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Milí spoluobčané,
blíží se Vánoce, dospěli jsme opět do závěru roku, nastal 

tedy čas bilancování. Ačkoli je snad naším národním spor-
tem stěžovat si na všechno a všechny kolem nás, pravdou 
zůstane, že z pohledu životní úrovně byl rok 2017 jedním 
z nejúspěšnějších v novodobé historii. Rekordně nízká ne-
zaměstnanost, zvyšování mezd a růst ekonomiky se projevily 
v lepší náladě většiny lidí. Myslím si však, že dobrá ekono-
mická situace sama o sobě k opravdovému štěstí nestačí. 
Štěstí a spokojenost pramení z naší lidskosti, z našeho vzta-
hu k ostatním kolem nás. Z toho kolik dokážeme dávat pro 
ostatní. Právě adventní doba může sloužit k našemu zasta-
vení se a přemýšlení o nás samých.

Dovolte mi krátce se ohlédnout za končícím rokem. 
Mezi nejdůležitější úkoly, které jsme si pro letošek stanovi-
li, patřilo pochopitelně dokončení areálu obecního úřadu 
a knihovny. Podle ohlasů, které jsme po slavnostním otevře-
ní dostali, se vám nové prostory líbí a jen doufám, že všech-
ny prostory vám budou sloužit k plné spokojenosti. Všich-
ni zaměstnanci se do nového moc těší. Ostrý provoz začne  
po Novém roce. Věřím, že všechno půjde jako na drátkách, ale 
přesto vás poprosím o shovívavost, pokud se snad něco na popr-
vé nepovede. Největší zatěžkávací zkouškou projde asi budova 
bývalého kina. Tady bude provozovna poštovních služeb, obec-
ní pokladna, služba Czech-point a další služby jako ověřování 
listin, podpisů nebo kopírování. Tyto služby chceme zpřístupnit 
denně do pozdních odpoledních hodin. Po celkové rekonstruk-
ci jsme pro obec získali nádherný společenský sál s kapacitou 
245 míst. Naší snahou je, aby byl maximálně využívaný. Během 
roku nabídneme místním i přespolním zájemcům řadu diva-
delních představení, koncertů (i vážné hudby), besed a estrád. 
Těším se, že můžeme nabídnout kulturní představení, která tu 
prozatím chyběla. Také mě velmi těší zájem a nasazení kolegyň, 
které budou mít obsazování sálu na starost. V neposlední řadě 
zde opět najde domov i naše ochotnické divadlo BLIC a kdo 
ví, třeba se najdou i noví členové. Podobně se těší i příznivci 
místní knihovny. Poprvé v historii bude mít knihovna své nové,  
moderní prostory obohacené o výstavní sál. Je to velká příle-
žitost, aby se knihovna proměnila z místa půjčování knih na 
kulturní centrum obce.

Dalším důležitým úkolem končícího roku bylo dokončení 
infrastruktury pro novostavby rodinných domů v ulici U Sva-
tých. Jsem spokojený, že se nám to povedlo a v ulici už rostou 
nové domy jako houby po dešti. Jakmile budou stavby před 
dokončením, budou dostavěny silnice, chodník i veřejné osvět-
lení. Pokud jsme u silnic a chodníků, opravili jsme chodník 
u hlavní silnice v Chylicích, opravili jsme silnici a chodník ve 
spojovací ulici mezi ulicemi Dolní a Za Kostelem. Vyřešili jsme 
nepříjemnou situaci s parkováním v ulici Mírová a Sadová na 
sídlišti Nivky rozšířením silnice a stavbou parkoviště v ulici Sa-
dová. Obnovili jsme i dětské hřiště u Dřevák-baru. Mezi důle-
žité akce letos patřila i stavba nové silnice a chodníku do lázní. 
Byla to klíčová stavba pro zrušení životu nebezpečného želez-
ničního přejezdu. Stavbu zaplatila Správa železniční dopravní 
cesty a po kolaudaci bude předána do obecní správy.

V roce 2017 jsme mysleli i na naše spolky. Jejich působení 
považujeme v obci za naprosto klíčové. Na jejich činnost jsme 
uvolnili téměř jeden milion korun. O historii spolkového života 
v obci se dovíte v našem novém almanachu, který jsme nazvali 
příznačně Člověk s člověkem. Je stále k dostání na obecním 

 Slovo starosty

úřadě. Chtěl bych vyjádřit své velké díky autorům i redakční 
radě. Pro naše následovníky zůstane zachována autentická 
výpověď o práci a životě někdy i několika generací lidí, které 
spojily společné zájmy a přátelství.

Na přelomu roku je čas i na krátký výhled do roku 2018. 
K dispozici budeme mít více než 57 mil. Kč příjmů, které bu-
deme účelně investovat. Mezi nejviditelnější investice bude jistě 
patřit stavba kanalizace a následně silnice v ulicích Záhumení 
(horní část) a Obecnice (střed). Rádi bychom opravili spojo-
vací ulici mezi ulicemi Dolní a Dědina kolem lékárny. Tady 
uvažujeme o radikální změně dopravy – ulice by měla být jed-
nosměrná (od hlavní silnice) a pro větší bezpečnost chodců by 
měl vést po straně chodník. Důležitým úkolem příštího roku 
bude i příprava změny územního plánu v oblasti štěrkových 
jezer a rádi bychom pokročili v přípravě nové návsi v ulici Na 
Láni. Mezi pravidelné výdaje patří ty pro mateřskou a základ-
ní školu. Příští rok předpokládáme příspěvek 4,1 mil. Kč na 
provoz obou škol. Z rozpočtu budeme zabezpečovat i provoz 
našich zřízených organizací, kterými jsou jednotka sboru dob-
rovolných hasičů, místní knihovna, ČOV a sběrný dvůr. Roz-
hodně nezapomeneme na naše obecní spolky a další organi-
zace.

Drazí spoluobčané, dovolte mi na sklonku roku 2017 vám 
poděkovat za spolupráci a váš zájem o veřejný a společenský 
život. Děkuji svým spolupracovníkům, děkuji podnikatelům 
a živnostníkům a všem, kteří jakkoli pomáháte šířit dobré jmé-
no Ostrožské Nové Vsi. Chci vám popřát klidné a radostné Vá-
noce a vše dobré do nadcházejícího nového roku.

Pavel Botek

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce 
Dne 3. 10. 2017 se konalo 18. zasedá-

ní zastupitelstva 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

•	 	návrh	smlouvy	číslo	2017/21073	o	za-
jištění	 služeb	pro	Českou	poštu,	 s.	p.	
(pošta	Partner)	v	obci	Ostrožská	Nová	

Ves	od	1.	1.	2018.	Zastupitelstvo	obce	
pověřuje	 starostu	 obce	 podpisem	
smlouvy.

Z jednání rady obce 
Dne 26. 9. 2017 se konalo  

72. zasedání rady 
Rada schválila:
•	 	podpis	Smlouvy	o	zajištění	umělecké-

ho	pořadu	v	termínu	18.	a	19.	11.	2017	
s	 agenturou	 HARLEKÝN	 s.	 r.	 o.	 za	
cenu	 175	 200	 Kč	 včetně	 DPH.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,	

•	 	podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 na	 stavební	
práce	výstavby	panelové	plochy	mezi	
ulicí	 Lhotská	 a	 Obecnice	 za	 cenu	
186	832,71	Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	
pověřuje	 starostu	 podpisem	 smlou-
vy,	

•	 	Plánovací	smlouvu	o	zbudování	veřej-
né	infrastruktury	v	lokalitě	U	Svatých	
uzavřenou	s	 	paní	Terezou	Frýzovou.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,	

•	 	poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
ve	výši	5	000	Kč	Domovu	pro	seniory	
Uherský	 Ostroh.	 Rada	 obce	 ukládá	
sepsat	 veřejnoprávní	 smlouvu.	 Rada	
obce	 pověřuje	 místostarostku	 podpi-
sem	veřejnoprávní	smlouvy,	

•	 	žádost	paní	Moniky	Vašíčkové	o	sní-
žení	 stočného	 za	 období	 22.	 7.	 2016	
–	 1.	 6.	 2017	 z	 důvodů	 poruchy	 na	
pojistném	 ventilu	 kotlu.	 Rada	 obce	
ukládá	při	vyúčtování	stočného	za	rok	
2016/2017	 fakturovat	 žadateli	 částku	
odpovídající	 průměrné	 spotřebě	 do-
mácnosti	za	poslední	3	roky	tj.	1	654	
Kč	vč.	DPH,	

•	 	nepeněžní	dar	do	výše	3	000	Kč	k	za-
bezpečení	 výroční	 schůze	 Klubu	 za-
sloužilých	 funkcionářů	 hasičů	 okresu	
Uherské	Hradiště	dne	27.	10.	2017,	

•	 	upravený	 rozpočet	 obce	 za	 rok	 2017	
zohledňující	 Změnu	 rozpisu	 rozpoč-
tu	č.	2	schváleného	radou	obce	27.	6.	
2017,	

•	 	žádost	 o	 ukončení	 Nájemní	 smlouvy	
na	 pronájem	 pozemků	 parc.	 č.	 593/1	
a	 593/2	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 z	 důvodů	 od-
kupu	zmíněných	pozemků	nájemcem	
panem	Ludvíkem	Bršlicou,	

•	 	nabídku	na	aktualizaci	pasportu	míst-
ních	 komunikací	 v	 obci	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 předloženou	 společností	
MDP	GEO,	s.	r.	o.,	

•	 	cenovou	 nabídku	 pana	 Vladimíra	
Křiváka	 na	 oplocení	 dětského	 hřiště	
u	Dřevák	baru	za	cenu	34	440	Kč	vč.	
DPH,	

•	 	termín	 	 18.	 zastupitelstva	 obce	 Ost-
rožská	Nová	Ves,	které	se	bude	konat	
dne	3.	10.	2017	od	17	hodin	v	zasedací	
místnosti	 OÚ	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	
Rada	obce	schvaluje	program	18.	za-
stupitelstva	 obce	 s	 jediným	 bodem	
programu	 projednání	 smlouvy	 o	 při-
pojení	obce	do	projektu	pošta	Partner.	
Rada	obce	ukládá	informovat	občany	
způsobem	obvyklým	o	termínu	konání	
zastupitelstva	obce,	

•	 	Výroční	 zprávu	 za	 školní	 rok	
2016/2017	 zaslanou	 ředitelkou	 ZŠ	
Mgr.	Alenou	Horákovou.	Rada	obce	
ukládá	 předložit	 Výroční	 zprávu	 na	
nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce,	

•	 	Výroční	 zprávu	 za	 školní	 rok	
2016/2017	 zaslanou	 ředitelkou	 MŠ	
Hanou	 Kocábovou.	 Rada	 obce	
ukládá	předložit	Výroční	zprávu	na	
nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	
obce.

Rada bere na vědomí: 
•	 	oznámení	o	novele	č.	14/2017	Sb.	zá-

kona	159/2006		Sb.,	o	střetu	zájmů	za-
slané	ředitelem	Krajského	úřadu	ZK	
Ing.	 Vladimírem	 Kutým.	 Především	
se	jedná	o	zřízení	Centrálního	registru	
oznámení,	který	nahrazuje	dosavadní	
aplikaci	 Střet	 zájmů	 provozovaný	 od	
roku	2008,	

•	 	poděkování	 starosty	 města	 Uherské	
Hradiště	 Ing.	 Stanislava	 Blahy	 za	
účast	na	Slavnostech	vína	v	roce	2017.	
Rada	obce	ukládá	informovat	o	doru-
čeném	dopisu	FS	Novovešťan.

Rada ukládá: 
•	 	seznámit	občany	způsobem	obvyklým	

s	peticí	pro	podporu	realizace	doprav-
ních	 projektů	 tzv.	 Moravského	 kříže	
D49	a	D55	zaslanou	předsedou	sdru-
žení	 pro	 rozvoj	 dopravní	 infrastruk-
tury	 na	 Moravě	 Liborem	 Lukášem.	
Rada	 obce	 ukládá	 zveřejnit	 možnost	
občanů	připojit	se	podpisem	k	petici,	

•	 	zařadit	žádost	pana	Vladimíra	Paluří-
ka	do	pořadníku	o	přidělení	parkova-
cích	míst	v	ulici	Sadová,	

•	 	zařadit	 žádost	 pana	 Květoslava	 Ka-
ňovského	 do	 pořadníku	 o	 přidělení	
parkovacích	míst	v	ulici	Sadová.	

Rada neschválila: 
•	 	nabídku	společnosti	CBS	Nakladatel-

ství	s.	r.	o.	na	zařazení	obce	do	knihy	
Uherskohradišťsko	z	nebe.

Dne 10. 10. 2017 se konalo  
73. zasedání rady 

Rada schválila:
•	 	spolupráci	v	rámci	realizace	projektu	

„Střednědobý	plán	rozvoje	sociálních	
služeb	 na	 Uherskohradišťsku	 III“.	
Rada	 obce	 určuje	 kontaktní	 osobu	
paní	Dagmar	Botkovou,	

•	 	Dodatek	č.	1	-	Smlouvy	o	dílo	na	akci	
„Rekonstrukce	ulice	Sadová“	týkající	
se	snížení	ceny	díla	o	477	282	Kč	vč.	
DPH.	Cena	díla	dle	základní	smlouvy	
a	po	započtení	dodatku	č.	1	činí	3	369	
241,31	Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	pově-
řuje	starostu	podpisem	Dodatku	č.	1,	

•	 	podpis	 Dodatku	 č.	 4	 ke	 Smlouvě	
o	 spolupráci	 při	 tvorbě,	 aktualiza-
ci	 a	 správě	 digitální	 technické	 mapy	
obce.	 Příspěvek	 obce	 za	 rok	 činí	
12	595	Kč.	 	Rada	obce	pověřuje	 sta-
rostu	podpisem	Dodatku	č.	4,	

•	 	podpis	 Dodatku	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	 číslo	
00291200/ZOZ/2014V1	o	zajištění	zpět-
ného	 odběru	 elektrozařízení	 se	 společ-
ností	ASEKOL	a.s.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	Dodatku	č.	1,	

•	 	Dohodu	 o	 krátkodobém	 užívání	 ve-
řejného	prostranství	za	účelem	provo-
zování	pouťových	atrakcí	vždy	v	době	
konání	novoveských	hodů	na	přelomu	
září	a	října	s	paní	Vlastou	Láníkovou	
s	účinností	do	31.	10.	2022.	Rada	obce	
pověřuje	starostu	podpisem	dohody,	

•	 	žádost	 o	 zábor	 veřejného	 prostran-
ství	 na	 parkovišti	 v	 ulici	 Dolní	 panu	
Zdeňku	Kumbárovi	za	cenu	stanove-
nou	Obecně	závaznou	vyhláškou	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	č.	2/2015	na	1	200	
Kč/rok.	 Rada	 obce	 ukládá	 připravit	
k	podpisu	Dohodu	o	záboru	prostran-
ství.	Rada	obce	pověřuje	starostu	pod-
pisem	dohody,	

•	 	Rozpočtové	opatření	č.	6	zohledňují-
cí	přijaté	dotace	na	volby	do	PS	PČR	
a	dotace	na	opravu	kamenného	kříže	
v	ulici	Lhotská.	Rada	obce	ukládá	in-
formovat	o	jejím	schválení	zastupitel-
stvo	obce	na	nejbližším	zasedání.

Rada ukládá: 
•	 	starostovi	a	místostarostce	obce	oslo-

vit	bankovní	ústavy	s	požadavkem	zří-
zení	bankomatu	v	obci.

Rada neschválila: 
•	 	podpis	Smlouvy	o	spolupráci	při	 	za-

jištění	zpětného	odběru	elektrozaříze-
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ní	prostřednictvím	stacionárních	kon-
tejnerů	se	společností	ASEKOL	a.	s.	

Dne 24. 10. 2017 se konalo  
74. zasedání rady 

Rada schválila:
•	 	Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	

kabelového	 vedení	 NN,	 pojistkové	
skříně	na	pozemku	parc.	č.	5623	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	1694	Kč	
vč.	DPH.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,	

•	 	Smlouvu	 o	 dílo	 se	 společností	
LIFTMONT	 CZ	 s.	 r.	 o.,	 jejíž	 před-
mětem	je	pravidelný	servis	výtahu	za	
cenu	 16	 335	 Kč	 včetně	 DPH	 za	 rok.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,	

•	 	Smlouvu	 o	 připojení	 k	 distribuční	
soustavě	z	napěťové	hladiny	vysokého	
napětí	 na	 adrese	 ČOV	 (vlastní	 tra-
fostanice	 pro	 ČOV),	 Chylice	 273,	 za	
cenu	 200	 000	 Kč.	 Rada	 obce	 ukládá	
účtárně	uhradit	požadovanou	částku.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,	

•	 	Smlouvu	o	nájmu	plynárenského	za-
řízení	v	ulici	U	Svatých	se	společností	
GasNet,	 s.	 r.	 o.,	 za	 cenu	 11	 937	 Kč.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	 smlouvy.	 Rada	 obce	 ukládá	 na-
bídnout	 společnosti	 	 GasNet,	 s.	 r.	 o.	
prodej	plynového	zařízení,	

•	 	žádost	o	zábor	prostranství	na	parkoviš-
ti	v	ulici	Dolní	panu	Martinu	Svorníkovi	
za	 cenu	 stanovenou	 Obecně	 závaznou	
vyhláškou	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
č.	 2/2015	 na	 1	 200	 Kč/rok.	 Rada	 obce	
ukládá	 připravit	 k	 podpisu	 dohodu	
o	záboru	prostranství.	Rada	obce	pově-
řuje	starostu	podpisem	dohody,	

•	 	žádost	 pana	 Josefa	 Klimosze	 a	 paní	
Barbory	 Stuchlíkové	 o	 projednání	
změny	tvaru	střechy	u	jejich	novostav-
by	RD	v	ulici	U	Svatých.	Rada	obce	
ukládá	stavebníkům,	aby	dodrželi	mi-
nimální	potřebný	sklon	této	střechy,	

•	 	v	souladu	s	§	85	odst.	9	zákona	o	ob-
cích	 odkup	 chodníku	 od	 manželů	
Bobkových	za	cenu	181	000	Kč.	Rada	
obce	pověřuje	starostu	podpisem	kup-
ní	smlouvy,	

•	 	Odpisový	plán	na	rok	2017	zaslaný	ře-
ditelkou	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	Mgr.	
Alenou	Horákovou.	Rada	obce	uklá-
dá	předat	Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	
OÚ,	

•	 	nabídku	společnosti	Fanny	Agentura	
na	 divadelní	 představení	 „Manželský	
čtyřúhelník“	v	termínu	26.	5.	2018	za	
cenu	 35	 000	 Kč	 +	 doprava	 přibližně	
14	000	Kč.	Rada	obce	ukládá	zařadit	
představení	 do	 kulturního	 programu	
pro	rok	2018,	

•	 	poskytnutí	 jednorázového	 finanč-
ního	 daru	 za	 rok	 2017	 pro	 starobní	
a	invalidní	důchodce	s	nejnižšími	pří-
jmy.	

Rada bere na vědomí: 
•	 	nabídku	 výměny	 singulárních	 podílů	

za	 pozemek	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 zaslanou	
Jaroslavem	 Benešem.	 Rada	 obce	
ukládá	zařadit	žádost	do	seznamu	zá-
jemců	o	výměnu	nebo	odprodej	singu-
lárních	podílů,	

•	 	informaci	 předsedy	 představenstva	
ROYAL	SPA,	a.	 s.	 Ing.	Martina	Pla-
chého	 o	 sloučení	 společností	 IBC	
ROYAL,	s.	r.	o.	a	ROYAL	SPA,	a.	s.	
Rada	 obce	 ukládá	 předat	 informaci	
o	sloučení	účtárně	OÚ,	

•	 	oznámení	Rybářského	svazu	Luhačo-
vické	 Zálesí	 o	 manipulaci	 na	 malém	
vodním	 díle	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 (rybník	 Gramanec)	 dne	 17.	 11.	
2017.

Rada ukládá: 
•	 	v	 souvislosti	 s	 návrhem	 komplexních	

pozemkových	 úprav	 v	 k.	 ú.	 Uherský	
Ostroh	požádat	o	podrobnější	vysvět-
lení	a	seznámení	se	soupisem	nároků	
obce	na	schůzce	14.	nebo	15.	11.	2017,

•	 	zařadit	žádost	paní	Renaty	Husarové	
o	odkup	pozemku	parc.	č.	5325	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	na	nejbližší	 jed-
nání	zastupitelstva	obce,	

•	 	předložit	žádost	manželů	Hřibových,	
Dědina	42,	Ostrožská	Nová	Ves	o	pře-
hodnocení	 usnesení	 zastupitelstva	
obce	 č.	 ZO7/2015/19	 ve	 věci	 odkupu	
pozemku	 parc.	 č.	 1156/2	 o	 výměře	
4	m2	na	nejbližším	jednání	zastupitel-
stva	obce,	

•	 	starostovi	 a	 místostarostce	 obce	 za-
jistit	 nabídky	 na	 zřízení	 bankomatu	
v	 obci	 od	 všech	 bankovních	 společ-
ností.	 Rada	 obce	 ukládá	 informovat	
občany	 způsobem	 obvyklým	 o	 mož-
nosti	 podpory	 umístění	 bankomatu	
v	obci,	

•	 	dle	čl.	5	uzavřené	dohody	vypovědět	
společnosti	 ČSAD	 Uherské	 Hradiš-
tě	 Dohodu	 o	 vyhrazení	 parkovacího	
místa	ve	spojovací	ulici	mezi	ulicemi	
Dolní	 a	 Za	 Kostelem	 z	 důvodů	 re-
konstrukce	ulice	a	bezpečnosti.	Rada	
obce	 ukládá	 navrhnout	 společnosti		
ČSAD	 Uherské	 Hradiště	 parkování	
v	méně	zastavěném	území	obce.

