	měli	koordinátoři	proslov	
a	nastalo	loučení.	Velmi	nás	překvapilo,	když	za	námi	přišly	děti	
z	jiných	zemí	a	začaly	nás	objímat.	Nakonec	se	nám	ani	nechce	
domů…	(Magdalena Lukešová)

Bohužel	 nastal	 poslední	 projektový	 den.	 Večer	 v	 africké	
restauraci	byl	úžasný,	všem	se	líbili	exotičtí	plazi,	které	jsme	si	
mohli	 pohladit,	 nechat	 lézt	 po	 ruce	 nebo	 dokonce	 dát	 kolem	
krku.	 To	 byl	 jeden	 z	 nejlepších	 zážitků.	 Loučení	 bylo	 hrozně	

emotivní	 i	 pro	 nás,	 tak	 si	 vůbec	 nedovedu	 představit,	 jaké	 to	
muselo	být	pro	učitele,	kteří	spolu	byli	v	kontaktu	tři	roky.	Tento	
projekt	byl	úžasný.	Dostali	jsme	díky	němu	možnosti,	které	by-
chom	normálně	nedostali.	Potkali	jsme	spoustu	zajímavých	lidí,	
podívali	jsme	se	do	různých	cizích	zemí	a	procvičili	si	angličtinu.	
Co	víc	si	na	základní	škole	přát?	Na	tento	projekt	i	díky	krásným	
dárkům,	které	jsme	dostali,	nikdy	nezapomenu.	(Eliška Haná-
ková)

Jak náš projekt v rámci Erasmu+ probíhal?
Erasmus+	je	vzdělávací	program	Evropské	unie	na	období	

2014–2020,	který	podporuje	spolupráci	a	mobilitu	(výjezd	do	za-
hraničí)	ve	všech	sférách	vzdělávání,	v	odborné	přípravě	a	v	ob-
lasti	sportu,	mládeže	a	neformálního	vzdělávání.

Erasmus+	si	 klade	 za	 cíl	 zvýšit	 kvalitu	a	přiměřenost	kva-
lifikací	a	dovedností.	Pobyt	v	zahraničí	může	trvat	od	několika	
dnů	až	po	jeden	rok.	Programu	Erasmus+	se	mohou	zúčastnit	
studenti,	učitelé,	učni,	dobrovolníci,	vedoucí	mládeže	a	funkcio-
náři	amatérských	sportovních	organizací.

Erasmus+	je	rozdělen	na	tři	klíčové	akce:
KA	1	-	Vzdělávací	mobilita	jednotlivců
KA	2	-	Spolupráce	na	inovacích	a	výměna	osvědčených	postupů
KA	3	-	Podpora	reforem	vzdělávací	politiky

Programu	Erasmus+	se	mohou	zúčastnit	následující	země:
Programové země:
členské	státy	EU	–	28	zemí
členské	státy	Evropského	hospodářského	prostoru	(Norsko,	Is-
land,	Lichtenštejnsko)
Turecko,	bývalá	jugoslávská	republika	Makedonie
Partnerské země (země sousedící s EU):
Arménie,	Ázerbajdžán,	Bělorusko,	Gruzie,	Moldávie,	Ukrajina,	
Alžírsko,	Egypt,	Izrael,	Jordánsko,	Libanon,	Líbie,	Maroko,	Pa-
lestina,	Sýrie,	Tunisko,	Albánie,	Bosna	a	Hercegovina,	Kosovo,	
Černá	Hora,	Srbsko,	Rusko
Další partnerské země:
některé	klíčové	akce	programu	Erasmus+	jsou	otevřeny	 jaké-
koliv	partnerské	zemi	z	celého	světa.

Koordinátorem	 projektu	 byla	 škola	 Ss.	 John	 and	 Monica	
z	Anglie,	naše	škola	byla	společně	s	pěti	dalšími	školami	partne-
rem.	Společně	jsme	podávali	projekt	v	klíčové	akci	KA2	–	spolu-
práce	na	inovacích	a	výměna	osvědčených	postupů,	projekt	byl	
vyhodnocen	jako	úspěšný.	Jeho	součástí	byly	aktivity	zaměřené	
na	obnovitelné	zdroje	energie	–	vodu,	vítr,	slunce	a	zemi	(bio-
masu),	ale	také	mezinárodní	projektová	setkání	–	výjezdy	koor-
dinátorů,	učitelů	a	také	žáků	do	zahraničí.	Tato	setkání	probíha-
la	dvakrát	do	roka	v	jednotlivých	partnerských	školách,	během	
tří	let	jich	tedy	celkem	proběhlo	šest:

Základní	škola	Ostrožská	Nová	Ves,		
Česká	Republika:	 únor	2015
Col-legi	Salesia	Sant	Francesc	de	Sales,		
Menorka,	Španělsko:	 květen	2015
Edvardslundskolan,	Torshälla,	Švédsko:	 říjen	2016
Mustafa	Keskin	Ilkokulu,	Burhanyie,	Turecko:	 květen	2016
Doga	Koleji,	Alanya	(místo	Diyarbakiru),	Turecko:	 říjen	2016
Ss.	John	and	Monica,	Birmingham,	Anglie	 květen	2017
St.	Mary´s	Catholic	Primary	School,		
Studley,	Anglie	 květen	2017

Patřili	jsme	k	nejaktivnějším	zemím,	celkem	jsme	uskutečnili	
43	mobilit.	Přestože	byl	projekt	zaměřen	především	na	výměnu	
zkušeností	mezi	učiteli,	podařilo	se	nám	v	rámci	projektu	usku-
tečnit	i	mobility	žáků.	Do	zahraničí	jsme	celkem	vyvezli	27	žáků.

Při	 jednotlivých	 návštěvách	 bylo	 jejich	 úkolem	 představit	
partnerům	naši	zemi,	náš	region,	naši	obec	a	naši	školu.	Všich-
ni	žáci	se	tohoto	úkolu	zhostili	vždy	velmi	zodpovědně.	Učite-
lé	měli	v	partnerských	školách	odučit	dvě	vyučovací	hodiny	na	
téma	obnovitelné	zdroje	energie.	Jejich	vyučovací	hodinu	vždy	
sledovala	jiná	partnerská	škola	a	taktéž	oni	měli	možnost	pozo-
rovat	své	kolegy	při	výuce.	Tato	výměna	zkušeností	byla	jednou	
z	podstatných	projektových	aktivit.

Během	tří	 let	se	žáci	všech	partnerských	škol	dozvěděli,	že	
zdroje	energie	dělíme	na	obnovitelné	a	neobnovitelné	a	že	pro	
naši	planetu	 je	zdravější	právě	využívání	obnovitelných	zdrojů	
energie.	Každá	projektová	návštěva	byla	věnována	konkrétnímu	
zdroji	energie,	např.	v	ČR	jsme	se	zaměřili	na	vodu,	ve	Švédsku	
na	 biomasu,	 v	 Turecku	 na	 sluneční	 energii	 a	 ve	 Španělsku	 na	
slunečnou	a	větrnou	energii,	v	Anglii	jsme	se	opět	věnovali	slu-
nečné	a	větrné	energii.

Závěrem	bych	chtěla	napsat,	že	nám	projekt	kromě	možnosti	
výměny	zkušeností,	nových	poznatků,	informací,	které	souvisely	
s	obnovitelnými	zdroji	energie,	přinesl	ještě	jedno	velmi	důleži-
té	poznání	a	zkušenost,	kterou	si	odnášíme	jako	nejpodstatnější.	
Přesvědčili	jsme	se,	jak	nezbytná	je	znalost	cizích	jazyků	k	tomu,	
abychom	mohli	navázat	nová	partnerství	a	přátelství.	Věřím,	že	
mluvím	za	většinu	učitelů	i	žáků,	kteří	měli	možnost	se	meziná-
rodních	projektových	setkání	zúčastnit.

Adéla Botková

Soutěž Integrovaného záchranného systému
Dne	16.	5.	2017	jsme	se	my,	žáci	osmé	třídy,	zúčastnili	prv-

ního	 ročníku	 pohybově	 vědomostní	 soutěže	 v	 bezpečnostně	
–	branných	disciplínách,	která	proběhla	v	Amfíku	Bukovina	
v	Popovicích.	Do	akce	se	zapojilo	19	týmů	ze	Zlínského	kraje,	
které	 si	 otestovaly	 své	 vědomosti	 z	 dopravních,	 policejních,	
armádních	a	zdravotních	znalostí.	

Měli	jsme	zde	možnost	prozkoumat	techniku	a	vozidla	po-
licie,	armády,	hasičů	a	záchranné	služby.	Soutěžili	jsme	v	hodu	
granátem,	překážkovém	běhu,	 jízdě	zručnosti	nebo	střelbě	ze	
vzduchovky.	S	celní	správou	jsme	odhalovali	padělané	výrobky.	

Pro	holky	bylo	nejzábavnější	oblékání	výstroje	Armády	České	
republiky.	Kluky	nejvíce	zaujala	manipulace	se	zbraněmi.	Ná-
ročný	den	ukončilo	vystoupení	příslušníků	armády,	kteří	před-
vedli	ukázky	bojové	přípravy,	a	vystoupení	hasičů.	I	přes	úraz	
jednoho	z	účastníků	našeho	týmu	jsme	celkově	obsadili	krásné	
sedmé	místo.

Složení	 týmu:	 Jitka	 Konečná,	 Victoria	 Pólová,	 Přemek	
Horký,	Jirka	Falešník,	Radek	Kalný,	Adam	Krystek,	náhrad-
ník	–	Daniel	Kreisl

žáci 8. třídy
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Výuka vlastivědy na ZŠ
V	závěru	školního	roku	navštívili	postupně	žáci	čtvrtého	a	pá-

tého	ročníku	ZŠ	v	rámci	výuky	vlastivědy	obecní	úřad.	Celou	ex-
kurzí	s	odborným	výkladem	i	s	názornými	ukázkami	je	provedla	
bývalá	ředitelka	ZŠ,	nynější	kronikářka	Ostrožské	Nové	Vsi,	paní	
Miroslava	Vajdíková,		matrikářka	paní	Hana	Glacová	i	místosta-
rostka	paní	Jaroslava	Bedřichová.	Seznámily	žáky	s	prací	starosty,	
místostarostky,	zastupitelů	i	zaměstnanců	obce.	Paní		Vajdíková	

taky	přiblížila	žákům	práci	kronikářky,	matrikářka	ukázala	staré	
i	nové	záznamy	týkající	se	přírůstků	i	úbytků	obyvatel.	S	paní	mís-
tostarostkou	je	seznámily	i	s	velkým	odznakem,	který	bývá	použí-
ván	při	obřadech	na	obecním	úřadě.	Žáci	se	těší,	že	už	v	příšťím	
roce	budou	mít	možnost	srovnat	prostředí	úřadu	starého	a	nově	
vybudovaného.

Jitka Šilhavá

Fyzika na naší škole
V	naší	škole	se	snažíme	podporovat	děti	se	zájmem	o	přírodo-

vědné	a	technické	obory,	rozšiřovat	jejich	znalosti	a	motivovat	je	ke	
studiu	přírodních	věd.	Ideální	 je,	když	děti	baví	přímo	vyučování	
fyziky.	Proto	co	nejčastěji	zařazujeme	do	výuky	pokusy,	měření,	za-
jímavé	prezentace	a	animace,	využíváme	počítače	a	interaktivní	po-
můcky,	stavebnice,	modely	a	soupravy,	děláme	laboratorní	práce.

Důležité	 je	 také	 podchytit	 talentované	 žáky	 a	 žáky	 se	 zvý-
šeným	 zájmem	 o	 fyziku.	 A	 právě	 takoví	 pracují	 ve	 fyzikálním	
kroužku.	Kroužek	 je	určen	pro	žáky	druhého	 stupně.	Tito	 žáci	
na	pravidelných	schůzkách	řeší	zajímavé	fyzikální	úlohy,	trénují	
logiku	díky	různým	hrám,	a	hlavně	se	účastní	soutěží,	ve	kterých	
si	mohou	porovnat	své	znalosti	a	dovednosti	s	žáky	z	jiných	škol.	
Letos	na	podzim	se	členové	fyzikálního	kroužku	zapojili	do	sou-
těže	„Logická	olympiáda“,	v	jarních	měsících	někteří	absolvovali	
školní	kolo	fyzikální	olympiády.	Letos	poprvé	jsme	se	zapojili	do	
celoroční	soutěže	Science	games,	která	má	za	úkol	objevit	a	pod-
chytit	mladé	vědce.	V	této	soutěži	čtyři	žáci	dokonce	reprezento-
vali	školu	v	regionálním	kole.	Odměnou	za	celoroční	práci	určitě	
byla	exkurze	do	Pevnosti	poznání	v	Olomouci.

