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Letošní ples SRPŠ a obce, který proběhl v sobotu 20. ledna,  
byl opět velmi vydařený. Velký úspěch mělo tradiční 

předtančení žáků devátých tříd.



FAŠANK
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Vážení spoluobčané,
je krátce po fašanku a pomalu se blíží Velikonoce. Je také 

krátce po události, která rozvířila hladinu veřejného mínění nejen 
v naší obci, ale v celé naší republice. Mám na mysli volby prezi-
denta České republiky. Nepřísluší mi nijak rozebírat a komentovat 
jejich výsledek nebo průběh. Chtěl bych se pozastavit nad jedním 
aspektem, který někteří vidí jako pozitivní, jiní však o něm po-
chybují. Ty pochybnosti pramení ze sto let trvající tradice. V od-
kazu, který nám zanechali „muži října“ při vzniku samostatného 
Československa. Ten odkaz se nazývá parlamentní (zastupitelská) 
demokracie. Tehdy, po třech stech letech vlády osvíceného monar-
chy, byl v roce 1918 zvolen model, kdy si občané měli vládnout 
prostřednictvím svých zástupců, které ze svého okolí znali, a kte-
rým důvěřovali. Po sto letech (s totalitními přestávkami) mám 
dojem, že lidé přestali svým zástupcům důvěřovat a stále častěji 
se ozývají hlasy o přímých volbách a o všeobecném referendu na 
cokoli. Důsledkem takového volání bylo i uzákonění přímé volby 
prezidenta. A v tom, podle mne, spočívá problém. Přímo volený 
prezident se do zastupitelské demokracie jaksi nehodí. Přísahá na 
ústavu, která mu, rádoby svrchovanému vládci volenému lidem, 
oklešťuje pravomoci. K čemu pak může docházet, bohužel u nás 
i dochází, je deformace ústavních zvyklostí a zmatení mysli lidí, 
kteří najednou nevědí, co si mají myslet. Nevěří Parlamentu, který 
si nota bene sami zvolili a jsou rozděleni mezi sebou a do krve se 
hádají o názorech na prezidenta (a jeho vládnutí), kterého si ale 
také sami zvolili. Je to nostalgie po osvíceném mocnáři? Nebo si 
Češi neumí sami vládnout, jak se v okolních státech šušká? Ne-
vím. Každopádně je pro zastánce parlamentarismu k zamyšlení, 
proč tolik lidí stále hlasitěji volá po přímé demokracii, v České 
kotlině dost netradiční.

Prezidentský systém je legitimní a mnohde fungující. Potom je 
třeba změnit ústavu a dát prezidentovi absolutní rozhodovací pra-
vomoci. Ostatně tuto tradici mají od svého vzniku v osmnáctém 
století Spojené státy americké, v Evropě je pak ve Francii nebo 
v Rusku. Jsou státy, jako například sousední Slovensko nebo Ra-
kousko, kde je tradice parlamentní demokracie a také prezident 
je volený přímo. Je pak na zralosti národa a zvolného prezidenta, 
jak nejvyšší zákon – ústavu  - ctí a dodržuje. Asi se ptáte, proč 
o tom v úvodníku Profilu píšu? Důvod je prostý. Objevují se stále 
hlasitější úvahy o referendu k vystoupení z EU nebo hlasy o pří-
mé volbě hejtmanů nebo starostů. Mám velkou obavu, že obojí je 
jen obrovská populistická bublina a v podstatě i jasné vyjádření 
strachu z nepřímé demokracie. V případě (jakéhokoli) referenda 
je moje obava opřená o zkušenost z manipulace médií a „fake 
news“ z internetových serverů. Ty dokáží mistrně manipulovat ve-
řejným míněním a vytvářet neexistující problémy z neexistujících 
věcí a dělat z lidí ustrašené a nemyslící stádo. Bez podrobných 
a objektivních informací se nedá rozumně rozhodovat. V případě 
dalších přímých voleb je to podobné, jako u voleb prezidentských. 
Za prvé dojde k obrovskému rozeštvání lidí mezi sebou, za druhé 
bez naprosto zásadní změny zákona o krajích nebo obcích zůstane 
hejtman či starosta generál bez vojska. Může se z něj stát ubohá, 
bezmocná loutka v rukách zastupitelstva s jinou politickou orien-
tací. Jen pro příklad. Přímo zvolený starosta, jasně vyhraněný soci-
ální demokrat nebo komunista mezi dvaceti zastupiteli s převahou 
ODS a TOP09. Za současného znění zákona o obcích  - chudák 
chlap (nebo dáma)!

Můžete namítnout, že na obci se přece politika nedělá. Kanál, 
vodovod nebo silnice nejsou ani pravicové ani levicové. Snad tam, 
kde se nevolí rada (obvykle do 1500 – 2000 obyvatel) tomu tak 

 Slovo starosty

může být. Pokud se volí 7, 9 nebo 11 zastupitelů, volí je občané 
„na přímo“, a veškeré dění v obci vykonávají tito zastupitelé. Tady 
je osobnost starosty pravděpodobně velmi zásadní. Jiné je to v pří-
padě větších obcí a měst, kdy do rozhodování vstupuje také rada. 
V tomto případě nastává výše citovaný stav. Občané nevolí staros-
tu („prezidenta“), občané volí zastupitelstvo, které ze svého středu 
vybírá a volí starostu, jako reprezentanta obce navenek. Člověka, 
který stojí v čele všech zastupitelů. 

Toto je, myslím, jádro veškerých nepochopení, se kterými jsem 
se při svém působení ve funkci starosty setkal. Znovu a znovu mu-
síme vysvětlovat, že si u nás v komunálních volbách občané nevolí 
ani starostu, ani zastupitele přímo. Kandidátní listiny podávají 
politické strany a uskupení, ony pak získají určitý počet mandátů 
a z těchto mandátů (zastupitelů) se volí vedení obce (rada) v čele 
se starostou. Lidé prostřednictvím voleb delegují do rukou svých 
zástupců veškeré pravomoci, které jim při veřejné správě podle zá-
konů náleží. Volání po všech možných referendech a přímých vol-
bách je možné vnímat i jako alibismus a vzdávání se odpovědnosti 
za svá rozhodnutí. 

Je krátce po prezidentských volbách, mnozí volají po posíle-
ní „přímé demokracie“. Je otázkou, zda je toto volání skutečně 
upřímné nebo je to skrytá snaha po zavedení autoritářského způ-
sobu řízení. Milí spoluobčané, možná se do podzimu zdá ještě 
dlouhá doba. Přesto vás prosím, abyste nad komunálními volba-
mi přemýšleli už dnes. Možná ve dvou rovinách. Nejen koho a na 
které listině budete volit, ale třeba i o tom, jestli vy sami nechcete 
pomoci své obci a kandidovat do obecního zastupitelstva. 

Vážení spoluobčané, přeji vám do dalších dnů vše dobré. Hod-
ně klidu a optimismu a méně vášní a rozmíšek.

Pavel Botek

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 14. 12. 2017 se konalo  
19. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 6	 schválené	

radou	 obce	 č.	 73	 dne	 10.	 10.	 2017		
zohledňující	 přijaté	 dotace	 na	 volby	
do	 PS	 PČR	 a	 dotace	 na	 opravu	 ka-
menného	kříže	v	ulici	Lhotská,

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 7	 schválené		
radou	 obce	 č.	 75	 dne	 7.	 11.	 2017	 tý-
kající	 se	 navýšení	 příjmů	 z	 prodeje	
pozemků,

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 8	 schvále-
né	 radou	 obce	 č.	 77	 dne	 5.	 12.	 2017		
zohledňující	přijetí	dotace	pro	základ-
ní	 školu	 ze	 státního	 rozpočtu	 Minis-
terstva	školství,	kterým	se	zvyšují	cel-
kové	příjmy	o	4	595	825	Kč,	 celkové	
výdaje	se	snižují	o	4	787	813	Kč	a	cel-
kové	 financování	 rozpočtu	 se	 snižuje	
o	9	383	638	Kč,

•	 Výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 základní	
školy	za	rok	2016/2017,

•	 informace	o	dílčím	přezkoumání	hos-
podaření	 Obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
za	první	pololetí	2017,

•	 Výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 mateřské	
školy	za	rok	2016/2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
v	souladu	s	usnesením	č.	ZO19/2017/8	

upravený	 rozpočet	 roku	 2017	 v	 těchto		
závazných	ukazatelích:
Příjmy upravené celkem  58 053 800 Kč

z toho:
Daňové příjmy    45 605 000 Kč
Nedaňové příjmy    7 647 000 Kč
Kapitálové příjmy     1 780 000 Kč
Přijaté dotace     3 021 800 Kč
Výdaje upravené celkem  97 531 187 Kč
z toho:
Doprava    8 779 200 Kč
Vodní hospodářství  7 400 000 Kč
Vzdělání   5 069 000 Kč
Kultura, církve  
a sdělovací prostředky   3 659 160 Kč
Tělovýchova  
a zájmová činnost  2 517 300 Kč
Bydlení, komunální služby  
a územní rozvoj   4 045 000 Kč
Ochrana životního  
prostředí   3 550 914 Kč
Sociální péče a pomoc    73 000 Kč
Civilní připravenost  
na krizové stavy    10 000 Kč
Požární ochrana a IZS  1 892 500 Kč
Státní moc, státní správa,  
samosp. a pol. strany   58 736 113 Kč
Finanční operace   1 727 000 Kč
Vratky a ostatní transfery   72 000 Kč
Financování rozpočtu  
upravené celkem   39 477 387 Kč
z toho:
Krátkodobé financování 10 920 387 Kč
Dlouhodobé financování  29 417 000 Kč

Splátky dlouhodobých  
půjčených prostředků    - 860  000 Kč

Upravený	 rozpočet	 obce	 bude	 zpraco-
ván	 pro	 informační	 systém	 dle	 platné	
legislativy:
•	 v	 souladu	 s	 nařízením	 vlády	

č.	318/2017	Sb.	od	1.	1.	2018	odměnu	
neuvolněných	 zastupitelů	 (mimo	 ne-
uvolněného	 starosty)	 v	 maximálních	
hodnotách,

•	 v	 souladu	 s	 §	 72	 odst.	 4),	 §	 74	 odst.	
1)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.	 o	 obcích	
(obecní	 zřízení)	 a	 s	 nařízením	 vlády	
č.	318/2017	Sb.	od	1.	1.	2018	odměnu	
neuvolněného	starosty	ve	výši	18	896	
Kč,

•	 rozpočet	 základní	 a	 mateřské	 školy	
pro	rok	2018,

•	 rozpočet	obce	na	rok	2018	v	těchto	zá-
vazných	ukazatelích:

Příjmy celkem    57 310 000 Kč
z toho:
Daňové příjmy    46 720 000 Kč
Nedaňové příjmy    9 300 000 Kč
Kapitálové příjmy     100 000 Kč
Přijaté dotace     1 190 000 Kč

Výdaje celkem   52 570 000 Kč
z toho:
Doprava    11 410 000 Kč
Vodní hospodářství   7 820 000 Kč
Pošta – Partner   470 000 Kč
Vzdělání   4 100 000 Kč
Kultura, církve  
a sdělovací prostředky   3 060 000 Kč
Tělovýchova a zájmová  
činnost  8 390 000 Kč
Bydlení, komunální služby a územní 
rozvoj   4 200 000 Kč
Ochrana životního 
 prostředí   3 670 000 Kč
Sociální péče a pomoc    100 000 Kč
Civilní připravenost  
na krizové stavy    20 000 Kč
Požární ochrana a IZS   600 000 Kč
Státní moc, státní správa,  
samosp. a pol. strany   7 360 000 Kč
Finanční operace    1 250 000 Kč
Vratky a ostatní transfery   120 000 Kč

Financování rozpočtu  
celkem   - 4 740 000 Kč
z toho:
Krátkodobé financování  1 967 000 Kč 
Dlouhodobé financování   - 6 707 000 Kč

Rozpočet	obce	bude	zpracován	pro	infor-
mační	systém	dle	platné	legislativy:
•	 odkoupení	 části	 pozemků	 níže	 uve-

dených	 vlastníků	 za	 cenu	 15	 Kč/m2 
s	 tím,	že	náklady	spojené	s	odkupem	
hradí	kupující	strana.	Přesná	identifi-
kace	výměr	a	cen	částí	pozemků	tvoří	
přílohu	č.	3	tohoto	usnesení.	Zastupi-
telstvo	obce	ukládá	starostovi	podpis	
kupních	smluv.

Jméno
Vyskočilová	Blanka
Galušková	Vlasta
Vlachová	Ludmila
Tesařová	Helena
Ing.	Kusáková	Miroslava
MUDr.	Kusáková	Jarmila
Miklíčková	Božena
Durnová	Ludmila
Inemanová	Marie
Hanáček	Antonín
Botková	Jana
Glacová	Věra
Húsek	Josef
Halamíčková	Marie
Kožík	František
Přikrylová	Eva
MUDr.	Jelénková	Ludmila
Bezděk	Antonín
Bubeník	Milan
Crlová	Věra
Dufková	Marie
Hanáková	Marie
Straka	Miroslav
Žajdlíková	Marie
JUDr.	Jordán	Karel
Bursík	Daniel

•	 nezveřejnit záměr	 směny	 pozemku	
obce	v	obdobné	výměře	a	ceně	s	část-
mi	pozemků	pana	Jaroslava	Beneše,	

•	 směnu	pozemku	obce	par.	č.	5093/23	
o	 celkové	 výměře	 2m2	 vzniklého	 no-
vým	 GP	 č.	 1169-13/2017	 z	 pozemku	
par.	č.	5093/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	pozemek	par.	č.	5093/24	o	cel-
kové	 výměře	 2m2	 vzniklý	 novým	 GP	
č.	 1169-13/2017	 z	 pozemku	 par.	 č.	
5093/17	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
s	 panem	 Vlastimilem	 Strakou	 s	 tím,	
že	náklady	spojené	s	převodem	nemo-
vitosti	hradí	obě	strany	rovným	dílem,

•	 směnu	pozemku	obce	par.	č.	5093/25	
o	celkové	výměře	2	m2	vzniklého	no-
vým	 GP	 č.	 1169-13/2017	 z	 pozem-
ku	 par.	 č.	 5093/1	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	
Nová	Ves	za	pozemek	par.	č.	5093/26	
o	 celkové	 výměře	 2m2	vzniklý	 novým	
GP	 č.	 1169-13/2017	 z	 pozemku	 par.	
č.	5093/19	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
s	panem	Janem	Štětinou	s	tím,	že	ná-
klady	spojené	s	převodem	nemovitosti	
hradí	obě	strany	rovným	dílem,