Dne 7. 11. 2017 se konalo  
75. zasedání rady 

Rada schválila:
•	 	Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břeme-

ne	 kabelového	 vedení	 NN,	 pojistko-
vé	 skříně	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 278,	
5116/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	za	
cenu	1	210	Kč	vč.	DPH	se	společnos-
tí	 E.ON	 Distribuce,	 a.	 s.	 Rada	 obce	
ukládá	 předat	 údaje	 nutné	 ke	 zpra-
cování	 čistopisu	 smlouvy	 společnosti	
HD	Geo	s.	 r.	o.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy,	

•	 	Smlouvu	o	vedení	exekuce	č.	122	EX	
424/17	s	Mgr.	Davidem	Chaloupkou,	
soudním	exekutorem.	Rada	obce	po-

věřuje	starostu	podpisem	smlouvy,	
•	 	Smlouvu	o	vedení	exekuce	č.	122	EX	

425/17	s	Mgr.	Davidem	Chaloupkou,	
soudním	exekutorem.	Rada	obce	po-
věřuje	starostu	podpisem	smlouvy.

•	 	podpis	 Dodatku	 č.	 1	 k	 Licenční	
smlouvě	č.1	 týkající	 se	databáze	hro-
bových	 míst	 na	 webových	 stránkách	
www.hrbitovy.com	 s	 panem	 Pavlem	
Halandou	o	snížení	licenčního	poplat-
ku	o	150	Kč	na	2	100	Kč	/	rok.	Rada	
obce	pověřuje	starostu	podpisem	do-
datku,	

•	 	žádost	o	peněžitý	dar	ve	výši	3	000	Kč	
zaslanou	 panem	 Ludvíkem	 Hessem,	
určenou	na	pokrytí	části	výdajů	souvi-
sejících	s	výměnu	babyboxu	ve	Zlíně.	

•	 	žádost	 ředitelky	 Mateřské	 školy	 Os-
trožská	Nová	Ves	o	povolení	uzavře-
ní	MŠ	v	době	vánočních	prázdnin	od	
23.	12.	2017	do	1.	1.	2018.	Rada	obce	
ukládá	informovat	občany	o	uzavření	
MŠ	způsobem	obvyklým,	

•	 	snížení	 nájmu	 za	 pronájem	 sportov-
ní	haly	pro	FS	Novoveštan	v	termínu	
21.	dubna	2018,	

•	 	nabídku	společnosti	Fanny	Agentura,	
Dana	 Homolová	 na	 uspořádání	 dru-
hého	divadelního	představení	v	termí-
nu	26.	 5.	 2018	 za	 cenu	70	000	Kč	 za	
obě	představení,	

•	 	předloženou	 nabídku	 pana	 Mila-
na	 Bureše	 na	 uspořádání	 přednášky	
o	KLDR	v	termínu	26.	ledna	2018	za	
cenu	do	4	000	Kč	+	doprava.

•	 	poskytnutí	 nepeněžního	 daru	 ve	 výši	
2	000	Kč	paní	Bc.	Marii	Kusákové,	

•	 	Rozpočtové	 opatření	 č.	 7	 týkající	 se	
navýšení	příjmů	z	prodeje	pozemků,	

•	 	nabídku	 Úřadu	 pro	 zastupování	 stá-
tu	 ve	 věcech	 majetkových	 na	 převod	
pozemků	 parc.	 č.	 1909/32,	 1905/67,	
1905/68,	 1905/69,	 1905/70,	 2818/2	
a	4808/2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	ve	
prospěch	obce.

Rada bere na vědomí:
•	 	oznámení	 MUDr.	 Hany	 Mahdalíko-

vé	o	ukončení	provozu	zubní	ordina-
ce	 k	 31.	 12.	 2017.	 Rada	 obce	 ukládá	
informovat	 občany	 o	 ukončení	 zubní	
ordinace	způsobem	obvyklým.	

Rada ukládá: 
•	 	vyvěsit	na	úřední	desku	záměr	směny	

pozemku	 parc.	 č.	 5108/4,	 k.	 ú.	 Ost-
rožská	Nová	Ves	ve	vlastnictví	obce.	
Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 Směn-
nou	smlouvu	se	společností	Ředitel-
ství	 silnic	a	dálnic	ČR	na	nejbližším	
jednání	 zastupitelstva	 obce.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 	zohlednit	v	následujícím	zúčtovacím	
období	žádost	paní	Marie	Svobodové	
o	snížení	stočného	z	důvodů	poruchy	
vodovodu.	 Rada	 obce	 ukládá	 faktu-
rovat	 žadatelce	 Ø	 spotřebu	 posled-
ních	3	let,	
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•	 	stáhnout	 z	 jednání	 zastupitelstva	
obce	 žádost	 paní	 Renaty	 Husarové	
o	odkup	pozemku	parc.	č.	5325	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves.	Rada	obce	uklá-
dá	 zaevidovat	 žádost	 paní	 Husarové	
a	v	případě	záměru	prodeje	pozemku	
ji	kontaktovat,	

•	 	předložit	 rozpočet	 ZŠ	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 na	 rok	 2018	 na	 nejbližším	
jednání	zastupitelstva	obce.	

Rada neschvaluje: 
•	 	poskytnutí	finančního	příspěvku	spol-

ku	 Malovaný	 kraj,	 z.	 s.	 určený	 k	 po-
krytí	části	výdajů	souvisejících	s	vydá-
váním	časopisu		Malovaný	kraj	v	roce	
2018.

Dne 21. 11. 2017 se konalo  
76. zasedání rady

Rada schválila:
•	 	Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	

kabelového	 vedení	 NN,	 pojistkové	
skříně	 na	 pozemcích	 parc.	 č.	 5618/1,	
5623,	5622	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
za	 cenu	 36	 300	 Kč	 vč.	 DPH	 se	 spo-
lečností	E.ON	Distribuce,	 a.	 s.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,	

•	 	Dohodu	 o	 úpravě	 vzájemných	 práv	
a	 povinností	 –	 rozšíření	 o	 nově	 vy-
budované	 vodohospodářské	 zařízení	
v	 ulici	 Školní	 a	 Polní	 se	 společností	
Slovácké	 vodárny	 a	 kanalizace,	 a.s.	

Rada	obce	ukládá	doplnit	údaje	chy-
bějící	v	dohodě.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	dohody,	

•	 	nabídku	 společnosti	 Fanny	 Agentu-
ra,	 Dana	 Homolová	 na	 uspořádání	
divadelního	 představení	 „Tchýně	 na	
zabití“		v	termínu	22.	9.	2018	za	cenu	
35	000	Kč	+	doprava,	

•	 	žádost	o	poskytnutí	finanční	odměny	
pro	 ředitelku	 mateřské	 školy	 za	 rok	
2017.	

Rada bere na vědomí: 
•	 	oznámení	 společnosti	 ČSAD	 BUS	

Uherské	 Hradiště	 o	 vyřešení	 parko-
vání	 autobusů	 mimo	 zastavěnou	 část	
obce.

OZnámení 
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta	obce	Ostrožská	Nová	Ves	podle	§	34	odst.	1	písm.	a)	a	§	34	odst.	3	zákona	č.	275/2012	Sb.,	o	volbě	prezidenta	
republiky	a	o	změně	některých	zákonů	(zákon	o	volbě	prezidenta	republiky),	ve	znění	pozdějších	předpisů	a	vyhlášky	
č.	294/2012	Sb.,	o	provedení	některých	ustanovení	zákona	o	volbě	prezidenta	republiky,	ve	znění	pozdějších	předpisů		
oznamuje:

1) Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
 v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 v sobotu dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin,
 případné II. kolo ve dnech 26. ledna 2018 a 27. ledna 2018
2) místem konání volby prezidenta České republiky:

-  ve volebním okrsku č. 1	 -	 je volební místnost v knihovně v budově mateřské školy, ulice Školní 833 pro 
oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Kunovská,	Nádražní,	Drahy,	Padělky,	U	Ráje,	
V	Uličce,	Kopanice,	Nivky,	Luční,	Mírová,	Květná,	Sadová,	Zahradní,	Nová,	Záhumení	po	ulici	Obecnice,	
Obecnice	levá	strana,	Dědina	od	Hami	baru	po	ulici	Kunovskou

-  ve volebním  okrsku č. 2 – je volební místnost v obřadní síni nového obecního úřadu, ulice Záhumení 1022 
pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu ulicích: Dědina	od	Hami	baru,	Sportovní,	Záhume-
ní	od	ulice	Obecnice,	pravá	strana	ulice	Obecnice,	Školní,	U	Svatých,	Na	Láni,	Krátká,	Hřbitovní,	Lhotská,	
Dolní,	Na	Rolách,	Za	Kostelem,	Polní,	Příčná,	Družstevní,	Kopánky	–	pravá	strana

-		ve volebním  okrsku č. 3 – je volební místnost v budově hasičské zbrojnice v Chylicích, na Lapači 142 pro 
oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Kopánky	–	levá	strana,	Osvobození,	Na	La-
pači,	Na	Rybníčku,	Chaloupky, Krajiny,	Chříb,	Na	Hrázi,	Chylická

3)	 Voliči	 bude	 umožněno	 hlasování	 poté,	 kdy	 prokáže	 svou	 totožnost	 a	 státní	 občanství	 České	 republiky	
platným	občanským	průkazem,	cestovním,	diplomatickým	nebo	služebním	pasem	České	republiky	a	nebo	
cestovním	průkazem	České	republiky.

4)	 Voliči,	který	tak	neučiní,	nebude	hlasování	umožněno.		
Každému	voliči	budou	dodány	3	dny	přede	dnem	volby	prezidenta	České	republiky		
hlasovací	lístky.	Ve	dnech	voleb	volič	může	obdržet	hlasovací	lístky	i	ve	volební	místnosti.

5.)	Volič,	který	se	nebude	zdržovat	v	době	volby	prezidenta	ČR	ve	dnech	12.	a	13.	ledna	2018	ve	volebním	
okrsku	v	místě	svého	trvalého	pobytu,	může	hlasovat	za	podmínek	ustanovených	zákonem	č.	275/2012	Sb.,	
o	volbě	prezidenta	ČR	a	o	změně	a	doplnění	některých	dalších	zákonů,	v	platném	znění,	na	voličský	prů-
kaz	v	jakémkoliv	stálém	okrsku	na	území	České	republiky	nebo	v	jakémkoliv	zvláštním	volebním	okrsku	
v	zahraničí.	

 V Ostrožské Nové Vsi 20. 12. 2017                                       Ing. Pavel Botek,
                                                                                                                                                                                         starosta
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Dokončené stavby v letošním roce
Rok	2017	je	téměř	za	námi	a	my	můžeme	zhodnotit,	co	se	

u	nás	 v	 tomto	 roce	podařilo	 zrealizovat.	 V	měsíci	dubnu	byly	
dokončeny	inženýrské	sítě	pro	výstavbu	nových	rodinných	domů	
mezi	mateřskou	školou	a	domem	s	pečovatelskou	službou.	Tím	
bylo	umožněno	majitelům	pozemků	začít	s	budováním	nových	
rodinných	domů.	Začátkem	měsíce	května	byly	opraveny	chod-
níky	v	parku	Hrdinů	na	ulici	Lhotská.	Na	konci	měsíce	května	
byly	dokončeny	práce	na	obnově	křížku	na	ulici	Lhotská.	Začát-
kem	měsíce	července	bylo	obnoveno	zastaralé	dětské	hřišti	na	
ulici	Nivky	u	Dřeváku.	Prostory	u	Dřeváku	byly	osazeny	nový-
mi	lavičkami.	Na	konci	měsíce	července	byly	dokončeny	práce	
na	opravě	chodníků	a	cesty	v	dolní	části	hřbitova	a	na	podzim	
letošního	roku	bylo	na	hřbitově	také	doplněno	scházející	svět-
lo	 u	 hlavního	 vchodu.	 Na	 konci	 prázdnin	 se	 podařilo	 ukončit	
opravu	místní	komunikace	a	chodníku	spojující	ulici	Dolní	a	Za	
Kostelem.	 V	 průběhu	 měsíce	 září	 bylo	 dokončeno	 24	 nových	
parkovacích	míst	v	ulici	Sadová,	dále	rozšířena	a	zrekonstruo-
vána	silnice	a	chodníky.	V	tomto	období	byla	také	dokončena	
rekonstrukce	chodníků	na	ulici	Osvobození.	V	měsíci	září	byla	
dokončena	 rekonstrukce	 bývalé	 budovy	 kina,	 stavba	 nového	
obecního	 úřadu	 a	 knihovny.	 Všechny	 budovy	 byly	 v	 průběhu	
měsíce	října	postupně	vybaven	novým	nábytkem	a	interiér	bu-
dov	byl	dokončen	v	polovině	měsíce	listopadu.	Jak	se	podařilo	
tuto	rozsáhlou	akci	dokončit,	měli	občané,	ale	i	hosté	možnost	
vidět	ve	dnech	18.	a	19.	listopadu	2017.	Komu	však	nezbyl	čas	

v	těchto	dnech	navštívit	tyto	nové	prostory,	bude	mít	možnost	
si	je	prohlédnout	již	od	2.	1.	2018.	Právě	od	tohoto	dne	se	bude	
již	úřadovat	v	nových	moderních	prostorách.	V	měsíci	prosinci	
se	podařilo	dokončit	chodník	u	Dřeváku	včetně	oplocení.	Z	vý-
čtu	provedených	akcí	 je	vidět,	že	se	v	naší	obci	 letos	skutečně	
nezahálelo.	 Veškeré	 akce,	 jejichž	 investorem	 byla	 právě	 naše	
obec,	byly	financovány	z	prostředků	obce	a	z	úvěru,	jak	je	uve-
deno	v	níže	uvedené	 tabulce.	V	 letošním	roce	byly	provedeny	
ještě	dvě	akce,	jejichž	investorem	nebyla	obec.	Po	mnoha	letech	
plánování	byla	zrealizována	nová	příjezdová	cesta,	chodník	do	
sirnatých	lázní	a	byl	zrušen	nebezpečný	železniční	přejezd.	Dru-
hou	akcí	byla	oprava	havarijního	stavu	římsy	a	fasády	kostela.

Za	 to,	 co	 se	 podařilo	 v	 roce	 2017	 patří	 poděkování	 všem	
zastupitelům,	 kteří	 podpořili	 a	 schválili	 vybudování	 výše	 uve-
dených	akcí.	Tento	rok	se	významně	zapíše	do	dějin	naší	obce.	
Poděkování	samozřejmě	patří	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípra-
vě,	projektování,	průběhu	a	realizaci	těchto	akcí.	A	další	velké	
poděkování	patří	občanům,	kteří	bydlí	v	blízkosti	všech	realizo-
vaných	akcí	za	nesmírnou	trpělivost	a	shovívavost.

Na	závěr	roku	mně	nezbývá	nic	jiného	než	popřát	všem	ob-
čanům	pohodové	prožití	vánočních	svátků	v	kruhu	svých	nejbliž-
ších	a	do	nového	roku	hlavně	pevné	zdraví,	hodně	štěstí,	lásky,	
pohody	a	spokojenosti.		

Jaroslava Bedřichová

Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská nová Ves v roce 2017

Akce Termín zahájení Termín  
ukončení Stav

Celková cena/
z	toho	hrazeno

z	obecního	rozpočtu/
dotace

Areál obecního úřadu Ostrožská nová  
Ves – stavební práce

Březen	2016 Říjen	2017 Dokončeno
66	328	502,56	Kč/
66	328	502,56	Kč/

0	Kč

ZTI – Prodloužení ulice Školní Září	2016 Duben	2017 Dokončeno
4	300	164	Kč/
4	300	164	Kč/

0	Kč

Kříž ul. Lhotská Duben	2017 Květen	2017 Dokončeno
95	965	Kč/
95	965	Kč/
67	175	Kč

mK Sadová včetně parkování + oprava 
chodníku Sadová

Červenec	2017 Září	2017 Dokončeno
3	596	733	Kč/
3	596	733	Kč/

0	Kč

Oprava chodníku Osvobození Červen	2017 Září	2017 Dokončeno
1	858	060	Kč/
1	858	060	Kč/

0	Kč

Oprava chodníku a cesty
Za Kostelem - Dolní

Červenec	2017 Září	2017 Dokončeno
2	009	161	Kč/
2	009	161	Kč/

0	Kč

Oprava chodníku, vchodu a skladiště  
na hřbitově

Červen	2017 Září	2017 Dokončeno
377	896	Kč/
337	896	Kč/

0	Kč

Vybavení obecního úřadu, pošty  
a knihovny

Červenec	2017 Listopad	2017 Dokončeno
4	815	899	Kč

4	815	899	Kč/
0	Kč

Hřiště pro ZŠ a veřejnost za DPS Září	2017 Srpen	2018 připravuje	se 						-

Dopravní automobil pro JHS Srpen	2017 Prosinec	2017 Dokončeno

1	319	164	Kč/
569	164	Kč/

450	000	Kč	SR	
MV

300	000	Kč	ZK
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Slavnostní otevření obecního úřadu a knihovny
Stavět	se	začalo	loni	v	dubnu	2016,	o	víkendu	18.	listopadu	

2017	se	otevřel	nový	obecní	úřad,	knihovna,	pošta	a	zrekonstru-
ované	kino	ze	70.	let.	Vše	stálo	73	milionů	korun.	Obec	si	vzala	
úvěr	50	milionů	korun,	který	bude	splácet	12	let.	Podle	vyjádření	
starosty	obce	a	krajského	radního	Ing.	Pavla	Botka	úvěr	neohro-
zí	obec	v	další	investiční	činnosti.

Za	krásného	počasí	18.	 listopadu	2017	v	10	hodin	se	roze-
zněly	krásné	písně	v	podání	ženského	sboru	Denica,	mužského	
sboru	Krasavci	a	za	doprovodu	cimbálové	muziky	Banda.	Vše	
moderovala	 paní	 místostarostka	 Ing.	 Jaroslava	 Bedřichová.	
Přivítala	všechny	přítomné	hosty	a	občany	naší	obce.	Předsta-
vila	architekty,	stavební	dozor,	majitele	firmy	a	stavbyvedoucí-
ho.	Pak	 se	ujal	 slova	pan	 starosta	 Ing.	Pavel	Botek.	Vzácným	
hostem	byl	hejtman	Zlínského	kraje	pan	Mgr.	Jiří	Čunek,	kte-
rý	 taktéž	přivítal	občany	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Chylic,	popřál	
nám,	aby	areál	všem	posloužil	a	všichni	občané	byli	spokojeni.	
Všechny	 prostory	 vysvětil	 PhDr.	 Vladimír	 Teťhal.	 Následova-
lo	přestřižení	pásky,	 kterou	 rozvinuli	 letošní	 stárci	 v	krásných	
krojích	-	Terezka	Hůsková	a	Vojtěch	Pančík.	Následovala	pro-
hlídka	prostor,	na	kterou	se	všichni	 těšili,	hlavně	naši	občané.	
Areál	tvoří	tři	samostatné	objekty.	V	novostavbě	věžové	budovy	
je	v	přízemí	kancelář	matriky,	obřadní	síň	a	účtárna.	V	prvním	
patře	 najdeme	 sekretariát	 a	 kancelář	 starosty	 a	 místostarost-
ky.	V	druhém	patře	se	nachází	zasedací	místnost.	V	sousedství	
obecního	 úřadu	 byla	 zrekonstruována	 budova	 starého	 kina.	
V	předsálí	bude	úřadovat	pošta.	Opraven	byl	i	společenský	sál,	
ve	kterém	bylo	18.	listopadu	první	divadelní	představení.	Vlast-
ní	budovu	má	i	knihovna.	V	prostorách	je	pro	návštěvníky	při-
praven	internet,	studovna	a	prostor	pro	galerii,	přednášky	i	kon-
certy.	Všechny	tři	budovy	jsou	propojeny	společnou	zahradou,	
která	může	být	využita	například	na	letní	koncerty,	přednášky	či	
společenské	obřady.	V	prostorách	knihovny	–	ve	výstavním	sále	
byly	na	panelech	vystaveny	fotografie	starých	prostor	obecního	

úřadu,	 knihovny,	 kina,	 pošty	 a	 fotografie	 již	 nové,	 jak	 stavba	
začala	a	pokračovala	až	do	zhotovení	díla.	Po	prohlídce	násle-
doval	společný	oběd	pozvaných	hostů	s	představiteli	obce	v	re-
stauraci	na	golfovém	hřišti.	Ve	večerních	hodinách	pokračoval	
program	v	sále	kina	divadelním	představením	s	názvem	Víš,	že	
víš,	že	vím…,	V	hlavních	rolích	se	představili:	Simona	Stašová	

a	Michal	Dlouhý.	Tato	hořko-sladká	komedie	od	Renata	Gio-
rdana	a	Rodolfa	Sonega	pojednávala	o	tom,	jak	si	udržet	živé	
manželství.	Jejich	herecké	vystoupení	bylo	excelentní.	Za	odmě-
nu	se	hercům	dostal	potlesk	ve	stoje.	Byl	to	krásný	zážitek.	Po	
skončení	divadelního	vystoupení	byli	všichni	přítomní	pozváni	
na	raut,	při	kterém	se	dlouho	povídalo	nejen	o	líbivém	vystou-
pení,	ale	i	o	krásných	nových	prostorách,	vyhlídce	na	celou	naši	
malebnou	 obec	 a	 okolí.	 V	 neděli	 byly	 prostory	 opět	 otevřeny	
veřejnosti,	taktéž	divadelní	hra	se	opakovala	v	odpoledních	ho-
dinách.	Při	příležitosti	otevření	nové	radnice	a	dalších	budov	byl	
vydán	almanach	Člověk	s	člověkem…	S	myšlenkou	přišel	PhDr.	
Vladimír	Teťhal.	Všeho	se	ujala	paní	místostarostka	a	vytvoři-
la	pracovní	tým.	Byli	osloveni	předsedové	jednotlivých	spolků,	
oddílů,	 organizací,	 kteří	 sepsali	 své	 pamětihodnosti,	 přidali	
fotografie	a	vzpomínky.	Myslím	si,	 že	nejen	občané	naší	obce	
mají	možnosti	se	dozvědět	hodně	o	Ostrožské	Nové	Vsi.	Mladá	
generace	bude	moci	třeba	za	padesát	let	srovnávat,	zda	spolky	
i	organizace	dále	pokračují	ve	své	činnosti	nebo	zda	již	některé	
zanikly	a	naopak	nové	vznikly.	Almanach	se	prodával	v	sobotu	
i	v	neděli	při	slavnostním	otevření	v	prostorách	knihovny.	Milým	
překvapením	pro	mne	bylo,	že	almanach	si	zakoupili	i	lázeňští	
hosté	a	naši	bývalí	občané,	kteří	se	provdali	či	oženili	do	jiných	
vesnic,	měst	a	slavnostní	otevření	si	nenechali	ujít.	Mnohokrát	
děkuji	pracovnímu	týmu,	autorům	článků	za	velmi	kladný	pří-
stup	a	ochotu	sepsat	historii	a	připojit	fotografie.	Nikde	není	na-
psáno,	že	za	několik	let	nemůže	být	vydán	další	almanach,	který	
třeba	obsáhne	 i	 ty	spolky,	které	v	dnešním	almanachu	nejsou.	