Věřím,	že	práce	v	kroužku	žáky	baví	a	těším	se,	že	příští	rok	
budeme	v	našem	poznávání	světa	vědy	pokračovat.

Alena Horáková

Exkurze do Pevnosti poznání
Koncem	 května	 se	 naši	 žáci	 z	 fyzikálního	 kroužku	

a	kroužku	debrujárů	vydali	do	Pevnosti	poznání	v	Olomou-
ci.	 Jeli	 s	 námi	 i	 4	 žáci	 z	 druhé	 třídy,	 kteří	 vzpomínají	 na	
celou	 exkurzi	 s	 nadšením	 a	 rádi	 by	 se	 tam	 opět	 podívali.	
Pevnost	poznání	je	1.	centrum	popularizace	vědy	a	výzku-
mu	na	střední	Moravě,	realizované	Univerzitou	Palackého	
v	Olomouci.	Nabízí	4	stálé	interaktivní	expozice,	které	jsme	
si	 postupně	 prošli.	 Začali	 jsme	 expozicí	 dějin,	 kde	 si	 žáci	
mohli	vyzkoušet	i	vojenské	oděvy	nebo	se	interaktivní	for-
mou	dozvěděli,	jak	fungovalo	opevnění	Olomouce.	Nejvíce	
jsme	se	těšili	do	expozice	fyzikální,	kde	nás	čekala	spous-
ta	fyzikálních	jevů	pojatá	opět	interaktivní	formou.	Mohli	
jsme	 si	 zahrát	 3D	 piškvorky	 nebo	 si	 vyzkoušet	 sestrojený	
gyroskop	pro	cvičení	kosmonautů.	Naproti	fyzikální	expo-
zice	si	na	své	přišli	biologové.	Nejzajímavější	bylo	pozoro-
vání	živočichů	pomocí	mikroskopů	a	3D	tiskárna,	ze	které	
si	někteří	žáci	mohli	odvézt	i	suvenýr.	Nakonec	nás	čekala	
expozice	světlo,	 tma.	Kde	jsme	se	opět	vrátili	 také	trochu	
k	 fyzice	a	optice.	Spousta	 zajímavostí	byla	 ještě	obohace-
na	chemickou	dílnou,	kterou	si	připravili	studenti	z	příro-
dovědné	 fakulty.	 Na	 digitální	 planetárium,	 které	 je	 také	
součástí	Pevnosti	poznání,	nám	už	nezbyl	čas.	Nejen	proto	
bychom	se	do	Pevnosti	poznání	rádi	vrátili	a	obohatili	naše	
vědomosti.	Myslím	si,	že	se	exkurze	vydařila	a	naplnila	oče-
kávání	velmi	příjemným	a	obohacujícím	zážitkem.	

Alena Horáková, Denisa Hanáčková

Okresní kolo biologické olympiády
Během	dubna	se	uskutečnila	okresní	kola	biologické	olympi-

ády	v	kategorii	mladších	a	starších	žáků.	Téma	pro	tento	školní	
rok	bylo	Detektivem	v	přírodě.	V	mladší	kategorii	se	probojo-
vala	do	okresního	kola	Elen	Hendrychová	ze	7.	A,	ve	starší	ka-
tegorii	Alžběta	Horňáková	z	8.	třídy.	Pro	účast	v	okresním	kole	

musely	obě	dívky	nejen	zvládnout	náročnou	teoretickou	přípra-
vu,	ale	také	zpracovat	vstupní	úkol,	který	se	oběma	velmi	povedl	
a	byl	hodnocen	plným	počtem	bodů.	I	když	v	celkovém	umístění	
neobsadily	dívky	přední	místa,	pochvalu	za	odvedenou	práci	a	za	
vzornou	reprezentaci	školy	si	jistě	zaslouží.									Renata Němcová

Science games
Naše	škola	se	snaží	podporovat	zájem	žáků	o	přírodověd-

né	a	technické	obory.	Jednou	z	možností	je	zapojovat	děti	do	
soutěží	s	tímto	zaměřením.	Právě	taková	je	celostátní	soutěž	
Science	games,	do	které	se	letos	zapojilo	12	žáků	naší	ško-
ly	z	2.	 -	8.	 tříd.	Základní	kolo	probíhalo	v	pěti	kolech.	Od	
listopadu	do	března	žáci	vypracovávali	 sérii	úkolů	z	 fyziky,	
astronomie,	chemie,	biologie.	Úkoly	byly	přizpůsobeny	věku	
žáků,	kteří	byli	 rozděleni	do	tří	kategorií	–	první	kategorie	
zahrnovala	žáky	1.	-	2.	třídy,	druhá	žaky	z	3.	-	5.	třídy	a	ve	tře-
tí	kategorii	soutěžili	společně	žáci	druhého	stupně.	Nejlepší	
řešitelé	 základního	 kola	 postupovali	 do	 regionálního	 kola,	
kde	mohli	 změřit	 síly	 s	dalšími	úspěšnými	 soutěžícími	 z	 ji-
ných	škol.	V	každé	kategorii	do	regionálního	kola	postoupilo	
pouze	15	soutěžících,	celkem	45	žáků.	Konalo	se	13.	května	
v	 Olomouci	 a	 z	 naší	 školy	 se	 probojovalo	 šest	 soutěžících!	
V	první	kategorii	školu	reprezentoval	Matyáš	Hučík	a	Adam	
Hübner	z	druhé	třídy,	ve	třetí	kategorii	to	byl	Jonáš	Opravil	
z	6.	třídy,	Kryštof	Čech,	Patrik	Lučný	a	David	Daněk	ze	sed-
mého	ročníku.	Kluci	bojovali	statečně,	přestože	se	ani	jedno-
mu	nepovedlo	postoupit	do	celostátního	kola,	patří	jim	velká	
gratulace	a	pochvala.

Denisa Hanáčková, Alena Horáková



19www.onves.cz        profil

ŠKOLA

Slavnostní loučení deváťáků
Poslední	školní	den	se	deváťáci	sešli	na	školním	dvoře,	aby	

slavnostně	převzali	 svá	poslední	vysvědčení	na	základní	 škole.	
Den	byl	plný	očekávání	a	napětí,	protože	na	všechny	dopadal	
fakt,	že	deváťáci	jsou	na	této	škole	naposledy.	Ceremoniál	vedla	
paní	 Miroslava	 Vajdíková	 a	 zúčastnili	 se	 jí	 pan	 starosta	 Pavel	
Botek,	paní	místostarostka	Jaroslava	Bedřichová,	ředitelka	ško-
ly	Alena	Horáková	a	 třídní	učitelka	Renata	Němcová.	 Jak	na	
začátku	školního	roku	uváděli	deváťáci	prvňáčky	do	jejich	první-

ho	školního	dne,	tak	prvňáčci	doprovázeli	deváťáky	v	jejich	po-
slední	den.	Pod	vedením	paní	učitelky	Pavly	Sedláčkové	a	paní	
učitelky	Lenky	Běhalové	si	prvňáčci	připravili	krátké	vystoupení	
na	rozloučenou	a	předali	svým	starším	spolužákům	malý	dárek.	
Pak	už	třídní	učitelka	předala	každému	deváťákovi	jeho	posled-
ní	vysvědčení	na	základní	škole.	Zároveň	byly	předány	pochva-
ly	a	ocenění	jak	třídní	učitelkou,	tak	ředitelkou	školy.	Ocenění	
byla	předávána	nejenom	za	prospěch	s	vyznamenáním	po	celou	

dobu	školní	docházky	a	za	úspěchy	při	reprezentaci	školy	v	sou-
těžích,	ale	i	za	práci	pro	třídu,	školu	a	celkovou	aktivitu	při	škol-
ních	akcích.	Za	výborné	studijní	výsledky	po	celou	dobu	školní	
docházky	byli	oceněni	Lucie	Lukášová,	Tereza	Křiváková,	Te-
reza	Ondračková,	Barbora	Slováková,	Adéla	Ryšavá,	Martina	
Mazurová,	 Denisa	 Peprníčková,	 Petr	 Baný	 a	 Marian	 Tvrdoň.	
Za	reprezentaci	školy	v	regionálním	kole	soutěže	Mladý	chemik	
byli	oceněni	Adéla	Ryšavá	a	Michael	Hendrych.	Za	práci	pro	
třídu	byli	oceněni	Petr	Baný,	Tereza	Ondračková,	Marek	Ond-

račka	a	Lenka	Kupcová.	Za	reprezentaci	školy	ve	sportovních	
soutěžích	dostali	pochvalné	listy	René	Kučera,	Marian	Tvrdoň,	
Michael	 Hendrych	 a	 Marek	 Kyselák.	 S	 oceněním	 dostali	 žáci	
knižní	odměny	a	drobné	dárky.	Petr	Baný	a	Lenka	Kupcová	se	
pak	ve	svém	projevu	rozloučili	za	třídu	se	všemi	učiteli,	předali	
jim	květiny	na	 rozloučenou	a	poděkovali	 za	všechno,	 co	 je	ve	
škole	potkalo.	Pak	už	jim	zbýval	jen	poslední	krok.	Krok	ven	ze	
základní	školy,	krok	do	života.

Renata Němcová
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Dračí lodě ovládly týmy mladých
Slunce	konečně	zalilo	náš	kraj	a	my	jsme	mohli	začít	využívat	

přednosti	naší	vesnice.	Dne	9.	6.	2017	ovládly	místní	vodní	plo-
chu	Čtverec	dětské	týmy	na	dračích	lodích.	

Zpočátku	nebylo	jednoduché	ovládnout	250	kg	těžkou	loď.	
Ale	všichni	brzy	pochopili,	 že	 jedině	v	 jednotném	týmu,	který	
je	 plně	 koordinovaný,	 se	 lze	 rychle	 posunovat	 k	 cíli.	 Nejlépe	
na	 tom	 byla	 posádka	 ZŠ	 Ostrožská	 Lhota,	 která	 plně	 ovládla	
závod.	 Druhé	 místo	 patřilo	 týmu	 Něco	 vostrýho	 (9.	 třída	 ZŠ	
Ostrožská	 Nová	 Ves)	 a	 třetí	 místo	 týmu	 Padesátjedničky	 (ZŠ	
Bílovice).	 Pod	 stupni	 vítězů	 zůstali	 Draci	 v	 hrnci	 (8.	 třída	 ZŠ	

Ostrožská	Nová	Ves),	2.	tým	ZŠ	Bílovice	a	6.	místo	obsadila	po-
sádka	ZOČ	(7.	třída	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves).	Zvláštní	kategorii	
tvořily	týmy	středních	škol.	Zúčastnilo	se	Gymnázium	Uherské	
Hradiště	(2	týmy)	a	Mesit	Uherské	Hradiště.	Z	této	kategorie	
si	nejlépe	vedl	 tým	GUH	Titanic,	druhé	místo	obsadila	Santa	
Maria	 (Mesit	 UH)	 a	 třetí	 místo	 Bismarck	 (GUH).	 V	 souboji	
nejlepších	týmů	ZŠ	a	SŠ	ovládla	závod	ZŠ	Ostrožská	Lhota.	

Chtěla	bych	také	připojit	poděkování	nejen	kantorek	ze	ZŠ	
Ostrožská	Nová	Ves,	ale	také	poděkování	přespolních	škol.		

Markéta Frantová

„Rádi	bychom	jménem	naší	 střední	školy	
MESIT,	o.p.s.,	poděkovali	touto	cestou	pořa-
datelům	závodu	dračích	lodí	Grand	Prix	Juni-
or	závod	školních	posádek,	kterého	se	mohli	
zúčastnit	 také	 naši	 žáci.	 Děkujeme	 za	 tuto	
skvělou	 příležitost	 vyzkoušet	 si	 zcela	 novou	
sportovní	disciplínu,	která	všechny	zúčastně-
né	velmi	nadchla,		a	s	radostí	se	zapojíme	do	
této	akce	i	v	příštím	roce.