•	 směnu	 pozemku	 obce	 par.	 č.	 5108/4	
o	 celkové	 výměře	 13	 m2	 Ostrožská	
Nová	Ves	za	pozemek	4547/26	v	k.	ú.	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 výměře	 1	 198	
m2,	 5083/9	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 o	 výměře	 42	 m2,	 5083/11	 v	 k.	 ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	výměře	4	m2,	za-
psanými	na	LV	č.	 3396	pro	k. ú. Os-
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trožská	 Nová	 Ves	 ve	 vlastnictví	 ČR,	
ŘSD	ČR	a	dále	 za	pozemky	parc.	 č.	
252/8	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 o	 výměře	 3	 m2,	 252/9	 v	 k.	
ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	výměře	1	m2	a	2210/3	v	k.	ú.	Chylice	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	
427	m2	zapsanými	na	LV	č.	2195	pro	
k.	 ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 ve	 vlastnictví	 Ředitelství	 silnic	

a	dálnic	ČR	s	tím,	že	náklady	spojené	
s	 převodem	 nemovitosti	 hradí	 obě	
smluvní	strany	stejným	dílem,

•	 nezveřejnit na	 úřední	 desce	 záměr	
prodeje	pozemku	obce	par.	č.	1156/2	
o	celkové	výměře	4	m2	manželům	Ma-
rii	 a	 Vratislavovi	 Hřibovým	 za	 cenu	
276 Kč/m2	bez	DPH	s	tím,	že	náklady	
spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	
kupující	 a	 k	 výsledné	 ceně	 bude	 zá-

konná	sazba	DPH	připočtena.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
•	 v	 souladu	 s	 §	 84	 odst.	 2)	 písmeno	

p)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.	 o	 obcích	
(obecní	zřízení)	od	1.	1.	2018	se	vzni-
kem	 pracovněprávního	 vztahu	 mezi	
obcí	 a	 členy	 zastupitelstva	obce:	 Ing.	
Tomáš	Margetík,	PhDr.	Vladimír	Te-
ťhal,	Marek	Tvrdoň.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 5. 12. 2017 se konalo  

77. zasedání rady
Rada schválila:
•	 přijetí	 neinvestiční	 dotace	 ze	 státní-

ho	 rozpočtu	 pro	 základní	 školu	 ve	
výši	448	714,80	Kč.	Rada	obce	ukládá	
připravit	rozpočtové	opatření	č.	8	zo-
hledňující	přijetí	této	dotace,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
kabelového	 vedení	 NN	 na	 pozemku	
parc.	č.	5093/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	cenu	726	Kč	vč.	DPH	se	spo-
lečností	E.	ON	Distribuce,	a.	s.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 Smlouvu	o	zřízení	věcného	břemene	-	
betonový	sloup,	venkovní	vedení	NN,	
uzemnění	u	RD	manželů	Jančářových	
na	 pozemcích	 parc.	 č.	 5255	 a	 5256	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	2	
662	Kč	vč.	DPH	se	společností	E.	ON	
Distribuce,	 a.	 s.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
kabelového	 vedení	 NN,	 pojistková	
skříň	u	RD	pana	Zalubila	na	pozem-
cích	parc.	č.	5612/4	a	5618/1	v	k.	ú.	Os-
trožská	Nová	Ves	za	cenu	4	840	Kč	vč.	
DPH	se	společností	E.	ON	Distribu-
ce,	a.	s.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
kabelového	 vedení	 NN,	 pojistková	
skříň	u	RD	manželů	Frýzových	na	po-
zemku	parc.	č.	5623	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	za	cenu	2	420	Kč	vč.	DPH	
se	společností	E.	ON	Distribuce,	a.	s.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
kabelového	 vedení	 NN,	 pojistková	
skříň	u	RD	pana	Kunovjánka	na	po-
zemku	parc.	č.	5618/1	v	k.	ú.	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 za	 cenu	 1	 452	 Kč	 vč.	
DPH	se	společností	E.	ON	Distribu-
ce,	a.	s.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
kabelového	 vedení	 NN,	 pojistková	
skříň	u	RD	pana	Hábla	na	pozemku	
parc.	č.	5618/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	cenu	1	452	Kč	vč.	DPH	se	spo-

lečností	E.	ON	Distribuce,	a.	s.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
kabelového	 vedení	 NN,	 pojistková	
skříň	u	RD	manželů	Mikoškových	na	
pozemku	 parc.	 č.	 5618/1	 v	 k.	 ú.	 Ost-
rožská	Nová	Ves	za	cenu	1	452	Kč	vč.	
DPH	se	společností	E.	ON	Distribu-
ce,	a.	s.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 právu	 provést	 stavbu	 na	
pozemcích	parc.	č.	824/1	a	302	v	k.	ú.	
Chylice	zaslanou	manžely	Omelkový-
mi.	Rada	obce	pověřuje	starostu	pod-
pisem	smlouvy,

•	 podpis	Dodatku	č.	1	ke	Smlouvě	o	za-
jištění	zpětného	odběru	elektrozaříze-
ní.	Rada	obce	pověřuje	starostu	pod-
pisem	dodatku,

•	 Smlouvu	 o	 zájezdovém	 vystoupení	
Perníková	chaloupka	dne	11.	2.	2018	
zaslanou	Národním	divadlem	Brno	za	
cenu	15	000	Kč	+	18	%	z	hrubé	tržby	
(poplatek	 DILIA).	 Rada	 obce	 pově-
řuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	Dodatku	č.	1	ke	kupní	smlou-
vě	 se	 společností	Dřevozpracující	 vý-
robní	družstvo.	Kupní	cena	se	snižuje	
o	 47	 115	 Kč	 vč.	 DPH	 na	 celkových	
4	815	899	Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	po-
věřuje	starostu	podpisem	dodatku,

•	 podpis	Dodatku	č.	2	ke	Smlouvě	o	za-
jištění	služeb	pro	Českou	poštu	(pošta	
Partner)	týkající	se	vypovězení	smlou-
vy.	Rada	obce	pověřuje	starostu	pod-
pisem	dodatku,

•	 podpis	Dodatku	č.	3	ke	Smlouvě	o	za-
jištění	služeb	pro	Českou	poštu	(poš-
ta	 Partner)	 týkající	 se	 prodeje	 losů.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	dodatku,

•	 nepeněžitý	dar	pro	Ing.	Ivo	Mikošku	
ve	výši	3	000	Kč	na	pořádání	IV.	roč-
níku	turnaje	ve	stolním	tenise	dne	30.	
12.	2017,

•	 navýšení	 ročních	 členských	 poplatků	
knihovny	 od	 roku	 2018.	 Rada	 obce	
schvaluje	 novou	 půjčovní	 dobu	 od	
ledna	1.	1.	2018,

•	 odpis	 pohledávky	 ve	 výši	 1363,50	 Kč	
paní	Zuzany	Skopalové	z	důvodů	ne-
vymahatelnosti,

•	 poskytnutí	nepeněžního	daru	na	občer-
stvení	pro	účinkující	na	vánočním	kon-
certu	v	kostele	sv.	Václava	30.	12.	2017,

•	 nabídku	 pana	 Lukáše	 Pavláska	 na	
uspořádání	představení	Kdo	nepláče,	
není	 Čech	 v	 termínu	 19.	 1.	 2018	 za	
cenu	22	000	Kč	+	doprava,

•	 nabídku	pana	Jiřího	Hadaše	na	uspo-
řádání	 představení	 pro	 děti	 za	 cenu	
10	000	Kč	v	termínu	7.	1.	2018,

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 8	 týkající	 se	
příjmu	dotace	 z	Ministerstva	 školství	
pro	ZŠ	ve	výši	449	000	Kč	a	výdaje	do-
tace	základní	škole	ve	stejné	výši,

•	 termín	 a	 program	 19.	 zastupitelstva	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 které	 se	
bude	konat	dne	14.	12.	2017	od	17	ho-
din	 v	 restauraci	 Golf	 Resort	 Jezera.	
Rada	obce	ukládá	informovat	občany	
způsobem	obvyklým	o	termínu	konání	
zastupitelstva	obce,

•	 žádost	o	poskytnutí	finanční	odměny	
pro	 ředitelku	 základní	 školy	 za	 rok	
2017,

•	 přidělení	 parkovacích	 míst	 v	 ulici	
Sadová	 dle	 žádostí.	 Rada	 obce	 uklá-
dá	 informovat	 žadatele	 o	 přidělení	
parkovacího	 místa	 a	 vyzvat	 žadatele	
k	 úhradě	 poplatku	 předem.	 Cena	 za	
parkovací	 místo	 je	 stanovena	 vyhláš-
kou	 obce	 č.	 2/2015	 čl.	 17	 odst	 2a)	
na	1	200	Kč/	rok,

•	 poskytnutí	nepeněžitého	daru	na	ple-
sy	 a	 soutěže	 pořádané	 v	 Ostrožské	
Nové	 Vsi	 do	 výše	 1000	 Kč	 a	 na	 ples	
obce	a	SRPŠ	do	výše	5	000	Kč.	Rada	
obce	 schvaluje	 poskytnutí	 věcného	
daru	 do	 tomboly	 ve	 výši	 500	 Kč	 na	
plesy	 konané	 mimo	 obec	 Ostrožská	
Nová	Ves,

•	 žádost	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 snížení	 ná-
jmu	za	sportovní	halu	z	15	000	Kč	na	
10	 000	 Kč	 v	 den	 konání	 Hasičského	
plesu	3.	2.	2018,

•	 návrhy	místních	poplatků	stočného	na	
rok	2018	beze	změn.	Rada	obce	uklá-
dá	 vyvěsit	 ceník	 poplatků	 na	 úřední	
desce	po	dobu	30	dnů.

Rada ukládá:
•	 vyvolat	 jednání	 se	 zástupci	 Římsko-

katolické	 farnosti	 o	 pozemcích	 malé	
výměry,
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•	 vyzvat	 spolek	 Medovníček	 k	 předlo-
žení	 aktivit	 na	 rok	 2018.	 Rada	 obce	
ukládá	vyhodnotit	aktivity	na	rok	2018.	
Rada	 obce	 schvaluje	 podpoření	 jed-
notlivých	akcí	v	roce	2018	individuálně	
na	základě	žádosti	a	rozhodnutí	rady.	
Rada	obce	ukládá	vyhodnotit	na	kon-
ci	roku	2018	akce	spolku	Medovníček	
a	 na	 základě	 výsledků	 zvážit	 způsob	
podpory	spolku	formou	dotace,

•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	prostor	na	
adrese	Dědina	787,

•	 oslovit	 vlastníky	 pozemků	 parc.	
č.	4205,	4218	a	4233	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	s	žádostí	o	možnost	odpro-
deje	 pozemků	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves,

•	 pověřit	předsedy	a	členy	jednotlivých	
inventarizačních	 komisí	 k	 provedení	
dle	plánu	inventarizace.

Dne 19. 12. 2017 se konalo  
78. zasedání rady

Rada schválila:
•	 schvaluje	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcné-

ho	 břemene	 kabelového	 vedení	 NN,	
pojistkové	 skříně	 na	 pozemku	 parc.	
č.	5618/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,	
RD	pan	Kopeček	za	cenu	1	452	Kč	vč.	
DPH	se	společností	E.	ON	Distribu-
ce,	a.	s.	Rada	obce	ukládá	zajistit	do-
plnění	potřebných	údajů	do	smlouvy.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
kabelového	 vedení	 NN,	 pojistkové	
skříně	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 5083/1	
v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,	pan	Hy-
rák	za	cenu	4	840	Kč	vč.	DPH	se	spo-
lečností	E.	ON	Distribuce,	a.	s.	Rada	
obce	ukládá	zajistit	doplnění	potřeb-
ných	 údajů	 do	 smlouvy.	 Rada	 obce	
pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	
věcného	 břemene	 přeložka	 kabelo-
vého	vedení	NN	v	ulici	Školní	na	po-
zemku	parc.	č.	5232	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	za	cenu	6	050	Kč	vč.	DPH	
se	společností	E.	ON	Distribuce,	a.	s.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 č.	 1237	 o	 odvozu	 a	 likvida-
ci	 odpadů	 ze	 sběrných	 dvorů	 zasla-
né	 společností	 Sběrné	 suroviny	 UH,	
s.	r.	o.		za	cenu	1	570	804	Kč	vč.	DPH.	
Rada	obce	schvaluje	Dohodu	o	faktu-
raci	 podle	 smlouvy	 o	 likvidaci.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy	a	dohody,

•	 Dodatek	 ke	 Smlouvě	 č.	 14000074,	
14000075	zaslaný	společností	Energie	
Pro	s.	 r.	o.	 týkající	 se	 snížení	 stálého	
měsíčního	 platu	 za	 10PM	 na	 0	 Kč	
a	zkrácení	platnosti	smluvního	vztahu	
do	31.	12.	2018,

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 nájmu	 pozemků	
s	 TJ	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 (Kanoisti-
ka),	 ve	 kterém	 je	 zohledněna	 změna	

vlastnictví	 daných	 pozemků.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy.

Rada obce ukládá:
•	 zkontrolovat	splnění	jednotlivých	po-

ložek	reklamace	stavby	„Areálu	obec-
ního	 úřadu“	 společnosti	 WV	 Wachal	
a.	s.,

•	 vyplnit	 zdravotnickému	 zařízení	
PAHOP,	 Zdravotní	 ústav	 paliativní	
a	hospicové	péče,	z.	ú.	předložený	do-
tazník	k	rozvojovému	záměru	o	zříze-
ní	odlehčovací	 služby.	Rada	obce	vy-
dává	kladné	stanovisko	k	potřebnosti	
služby	v	daném	území	bez	případného	
spolufinancování.

Rada obce ruší:
•	 usnesení	RO74/2017/4f	ze	dne	10.	10.	

2017.	Rada	obce	v	souladu	s	§	102	odst.	
3	 zákona	 o	 obcích	 schvaluje	 odkup	
chodníku	 od	 manželů	 Bobkových	 za	
cenu	201	117	Kč.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	kupní	smlouvy.