Ze života obce
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nové auto pro jednotku SDH Ostrožská nová Ves
Dne	 27.	 11.	 2017	 byl	

pro	 jednotku	 SDH	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 pořízen	
nový	 dopravní	 automobil	
značky	Mercedes	Sprinter	
v	hodnotě	1	319	164	Kč.

Projekt:	 „Pořízení	
nové	 požární	 techni-
ky	 -	 nákup	 dopravního	
automobilu“	 byl	 spolufi-
nancován	 Ministerstvem	
vnitra	 ve	 výši	 450	 000	 Kč	
a	Zlínským	krajem	ve	výši	
300	000	Kč.

Věříme,	že	tato	dlouho	
očekávaná	náhrada	za	sta-
rou	Avii	31,	bude	spoleh-
livě	 sloužit	při	 činnostech	
jednotky	našeho	sboru.	

Jaroslava Bedřichová

Při	příležitosti	těchto	oslav	byla	vydána	též	pohlednice,	na	které	
se	nachází	fotografie	nových	budov.	Zájemci	o	almanach	a	po-
hlednici	si	mohou	tyto	předměty	zakoupit	v	prostorách	starého	
obecního	úřadu.	Teď	se	nové	prostory	radnice	uzamkly,	nastává	
velké	stěhování	a	vše	bude	v	provozu	2.	ledna	2018.	Jen	ať	vše	
poslouží	našim	občanům	po	dlouhá	léta.	Však	budova	starého	
obecního	úřadu	sloužila	více	jak	260	let.	Podle	slov	pana	starosty	
naší	obce	s	jeho	předchůdci	doposud	mysleli	na	potřeby	občanů	
a	stavěli	nové	kanály,	chodníky,	silnice,	sportovní	halu	a	hlavně	
školu.	A	to	vše	je	v	obci	vidět.	Zastupitelstvo	vše	odsouhlasilo	
a	nový	obecní	úřad	 je	další	krásnou	 investicí	v	obci.	Máme	se	
čím	 chlubit.	 Závěrem	 mnohokrát	 děkuji	 představitelům	 obce,	
hlavně	paní	místostarostce,	protože	poslední	týdny	vše	leželo	na	
jejich	bedrech,	zastupitelům,	firmě,	architektům,	dozoru,	stav-
byvedoucím	a	prostě	všem,	kteří	se	na	novém	areálu	podíleli.

Závěrem o výstavbě areálu obecního úřadu Ostrožská nová Ves:

Investor Obec	Ostrožská	Nová	Ves	

Projektant FUSIONARCHITECTS	Praha,	Ing.	arch.	M.	
Pešák,	Ing.	arch.	J.	Lapčík

Zhotovitel		
stavebních	prací VW	WACHAL,	a.s.,Kroměříž

Hlavní		
stavbyvedoucí Petr	Papežík

Stavbyvedoucí František	Janečka

Technický		
dozor	investora STINGS	Uh.	Hradiště,	Ing.	František	Talák

Autorský	dozor	
výstavby

Ing.	Arch.	Michal	Pešák,	Ing.	Arch.	Jan	Lap-
čík

Dozor	BOZP Ing.	Jakub	Talák	

Dodavatel	nábytku Dřevozpracující	výrobní	družstvo	Jaroměřice	
nad	Rokytnou

Investorská	a	zada-
vatelská	činnost MCI	Servis,	s.	r.	o.,	Zlín

Miroslava Vajdíková

Ze života obce
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Vzpomínka na 28. říjen 1918
Vzpomínka	na	nejvýznamnější	státní	svátek	první	republiky	

se	konala	28.	října	2017	u	pomníku	padlých	v	I.	světové	válce	
a	v	Parku	Hrdinů	u	busty	1.	československého	prezidenta	T.	G.	
Masaryka.	Věnec	položili	hrdinům	členové	rady	–	starosta	obce	
Ing.	 Pavel	 Botek,	 místostarostka	 Ing.	 Jaroslava	 Bedřichová,	
Mgr.	Růžena	Hlůšková,	Ing.	Miroslav	Kosík,	Ing.	Jaromír	La-
žek.	Zúčastnili	se	i	další	zastupitelé	a	občané	naší	obce.	Projev	
přednesl	pan	starosta.	Cituji	z	něj:

„Scházíme	 se	 dnes	 u	 příležitosti	 vzpomínky	 na	 99.	 výro-
čí	 vzniku	 samostatného	 Československa.	 Je	 to	 zvláštní	 pocit,	
protože	se	scházíme	k	výročí	již	neexistujícího	státu.	Přesto	se	
k	 jeho	 odkazu	 neustále	 hlásíme,	 cítíme	 se	 být	 jako	 Česká	 re-
publika	jeho	nástupci.	Zároveň	také	stojíme	na	místě	válečného	
hrobu	našich	předků,	kteří	položili	svůj	život	v	I.	světové	válce.	
Právě	 tato	 válka	 zpečetila	 osud	 300leté	 habsbursko-lotrinské	
dynastie	a	dala	vzniknout	novým	nástupnickým	státům.	A	prá-
vě	hrdinství	a	nesmírné	oběti	českých	a	slovenských	vojáků	na	
frontách	I.	světové	války,	u	Zborova,	na	italské	Piavě	ve	fran-
couzských	 a	 ruských	 legiích	 postavilo	 nástupnické	 Českoslo-
vensko	do	pozice	statečných,	spolehlivých	a	čestných	spojenců	
vítězných	mocností.

Přesně	14.	dnů	před	oficiálním	koncem	světové	války,	tedy	
28.	října	propukly	v	Praze	pouliční	nepokoje,	které	nakonec	vy-
ústily	 ve	vyhlášení	 samostatného	Československého	státu.	Byť	
to	byla	vlna	emocí	obyvatel	Prahy,	která	do	jisté	míry	překvapi-
la	zahraniční	odbojáře	v	čele	s	T.	G.	Masarykem,	nedala	se	už	
zastavit	a	 spontánní	vystoupení	českého	obyvatelstva	28.	 října	
našlo	kladnou	odezvu	u	společenství	národů	a	Československo	
bylo	uznáno	za	samostatný	stát.	Obrovské	diplomatické	úsilí	vy-
vinula	naše	vůbec	první	tříčlenná	revoluční	vláda	ve	složení	T.	
G.	Masaryk,	E.	Beneš	a	M.	R.	Štefánik.	Bez	těchto	mužů	půso-
bících	v	zahraničním	odboji	by	revolta	proti	císařství	nemusela	
být	tak	úspěšná	ani	tak	poklidná.

Nová	vlast	Čechů	a	Slováků	však	nepatřila	pouze	jim.	Para-
doxem	je,	že	vznikla	jako	odraz	národnostních	sporů	Německo	
–	slovanských	uvnitř	monarchie,	ale	na	stejný	problém	navázala	
i	ona.	Velké	národnostní	skupiny	Němců	a	Maďarů	de	facto	po	

dvaceti	 letech	 mladé	 a	 bouřlivě	 se	 rozvíjející	 Československo	
pohřbily.	Po	druhé	světové	válce	se	naše	republiky	opět	spoji-
ly	a	opět	se	projevily	i	národnostní	problémy.	Tyto	nedokázala	
utlumit	ani	federalizace	státu	koncem	šedesátých	let	minulého	
století.	Definitivní	konec	Československa,	které	naši	dědové	to-
lik	 milovali,	 a	 pro	 které	 tolik	 obětovali,	 přišel	 po	 sedmdesáti	
pěti	 letech	 jeho	existence.	Obrovská	a	pochopitelná	 touha	po	
sebeurčení	Slováků	vyvrcholila	1.	 ledna	1993,	kdy	se	na	mapě	
Evropy	vedle	sebe	objevily	samostatně	jak	Česká,	tak	Slovenská	
republika.	To,	že	především	českým	zemím	více	přirostlo	býva-
lé	Československo	k	srdci,	dokazuje	převzetí	státních	symbolů	
vlajky	a	státního	znaku.	To,	že	právo	Slováků	na	samostatnost	
a	sebeurčení	bylo	opoctatněné	zase	dokazuje	fakt,	že	naše	vzá-
jemné	 vztahy	 nebyly	 nikdy	 tak	 dobré	 a	 tak	 blízké	 jako	 dnes.	
Dovolím	si	tvrdit,	že	75letá	společná	cesta,	společné	zkušenosti	
i	společné	rodiny	v	nás	zapustily	hluboké	kořeny	sounáležitos-
ti.	 To	 je	 neocenitelná	 zásluha	 Československé	 republiky,	 jejíž	
vznik	si	dnes	připomínáme.

Dovolte	 mi	 zakončit	 tento	 projev	 slovy,	 která	 pronesl	 na	
půdě	Rudolfína	28.	října	1919	u	příležitosti	prvního	výročí	sa-
mostatnosti	 prezident	 T.	 G.	 Masaryk.	 Myslím,	 že	 jeho	 slova	
k	nám	znějí	zcela	jasně	i	dnes:	

„Budiž zdůrazněno se vší rozhodností, že náš nový stát, že re-
publika a demokracie potřebují vedle svého administračního apa-
rátu a armády také pevný mravní základ. Bez mravních, bez cha-
rakterních jedinců, bez zdravých rodin, bez věrného přátelství, bez 
loyálnosti k různým společenským organisacím, jejichž jsme členy, 
bez solidnosti ve vší naší činnosti nemůže býti silné republiky. De-
mokracie bez uznání mravní autority, autority zásad a povolaných 
osob, je nemožna.“

Členové	dechové	hudby	Novovešťanka	zpestřili	svými	sklad-
bami	 společenskou	 událost.	 V	 jejich	 podání	 zazněla	 krásná	
Československá	hymna.	Poté	všichni	uctili	památku	položením	
kytice	našemu	prezidentu	T.	G.	Masarykovi.

Nezapomínejme	na	vznik	Československa,	kdy	jsme	získali	
svobodu.

Miroslava Vajdíková

Ze života obce
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Ohlédnutí za podzimním setkáním seniorů
Byl	krásný	podzimní	den	-	12.	říjen	2017	a	v	sále	Orlovny	se	

konalo	tradiční	setkání	seniorů.	Tentokrát	sál	praskal	ve	švech.	
Sešlo	se	135	našich	občanů	starších	75	let.	Z	toho	měli	všichni,	
kteří	se	na	posezení	seniorů	podíleli,	velkou	radost.	Moderová-
ní	se	ujala	paní	místostarostka	Ing.	Jaroslava	Bedřichová,	která	
přítomné	srdečně	přivítala.	Omluvila	předsedkyni	SPOZ	Mgr.	
Světlu	 Mitáčkovou,	 obvodní	 lékaře	 a	 taky	 P.	 Josefa	 Kuchaře	
z	důvodu	pracovních	povinností.	Seznámila	seniory	s	událostmi,	
co	 se	 všechno	 za	 rok	 v	 naší	 obci	 udělalo,	 jaké	 akce	 ještě	 po-
kračují	a	taky	s	plány	do	příštího	roku.	Také	s	tím,	co	se	našim	
představitelům	 podařilo	 realizovat	 –	 dokončení	 inženýrských	
sítí	pro	stavbu	nových	domů	mezi	mateřskou	školkou	a	domem	
s	 pečovatelskou	 službou,	 oprava	 křížku	 před	 ordinací	 MUDr.	
Evy	Stránské,	nové	dopravní	značky,	zpracovávání	projektu	na	
výstavbu	 nového	 hřiště	 pro	 školní	 mládež	 a	 širokou	 veřejnost	
v	části	obce	za	domem	s	pečovatelskou	službou,	oprava	římsy	
a	 fasády	kostela	 sv.	Václava	–	naší	kulturní	památky,	na	míst-
ním	hřbitově	bylo	doplněno	veřejné	osvětlení	u	hlavního	vchodu	
hřbitova,	oprava	chodníků	a	cesty	v	dolní	části	hřbitova,	nové	
herní	prvky	pro	děti	v	prostoru	restaurace	u	Dřeváku,	nová	sil-
nice,	chodník	a	parkovací	místa	v	ulici	Sadová,	oprava	chodníku	
v	ulici	Osvobození,	nová	místní	komunikace	a	chodník	spojující	
ulici	Dolní	a	Za	Kostelem,	nová	příjezdová	cesta	a	chodník	do	
lázní	a	zrušení	nebezpečného	železničního	přejezdu	a	v	nepo-
slední	 řadě	 další	 akce,	 kterých	 bylo	 více.	 Po	 jejím	 projevu	 již	
vystoupily	děti	z	mateřské	školy	pod	vedením	paní	učitelek	s	ho-
dovým	pásmem.	Bylo	se	na	co	dívat.	Děti	v	krojích	jsou	velmi	
roztomilé,	 vystoupení	 je	 vždy	 moc	 hezké	 a	 všem,	 hlavně	 paní	
učitelkám,	které	mají	trpělivost	secvičit	tanečky	a	písničky,	patří	
velký	dík.	Po	vystoupení	dětí	již	za	seniory	přispěchal	pan	staros-
ta	Ing.	Pavel	Botek,	přivítal	přítomné	a	ihned	informoval	o	nej-
větší	velkolepé	akci	v	naší	obci	–	otevření	budovy	nového	obec-
ního	úřadu	a	rekonstrukci	bývalého	kina,	nové	knihovny	a	všech	

dalších	 prostor.	 Seznámil	 občany	 s	 provozem	 pošty,	 která	 je	
taktéž	součástí	budovy.	Zazněly	i	dotazy,	na	které	pan	starosta	
rád	odpovídal.	Přítomné	občany	pozval	na	dny	otevření	všech	
prostor.	Poté	 již	 vystoupil	 soubor	Včelínek	pod	vedením	paní	
Marie	 Kučerové	 a	 paní	 Barbory	 Horsákové.	 Vystoupení	 bylo	
taktéž	moc	hezké	a	všem	patří	velký	dík.	Velmi	příjemné	vystou-
pení	bylo	ženského	sboru	Denica	a	mužského	sboru	Krasavci,	za	
které	taktéž	všem	patří	poděkování.	K	poslechu	a	tanci	hrál	jako	
vždy	pan	František	Koryčanský.	Pak	už	byl	čas	na	přátelské	po-
vídání,	vzpomínání	na	léta	minulá,	na	bohaté	občerstvení,	zpěv	
i	 taneček.	Přestože	prostor	 na	 tančení	byl	 velmi	malý,	 senioři	
vytančili	své	přítelkyně,	spolužačky	a	známé.	Pan	starosta	a	paní	
místostarostka	obcházeli	seniory,	aby	si	s	nimi	popovídali,	nalili	
vínečko,	přinesli	kafíčko	či	čaj.	Celé	odpoledne	panovala	dobrá	
přátelská	 nálada.	 A	 vypadá	 to	 tak,	 že	 již	 příští	 rok	 se	 setkání	
bude	konat	na	sportovní	hale.	Čilých	seniorů	přibývá	a	všichni,	
kteří	se	na	organizaci	setkání	podílí,	rádi	přivítají	nové	občany	
i	ty	skalní	a	další,	kteří	ještě	váhali	přijít.	Neváhejte,	přijďte	se	
pobavit.	

Velké	 poděkování	 patří	 manželům	 Jitce	 a	 Milošovi	 Luká-
šovým	a	paní	Lidce	Miklíčkové	z	cukrárny	za	propůjčení	stolů,	
za	přichystání	občerstvení	i	za	obsluhu,	za	vytvoření	zázemí	pro	
všechny	 účinkující.	 Taktéž	 poděkování	 patří	 manželům	 Hra-
chovským	za	přichystání	a	úklid	Orlovny,	pracovníkům	pekárny	
Foršner	za	výborné	chlebíčky.	Další	dík	patří	paní	Hance	Gla-
cové,	která	vše	obětavě	a	ochotně	zorganizovala	a	postarala	se	
o	příjemné	posezení.	Děkujeme	také	paní	Dáši	Botkové,	která	
seniory,	kteří	již	chůzi	na	Orlovnu	nezvládnou,	obětavě	přivezla	
i	odvezla	domů	a	za	náročnou	obsluhu.	Ještě	jednou	všem	seni-
orům	děkujeme	za	účast,	organizátorům	a	účinkujícím	za	práci	
a	vystoupení.	Určitě	se	všichni	už	těšíme	na	setkání	v	roce	2018.	
Na	fotografie	se	můžete	podívat	na	stránkách	naší	obce.

Miroslava Vajdíková

Ze života obce
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Setkání jubilantů ročníku 1937
Jako	 ke	 každé	 události,	 která	 souvisí	 s	 vnitřním	 osobním	

uspokojením	 našeho	 života,	 přichází	 touha	 pro	 nás	 dříve	 na-
rozené,	abychom	vzájemně	zavzpomínali	 jak	na	dětství,	školní	
léta,	ale	i	následný	rodinný	život.	Protože	se	tyto	myšlenky	pří-
mo	nabízí	a	letošní	rok	2017	je	pro	nás	zvlášť	důležitý,	rozhodli	
jsme	se	připravit	setkání	spolužáků	-	jubilantů,	kteří	absolvovali	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	v	roce	1943	-	1952	školní	léta.	Nejen	tato	
skutečnost,	ale	především	proto,	 že	právě	v	 tomto	roce	každý	
z	nás	slaví	své	80.	výročí	narozenin.	Přestože	pro	takové	setkání	
dle	 předběžného	 jednání	 byl	 poněkud	 vlažný	 zájem,	 přípravy	
včetně	 zajištění	 potřebných	 náležitostí	 probíhaly	 pro	 uskuteč-
nění	této	akce.	Teprve	po	předání	oficiální	pozvánky	s	následný-
mi	informacemi,	včetně	termínu	pro	cílené	konání	v	restauraci	
RACEK	stanovené	na	6.	října,	vznikl	nebývalý	zájem	i	s	potvr-
zením	osobní	účastí	v	celkovém	počtu	27,	včetně	3	hostů.	Sho-
dou	okolností	je	vhodné	uvést,	že	této	oslavy	jubilantů,	kterých	
se	to	bezprostředně	týkalo,	bylo „12 děvčic a 12 kluků“. Nejen	
místní,	ale	také	naši	kamarádi	z	Uherského	Ostrohu,	Kunovic,	
Uherského	Hradiště,	ale	i	Pavel	Hůsek	z	Hustopeče	byli	zvláště	
vítanými	účastníky.	Z	toho	je	patrné,	že	tato	účast	jubilantů	byla	
zastoupena	v	 širším	 rozměru.	Určitě	 si	 každý	 z	nás	uvědomil,	
že	věk	a	zdravotní	problémy	mají	bezprostřední	vliv	na	aktivní	
život,	přesto	i	příležitostné	osobní	kontakty	jsou	povzbuzujícím	
mementem.	Proto	nejen	zvědavost,	ale	i	příležitost	se	naskytla	
oživit	 vzpomínky	ve	 společnosti	přátel,	které	nás	provázejí	od	
školních	let.	Pro	tento	slavnostní	sraz	byl	připraven	v	restauraci	
RACEK	 sál,	 kde	 se	 po	 krátkém	 vzájemném	 pozdravu	 všichni	
pohodlně	usadili	k	úhledně	prostřeným	stolům.

V	úvodním	uvítacím	projevu	bylo	zdůrazněno,	za	jakým	úče-
lem	je	tento	sraz	uspořádán.	Jednak	se	uskutečňuje	po	dlouhých	
15	letech,	kdy	jsme	se	naposledy	sešli,	ale	především	k	vůli	na-
šich	oslav	letošního	jubilea,	to	je	80 let	života.	Součástí	tohoto	
setkání	bylo	po	uvedení	všech	30	jmen,	důstojné	uctění	památky	
tichou	 vzpomínkou	 našim	 bývalým	 spolužákům	 a	 spolužaček,	
kterým	 nebylo	 dopřáno	 z	 důvodů	 tragických	 nebo	 zákeřných	
nemocí,	dožít	se	této	slavnostní	události.	Další	část	již	byla	za-
měřena	na	seznámení	s	příjemnou	záležitostí	našeho	setkání.