Nelze	než	kladně	hodnotit	organizaci	ce-
lého	 sportovního	 dopoledne,	 hladký	 průběh	
soutěže,	 pomoc	 organizátorů	 posádce	 naší	
lodi	 s	 přípravou	 na	 vodě,	 v	 neposlední	 řadě	
také	zajištění	příjemného	zázemí	s	občerstve-
ním.	 Oživením	 celého	 dopoledne	 byl	 téměř	
profesionální	 výkon	 milého	 a	 vtipného	 ko-
mentátora,	 kterému	 patří	 velký	 dík	 za	 pís-
ničku	na	přání.	 	Tyhle	krásné	momenty	nám	
všem	bude	připomínat	pohár,	vyjímající	se	na	
čestném	místě	mezi	sportovními	trofejemi	ve	
školní	vitríně.

Na	 závěr	 bychom	 chtěli	 vyslovit	 poděko-
vání	za	poskytnutí	pomoci	 jednomu	z	našich	
žáků	při	jeho	nečekaných	zdravotních	problé-
mech	a	jeho	urychlenou	přepravu	do	města.

Těšíme	 se	 na	 závody	 v	 příštím	 školním	
roce.		A	soupeři,	třeste	se,	tentokrát	vás	roz-
sekáme!	

posádka lodi Santa Maria
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Krajské město Zlín
Žáci	pátého	ročníku	vyrazili	letos	na	školní	výlet	do	krajského	města	

Zlín.	 Nejdříve	 je	 autobus	 zavezl	 do	 zlínských	 filmových	 ateliérů,	 kde	
byli	seznámeni	s	jejich	historií.	Následovala	aktivní	část	exkurze,	při	níž	
si	ve	skupinách	vytvořili	vlastní	animovaný	filmový	příběh.	Tato	část	dne	
se	všem	líbila	asi	nejvíc.	Pak	nás	autobus	převezl	do	centra	města.	Ještě	
před	 komentovanou	 prohlídkou	 baťova	 věžáku	 21	 se	 třída	 přesunula	
na	piknik	do	parku	u	zámku.	Protože	bylo	velké	vedro,	přišel	stín	pod	
stromy	dětem	vhod.	Velkým	zážitkem	byla	i	jízda	prosklenou	kanceláří	
T.	Bati	a	výklad	o	významných	zlínských	objektech	i	historii,	které	byly	
hodně	ovlivněny	právě	jeho	rodinou.	Na	Náměstí	Míru	se	žáci	vyfotili	
před	Magistrátem	města	Zlín	a	celý	den	završili	návštěvou	Zlatého	jabl-
ka,	kde	měli	možnost	zhlédnout	krátký	film	v	5D	rozlišení	a	taky	se	ještě	
před	odjezdem	domů	občerstvit.	Podle	vyjádření	mých	žáků	byl	výlet	
skvělý	a	výborný.	S	touto	třídou	se	letos	po	pěti	 letech	loučím.	Všem	
přeji	úspěšné	pokračování	v	práci	na	druhém	stupni	základní	školy.	

 Jitka Šilhavá

Celkový	počet	žáků:	 254
	 z	toho	 děvčata:	 121
	 	 chlapci:	 133
Počet	žáků	s	vyznamenáním:	 150
Počet	žáků,	kteří	prospěli:	 	96
Počet	žáků,	kteří	neprospěli:	 	4
Počet	neklasifikovaných	žáků:	 	4
Počet	žáků	s	odloženou	klasifikací:	 	0
Průměrný	prospěch:	 1,49
Celková	absence:	 12	484	hodin
	 z	toho	 omluvená:	 12	411	hodin
	 	 neomluvená:	 73	hodin
Průměrná	celková	absence:	 	49,94	hodin
	 z	toho	 omluvená:	 	49,64	hodin
	 	 neomluvená:	 0,30	hodin
Snížené	známky	z	chování:
	 -	2.	stupeň:	 2
	 -	3.	stupeň:	 4
Napomenutí	a	důtky:
	 -	napomenutí:	 18
	 -	důtka	třídního	učitele:	 20
	 -	důtka	ředitelky	školy:	 8
Pochvaly:
	 -	pochvala	třídního	učitele:	 	26
	 -	pochvala	ředitelky	školy:	 	11

Alena Horáková

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí  
školního roku 2016/2017

Hodiny vaření jinou formou
V	rámci	hodin	vaření	jsme	s	žáky	7.	tříd	navštívili	Gastro-

nomické	workshopy,	které	pořádá	Střední	škola	průmyslová,	
hotelová	 a	 zdravotní	 v	 Uherském	 Hradišti.	 Studenti	 1.	 a	 2.	
ročníku	oboru	barman	-	číšník	pod	vedením	paní	učitelky	Ma-
luškové	 si	připravili	ukázky	 zdravých	míchaných	nápojů.	Po	

krátké	prezentaci	si	každý	z	nás	mohl	namíchat	jeden	nápoj	
a	z	připravených	ingrediencí	vyrobit	smoothie	podle	vlastních	
chutí.	Připravené	nápoje	byly	nejen	chutné,	ale	i	zdravé.	Bylo	
to	velmi	příjemně	strávené	dopoledne	a	možná	pro	některé	
inspirace,	jak	se	zdravěji	stravovat.					                                               Jana 

Šplhoun II. stupně
Za	účasti	ZŠ	Kunovice	Červená	cesta,	Ostrožská	Lhota,	Uherský	

Ostroh	a	Ostrožská	Nová	Ves	 se	uskutečnil	 již	 šestý	 ročník	 soutě-
že	ve	šplhu	o	tyči.	Žáci	byli	rozděleni	do	čtyř	kategorií.	Mladší	žáci	
a	mladší	žákyně	–	6.	a	7.	ročníky,	starší	žáci	a	starší	žákyně	–	8.	a	9.	
ročníky.	Bojovalo	se	jednak	o	umístění	jednotlivců	v	dané	kategorii,	
ale	hlavně	o	celkové	umístění	v	rámci	škol.	V	loňském	školním	roce	
si	putovní	pohár	pro	vítěze	odvezla	ZŠ	Kunovice,	tak	bylo	otázkou,	
kdo	zvítězí	letos.
Celkové pořadí jednotlivců:

2.	místo	Štěpán	Lažek
1.	místo	Adéla	Janoštíková
2.	místo	Barbora	Slováková

Celkové pořadí škol:
1.	místo	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves
2.	místo	ZŠ	Uherský	Ostroh
3.	místo	ZŠ	Kunovice	Červená	cesta
Všem	úspěšným	šplhounům	gratulujeme	a	všem	ostatním	soutěžícím	

děkujeme,	že	přispěli	svým	výkonem	k	celkovému	vítězství	naší	školy!
Patricie Bobková
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Den včelařů v Ostrožské Nové Vsi 2017
Včelaři	letos	opět	navázali	na	úspěšný	II.	ročník	včelařského	

dne	a	24.	6.	2017	pořádali	již	III.	ročník.	Zorganizovali	jej	členo-
vé	Základní	organizace	Českého	svazu	včelařů	Ostrožská	Nová	
Ves,	která	sdružuje	včelaře	z	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Ostrožské	
Lhoty	 ve	 spolupráci	 s	 Okresní	 organizací	 Uherské	 Hradiště.	
Den	 včelařů	 se	 konal	 na	 kolonádě	 v	 Sirnatých	 lázních,	 tento	
prostor	se	nám	minulý	rok	osvědčil	a	tak	volba	byla	jasná.	Tím-
to	bych	chtěl	moc	poděkovat	vedení	Sirnatých	lázní	a	lázeňské	
kavárně	za	pomoc,	ochotu	a	 vstřícné	 jednání.	Letošní	 rok	byl	
výjimečný,	 neboť	 k	 nám	 přijela	 z	 Prahy	 i	 předsedkyně	 České-
ho	svazu	včelařů	Mgr.	Jarmila	Machová.	Dále	přijeli	také	hosté	
z	okresní	organizace	a	z	okolních	organizací.	Zahájení	dne	pro-
běhlo	ve	14	hodin.

Pro	návštěvníky	byl	přichystán	tradiční	včelařský	trh,	probí-
hal	zde	prodej	medů	od	místních	včelařů	a	dalších	včelích	pro-
duktů.	Jeden	ze	stánků	zde	měl	opět	novoveský	obchod	Včelař-
ství	Slovácko,	kde	bylo	možné	zakoupit	vše,	
co	 včelař	 pro	 práci	 se	 včelami	 potřebuje.	
Tak	jako	loni	byla	připravena	i	ochutnávka	
medů	od	našich	včelařů,	sešlo	se	zde	na	20	
různých	vzorků	medů	a	 také	vzorky	medů	
z	 Thajska,	 Chorvatska,	 Maďarska	 a	 Itá-
lie.	U	každého	medu	bylo	uvedeno	 jméno	
včelaře,	který	 vzorek	poskytl	 a	návštěvníci	
si	 tedy	mohli	najít	svého	favorita	a	poté	si	
zajít	 ke	 včelaři	 med	 zakoupit.	 Zapojili	 se	
i	mladí	včelaři	z	našeho	včelařského	krouž-
ku,	kteří	nabízeli	své	výrobky	(svíčky,	med,	
atd.).	V	průběhu	celého	odpoledne	probí-
halo	 promítání	 krátkých	 filmů	 se	 včelař-
skou	tématikou.	Ve	14:30	byla	na	programu	
přednáška	 Mgr.	 Machové.	 Po	 přednášce	
přišel	na	řadu	mužský	pěvecký	sbor	Krasav-
ci	a	posezení	do	večerních	hodin...	

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

Myslíme	si	tedy,	že	se	III.	ročník	dne	včelařů	vydařil,	a	proto	
budeme	v	této	tradici	pokračovat.	Tak	zase	příští	rok!

Pavel Peprník

SPOLKY

Mladí hasiči hodnotili ročník 2016/2017
Letošní	rok	nás	potrápil	jak	odchodem	silných	opor	z	kate-

gorie	starších	žáků	do	dorostu,	tak	závady	na	naší	technice.	Ale	
i	když	jsme	se	zapojili	do	daleko	méně	soutěží,	výsledky	nás	vel-
mi	mile	překvapily.

Nejdříve	 k	 mladším	 a	 starším	 žákům,	 jejichž	 kategorie	 jsme	
museli	spojit	a	nečekali	 jsme	od	nich	vysoké	umístění	v	žebříčku	
okresu.	Jaké	však	přišlo	překvapení,	když	v	okresním	kole	hry	Pla-
men	ročníku	2016/2017	v	disciplíně	Štafeta	CTIF	ukořistili	4.	místo	
hned	za	horkými	favority	bojujícími	o	celkové	prvenství.	Celkově	
se	naše	družstvo	doplněné	mladšími	žáky	umístilo	na	skvělém	7.	
místě	ze	17	družstev	starších	žáků,	kteří	se	letos	soutěže	zúčastnili.

V	 sobotu	 24.	 května	 jsme	 uspořádali	 již	 7.	 ročník	 soutěže	
O	putovní	pohár	starosty	obce.	Celkem	se	na	fotbalové	hřiště	
sjelo	9	družstev	mladších	žáků,	10	družstev	starších	žáků	a	14	
dorostenců	–	jednotlivců.	Naše	družstvo	starších	žáků	obsadilo	
opět	krásné	7.	místo.	V	dorostu	jsme	se	umístili	takto:	Marcel	
Kuchař	 (střední	 dorostenci)	 2.místo,	 Radek	 Peprníček	 (starší	
dorostenci)	2.	místo,	Patrik	Kolařík	(starší	dorostenci)	3.	místo,	
Denisa	Peprníčková	(střední	dorostenky)	4.	místo.

A	tím	se	dostáváme	také	k	našemu	dorostu.	Zde	máme	také	
málo	 členů,	 abychom	 vytvořili	 družstvo	 dorostenců	 nebo	 do-
rostenek,	a	tak	se	zapojujeme	v	soutěži	jednotlivců.	Na	okres-
ním	 kole	 se	 Marcel	 Kuchař	 umístil	 ve	 středních	 dorostencích	
na	6.	místě,	 ve	 starších	dorostencích	Radim	Křivák	obsadil	 4.	
místo	a	Patrik	Kolařík	6.	místo.	Ve	středních	dorostenkách	De-
nisa	Peprníčková	získala	2.	místo,	kterým	si	vybojovala	postup	
do	 krajského	 kola.	 Erika	 Čáslavová	 ve	 starších	 dorostenkách	
vybojovala	3.	místo.