Dne 9. 1. 2018 se konalo  
79. zasedání rady

Rada schválila:
•	 Smlouvu	 o	 dílo	 –	 deratizační	 práce	

v	obci	za	cenu	do	20	570	Kč	vč.	DPH	
s	panem	Bronislavem	Borským.	Rada	
obce	 pověřuje	 místostarostku	 podpi-
sem	smlouvy	o	dílo,

•	 Smlouvu	o	dílo	na	servis	výtahu	v	bu-
dově	 obecního	 úřadu	 se	 společností	
Společnost	 LIFTMONT	 CZ	 s.	 r.	 o.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy	o	dílo,

•	 Servisní	smlouvu	na	vzduchotechniku	
v	budovách	obecního	úřadu	a	knihov-
ny	 se	 společností	 Buildeko,	 s.	 r.	 o.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Servisní	smlouvu	na	tepelná	čerpadla	
v	areálu	obecního	úřadu	se	společnos-
tí	Bosch	Termotechnika	s.	 r.	o.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 nabídku	 Hasičské	 vzájemné	 pojiš-
ťovny	 a.	 s.	 na	 havarijní	 pojištění	 do-
pravního	automobilu	Mercedes	Benz	
Sprinter	pro	jednotku	SDH	Ostrožská	
Nová	Ves	za	cenu	11	128	Kč	za	rok,

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
pro	rok	2018	ve	výši	7	000	Kč	Naději,	
pobočka	 Otrokovice.	 Rada	 obce	 po-
věřuje	místostarostku	obce	přípravou	
a	podpisem	Veřejnoprávní	smlouvy,

•	 žádost	o	pronájem	prostor	k	podniká-
ní	na	adrese	Dědina	787	na	základně	
zveřejněného	 záměru	 pronájmu	 pro-
stor	paní	Dorotě	Pátek	za	cenu	1	310	
Kč	 za	 měsíc	 +	 energie.	 Rada	 obce	
pověřuje	 starostu	 podpisem	 nájemní	
smlouvy,

•	 Rozpočtové	opatření	č.	10	k	rozpočtu	
obce	2017	zohledňující	vyrovnání	sku-
tečného	 čerpání	 rozpočtu	 obce	 k	 31.	

12.	2017.	Rada	obce	ukládá	informo-
vat	o	RO	č.	10	zastupitele	na	nejbliž-
ším	jednání	zastupitelstva,

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 1	 k	 rozpočtu	
obce	 2018	 týkající	 se	 přijaté	 dotace	
k	volbám	ve	výši	75	000	Kč.	Rada	obce	
ukládá	informovat	o	RO	č.	1	zastupi-
tele	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupitel-
stva.

Rada ukládá:
•	 zařadit	 žádost	 manželů	 Habartových	

do	přípravy	změny	č.	1	územního	plá-
nu.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 žá-
dost	manželů	Habartových	na	jednání	
zastupitelstva	obce,

•	 zařadit	žádost	GOLF	–	Jezera,	s.	r.	o.	
do	přípravy	změny	č.	1	územního	plá-
nu.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 žá-
dost	GOLF	–	Jezera,	s.	r.	o.,	Nádražní	
982,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 na	 jednání	
zastupitelstva	obce,

•	 předložit	 znalecký	 posudek	 části	 vo-
dovodní	 sítě	 v	 obci	 v	 ulicích	 Polní	
a	Školní	(nově	U	Svatých)	pro	nepe-
něžitý	 vklad	 majetku	 obce	 do	 SVK	
a.	 s.	 zaslaný	 společností	 Slovácké	
vodárny	 a	 kanalizace,	 a.	 s.	 Uherské	
Hradiště	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	obce.

Rada neschvaluje:
•	 Smlouvu	o	servisních	službách	k	ZTI	

v	areálu	obecního	úřadu	se	společnos-
tí	PASTOREK	VTP	s.	r.	o.	Rada	obce	
ukládá	zajistit	servis	zařízení	vlastními	
zaměstnanci,

•	 nabídku	společnosti	J.	D.	Production	
na	zhotovení	obrazové	mozaiky	obce	
v	délce	120	sekund	za	cenu	24	200	Kč.

Dne 23. 1. 2018 se konalo  
80. zasedání rady

Rada schválila:
•	 rozvojový	 záměr	 poskytovatelů	 soci-

álních	služeb,	který	bude	sloužit	jako	
příloha	k	žádosti	o	poskytnutí	finanč-
ních	 prostředků	 na	 sociální	 služby	
předložené	 Krajskému	 úřadu	 Zlín-
ského	kraje,	Odboru	sociálních	věcí,

•	 smlouvu	 na	 výrobu	 „Televizního	 mě-
síčníku	Ostrožské	Nové	Vsi“	pro	rok	
2018	za	cenu	199	650	Kč	vč.	DPH	za-
slanou	 společností	 J.	 D.	 Production,	
s.	r.	o.	

•	 Plán	 preventivní	 údržby	 veřejného	
osvětlení	 obce	 pro	 rok	 2018	 zaslaný	
společností	 ELTODO-CITELUM,	
s.	r.	o.

•	 na	 základě	 vyhlášky	 č.463/2017	 Sb.	
výši	 stravného	 za	 každý	 kalendář-
ní	 den	 pracovní	 cesty	 od	 1.	 1.	 2018	
v	 následujících	 částkách: a)	 93	 Kč,	
trvá-li	 pracovní	 cesta	 5	 až	 12	 hodin,	
b)143	 Kč,	 trvá-li	 pracovní	 cesta	 déle	
než	12	hodin,	nejdéle	však	18	hodin,	
c)	223	Kč,	 trvá-li	pracovní	cesta	déle	
než	18	hodin,
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Rada ukládá:
•	 podat	 realitní	 kanceláři	 Komplexní	

reality,	 s.	 r.	o.	nabídku	na	odkup	 ro-
dinného	domu	č.	p.	316	v	k.	ú.	Ostrož-
ská	Nová	Ves.

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 o	 možnosti	 rekonstruk-

ce	 cyklostezky	 zaslanou	 Ing.	 Pavlem	
Kučerou,	 vedoucím	 investic	 Města	
Uherský	 Ostroh.	 Rada	 obce	 ukládá	
zařadit	investici	do	rozpočtu	obce	pro	
rok	2019.

Rada neschvaluje:
•	 žádost	 o	 pronájem	 pozemku	 parc.	

č.	4104	a	4105	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	 zaslanou	 panem	 Ivanem	 Fábry,	
jelikož	 se	 pozemky	 nachází	 v	 lázeň-
ském	mokřadu.

Monika Pleváková

Co nás letos čeká
Na	prosincovém	zastupitelstvu	obce	byl	zastupiteli	schválen	

rozpočet	na	rok	2018,	ve	kterém	byly	zahrnuty	mimo	jiné	roz-
sáhlé	opravy	a	rekonstrukce,	jejichž	příprava	a	projektování	prá-
vě	v	tomto	období	probíhá.	Velkou	plánovanou	akcí	je	výstavba	
víceúčelového	hřiště	za	Domem	s	pečovatelskou	službou,	které	
v	naší	obci	 již	několik	 let	schází.	Hřiště	bude	sloužit	převážně	
v	dopoledních	hodinách	pro	základní	školu	na	plnění	školského	
programu	v	oblasti	 tělesné	výchovy	a	v	odpoledních	hodinách	
pro	širokou	veřejnost.	Na	hřišti	nebude	mimo	 jiné	scházet	at-
letický	 ovál,	 doskočiště	 a	 také	 prostor	 pro	 házení	 kriketovým	
míčem.	S	výstavbou	hřiště	by	se	mělo	začít	v	 jarních	měsících,	
aby	 žáci	 základní	 školy	 v	 dalším	 školním	 roce	 mohli	 hřiště	 již	
začít	využívat.	Další	velkou	akcí	 je	plánovaná	rozsáhlá	oprava	
kanalizace,	a	to	v	horní	části	ulice	Záhumení	a	ve	střední	části	
ulice	Obecnice.	Na	ni	pak	bude	v	obou	ulicích	navazovat	opra-

va	místních	komunikací.	Opravu	místní	komunikace	plánujeme	
také	v	ulici	 spojující	ulice	Dědina	a	Dolní.	Z	důvodu	zajištění	
bezpečnosti	je	také	v	přípravě	zavedení	jednosměrného	provo-
zu	v	 této	ulici,	a	 to	ve	směru	z	ulice	Dědina.	Dalšími	akcemi,	
které	jsou	na	území	naší	obce	plánovány	a	v	současné	době	jsou	
zpracovávány	projekty,	 je	 vybudování	parkovacích	míst	 v	ulici	
Kopánky	a	oprava	zvonice	v	Chylicích.

Co	 říct	 na	 závěr?	 Držte	 nám	 palce,	 abychom	 byli	 úspěš-
ní	 při	 výběru	 zhotovitelů	 akcí.	 To	 je	 základ	 úspěchu	 realiza-
cí	 všech	 oprav	 a	 rekonstrukcí,	 protože	 právě	 bez	 šikovných	
projektantů	 a	 zhotovitelů,	 bez	 schválení	 rozpočtu	 zastupiteli	
a	Vaší	podpory	by	se	nic	v	naší	obci	nevybudovalo.	Dále	také	
prosím	 všechny	 občany	 o	 velkou	 trpělivost	 a	 shovívavost	 při	
realizaci	všech	akcí.

Jaroslava Bedřichová

Vánoční koncert v novoveském kostele
„Sice	jsme	anoncovali,	že	6.	1.	2018	bude	v	kostele	koncert	

typu	„Novovešťané	sami	sobě	(si)“.	Takový	už	tady	před	lety	byl	
a	moc	se	povedl.	Ale	ani	přes	výzvy	se	nikdo	nepřihlásil	k	účasti,	
a	tak	se	novoroční	koncert	nekonal.“	Takto	suše	konstatoval	náš	
varhaník	stav	věcí	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Že	bychom	už	dospěli	
do	stádia,	kdy	jen	žádáme	a	konzumujeme,	ale	ničím	nechceme	
přispět	ke	kulturnímu	životu	v	obci?	Či	máme	obavy,	že	nejsme	
„dost	dobří“	na	ukazování	toho,	co	umíme	a	dovedeme?	Škoda.

V	 posledním	 Profilu	 byla	 pozvánka	 na	 Vánoční	 koncert	
v	 kostele	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 Den	 před	 koncem	 minulého	
roku	přijel	opět	pěvecký	sbor	Cantus	Morkovice,	orchestr	žáků	
a	pedagogů	ZUŠ	a	konzervatoře	v	Kroměříži.	Kdo	přišel,	ne-
litoval.	Program	byl	vkusně	sestaven	vzhledem	k	času	a	místu	
konání.

Autorem	jedné	části	byl	i	jeden	z	dirigentů	–	Vladimír	Bleša.	
Zajímavá	to	osoba.	Sám	vystudovaný	zemědělský	inženýr	–	sa-

dař	–	ovocnář	–	šlechtitel	ovocných	stromů.	A	úspěšný!	To	samo	
už	 vydá	 na	 jeden	 plnohodnotný,	 spokojený	 a	 naplněný	 život.	
A	představte	si,	že	tenhle	bělovlasý	pán	umí	nejen	nastudovat	
a	řídit	hudbu	a	pěvecký	sbor,	ale	sám	tuhle	nádhernou	muziku	
i	skládá!

Na	 koncertě	 jsme	 slyšeli	 čtyři	 části	 jeho	 III.	 mše	 vánoční.	
A	byla	moc	dobrá.	Nepostradatelná	je	v	tomhle	čase	také	naše	
národní	 klasika:	 Rybova	 Česká	 mše	 vánoční	 „Hej,	 mistře“	
v	moc	dobrém	pěveckém	provedení.	Bylo	to	krásné	odpoledne	
plné	hodnotných	hráčských	i	pěveckých	zážitků	povznášejících	
ducha	nad	běžný	klapot	všedních	dnů.

Novovešťané	nejsou	lakomí.	I	v	tyhle	sváteční	okamžiky	při-
spěli	penězi.	Ač	bylo	vstupné	dobrovolné,	do	kasičky	se	vybralo	
3.760,-	Kč.	Převzal	je	náš	duchovní	pastýř,	který	tento	peněžní	
dar	využije	při	spravování	kostela.	

Anna Řezáčová
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Tříkrálové koledování
Tříkrálová	sbírka	je	největší	sbírkovou	akcí	v	České	repub-

lice	 a	 v	 celostátním	 měřítku	 probíhá	 od	 roku	 2001.	 Osobité	
kouzlo	této	sbírky	a	to,	co	ji	odlišuje	od	jiných	sbírek,	je	způsob	
získávání	prostředků,	tedy	koledování,	a	to	v	duchu	motta	sbír-
ky:	„Pomozte	lidem	v	nouzi.“	Tříkrálová	sbírka	je	pro	každého	
z	 nás	 možností,	 jak	 se	 zapojit	 do	 charitativního	 díla	 a	 podílet	
se	na	pomoci	lidem,	kteří	ji	potřebují.	Také	v	naší	obci	proběh-
lo	 letošní	 tříkrálové	koledování	 v	 sobotu	6.	 ledna	2018	a	bylo	
ve	 znamení	 na	 leden	 nezvykle	 teplého	 a	 slunečného	 počasí.	
Koledníci	 se	v	hojném	počtu	sešli	v	Kostele	 sv.	Václava	v	Os-
trožské	Nové	Vsi.	Sbírka	byla	 jako	každoročně	 i	 letos	organi-
zována	 Charitou	 České	 republiky	 a	 v	 ní	 sdruženými	 oblastní-
mi	charitami,	 v	našem	případě	Oblastní	 charitou	v	Uherském	
Hradišti,	která	zapůjčila	malým	koledníkům	oblečení.	Po	jejich	
ustrojení	a	požehnání	koledníků	panem	farářem	vyšlo	do	ulic	
celkem	21	skupinek,	v	celkovém	počtu	60	dětí	a	21	dospělých	

vedoucích.	Koledníci	zpívali	koledy,	a	tím	přinášeli	do	jednotli-
vých	domácností	poselství	radosti,	naděje	a	spokojenosti	po	celý	
rok.	Od	lidí	přijímali	finanční	dary	do	pokladniček	označených	
logem	 Charity.	 Díky	 všem	 dárcům	 se	 v	 letošním	 roce	 podaři-
la	koledníkům	vykoledovat	částka	86	605	Kč,	to	je	oproti	roku	
2017	o	5	422	Kč	více.	Celkově	na	Uherskohradišťsku	bylo	vy-
bráno	2	524	352. Celková	částka	byla	předána	Oblastní	charitě	
v	Uherském	Hradišti,	která	bude	použita	na	pomoc	nemocným,	
handicapovaným,	seniorům,	matkám	s	dětmi	v	tísni	a	jiným	po-
třebným	skupinám	lidí	v	našem	regionu.	Desetina	výnosu	sbírky	
z	celé	republiky	je	pak	každoročně	určena	také	na	humanitární	
pomoc	do	zahraničí.	Poděkování	patří	všem	koledníkům,	dětem	
i	dospělým,	kteří	letos	ochotně	a	obětavě	vyšli	koledovat.	Záro-
veň	velký	dík	patří	všem	lidem,	kteří	přispěli	jakoukoliv	částkou	
na	pomoc	potřebným	a	naši	koledu	srdečně	přijali.