Začátek	hlavní	části	tvořilo	především	zajištění	jak	fyzické,	
tak	psychické	pohody,	a	to	slavnostním	přípitkem	se	vzájemnou	

zdravicí	 mezi	 účastníky.	 Následně	 servírované	 pohoštění	
bylo	 s	 předstihem	 objednané	 dle	 vlastního	 výběru	 z	 důvodu	
společného	 časového	 termínu.	 Samozřejmě	 k	 tomu	 patřilo	
občerstvení	 dle	 osobního	 gusta.	 Nechyběly	 ani	 zákusky	 a	 pro	
povzbuzení	slavnostní	nálady	také	kvalitní	víno.	Průběh	dalšího	
programu	byl	veden	formou	volné	nevázané	rozpravy	ve	smyslu	
vzájemných	informací	a	také	veselých	vzpomínek	na	školní	pří-
hody,	kterých	byla	celá	řada	pro	zasmání	 i	po	letech.	Určitým	
zpestřením	byla	tak	zvaná	kulturní	rýmovaná	vložka,	postupně	
navazující	na		skutečné	příběhy,	které	vystihovaly	fáze	života	od	
narození	 až	 po	 letošní	 osmdesátku.	 Určitě	 příjemnou	 shodou	
okolností	byla	účast	Ladislava	Hrušky,	který	právě	v	tento	den	
společně	 s	 námi	 oslavil	 své	 narozeniny.	 Přirozeným	 posláním	
této	slavnosti	bylo	jako	pozornost	od	mužů	-	spolužáků	věnová-
ní	rudých	růží	všem	zúčastněným	ženám.

Celková	 slavnostní	 atmosféra	probíhala	 ve	 velmi	přátelské	
veselé	náladě	a	svou	náplní	zanechala	všem	nezapomenutelné	
dojmy.	Jestliže	bylo	toto	setkání	příjemným	rozptýlením	našeho	
běžného	 života,	 o	 čemž	 svědčí	 velmi	 příznivé	 ohlasy	 přímých	
účastníků,	pak	se	jednalo	o	zdařilou	akci.	Určitě	k	tomu	přispě-
la	vstřícnost	a	lahodné	pohoštění	s	obsluhou,	o	které	se	postaral	
personál	 restaurace	 RACEK	 ke	 spokojenosti	 všech.	 Závěreč-
né	postupné	loučení	bylo	provázeno	s	úsměvem,	které	vyznělo	
v	náležitou	spokojenost	a	tím	i	splněným	přáním.

Rozhodně	 mohou	 litovat	 ti,	 kteří	 s	 předstihem	 obdrželi	
oznámení	 k	 připravované	 slavnosti,	 a	 přitom	 se	 z	 neznámých	
důvodů	nezúčastnili.	S	upřímností	jsme	si	velmi	vážili	těch,	kte-
ří	 překonali	 vážné	 zdravotní	 hendikepy	 a	 svojí	 přítomností	 se	
podíleli	na	úspěšnosti	pořádaného	setkání	 jubilantů.	Společná	
fotografie	 představuje	 trvalé	 vzpomínky	 na	 příjemně	 strávené	
okamžiky	 mezi	 bývalými	 spolužáky.	 S	 určitostí	 patří	 upřímný	
vděk	všem,	kteří	nejen	svou	přítomností,	ale	 i	veselými	přího-
dami	přispěli	k	této	sváteční	náladě.	V	případě,	že	nám	to	okol-
nosti	a	zdravotní	stav	v	budoucnu	dovolí,	bude	naší	snahou,	po-
kud	možno	v	kratším	časovém	období	než	doposud,	uspořádat	
podobné	setkání.

Přání	 zdraví,	 štěstí,	 spokojenosti	 a	 životního	 optimismu	 ať	
nadále	provází	všechny	naše	jubilanty.

Josef Botek

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

ci	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 domovy	 důchodců.	 Nebylo	 tomu	
jinak	ani	7.	prosince	2017.	Naše	občany	potěšili	místostarostka	
Ing.	 Jaroslava	 Bedřichová,	 bývalý	 starosta	 Stanislav	 Tureček,	
Anna	Májíčková,	Ludmila	Zdráhalová	a	Miroslava	Vajdíková.	
V	 příjemném	 prostředí	 společenských	 místností	 čas	 příjemně	
ubíhal.	Bylo	o	čem	povídat.	Naši	spoluobčané	se	zajímali	o	dění	
v	obci,	ptali	se	na	své	sousedy,	známé.	Naši	představitelé	infor-
movali	přítomné	o	tom,	co	se	za	rok	2017	nejdůležitější	událo.	
Další	 informace	 získali	 z	 Profilů,	 které	 vychází	 5x	 za	 rok.	 Za	
některými	obyvateli	domovů	 jsme	museli	 jako	zástupci	na	po-
koj,	neboť	zdravotní	stav	jim	nedovolil	vstát	z	lůžka.	Představi-
telé	obce	předali	našim	seniorům	balíčky	s	ovocem,	kosmetické	
balíčky	 a	 výtisky	 Profilů.	 Posezení	 se	 spoluobčany	 bylo	 velmi	
příjemné	a	dárečky	 jim	udělaly	velkou	radost.	Všichni	 jsme	si	
navzájem	popřáli	šťastné	svátky,	hodně	zdraví,	což	senioři	po-
třebují	a	pohody.	Kvůli	náročnosti	práce	v	předvánočním	čase	
představitelů	 obce	 obdržela	 spoluobčanka	 v	 Kvasicích	 balíček	
poštou.	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	na	ni	nezapomněla	a	taktéž	ji	
popřála	jen	a	jen	zdraví,	krásné	Vánoce	a	pohodu.

naši spoluobčané od 1. 1. 2017 v domovech:
Domov	důchodců	Buchlovice:	Ludmila	Ťoková,	Sadová	854
Domov	důchodců	Uh.	Hradiště:	Marie	Kusáková,	V	Uličce	

440,	 Marie	 Hanáková,	 Krajiny	 143,	 Josef	 Zajíc,	 Na	 Hrázi	 23,	
Hedvika	Chmelařová,	Na	Láni	330

Domovinka	 Uh.	 Ostroh:	 Marie	 Bezděková,	 Chylická	 11,	
Marie	Zajícová,	Dolní	190,	manželé	Ludvík	a	Marie	Bočkovi,	
Chylická	44,	Ludmila	Konečná,	Dědina	19,	Lubomír	 Jurásek,	
Hřbitovní	265,	Hedvika	Čápková,	Nádražní	208,	Marie	Kovaří-
ková,	Školní	965

Ústav	 sociální	 péče	 Velehrad:	 Vladimír	 Vitek,	 Kopanice	
317,	Jolana	Žigová,	U	Ráje	408

Ústav	sociální	péče,	Kvasice	21:	Milada	Botková,	Nivky	665
Miroslava Vajdíková

Ze života obce
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Krabice od bot, aneb děti dětem darují o Vánocích 
Tak	jako	minulý	rok	proběhla	v	naší	malé	obci	sbírka	Krabi-

ce od bot, aneb děti darují dětem o Vánocích.	Sbírka	se	koná	již	
tradičně	před	Vánoci	po	celé	České	republice	pod	záštitou	DIA-
KONIE	Českobratrské	církve	evangelické.	Tento	rok	byl	už	šes-
tý	ročník	a	my	jsme	se	zapojili	podruhé.	Akce	celorepublikově	
probíhala	od	13.	11.	-	8.	12.	
2017,	u	nás	konkrétně	o	ví-
kendu	24.	-	25.	11.	2017.	

A o co šlo? 
Kdo	 se	 chtěl	 zapojit,	

vzal	 prázdnou	 krabici	 od	
bot	 a	 naplnil	 ji	 dárkem.	
Nemuselo	 jít	 o	 nové	 věci,	
mohly	 to	 být	 věci	 jak	 no-
šené,	 tak	 používané,	 ale	
musely	 být	 v	 pěkném	
stavu.	 Takto	 naplněnou	
krabici	 potom	 zabalil	 do	
vánočního	 papíru,	 označil	
pro	 koho	 je	 dárek	 určen	
(pohlaví	 a	 věk)	 a	 přinesl	
na	 sběrné	 místo	 -	 Památ-
kový	dům	naproti	kostela.	
Ten	 se	 v	 tom	 čase	 stal	 ta-
kovou	 malou	 “Ježíškovou	
dílnou”.

Podařilo	 se	 posbírat	
250	krabic,	které	byly	roz-
vezeny	do	 těchto	zařízení:	
Dětský	domov	Bojkovice,	Azylový	dům	Uherský	Brod,	Azylový	
dům	pro	matky	s	dětmi	PETRKLÍČ	Vésky	a	Charita	Uherské	
Hradiště.	 Zbylé	 krabice	 byly	 rozvezeny	 na	 předem	 oslovená	
oddělení	 sociálně	právní	ochrany	dětí.	Tato	oddělení	působící	
na	městských	úřadech	předem	vytypovala	sociálně	slabší	rodi-
ny,	kterým	se	na	dárky	pro	své	děti	bohužel	nedostává,	proto	je	
velmi	rády	přijaly.

Akce	se	nad	má	očekávání	opět	vydařila,	ale	nešlo	by	to	bez	

těchto	 lidí.	 Proto	 bych	 ráda	 poděkovala.	 Nejdřív	 své	 rodině,	
která	mě	podpořila	a	pomohla	dárky	 rozdat;	dále	vedení	naší	
obce,	která	mi	na	tento	víkend	propůjčila	prostory	Památkové-
ho	domku,	Peti	Kusákové	za	pomoc	při	odvozu	dárků	a	v	nepo-
slední	řadě	patří	obrovské	a	“největší”	poděkování	Vám	všem,	

kteří	jste	se	do	akce	zapojili.	Všem,	kteří	jste	akci	podpořili	jak	
přinesením	dárku,	tak	sdílením	na	sociální	síti	FB,	nebo	třeba	
i	“pouhým	zmíněním	před	kamarádkou”.	Jsem	ráda,	že	v	dnešní	
době	je	mezi	námi	stále	tolik	lidí	s	dobrým	srdcem,	kteří	se	za-
slouží	o	to,	že	pod	vánočním	stromečkem	bude	daleko	víc	roz-
zářených	očí,	radosti	a	úsměvu	na	tváři.	:)	

Iva Bedřichová

mC Zvoneček v Ostrožské nové Vsi
Každou	středu,	vždy	od	9:00	do	11:00	hod.	se	schází	mamin-

ky	s	dětmi	v	mateřském	centru	Zvoneček	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	
Ve	středu	13.	12.	2017	se	uvidíme	naposledy	v	tomto	roce,	pro-
to	bychom	Vám	chtěli	za	DDM	Pastelka	poděkovat	za	přízeň	

v	tomto	roce,	popřát	příjemné	prožití	svátků	vánočních	a	hod-
ně	zdraví	do	nového	roku	vám	i	vašim	dětem.	Znovu	se	na	vás	
budeme	těšit	již	3.	1.	2018.	Budeme	rádi,	pokud	se	mezi	námi	
objeví	další	nové	tváře.	 Zuzana Svinková	

Vánoce se blíží i na DDm Pastelka
Blíží	se	čas	vánoční	a	spolu	s	ním	také	tradiční	výukový	pro-

gram	zaměřený	na	vánoční	zvyky	pro	ZŠ	a	MŠ	z	Uherského	Os-
trohu	a	okolních	obcí.	Od	15.	prosince	zahájíme	období	klidu	
a	pohody	a	rozloučíme	se	s	kroužky	v	tomto	roce.	Oceňujeme	
vaši	přízeň	v	kroužcích	Angličtina	hrou,	Kytary	a	Keramika,	kte-
ré	jsme	pro	vás	letos	otevřeli	přímo	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Škol-

ní	rok	a	činnost	kroužků	bude	pokračovat	v	týdnu	od	3.	1.	2018.	
V	novém	roce	se	s	vámi	rádi	setkáme	na	některé	z	našich	akcí.	
Již	nyní	 jsou	v	plném	proudu	přípravy	na	pololetní	prázdniny,	
které	v	 tomto	šk.	 roce	připadají	na	2.	února.	Příjemné	prožití	
svátků	vánočních	a	šťastný	nový	rok	vám	přeje	kolektiv	DDM	
Pastelka	Uherský	Ostroh.	 Zuzana Svinková

nejstarší občané naší vesnice
Naše	obec	za	rok	2017	má	20	občanů,	kteří	oslavili	90	a	více	

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

Marie	Červenáková	–	93	let,	Jarmila	Kusáková	–	91	let,	Lud-
mila	Grigová	–	90	let,	Paulína	Kupcová	–	92	let,	Matěj	Jurásek	
–	 96	 let,	 Anna	 Jurásková	 –	 90	 let,	 Jiřina	 Potrusilová	 –	 90	 let,	
Marie	Galušková	–	90	let,	Josef	Stužka	–	92	let,	Hedvika	Hruš-
ková	–	92	let,	Vlasta	Galušková	–	93	let,	Anna	Predková	–	92	let,	

Karel	Ondrovčík	–	98	let,	Marie	Nedbalová	–	90	let,	František	
Potrusil	–	91	let,	Václav	Mičola	–	90	let,Božena	Lučná	–	97	let,	
Vlasta	Ondračková	–	92	let,	Ludmila	Vavřincová	–	94	let,	Marie	
Bezděková	–	97	let,	t.	č.	Domovinka	Uh.	Ostroh.

Nejstarší	občan	Ostrožské	Nové	Vsi	je	pan	Karel	Ondrovčík,	
nejstarší	občankou	je	paní	Božena	Lučná.

Všem našim občanům přejeme jen a jen zdraví, pohodu a krásný 
podzim života. Miroslava Vajdíková

Ze života obce
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Kulturní akce
Leden
6. 1. Vánoční koncert ejhle naše chasa II  

(kostel sv. Václava)
7. 1. Jiří Hadaš – představení pro děti  

(Společenský sál)
19. 1. Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče není Čech  

(Společenský sál)
20. 1. Ples SRPŠ  

(Sportovní hala)
26. 1. Severní Korea očima Milana Bureše  

(Společenský sál)

ÚnoR
3. 2.  Hasičský ples  

(Sportovní hala)
10. 2.  Fašank
11. 2.  Perníková chaloupka, národní divadlo Brno  

(Společenský sál)

Březen
10. 3. Vodácký ples  

(Sportovní hala)  

Ze života obce
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TÉMA - VOLBY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Výsledky hlasování v Ostrožské nové Vsi

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Občanská	demokratická	strana 204 11,52

2 Řád	národa	-	Vlastenecká	unie 2 0,11

3 CESTA	ODPOVĚDNÉ	SPOLEČNOSTI 0 0

4 Česká	str.sociálně	demokrat. 96 5,42

6 Radostné	Česko 0 0

7 STAROSTOVÉ	A	NEZÁVISLÍ 83 4,68

8 Komunistická	str.Čech	a	Moravy 153 8,64

9 Strana	zelených 18 1,01

10 ROZUMNÍ-stop	migraci,diktát.EU 7 0,39

12 Strana	svobodných	občanů 36 2,03

13 Blok	proti	islam.-Obran.domova 1 0,05

14 Občanská	demokratická	aliance 2 0,11

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

15 Česká	pirátská	strana 141 7,96

19 Referendum	o	Evropské	unii 2 0,11

20 TOP	09 44 2,48

21 ANO	2011 473 26,72

22 Dobrá	volba	2016 2 0,11

23 SPR-Republ.str.Čsl.	M.Sládka 2 0,11

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 236 13,33

26 REALISTÉ 8 0,45

27 SPORTOVCI 5 0,28

28 Dělnic.str.sociální	spravedl. 1 0,05

29 Svob.a	př.dem.-T.Okamura	(SPD) 245 13,84

30 Strana	Práv	Občanů 9 0,5

ceLá oBec

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

3 3 100 2	813 1	781 63,31 1	781 1	770 99,38

ceLá oBec

Volební komise
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Podzim v mateřské škole
Tak	jako	každý	rok	i	letos	uspořádala	mateřská	škola	v	pá-

tek	13.	října	DRAKIÁDU.	Sešli	 jsme	se	na	poli	za	mateřskou	
školou.	Krásné,	slunečné	počasí	s	 jemným	větříkem	jsme	měli	
objednáno,	tak	již	nic	nebránilo	několika	desítkám	draků	udě-
lat	svoji	velkolepou	přehlídku.	Poté,	co	se	draci,	děti	a	hlavně	
rodiče	unavili,	jsme	se	všichni	přesunuli	na	školní	zahradu,	kde	
se	nám	podařilo	při	ohni,	špekáčcích	a	teplém	čaji	toto	krásné	
podzimní	odpoledne	zakončit.

Další	 již	 tradiční	 akcí	 naší	 mateřské	 školy	 je	 podzimní	 vý-

stava	skřítků	„PODZIMÁČKŮ“.	I	letos	rodiče	se	svými	dětmi	
předvedli	fantazii,	tvořivost	a	také	velké	nadšení	pro	tuto	akci.	
Přímo	uměleckými	díly	jsme	si	pak	vyzdobili	nádvoří,	parapety	
i	vestibul	mateřské	školy.

Dovolte	mi,	abych	jménem	celé	mateřské	školy	poděkovala	
všem	rodičům	za	vzornou	spolupráci	 s	mateřskou	školou	a	za	
to,	že	 se	do	našich	akcí	 s	 takovým	nadšením	zapojují.	 Jistě	 to	
nejvíce	oceníme	nejen	my,	ale	především	Vaše	děti.

Kateřina Kusáková

Dětská vědecká konference
V	rámci	podpory	nadaných	žáků	se	4	žáci	naší	3.	třídy	účast-

nili	 6.	 ročníku	 „Dětské	 vědecké	 konference“	 konané	 14.	 11.	
2017	v	Uherském	Hradišti	na	Academic	school.	Adam	Hubner	
a	Karel	Jahodík	si	připravili	prezentace,	které	měli	možnost	na	
konferenci	přednést.	Adam	Hubner	měl	připravenu	přednášku	
z	 fyziky	 na	 téma:	 Hmota	 a	 částice,	 Karel	 Jahodík	 si	 připravil	
prezentaci	o	Sluneční	soustavě.	Oba	dva	velmi	úspěšně	své	po-
znatky	 na	 konferenci	 odpřednášeli.	 Povzbuzovali	 je	 dva	 další	
spolužáci	Jakub	Mahdalík	a	Matyáš	Hučík,	kteří	v	rámci	krouž-
ku	Debrujárů	připravili	své	první	pokusy	a	vykročili	na	cestu	za	
věděním	po	vzoru	svých	spolužáků.	Ve	třídě	 jsme	malým	věd-
cům	 drželi	 palce,	 aby	 se	 jim	 prezentace	 povedla.	 Chtěla	 bych	
touto	 cestou	 poděkovat	 oběma	 žákům,	 jejich	 rodičům	 i	 paní	
ředitelce	za	příklad	pro	další	děti,	které	by	do	budoucna	chtěly	
kromě	základního	vzdělávání	udělat	něco	navíc.	Bádat,	hledat,	
psát,	zkoušet	a	objevovat.	Těšíme	se	na	další	žáky,	kteří	by	se	
k	nám	v	příštím	roce	přidali.

Denisa Hanáčková

ŠKOLA
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ŠKOLA

Výsledky voleb Školské rady
Výsledky	voleb	do	Školské	rady	z	řad	zákonných	zástupců	ze	

dne	14.	11.	2017:
Veronika	Dostálová
Jolana	Andrýsková

Blanka	Vaníčková
Školská	rada	bude	v	novém	složení	pracovat	od	1.	1.	2018.

Alena Horáková

Strašidelný den v naší škole
V	rámci	svátku	Halloween	proběhl	v	pátek	3.	11.	2017	pro	

žáky	I.	 stupně	strašidelný	den	plný	zábavných	úkolů	a	 soutěží	
v	naší	tělocvičně.	Během	dopoledne	si	děti	ve	svých	kostýmech	
zasoutěžily,	vyzkoušely	nejen	projít	překážkovou	dráhu	a	šplh,	
ale	také	splnit	nejrůznější	úkoly	 jako	je	házení	na	terč,	skáká-
ní	 v	 pytli	 či	 tvůrčí	 činnost	 např.	 skládání	 a	 doplňování	 obráz-

ků,	malování	na	obličej,	domalování	halloweenského	strašidla	
a	jiné.	V	odpoledních	hodinách	tělocvična	patřila	ještě	dětem	ze	
školní	družiny.	V	připravených	kostýmech	využily	již	připrave-
ných	zábavných	stanovišť	a	prožily	tak	zajímavé	odpoledne	plné	
dovádění.

Andrea Stužková

Soutěž „Logická olympiáda“
Letos	 se	 naše	 škola	 už	

popáté	zapojila	do	celostát-
ní	 soutěže	 „Logická	 olym-
piáda“,	 kterou	 organizuje	
společnost	Menza.	Jedná	se	
o	 unikátní	 soutěž,	 ve	 které	
žákům	 nestačí	 jen	 naučené	
znalosti,	 ale	 naopak	 se	 od	
nich	 vyžaduje	 samostatný	
a	 kreativní	 přístup,	 logic-
ké	 uvažování.	 Základního	
kola,	které	proběhlo	ve	ško-
le	11.	10.	2017,	se	zúčastnilo	
27	žáků.	Letos	poprvé	se	za-
pojili	i	tři	žáci	prvního	stup-
ně.	 Konkurence	 byla	 velká,	
v	 celé	 republice	 se	 do	 sou-
těže	v	kategorii	B	žáků	dru-
hého	stupně	zapojilo	20	722	
řešitelů,	 z	 našeho	 kraje	 to	
bylo	 1	 529	 dětí.	 Nejúspěš-
nějším	 řešitelem	 základní-
ho	 kola	 byl	 Patrik	 Lučný	 z	 8.	 ročníku,	 kterým	 svým	 výkonem	
se	probojoval	do	krajského	kola,	které	se	konalo	3.	11.	2017	ve	
Zlíně.	Patrik	se	z	padesáti	účastníků	krajského	kola	umístil	na	
krásném	8.	místě.	Jen	o	kousek	mu	unikl	postup	do	celostátního	
kola,	kdy	postupovalo	z	každého	kraje	5	 soutěžících.	Vítězům	
patří	gratulace	a	všem	zúčastněným	pochvala	a	přání	úspěchů	
v	příštím	roce.