Po	dvou	letech	jsme	tedy	opět	měli	na	krajské	soutěži	našeho	
zástupce.	Ve	velké	a	silné	konkurenci	reprezentantů	z	ostatních	
okresů	vybojovala	Denisa	Peprníčková	celkově	7.	místo	a	ve	své	
kategorii	se	stala	nejlepší	reprezentantkou	našeho	okresu.

Chtěli	 bychom	 všem	 našim	 soutěžícím	 poděkovat	 za	 jejich	
snahu	a	dosažené	výsledky	v	tomto	ročníku.	Všem	našim	členům	
přejeme	krásné	prázdniny	a	spoustu	sil	v	dalším	ročníku	soutěží.

Petr Kostrůnek
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Den otevřených památek
3.	a	4.	června	byl	na	Uherskohradišťsku	Den	otevřených	pa-

mátek.	Ostrožská	Nová	Ves	 se	k	 tomuto	projektu	přidává	ka-
ždoročně	–	 letos	už	potřetí.	V	sobotu	a	v	neděli	 jsme	přivítali	
přes	50	návštěvníků.	Obdivovali	vybavenost	exponáty.	Ti	starší	
zavzpomínali,	jak	to	či	ono	pamatují	u	babičky	a	dědečka.	No-
vovešťané	se	zasloužili	o	dostatečné	vybavení	historickými	před-
měty.	Těší	nás,	 jak	 i	 letos	nám	darovali	 spoustu	 věcí	manželé	
Mykiskovi,	pozůstalost	nám	darovala	paní	Svobodová	a	skvost-
ný	materiál	daroval	z	manželčiny	pozůstalosti	pan	Nykl.	Všem	
srdečně	děkujeme.

Kromě	 spolků	 a	 zájmových	 sdružení	 historický	 domek	 vy-
užívají	 i	soukromé	osoby.	Můžete	zde	pořádat	rodinné	oslavy,	
setkání	spolupracovníků	či	různé	besedy.	Podrobnosti	se	dozvíte	
na	obecním	úřadě.	

Anna Řezáčová

kultura

Pomazánková beseda
Každé	třetí	úterý	v	měsíci	je	typické	pro	besedu	na	

domečku.	I	v	květnu	tomu	nebylo	jinak.	Sešlo	se	na	
čtyřicet	místních	obyvatel.	Na	hosty	čekala	tvarohová	
pomazánka	 s	medvědím	česnekem,	 tuňáková	 s	pór-
kem,	pomazánka	z	červené	řepy	a	mrkvová.	A	sami	
hosté	přinesli	vajíčkovou,	mrkvovou	a	celerovou.	

Ochutnávalo	se,	popíjel	se	čaj	a	povídalo	se.	Pro-
brali	jsme	všechno,	menší	i	větší	problémy,	kdo	se	kde	
zapomněl,	 kdy	 bude	 čí	 svatba,	 kdo	 se	 kam	 stěhuje.	
No,	prostě	to,	čím	žije	dědina.	

Anna Řezáčová

Zeleninová beseda
Poslední	 předprázdninová	 beseda	 na	 domečku	

byla	 zeleninová	 –	 salátová.	 Připravili	 jsme	 zelný	 sa-
lát,	 celerový	 s	 ananasem,	 pikantní	 červenou	 řepu,	
fazolový	salát	a	aby	to	nebylo	 jenom	o	salátech,	tak	
jsme	měli	pastiňákové	a	bramborové	chipsy.	Naladili	
jsme	se	na	léto	a	získali	jsme	inspiraci,	co	se	zeleni-
nou	v	létě,	jak	si	připravit	lehkou	odpolední	svačinu	
či	letní	večeři.	

Anna Řezáčová

Lázeňské zpívání
20.	 květen	 –	 důležitý	 den	 pro	 MS	 Krasavce.	 V	 našich	 láz-

ních	se	totiž	setkaly	špičkové	soubory	z	Moravy,	aby	už	podesáté	
otevřely	Lázeňské	kulturní	 léto.	Letošní	program	byl	 rozšířen	
o	novinku.	Každý	sbor	si	přivezl	i	ženy	–	tanečnice,	se	kterými	
sboristé	zatančili	 typický	 tanec	ze	 svého	regionu.	Ti	 zasvěcení	
věděli	o	tanci	i	podrobnosti	(význam	jednotlivých	figur)	a	uměli	
je	poutavě	vysvětlit.

K	vidění	byly	soubory	z	Valtic	(ženský	Výběr	z	bobulí),	muž-
ský	MS	S.E.N.	(Senioři	energií	nabití)	a	ŽS	Netáta	ze	Strání,	ŽS	
Mariánky	z	Vacenovic,	MS	Vacenovice	a	MS	z	Lipova.	A	samo-
zřejmě	dva	domácí	soubory	Krasavci	a	Denica.

Při	 focení	 ŽS	 Denica	 s	 hercem	 ND	
v	Praze	panem	Aloisem	Švehlíkem,	kte-
rý	byl	v	našich	lázních	pacientem,	padla	
půvabná	 poznámka:	 „Strýcu,	 nejste	 tá	
Princezna	ze	mlejna?“	Na	odpověď	jsem	
nečekala,	bylo	to	skvělé!

Letos	 se	 počasí	 moc	 „nevytáhlo“.	
Sice	 nepršelo,	 ale	 byla	 zima.	 Proto	 se	
po	 ukončení	 programu	 přestěhovala	
CM	 Banda	 do	 prostor	 lázeňské	 kavár-
ny	 a	 tam	 pokračovala	 beseda	 u	 cimbá-
lu.	 A	 byla	 pěkná.	 Chlapi	 ještě	 venku	
„ochutnávali	víno“	–	což	je	vždy	dopro-
vodný	program,	ale	i	oni	se	později	pře-
místili	dovnitř.

Naše	 lázně	 mají	 na	 pacienty	 velice	
blahodárný	vliv.	Pracovnice	 lázní	 se	při	
besedě	dívá	na	jednoho	pacienta	a	říká:	
„Ten	pán	je	velice	nemocný,	on	nemůže	
vylézt	ani	na	masážní	stůl.“	Tak	to	by	se	
večer	divila,	pán	odhodil	hole	do	kouta	

a	 tančil	 jako	 "zamlada".	Hole	 ležely	v	koutě	na	hromádce,	po	
ukončení	besedy	si	každý	vzal,	co	našel	a	odbelhal	se	na	pokoj.	
Ráno	bylo	 slyšet	klepání	na	dveře	pokojů	 se	 slovy:	 „Paní,	ne-
máte	mou	berlu?	Já	mám	jednu	cizí."	A	tak	měnili,	až	vyměnili.	
V	pondělí	slyšela	paní	vrchní	od	pacientů	jen	slova	chvály:	„Ti	
vaši	hezouni	byli	úžasní!“

Poděkování	 patří	 vedení	 lázní,	 které	 se	 o	 zpěváky	 a	 muzi-
kanty	vždy	vzorně	 stará	a	královsky	 je	pohostí.	To	nám	závidí	
všichni.	Krasavcům	držíme	palce	do	dalších	ročníků	Lázeňské-
ho	zpívání.	

Anna Řezáčová
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Krasavci slavili
V	pátek	16.	června	pozvali	Krasavci	kamarády	zpěváky	z	Os-

trožské	Lhoty,	z	Hluku,	Vlčnova,	Kunovic	a	Kozojídek	a	kama-
rádky	 zpěvačky	 z	 Uh.	 Ostrohu	 a	 domácí	 Denicu	 na	 oslavu	 10.	
rokú	mužského	pěveckého	sboru.	Prvotní	název	sboru	byl	–	jak	
uvedl	 starosta	 obce	 pan	 Ing.	 Pavel	 Botek	 -	 SSMS	 =	 Starostův	
Soukromý	Mužský	Sbor.	Asi	proto,	 že	zakládajícím	členem	byl	
i	tehdejší	starosta	p.	Stanislav	Tureček.	Ale	protože	se	tento	ná-
zev	stal	zavádějícím	a	dlouhým,	zvolili	časem	název	jiný,	stali	se	
Krasavci.	 Hlavní	 část	 programu	 (a	 průřez	 10lety	 své	 činnosti)	
obstarali	chlapi.	Předvedli	úplně	první	veřejné	vystoupení	a	pak	
nejzajímavější	 „kousek“	 z	 každého	 období.	 Nezapomenutelné	
karičky,	které	tančili	Denici	na	její	5.	výročí	v	kroji	složeném	z	ju-
pky,	fěrtůšku,	růžových	„bombarďáků“,	červeného	tureckého	šát-

ku	a	vysokých	botů.	Samozřejmě,	že	přišli	na	řadu	i	Ksandrovci.	
Bylo	to	skvostné!		

„Hele,	já	přišla	na	moravskej	folklor	a	oni	tady	zpívaj	nějací	
Rusáci.	 Odcházím!“,	 prohlásila	 jedna	 návštěvnice	 (snad	 z	 Pra-
hy?)	a	my	jsme	padali	smíchy.			

Postupně	se	na	pódiu	vystřídaly	všechny	soubory	s	vystoupe-
ními	vážnými	i	mírně	rozvernými.	Před	závěrečnou	písní	všichni	
zpěváci	popřáli	Krasavcům	zlato	v	hrdle,	dobrou	náladu	a	chuť	
pokračovat	 v	 započatém	 díle.	 A	 Lhoťané	 dodali:	 „A	 možete	
k	nám	dojét	na	kosení,	aj	dyž	nebudete	pozvaní.“	

Byl	to	krásný	večer.	Chlapi,	děkujeme,	že	nám	rozdáváte	dob-
rou	náladu	a	přejeme	jen	a	jen	radost	z	této	bohulibé	činnosti.

Anna Řezáčová

kultura

Krasavci ve Střelicích
V	neděli	11.	června	2017	se	ve	Střelicích	u	Brna	konaly	tak-

zvané	mladé	hody.	Střelice	jsou	vesnice,	odkud	je	do	Brna	vidět,	
jsou	také	poslední	vesnicí,	o	které	se	dá	říci,	že	je	hanácká,	pak	
už	 se	 začíná	 zvedat	 Horácko.	 Střelice	 drží	 zbytky	 hanáckého	
nářečí	 i	hanácký	kroj,	 který	 zazáří	především	o	hodech,	které	
jsou	 zde	 dvojí.	 Mladé	 hody	 na	 Nejsvětější	 Trojici,	 staré	 hody	
třetí	neděli	v	říjnu.	Letošní	mladé	hody	se	podařily,	vydařilo	se	
v	první	řadě	počasí.	A	pak	byla	i	dobrá	nálada,	při	hodové	mši	
nikdo	neomdlel,	 svoji	premiéru	mělo	prostran-
ství	u	hasičské	zbrojnice,	které	bylo	dokončeno	
přesně	včas,	především	leštěný	betonový	parket.	
Střelický	pan	starosta	nebyl	přítomen,	vše	zašti-
ťoval	 pan	 místostarosta	 Jiří	 Vašulín	 a	 jeho	 syn	
Jakub,	který	je	duší	střelické	chasy.

Skupina	Krasavců	přijela	asi	 v	devět	hodin.	
Utábořili	 se	na	 faře,	protože	přijeli	na	pozvání	
místního	duchovního	správce.	Po	malém	osvěže-
ní	se	vydali	na	hodovou	hrubou	do	kostela.	Pan	
varhaník	 Pančík	 hrál	 na	 varhany,	 Krasavci	 zpí-
vali,	Střeličáci,	samí	dobří	zpěváci,	s	potěšením	
poslouchali,	ve	zpěvu	se	nedali	zahanbit.

Po	obědě	se	Krasavci	dali	do	své	krojové	pa-
rády.	 Střelická	 chasa	 je	 vzala	 mezi	 sebe.	 Spolu	
s	ní	obešli	celou	dědinu,	nikde	nechyběli,	všichni	
je	vítali.	A	pak	na	parketu	pod	„májou“	následo-
vala	hodová	zábava.	Bohatý	program.	Krasavci	
zde	též	vystoupili	se	svým	zpěvem,	bylo	to	vlast-

ně	zvláštní	číslo.	A	pak	se	zapojili	do	zábavy.	Hleděl	jsem,	jak	
pro	ně	chodily	střelické	dívky	a	braly	je	k	tanci.