Jaroslava Bedřichová

Kulturní akce
Březen:
4. 3.  Pohádky pro Muchomůrku červenou 	
	 (Společenský sál)
10. 3.  Vodácký ples (Sportovní hala)
14. 3.  Nahé Slovácko (Společenský sál)
18. 3.  Normální debil (Společenský sál)
23. 3.  Zakázané uvolnění	 (Společenský sál)

DuBen:
8. 4.  Hradišťan - O slunovratu (Společenský sál)
14. 4.  Košt slivovice	(Památkový domeček)
14. 4.  Divadlo BLIC - Edith (Společenský sál)
20. 4.  Divadlo BLIC - Edith (Společenský sál)
21. 4.  10. výročí ŽS DENICA a 20. výročí dětského  
 folklorního souboru Pomněnka	(Sportovní hala)

28. 4.  Gulášový festival (Slovácký dvůr)
28. 4.  Čert a Káča podle Antonína Dvořáka		
	 (Společenský sál)

Květen:
6. 5.  Boršičanka Antonína Koníčka (Společenský sál)
12. 5. Lázeňské zpívání (Lázeňský park)
13. 5.  Vystoupení dětí z MŠ - Den matek (Společenský sál)
26. 5.  Manželský čtyřúhelník	(Společenský sál)

Červen:
8. 6.  Krkonošské pohádky	(Společenský sál)
9. 6.  CM Grajcar (Společenský sál)
30. 6.  Vitaj, léto, s písničkú
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Nový společenský sál a jeho využití v letošním roce
S	přestěhováním	na	nový	obecní	úřad	se	nám	díky	tomuto	

nádherně	zrekonstruovanému	prostoru	bývalého	kina	naskytla	
od	letošního	roku	velice	milá	povinnost	organizování	kulturních	
akcí	v	obci.

Mnozí	občané	měli	v	listopadu	loňského	roku	možnost	zú-
častnit	se	při	příležitosti	slavnostního	otevření	areálu	obecního	
úřadu	některého	ze	dvou	divadelních	představení	Vím,	že	víš,	že	
vím…v	hlavní	roli	se	Simonou	Stašovou	a	Michalem	Dlouhým.

V	 lednu	 jsme	 pak	 zahájili	 provoz	 tohoto	 sálu	 Kouzelným	
karnevalem,	na	kterém	Jirka	Hadaš	upoutal	děti	soutěžemi,	vě-
domostním	kvízem	a	především	kouzly,	zasmáli	jsme	se	na	one-
-man	show	Lukáše	Pavláska	„Kdo	nepláče,	není	Čech“	a	trochu	
vážněji,	i	když	v	podání	pana	Milana	Bureše	i	vesele	probíhala	
cestovatelská	přednáška	o	Severní	Koreji.

V	únoru	 jsme	přivítali	ochotnický	 spolek	ze	 sousední	Ost-
rožské	Lhoty,	který	hrou	„Dědeček	aneb	musíme	tam	všichni“	
polechtal	bránice	diváků	a	všichni	v	tento	páteční	večer	odchá-
zeli	nadšeni,	že	přesně	tak	má	vypadat	oddechová	hra	plná	hu-
moru.	Dvě	představení	zde	odehrál	i	domácí	novoveský	ochot-
nický	divadelní	spolek	BLIC,	který	také	na	hudebním	večerním	
představení	plném	hvězd	s	názvem	„Tváří	v	tvář“	pobavil	místní	
i	přespolní.

V	 únoru	 jsme	 měli	 jedinečnou	
možnost	 zhlédnout	 krásnou	 pohád-
ku	 O	 Perníkové	 chaloupce	 v	 podání	
Mahenova	 divadla	 Brno.	 Tady	 nám	
děti	 odpustily	 chybějící	 bufet,	 přece	
jenom,	 kdo	 by	 odolal	 pravým	 per-
níčkům	 odloupnutým	 z	 perníkové	
chaloupky.	A	dostalo	se	skutečně	na	
všechny.

Podobná	 dětská	 představení	 bu-
dou	 probíhat	 každý	 měsíc,	 zpravidla	
v	 neděli.	 Trvají	 přibližně	 70	 minut,	
herci	 s	 dětmi	 rádi	 komunikují	 kvůli	
udržení	pozornosti	i	nejmenších	divá-
ků	a	sál	je	mírně	přisvícen,	aby	se	děti	
cítily	dobře.	Nejbližší	dětské	předsta-
vení	nás	čeká	v	neděli	4.	března	v	15	
hodin,	 kdy	 naše	 děti	 přijede	 pobavit	
uherskobrodské	 divadlo	 s	 úspěšným	
představením	 Pohádek	 pro	 mucho-
můrku	 červenou.	 Zatímco	 první	 po-
hádka	 naučí	 děti	 poznávat	 barvy,	 ve	
druhé	si	procvičí	paměť	při	rozplétání	
popletené	písničky	a	v	další	se	naučí,	
jak	jdou	po	sobě	dny	v	týdnu.	Víc	už	
bych	nechtěla	prozrazovat	a	 srdečně	
zvu	děti	a	rodiče	na	toto	představení	
do	společenského	sálu.

Toto	byla	pozvánka	pro	nejmenší	
diváky,	 ale	 záměrem	 obce	 je	 nabíd-
nout	 občanům	 různé	 druhy	 před-
stavení,	proto	Vás	divadlo	BLIC	zve	
v	polovině	března	na	obnovenou	pre-
miéru	 Nahého	 Slovácka.	 Tuto	 svěží	
komedii	 napsal	 pro	 divadlo	 BLIC	
Ivan	 Helmich.	 Hra	 je	 plná	 humor-
ných	 dialogů	 a	 gagů	 na	 téma,	 je-li	
vhodné	 v	 amatérském	 představení	
uvést	nahého	muže	na	jeviště.

Už	od	poloviny	února	se	prodávají	
lístky	na	divadelní	představení	režisé-
ra	 Roberta	 Bellana	 Normální	 debil	
s	 podtitulem	 Deník	 puberťáka	 aneb	
mé	 dětství	 v	 socialismu.	 Originální	

retro	komedii	od	autora	inscenací	Rychlé	šípy	a	Vinetůůů!	uve-
deme	v	neděli	18.	března	v	19	hodin.	O	týden	později	23.	března	
v	 19	 hodin	 divadlo	 SemTamFór	 odehraje	 Zakázané	 uvolnění.	
Hořkou	komedii	o	třech	ženách	a	jednom	velkém	dni,	který	pro	
každou	z	nich	bude	znamenat	zlom	v	jejich	životě.

8.	dubna	se	můžeme	těšit	na	hudební	a	taneční	složku	Hra-
dišťanu,	kteří	ve	společenském	sálu	odehrají	představení	O	Slu-
novratu	a	28.	4.	na	pohádkové	představení	Čert	a	Káča	podle	
Antonína	Dvořáka.

V	květnu	pak	na	vystoupení	dechové	hudby	Boršičanka	An-
tonína	Koníčka	a	inscenaci	Manželský	čtyřúhelník	s	hvězdným	
obsazením	 Dany	 Homolové,	 Michaely	 Badinkové,	 Daniela	
Rouse	a	Martina	Krause.

V	 červnu	 je	 naplánováno	 vystoupení	 cimbálové	 muziky	
GRAJCAR	a	pro	děti	Krkonošské	pohádky.

Lístky	na	všechna	představení	se	prodávají	vždy	v	pokladně	
obecního	úřadu	u	paní	Dagmar	Botkové	a	pevně	věříme,	že	si	
každý	z	nás	z	pestré	nabídky	vybere.

Společenský	sál	je	k	dispozici	také	k	pronájmu	na	pořádání	
různých	konferencí,	přednášek	a	společenských	akcí.

Monika Pleváková 

Ze života obce
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Činnost Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves v roce 2017
V	 roce	 2017	 navštívilo	 Sirnaté	 lázně	 Ostrožská	 Nová	 Ves	

3	775	klientů,	kteří	zde	strávili	průměrně	11,28	pobytových	dní.
Nejvíc	 jsou	naše	 lázně	využívány	klienty	 zdravotních	pojiš-

ťoven.	 Komplexní	 lázeňskou	 léčbu	 absolvovalo	 1238	 klientů,	
příspěvkovou	56	klientů	a	ambulantní	rehabilitaci	853	klientů.	
Ostatní	klienti	jsou	samoplátci	(celkový	počet	1628	osob)	z	toho	
68	hostů	přijelo	ze	zahraničí	–	především	Německo,	Rakousko,	
Rusko	a	Slovensko.

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

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

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

V	rámci	léčebných	výkonů	jsou	v	Sirnatých	lázních	podávané	
procedury:

koupele	 v	 přírodní	 minerální	 sirné	 vodě,	 zábaly,	 klasické	
masáže,	 vířivé	 koupele,	 parafinové	 zábaly,	 rašelinové	 zábaly,	
kompletní	 elektroléčba,	 magnetoterapie,	 fototerapie,	 masťové	
terapie,	plynové	injekce,	rehabilitační	tělocvik.

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

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

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

Pro	 větší	 spokojenost	 našich	 klientů	 se	 stále	 investuje	
do	 zlepšování	 vybavenosti	 lázní.	 V	 březnu	 2017	 byla	 dokon-
čena	rekonstrukce	pokojů	ve	2.	a	3.	etáži	starší	části	budovy	–	
v	každém	pokoji	byly	kompletně	zrekonstruovány	již	zastaralé	
koupelny,	byla	provedena	elektroinstalace	a	nové	rozvody	vody.	
Všechny	 pokoje	 byly	 vybaveny	 novým nábytkem, dveřmi, ko-
berci a ostatním vybavením.	Ve	3.	etáži	byla	vyměněna	všechna	
střešní	okna	v	podkrovních	pokojích.	Na	 jaro	2018	 se	plánuje	
instalace	klimatizačních	jednotek	do	podkrovních	pokojů.

Velkým	 přínosem	 bylo	 dokončení	 nové	 příjezdové	 cesty	
do	Sirnatých	 lázní	a	zrušení	velmi	nebezpečného	železničního	
přejezdu.	 Jana Valešová

Zlaté české ručičky - úsloví, které stále platí
Zlaté	ručičky	mají	nejen	pracovníci	všech	profesí	Sirnatých	

lázní	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi,	 ale	 i	 ne	 jedna	 jejich	 pacientka.	

A	 troufám	si	napsat,	 že	až	dočtete	 tyto	 řádky,	dáte	mi	 i	 vy	za	
pravdu.

Zcela	 unikátním	 způsobem,	 jak	 vyjádřit	 své	 poděkování	
a	 vděčnost	 za	 empatický	 a	 individuální	 přístup	 všech	 pracov-
níků	Sirnatých	 lázní	při	 léčbě	 své	nemoci	 vyjádřila	paní	 Ivana	
Vránková	svým	osobně	vyrobeným	darem,	který	zdobí	vchod	do	
lázeňské	jídelny.	Fotografii	a	certifikát	o	jeho	výjimečnosti	zde	
zveřejňujeme.

Svým	dárkem	potěšila	v	lázních,	kam	se	ráda	na	léčení	vrací,	
nejen	jejich	zaměstnance,	ale	současně,	aniž	by	to	bylo	jejím	zá-
měrem,	udělala	radost	i	nám	ostatním,	kteří	její	dílo	obdivujeme	

a	pokorně	smekáme	nad	její	trpělivostí,	pečlivostí	a	způsobem	
jak	aktivně	čelit	své	nemoci.

Její	 pozitivní	 přístup	 k	 životu	 ať	 je	 nám	 všem	 příkladem	
a	krása	jejího	dárku	ať	Vás	potěší	stejně	jako	nás.

Božena Dvořáková
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Setkání po 70. letech
Nastoupili	jsme	do	staré	obecné	školy.	Do	dvou	tříd	-	20	děv-

čat	do	dívčí	 třídy	a	do	chlapecké	25	chlapců.	Mateřské	školky	
nebyly,	byly	to	naše	první	samostatné	pobyty	mimo	domov.	Prv-
ními	našimi	třídními	učitelkami	byly	paní	učitelka	Anděla	Špač-
ková	u	děvčat	 a	paní	učitelka	Františka	Vrbíčková	u	 chlapců.	
Tyto	 zkušené	 a	 uznávané	 učitelky	 nás	 provedly	 prvním	 roční-
kem,	z	rozjívených	dítek	udělaly	školáky	a	naučily	nás	to	základ-
ní,	psát,	číst	a	počítat.	Na	první	školní	den	si	již	nikdo	z	nás	ne-
pamatuje.	Nebyla	to	určitě	taková	slavnost	jako	dnes.	Nemáme	
z	té	doby	žádné	fotografie,	fotoaparát	nikdo	neměl.	Ze	školní	
docházky	máme	pouze	dvě	společné	 fotky,	 jedna	 je	z	prvního	
svatého	přijímaní,	které	bylo	ve	druhé	třídě,	a	druhá	z	posled-
ní	osmé	třídy,	kdy	nás	fotil	známý	novoveský	fotograf	Zdeněk	
Jurásek.	Bylo	teprve	dva	roky	po	válce	a	ve	srovnání	s	dnešní	
dobou	se	žilo	velmi	skromně.

Taky	ve	škole	to	vypadalo	jinak.	Nebyly	tam	šatny,	ani	jsme	
se	nepřezouvali.	Kabáty	 jsme	měli	na	věšácích	na	zadní	 stěně	
třídy.	Podlahy	byly	dřevěné,	černé	a	napouštěné	olejem,	aby	se	
neprášilo.	Topilo	se	uhlím,	v	každé	třídě	byla	velká	kamna.	Ne-
byla	školní	jídelna,	na	oběd	jsme	chodili	domů.	Do	školy	jsme	
chodili	 dvakrát	 denně,	 na	 dopolední	 a	 odpolední	 vyučování	
a	všichni	chodili	pěšky.	Ve	škole	nebyla	tělocvična,	na	tělocvik	
jsme	chodili	do	tělocvičny	a	zahrady	Orlovny.	Učilo	se	i	v	sobo-
tu,	volný	den	byl	ve	středu.	Ve	škole	byly	běžné	i	tělesné	tresty,	
to	se	týkalo	hlavně	kluků,	děvčata	byla	přece	jen	klidnější.	Když	
dostal	 viník	 možnost	 si	 vybrat	 mezi	 poznámkou	 do	 žákovské	
knížky	a	tělesným	trestem,	volil	trest.	Doma	si	nikdo	nestěžoval	
a	byl	rád,	když	to	kamarádi	na	něj	neřekli,	od	rodičů	by	dostal	
ještě	víc.	Platila	zásada:	škoda	rány,	která	vedle	padne.	Děti	ne-
byly	žádní	andílci,	ale	vzhledem	k	přísnější	výchově	a	povinné	
náboženské	výchově	měly	nastavené	určité	meze	chování	a	do-
spělí	měli	všeobecně	u	dětí	větší	respekt.