Alena Horáková

Přírodovědný klokan
Ve	středu	11.	10.	2017	se	opět	uskutečnilo	na	naší	škole	školní	

kolo	soutěže	Přírodovědný	klokan.	Tuto	soutěž	pořádá	Přírodo-
vědecká	fakulta	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	ve	spolupráci	
s	 Pedagogickou	 fakultou	 UP	 v	 Olomouci	 a	 Jednotou	 českých	
matematiků	a	fyziků.	Cílem	této	soutěže	je	vzbudit	zájem	žáků	
o	technické	a	přírodovědecké	obory.	V	kategorii	Kadet	soutěžili	
žáci	8.	a	9.	třídy.	Nejlepší	řešitelé:

Patrik	Lučný		 8.	třída
Radek	Kalný	 9.	třída
Jakub	Botek	 9.	třída
V	okresním	kole	pak	obsadil	Patrik	Lučný	7.	místo.	Za	toto	

krásné	umístění	mu	gratulujeme.
Renata Němcová
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návštěva Střední školy letecké v Kunovicích  
a Střední průmyslové a Obchodní akademie v Uherském Brodě

Jako	každý	rok,	tak	i	letos,	nás	žáky	deváté	třídy	čekají	při-
jímací	 zkoušky	na	 střední	 školy.	Pro	 inspiraci	 jsme	vyrazili	na	
exkurzi	na	dvě	střední	školy.	První	školou	byla	Střední	škola	le-
tecká	v	Kunovicích.	Zde	nás	čekala	prezentace	nejen	o	Střední	
škole	letecké,	ale	i	o	Středním	odborném	učilišti	a	gymnáziu	ve	
Starém	Městě	a	o	Střední	škole	MESIT	v	Uh.	Hradišti.	Po	pre-
zentacích	 následovala	 prohlídka	 školy	 a	 pracovních	 prostorů.	

Druhou	školou	byla	Střední	průmyslová	a	Obchodní	akademie	
v	Uh.	Brodě.	Zde	jsme	byli	s	exkurzí	velice	spokojeni.	Po	úvodní	
prezentaci	od	pana	ředitele	nás	opět	čekala	prohlídka	školy,	ale	
také	účast	v	některých	vyučovacích	hodinách.	Obě	školy	se	nám	
líbily.

Jakub Botek, Natálie Andrýsková, Adéla Janoštíková

Úspěšná reprezentace 
ve stolním tenisu

Letos	 poprvé	 pořádalo	 Dolní	 Němčí	
okresní	 kolo	 ve	 stolním	 tenisu.	 Naši	 školu	
reprezentovalo	družstvo	starších	žáků	ve	slo-
žení:	 Matěj	 Pšurný,	 Daniel	 Kreisl	 a	 Tomáš	
Jurásek.	 Tato	 kategorie	 byla	 nejpočetnější,	
proto	došlo	k	 rozdělení	 týmů	do	dvou	 sku-
pin.	 Naši	 postupně	 porazili	 Bojkovice,	 Vlč-
nov,	Strání	a	na	závěr	je	tak	čekal	boj	o	zlato	
s	vítězi	druhé	skupiny	–	Dolní	Němčí.	Bohu-
žel	 místní	 byli	 nad	 jejich	 síly,	 ale	 pochvalu	
a	poděkování	si	zaslouží	i	za	krásnou	stříbr-
nou	příčku.

Patricie Bobková

ŠKOLA
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sPOLKY

Podzim u mladých hasičů
Druhý	týden	v	říjnu	odjeli	naši	starší	žáci	na	Salaš,	aby	se	zde	

utkali	s	dalšími	družstvy	z	okresu	-	tentokrát	v	disciplíně	Závod	
požárnické	všestrannosti.	Na	trati	dlouhé	3	km	je	čekalo	šest	sta-
novišť	s	úkoly.	Zde	měli	ukázat	jak	dobře	se	připravili	na	střelbu	
ze	vzduchovky,	ošetření	zranění,	vázání	uzlů,	překonání	překážky	
na	vodorovném	laně	a	zacházení	s	buzolou.	Kromě	těchto	prak-
tických	úkolů	museli	mít	také	základní	vědomosti	jak	ze	značek	
hasičkého	 vybavení,	 tak	 i	 z	 těch	 které	 se	 používají	 v	 mapách.	
V	neposlední	řadě	museli	vědět	co	se	čím	smí	a	nesmí	hasit.

Dvouměsíční	příprava	na	tento	závod	se	ukázala	jako	velmi	
dobrá	již	při	pohledu	na	výsledný	součet	trestných	bodů.	V	cel-
kovém	 součtu	 se	 nakonec	 naše	 družstvo	 umístilo	 na	 krásném	
4.	místě	z	celkových	13	družstev	starších	žáků.

Začátkem	listopadu	se	potom	kolektiv	mladých	hasičů	roz-
šířil	téměř	o	dvě	desítky	dětí	ve	věku	od	3	do	6	let,	kteří	jsou	za-
řazeni	v	kategorii	přípravka.	Scházíme	se	na	hasičské	zbrojnici	
každé	úterý	od	16.30	do	17.30.	Děti	se	již	naučily	jak	se	jmenuje	
základní	vybavení	hasiče,	co	vše	na	sobě	hasič	má	při	zásahu	či	
jak	 se	 zapojují	 a	 motají	 hadice.	 Sledovaly	 ukázku	 hašení	 hoř-
lavých	kapalin	a	do	důsledku	prozkoumaly	naše	hasičské	vozy,	
které	se	staly	jejich	nejoblíbenějším	místem.

Velké	poděkování	patří	Obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	finanč-
ní	 podporu,	 díky	 které	 můžeme	 pořizovat	 potřebné	 vybavení	
pro	naši	činnost	a	také	místnímu	fotbalovému	klubu	za	možnost	
využívat	k	tréninkům	a	pořádání	soutěže	mladých	hasičů	fotba-
lové	hřiště.	 Petr Kostrůnek
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SPOLKY / KULTURA

Gulášová beseda
Mezi	 časem	 než	 uložíme	 poslední	 zbytky	 letošní	 úrody,	

uklidíme	 rostlinné	 zbytky	 ze	 zahrad	 a	 sadů,	 poryjeme	 záhony	
před	uložením	k	zimnímu	spánku	a	tím,	než	začne	předvánoční	
úklid	a	příprava	na	Vánoce,	byla	21.	listopadu	poslední	letošní	
beseda	na	domku.	Tradičně	byla	gulášová.	Za	pravého	podzim-
ního	počasí	jsme	se	sešli	
nad	 čtyřmi	 druhy	 této	
gurmánské	 pochoutky.	
Připravili	 jsme	 hovězí	
guláš,	 pikantní	 vepřový	
guláš	 pečený	 v	 troubě,	
zvěřinový	 a	 segedínský	
guláš.	 Segedínský	 guláš	
připravila	paní	Jitka	Za-
lubilová	a	zvěřinový	gu-
láš	 paní	 Monika	 Plevá-
ková	z	masa,	které	nám	
daroval	myslivecký	spo-
lek	 Jezera.	 Obě	 dámy	
tytéž	 dobroty	 připravo-
valy	už	loni	a	i	letos	do-
daly	skvělé	pochoutky.

Na	 dochucení	 jsme	
naloupali	 spoustu	 ci-
bule,	 otevřeli	 dvě	 láhve	
okurek,	 nakrájeli	 dva	
chleby	 a	 velký	 knedlík.	
Bylo	 to	 všechno	 moc	
dobré,	 sešlo	 se	 36	 ná-
vštěvníků	a	zbylo	trochu	

segedínského	 guláše,	 který	 jsme	 snědly	 ve	 čtvrtek	 na	 kroužku	
paličkování.

Pro	letošní	rok	byly	besedy	na	domku	ukončeny,	ale	v	nové	
podobě	 se	 těšíme	 na	 setkávání	 se	 všemi	 spoluobčany,	 stálými	
i	novými	hosty	také	v	novém	roce	2018.   Anna Řezáčová

Ukončení včelařské sezóny 2017
Dne	 28.	 října	 se	 uskutečnilo	

oficiální	 ukončení	 včelařské	 se-
zóny.	 Tato	 společenská	 událost	
se	 koná	 jednou	 za	 rok	 a	 je	 to	
akce	 pořádaná	 základní	 organi-
zací	včelařů	Ostrožská	Nová	Ves	
a	Uherský	Ostroh.	Letos	se	ukon-
čení	 sezóny	 konalo	 v	 Ostrožské	
Nové	 Vsi,	 poprvé	 jsme	 zvolili	
prostředí	novoveského	golfového	
hřiště.	Akce	se	konala	v	hezkém	
prostředí	-	Golf	resort	JEZERA.	
Ukončení	včelařské	sezony	je	je-
diná	akce	v	roce,	kdy	se	sejdeme	
se	 svými	 přáteli	 včelaři	 a	 jejich	
partnerkami	z	Uherského	Ostro-
hu.	Přijdou	také	noví	členové	na-
šeho	spolku,	se	kterými	se	máme	
možnost	 více	 poznat.	 Letos	 byli	
pozváni	 i	 delegáti	 z	 okresní	 or-
ganizace	 včelařů.	 Každoročně	
se	 koná	 také	 včelařský	 zájezd,	
kam	 jezdíme	 společně	 s	 přáteli	
z	 Uherského	 Ostrohu,	 ale	 na	 zájezdu	 většinou	 nebývá	 taková	
účast	jako	na	oficiálním	ukončení	sezóny,	a	proto	má	tento	ve-
čer	své	kouzlo,	kde	se	můžeme	sejít	všichni	a	pobavit	se.	V	le-
tošním	roce	se	včelaři	zúčastnili	opět	v	hojném	počtu.	Na	hosty	
čekala	večeře,	občerstvení	a	také	živá	hudba	v	hezkém	prostření	
restaurace.	Opět	jsme	si	uspořádali	tombolu,	do	které	každý	při-
nese	nějakou	drobnost.	V	pozdějších	hodinách	tombolu	vyhlá-
síme	a	vždy	se	u	toho	hodně	pobavíme.	Výtěžek	z	tomboly	bývá	
použit	na	částečné	uhrazení	nákladů	na	tuto	akci.	Myslím	si,	že	

se	letošní	rok	vydařil	a	že	jsme	strávili	hezké	společné	chvíle.
Včely	jsou	již	připraveny	na	zimu.	Teď	už	nás	čeká	jen	zimní	

léčení	našich	včelstev,	doufat	v	příznivé	počasí	pro	zdárné	pře-
zimování	našich	včeliček	a	těšit	se	opět	na	první	jarní	prolety.

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

Pavel Peprník
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Letošní adventní zpívání 
V	sobotu	2.	prosince	v	15	hodin	odpoledne	jsme	se	sešli	tra-

dičně	 u	 historických	 domků,	 kde	 máme	 už	 léta	 základnu	 pro	
adventní	zpívání.	Letos	zahájila	program	Denica,	aby	se	mohla	
posléze	věnovat	hostitelským	povinnostem.

Pak	se	na	pódiu	vystřídaly	děti	z	MŠ	a	Včelínku.	Shromáždě-
né	pozdravil	i	pan	farář	Josef	Kuchař.	Děti	ze	ZŠ	nám	ukázaly,	
jak	pracují	v	dramatickém	kroužku	pod	vedením	paní	učitelky	
Markéty	Vávrové.	Využily	zajímavý	nápad	se	stavbou	betléma.	
Pomněnka	už	vyspěla	a	příští	 rok	už	bude	slavit	20.	výročí	od	
svého	vzniku.	Předvedla	se	v	nejlepším	světle.	Všichni	je	chváli-
li.	Školáci	z	pěveckého	kroužku	paní	učitelky	Jany	Melichárko-
vé	přišli	s	pásmem	zimních	písní	a	ukázali,	že	novodobé	písně	
mohou	přispět	k	dobré	vánoční	náladě.

Děvčice	z	chasy	pod	vedením	Terezky	Hůskové	–	naší	letošní	
stárky	–	přispěly	pásmem	lidových	koled.	Kluky	z	chasy	zastou-
pil	budoucí	stárek	Jirka	Galuška	s	kamarády.	Překvapili.	Ač	byli	
na	pódiu	čtyři,	hráli	a	zpívali	moc	pěkně.	Novovešťané	obdivo-
vali	hlavně	Peťu	Mošťka,	který	nejenže	skvěle	hraje	na	housle,	
ale	jak	zpívá!	To	je	hlas!

Po	nich	nastoupilo	šestnáct	chlapů	–	nebyli	to	„muži	v	čer-
ném“,	ale	naši	Krasavci.	David	Pančík	si	dal	letos	velký	úkol,	ale	
bylo	to	moc	pěkné.	Naši	chlapi	nikdy	nezklamou.	Na	závěr	jsme	
si	všichni	zapěli	klasickou	koledu	„Půjdem	spolu	do	Betléma“.

Pak	už	přišli	muzikanti	z	novoveské	dechové	hudby,	aby	vyšli	
v	čele	průvodu	ke	kapličce	na	křižovatce.	Za	nimi	si	na	cestu	sví-
tily	děti	s	lucerničkami	v	ruce.	Konec	průvodu	byl	v	nedohlednu.	
Až	 jsme	se	„naskládali“	na	chodník	před	obchodním	domem,	
zamrkal	na	nás	náš	modrobílý	vánoční	strom	před	Kujíčkovým.	
Slavnostně	ho	rozsvítil	pan	starosta	Pavel	Botek.	Dechovka	za-
hrála	závěrečnou	koledu	a	rozešli	 jsme	se	do	času	předvánoč-

ního,	abychom	se	připravili	na	dobré	zvládnutí	náročných	dnů	
zbývajících	do	Vánoc.

Celé	 odpoledne	 byl	 v	 domečku	 –	 taky	 už	 tradičně	 -	 malý	
„jarmark“.	K	vidění	či	ke	koupi	byly	textilní	hračky	a	doplňky	–	
výrobky	z	chráněné	dílny	Lidumila.	Je	to	z	naší	strany	podpora	
bohulibé	činnosti,	kterou	provádějí.	Díky,	Maruško	Halamíčko-
vá.	 Kdo	 chtěl,	 mohl	 ochutnat	 perníčky	 paní	 Magdy	 Štachové,	
které	byly	malované	i	plněné.	A	moc	dobré!	V	neposlední	řadě	
ukázala	svou	práci	paní	Zdenka	Fišerová	-	nové	ozdoby	ve	sta-
rodávném	stylu	–	z	navlékaných	korálků.	Nostalgie	jako	vyšitá!

Před	vraty	stály	dva	stánky.	V	jednom	prodávali	svařené	víno,	
ve	druhém	svařenou	medovinu.	Teplé	nápoje	přišly	v	chladném	
a	větrném	předvánočním	čase	vhod	divákům	i	účinkujícím.

A	 kdo	 nám	 pomáhal	 s	 organizací?	 Jako	 vždy	 naše	 „teta“	
Májíčková.	Starala	se	o	to,	aby	děti	dostaly	horký	čaj	a	v	tomto	
typicky	zimním	počasí	nám	„nezamrzly“.

Velká	dík	patří	paní	Monice	Plevákové.	Stává	se	naší	skalní	
příznivkyní	a	už	nejednou	byla	tak	 laskava,	že	celé	odpoledne	
s	elegancí	sobě	vlastní	uváděla.

Novoveské	soubory	adventní	zpívání	pojaly	také	jako	rozlou-
čení	s	 letošní	folklorní	sezónou	a	samozřejmě	už	se	 jim	v	hla-
vách	rodí	plány	a	programy	na	rok	příští.

Vážení Novovešťané a Chyličané, vám všem děkujeme za 
projevenou přízeň, kterou věnujete naší snaze zpříjemnit si život 
v naší obci. Jsme rádi, že se těchto akcí účastní a podporují je 
i představitelé naší obce. Přejeme jim a všem zaměstnancům obec-
ního úřadu správný start v novém roce a v novém úřadě. A všem 
ostatním krásné Vánoce a hodně zdraví, úspěchů a krásných kul-
turních zážitků v roce 2018. Anna Řezáčová

módní, umělecký a hudební adventní večer z projektu  
návraty k hodnotám módní a oděvní návrhářky marie Zelené

Vánoční	atmosféru	jsme	prožili	na	tradičním	módním,	umě-
leckém	a	hudebním	večeru,	který	 letos	módní	návrhářka	Ma-
rie	Zelená	připravila	první	adventní	neděli	3.	prosince	2017	ve	
sportovní	hale	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Již	podeváté	se	pořad	ode-
hrál	ve	stejných	představeních	–	odpoledne	ve	14	hodin	a	večer	
v	18	hodin.	První	adventní	neděli	začíná	pro	mnohé	čas	zklidně-
ní,	rozjímání	a	dobročinnosti.	Proto	Marie	Zelená	během	této	
výjimečné	neděle,	během	obou	programů	se	svými	hosty	podpo-
řila	a	potěšila	mnoho	lidí	a	dětí,	kteří	nemají	dar	zdraví.	Každá	
z	přehlídek	trvala	tři	hodiny.	Překrásné!	

Nad	 módní	 přehlídkou	 převzali	 záštitu	 hejtman	 Zlínského	
kraje	 Mgr.	 Jiří	 Čunek	 a	 starosta	 naší	 obce	 Ing.	 Pavel	 Botek.	
Program	a	scénář	celého	večera	připravily	Marie	Zelená	a	Mar-
tina	Hrnčířová.	Obě	představení	–	odpolední	 i	 večerní	mode-
roval	 herec	 a	 moderátor	 Jan	 Čenský,	 který	 přivítal	 hejtmana	
Zlínského	kraje	Jiřího	Čunka,	starostu	obce	a	radního	pro	Zk	
Pavla	Botka,	místostarostku	naší	obce	Jaroslavu	Bedřichovou,	
starostu	města	Uh.	Hradiště	Stanislava	Blahu,	pana	faráře	Ost-
rožské	Nové	Vsi	P.	Josefa	Kuchaře,	rodiče	Marie	Zelené	Josefa	
a	Marii	Galuškovi,	další	hosty	a	všechny	přítomné	–	návštěvníky	
přehlídky.	Na	odpolední	představení	pozvala	Maruška	seniory	
z	pečovatelských	domovů	a	klienty	z	domovů	pro	tělesně	nebo	
zdravotně	 postižené	 lidi	 zdarma.	 Přehlídky	 zahájila	 vnoučata	
Marie	Zelené	Eliška	a	Tomášek	Hrnčířovi,	která	vysvětlila	hos-
tům,	proč	malují	a	vyrábějí	s	babičkou	zástěrky	a	trička:	„Aby	
se	děti	nebály	pichanců	a	sluníčko	dává	všem	život.“	Na	podiu	
vystoupili	a	společně	zazpívali	píseň	Zuzana	Borkovcová	a	Do-
menico	Martucci.	Novou	kolekci	předvedl	Luděk	Hanák	a	poté	
následovala	 nová,	 hřejivá	 kolekce	 Yvony	 Leitnerové.	 Se	 svou	
ukázkou	 z	 knih	 zaujal	 spisovatel	 Michal	 Viewegh.	 Napsal	 31	

knih	a	několik	z	nich	bylo	zfilmováno.	Úsměvnou	scénku	před-
vedli	herci	Michaela	Dolinová	a	Ladislav	Ondřej.	A	nebyla	by	
to	Maruška,	aby	nám	nepředstavila	její	velké	srdce,	dobrotivost,	
ochotu	 pomáhat	 dětem	 nemocným,	 postiženým	 lidem.	 Proto	
následovalo	předávání	finančních	darů,	které	věnovala	společ-
nost	Krajči	plus	s.	 r.	o.	ve	výši	100	000	Kč	pro	Onkologii	dět-
ského	 oddělení	 nemocnici	 v	 Brně,	 kterou	 převzal	 lékař	 Pavel	
Mazánek.	Další	finanční	obnos	ve	výši	100	000	Kč	od	Nadačního	
fondu	VIAIVA	–	firma	Kovovýroba	Hoffmann,	zastoupená	paní	
Ivanou	Vaculíkovou	obdržely	čtyři	mladé	ženy,	které	onemoc-
něly	–	roztroušená	skleróza,	nevidomost,	vozíčkářka,	po	operaci	
mozku.	Deset	veselých	zástěrek	převzal	primář	MUDr.	Milan	
Tauš	 z	 dětského	 oddělení	 v	 nemocnici	 Kyjově.	 Starosta	 obce,	
místostarostka	a	 radní	pan	Miroslav	Kosík	zakoupili	 zástěrky,	
které	převzala	MUDr.	Irena	Baroňová	z	nemocnice	v	Uh.	Hra-
dišti.	Luboš	Pšurný,	zastupující	společnost	Rotary	Club	Valtice,	
předal	15	veselých	triček	ředitelce	MUDr.	Lence	Mergenthalo-
vé	z	kroměřížské	nemocnice.	Další	zástěrky	co	zůstaly,	budou	
předány	do	nemocnice	v	Motole.	Představila	se	laboratorní	spo-
lečnost	SYNLAB,	která	sdružuje	11	laboratoří.	Tuto	společnost	
zastupovala	paní	Martina	Vršková,	které	se	zástěrky	velmi	zalí-
bily,	Marie	jim	kreslí	speciální	obrázky	na	zástěrky	i	omalován-
ky	pro	jejich	lékaře.	Během	večera	byla	také	představena	celo-
státní	soutěž	Ordinace	roku,	protože	je	Marie	Zelená	společně	
tváří	tohoto	projektu.	Představila	ji	manažerka	soutěže	Zuzana	
Štemprochová.	O	přestávce	si	mohli	účastni	přehlídky	zakoupit	
omalovánky	v	hodnotě	1	ks	–	10	Kč	a	věnovat	dětem	v	nemoc-
nicích,	které	Marie	Zelená	osobně	dětským	oddělením	předá.	
Následovala	přehlídka	šatů	od	malého	návrháře	–	desetiletého	
Vlastimila	Basovníka,	který	již	sedm	let	tvoří	své	kolekce.	Jsou	
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to	jeho	návrhy,	kresby,	výtvory.	Jeho	návrhy	realizuje	a	šije	jeho	
babička	Lenka	Basovníková.	Vlastík	má	kořeny	v	naší	obci,	jsme	
na	něj	pyšní	a	věříme,	že	o	něm	brzy	ještě	uslyšíme.	Poslední	čás-
tí	programu	byla	nová	kolekce	společenských	a	večerních	šatů	
módní	návrhářky	Marie	Zelené.	Byly	 velmi	krásné	a	 vyvrcho-
lení	večera	byly	šaty	s	motivem	kraje	kolem	Antonínka.	Posled-
ní	 model	 předvedla	 modelka	 Martina	 Hrnčířová.	 Byly	 to	 šaty	
s	 motivem	 zimní	 Prahy.	 Paráda!	 Všechny	 modely	 předvádělo	
devět	mladých	a	krásných	modelek.	O	adventní	i	květinovou	vý-
zdobu	se	postarala	Jana	Mikulcová,	o	účesy	Marcela	Hitmárová	
a	vizážistkou	byla	Zdeňka	Blahová.	Po	skončení	přehlídek	při	
odchodu	z	haly	obdrželi	všichni	diváci	jako	dárek	CD	s	písněmi	
od	Hanky	Borkovcové.	 		
Obě	 vystoupení	 byla	 plná	 překvapení,	 emocí,	 umění,	 módy,	
krásy	 a	 hudebních	 zážitků.	 Velkým	 poděkováním	 byl	 potlesk,	
květiny	i	slzičky	pro	Marii,	modelky,	hosty	a	všechny	učinkující.	