Blížil	 se	 večer.	 Na	 faře	 se	 Krasavci	 chystali	 k	 odjezdu.	 Tu	
přišel	pan	radní	Alois	Liška	a	zval	je	na	večeři,	na	zvěřinový	gu-
láš.	Nedalo	se	odmítnout.	Paní	Lišková	byla	úžasná	hostitelka.	
A	když	nyní	Krasavci	zazpívali,	mráz	běhal	po	zádech.	Zdá	se,	že	
Krasavci	byli	spokojeni.	A	Střeličáci	říkali.	„Mohli	by	přijet	zas.“

Vladimír Teťhal
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Vitaj, léto, s písničkú
Novovešťané	se	už	naučili	využívat	krásné	prostory	na	Slo-

váckém	dvoře.	
Na	1.	července	tu	připravil	ženský	sbor	Denica	už	třetí	setká-

ní	milovníků	lidových	melodií	a	písní	s	názvem	„Vitaj,	léto,	s	pís-
ničkú“.	Ale	 jen	 ten,	kdo	už	 je	zběhlý	v	organizování	 takových	
akcí,	ví,	kolik	práce	dá	uskutečnění	něčeho	takového.

Na	začátku	kalendářního	roku	si	promyslíte,	koho	na	zpívá-
ní	pozvete.	Obtelefonujete	vedoucí	souborů.	Ti	buď	účast	slíbí	
nebo	neslíbí.	Pokud	ne,	pátráte	dál	po	tom	nejlepším,	co	na	Mo-
ravě	a	v	blízkém	okolí	máme.	

Pak	musíte	zajistit	místo	konání	a	 termín.	Je	nutné	sehnat	
pódium,	 zvukaře,	 který	 celý	 program	 ozvučí,	 muzikanty,	 kteří	
budou	hrát,	a	pak	připravit	celý	program.	

V	neposlední	řadě	je	nutné	oslovit	sponzory,	kteří	pomohou	
s	pohoštěním	hostů	a	zajištěním	hladkého	průběhu	odpoledne.	
Letos	ŽS	Denica	pozval	sbory	z	Kopanic,	Horňácka,	Dolňácka	
a	Podluží.	Svůj	um	předváděly	ženské	sbory	Čečera	ze	Starého	
Hrozenkova,	Netáta	 ze	Strání,	 sbor	 z	Hroznové	Lhoty	a	 ženy	
z	Lanžhota.	Jako	perly	na	náhrdelníku	ozdobily	program	chlap-
ské	soubory	JMF	z	Derfle	a	naši	Krasavci.	

Zpěvačky	 z	 Kopanic	 –	 Čečera	 a	 Netáta	 –	
jsou	neskutečné!	Jejich	vystoupení	jsou	skvost-
ná,	dokonalá.	Stálo	za	to	čekat	na	ně	dva	roky.	
Každý	sbor	se	prezentoval	tím	nejlepším,	co	má	
v	repertoáru.	Oživoval	svá	vystoupení	různými	
pomůckami,	tanci	a	doprovodnou	muzikou.	Ba-
vili	jsme	se	všichni,	my	na	pódiu	i	ti	v	hledišti.	

Pěkným	 zážitkem	 byla	 i	 závěrečná	 píseň.	
Když	zpívá	osmdesát	-	devadesát	lidí,	kteří	zpí-
vat	umějí,	 tak	 je	 to	pro	přítomné	stejné,	„jako	
když	slyším	Novosvětskou“.					

Po	 skončení	programu	 byla	 beseda	 u	 cim-
bálu.

Všem,	kdo	nám	pomohli,	srdečně	děkujeme.	
Celým	 programem	 nás	 provedla	 paní	 Monika	
Pleváková.	 Doufáme,	 že	 nám	 bude	 nakloněna	
i	do	budoucna	a	bude	nám	pomáhat	při	dalších	
akcích.	 Těšíme	 se	 s	 vámi,	 naši	 milí	 příznivci	
folkloru,	zase	někdy	a	někde	na	viděnou.				

	Anna Řezáčová

kultura

Pasování prvňáčků na čtenáře
I	letos	již	tradičně	proběhlo	slavnostní	pasování	prvňáčků	na	čtenáře.	Ve	

středu	14.	června	byly	pasovány	děti	z	1.	A		a	1.	B.	Každý	prvňáček	nejprve	
prokázal	svou	čtenářskou	dovednost	tím,	že	přečetl	krátký	text	ze	slabikáře.	Po	
přednesení	pasovacího	slibu	byly	všechny	děti	pasovány	paní	místostarostkou	
na	čtenáře.	Děti	slíbily,	že	se	budou	o	knížky	dobře	starat	a	budou	je	mít	rády.

Každý	pasovaný	dostal	pamětní	list	a	knížku	Lapálie	v	Lampálii	od	Martina	
Šinkovského.	Je	to	neprodejná	publikace	pouze	pro	žáky	prvních	tříd	základ-
ních	škol,	které	se	zapojí	do	projektu	Už	jsem	čtenář	–	knížka	pro	prvňáčka.	
Atmosféra	byla	skvělá,	těšila	nás	hrdost	v	očích	dětí	při	vyřčení	slůvka	„slibuji“	
a	pevně	věříme,	že	budou	našimi	častými	návštěvníky.	Potom	nastal	čas	zamlsat	
si	na	výborných	dortech,	které	upekly	šikovné	maminky	žáků.	Děti	dostaly	ještě	
jeden	dárek,	tím	bylo	vystoupení	kouzelníka	Jirky	Hadaše.

Všechny	byly	nadšené,	některé	se	dokonce	zapojily	do	kouzlení.	 	Kouzel	
a	humoru	bylo	hodně	a	kouzelník	sklidil	zasloužený	potlesk.

Hana Uherková

Nahé Slovácko bodovalo na krajské přehlídce
V	 květnu	 se	 divadlo	 BLIC	 se	 svou	 novou	 komedií	 Nahé	

Slovácko	 zúčastnilo	 krajské	 přehlídky	 amatérských	 souborů	
v	Němčicích	na	Hané.	V	podstatě	 jsme	celý	 festival	zahajova-
li,	čímž	jsme	hned	úvodem	naladili	diváky	na	velmi	humornou	
notu.	Představení	patřilo	k	těm	nejzdařilejším,	proto	si	dovolu-
jeme	uvést	část	recenze,	kterou	porota	po	zhlédnutí	zveřejnila:

...Text Ivana Helmicha je vpravdě autorským počinem, a to velice 
zdařilým. Jde o předlohu s dobře napsanými dialogy, nepostrádajícími 
humor, a hlavně umožňující hercům uplatnit slovní i situační gagy. To 
se také hereckému kolektivu souboru ve značné míře daří, za což se mu 
dostává smíchové divácké odezvy. ..                 Milan Strotzer

Z	přehlídky	si	odvezli	ocenění	Ivan	Helmich	za	autorský	po-
čin	a	Adrian	Gabrhel	za	roli	Jarina.	Oběma	samozřejmě	gratu-
lujeme	a	těšíme		se	na	další	setkání	s	diváky.	O	prázdninách	nás	
čeká	soustředění	na	Radějově	a	repríza	pohádky	Honza	a	kou-
zelná	flétna	ve	Strážnici.	Pokud	se	zadaří,	připravíme	pro	Vás	na	
podzim	 další	 premiéru,	 tentokrát	 minimuzikál	 Vrabčák	 Edith	
s	 Evou	 Koukolskou,	 Klárou	 Hrachovskou	 a	 Hynkem	 	 Helmi-
chem.	Přejeme	všem	krásné	letní	dny	naplněné	relaxací	a	dob-
rou	náladou.

Andrea Helmichová
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Školní rok 1975/76
Přípravný	týden	byl	zahájen	25.	8.	1975.	Na	zahajovací	pora-

dě	přivítal	ředitel	školy	Svatopluk	Hofmann	všechny	přítomné	
a	popřál	mnoho	úspěchů	do	nového	školního	roku.	Na	poradě	
byli	všichni	přítomní	seznámeni	s	úkoly	na	školní	rok.	Bylo	pro-
vedeno	 přidělení	 předmětů	 a	 tříd.	 V	 pátek	 proběhly	 poslední	
úpravy	tříd	a	byla	zhodnocena	úprava.

Školní	 rok	 byl	 zahájen	 dne	 1.	 září.	 Ráno	 již	 v	 7.30	 byli	 na	
MNV	přivítáni	žáci	1.	tříd,	které	doprovázeli	žáci	9.	tříd.	Tento	
slavnostní	akt	pořádal	SPOZ.	Slavnostní	zahájení	proběhlo	jako	
obvykle	v	tělocvičně,	byl	vyslechnut	projev	ministra	školství	sou-
druha	Havlína	a	pak	ředitel	školy	a	hosté	pozdravili	žáky.	Pak	se	
žáci	odebrali	do	tříd,	kde	jim	byly	předány	pomůcky	a	učebnice.

Budovy	byly	čisté	a	vymalované.	Byla	provedena	revize	tě-
locvičny	 a	 topení.	 Na	 školním	 pozemku	 byla	 zahájena	 stavba	
provizorní	MŠ.	 	

V	pedagogickém	kolektivu	došlo	k	několika	změnám.	Místo	M.	
Bednářové,	která	odešla	na	vlastní	žádost	do	Uh.	Hradiště,	byl	
přidělen	Jiří	Kodrla	z	Uh.	Hradiště.	Za	MD	byly	přiděleny	paní	
učitelky:	Anna	Hašková,	M-F,	Kunovice,	Ludmila	Kopálková,	
M-F,	Uh.	Ostroh.	Za	Cyprisovou,	která	odešla	na	vlastní	žádost	
na	5.	ZDŠ	v	Uh.	Hradišti,	přišla	K.	Surá	z	Vracova.	Vlasta	Zao-
ralová	se	provdala	a	přijala	příjmení	Hanáčková.
1. – 5. ročník: 235 žáků; 6. – 9. ročník: 217 žáků ZDŠ: 452 žáků

Během	školního	roku	došlo	k	 těmto	změnám:	od	1.	února	
zastupovala	 za	 K.	 Surou,	 Ondruchová.	 K.	 Surá	 odešla	 3.	 led-
na	na	MD.	Od	1.	4.	odešla	na	MDO	Štochlová	a	zastupovala	
ji	S.	Janíčková,	M-Ch,	z	Uh.	Hradiště.	Od	8.	5.	odešla	na	MDJ	
Mrázková,	kterou	zastupovala	E.	Ondrová	z	Uh.	Hradiště.	Bylo	
i	hodně	vzájemného	zastupování,	protože	Z.	Kupcová	chyběla	
dva	měsíce	a	V.	Galušková	měla	pracovní	úraz,	chyběla	1	mě-
síc,	dále	D.	Šálková	měla	taktéž	pracovní	úraz,	naraženou	nohu	
z	 Tv.	 Proběhla	 úspěšná	 konsolidace	 učitelského	 sboru	 a	 vý-
sledky	práce	se	zlepšily.	Podle	pokynů	ONV	proběhlo	školení	
IPVU.	Práce	sboru	se	řídila	CPPP,	který	byl	vypracován	podle	
pokynů	MŠ.	Celý	školní	rok	byl	ve	znamení	30.	výročí	osvobo-
zení	 Československa.	 Učitelé	 se	 snažili	 plnit	 stanovené	 úkoly.	
Podle	výsledků	inspekce	nutno	říci,	že	ne	všechny	body	byly	spl-
něny.	Nejvíce	mezer	se	objevilo	při	zvyšování	efektivnosti.	Zde	
byli	OŠI	pochváleni	–	D.	Hofmannová,	J.	Hrachovský,	Mir.	Pa-
velková,	L.	Kopálková.

Žáci	se	zapojili	do	oslav	pořádaných	při	příležitosti	jednot-
livých	výročí.	6.	–	9.	ročník	uspořádal	pěknou	besídku	k	zakon-
čení	MČSP	a	1.	–	5.	ročník	nacvičil	se	žáky	divadelní	pohádku	
„Pampeliška“	k	oslavě	MDŽ.	Rozvíjel	se	klub	ruského	jazyka,	
pěkné	výsledky	dosáhl	i	kroužek	Vv,	který	vedla	V.	Hanáčková	
a	 turistický	kroužek,	který	vedl	J.	Hrachovský.	Nadaní	žáci	 se	
přihlásili	do	olympiád	–	 fyzikální	9,	 chemické	2,	 zeměpisné	2,	
biologické	1	a	úspěšná	byla	i	účast	v	Puškinovu	památníku.	Nej-
lépe	si	vedlo	metodické	sdružení	1.	–	2.	a	3.	–	5.	postupný	ročník,	
pak	předmětová	komise	M-F-Ch.	Po	stránce	sportovní	je	naše	
škola	velmi	aktivní.	Zúčastnili	se	turnaje	tříd	v	kopané	1.	místo	
9.	B,	turnaj	ve	vybíjené	–	1.	9.	B,	turnaj	v	košíkové	–	chlapci	–	
1.	9.	B	místní	kolo	běhu	MF,	střelecká	soutěž	–	1.	9.	B,	plnění	
odznaků	BPPOV.	Vyzdvihnout	se	musí	družstvo	hokejistů,	druž-
stvo	kopané,	obsadili	třetí	místa	v	okresu.	Mezi	nejlepší	atlety	
byli	 J.	Čičel,	V.	Straka,	L.	Vítek	a	M.	Pokorný.	Žáci	navštívili	
Planetárium	v	Brně,	Mesit,	Autopal,	Let,	Dyas	Cihelnu,	muzea,	
vykopávky	a	další.