Nebyly	televize,	počítače,	ani	zájmové	kroužky,	jediné	spor-
toviště	 bylo	 fotbalové	 hřiště.	 Nebyla	 ještě	 jezera	 štěrkopísku,	
koupaliště	ani	aquaparky.	Školní	děti	byly	ale	takové	jako	dnes.	
Některé	 živější,	 některé	 klidnější,	 šikovné,	 schopné	 a	 nada-
né.	Děti	musely	 více	pracovat,	podle	 svých	 schopností	musely	
pomáhat	v	domácnosti	 i	v	hospodářství.	Každou	volnou	chvil-
ku	 však	 využily,	 aby	 utekly	 na	 ulici.	 Tam	 si	 svůj	 volný	 čas	 or-
ganizovaly	samy.	Ke	hrám	i	sportování	využily	každý	vhodnější	
plácek	v	okolí	svého	bydliště.	Zvláště	kluci	„prospářali“	každý	

kout	v	obci	i	v	okolí.	Hráli	kuličky,	semel,	šupec,	kopanou,	ho-
kej.	K	jejich	běžné	výbavě	patřil	křivák	-	rybička	a	prak.	Děvča-
ta	začínala	s	panenkami,	 školkou	s	míčem	a	se	švihadlem.	Ke	
gymnastickému	cvičení	jim	sloužily	oje	a	žebřiny	vozů	žebřiňá-
ku.	Dětská	kola	neexistovala,	děti	se	učily	jezdit	na	kolech	pro	
dospělé.	Jezdívaly	i	na	pánských	kolech	„pod	štanglů“.	Hráva-
lo	se	na	chytanou,	na	schovávanou	a	na	ovečky.	Oblíbená	byla	
i	vybíjená,	volejbal,	na	podzim	to	bylo	pouštění	draků	a	pálení	
bramborové	a	kukuřičné	natě.	V	létě	jsme	se	koupali	na	Škarpě,	
Súdolí,	Rybníku,	Trúbě	a	na	Jamě	-	současní	hygienici	by	úpěli.	
V	 zimě	 se	 zde	bruslilo	 a	kluci	hráli	 hokej.	Louky	byly	 v	 zimě	
pod	vodou.	Když	mrzlo,	táhly	se	ledové	plochy	od	Kvačic	až	po	
lázně.	 K	 zimním	 aktivitám	 patřilo	 dále	 sáňkování,	 koulování,	
klouzačky.	 Známé	 byly	 klzáky	 Dufkáč	 a	 Kopeček.	 Ve	 stodo-
le,	 vyčištěné	 přede	 žněmi,	 si	 děti	 samy	 zorganizovaly	 besídku	
s	básněmi	a	písničkami,	v	Chylicích	uspořádaly	i	dětskou	svatbu.	
V	neděli	odpoledne	se	chodilo	za	1	Kč	do	kina,	promítačem	byl	
pan	Filimošin.	Když	nastala	porucha	promítačky,	ozvalo	se	zná-
mé:	„Děcka,	ticho!	Kíno	nébude,	nejsú	úgliky.“	Když	nám	zbyla	
nějaká	koruna,	kupovali	jsme	si	cukrovinky:	bruscukr,	cukrkan-
dl,	 sladké	 dřevo,	 špalky	 a	 oblíbené	 černé	 pendreky.	 Děti	 byly	
stále	v	pohybu,	 stále	 spolu.	Vznikala	 trvalá	přátelství	a	kama-
rádství	=	množství	společných	vzpomínek.

Všechno	 jednou	 skončí,	 uběhlo	 i	 8	 let	 povinné	 školní	 do-
cházky.	Přišel	poslední	školní	výlet	na	kolech	na	Javořinu.	Na	
závěr	 jsme	 skládali	 závěrečné	 zkoušky,	 dostali	 jsme	 poslední	
vysvědčení	a	uspořádali	jsme	rozlučkový	večírek	na	Kulturním	
domě	v	Chylicích.	Po	 skončení	 jsme	vyprovodili	našeho	velmi	
oblíbeného	 posledního	 třídního	 učitele	 Milana	 Jelínka,	 který	
bydlel	v	Uherském	Ostrohu,	na	,,Záhoňák“.

A	tak	vybaveni	základními	všeobecnými	vědomostmi	a	s	vel-
kými	díky	všem	našim	učitelům	jsme	se	rozběhli	do	světa.	Mno-
zí	z	nás	již	nežijí.	Naposled	nás	opustil	náš	spolužák	František	
Hruška,	neúnavný	organizátor	všech	našich	pozdějších	setkání,	
který	sepsal	a	vydal	podrobný	,,Almanach	ročníku	1941“.

I	přes	nepříznivé	počasí	se	naše	setkání	vydařilo.	Táborák	na-
konec	dohořel,	koláčky	od	Matěje	Bočka,	špekáčky	i	štrúdl	byly	
snězeny,	vínko	vypito	a	se	slováckými	písničkami	jsme	se	rozlou-
čili.	Poděkování	patří	manželům	Matuškovým	Na	Drahách	za	
připravené	pohoštění	a	uspořádání	tohoto	setkání.

 Marie Kusáková

Střípky z kroužků 
DDM Pastelka

DDM	 Pastelka	 Uherský	 Ostroh	 organi-
zuje	kroužek	keramiky	v	ZŠ	Ostrožská	Nová	
Ves.	 Máme	 zde	 dvě	 skupiny	 dětí,	 které	 pod	
vedením	paní	učitelky	vytváří	krásné	výrobky	
z	keramické	hlíny.	Děti	se	zdokonalují	v	mo-
delování,	 získávají	 cit	 a	 osvojují	 si	 důležité	
postupy	a	pravidla	při	práci	s	keramickou	hlí-
nou.	Rozvíjí	svou	prostorovou	fantazii	a	před-
stavivost.	 Mají	 radost	 z	 každého	 výrobku,	
který	vyjde	z	keramické	pece	a	je	obdařen	zá-
řivými	barvami	glazur.	Děti	nikdy	nezapomí-
nají	ani	na	své	blízké,	které	často	obdarová-
vají	nějakou	keramickou	sovičkou,	andílkem	
či	mističkou.

Zuzana Svinková

DDM Pastelka Uherský Ostroh  
vás zve na tyto akce:
19. – 28. 3. Velikonoční zvyky 

Výukový	program	pro	ZŠ	a	MŠ	zaměřený	na	velikonoční	tradice.	
29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny 

Užijte	si	velikonoční	prázdniny	s	DDM	Pastelka.
22. 4. Světlo orientu 

Krajské	kolo	soutěže	skupin	v	orientálních	tancích.	
20. 5. Ostrožská Pastelka

Základní	kolo	soutěže	aerobiku	skupin	v	rámci	soutěže	Aerobic	Tour.	
26. 5. Pohádkový les v Uherském Ostrohu

DDM	Pastelka	zve	všechny	děti	na	dobrodružství	s	kouzelnými	pohádkový-
mi	bytostmi.	
27. 5. Světlo Orientu

Národní	kolo	soutěže	skupin	v	orientálních	tancích.
3. 6. Pastelkový Mumraj

Vystoupení	a	slavnostní	ukončení	kroužků	DDM	Pastelka.
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Mateřské centrum Zvoneček
V	 Mateřském	 centru	 Zvoneček	 v	 Ost-

rožské	Nové	Vsi	 se	 setkávají	maminky	a	děti	
k	dopolednímu	hraní	a	tvoření.	Pravidelné	se-
tkávání	každou	středu	od	9	do	11	hodin	nabízí	
maminkám	 a	 jejich	 dětem	 možnost,	 jak	 pří-
jemně	strávit	čas	hraním,	povídáním,	výměnou	
a	 sdílením	 mateřských	 zkušeností	 a	 zážitků.	
Pod	 vedením	 paní	 lektorky	 Majky	 Španělové	
se	děti	zapojují	do	různých	her	a	zpívání.	At-
mosféra	 ve	 Zvonečku	 je	 vždy	 moc	 příjemná	
a	my	jsme	rádi,	že	tyto	chvíle	sdílíme	společně	
s	vámi.	

Zuzana Svinková

Nabídka táborů DDM Pastelka
Příměstské tábory

Robinsonův ostrov (9. - 13. 7. 2018) – Ostrožská Nová Ves, pro 
děti od 6 let, 1 200 Kč

Společně	 se	 pokusíme	 přežít	 jako	 správní	 trosečníci.	 Boj	
o	přežití	vyžaduje	sílu,	vytrvalost,	odhodlání	a	 týmovou	spolu-
práci!
Parkour kemp (9. - 13. 7. 2018) – pro děti od 9 let, 1 600 Kč

Tábor	pro	všechny	parkouristy.	Chceš	 se	v	parkouru	posu-
nout	dál?	Pod	vedením	zkušených	 lektorů	 se	nauč	nové	 tech-
niky,	skákat	výš	i	dál,	s	jistotou	a	přesností.	Užijte	si	týden	plný	
sportu,	zábavy	a	nových	triků.
Poselství staré šamanky (16. - 20. 7. 2018) – Uh. Ostroh a Hos-
tětín, pro děti od 7 let, 1 750 Kč

Po	poselství	staré	šamanky	se	vydáme	pátrat	nejen	do	okolí	
Uh.	Ostrohu,	ale	také	do	údolí	potoka	Kolelač	na	úpatí	Bílých	
Karpat.	Okusíme	nocování	pod	hvězdnou	oblohou	a	další	dob-
rodružství,	jež	nám	připraví	sama	příroda	a	pobyt	v	ní.
Plavecký tábor (16. - 20. 7. 2018) – pro děti od 9 let, 1 650 Kč

Užijte	 si	 zábavné	 plavání	 v	 Aquaparku	 Uherské	 Hradiště		
s	dopolední	výukou	plaveckých	způsobů	a	odpoledním	dobro-
družným	programem.
Bláznivé barevné léto (23. - 27. 7. 2018) – pro děti od 7 let, 1 350 
Kč

Výtvarně	zaměřený	 tábor	pro	všechny	děti,	které	rády	 tvo-
ří.	Přijďte	si	užít	týden	plný	kreativních	výtvarných	technik.
Jumanji. Vítejte v džungli! (23. - 27. 7. 2018) – v Blatničce, pro 
děti ZŠ a MŠ od 5 let, 1 200 Kč

Hra	 pro	 ty,	 kteří	 chtějí	 opustit	 svůj	 svět.	 Staň	 se	 postavou	
ve	hře	Jumanji.	Připravte	se	na	návštěvu	nového	světa	plného	
dobrodružství	a	akce.
Mecháčkova dobrodružství (30. 7. - 3. 8. 2018) – pro děti MŠ 
od 4 let, 1 000 Kč

Mecháček	je	malý	skřítek,	který	miluje	zelenou,	žije	v	mechu	
u	pařezu	a	zajímá	se	o	spoustu	věcí.	Je	to	malý	neposeda,	stále	
v	pohybu,	v	trávě	s	broučky,	na	stromech	s	ptáky,	u	vody	s	žab-

kami.	Budeme	s	ním	chodit	na	procházky	a	pomocí	her	i	výtvar-
ných	aktivit	se	děti	dozví,	proč	je	příroda	kolem	nás	tak	důležitá.
Já tak rád trsám, trsám (6. – 10. 8. 2018) – pro děti od 6 let, 
1 500 Kč

Taneční	 tábor	pro	všechny	nadšené	aerobičky	a	mažoretky	
(vhodné	pro	začátečníky	 i	pokročilé).	Na	protančený	 týden	se	
těší	lektorka	aerobiku	Sabča	Morávková	a	lektorka	mažoretek	
Zuzka	Svinková.
Prázdniny s Vlaštovkou (13. – 17. 8. 2018) – v Blatničce, pro děti 
ZŠ, MŠ, 1 200 Kč

S	přírodovědným	centrem	Vlaštovka	zažijeme	mnoho	dob-
rodružství.	Vlaštovka	přiletí	z	dalekých	krajin	a	bude	nám	vy-
právět	o	zvířátkách	a	krásách	přírody.
O čem zpívá les a voda (13. – 17. 8. 2018) – pro děti od 6 let, 
1500 Kč

Společně	 si	 užijeme	 nejen	 muzicírování	 a	 tvoření	 v	 náruči	
lesa,	vody	a	větru,	ale	samozřejmě	spoustu	dalších	aktivit,	které	
k	prázdninám	i	létu	patří.

Kytarový tábor (20. – 24. 8. 2018) – pro děti od 8 let, 1 500 Kč
Hraješ	 už	 na	 kytaru	 a	 máš	 chuť	 na	 společné	 muzicírování	

s	ostatními	kamarády?	Nebo	přemýšlíš	o	tom,	že	by	ses	to	chtěl	
naučit?	Pak	je	tento	tábor	jako	stvořený	právě	pro	tebe!	A	pro-
tože	 nejen	 hudbou	 je	 člověk	 živ,	 čeká	 tě také spousta zábavy, 
sportování a zajímavých her.

Pobytový tábor
Cesta kolem světa (16. – 23. 8. 2018) – ve Vřesovicích, pro děti 
od 6 let, 3 500 Kč

Na	letní	dovolené	obvykle	poznáš	jedno	místo.	S	námi	můžeš	
procestovat	celý	svět!	Že	jsi	ještě	nebyl	v	Číně	nebo	Keni?	Ne-
vadí,	spolu	vyrazíme	poznávat	tyto	i	další	zajímavé	země	a	jejich	
kulturu.	Na	všechny	se	těší	Šimon	s	celou	partou.

Přihlášky na tábory odevzdávejte do	31. 5. 2018 osobně na 
DDM Pastelka Uh. Ostroh nebo elektronicky na reditelka@
ddmpastelka.cz.	Více	 informací	na	 stránkách	www.ddmpastel-
ka.cz nebo tel. 775 582 885.

Příměstský tábor Robinsonův ostrov v Ostrožské Nové Vsi
DDM	 Pastelka	 pořádá	 o	 letních	 prázdninách,	 v	 termínu	

9.	–	13.	7.	2018,	příměstský	tábor	na	Slováckém	dvoře.	Společně	
se	pokusíme	přežít	na	Robinsonově	ostrově	jako	správní	troseč-
níci.	Boj	o	přežití	vyžaduje	sílu,	vytrvalost,	odhodlání	a	týmovou	

spolupráci!	Cena	tábora	je	1200	Kč	a	je	vhodný	pro	děti	od	6	let.	
Přihlášky	zasílejte	do	31.	5.	2018.	Více	informací	na	www.ddm-
pastelka.cz.

Zuzana Svinková
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 téma

Volba prezidenta republiky – I. a II. kolo
Výsledky  hlasování v Ostrožské Nové Vsi

-
Okrsky Voliči 

v sezna-
mu

Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Ode-
vzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% plat-
ných 
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 3 3 100,00 2 833 1 830 64,60 1 830 1 818 99,34

2. kolo 3 3 100,00 2 823 1 976 70,00 1 975 1 972 99,85

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo

č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 40 2,20 X X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 125 6,87 X X

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 253 13,91 X X

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 26 1,43 X X

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 8 0,44 X X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 7 0,38 X X

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 731 40,20 1 042 52,83

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 138 7,59 X X

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 490 26,95 930 47,16
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Volební komise
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Škola

Karneval na ledě
I	v	letošním	školním	roce	si	žáci	

čtvrtých	a	pátých	tříd	zpestřili	hodi-
ny	 tělesné	 výchovy	 výukou	 bruslení	
na	 Zimním	 stadionu	 v	 Uherském	
Ostrohu.	Celý	listopad	jsme	věnova-
li	 základním	 dovednostem	 na	 ledě,	
dále	 týmovým	 soutěžím	 a	 zdatnější	
hoši	 zkoušeli	 hrát	 lední	 hokej.	 Zá-
věrečné	bruslení	jsme	pojali	formou	
karnevalu.	 Rej	 masek,	 hry	 a	 veselí	
zavládlo	 na	 ledě.	 Všichni	 si	 to	 po-
řádně	 užili	 a	 už	 se	 těšíme	 na	 příští	
rok!