Všem	sponzorům,	hostům,	divákům	a	všem	těm	lidem,	kteří	po-
mohli	přehlídky	uskutečnit,	patří	velké	poděkování.	 	 Přejeme	
oděvní	a	módní	návrhářce	Marii	Zelené	hodně	a	hodně	zdraví,	
úspěchů,	krásné	Vánoce	v	kruhu	své	rodiny.	

Marie,	 těšíme	se	na	další	 večer	–	v	pořadí	desátý,	který	 se	
uskuteční	v	sobotu	8.	prosince	2018,	a	na	nová	překvapení.

Miroslava Vajdíková

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala starostovi obce Ing. Pavlu 

Botkovi a celému vedení obce za možnost takový večer ve své rodné 
obci uspořádat. Veliké díky patří mojí rodině, Marcele a Jirkovi Bu-
jákovým, Martě Gillarové, Haně Lipárové a Janě Margetíkové. Bez 
nich bych zvláště ten letošní večer nedokázala uskutečnit. I oni mají 
neskutečně velkou zásluhu na tom, že to bylo zorganizované a krásné.

 Marie Zelená
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Informace z knihovny
Akce v knihovně:

V	úterý	28.	listopadu	ještě	v	budově	MŠ	proběhla	zajímavá	
beseda	s	názvem	Vánoční	perníčky.

Přednášející	paní	Blahůšová	z	Uherského	Hradiště	si	připra-
vila	vyzkoušené	recepty,	podělila	se	s	námi	o	inspirace	se	zdobe-
ním	perníčků	a	o	rady	a	tipy	na	pečení	i	zdobení.

V	nejbližší	době	knihovnu	čeká	stěhování	do	krásných	no-
vých	prostor.

Od	 5.	 prosince	 byla	 knihovna	 uzavřena.	 Do	 12.	 prosince,	
byly	všechny	knihy	přestěhovány.	Půjčování	začalo	ve	čtvrtek	14.	
prosince,	aby	si	čtenáři	mohli	 ještě	před	Vánoci	přijít	vypůjčit	
knihy.	A	ti,	kteří	se	nebyli	podívat	na	slavnostním	otevření	obec-
ního	úřadu	a	knihovny,	budou	jistě	zvědaví,	jak	to	uvnitř	vypadá.

Doufejme,	že	knihovna	bude	hojně	navštěvovaná	a	každý	si	
v	ní	najde	něco	pro	sebe.

Budeme	se	těšit	na	Vaši	návštěvu!

nové knihy

Pro děti:

Braillier,	Max	 Poslední	děti	na	Zemi.	Fůra	napětí	a	obří	
dávka	humoru.

Hybner,	Milan	 Parkour	a	freerunning.	Přehledný	popis	
prvků,	fotografie.

Rougier,	Roger	 Trénujeme	logické	myšlení.

Sodomka,	Martin	 Jak	postavit	železnici.	Technická	pohádka	
ze	století	páry.

Soukupová,	Petra	 Kdo	zabil	Snížka?	Příběh	s	detektivní	
zápletkou.

Willoughby,	Nick	 Jak	se	stát	youtuberem.	Zrežíruj,	sestříhej,	
zveřejni!

naučná literatura:
Kosačík,	Tomáš Břicháč	Tom

Kosačík,	Tomáš Promrhané	dny.	86400	vteřin	každý	den,	
které	můžeš	prožít	jinak.

Šebek,	Tomáš	 Africká	zima.V	Jižním	Súdánu	s	Lékaři	bez	
hranic.

Šimánek,	Leoš	 Z	Kanady	na	Aljašku.	Nový	cestopis	zná-
mého	cestovatele.

Titěra,	Dalibor	 Včely	zdravé	a	nemocné.	Pomoc	pro	cho-
vatele	včel.

KULTURA

Pro dospělé:
Beverley,	Jo	 Vikomt	se	musí	ženit.	Historická	romance.

Brown,	Sandra	 Pomsta.	Nový	bestseller	oblíbené	autorky.

Connelly,	Michael	 Odvrácená	strana	konce.	Případ	Harryho	
Bosche.

Černá,	Jarmila	 Královna	Žofie	a	Václav	IV.	Historický	
román.

Eco,	Umberto	 Jméno	růže.	Detektivní	historický	román.

Enger,	Thomas	 Smrtelná	rána.	Extraliga	severské	krimi.

Formanová,	Martina	 Povídky	na	tělo.Partnerské	vztahy	s	humor-
ným	nadhledem.

Karika,	Jozef	 Trhlina.	Záhadné	mizení	lidí	na	Slovensku.

Kettu,	Katja	 Můra.	Dramatický,	brutální	i	smyslný	
příběh	z	gulagu.

Kundera,	Milan	 Nesnesitelná	lehkost	bytí.Velký	román	
o	lásce.

Mackintosh,	Clare	 Někdo	tě	vidí.	Thriller	poutavý	a	napínavý	
od	první	stránky.

Obermannová,	Irena	 Dobré	duše.	Detektivní	román	oblíbené	
současné	autorky.

Scanlan,	Patricia	 Dar	přátelství.	Kam	až	sahá	přátelství?

Steel,	Danielle	 Modrooký	chlapec.	Příběh	o	temném	
tajemství	a	druhé	šanci.

Svobodová,	Blanka	 Tohle	nevyžehlíš.	Román	ze	současnosti	
o	partnerských	vztazích.
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Divadlo BLIC má nové webové stránky
Nový	kabát	dostaly	webové	stránky	našeho	divadla.	Na	ad-

rese	www.divadloblic.cz	si	můžete	prohlédnout,	jak	jim	to	sluší.	
Naleznete	zde	nejen	aktuality	z	dění	divadla,	ale	také	informace	
o	všech	představení,	která	divadlo	ve	své	historii	uvedlo.	Nově	
máme	vytvořenou	i	rubriku	Naše	hvězdy,	kde	naleznete	portrét-
ní	fota	všech	členů	našeho	souboru	a	informace	o	tom,	v	čem	
hráli	a	jaká	získali	ocenění	na	různých	přehlídkách	a	festivalech.	
Na	nové	webové	 stránky	divadla	přispěla	 svým	dotačním	pro-
gramem	také	Obec	Ostrožská	Nová	Ves,	za	což	děkujeme.

Andrea Helmichová

Divadlo BLIC přeje všem novovešťanům i přespolním harmo-
nické Vánoce naplněné láskou a porozuměním a v roce 2018 plno 
krásných setkání se zajímavými lidmi. Ať je pro Vás každý den šťast-
ný!

edith Piaf na jevišti divadla BLIC
Divadlo	BLIC	chystá	novou	premiéru.	Už	v	únoru	se	může-

te	těšit	na	minimuzikál	inspirovaný	životem	slavné	šansoniérky	
Edith	Piaf.	Pokusíme	se	proniknout	do	hloubky	její	duše	a	po-
odhalit	z	ní	střípky	radostí,	 trápení	či	 tužeb.	Do	hloubky	duše	
ženy,	 která	 poznala	 ty	 nejvyšší	 stupně	 slávy	 v	 záři	 reflektorů,	
ale	i	syrovou	tvrdost	studené	dlažby	ulice.	V	představení	zazní	
nejslavnější	písně	Edith	Piaf.	V	titulní	roli	uvidíte	Evku	Koukol-
skou,	v	dalších	rolích	pak	Klárku	Hrachovskou	a	Hynka	Helmi-
cha.	O	přesném	termínu	premiéry	Vás	budeme	informovat	na	
plakátech,	webových	stránkách	i	na	FB.	Nenechte	si	ujít	setkání	
s	nejslavnější	šansoniérkou	20.	století,	na	kterém	slzy	dojetí	stří-
dají	výbuchy	smíchu,	protože	Edith	nedělala	nic	na	polovic.

Andrea Helmichová

Divadlo BLIC tváří v tvář novoveské orlovně
Nastal	čas,	kdy	rekonstrukce	naší	domovské	scény	v	Ostrož-

ské	Nové	Vsi	dospěla	ke	svému	závěru.	Již	18.	listopadu	se	nový	
kulturní	dům	otevřel	poprvé	svým	divákům,	a	to	vyprodaným,	
profesionálním	 představením	 Víš,	 že	 vím,	 že	 víš..	 Nyní	 už	 se	
do	novotou	vonící	budovy	můžeme	přestěhovat	i	my.	Ale	před	
tím	jsme	se	ještě	chtěli	rozloučit	a	poděkovat	místní	organizaci	
Orla.	Orli	byli	tak	laskaví,	že	nám	
po	 dobu	 dvou	 let	 poskytli	 azyl.	
Odehráli	 jsme	u	nich	dvě	premi-
éry	a	několik	dalších	 repríz,	 a	 to	
nezmiňuji	 to	 obrovské	 množství	
zkoušek	a	soustředění,	které	jsme	
tu	za	tu	dobu	absolvovali.	A	pro-
tože	jsme	divadelní	soubor,	je	jas-
né,	že	jsme	chtěli	poděkovat	diva-
dlem,	 nebo	 spíš	 v	 tomto	 případě	
besídkou.	 Pořad	 jsme	 nazvali	
Tváří	v	tvář	a	v	sobotu	16.	prosin-
ce	 jsme	 na	 Orlově	 zazpívali	 me-
zinárodní	hity,	 zatančili	 zajímavé	
choreografie	 a	 snad	 vás	 i	 trochu	
rozesmáli	 při	 shakespearovských	
dialozích.	Na	scéně	jste	mohli	vi-
dět	 skoro	 všechny	 členy	 našeho	
divadla	a	ti,	co	nebyli	na	scéně	se	
zcela	jistě	pohybovali	někde	v	zá-
kulisí,	protože,	i	když	nejde	o	kla-
sické	 divadlo,	 celý	 program	 nám	
dal	 skutečně	 zabrat.	 Pokud	 vás	

představení	Tváří v tvář	bavilo	a	chtěli	byste	si	ho	s	námi	užít	
znovu,	nebo	jste	si	v	předvánoční	době	nenašli	čas	zajít	do	diva-
dla,	máte	další	příležitost v sobotu 6. ledna v 18.00 hod. v novém 
kulturním domě na obecním úřadě. 

Těšíme	se	na	setkání	s	Vámi.
Andrea Helmichová

KULTURA
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Seminář se sólistkou národního divadla v Brně
Naši	 herci	 se	 touží	 stále	 vzdělávat,	 takže	 si	 jednou	 za	 čas	

kromě	 klasické	 přípravy	 nového	 představení	 zveme	 i	 zajíma-
vého	lektora	zvenčí,	který	nás	může	v	našem	uměleckém	umu	
posunout	zase	o	kousek	dál.	Takovou	lektorkou	je	určitě	i	sólist-
ka	Národního	divadla	v	Brně	sopranistka	Andrea	Široká,	roz.	
Priechodská.	V	měsíci	listopadu	si	pro	náš	soubor	připravila	dva	
kurzy	zaměřené	na	solový	zpěv.	Probírali	 jsme	všechny	náleži-
tosti	 týkající	 se	 nově	 připravoveného	 písňového	 pořadu	 Tváří	
v	tvář,	který	jsme	nazkoušeli	jako	rozloučení	s	dosavadní	scénou	
v	novoveské	orlovně.	První	seminář	byl	zaměřen	především	na	
individuální	přípravu,	kde	jsme	se	učili	správný	pěvecký	postoj,	
rozezpívávání,	 základy	 pěvecké	 techniky.	 Druhý	 už	 se	 konal	
přímo	na	jevišti	a	s	kompletní	zvukovou	aparaturou,	kdy	jsme	
pracovali	na	 jednotlivých	pěveckých	vystoupeních.	Jak	se	nám	
povedlo	všechny	připomínky	zapracovat	mohli	někteří	z	vás	vi-
dět	v	sobotu	16.	prosince	na	Orlovně.	Oba	semináře	by	se	ne-
mohly	uskutečnit	bez	dotace	Obce	Ostrožská	Nová	Ves,	za	což	
samozřejmě	velmi	děkujeme.

Andrea	 Široká	 ztvárnila	 v	 Janáčkově	 opeře	 NdB	 řadu	
rolí	operního	i	operetního	repertoáru:	Mariken	(Hry	o	Ma-
rii),	 Xenie	 (Boris	 Godunov),	 Frasquita	 (Carmen),	 Arse-
na	(Cikánský	baron),	Adéla	(Netopýr),	Volpino	(Lékárník),	
Clorinda	 (Popelka),	 Barbarina	 (Figarova	 svatba),	 Esmeral-
da	(Prodaná	nevěsta)	ad.	Kromě	účinkování	na	domácí	scé-
ně	hostovala	také	v	Městském	divadle	v	Brně	a	spolupracu-

je	 s	operní	 společností	Orfeo.	Vedle	operního	a	operetního	
repertoáru	se	její	zájem	soustředí	také	na	koncertní	skladby	
s	orchestrem,	písňovou	tvorbu	a	předromantickou	hudbu	du-
chovní.	Na	koncertních	podiích	pravidelně	spolupracuje	s	ko-
morním	orchestrem	Czech	Virtuosi	a	Filharmonií	Bohuslava	
Martinů	 Zlín.	 Její	 hudební	 všestrannost	 ji	 nechala	 vstoupit	
také	 do	 světa	 muzikálu	 a	 blues	 za	 doprovodu	 legendárního	
Orchestru	Gustava	Broma.

Andrea Helmichová

Z historie budovy obecního úřadu
Dny	úřadování	pracovníků	obecního	úřadu	na	adrese	Dědi-

na	161	jsou	již	definitivně	sečteny.	Od	2.	ledna	2018	budete	své	
záležitosti	na	obecním	úřadu	vyřizovat	v	nové	budově	s	číslem	
popisným	1022.	Jistě	bude	mnohé	z	vás	zajímat	osud	současné	
budovy	obecního	úřadu.	Rozhodli	jsme	se	vypátrat	dostupné	in-
formace	o	této	budově	a	to	jak	v	Okresním	archivu	v	Uherském	
Hradišti,	tak	v	Moravském	zemském	archivu	v	Brně,	ve	výpisech	
z	 Pamětních	 knih	 obce	 zveřejněných	 v	 Profilu,	 v	 knize	 o	 obci	
a	z	informací	občanů.

Nejstarší	dochovaná	zmínka	byla	nalezena	v	Lánovém rejst-
říku	-	moravském	katastru	z	let	1657–1671	–	kde	se	mluví	o	Str-
hanovském	gruntu.

Lánový rejstřík	 (nazývaný	 také	 někdy	 jako	 druhá lánová 
vizitace,	případně	v	množném	čísle	jako	lánové [lánské] rejst-
říky)	je	nejstarší	moravský	katastr	poddanských	usedlostí	a	po-
zemků,	 z	 nichž	 se	 platila	 berně	 nebo	 kontribuce.	 Je	 obdobou	
katastru	pro	území	Čech	známého	pod	názvem	Berní	rula.	Roz-
dělen	je	na	jednotlivé	svazky	podle	panství	a	statků.	Celkově	je	
inventarizováno	363	knih,	z	nichž	jeden	svazek	chybí.	Celá	sbír-
ka	lánových	rejstříků	je	uložena	v	Moravském	zemském	archivu	
v	Brně	(fond	D1),	jednotlivé	opisy	se	občas	objevují	ve	fondech	
velkostatků.

V	 Rektifikačních aktech	 (do	 r.	 1749)	 je	 dům	 zapsán	 jako	
grunt	s	držebnostním	číslem	126	a	uveden	vlastník	Mikuláš	Sle-
zák.	V	rubrice	je	odkaz	na	starší	katastrální	vizitaci	na	panství	
v	r.	1671,	kde	je	uvedeno	„Strhanowské“	/Strhanovský	grunt/.

Rektifikační akta	 obsahují	 přípravný	 materiál	 k	 Terezián-
skému	 rustikálnímu	 katastru.	 Nalezneme	 zde	 výsledek	 práce	
rektifikační	 komise	 z	 let	 1749–1768	 a	 starší	 berní	 písemnosti	
z	období	1667–1768.

V	Tereziánském katastru,	sign.	360/1	(1753–1760)	je	u	grun-
tu	 s	držebnostním	číslem	126	 /označení	podle	velikosti,	 č.	po-
pisná	byla	zavedena	až	v	r.	1771/	uveden	vlastník	Josef	Štefka.

Tereziánský katastr	je	označení	pro	dvě	aktualizace	rustikál-
ního	katastru	(tj.	soupisu	půdy,	který	měli	poddaní	v	dědičném	
nájmu),	 ke	 kterým	 došlo	 za	 panování	 Marie	 Terezie	 v	 letech	
1741–1748.	Při	očíslování	domů	v	r.	1771	bylo	domu	přiděleno	
č.	161.

V	Urbariální fasi,	sign.	360/1	(r.	1775)	je	již	uvedeno,	že	dům	
č.	161	vlastnil	Václav	Jurásek	a	jednalo	se	o	podsednický	grunt	
č.	26	podle	velikosti.	K	tomuto	gruntu	náležely	polnosti:	Díly	od	
Dědiny,	Podkolenky	a	2	ks	u	Petříkovce.

Urbariální fase	se	skládají	obvykle	ze	dvou	částí	-	z	přiznání	
vůči	vrchnostem	(velikost	gruntu,	držebnostní	číslo,	jméno	ma-
jitele	v	r.	1775,	výměra	polí,	vinic,	pastvisk,	zahrad	a	lesa,	platy	
vrchnosti,	výše	robot	aj.)	a	z	kostelní	fase	(desátky	v	naturáliích,	
platy	v	penězích	aj.;	jsou	zde	zastoupeni	i	podruzi).	Jednotkou	
příznání	je	vždy	jedna	ves.

Podsedek	 je	ve	středověkých	 i	 raně	novověkých	písemných	
pramenech	obvyklé	označení	typu	hospodářství,	podobně	jako	
Čtvrtlán	nebo	Půllán.	Podsedek	vyjadřoval	zbylou	část	výměry	
pozemků	po	rozdělení	na	lány	a	jejich	čtvrtě,	která	byla	menší	
než	¼	lánu.	Držitel	gruntu,	označovaný	jako	podsedník,	obvykle	
neobdělával	 vlastní	 pole,	 robotoval	 pro	 vrchnost	 na	 panských	
polích	 a	 živil	 se	 prací	 pro	 jiné	 poddané,	 případně	 obdělával	
vlastní	pole.

V	Josefínském katastru,	sign.	1936	(r.	1789)	je	uveden	jako	
vlastník	domu	Václav	Jurásek.

Josefínský	(josefský)	katastr	byl	katastrální	operát,	který	
začal	vznikat	na	základě	patentu	císaře	Josefa	II.	ze	dne	20.	
dubna	 1785.	 Katastr	 navazoval	 na	 tereziánské	 katastry,	 ale	
přinášel	 řadu	 novot,	 především	 přesné	 vyměřování.	 K	 jeho	
vyměření	došlo	v	krátkém	čase,	přičemž	do	praxe	byl	zaveden	
již	 roku	 1789.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 při	 vyměřování	 nebylo	
děláno	rozdílu	mezi	panskou	a	poddanskou	půdou,	po	celou	
dobu	 proti	 katastru	 protestovala	 především	 šlechta,	 což	 po	
náhlé	 Josefově	 smrti	 přinutilo	 nástupce	 Leopolda	 II.	 roku	
1791	 katastr	 odvolat.	 Při	 vyměřování	 bylo	 ovšem	 nalezeno	
60	 %	 půdy,	 které	 předchozí	 katastry	 vůbec	 neznaly,	 takže	
návrat	k	předchozímu	stavu	nebyl	udržitelný.	Proto	byl	násle-
dujícího	 roku	 1792	 vyhlášen	 kompromisní	 katastr	 nazývaný	
tereziánsko-josefský.	Tento	stav	 trval	do	roku	1860,	kdy	byl	
vyhlášen	stabilní	katastr.

V	 matrice výnosu pozemkového,	 sign.	 257/H	 (r.	 1819)	 je	
v	seznamu	domů	obce	u	č.	161	uveden	podsedník	Jiří	Jurásek,	
dále	je	uvedeno,	že	dům	měl	1	místnost	a	1	komoru.

KULTURA / HISTORIE
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HISTORIE

Ve	Stabilním katastru	–	písemné	operáty,	sign.	1752	(1828–
1850)	je	dům	č.	161	zapsán	na	stavební	parcele	č.	65,	držitelem	
je	Jiří	Jurásek	–	čtvrtláník,	je	zde	uvedena	obytná	a	hospodářská	
budova	s	dvorem,	velikost	parcely	je	6	arů	a	11	m2.

Čvrtláník	je	držitel	zemědělské	půdy	o	ploše	1/4	lánu	(tj.	více	
než	cca	4	ha),	na	které	hospodařil.	Čtvrtina	 lánu	byla	hranice	
mezi	sedlákem	a	chalupníkem.	Kdo	měl	méně	než	1/4	lánu	polí,	
nebyl	vesnickou	komunitou	vnímán	jako	sedlák.