Třída Žáci Třídní	učitel Zastupování

	1.	A 23 Olga	Šmolíková

	1.	B 23 Miroslava	Hastíková

	2.	A 24 Květoslava	Pudelková

	2.	B 25 Drahomíra	Šálková

	3.	A 26 Jiří	Kodrla

	3.	B 23 Marie	Muchová

	4.	A 24 Miroslava	Pavelková

	4.	B 24 Jiřina	Hladká

	5.	A 22 Vlasta	Galušková

	5.	B 21 Jarmila	Mrázková E.	Ondrová

	6.	A 29 Ludmila	Kopálková

	6.	B 29 Josef	Botek

	7.	A 27 Jarmila	Davídková

	7.	B 27 Dana	Hofmannová

	8.	A 30 Anna	Hašková

	8.	B 29 Vlasta	Hanáčková

	9.	A 22 Marie	Andrlová

	9.	B 24 Antonín	Lesniak

1975-76-Učitelský sbor
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Hodnocení: I. pololetí		
–	452	žáků,	prospělo	99	%,	z	toho	
s	vyznamenáním	81,	neprospělo	
1	%.

Hodnocení: II. pololetí  
–	452	žáků,	prospělo	99	%,	z	toho	
s	vyznamenání	101,	neprospělo	1	
%,	opravné	zkoušky-	5	žáků.

Chování: I. pololetí		
–	2.	stupeň	-	3	žáci,	důtka	tř.	učitele	
9,	důtka	ředitele	7.

Chování: II. pololetí		
–	pochvala	25	žáků,	2.	stupeň	-2,	
třídní	důtka	3,	ředitelská	10.

Inspektorka	V.	Klimentová	pro-
vedla	3	tématické	inspekce.	Žáci	se	
zúčastnili	 oslav	 ČSLA,	 výchovného	
koncertu,	 lampionového	 průvodu,	
filmových	 představení,	 recitačních	
soutěží	 a	 jiných	 soutěží,	 olympiád,	
1.	Máje	v	Uh.	Ostrohu,	MDD,	cykli-
stického	závodu,	požárního	výcviku,	
navštívili	 Slovácké	 divadlo	 v	 Uh.	
Hradišti.	Navázala	se	družba	s	ZDŠ	
Bošáca.	 Žáci	 absolvovali	 přechod	
přes	Bílé	Karpaty.	Celá	škola	se	po-
dílela	na	sběru	papíru	a	textilu.	Žáci	
devátých	ročníků	obdrželi	v	obřadní	
síni	 obecního	 úřadu	 občanské	 prů-
kazy.	 Ředitel	 školy	 popřál	 žákům	
hezké	prázdniny	a	učitelům	zaslou-
žilý	odpočinek.

Zapsal Josef Hrachovský
Ředitel školy Svatopluk Hofmann

Ze školní kroniky vypsala 
Miroslava Vajdíková

historie

1975-76-9AB

1975-76-1B

1975-76-1A
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Procházka po hřbitově aneb Chylický hasič
Mezi	Novovešťany	 je	stále	živé,	ale	přece	jen	zvolna	se	vytrácející	povědomí,	

že	Nová	Ves	a	Chylice	byly	dvě	naprosto	samostatné	a	v	mnohém	odlišné	vesnice.	
A	povědomí,	jaké	a	které	byly	chylické	osobnosti	a	výrazné	postavy	se	zvolna	vy-
trácí,	na	rozdíl	od	Nové	Vsi,	kde	je	zřetelnější	snaha	něco	z	historie	udržovat	v	živé	
paměti.

Chylice	 měly	 také	 svůj	 vlastní	 hasičský	 sbor,	 který	 vznikl	 v	 roce	 1927	 a	 trval	
téměř	padesát	let.	V	době	založení	bylo	v	Chylicích	28	hasičů,	starostou	byl	Jakub	
Červenák	a	po	něm	následovali	další	s	tím,	že	v	období	starého	režimu	se	místo	
výrazu	starosta	užívalo	označení	předseda.	V	letech	1951	–	1954	byly	novoveský	
a	chylický	sbor	sloučeny,	ale	pak	šel	opět,	 třebaže	obce	už	byly	spojeny	v	 jednu,	
každý	svou	cestou.	K	novému	sloučení	došlo	až	v	roce	1975	a	nakonec	i	hasičská	
zbrojnice	zůstala	v	Chylicích,	kdežto	novoveská	byla	opuštěna.

Podle	publikací	vydávaných	našimi	hasiči	byl	předposledním	předsedou	chylic-
kého	hasičského	sboru	mladý	občan	Ladislav	Jestřabík.	Jeho	hrob	se	nachází	v	pra-
vé	zadní	části	našeho	hřbitova.	Rod	Jestřabíků	pochází	z	Boršic	u	Blatnice.	 Jan	
Jestřabík	(1913	–	1982)	byl	v	Chylicích	pacholkem	a	seznámil	se	s	dívkou	Ludmilou	
Verbíkovou	(1915	–	1976)	z	čísla	58.	Známost	skončila	svatbou	a	29.	října	1938	se	
jim	narodil	syn	Ladislav.	Bylo	to	právě	v	době,	kdy	končila	první	republika,	přišel	
Mnichov	a	schylovalo	se	ke	světové	válce.	Po	vyučení	pracoval	Ladislav	především	
v	Letu.	Oženil	se	s	Ludmilou	Štefaníkovou	z	Nové	Vsi	a	stal	se	nakonec	Novoveš-
ťanem.	S	manželkou,	která	zemřela	předčasně	v	roce	1989,	vychovali	tři	děti.

Ladislav	měl	v	sobě	kus	temperamentu	daného	původem,	a	tak	se	zapojil	do	ve-
řejného	života.	Stal	se	hasičem	a	byl,	podle	vzpomínek	těch,	kdo	jej	znali,	nadšený,	
přátelský,	obětavý.	Hasičská	činnost	
je	 založena	 právě	 na	 osobním	 zau-
jetí,	 schopnosti	 spolupracovat	a	zá-
roveň	 přinášet	 vlastní	 osobnostní	
vklad.	 Hasiči	 také	 představují	 urči-
tou	kontinuitu	v	obci,	vždyť	o	orga-
nizace	 s	 dlouholetou	 nepřerušenou	
tradicí.	 	 Ladislavu	 	 Jestřabíkovi	
nebyl	 dopřán	 dlouhý	 život.	 Zemřel	
po	těžké	nemoci	8.	června	1995.	Za-
slouží	si	vzpomínku	jako	hasič,	jako	
známá	chylická	postava,	milý	tatínek	
a	dědeček	i	jako	přátelský	člověk.

Vladimír Teťhal

Svatba Ladislavových rodičů

Ladislav Jestřabík

Hrob rodiny Jestřabíkovy
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Mládí hrálo prim
Při	ohlédnutí	za		uplynulou	sezónou	byla	největší	pozornost	

upřena	na	výkony	družstva	mužů,	které	po	nevydařeném	podzi-
mu	zaujalo	poslední	místo	tabulky	1.B	třídy	se	ziskem	pouhých	
3	bodů	za	vítězství	v	posledním	utkání	v	Prakšicích.	Přes	zimní	
přestávku	přišlo	k	doplnění	družstva,	které	v	rámci	zimní	přípra-
vy	absolvovalo	soustředění	na	Filipově.	V	průběhu	jarních	bojů	
bylo	znát	zlepšení	výkonů,	mužstvo	získalo	dalších	12	bodů	a	při	
troše	sportovního	štěstí	jich	mohlo	být	i	více.	Bohužel	i	přes	po-
stup	v	tabulce	na	předposlední	místo,	se	vlivem	přesunů	mužstev	
ve	vyšších	soutěžích	družstvo	mužů	muselo	po	letech	rozloučit	
s	krajskými	soutěžemi	a	následnou	sezónu	bude	reprezentovat	
naši	obec	v	Okresním	přeboru.

	Dorostenci	na	jaře	vykázali	výsledkové	zhoršení	a	nedoká-
zali	udržet	7.	příčku	tabulky	Okresního	přeboru.	Konečná	10.	
příčka	je	odrazem	stavu	kádru,	který	čítal	sice	10	hráčů,	ale	ve	
většině	utkání	by	se	jich	dalo	napočítat	na	prstech	jedné	ruky.	
Ještě	 že	 máme	 v	 klubu	 dostatek	 žáků,	 kteří	 vhodně	 doplnili	
vzniklé	mezery,	a	tak	se	 jarní	část	sezóny	stala	 jakousi	přípra-
vou	na	sezónu	novou,	ve	které	by	již	neměla	být	nouze	o	hráče,	
kterých	z	žáků	přejde	osm	oproti	 jedinému,	který	přechází	do	
mužského	družstva.

Účinkování	 družstva	 žáků	 bylo	 plné	 očekávání,	 jak	 se	 vy-
pořádají	 s	 velmi	 dobře	 rozehraným	 podzimem,	 kdy	 s	 jedinou	
ztrátou	 za	 remizované	 utkání	 ovládli	 tabulku	 Okresního	 pře-
boru	se	čtyřbodovým	náskokem	na	své	pronásledovatele.	Přes	
velmi	náročný	program	většiny	kluků,	kteří	vlastně	bojovali	na	
dvou	frontách	(i	za	dorost)	se	podařilo	čtyři	kola	před	koncem	
soutěže	 získat	 rozhodující	 12ti	 bodový	 náskok	 a	 jistotu	 vítěze	
Okresního	přeboru.	Po	posledním	utkání	soutěže,	které	skonči-

lo	v	nevlídném	počasí	pouze	bezbrankovou	remízou,	tak	mohly	
propuknout	 zasloužené	 oslavy,	 při	 kterých	 nechyběl	 ani	 nový	
vítězný	pokřik,	rychlé	špunty	a	vítězná	trika.	Za	své	působení	si	
kluci	zasloužili	obrovskou	pochvalu	a	poděkování.

Podobně	jako	u	žáků	tomu	bylo	u	hráčů	přípravky.	Ta	starší	
si	sice	v	konečném	účtování	o	jednu	příčku	pohoršila,	ale	i	tak	
je	 konečné	 5.	 místo	 tabulky	 Okresního	 přeboru	 chvályhodné,	
vždyť	podobně	jako	u	spolupráce	dorost-žáci	 i	 tady	bylo	druž-
stvo	hodně	doplňováno	mladšími	borci.	Benjamínci	našeho	klu-
bu	potvrdili	výborné	výsledky	z	podzimu	a	bez	ztráty	jediného	
bodu	získali	suverénním	způsobem	vítězství	v	Okresním	přebo-
ru	mladších	přípravek.		Stejně	jako	u	žáků	došlo	na	velké	oslavy.	
Doufejme,	že	zůstanou	v	myslích	mladíků,	upevní	 jejich	vztah	
k	fotbalu	a	budou	hnacím	motorem	v	jejich	dalším	snažení.	

Po	 skončení	 soutěží	 se	 obě	 přípravky	 účastnily	 tradičního	
turnaje	 v	 Uherském	 Ostrohu,	 kde	 si	 tentokrát	 počínala	 lépe	
starší	přípravka	a	turnaj	vyhrála.	Mladší	borci	obsadili	bronzo-
vou	příčku.	Družstvo	žáků	sehrálo	družební	utkání	s	žáky	Staré-
ho	Hradiště	(okres	Pardubice),	které	značně	omlazeno	vyhrálo	
4	:	2	a	dopředu	si	zajistilo	pozvánku	na	příští	rok	na	turnaj	do	
Čech.