 Patricie Bobková

Enkaustika
Jedná	se	o	 techniku,	při	níž	 se	používají	 speciální	 žehličky	

a	voskové	pastelky.	Žáci	nynějšího	šestého	ročníku	se	 s	ní	 se-
známili	již	v	loňském	školním	roce,	a	proto	letos	mohli	pomáhat	
svým	mladším	spolužákům	z	I.	B	při	výrobě	vánočních	přáníček.	
Jedná	 se	 o	 žehličky,	 které	 se	 nahřívají	 jen	 na	 nízkou	 teplotu.	

Práce	 je	 tedy	 bezpečná.	 Výsledný	 efekt	 prvňáky	 natolik	 potě-
šil,	že	jsme	v	technice	pokračovali	i	v	další	hodině	praktických	
činností.

 Jitka Šilhavá

Olympiáda v anglickém jazyce
V	listopadu	2017	u	nás	proběhlo	školní	kolo	Olympiády	v	an-

glickém	 jazyce.	 Nejlepší	 výkon	 v	 obou	 disciplínách,	 a	 to	 kon-
verzaci	 a	 popisu	 obrázku,	 předvedla	 žákyně	 Eliška	 Hanáková	
z	9	třídy,	obsadila	první	místo	a	postoupila	do	okresního	kola.	
Na	druhém	a	třetím	místě	skončily	Kateřina	Trávníčková	a	Mi-
chaela	Hrušková	také	z	9.	třídy.

Okresní	kolo	se	konalo	7.	února	na	Základní	škole	UNESCO	
v	Uherském	Hradišti.	V	silné	konkurenci	téměř	30	soutěžících	
se	 Eliška	 umístila	 na	 krásném	 sedmém	 místě.	 Gratulujeme	 jí	
k	výbornému	výkonu	a	děkujeme	za	čas,	který	věnovala	pečlivé	
přípravě.

Jacquelin Redl
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Zdobení perníků v I. B
Svátek	 svatého	 Mikuláše	 jsme	 oslavili	 ve	 třídě	 zdobením	

perníkových	 čertů	 a	 Mikulášů.	 	 Všichni	 sladkou	 bílou	 hmotu	
taky	ochutnali,	protože	to,	co	se	jim	při	první	zkušenosti	s	touto	
činností	 nepovedlo,	 velmi	 rádi	 neodstraňovali	 ubrouskem,	 ale	
jazýčkem.	Výtvory	si	odnesli	domů	a	snad	jsme	přispěli	k	tomu,	
aby	se	čertů	již	tolik	nebáli.	

 Jitka  Šilhavá

Vánoční dílničky
V	předvánočním	čase	naše	škola	pořádá	již	tradičně	Vánoč-

ní	dílničky.	V	pátek	8.	prosince	2017	byly	v	prostorách	budovy	
1.	 stupně	připraveny	 jednotlivé	dílny,	které	mohly	nejen	děti,	
ale	 i	 veřejnost	 navštívit	 a	 vyrobit	 si	 různé	 vánoční	 drobnosti.	
Velkým	lákadlem	pak	byla	„buchtotéka“,	za	kterou	patří	podě-
kování	maminkám	a	babičkám	našich	žáků.	Vše	proběhlo	v	pří-
jemné	atmosféře	a	my	se	těšíme	na	vánoční	setkání	zase	za	rok!

kolektiv zaměstnanců školy

Vánoční besídka ve školní družině
Ve	 čtvrtek	 dne	 21.	 prosince	 proběhla	 ve	 školní	 družině	

Vánoční	 besídka.	 Zúčastnilo	 se	 jí	 téměř	 60	 družinových	 dětí.	
Začínali	 jsme	už	ve	12	hodin	a	v	průběhu	hodinového	vystou-
pení	 se	 představily	 děti	 se	 svými	 nacvičenými	 čísly.	 Některé	
děti	 vystupovaly	 sólově,	 a	proto	 je	musíme	náležitě	pochválit.	
Byly	to:	Jakub	Mahdalík	ze	3.	třídy	(hra	na	flétnu),	Julie	Hel-
michová	 z	 2.	 A	 (mažoretkové	 vystoupení),	 Eliška	 Mahdalíko-
vá	z	1.	B	(zpěv).	Na	programu	dále	byly	básně,	písně,	 taneční	

a	 gymnastická	 vystoupení.	 Vše	 se	 odehrávalo	 u	 rozsvíceného	
vánočního	stromečku,	pod	kterým	si	všechny	děti	mohly	vybrat	
menší	dáreček.	Besídku	jsme	zakončili	společnou	písní	Vánoce,	
Vánoce,	 přicházejí	 a	 několika	 dalšími	 koledami.	 Dětem	 a	 ro-
dičům	 bychom	 chtěli	 moc	 poděkovat	 za	 spolupráci,	 trpělivost	
a	celkovou	podporu	školní	družiny.	Těšíme	se	na	další	akce	a	vy-
stoupení.

Alena Pilčíková

Vánoční laťka
Dne	21.	12.	2017	se	konala	„Vánoční	laťka“.	Soutěžilo	29	dětí	

(18	chlapců	a	11	dívek).	Vítězem	se	stal	Jakub	Botek,	který	sko-
čil	165	cm.	Soutěžil	jen	2.	stupeň	ve	4	kategoriích	(mladší	dívky,	
starší	dívky,	mladší	chlapci,	starší	chlapci).

Mladší	dívky	-	1.	Kristýna	Vlková	(122	cm).
Starší	dívky	-	1.	Adéla	Janoštíková	(145	cm).
Mladší	chlapci	-	1.	Jonáš	Opravil	(149	cm).
Starší	chlapci	-	1.	Jakub	Botek	(165	cm).
Vítězům	i	všem	zúčastněným	gratulujeme	ke	skvělým	spor-

tovním	výkonům.
Eliška Žaludková

Výprava na Bunč s turistickým kroužkem
Nový	rok	jsme	oslavili	 i	s	turistickým	kroužkem,	a	to	první	

výpravou	v	sobotu	6.	ledna	na	sluncem	ozářený	Bunč.	Cestova-
li	 jsme	nejprve	autobusy	do	Jankovic,	odkud	jsme	pokračovali	
náročnějším,	hlavně	blátivým	a	místy	namrzlým	terénem	k	vr-
cholu.	Restaurace	na	Bunči	byla	zavřená,	proto	jsme	museli	vy-
užít	vlastních	zásob.	Sestupovali	jsme	po	modré	značce	prudce	
a	kluzce	až	po	asfaltovou	cestu,	která	nás	dovedla	až	na	Salaš.	
Odtud	 jsme	 opět	 cestovali	 autobusem	 do	 Uh.	 Hradiště,	 kde	
jsme	se	neúspěšně	pokusili	doběhnout	na	brzký	vlak	do	Ostrož-
ské	Nové	Vsi.	Hodinové	čekání	jsme	si	zpestřili	bistrem	v	Pro-
střední	ulici	a	procházkou	městem.	Ve	tři	hodiny	jsme	výpravu	
ukončili	na	vlakovém	nádraží	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Všem	účastníkům	pochodu	právem	náleží	velká	pochvala.
Markéta Vávrová
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Letošní školní ples
Letošní	ples	SRPŠ	a	obce,	který	proběhl	v	sobotu	20.	ledna,	

byl	opět	velmi	vydařený.	Velký	úspěch	mělo	tradiční	předtanče-
ní	žáků	devátých	tříd.	Letos	ho	s	žáky	nacvičila	paní	Bohdana	
Poláchová.	 Publikum	 nadchla	 nejen	 choreografie	 pro	 čtrnáct	
párů,	 ale	 obdivné	 pohledy	 sklízely	 i	 romantické	 šaty	 děvčat	
a	 mladistvý	 outfit	 chlapců.	 Příjemné	 bylo	 i	 překvapení,	 které	
žáci	 předvedli	 formou	 moderního	 tance.	 Paní	 Bohdaně	 Polá-
chové	bych	chtěla	tímto	ještě	jednou	velmi	poděkovat.	

Velký	dík	patří	i	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravě	a	realizaci	
plesu.	 	Především	jsou	to	rodiče,	kteří	dlouho	před	zahájením	
plesové	sezony	ve	svém	volném	čase	zajišťují	 tombolu,	hudbu,	
pohoštění	 a	 vstupenky,	kteří	připravují	 sál	 a	na	plese	 zajišťují	
služby	pro	hosty	plesu.	Velmi	si	vážím	jejich	práce	a	podpory.	

Zvláštní	poděkování	bych	chtěla	vyjádřit	paní	Jolaně	Andrýsko-
vé,	která	celou	přípravu	plesu	každoročně	koordinuje.

Školní	ples	je	nejen	společenská	událost,	na	které	naši	devá-
ťáci	poprvé	symbolicky	vstupují	do	společenského	života	obce,	
ale	výtěžek	plesu	významně	pomáhá	škole	k	 realizaci	 různých	
akcí	nebo	soutěží.	SRPŠ	tak	přispívá	na	dopravu	na	plavání	pro	
naše	druháky	a	třeťáky,	výuku	bruslení	ve	4.	a	5.	ročníku,	adap-
tační	pobyt	žáků	6.	ročníku,	lyžařský	kurz	žáků	7.	a	8.	ročníků	
a	na	odměny	žákům	devátých	ročníků	za	vynikající	studijní	vý-
sledky	nebo	pro	žáky,	kteří	reprezentují	školu	v	různých	soutě-
žích.

Ještě	jednou	děkuji	všem	za	aktivní	práci	a	podporu	školy.
Alena Horáková
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Deváťáci se skvěle prezentovali
Naše	škola	využila	nabídky	organizace	Jeden	svět	na	školách	

a	zúčastnila	se	semináře	Jak	pracovat	s	předsudky.	Na	seminář,	
který	se	konal	ve	středu	24.	ledna	2018	v	Praze,	vyslala	všech-
ny	žáky	deváté	 třídy.	Seminář	proběhl	v	Langhans	 -	Centrum	
Člověka	 v	 tísni	 a	 to	 v	 rámci	 mezinárodního	 projektu	 Positive	
Messengers	to	Counter	Online	Hate	Speech.

V	ranním	bloku	proběhly	aktivity	pod	vedením	paní	lektorky	
a	pedagožky	Vlasty	Urbanové.	Inspirativní	byl	i	workshop	„Slam	
poetry“	s	režisérem	a	slamerem	Bohdanem	Bláhovcem,	během	
něhož	jsme	se	mimo	jiné	naučili,	jakým	způsobem	je	možné	vy-
jádřit	veřejně	svůj	názor.

Odpolední	 blok	 byl	 věnován	 „živé	 knihovně“.	 „Vypůjčit“	
jsme	si	z	ní	místo	knížky	mohli	jednoho	ze	tří	lidí	-	Evu,	Dorot-
ku	nebo	Alexe.	Všichni	 tři	se	věnují	dobrovolnické	práci.	Eva	
pravidelně	pomáhá	v	uprchlickém	táboře	v	Řecku,	Dorotka	do-
učuje	děti	romského	původu	a	Alex	poskytuje	péči	umírajícím	

lidem	v	jejich	domácím	prostředí	v	Cestě	domů.	Mohli	jsme	se	
jich	ptát	na	vše,	co	nás	zajímalo	v	souvislosti	s	jejich	prací.

Seminář	 se	 velmi	 vydařil.	 Naši	 deváťáci	 sklidili	 velkou	 po-
chvalu,	 prezentovali	 se	 jako	 mladí	 lidé,	 kteří	 umí	 diskutovat	
a	umí	vyjádřit	svůj	názor.

Účast	na	semináři,	který	byl	zaměřen	na	vzdělávání,	se	nám	
podařilo	spojit	i	s	méně	pracovními	aktivitami.	Návštěvu	v	Praze	
jsme	si	prodloužili	o	jeden	den.	V	úterý	23.	ledna	jsme	navštívili	
Pražský	hrad,	stihli	jsme	poslední	den	výstavy	Symbolická	moc	
českých	korunovačních	klenotů.	Vidět	Svatováclavskou	korunu	
a	ostatní	korunovační	klenoty	na	vlastní	oči	byl	zážitek!	Velmi	
zajímavá	byla	i	exkurze	v	Českém	rozhlase.	Nemohli	jsme	vyne-
chat	procházku	Prahou	a	prohlídku	oblíbených	míst.	Vyvrchole-
ním	dne	byla	návštěva	Národního	divadla	a	představení	Maryša.	

Adéla Botková
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Jak bylo na lyžařském kurzu
Lyžařský	kurz	se	uskutečnil	5.	2.	-	9.	2.	2018.	Žáci	7.	a	8.	třídy	

se	 vydali	do	Filipovic	 v	 Jeseníkách.	Ubytovali	 jsem	se	 v	hote-
lu	Stará	Pošta.	Bylo	nás	35	a	byli	jsme	rozděleni	do	tří	skupin.	
Sjezdovka	 byla	 doslova	 „za	 rohem“,.	 Stačilo	 přejít	 silnici.	 Na	
sjezdovce	byla	sedačková	lanovka	i	lanovka	s	kotvou	a	pomou.	
Budíček	jsme	měli	v	7:30,	pak	v	8:00	následovala	snídaně.	Lyžo-
vali	jsme	od	9:00	do	11:30,	pak	byl	ve	12:30	oběd,	od	14:00	do	
16:00	jsme	se	vydali	znovu	na	svah,	večeře	byla	v	17:30.	Večer	
jsme	měli	volnou	zábavu	nebo	společný	program.	Ve	22:00	jsme	
museli	 být	 každý	 na	 svém	 pokoji.	 Ve	 22:30	 kontrolovaly	 paní	
učitelky,	jestli	jsme	všichni	na	svých	pokojích	a	ve	svých	poste-
lích.	O	zábavu	bylo	postaráno,	ale	lyžák	mohl	být	delší.

Kristýna Vlková, Eliška Žaludková a Filip Váverka, 7. tř.

Očima našich spolužáků:
Líbilo se mi tam, protože jsme každý den lyžovali. Párkrát jsme 

lyžovali samostatně. Naučili jsme se (rychleji) lyžovat. Restaurace 
byla decentní. Jeli jsme na bowling a užili jsme si to. Poslední dva 
dny jsme se večer dívali společně na filmy.