Stabilní katastr	 vstoupil	 do	 historie	 pod	 tímto	 názvem	 na	
základě	Císařského	patentu	z	23.	prosince	1817	na	vyhotovení	
nového	katastru.	Kvůli	přesné	pozemkové	dani,	která	se	vymě-
řovala	podle	čistého	výnosu	z	půdy,	vzniklo	v	letech	1824–1830	
a	1833–1835	na	Moravě	 jedinečné	mapové	dílo,	které	 je	 svou	
precizností	a	vynikající	právní	úrovní	stále	vzorem	pro	moderní	
katastry.	Více	informací	o	Stabilním	katastru	je	možné	získat	na	
stránkách	Moravského	zemského	archivu	v	Brně.

V	 Pozemkových knihách	 byly	 nalezeny	 tyto	 další	 údaje	
k	domu	(gruntu)	č.	161:

-		rok	 1751	 -	 u	 podsednického	 gruntu	 je	 uveden	 podsedník	
Josef	 Pravdečka	 –	 zdědil	 dům	 po	 otci	 Josefovi	 v	 hodnotě	
30	Zl.	s	povinností	robotovat	2	dny	v	týdnu,	odvádět	desátek	
faráři	do	Uherského	Ostrohu,	vrchnosti	odvádět	naturální	
dávku/vejce,	obilí/	a	platit	domovní	a	pozemkovou	daň

-	rok	 1753	 -	 držitelem	 gruntu	 je	 podsedník	 Josef	 Štěpka		
/Štefka/,	který	dům	koupil	za	45	Zl.	s	nějakým	přídavkem,	
převzal	jej	i	s	povinnostmi	roboty	a	platby	dávek

-	rok	1765	 -	držitelem	gruntu	 je	Jan	Vitek,	který	dům	kou-
pil	od	Štěpky	/Štefky/	za	180	Zl.,	jako	sousedé	jsou	uvedeni	
Martin	Červenák	a	Martin	Šenbák

-	rok	1770	 -	držitelem	gruntu	 je	podsedník	Václav	 Jurásek,	
který	 dům	 koupil	 za	 90	 Zl..	 Po	 smrti	 manželky	 převzal	
23.	12.	1802	třetinu	majetku	Václav	a	dvě	třetiny	jeho	neu-
vedené	zletilé	děti

-	rok	1807	-	vlastníkem	podsednického	gruntu	je	Jiří	Jurásek,	
který	24.	9.	1807	převzal	majetek	od	otce	Václava	s	tím,	že	
se	vypořádal	s	ostatními	sourozenci

-	rok	1854	-	vlastníky	podsednického	gruntu	jsou	Jakub	a	Ka-
teřina	Juráskovi

-	rok	 1884	 -	 vlastníkem	 podsednického	 gruntu	 je	 František	
Jurásek

Pozemková kniha	je	název	pro	systém	evidování	vlastnictví,	
který	v	českých	zemích	došel	rozšířeného	a	uznávaného	použití.	
Předchůdcem	jsou	zemské	desky	a	potom	všechny	pozemkové	
knihy	nejednotně	vedené	na	různých	úrovních.	Dne	25.	května	
1871	byl	vydán	„knihovní	zákon“,	který	upravoval	zakládání	no-
vých	pozemkových	knih	jako	dokladu	o	vlastnictví.

Ve	Státním okresním archivu v Uherském Hradišti	se	našly	
pouze	údaje	ve	sčítacích operátech	ze	sčítání	lidu	v	letech	1869,	
1880,	1900,	1910	a	1921.

V	roce	1869	byl	majitelem	Jakub	Jurásek,	který	zde	bydlel	
se	svojí	rodinou.

V	letech	1880–1900	byl	majitelem	Neftali	Büchler	s	rodinou	

–	židovský	obchodník.
Zde	 je	 nesoulad	 s	 Pozemkovou	 knihou,	 kde	 je	 uveden	

v	r.	1884	jako	vlastník	František	Jurásek.
Od	roku	1910	je	jako	majitel	uváděna	Obec	Ostrožská	Nová	

Ves.	V	domě	bydlel	Karel	Donáth,	židovský	obchodník	se	smí-
šeným	 zbožím,	 který	 se	 odstěhoval	 po	 rabování	 po	 1.	 světové	
válce.

Od	roku	1919	bylo	v	domě	sídlo	poštovního	úřadu.	Ten	byl	
umístěn	v	roce	1937	do	nové	budovy,	kde	byla	zřízena	i	telefonní	
ústředna	místní	telefonní	sítě.

V	roce	1921	je	majitelem	stále	obec	a	v	domě	bydleli	řezník	
Edmund	Žádník	s	rodinou	a	pekař	Antonín	Kusák	s	rodinou.	
V	archivu	se	nedochoval	údaj	o	tom,	jaká	živnost	byla	v	domě	
provozována.

Z	údajů	kroniky,	knihy	o	Ostrožské	Nové	Vsi	a	informací	od	
občanů	jsme	zjistili	tyto	informace:

V	období	mezi	válkami	byly	v	domě	2	byty	pro	učitelské	ro-
diny.	Mimo	jiné	zde	bydlely	i	učitelky	paní	Vitoušková	a	Vrbíč-
ková.	 V	 místě	 kde	 je	 dnes	 prodejna	 drogerie,	 bylo	 něco	 jako	
pastouška,	 kde	 bydleli	 žebráci.	 Vchod	 do	 obecního	 úřadu	 byl	
z	Lhotské	ulice	pravděpodobně	v	místech,	kde	je	nyní	kancelář	
místostarostky.	V	domě	byla	také	prodejna	masa	v	pravém	rohu	
budovy	při	pohledu	na	dnešní	vstup	do	budovy.	Vstup	do	pro-
dejny	je	dnes	zazděný.

V	roce	1949	po	sjednocení	obcí	Ostrožská	Nová	Ves	a	Chy-
lice	/k	1.	8.	1949/	bylo	rozhodnuto	o	adaptaci	budovy	na	místní	
národní	 výbor.	 Vznikla	 nová	 úřadovna,	 obřadní	 sňatková	 síň	
a	byt	správce.	Ten	byl	umístěn	v	místech,	kde	je	dnes	prodejna	
drogerie.	Provoz	v	adaptované	budově	začal	od	1.	1.	1950.

Před	sjednocením	obcí	byl	obecní	úřad	Ostrožské	Nové	Vsi	
v	místech,	kde	je	dnes	restaurace	U	Racka.	Byl	zde	byt,	obecní	
hospoda	a	úřadovna.	Existoval	zde	průchod	na	ulici	Záhumení.

V	Chylicích	bylo	sídlo	obecního	úřadu	v	přední	části	bývalé-
ho	Kulturního	domu.

Označení	domu	číslem	popisným	161	je	zaznamenáno	z	do-
stupných	dokumentů	v	r.	1775	a	zůstalo	mu	až	do	dnešního	dne.	
Historickou	otázkou	je,	zda	tomu	tak	zůstane	i	nadále.	Technic-
ký	stav	budovy	je	velmi	špatný	a	její	rekonstrukce	by	si	vyžáda-
la	určitě	vysokou	částku.	Proto	se	nyní	zamýšlíme	nad	osudem	
tohoto	domu.	Zatím	se	objevily	návrhy	několika	variant	řešení.	
Např.:

-	zbourat	a	prostranství	upravit,
-	zachovat	s	minimálními	úpravami	a	využívat	jen	jako	skla-

dovací	prostory,
-	nabídnout	k	pronájmu	nebo	k	prodeji	v	současném	stavu,
-	řádně	opravit	a	pak	teprve	nabídnout	k	pronájmu	nebo	vy-

užít	pro	potřeby	obce,
-	další	návrhy	mohou	občané	vyjádřit	svým	oznámením	pra-

covníkům	obecního	úřadu	ústně,	písemně	nebo	na	e-mail	
podatelna@onves.cz.

Miroslav Kosík
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Procházka po hřbitově aneb Obchod Pěček
Tak	to	bylo	po	celá	desetiletí.	Hřebíky,	kladívka,	kleště,	kam-

na,	kola,	na	všechno	k	Pěčkovi.	Název	Průmyslové	zboží	byl	pro	
Novovešťany	a	Chyličany	neznámý,	byl	prostě	Pěček.	Dnes	už	
starý	 obchod	 nestojí,	 jen	 volný	 plac	 mezi	 mlékárnou	 a	 číslem	
274,	ve	kterém	byla	kdysi	Pohřební	služba,	neboli	Smištík,	avizu-
je,	že	tam	něco	bylo	a	už	není.	Stejně	jako	obchod	Pěček,	stejně	
jako	pan	Josef	Pěček.

Pro	Novovešťany	 to	byl	pojem.	Josef	Pěček	však	Novoveš-
ťan	 nebyl.	 Na	 svět	 přišel	 4.	 října	 1921	 v	 jihomoravské	 vesnici	
Krumvíř,	na	 rozmezí	Slovácka	a	Brněnska.	Tatínek,	 též	 Josef,	
s	 manželkou	 Terezií,	 rozenou	 Jurasovou,	 vychoval	 jednoho	
syna.	 Dětství	 ve	 vesnici	 s	 živým	 folklórem	 přecházelo	 v	 mládí	
v	 Kloboukách	 u	 Brna,	 kde	 už	 slovácká	 lidová	 kultura	 nebyla,	
naopak	složité	nábožensky	smíšené	prostředí.	V	Kloboukách	se	
mladý	Josef	vyučil	prodavačem,	zde	hrál	i	fotbal,	byl	brankařem.	
Josef	se	seznámil	se	spolurodačkou	Marií	Švihálkovou	(10.	11.	
1924	–	16.	12.	2014),	znali	 se	z	Krumvíře,	znali	 se	z	Klobouk,	
Marie	navíc	často	pobývala	i	u	příbuzných	v	Praze.	Zatímco	Jo-
sefův	tatínek	byl	přidavačem	u	zedníků,	Mariina	rodina	sahala	
do	Prahy	a	Vídně	a	měla	širší	záběr.	Přesto	si	rozuměli	a	v	roce	
1946	se	vzali.	Josef	pracoval	pod	Včelou,	což	byla	obdoba	poz-
dější	Jednoty,	dostal	se	do	Ostrožské	Nové	Vsi	a	hned	po	svatbě	
se	oba	mladí	manželé	usadili	v	naší	obci	a	pracovali	zde	v	ob-
chodě.	Nejprve	prodávali	na	Formánkovém	(později	zvané	Ko-
mínkovo),	 ale	 Josefova	 pracovitost	 a	 pečlivost	 jej	 přivedla	 do	
střediska	 spotřebního	 družstva	 Jednota	 v	 Uherském	 Ostrohu.	
Josef	vstoupil	v	roce	1948	do	komunistické	strany,	byl	silně	soci-
álního,	tedy	i	levicového	zaměření,	přesto	vždy	chodil	do	kostela	
a	nikdy	se	za	víru	nestyděl	a	ani	nekličkoval.

A	tak,	asi	v	roce	1956,	došlo	k	další	změně.	Mladá	rodina,	
nakonec	 se	 třemi	 dětmi,	 syny	 Josefem,	 Pavlem	 a	 Antonínem,	
pobývala	 různě	 v	 nájmu,	 paní	 domácí	 jako	 energická	 žena	 si	
se	vším	poradila,	a	 tak	si	mohli	pořídit	dům	č.	407.	A	součas-
ně	dostal	Josef	Pěček	místo	v	Průmyslovém	zboží.	A	zde	zůstal	
až	do	odchodu	do	důchodu,	do	roku	1982.	Josef	byl	dokonalý	
obchodník.	Měl	dobré	zboží,	každých	čtrnáct	dnů	jezdil	„na	vý-
běr“,	uměl	jednat,	měl	pak	co	zákazníkům	nabídnout.	Železář-
ství	rozuměl,	mohl	poradit,	dokázal	sehnat,	co	chybělo	a	o	co	byl	
zájem.	Byl	velmi	ochotný.	Když	někdo	něco	potřeboval,	neváhal	
i	večer	dlouho	po	pracovní	době	zajít	do	obchodu.	Vedení	Jed-
noty	 mu	 svěřovalo	 i	 výchovu	 učňů.	 Tehdy	 bylo	 samozřejmostí	
něco,	co	se	dnes	horko	těžko	objevuje,	a	sice	respekt	k	řemes-
lu,	k	obchodu,	praxe.	Učni	a	učnice	v	prvním	ročníku	poznávali	

prodejny	potravin,	ve	druhém	prodejny	oděvu	a	ve	třetím	roční-
ku	průmyslové	zboží.	Praxe	byla	tři	dny	v	týdnu,	bylo	třeba	pobýt	
tři	měsíce	v	jednom	obchodě.	A	tak	u	Pěčka	získavali	zkušenosti	
třeba	Alena	Píšťková	(Voráčová)	nebo	Marie	Smištíková	(Kusá-
ková)	a	mnozí	a	mnozí	další.

V	 roce	1981	pan	Pěček	nastoupil	 éru	důchodce,	 ale	přece	
ještě	rok	přesluhoval.	Pak	na	jeho	místo	nastoupil	Radek	Čajka	
a	pak	Lubomír	Zalubil,	než	se	obchod	uzavřel	po	vybudování	
velkého	 obchodního	 domu	 v	 závěru	 80.	 let.	 Josef	 Pěček	 však	
jako	 důchodce	 nezahálel	 a	 ještě	 po	 dvě	 desetiletí	 byl	 aktivní.	
Nějakou	 dobu	 pracoval	 ve	 skladu	 Jednoty,	 v	 roce	 1991	 spolu	
s	 Ing.	Balaštíkem	pracoval	na	 sčítání	obyvatelstva,	 tehdy	 ještě	
ručně	bez	počítačů,	pak	byl	i	recepčním	v	kempu.

Běžela	 léta,	přibývalo	nemocí,	bylo	potřeba	pomoci	 lékařů	
a	 nemocnice.	 Především	 nechtělo	 poslouchat	 srdce.	 A	 tak	 se	
pan	Pěček	dostal	do	nemocnice.	Dne	14.	června	2005	byla	večer	
v	novoveském	kostele	mše	svatá	za	rodinu	Pěčkovu.	V	čase	mše	
svaté	Pán	Josefa	Pěčka	povolal	k	sobě.	Novoveská	obchodnická	
legenda	odešla.	Skromný	pomník	už	jen	pamětníkům	připome-
ne,	že	když	se	dříve	řeklo	v	Nové	Vsi	„Pěček“,	byla	to	absolutní	
značka	obchodnické	kvality.

Vladimír Teťhal

HISTORIE
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Školní rok 1977/78
Přípravný	týden	začal	24.	8.	1977,	během	týdne	si	učitelé	při-

pravovali	třídy	a	výzdobu	zaměřenou	k	60.	výročí	VŘSR.	Vzhle-
dem	ke	změnám	nebyli	všichni	učitelé	přítomni	–	2	chyběli.	Na	
pedagogické	 radě	 byly	 vyhlášeny	 hlavní	 úkoly,	 ale	 přidělení	
předmětů	bylo	odloženo	až	po	doplnění	učitelského	sboru,	třídy	
byly	předběžně	přiděleny.

Školní	rok	byl	zahájen	1.	září	1977.	Již	v	7.30	hodin	na	MNV	
vítal	ředitel	školy	spolu	se	členkami	SPOZ	naše	prvňáčky	v	do-
provodu	deváťáků.	V	8	hodin	proběhlo	slavnostní	zahájení	v	tě-
locvičně	ZDŠ,	žáky	pozdravil	ředitel	školy	-	předseda	MNV	a	po	
kulturní	vložce	byl	vyslechnut	projev	ministra	školství.	Budovy	

byly	čisté,	některé	třídy	vymalované	a	školní	pozemek	byl	v	po-
řádku,	služby	byly	konány	pravidelně.	

V	 pedagogickém	 kolektivu	 došlo	 k	 několika	 změnám.	 Bě-
hem	 minulého	 školního	 roku	 odešly	 na	 MD	 Z.	 Fabiánová		
a	V.	Hanáčková,	zastupující	učitelé	M.	Hofmanová	a	pan	učitel	
Štěpán	(za	K.	Pudelkovou)	byli	ustanoveni	na	 jiné	pracoviště.	
K	nám	nastoupil	M.	Straka	pocházející	z	Hluku,	M-Vv,	začína-
jící	učitel,	M.	Novotná,	Č-R,	která	přišla	ze	Bzence	–	provdala	
se	do	Ostrožské	Nové	Vsi.	Dále	k	nám	byla	přeřazena	J.	Bosá-
ková	z	Bílovic,	bytem	Uh.	Hradiště,	Č-Hv.	Odešly	L.	Kopálková		
do	Uh.	Ostrohu,	S.	Janíčková	do	Hluku,	obě	na	vlastní	žádost.	
Na	1.–	5.	ročník	místo	učitele	Štěpána	nastoupila	I.	Metyšová	
ze	 Zlechova,	 bytem	 Kunovice,	 studující	 dálkově,	 A.	 Volasová	
přešla	ze	ŠD	a	místo	ní	nastoupila	J.	Blahynková	z	Blatnice,	kte-
rá	k	nám	přešla	na	vlastní	žádost.	M.	Botková	byla	přeřazena.	
Vzhledem	 k	 nepovolení	 nepovinných	 předmětů	 nebyla	 přidě-
lena	další	 síla.	Během	školního	 roku	došlo	k	dalším	změnám:		
M.	Straka	odešel	1.	12.	1977	na	vojenskou	službu,	místo	něj	na-
stoupil	 J.	Stuchlík	 -	důchodce	z	Uh.	Ostrohu.	1.	3.	nastoupila		
po	MD	O.	Štochlová	a	převzala	rozvrh	po	J.	Stuchlíkovi.	1.	5.	
nastoupila	na	MD	A.	Volasová,	místo	ní	nastoupila	L.	Opleta-
lová,	učitelka	z	Uh.	Ostrohu.	28.	6.	nastoupila	na	MD	M.	No-
votná,	A.	Lesniak	odešel	na	vlastní	žádost	studovat	VŠP	a	místo	
něj	přišla	M.	Sovová	z	Ostr.	Lhoty,	bytem	Veselí	nad	Moravou.

Práce	učitelského	sboru	se	řídila	CPP	školy.	Učitelé	se	sna-
žili	 plnit	 zadané	 úkoly.	 Inspektorka	Vlasta	Klimentová	–	OŠI	
provedla	inspekci	na	nové	pojetí	vyučování	v	1.	a	2.	postupném	
ročníku.	S	prací	učitelek	byla	spokojená,	uložila	dílčí	úkoly.	Ve-
dení	školy	se	zaměří	na	hospitace	–	nové	pojetí	vyučování.	Mi-
moškolní	výchova	se	opírala	o	práci	kroužků	výtvarné	výchovy	
–	J.	Sovová,	I.	Metyšová,	hudební	–	J.	Botek,	dovedných	rukou	
–	A.	Volasová,	přírodovědný	–J.	Jančaříková,	jazyka	německé-
ho	–	J.	Botek,	sportovní	–	M.	Miklendová,	turistický	a	hokejo-

vý	–	J.	Hrachovský.	Do	olympiád	byli	žáci	zapojeni	takto:	FO:	
v	okresním	kole:	4.	Hrabinec,	9.	Horký,	14.	Vojtek,	19.	Filípek,	
CHO:	umístění	–	4	žáci	–	Vojtek,	Filípek,	Hrabinec,	Nešporová,	
JČ:	17.	Botková,	22.	Pavlas,	32.	Húsková,	51.	Bobčíková,	JR	–	
byla	 připravena	 1	 žákyně,	 ale	 pro	 nemoc	 se	 nezúčastnila.	 Pe-
dagogové	připravili	kulturně-sportovní	akce	–	Turnaj	v	kopané	
O	pohár	VŘSR,	akademie	žáků	1.	–	5.	ročníku,	recitační	pásmo	
žáků	6.	–	9.	ročníku,	Festival	sovětských	filmů,	výstavky	dopisů	
a	dárků	od	žáků	z	SSSR,	výstava	sovětských	knih	s	prodejem,	
turnaj	ve	vybíjené	žákyň	6.	–	9.	ročníku,	pionýrské	besídky,	sou-
těž	 O	 Zemi,	 kde….,	 Puškinův	 památník,	 recitační	 soutěž	 MS	
6.	–	9.	ročníku,	beseda	s	LM,	turnaj	v	košíkové,	okrskové	kolo	

běhu	MF,	sběr	papíru,	dopravní	sou-
těž,	dálkový	pochod	„Přes	Bílé	Kar-
paty“,	 plnění	 BPPOV,	 soutěž	 MS	
JČ	 v	 mluvních	 cvičeních,	 recitační	
soutěž	1.	–	5.	ročníku,	výchovný	kon-
cert,	 divadelní	 představení,	 odznak	
Buď	fit.	Okresní	sportovní	soutěže	–	
SHMP	lední	hokej:	2.	místo,	branný	
závod	 „Stezka	 por.	 Ušakova“	 starší	
žáci:	1.	místo,	SHMP	sportovní	gym-
nastika:	1.	místo	starší,	mladší	žáky-
ně	 a	 žáci,	 běh	 MF:	 1x3.	 místo,	 2x5.	
místo,	střelecká	soutěž:	3.	místo,	BP-
POV:	3.	místo	mladší	žákyně,	Party-
zánský	 samopal:	 11.,	 15.,	 21.	 místo.	
Podle	plánu	se	uskutečnily	exkurze:	
Planetárium,	 ZOO,	 TON,	 Autopal,	
LET,	Veletrh,	Mesit.

Práce	SRPŠ	se	zaměřila	na	pomoc	při	materiálním	vybavení	
tříd,	brigády	rodičů,	pomoc	při	VVLK,	finanční	zajištění	soutě-
ží.	Velmi	zdařilý	byl	ples.