Na	závěr	ještě	zmínka	o	průběhu	7.	ročníku	Turnaje	tříd	ZŠ,	
jež	se	uskutečnil	2.	6.	za	krásného	slunečného	počasí	na	našem	
hřišti.	Po	dramatických	bojích	získal	prvenství	výběr	7.	A	před	
vrstevníky	ze	7.	B	a	výběrem	6.	třídy.	Zúčastněné	týmy	obdržely	
kromě	pohárů,	medailí,	diplomů	i	tradiční	dávku	mlsů,	pochutin	
a	hlavně	pozvánku	na	příští,	již	8.	ročník	tradičního	turnaje.	

Marek Tvrdoň

Přední řada zleva: Matěj Pšurný, Jakub Botek, David Daněk, Michal Denkocy, Radek Jelének, Petr Běhávka, Marek Ondračka a Adam 
Grebeníček 
Zadní řada zleva: Dalimil Hyka (kustod), Marek Tvrdoň (trenér), Daniel Kreisl, Marek Kyselák, Patrik Blažek, Zdeněk Herák, Michael 
Hendrych, Marian Tvrdoň, Milan Bouchal (vedoucí družstva) a Radomír Nikl (asistent trenéra)
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Kanoista Jiří Zalubil z finále mistrovství Evropy na světový šampionát

Aktuální dění v novoveském dragontýmu
Dračí	tým	z	Ostrožské	Nové	Vsi	znovu	úspěšně	zahájil	sezó-

nu.	Nejprve	začal	obsazovat	medailové	pozice	na	závodech	ve	
Žlutých	lázních	v	Praze	a	následně	svou	skvělou	formu	potvrdil	
ziskem	zlaté	medaile	na	Mistrovství	ČR	2017	na	dlouhých	tra-
tích	v	Kojetíně.

	Tým	mužů	je	v	současnosti	ve	vrcholné	přípravě	na	ME	klu-
bových	posádek,	které	proběhne	28.–30.	7.	2017	na	francouzsko-
-švýcarském	pomezí	Divonne	les	Bains.	ONV	Box	si	přizval	posily	
z	 Dragonteamu	 Předonín	 a	 Dračí	 legie	 Pardubice,	 aby	 se	 mohl	
ucházet	o	medailové	umístění.	Náš	tým	bude	startovat	v	nejpres-
tižnější	kategorii	Open	200	m,	500	m	a	2	000	m,	a	to	na	20místné	
lodi,	a	také	v	kategorii	Smallboat	Masters	200	m,	500	m	a	2	000	m,	
což	je	kategorie	pro	10místnou	loď	mužů	věkové	kategorie	40	–	50	
let.	Takto	složená	posádka	momentálně	absolvuje	víkendová	sou-
středění	a	ladí	ideální	formu.	

Zároveň	však	novoveský	tým	neustává	v		plném	organizačním	
nasazení	v	přípravách	na	závody.	Letošní	předpremiéra	proběh-
la	už	v	druhém	sobotním	víkendu.	V	pátek	si	dračí	atmosféru	
mohly	vyzkoušet	posádky	ze	základních	a	středních	škol	a	v	so-
botu	se	dračí	zápolení	rozpoutalo	mezi	týmy	kategorie	Fun,	a	to	
s	mezinárodní	účastí.	Stále	nám	totiž	zůstávají	věrné	slovenské	
posádky,	které	stále	obsazují	medailové	pozice	a	jsou	skvělými	
soupeři	pro	naši	přátelskou	posádku	Žíznivé	saně.	Tato	posád-
ka	zcela	ovládla	minulou	sezonu	a	i	letos	má	podobné	ambice.	
Někteří	dragoni	z	této	posádky	tak	propadli	kouzlu	dračích	zá-
vodů,	že	se	během	dvou	let	vypracovali	do	skvělé	formy	a	doplní	
posádku	na	ME	ve	Francii.	Přijďte	se	i	vy	v	druhém	srpnovém	
víkendu	podívat	na	dragonské	závody	na	Čtverci.	

Markéta Frantová

V	roce	1979	reprezentoval	Československo	na	juniorském	mistrovství	Ev-
ropy	 ve	 finském	 Tampere	 kanoista	 Jaroslav	 Zalubil,	 který	 se	 probojoval	 do	
semifinálových	jízd	na	singlkanoi	(trať	1	000	m)	a	na	deblkanoi	(trať	500	m).	
O	třicet	sedm	let	později,	tedy	v	uplynulém	roce,	reprezentoval	Českou	repub-
liku	 na	 juniorském	 evropském	 šampionátu	 v	 bulharském	 Plovdivu	 jeho	 syn	
Jiří.	I	on,	co	by	šestnáctiletý,	startoval	na	kilometru,	kde	jeho	účinkování	skon-
čilo	v	rozjížďce,	v	posádce	čtyřkanoe	se	musel	spokojit	se	semifinálovou	účastí.	

Je	rok	2017	a	v	srbském	Bělehradě	opět	re-
prezentuje	ČR	Jiří	Zalubil,	který	postupuje	
nejdříve	z	rozjížďky	do	semifinále	a	poté	do	
boje	o	medaile,	kde	končí	osmý.	Finále	jede	
i	 na	 čtyřkanoi	 spolu	 s	 kojetínským	 Hraba-
lem	a	nymburskou	dvojicí	Franěk-Holenka.	
České	 kvarteto	 podává	 sympatický	 výkon,	
předjíždí	německou	a	rumunskou	loď	a	kon-
čí	 sedmé,	 necelé	 dvě	 vteřiny	 od	 bronzové	
medaile.	Souhrou	okolností	 	 reprezentační	
trenér	 Pavel	 Hottmar	 nominuje	 Jiřího	 Za-
lubila	 do	 těchto	 disciplin	 i	 pro	 mistrovství	
světa	v	rumunském	Bascově	(27.	–	30.	7).

Vít Pjajčík
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60 let organizovaného pádlování v Ostrožské Nové Vsi
Možná,	že	je	to	neuvěřitelné,	ale	je	to	tak,	kanoistika	v	Os-

trožské	Nové	Vsi	slaví	už	šedesát	let	své	existence!	Přijďte	za-
vzpomínat	a	třeba	si	i	zapádlovat	do	areálu	loděnice	u	jezera	
Kunovská	tabule.	Vzhledem	k	nabitému	kalendáři	šedesátiny	
odstartují	zajímavý	kanoistický	maraton.

Ve	čtvrtek	17.	srpna	jsou	všichni	bývalí	závodníci,	členové	
a	příznivci	zváni	na	15:00	právě	do	areálu	loděnice	na	jubilejní	
odpoledne.

V	sobotu	19.	a	v	neděli	20.	srpna	se	uskuteční	pětadvacáté	
Mezinárodní	mistrovství	Moravy,	které	tak	plynule	naváže	na	
šedesátileté	oslavy	a	bude	dobrou	rozcvičkou	pro	Mistrovství	
světa	v	Račicích	(následující	týden	–	23.	–	27.	8.),	které	se	v	na-
šich	končinách	koná	po	neuvěřitelných	59	 letech	a	vzhledem	
k	aktuální	 výkonnosti	 českých	 kajakářů	a	kanoistů	 by	mohlo	
být	správným	vyvrcholením	oslav	šedesátin.

Vít Pjajčík

Andrea Galušková – sedmá 
v republice

O	víkendu	10.	–	11.	6.	se	v	pardubickém	plaveckém	bazénu	
konalo	MČR	v	plavání,	kterého	se	zúčastnila	naděje	zlínského	
plaveckého	 klubu	 novoveská	 čtrnáctiletá	 Andrea	 Galušková.		
V	konkurenci	nejlepších	žákovských	plavkyň	vybojovala	sedmé	
místo	na	100	m	prsa	a	osmé	na	200	m	prsa.	Tím	udělala	radost	
nejen	všem	svým	fanouškům,	ale	i	trenéru	Málkovi	(bývalému	
reprezentantu	ČR),	který	byl	s	jejím	výkonem	velmi	spokojen.	
Odměnou	 jí	 je	 i	 nominace	 na	 Hry	 VIII.	 letní	 olympiády	 dětí	
a	mládeže,	kterých	se	na	konci	června	zučastní	na	4500	sportov-
ců.	Blahopřejeme.

Petr Slezák
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Gymnastický oddíl zastoupen na MČR
Opět	 po	 roce	 měl	 náš	 oddíl	 zastoupení	 na	 MČR	 konané	

8.	června	2017	v	Ostravě.
Díky	prvnímu	místu	na	krajských	přeborech	ve	Zlíně	a	díky	

přidělení	divoké	karty	od	federace	postoupila	na	mistrovství	re-
publiky	naše	juniorka	Anna	Pavlíčková.

Z	celkového	počtu	36	závodnic	obsadila	nakonec	27.	místo,	
což	je	velký	úspěch	nejen	pro	ni	samotnou	a	pro	celý	oddíl,	ale	
i	pro	její	trenérku	Petru	Hastíkovou,	která	byla	s	jejím	umístě-
ním	velmi	spokojená.

Za	její	reprezentaci	patří	velká	gratulace	 jak	 jí,	 tak	trenér-
ce,	rodičům	a	sponzorům,	kteří	přispívají	k	rozvoji	oddílu	v	naší	
malé	obci.	Za	tuto	vzornou	reprezentaci	jí	patří	velké	poděko-
vání.

Poděkování	 však	 patří	 i	 dalším	 gymnastkách	 oddílu,	 které	
se	nejenom	zúčastnily	krajských	přeborů,	ale	i	získaly	medaile	
–	Van	Minen	Lilien,	Holáňová	Tereza,	Šálková	Radka,	Grebe-
níčková	Jasmína,	Juříková	Alexandra,	Ryšavá	Adéla.	A	v	nepo-
slední	řadě	patří	dík	gymnastkám	bez	medailového	umístění	–	
Janoštíková	Tereza,	Zajíčková	Eva,	Brauerová	Nikol,	Kročová	
Anna,	Jančová	Tereza.

Všem,	kteří	náš	oddíl	 zastupují	na	 různých	 závodech,	pře-
jeme	 do	 dalších	 závodů	 hodně	 štěstí,	 málo	 pádů	 a	 co	 nejvíce	
medailí.

Teď	už	hurá	na	prázdniny	a	jako	každoročně	na	letní	výcvi-
kový	tábor	Soboňky.

Všem	přejeme	hezké	prázdniny.
Ivana Frantová

Talentovaná házenkářka Veronika Andrýsková
Je	k	nepřehlédnutí,	 už	kvůli	 svým	

192	centimetrům.	Už	 jako	malá	mezi	
kamarádkami	 vyčnívala.	 Výšku	 má	
v	genech,	otec	měří	207	cm,	máma	175	
cm.	Tatínek	chtěl	dceru	dát	na	basket,	
jenže	 u	 nás	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi,	
její	rodná	ves,	oddíl	není.	Tak	ji	taťka	
přivedl	do	Kunovic	na	házenou.	Brzy	
přišly	 úspěchy	 a	 určitě	 nezapomene,	
jak	 se	 staršími	 žákyněmi	 Uherského	
Hradiště	nečekaně	vyhrály	mistrovství	
ČR.	Hrála	 i	s	českým	dorosteneckým	
výběrem	 ve	 švédském	 Goteborgu	 na	
otevřeném	 evropském	 šampionátu	
a	 medaile	 jim	 utekla	 jen	 o	 kousek.	
V	patnácti	na	tréninku	přišla	sportov-
ní	bolest	–	přetržené	kolenní	vazy	na	
pravé	 noze	 a	 pak	 ještě	 další	 operace	
menisku.	Trvalo	ji	 ještě	další	rok,	než	
se	vrátila.	Vydržela	a	zvládla	i	přesun	
ze	srdce	Moravského	Slovácka	do	Zlí-
na.	Osamostatnila	se,	dospěla	a	začala	
se	o	sebe	starat.	Vše	potřebovalo	čas.	
V	interligovém	kádru	Zlína	se	začala	
prosazovat	loni	a	v	českém	pořadí	na-
konec	pomohla	ke	čtvrtému	místu,	což	
byl	 úspěch.	 V	 dalším	 ročníku	 WHIL	
vzestup	 Veroniky	 pokračoval.	 Výkonnostně	 roste,	 ukazuje	 se	
jako	jeden	z	našich	největších	talentů	–	říkal	slovenský	kouč	na	
podzim	novinářům.