Jakub	Stloukal,	Filip	Novák,	7.	tř.
Na horách se mi líbilo, protože jsem se naučil lyžovat. Když 

jsme byli unavení, šli jsme si odpočinout do bufetu. Vařili tam fakt 
dobrá jídla. Jednou večer nám v chatce a v hotelu vypadly pojistky. 
Ve středu odpoledne jsme jeli na bowling, kde jsme si to užili. Po-
slední dva dny jsme zhlédli dva filmy.

Josef	Galuška,	7.	tř.
První den se 3. skupina učila lyžovat. Druhý den jsme šli skoro 

všichni lyžovat na sjezdovku. Na poprvé nám to moc nešlo, ale 
potom jsme se zlepšovali. Nejvíc se mi líbilo, že jsme to všichni 
zvládli.

Jindra	Daněk,	7.	tř.
Některé večery na lyžáku jsme měli program, jako třeba večerní 

plavání, film, nebo také dámská a pánská volenka, kterou jsme 
nakonec nepřijali, protože máme svoji důstojnost a svoji hlavu. 
Ovšem podle našeho názoru nejvíce uspěl film Kingsman 2 - Zlatý 
kruh.

Klára	Lekešová,	Šárka	Vaníčková,		
Magdalena	Lukešová,	7.	tř.

Nejlepší příhoda se stala v úterý, když nám klepala paní uči-
telka Bobková na dveře od pokoje, což byla domovní prohlídka. 
Vše bylo v pořádku. Když odcházela, zabouchla dveře. V tom oka-
mžiku dveře spadly z pantů. Potom vzal jeden z našich spolubydlí-
cích ovladač od televize a pustil ji. Naráz začalo hrát Rádio Junior 
a v něm začala hrát veselá písnička Koktavá kráva, a když ta pís-
nička skončila, pak zahájila odpočet. Někdo zvolal: ,,Zachovejte 
paniku.“ a všichni začali panikařit.

David	Otrusiník,	Daniel	Falešník,		
Filip	Mareček,	Martin	Šálek,	7.	tř.

Bylo to super. Lyžovali jsme každý den. Jednou jsme si zašli 
do bazénu. Účastnili se dvě třídy (7. a 8. ročník). Jednou jsme byli 
v bowlingu. Sjezdovka byla dobrá, až na upravení sněhu. Jak jsme 
jeli z bowlingu, tak jsme vysedli o zastávku dřív a šli jsme pěšky po 
silnici.

Jonáš	Opravil,	Ondřej	Prchlík,	Štěpán	Lažek,	7.	tř.
Dne 5. 2. jsme vyrazili autobusem na lyžařský kurz do Jeseníků. 

Cesta byla sice dlouhá, ale krátili jsme si čas zpíváním s Matějem 
Kotačkou. Po příjezdu jsme byli mile překvapeni svými pokoji. Byli 
jsme rozřazeni do družstev pod vedením našich skvělých paní uči-
telek, které jsme v některých okamžicích dokázali tak naštvat na-
šimi blbými kecy, že nás musely umlčet sněhem. Vařili nám velmi 
dobře, například vynikající jahodové knedlíky posypané kakaem. 
Druhý večer jsme šli po večeři relaxovat do bazénu, ve kterém byla 
velká sranda. Jelikož třetí den bývá krizový, tak jsme se vydali do 
Jeseníku na bowling. Zpět jsme šli 2 kilometry pěšky po hlavní sil-
nici za stálého sněžení a opět nás zabavil Matěj Kotačka tentokrát 
svými pohádkami. Když jsme se vrátili, celý areál byl krásně zasně-
žený, a proto jsme se večer šli někteří koulovat. Poslední dva dny 
už jsme měli většinou volné lyžování a jezdili jsem v libovolných 
skupinkách. Nikomu z nás se nechtělo odjíždět, protože se nám 
tam všem velmi líbilo a hrozně jsme si to užili. Při cestě zpět domů 
na nás padla únava a většina z nás usnula, ale ke konci jsme se 
probrali a začali jsme opět zpívat. Před školou jsme se všichni roz-
loučili a se svými rodiči jsme se vydali domů.

Elen	Hendrychová,	David	Jurásek,	8.	tř.
Lyžařský pobyt se mi velmi líbil. Cesta byla v pohodě, jen byla 

trošku dlouhá. Počasí bylo nádherné. Sníh napadl, bylo ho tam 
dost. Pokoje byly taky v pohodě. Nic jsme tam nerozbili. Vařili moc 
dobře, chutnalo nám. O zábavu se postaral Matěj Kotačka svým 
zpěvem na pokoji a v autobuse při cestě domů. Lyžovalo se mi tam 
dobře. Nikdo se nezranil. Ve středu jsme jeli do Jeseníku zahrát 
si bowling. Vyhrál Matěj Pšurný, byl to takový pohodový den. Ve 
středu i ve čtvrtek jsme se večer dívali na film. Oba dva byly dobré. 
V pátek jsme odjížděli domů asi tak ve 3 hodiny odpoledne. Moc 
se mi domů nechtělo, ale užil jsem si to.

Adam	Grebeníček,	8.	tř.
Lyžák se mi líbil, protože byla zábava v autobuse i v chatkách. 

Měli jsme hodně sněhu a pěkně upravenou sjezdovku, i když se od-
poledne začala dělat ledovka. Asi druhý den jsme si vytvořili sku-
pinky po dvou, třech nebo čtyřech a jezdili jsme spolu tak, jak jsme 
chtěli. V poledne jsme šli na oběd do jídelny, kde vařili vždy skvěle, 
a odpoledne jsme šli zase lyžovat. Večer jsme šli na večeři a pak 
jsme buď byli na chatkách, nebo jsme se dívali na film. Ve středu 
odpoledne jsme nešli lyžovat, ale jeli jsme na bowling do Jeseníku 
a potom do obchodu. Poslední den se nikomu nechtělo domů.

David	Daněk,	8	tř.

ŠKOLA
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Jazykově nadaní žáci v naší škole
K	takovým	žákům	patří	Eliška	Hanáková	z	devátého	roční-

ku,	která	se	v	letošním	školním	roce	zúčastnila	hned	tří	jazyko-
vých	olympiád.	Byla	to	olympiády	v	českém,	anglickém	a	také	
německém	jazyce.	Úspěšně	prošla	školními	koly	a	postoupila	do	
kol	okresních.	Největšího	úspěchu	dosáhla	v	německém	jazyce.

Okresní	 kolo	 této	 olympiády	 proběhlo	 14.	 února	 2018	
v	Uherském	Brodě.	Eliška	soutěžila	v	kategorii	II.	A	pro	žáky	
osmých	a	devátých	ročníků.	Zde	poměřila	své	jazykové	znalosti	
a	dovednosti	s	dalšími	15	žáky.	Eliška	si	vedla	ve	všech	jazyko-

vých	disciplínách	moc	dobře	a	získala	krásné	třetí	místo.	Gra-
tulujeme!

Účast	 v	 každé	 olympiádě	 vyžaduje	 nejen	 poctivou	 práci	
v	hodinách	nebo	ve	školním	klubu,	 je	 třeba	 i	domácí	přípravy	
a	ochoty	udělat	ve	volném	čase	něco	navíc.	Všem	žákům,	kteří	
kus	 svého	 volného	 času	 investují	 do	 sebevzdělávání,	 patří	 po-
chvala	a	obdiv.	Věříme,	že	se	jim	tato	investice	v	budoucnosti	
vyplatí.

Adéla Botková

Lyžák se mi celkem 
líbil až na ubytování 
ze sádrokartonových 
zdí. Lyžování se mně 
líbilo, protože jsme si 
mohli utvořit skupinky, 
ve kterých jsme spolu 
lyžovali. Měli jsme tam 
nádherné počasí. Při-
učil jsem se nové věci, 
např. základy carvingu. 
Většinou jsme lyžovali 
dopoledne a odpoled-
ne. Večer jsme se pak šli 
dívat na film. Jsem rád, 
že jsem to tam vydržel, 
protože to byla malá 
místnost pro hodně lidí, 
tak tam nebyl ideální 
vzduch. Ve středu odpo-
ledne jsme měli výlet do 
Jeseníku, kde jsme šli 
na bowling. Tam se nám to líbilo, po cestě zpět jsme vysedli v Bělé 
pod Pradědem a šli do hotelu Stará Pošta. Byla to příjemná pro-
cházka. Jídlo v hotelu bylo přijatelné. Bohužel jsme v tom hotelu 
nebyli ubytováni, ale byli jsme v nějakých „chatkách“.

Radek	Jelének,	8.	tř.
Lyžák očima paní učitelek:

Lyžařský pobyt hodnotíme jako velmi zdařilý. Všech 35 žáků se 
vracelo domů jako zkušení lyžaři. Někteří z nich si osvojili carving, 
jiní se zdokonalili ve sjezdovém lyžování a zbavili se “pluhu” a ti, 
kteří stáli poprvé na lyžích, se naučili lyžovat od úplných základů 

a svou trpělivostí to zvládli na výbornou. Všichni se na sjezdov-
ce chovali dle pokynů a dodržovali pravidla bezpečného lyžování. 
Chtěly bychom naše žáky pochválit za báječnou a přátelskou atmo-
sféru, a za to, jak se k sobě pěkně chovali a vzájemně si pomáha-
li. Nikdo nikoho nenechal ve štychu. Při společných chvílích jsme 
na ně mohly být patřičně hrdé, jelikož se chovali za každé situace 
spořádaně a mohly jsme se na ně spolehnout. Každodenní azuro 
a bezvadné lyžařské podmínky nám dopřály vychutnat si “ladov-
skou zimu” a naprosto ideální “lyžák”, na který budeme dlouho 
vzpomínat. 

Jana	Pašková

škola



20  profil        www.onves.cz

škola

Fašank ve školní družině
V	rámci	tradic,	tentokrát	v	duchu	Fašanku,	jsme	

si	spolu	s	dětmi	po	obědě	vytvořili	masky	na	obličej.	
Někteří,	aby	své	tváře	proměnili	na	nějaké	to	zvíře,	
pohádkovou	či	jinou	postavu,	zvolili	druhou	z	vari-
ant,	barvy	na	obličej.	Všem	dětem,	které	se	zapojily	
do	 fašankové	 atmosféry,	 se	 masky	 velice	 podařily.	
Nakonec	jsme	se	všichni	na	památku	vyfotili	při	do-
vádění	ve	školní	tělocvičně.

Školní	 družina	 také	 v	 zimních	 měsících	 neza-
pomíná	na	pobyt	na	školním	dvoře.	A	když	zrovna	
napadne	i	sníh,	děti	v	plném	nasazení	stíhají	nejen	
stavit	 sněhuláky,	 ale	 také	 neopomenou	 využít	 sníh	
k	pořádné	koulovačce.

Alena Pilčíková

Školní kolo recitační soutěže
Ve	čtvrtek	15.	února	2018,	v	týdnu	před	jarními	prázdninami,	

se	konal	jubilejní	10.	ročník	přehlídky	recitátorů	1.	stupně	naší	
základní	školy.

Žáci	 recitovali	 ve	 3	 kategoriích,	 jejich	 výkony	 hodnotila	
porota	ve	složení:	paní	učitelka	Kateřina	Zháňalová	a	Andrea	
Stužková,	 předsedou	 poroty	 byl	 pan	 Josef	 Vaškových,	 ředitel	
Domu	dětí	a	mládeže	v	Hluku.

Ve	třech	kategoriích	celkem	soutěžilo	34	recitátorů,	v	každé	
kategorii	pak	porota	vybrala	3	nejlepší.

Stejně	jako	každý	rok,	mohli	i	letos	podpořit	soutěžící	jejich	
spolužáci,	kteří	svým	hlasováním	pak	rozhodli	o	vítězích	„divác-
ké	poroty“.

V	0.	kategorii	(1.	třída)	se	umístili	žáci	takto:
1.	místo:	Eliška	Mahdalíková	z	1.	B,	která	ve	své	kategorii	

získala	i	cenu	divácké	poroty;
2.	místo:	Sára	Kolajová	z	1.	A;
3.	místo:	Tereza	Janoštíková	z	1.	A

V	1.	kategorii	(2.	a	3.	třída)	získaly:
1.	místo:	Kateřina	Lažková	ze	3.	třídy
2.	místo:	Julie	Helmichová	ze	2.	třídy
3.	místo:	Lea	Sucháňová	ze	3.	třídy
Diváckou	trofej	v	této	kategorii	získal	Tobiáš	Dostál	ze	2.	třídy.

Ve	2.	kategorii	(4.	a	5.	třída)	se	umístili	žáci	takto:
1.	místo:	Tereza	Basovníková	z	5.	A
2.	místo:	Šimon	Svoboda	z	5.	B
3.	místo:	Karolína	Húsková	z	5.	B

Z	 recitátorů	 této	kategorie	 se	divákům	nejvíce	 líbil	Šimon	
Svoboda	z	5.	B.

Všichni	recitátoři	si	zaslouží	velkou	pochvalu	za	reprezenta-
ci	svých	tříd	ve	školním	kole	této	soutěže,	vítězům	jednotlivých	
kategorií	gratulujeme	k	jejich	úspěchům	a	přejeme	hodně	štěstí	
v	okrskovém	kole	soutěže,	které	se	bude	konat	1.	března	2018	
v	Uherském	Ostrohu.

Pavla Sedláčková

Hodnocení ZŠ za 1. pololetí školního roku 2017/2018
Celkový	počet	žáků:	 264
z	toho		 děvčata:	 122
	 chlapci:	 142
Počet	žáků	s	vyznamenáním:	 170
Počet	žáků,	kteří	prospěli:	 84
Počet	žáků,	kteří	neprospěli:	 5
Počet	neklasifikovaných	žáků:	 5
Počet	žáků	s	odloženou	klasifikací:	 0
Průměrný	prospěch:	 1,40
Celková	absence:	 9	288	hodin
z	toho	 omluvená:	 9	103	hodin
neomluvená:	 185	hodin
Průměrná	celková	absence:	 35,18	hodin

z	toho	 omluvená:	 34,48	hodin
	 neomluvená:	 0,70	hodin
Snížené	známky	z	chování:
	 -	2.	stupeň:	 1
	 -	3.	stupeň:	 2
Napomenutí	a	důtky:
	 -	napomenutí:	 18
	 -	důtka	třídního	učitele:	 12
	 -	důtka	ředitelky	školy:	 5
Pochvaly:
	 -	pochvala	třídního	učitele:	 	31
	 -	pochvala	ředitelky	školy:	 						1

Alena Horáková
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Skvělý hasičský ples
V	sobotu	3.	února	2018	se	uskutečnil	ve	sportovní	hale	v	Ost-

rožské	Nové	Vsi	již	tradiční	Hasičský	ples.	Všechny	novovešťany	
i	přespolní	na	něm	přivítal	starosta	sboru	pan	Petr	Verbík.	De-
chová	hudba	Novovešťanka	a	 skupina	POOL,	 to	byla	dvě	hu-
dební	tělesa,	která	se	postarala	o	velmi	příjemnou	atmosféru	na	
plese.	Do	brzkých	ranních	hodin	se	na	tanečním	parketu	bavili	
téměř	tři	stovky	návštěvníků	plesu	a	pořadatelé	z	řad	hasičského	
sboru.	Mezi	vzácnými	hosty	nechyběli	starosta	obce	Ing.	Pavel	
Botek,	hosté	z	Kunovic	a	hasiči	z	okolních	obcí	i	našeho	spřáte-
leného	sboru	z	Moravské	Nové	Vsi.	Tentokrát	se	nemohli	plesu	
zúčastnit	hasiči	z	Ostrova	u	Macochy,	ze	sboru,	se	kterým	máme	
již	desetiletou	družbu.	