Pedagogické	rady	proběhly	podle	plánu,	jejich	obsah	byl	za-
měřen	na	zlepšení	výchovně-vzdělávací	práce	školy.

Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel
1. A Miroslava	Pavelková 6. A Jitka	Bosáková
1. B Drahomíra	Šálková 6. B Josef	Botek

2. A Jiřina	Hladká 7. A
M.	Straka,		
Stuchlík,		
Štochlová

2. B Marie	Muchová 7. B Jarmila	Davídková
3. A Olga	Šmolíková 8. A Anna	Hašková
3. B Miroslava	Hastíková 8. B Marta	Novotná
4. A Irena	Metyšová 9. A Marie	Andrlová
4. B Vlasta	Galušková 9. B Dana	Hofmannová

5. A Anna	Volasová Libuše	
Opletalová

5. B Marie	Miklendová

 Prospěch:
	I.	pololetí:		 prospělo	s	vyznamenáním	–	76	žáků	–	31	%,	

neprospělo	1,1%
	II.	pololetí:		prospělo	s	vyznamenáním	94	žáků	–	38,2	%,	

neprospěl	1	žák	
I.	pololetí:		 25	žáků	pochvala,	16	žáků	tř.	důtky,	2	žáci	

2.	stupeň	z	chování
II.	pololetí:		 17	žáků	pochvala,	6	žáků	tř.	důtky,	5	žáků	

2.	stupeň	z	chování,	1	žák	3.	stupeň
Dáša	Šálková	obdržela	děkovný	dopis	od	vedoucího	odboru	

školství	ONV	za	její	práci.
Ředitel školy: Svatopluk Hofmann

Zapsal: Josef Hrachovský
Ze školní kroniky vypsala Mir. Vajdíková

HISTORIE

1977 - 78  Učitelský sbor
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1977 - 78  1. A

1977 - 78  1. B

1977 - 78  9. A B 
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Družstvo dorostu
Přední řada zleva: Marian Tvrdoň, Marek Ondračka, David Marťán, Michael Hendrych a Adam Grebeníček
Zadní řada zleva: Daniel Kreisl, Marek Opluštil, Martin Sedláček, Matěj Pšurný, Matěj Zumr, Tomáš Jurásek, Marek Kyselák a Martin 
Húsek

SPORT

Jak jsme ukončili podzimní sezónu
Závěrečný	účet	účinkování	našich	fotbalistů	po	podzimní	části	

sezóny	2017–18	lze	tentokrát	shrnout	do	několika	řádků.	Bilance	
jednotlivých	týmů	fotbalového	klubu	je	při	pohledu	na	umístění	
v		tabulkách	soutěží	téměř	vyrovnaná.	Vždyť	nejhorší	umístnění	
jsou	pátá	místa	obou	přípravek	a	žáků,	nejlepší	pak	čtvrtá	místa	
dorostenců	a	mužů.	A	tak	po	letech	jsou	na	tom	lépe	starší	hráči	
než	 jejich	mladší	kolegové.	Pro	všechna	družstva	 je	 tak	shodně	
postaráno	o	motivaci	do	jarních	bojů	o	umístnění	na	pomyslných	
stupních	vítězů.	U	družstva	mužů	je	kromě	vidiny	dobrého	umíst-
nění	ve	hře	i	možnost	návratu	do	krajských	soutěží,	vždyť	k	mož-
nému	postupovému	umístění	 z	druhé	příčky	 tabulky	okresního	
přeboru	mu	schází	pouhé	tři	body.

Kromě	 snažení	 členů	 realizačních	 týmů	 na	 zeleném	 tráv-
níku	stojí	za	zmínku	a	jistě	i	za	pochvalu	jejich	snažení	při	ve-
lebení	našeho	 fotbalového	stánku.	Stejně	 jako	každý	podzim	
po	skončení	soutěží	byl	fotbalový	rok	zakončen	brigádou.	Byl	
proveden	celkový	úklid	areálu	a	odvodnění	zavlažovacího	sys-
tému.	Pro	odlehčení	zátěže	hlavního	hřiště	se	započalo	s	ko-
rekcemi	 povrchu	 vedlejší	 hrací	 plochy.	 Do	 startu	 jarní	 části	
sezóny	dojde	i	na	úpravy	travnaté	plochy	pro	průpravné	části	
tréninkových	jednotek	v	prostorách	mezi	betonovým	parketem	
a	oplocením	hlavní	plochy.	Rovněž	bylo	 zahájeno	vybudová-
ní	dvou	chodníků.	Tím	prvním	byl	“spojovák”	mezi	parketem	
a	vstupem	do	ochozů	a	tím	druhým	pak	po	vytvoření	nového	
vstupu	 na	 hrací	 plochu	 pro	 hráče	 a	 rozhodčí	 od	 nových	 ka-
bin	v	místě	za	pódiem	s	garáží.	I	tentokrát	došlo	po	skončení	
brigády	na	zaslouženou	odměnu	v	podobě	degustace	vařených	

pochutin	z	místního	řeznictví.
Za	všechny	výše	zmiňované	počiny	všech	hráčů,	tre						nérů,	

realizačních	 týmů	a	příznivců	novoveského	 fotbalu	 je	namístě	
velké	poděkování.

Všem novovešťanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a hodně spokojenosti v novém roce. Marek Tvrdoň
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Oddíl sportovní gymnastiky
Závody	Krajského	přeboru	Zlínského	kraje,	které	se	kona-

ly	v	měsíci	listopadu,	odstartovaly	podzimní	část	závodů	našich	
gymnastek.	Tentokrát	se	konaly	v	Rožnově	pod	Radhoštěm.	Náš	
oddíl	 zastupovaly	gymnastky	ve	 třech	kategoriích.	V	kategorii	
základní	 stupeň	se	představily	naše	nejmenší,	 ročník	narození	
2010	a	2011,	pod	vedením	paní	Hýbalové.	Na	5.	místě	se	umíst-
nila	Tereza	Janoštíková,	na	šestém	Van	Minem	Lilien,	na	jede-
náctém	Eva	Zajíčková,	na	sedmnáctém	Bártková	Lucie,	na	osm-
náctém	Eliška	Kovářová	a	na	devatenáctém	Rozárie	Kordulová.	

Pro	některé	naše	nejmenší	závodnice	to	byly	první	závody,	cel-
kově	jako	družstvo	obsadily	4.	a	5.	místo.

V	 kategorii	 mladších	 žákyň	 se	 na	 5.	 místě	 umístnila	 Anna	
Kročová,	 na	 sedmém	 Nikol	 Brauerová,	 šestnáctá	 skončila	 Te-
reza	Vidrmanová	a	dvacátá	třetí	Tereza	Holáňová.	Celkově	se	
družstvo	umístilo	na	3.	místě,	tedy	na	stupních	vítězů	a	tím	zís-
kalo	první	letošní	medaili.

V	 kategorii	 žákyně	 B	 obsadila	 5.	 místo	 Lucie	 Grančajová	
a	sedmé	Radka	Šálková.	Celkově	družstvo	skončilo	opět	na	tře-

tím	místě	a	sbírka	me-
dailí	se	rozrůstá.

Teď	 čeká	 gymnast-
ky	 ještě	 závod	 Zlínský	
sněhulák,	 na	 který	
se	 poctivě	 připravují	
a	 trénují.	 Pak	 už	 hurá	
na	 Vánoce,	 vánoční	
oddych	a	prázdniny.

A protože se Vánoce 
kvapem blíží, dovolte, 
abychom Vám všem 
popřáli radostné Váno-
ce a v roce 2018 jen to 
nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Ivana Frantová

SPORT
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Rychlostní kanoisté ve Sportovním centru mládeže
Sedmnáctiletý	 kanoista	 a	 český	 reprezentant	 Jiří	 Zalubil	

z	 Mařatic,	 šestnáctiletá	 kanoistka,	 rovněž	 česká	 reprezentant-
ka	 Vendula	 Kyselá	 z	 Kunovic,	 čtrnáctiletý	 kajakář	 Josef	 Hú-
sek	 z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 a	 třináctiletý	 kanoista	 Jan	 Pavlíček	
z	 Ostrožské	 Lhoty,	 to	 je	 čtveřice	 závodníků	 oddílu	 kanoistiky	
TJ	ONV,	která	bude	mít	v	následujícím	roce	díky	splněným	kri-
tériím	status	„člen/členka	Sportovního	centra	mládeže	(SCM)“.	
Tento	 statut	 je	 možno	 získat	 ve	 dvoukolovém	 výběru,	 jehož	
první	 část	 tvoří	 dosažené	 výsledky	 v	 celostátních	 pohárových	
soutěžích	a	druhou	pak	obecné	 testování	 silově-vytrvalostních	
schopností	v	posilovně	(zvedání	a	přitahování	činky	o	polovině	
osobní	hmotnosti	v	leže,	na	lavici/benč	-	pres	a	přítah	po	dobu	
dvou	minut),	na	běžecké	dráze	(chlapci	1500	m,	děvčata	800	m)	
a	v	plaveckém	bazénu	(200	m	volným	způsobem).	Pokud	je	zá-
vodník	zařazen	do	SCM,	jeho	sportovní	příprava	je	Českým	sva-
zem	kanoistů	podporována	finančně.	Zalubil	je	v	systému	státní	
podpory	 talentovaných	 sportovců	 zařazen	 celou	 svoji	 kariéru,	
která	toto	umožňuje,	tedy	od	roku,	kdy	sportovec	dosáhne	věku	
14	let	do	konce	juniorského	období	(18	let).

Způsob	 fungování	 systému	výběru	nadějných	kanoistů,	ka-
jakářů,	kajakářek	a	nově	i	kanoistek	 je	dle	slov	předsedy	Sva-
zu	rychlostní	kanoistiky	ČSK	Mgr.	Jana	Boháče	dáván	za	vzor	
dalším	sportovním	odvětvím.	Současné	pojetí	podpory	po	něko-

likaleté	 porevoluční	 „pauze“	 navazuje	 na	 tehdejší	 Tréninková	
střediska	mládeže,	která	na	Slovácku	rovněž	fungovala	zásluhou	
sezemického	trenéra	Dr.	Josefa	Doktora.	Projekt	SCM	obdob-
ným	způsobem	začínal,	ale	v	roce	2006	bylo	posíleno	centrální	
řízení.	 Vít Pjajčík

Historický přehled zastoupení Ostrožské nové Vsi ve Sportovním centru mládeže
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Žebříčky Českého poháru a Velkomoravské ligy 2017
S	 koncem	 závodní	 sezóny	 jsou	 publikovány	 výsledky	 celo-

ročních	soutěží.	Celostátní	žebříček	Českého	poháru	zahrnuje	
úvodní	dlouhé	tratě	v	Ústí	nad	Labem,	dva	nominační	a	jeden	
mistrovský	závod	v	Račicích	a	závěrečný	maratonský	šampionát	

s	dlouhými	tratěmi	v	Mostě.	Do	Velkomorav-
ské	ligy	byly	započítávány	tři	soutěže	v	Kojetí-
ně,	po	dvou	v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Hranicích	
a	Přerovská	200.

Dvanácté	 místo	 z	 loňské	 sezóny	 obhájili	
rychlostní	kanoisté	Ostrožské	Nové	Vsi	v	ce-
loročním	 Mistrovství	 České	 republiky	 druž-
stev	-	Českém	poháru,	jehož	vítězem	se	stala	
pražská	Sparta	před	druhým	Prosportem	Se-
zemice,	 který	 tak	 dosáhl	 historicky	 nejlepší-
ho	umístnění	a	 třetí	Lokomotivou	Nymburk.	
Z	 moravských	 byl	 slovácký	 oddíl	 stejně	 jako	
vloni	třetí	za	Přerovem	(5.	místo)	a	Kojetínem	
(10.	 místo).	 Celkem	 bodovalo	 35	 mládežnic-
kých	týmů	(v	minulém	roce	32).

V	 jednotlivých	 žebříčcích	 ČP	 se	 nejvýše	
umístnil	sedmnáctiletý	kanoista	Zalubil	-	dru-
hý	 v	 juniorech	 a	 kanoistka	 Húsková	 na	 třetí	
příčce.	Podíl	na	12.	místě	má	desítka	pádlují-
cích,	tedy	o	dva	více,	než	v	roce	minulém:

	 2.	místo		Zalubil	Jiří	00	(210	bodů)
	 3.	místo		Húsková	Veronika	01	(116	bodů)
	 8.	místo		Pavlíček	Jan	04	(134	bodů)
	 8.	místo		Krušina	Filip	00	(60	bodů)
	11.	místo		Húsek	Josef	03	(118	bodů)
	15.	místo		Kyselá	Vendula	01	(32	bodů)
	24.	místo		Pavlíčková	Anna	04	(24	bodů)
	27.	místo		Kusák	Jiří	03	(10	bodů)
	39.	místo		Váverka	Ondřej	02	(5	bodů)
	41.	místo		Pojezný	Jan	01	(5	bodů)

Klára Silnicová se stala v Japonsku mistryní světa do 23 let v raf-
tingu

Tomáš Cícha, Jan Pavlíček a Michal Pjajčík pod vedením trenéra Víta Pjajčíka v říjnu 
úspěšně reprezentovali Moravu v Polsku

SPORT
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1. Sparta	Praha 3477 10. Kojetín 950 19. Jablonec/Nisou 532 28. Písek 203
2. Sezemice 1883 11. Černožice 800 20. Modřany 440 29. Kadaň 202
3. Nymburk 1787 12. Ostrožská	Nová	Ves 714 21. VS	Olomouc 375 30. Králův	Dvůr 52
4. KVS	Praha 1593 13. Žamberk 685 22. Sedlec 361 31. KK	Olomouc 43
5. Přerov 1390 14. Ústí/Labem 669 23. Poděbrady 343 32. Litovel 41
6. Děčín 1282 15. Plzeň 658 24. Liberec 294 33. KVS	Hranice 26
7. Sedlčany 1259 16. Hradec	Králové 586 25. Slovan	Hranice 234 34. Brno 14
8. Chomutov 1193 17. Týn/Vltavou 572 26. Předměřice 227 35. Beroun 2
9. USK	Praha 952 18. Zbraslav 536 27. Sokol	Pražský 227

V	 regionální	 Velkomoravské	 lize	 skončila	 Ostrožská	 Nová	
Ves	před	Přerovem,	druhá	za	Kojetínem.	V	žebříčcích	jednotliv-
ců	kralovali	osmiletý	benjamínek	Jiří	Uvíra	z	Kudlovic,	sedmi-
letá	benjamínka	Bára	Jančová	z	Prakšic,	devítiletý	benjamínek	
Adam	Kusák	z	Uherského	Hradiště,	 jedenáctiletý	benjamínek	
Tomáš	 Cícha,	 jedenáctiletá	 benjamínka	 Denisa	 Krušinová	 ze	
Zlechova,	 dorostenka	 Veronika	 Húsková	 mezi	 kanoistkami	
a	juniorský	kanoista	Jiří	Zalubil	z	Mařatic.	Celkem	bodovalo	35	
pádlujících	ONV.

Žebříček moravských oddílů Velkomoravské ligy
Kanoistika	Kojetín	 1401	bodů
Ostrožská	Nová	Ves	 1114,5	bodu
TJ	Spartak	Přerov	 1046,5	bodu
KVS	Hranice	 357	bodů
KRK	Slovan	Hranice	 263,5	bodu
Vodní	sporty	Olomouc	 185	bodů
Lodní	Sporty	Brno	 86,5	bodu
TJ	Vodní	sporty	Litovel	 72	bodů

Vít Pjajčík

SPORT

novoveští dragoni završili sezonu nominací na mS
Letošní	 sezona	 novoveského	 dragonského	 oddílu	 se	 nesla	

v	duchu	stříbrných	medailí.	Novoveští	dragoni	znovu	dokázali,	
že	jsou	medailoví	hráči	a	po	celou	sezonu	si	udrželi	medailové	
pozice.	Celkově	v	národním	poháru	skončili	na	druhém	místě,	

ženská	posádka	na	místě	třetím.	Zúčastnili	jsme	se	všech	závodů	
v	rámci	národního	poháru,	do	jehož	řady	zapadá	i	Mistrovství	
Moravy,	 které	 se	 každoročně	 pořádá	 na	 novoveském	 jezeru.	
Neodrazuje	 je	 ani	 čím	 dál	 horší	 dopravní	 dostupnost	 jezera.	
Novoveské	závody	mají	své	specifikum,	rozhodně	oplývají	svým	
„genius	 loci“,	díky	kterému	se	 sem	sjíždějí	 závodníci	 ze	všech	
konců	republiky,	dokonce	i	závodníci	zahraniční.

Vrcholem	dračí	sezony	je	Mistrovství	republiky	v	Račicích,	
které	 se	 letos	 konalo	 9.	 9.	 2017.	 Ještě	 v	 rozjížďkách	 měly	 po-
sádky	MIX,	OPEN	i	WOMEN	pocit,	že	si	letos	už	svůj	kousek	
štěstí	vybraly.	Přestože	se	do	finálových	jízd	musely	probojovat	

přes	opravné	 jízdy,	 jejich	úsilí	bylo	 znovu	korunováno	medai-
lemi.	 Na	 lodi	 SMALL	 BOAT-	 MIX	 dokonce	 natolik	 cennou,	
že	nám	zajistila	nominaci	na	Mistrovství	světa	2018	v	Szegedu.	
Po	letošním	francouzském	Divonne	les	Bains,	kde	se	konal	17.	

klubový	 evropský	 šampionát	 EDBF,	 na	 kterém	 naše	 posádka	
získala	 bronz,	 je	 to	 naše	 další	 zahraniční	 angažmá.	 Naprosto	
poslední	závod	celé	sezony	národního	poháru,	a	to	500	m	MIX	
ve	dvacítkové	lodi,	vynesl	posádce	zlato.	Úspěšnou	sezonu	jsme	
zakončili	tímto	triumfem.	Tréninky	však	pokračovaly	dál,	dokud	
to	dovolovalo	počasí.	Tréninkové	jízdy	ukončila	chvilková,	zato	
dost	vydatná	nepřízeň	počasí.	Vichřice	si	pohrála	s	naší	lodí	jak	
s	papírovou	lodičkou,	odhodila	ji	na	blízké	kovové	sloupky	a	po-
škodila	její	dno.	Je	to	už	druhá	nepřízeň	osudu	vůči	naší	lodi.	Tu	
první	–	požár	jsme	ustáli	s	grácií,	ustojíme	i	tuto.

Markéta Frantová
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společenská kronika

Společenská kronika
říjen - listopad - prosinec 2017

70 let
	 3.	10.		 Jiřina	Ivančová	 Školní	965
	 12.	10.	 Michal	Herbánský	 Obecnice	546
	 28.	10.	 Marie	Šopíková	 Chaloupky	99
	 10.	11.	 Anna	Bartková	 Zahradní	891
	 17.	11.	 Miroslav	Galuška	 Záhumení	647
	 21.	11.	 Karel	Koníček	 Sadová	859
	 27.	11.	 Anna	Vymazalová	 Polní	836
	 1.	12.	 Antonín	Hráček	 Záhumení	333
	 1.	12.	 Zdenka	Otrusinová	 Kunovská	83
	 8.	12.	 Miroslava	Kumbárová	 Dolní	313
	 18.	12.	 Pavel	Orlík	 Květná	862

75 let
	 1.	10.	 Jiřina	Čápková	 Záhumení	349
	 23.	10.	 Marie	Omelková	 Dolní	503
	 21.	11.	 Jaroslava	Slováčková	 Chylická	127
	 24.	11.	 Marie	Mašová	 Chylická	203
	 1.	12.	 Ludmila	Mazurová	 Obecnice	592
	 26.	12.	 Zbyněk	Müller	 Mírová	919

80 let
	 14.	10.	 Leopold	Basovník	 Hřbitovní	264
	 22.	10.	 Antonín	Vitek	 Nádražní	220
	 3.	11.	 Drahomíra	Červenková	 Chříb	221
	 5.	12.	 Ludvík	Galuška	 Záhumení	291
	 6.	12.	 Ludmila	Ťoková	 				Sadová	854	
																																															-	t.č.	DD	Buchlovice
	 28.	12.	 Antonín	Čápek	 Záhumení	349

85 let 
	 15.	12.	 Zdenka	Pavlásová	 Školní	965

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

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

88 let
	 26.	10.	 Marie	Mičolová	 Osvobození	192

89 let
	 3.	10.	 Marie	Niklová	 Nivky	707
	 28.	10.	 Květoslava	Lagová	 Sadová	857
	 21.	12.	 Božena	Sovová	 Kopanice	104

92 let
	 29.	10.	 Vlasta	Ondračková	 Nivky	426

94 let
	 3.	11.	 Ludmila	Vavřincová	 U	Ráje	338

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

Zlatá svatba
	 14.	10.		 František	a	Jiřina	Fojtovi	 Chříb	231
	 14.	10.		 Antonín	a	Ludmila	Bobkovi	 Dědina	25
	 18.	11.	 Josef	a	Ludmila	Janečkovi	 Příčná	809

Svatba
	 30.	9.		 Ivana	Hélová	 Na	Hrázi	269	
	 	 Pavel	Juračka	 Uherské	Hradiště
	 30.	9.	 Michaela	Botková	 Za	Kostelem	511	
	 	 Antonín	Benedík	 Hrubá	Vrbka
	 4.	11.	 Lenka	Žáčková	 Uherské	Hradiště	
	 	 Martin	Vítek	 Chylická	136

Narození
	 28.	9.	 David	Povalač	 Dědina	161
	 25.	10.		 Štěpán	Majerčák	 Chříb	194
	 20.	11.	 Dominik	Stužka	 Mírová	917
	 25.	11.	 Bruno	Hábl	 Dědina	137
	 29.	11.	 Tomáš	Peprníček	 Na	Rybníčku	328

                        Úmrtí:
			 3.	11.	 Josef	Čevela		 (1939)	 Dědina	14

Zlatá svatba  
Josef a Ludmila  

Janečkovi



35www.onves.cz        profil

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

VEČER MARIE ZELENÉ
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