Mezi	 její	 přednosti	 patří	 střelba	 z	 dálky,	 když	 si	 bezmá-
la	dvoumetrová	hnědovláska	povyskočí	 a	 vznese	 se	nad	bloky	
soupeře,	srdce	hledače	talentů	se	blaženě	zachvěje.	V	běžném	
životě	naráží	na	roztodivné	překážky	–	třeba	kratší	postel	nebo	

sehnat	 dlouhé	 kalhoty	 a	 boty	 –	 má	
čtyačtyřicítku.	Při	sportu	se	zase	dotý-
ká	svých	rychlostních	limitů	a	dlouhé	
tělo	občas	přináší	patálie	s	obratnos-
tí.	“Vím,	že	jsem	pomalejší,	rychlá	už	
nikdy	 nebudu,	 ale	 snažím	 se	 na	 tom	
pracovat.	Děláme	s	trenéry	i	speciální	
stabilizační	 cviky,	 abych	 zlepšila	 ko-
ordinaci,	 zdokonalit	 se	dá	odhodová	
fáze	 a	 švih,	 něco	 natrénovat	 můžu“,	
říká	Veronika.

Zájem	o	Veroniku	je	velký.	Skon-
čila	 jí	 smlouva	ve	Zlíně.	Ozval	se	vi-
cemistr	Slavia	–	jenže	Praha	je	pro	ni	
jen	přece	daleko.	Také	měla	nabídku	
od	 nováčka	 druhé	 bundesligy	 z	 Kir-
chhofu.	 Ještě	 vážnější	 byla	 nabídka	
s	 vítězem	 Českého	 poháru	 Porubou,	
ale	po	dohodě	 s	 vedením	svého	klu-
bu	se	rozhodla	,	že	ještě	rok	nebo	dva	
zůstane	 ve	 Zlíně.	 Svou	 roli	 sehrálo	
i	vzdělání.	Právě	dokončila	první	roč-
ník	Technologické	fakulty	Univerzity	
Tomáše	 Bati.	 A	 chce	 studovat	 dál.	
Škola	ji	baví,	skvěle	se	doplňuje	s	há-
zenou.	 Na	 tréninku	 odhodí	 všechny	
starosti,	 problémy	 nechá	 v	 šatně,	 je	

mezi	holkami,	se	kterými	je	jí	dobře,	nabíjí	ji	to	pozitivní	energií.	
Veronika	je	trpělivá,	má	velké	cíle	a	chtěla	by	toho	hodně	do-
kázat.	Proto	naší	skromné	rodačce,	talentované	hráčce	budeme	
držet	moc	a	moc	pěstičky,	aby	se	jí	ve	sportu,	studiu	i	v	osobním	
životě	dařilo.	Určitě	o	Veronice	Andrýskové	brzy	uslyšíme.

Miroslava Vajdíková,
část textu převzata z časopisu „Házená“ (7/2017)
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Orelské turnaje ve stolním tenisu – výhra prestižního turnaje 
na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle

Poslední	 sobotu	 v	 dubnu	 jsme	 vyrazili	
na	tradiční	turnaj	družstev	do	Polné.	Stejně	
jako	v	loňském	roce	jsme	měli	hráče	přihlá-
šené	ve	třech	různých	kategoriích.	Obsadili	
jsme	 kategorii	 žáků,	 dorostenců	 a	 dospě-
lých.	 Turnaj	 se	 pro	 nás	 vyvíjel	 od	 začátku	
velmi	dobře,	a	 to	zvláště	v	mládežnických	
kategoriích.	 Již	po	 příjezdu	 bylo	 jasné,	 že	
si	 naši	 dorostenci	 odvezou	 zlatý	 pohár,	
protože	žádné	 jiné	dorostenecké	družstvo	
se	 nepřihlásilo.	 Takže	 naše	 zlatá	 sestava	
ve	 složení	 Martin	 Húsek,	 Dominik	 Miklí-
ček	a	Patrik	Rampáček	se	zúčastnila	bojů	
v	 mužských	 kategoriích,	 kde	 skončili	 třetí	
ve	čtyřčlenné	základní	 skupině.	 	Naši	žáci	
ve	složení	Matyáš	Kolečkář,	Filip	Mareček	
a	Matěj	Pšurný	nenašli	během	celého	dne	
přemožitele	a	stali	se	stejně	jako	dorosten-
ci	celorepublikovými	orelskými	přeborníky	
ve	stolním	tenise	družstev.	V	dospělých	nás	
reprezentovala	 silná	 sestava	 pouze	 z	 hrá-
čů	stabilního	„A“	týmu	–	Marek	Kolečkář,	
Martin	Konečný	a	Ivo	Mikoška.	V	této	se-
stavě	jsme	věřili	v	dobré	umístění.	Ze	sku-
piny	jsme	sice	do	finále	nepostoupili	(postupovali	pouze	vítězo-
vé	 tří	základních	skupin),	ale	v	následných	bojích	útěchy	 jsme	
vše	vyhráli	a	obsadili	celkové	čtvrté	místo	–	je	to	naše	nejlepší	
umístění	v	mužích	za	dlouhá	léta,	co	do	Polné	jezdíme.	Musíme	
ovšem	sportovně	uznat,	že	vítězná	družstva	v	pořadí	Orel	Úna-
nov,	Orel	Zlín	a	Orel	Silůvky	jsou	herně	na	vyšší	úrovni	než	my.

	Dalším	tradičním	turnajem	je	klání	s	názvem:	„Propinkejte	
se	na	Velehrad“.	Během	Dní	lidí	dobré	vůle	na	Velehradě	po-
řádá	orelské	ústředí	turnaj	pro	6	nejlepších	družstev	ve	stolním	
tenisu.	Těchto	6	družstev	vzejde	z	kvalifikačních	turnajů	v	růz-
ných	částech	republiky.	Pro	naši	kvalifikační	skupinu,	která	se	
odehrála	ve	Starém	Městě,	byl	nevhodně	zvolený	termín	kvali-
fikace.	Z	přihlášených	šesti	družstev	se	sešly	pouze	tři	a	všechny	
tedy	postoupily	na	finálový	turnaj.	Kvalifikace	nakonec	skončila	
pořadím	Orel	Ostrožská	Nová	Ves,	Orel	Šlapanice	a	Orel	Staré	
Město.	

Jelikož	je	po	uzávěrce	tohoto	čísla	Profilu	a	domluvil	jsem	si	
opožděné	zaslání	článku,	tak	tento	sloupek	nyní	přechází	trochu	
do	on-line	reportáže,	protože	jej	píšu	ve	velehradské	tělocvičně	
v	průběhu	finálového	turnaje.	Máme	za	sebou	první	zápas	a	po-

razili	jsme	Dolní	Benešov	výsledkem	4:0.	Po	4,5	hodinách	urput-
ných	bojů	znovu	otevírám	přenosný	počítač,	a	pokud	se	potvrdí	
naše	propočty,	tak	bychom	měli	tento	turnaj	vyhrát.	Naše	druž-
stvo	v	sestavě	Josef	Mahdalíček	ml.,	Ivo	Mikoška,	Filip	Šmejkal	
a	Šimon	Mareček	ve	druhém	utkání	podlehlo	Vysokému	Mýtu	
nejtěsnějším	rozdílem	3:4.	Ve	třetím	utkání	jsme	porazili	Dolní	
Čermnou	a	s	nadějí	na	pohár	za	první	místo	 jsme	nastupovali	
do	rozhodujícího	utkání	proti	dosud	neporaženým	Šlapanicím.	
Vzhledem	k	tomu,	že	hráči	Šlapanic	zvítězili	s	Vysokým	Mýtem	
4:1,	potřebovali	jsme	je	porazit	minimálně	4:2.	Po	prvních	dvou-
hrách	 jsme	prohrávali	1:2	a	 již	 jsme	nesměli	 zaváhat.	Nejprve	
čtyřhra	Mahdalíček	ml.,	Mikoška	srovnala	na	2:2	a	následně	oba	
jmenovaní	 vyhráli	 své	 druhé	 dvouhry.	 Úkol	 byl	 splněn	 a	 naše	
propočty	potvrzuje	i	ředitel	turnaje!!!	Poprvé	v	historii	jsme	vy-
hráli	tento	prestižní	turnaj,	a	to	na	vzájemné	body	z	utkání	tří	
nejlepších	 družstev.	 Moji	 spoluhráči	 právě	 teď	 sice	 ještě	 hrají	
s	 posledním	 Starým	 Městem,	 ale	 žádné	 překvapení	 určitě	 ne-
dopustí,	 neboť	 již	 vedeme	 3:0	 a	 zbývá	 uhrát	 poslední	 povinný	
bodík.	A	je	tady	konec	-	všichni	máme	úsměv	od	ucha	k	uchu	
a	nemůžeme	tomu	ani	uvěřit.

Celkové pořadí: 
1.	Ostrožská	Nová	Ves	
2.	Šlapanice	
3.	Vysoké	Mýto
4.	Dolní	Benešov
5.	Dolní	Čermná
6.	Staré	Město

Posledním	 z	 orelských	 turnajů	 je	 re-
publikový	 přebor	 jednotlivců,	 který	 se	
opět	 uskuteční	 v	 naší	 obci	 ve	 sportovní	
hale,	a	to	konkrétně	16.	9.	2017.	Rád	bych	
tímto	 pozval	 všechny	 příznivce	 stolního	
tenisu,	 aby	 se	 přišli	 podívat	 na	 výborný	
stolní	tenis	a	podpořili	všechny	novoveské	
účastníky.	V	loňském	roce	se	u	nás	před-
stavilo	 několik	 divizních	 a	 dokonce	 dva	
třetiligoví	hráči.

Ivo Mikoška

Společné foto Polná 2017 – vepředu zleva: Matyáš Kolečkář, Filip Mareček; druhá řada 
zleva: Matěj Pšurný, Dominik Miklíček, Martin Húsek, Patrik Rampáček, Ivo Mikoška, 
Martin Konečný a Marek Kolečkář

Vítězové na Velehradě zleva: Ivo Mikoška, Filip Šmejkal, Josef Mahdalíček ml., Šimon 
Mareček
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Společenská kronika
květen – červen   2017

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

Zlatá svatba (50 let společného života)

	 10.	6.	 Jozef	a	Anna	Kačícovi	 Dolní	388

Diamantová svatba (60 let společného života)

	 25.	5.	 Antonín	a	Marie	Bočkovi	 Dědina	21
	 1.	6.	 Jan	a	Marie	Húskovi	 Na	Hrázi	26

Kamenná svatba (65 let společného života)

	 21.	6.	 František	a	Božena	Koutníkovi	 Drahy	412

Svatba
	 3.	6.	 Kamila	Kopřivová	 Chříb	194
	 	 Tomáš	Majerčák	 Chříb	194

Narození
	 5.	4.	 Radek	Grebeníček	 Dolní	192
	 1.	6.	 Jakub	Denner	 Na	Hrázi	330
	 5.	6.	 Matouš	Píštěk	 Za	Kostelem	793
	 18.	6.	 Taťána	Paluříková	 Za	Kostelem	709

	

Úmrtí

70 let
	 8.	5.	 Ladislav	Machálek	 Dědina	20
	 20.	5.		 Josef	Mahdalíček	 Dědina	165
	 20.	6.	 Květuše	Ondračková	 Osvobození	123
	 27.	6.	 Božena	Botková	 Nivky	424

75 let
	 16.	5.		 František	Bezděk	 Nová	788
	 5.	6.	 Marie	Chrástková	 Padělky	86
	 6.	6.	 Marie	Kusáková	 Dolní	471
	 9.	6.	 Antonín	Botek	 Obecnice	553

80 let
	 5.	5.	 Božena	Verbíková	 Lhotská	245
	 15.	5.	 Ludmila	Horáková	 Školní	965
	 28.	5.	 Ludmila	Hudečková	 Záhumení	586
	 15.	6.		 Anna	Hanusová	 Osvobození	250

85 let
	 20.	5.		 Antonín	Hráček	 Za	Kostelem	765
	 11.	6.	 František	Koutník	 Drahy	412

87 let
	 15.	6.	 Božena	Zajícová	 Záhumení	400

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

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

90 let
	 3.	5.	 Marie	Galušková	 Dědina	182

	 15.	5.	 Ludmila	Bádalová	 (1944)	 Dědina	22
	 18.	5.	 Zdenka	Venclová	 (1946)	 Chříb	224
	 1.	6.	 Josef	Bobek	 (1946)	 Osvobození	186
	 11.	7.	 Aurelia	Pechová	 (1947)	 Kopanice	318

společenská kronika
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