Hasičský	ples	 se	do	povědomí	občanů	zapsal	 skvělou	hud-
bou,	výborným	pohoštěním,	perfektním	vínem	a	rekordně	bo-
hatou	tombolou,	ve	které	se	sešlo	téměř	tři	sta	cen.	Velké	podě-
kování	patří	žákům	základní	školy	pod	vedením	paní	Bohdany	
Poláchové,	kteří	náš	ples	obohatili	dvěma	krásnými	 tanečními	
vystoupeními.	

Takový	ples	bychom	ale	nemohli	pořádat	bez	našich	spon-
zorů,	 v	 čele	 s	 hlavním	 sponzorem	 Kovovýrobou	 Hoffmann.	

Na	tomto	místě	se	sluší	jim	mnohokrát	poděkovat.	A	ještě	jedno	
poděkování	na	závěr.	Patří	všem	hasičům,	kteří	přípravou	plesu	
žili	od	prosince.	Ke	zdárnému	výsledku	přispěli	i	naši	mladí	ha-
siči,	na	které	se	můžeme	stále	více	spoléhat	při	přípravě	podob-
ných	akcí.	Děkujeme.	 Růžena Hlůšková

Včelaři hodnotili rok 2017
V	sobotu	3.	2.	2018	se	konala	výroční	členská	schůze	včelařů	

ZO	Ostrožská	Nová	Ves.	Letos	jsme	poprvé	zvolili	prostředí	no-
voveského	golfového	hřiště.	Schůze	se	konala	v	hezkém	prostře-
dí	-	Golf	resort	JEZERA.	Byli	pozváni	všichni	členové	a	letos	
mezi	nás	přišli	i	starosta	Ostrožské	Nové	Vsi	Ing.	Pavel	Botek,	
starosta	Ostrožské	Lhoty	p.	Antonín	Jelének	a	člen	okresního	
výboru	ČSV	př.	Jaroslav	Bartoň.	Dále	mezi	nás	přišli	funkcio-
náři	ze	 sousední	 spřátelené	organizace	z	Uherského	Ostrohu.	
Jako	každý	rok	 jsme	zhodnotili	naši	činnost	v	uplynulém	roce	
a	nastínili	plán	na	rok	letošní.	Jaký	byl	tedy	rok	2017	pro	místní	
včelaře?

Ve	vedení	organizace	jsme	nezaznamenali	žádné	změny.	Vý-
bor	zvolený	v	roce	2015	funguje	ve	stejném	složení	dodnes.	Naše	
organizace	má	k	dnešnímu	dni	39	členů	a	spravuje	460	včelstev.	
Průměrný	věk	včelařů	v	naší	organizaci	je	52,5	let.	V	porovnání	
s	rokem	2016	–	v	naší	ZO	klesl	počet	včelstev	o	14,	ale	včelaři	
vyprodukovali	o	1t	více	medu.	V	dubnu	minulého	roku	přišla	
bohužel	velmi	špatná	zpráva	–	katastr	Ostrožská	Nová	Ves	byl	
zahrnut	do	ochranného	pásma	moru	včelího	plodu.	Toto	byla	
nejhorší	zpráva	posledních	let.	Jsme	naštěstí	na	okraji	vymeze-

ného	pásma	a	tím	pádem	katastr	Chylice	již	do	pásma	nespadá,	
takže	budeme	celou	situaci	monitorovat	a	doufat,	že	se	tato	váž-
ná	choroba	u	nás	neobjeví!

Nyní	něco	málo	k	našim	aktivitám…	Jako	každý	rok	i	minulý	
jsme	byli	na	společném	zájezdu	s	přáteli	z	Uherského	Ostrohu.	
Tentokrát	 jsme	 se	 vydali	 na	 okružní	 jízdu	 Moravou,	 navštívili	
jsme	 prodejnu	 včelařských	 rostlin	 v	 Otrokovicích,	 včelařský	
provoz	 př.	 Buřinského,	 bylinkářství	 Sonnentor	 a	 Templářské	
sklepy.	V	červnu	naše	organizace	pořádala	již	III.	ročník	včelař-
ského	dne,	přijela	k	nám	i	předsedkyně	Českého	svazu	včelařů	
Mgr.	Jarmila	Machová.	V	letošním	roce	na	tuto	událost	naváže-
me.	Na	podzim	se	uskutečnilo	jako	každoročně	oficiální	ukon-
čení	včelařské	sezóny	–	tentokrát	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Daří	se	
i	našemu	včelařskému	kroužku.	Naši	mladí	včelaři	se	loni	opět	
zúčastnili	oblastního	kola	soutěže	Zlatá	včela,	tentokrát	v	Bys-
třici	pod	Hostýnem.	Naši	organizaci	reprezentovali	3	žáci	vče-
lařského	kroužku,	na	první	místa	jsme	tentokrát	nedosáhli,	ale	
i	tak	se	naši	mladí	včelaři	umístili	na	předních	pozicích.

Díky	 našim	 sponzorům	 se	 nám	 podařilo	 v	 loňském	 roce	
rozšířit	 Včelí	 stezku	 Františka	 Nešpora	 o	 další	 nové	 panely	

a	 nyní	 má	 stezka	 již	 cel-
kem	17	stanovišť.	Podařilo	
se	 nám	 tedy	 kompletně	
propojit	 cyklotrasu	 vedou-
cí	 z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	
přes	 Uherský	 Ostroh	 do	
Ostrožské	 Lhoty.	 Činnost	
naší	základní	organizace	je	
dosti	bohatá,	do	budoucna	
samozřejmě	 chceme	 ten-
to	 trend	 udržet.	 Již	 nyní	
bych	Vás	rád	pozval	na	náš	
již	 tradiční	 včelařský	 den	
-	IV.	ročník,	který	se	usku-
teční	9.	6.	2018	v	Sirnatých	
lázních.	Máme	již	přislíbe-
nou	 přednášku	 o	 včelím	
vosku	 a	 samozřejmě	 bude	
připraven	 i	 další	 bohatý	
program.	 Podrobnější	 in-
formace	 včas	 uveřejníme.	
Těší	se	na	Vás	Vaši	včelaři.

Pavel Peprník
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Novoroční beseda 
16.	ledna	se	konala	první	letošní	beseda	–	„zabijačková“.	Le-

tos	jsme	nevařili	ovar,	ale	nabídli	jsme	tlačenku,	jitrničky,	pod-
bradek	a	bůčkové	škvarky.	K	tomu	tři	chleby,	kilo	cibule,	hořčici	
a	ocet.	Přišlo	30	lidí,	protože	odpoledne	začal	padat	sníh	a	hod-
ně	foukalo.	Snad	proto	se	pár	lidí	nevydalo	na	cestu.	

Anna Řezáčová

Knihovna v novém
Knihovna	 je	 přestěhovaná	 v	 nových	 krásných	 prostorech	

a	od	nového	roku	nastaly	malé	změny	i	v	provozu	knihovny.	Ta	
je	nyní	otevřena	4	dny	v	týdnu	a	její	půjčovní	doba	je	rozšířena.

Pondělí 9.00	–	12.00 12.30	–	17.30

Úterý 9.00	–	12.00 12.30	–	15.00

Čtvrtek 9.00	–	12.00 12.30	–	17.30

Pátek 9.00	–	12.00

Také	se	změnila	výše	čtenářských	poplatků.

Děti	do	15	let 20,-	Kč

Studenti	a	důchodci 40,-	Kč

Dospělí 60,-	Kč

Rodinné	členství	1-2	dospělí	+	děti 80,-	Kč

S	velkým	zájmem	občanů	se	setkala	přednáška	o	historii	rodů	
na	Slovácku,	která	se	konala	23.	1.	2018.	Přednášející	pánové	
Mgr.	Bc.	Martin	Kotačka	a	Mgr.	Marek	Blahuš	z	Masarykovy	
univerzity	v	Brně	zaujali	všechny	přítomné	(a	že	jich	bylo	-	zapl-
nili	celý	výstavní	sál).	Dozvěděli	jsme	se	o	nejnovějším	výzkumu	
středověkého	osídlování	Moravy	z	hlediska	genetické	genealo-
gie.	Mnozí	také	využili	možnosti	zdarma	otestovat	svou	DNA.

„Přednášející nabízí možnost zapojit se do nejnovějšího 
výzkumu středověkého osídlování Moravy z hlediska genetické 
genealogie i lidem, kteří na přednášce nebyli. Pokud máte 
zájem nechat si zdarma otestovat svůj vzorek slin v laboratoři 
a zjistit tak původ svého rodu (jen muži), nebo poskytnout do 
výzkumu kopii rodokmenu svého rodu (muži i ženy), napište 
na e-mail: uhcpr@seznam.cz, kde vám rádi poskytneme po-
drobnější informace.“

V	pátek	2.	února	dopoledne	proběhlo	losování	Vánoční	sou-
těže	-	obrázek	svaté	rodiny	v	Betlémě.

Do	soutěže	přineslo	svůj	obrázek	celkem	27	dětí.	Z	nich	byli	
vylosováni	tito	výherci,	kteří	obdrželi	ceny:

Radka	Hastíková
Mirka	Jurásková
Sofie	Nemšovská
Erika	Nová
Dominika	Šalplachtová
Děti	z	mateřské	školky:
Ema	Bočková
Eliška	Potrusilová
Verunka	Slováková
Stela	Žajdlíková
Všem výhercům blahopřejeme!

Na	uvolněném	místě	na	magnetické	zdi	máme	nyní	v	rámci	
Národního	týdne	manželství	výstavku	svatebních	oznámení,	fo-
tografií	a	blahopřání.	Za	zapůjčené	exponáty	všem	moc	děkuje-

Jednota Orel tentokrát na téma 
tanec

V	sobotu	13.	ledna	2018	otevřela	plesovou	sezónu	v	naší	obci	
naše	jednota	Orla,	která	uspořádala	ples	Velehradské	župy.	Ples	
podpořil	svojí	účastí	také	hejtman	Zlínského	kraje	pan	Jiří	Ču-
nek.	Jeho	přítomnosti	využily	především	dámy,	které	ho	vytan-
covaly	v	kole.

Tímto	bychom	také	chtěli	poděkovat	všem	svým	příznivcům,	
novoveským	spolkům	a	podnikatelům	za	věcné	dary	do	tomboly.	
Velké	díky	za	podporu!

Na	plesovou	sezónu	jsme	se	snažili	připravit	co	nejlépe.	Naše	
jednota	uspořádala	 v	období	od	 října	do	prosince	kurz	 spole-
čenských	tanců	pro	začátečníky.	Během	ledna	proběhl	dvakrát	
„plesový	warm	up.“	Obě	akce	vedl	taneční	lektor	Jiří	Herůdek,	
obě	se	setkaly	s	potěšujícím	zájmem	nejen	Novovešťanů.	Všem	
děkujeme	za	účast	a	za	příjemnou	společnost!

Adéla Botková
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me.	A	protože	výstavka	bude	pokračovat	do	března,	máte	ještě	
možnost	zapojit	se	a	přinést	své	exponáty.	Nejstarší	oznámení	
bude	oceněno!

V	pátek	2.	února	2018	byla	otevřena	nová	galerie,	která	je	
součástí	knihovny.	Konala	se	vernisáž	obrazů	Michala	Bauera.	
Také	tato	akce	se	setkala	s	velkým	zájmem	a	přišlo	na	ni	hod-
ně	místních	i	cizích	návštěvníků.	Výstava	je	nyní	přístupná	vždy	
v	půjčovní	dobu	knihovny.

Nová	knihovna	se	všem	velmi	líbí.	Stále	přibývá	nových	čte-
nářů	a	také	návštěvníků,	kteří	přijdou	posedět	a	přečíst	si	nad	
šálkem	 kávy	 nebo	 čaje	 časopisy	 a	 nebo	 přivedou	 děti,	 aby	 si	
pohrály	v	dětském	koutku.	Velké	oblibě	malých	i	velkých	se	těší	
magnetická	zeď,	která	má	každý	den	nové	kresby.

Jestli	 jste	ještě	v	nové	knihovně	nebyli,	přijďte!	Budeme	se	
těšit	na	Vaši	návštěvu.

Hana Uherková

Fašankové veselí
V	podmračeném	únorovém	dni	se	sešla	chasa	u	fotbalové-

ho	 hřiště,	 aby	 vyrazila	 na	 klasickou	 obchůzku	 „po	 fašanku“.	
Všechny	postavy	byly	 skvělé!	Hodiny	nám	připomínají,	 že	 čas	
běží	všem	stejným	tempem,	ať	je	nám	to	milé	či	nemilé,	ať	jsme	
mladší	či	starší.	V	průvodu	byly	k	vidění	postavy	z	tradičního	fa-
šanku,	ale	i	postavy	moderní	–	dnešní.	K	těm	nejčastějším	patří	
Donald	Trump	–	a	jak	mu	to	slušelo!	Vysoký,	pohledný,	blon-
ďatý,	ale	(kačer)	Donald.	Bylo	to	vtipné.	Na	konci	šel	Peťa	za	
láhev	piva	–	byl	dokonalý.	A	celý	zelený!	Až	do	večera.	Je	vidět,	
že	fantazie	našemu	národu	nechybí.	Mladí	si	obchůzku	skutečně	
užívali.	Do	kroku	jim	hrála	Falešnica.

Na	domku	 se	 zastavili	 všichni	na	oběd.	Připravili	 jsme	gu-
láš	s	chlebem	a	čaj,	 sem	tam	i	něco	ostřejšího.	Maso	na	guláš	
nám	poskytl	pan	Hoffmann	a	skvěle	ho	připravili	pánové	Kosík	
a	Nikl.	Po	jídle	se	průvod	masek	vydal	na	další	chození.	Stárka	
Blanka	říkala,	že	půjdou	všude	a	nic	nevynechají.	A	tak	se	do-
stala	domů	až	před	devátou	večer.	Mladí	z	chasy	ještě	nevědí,	
že	 celodenní	 obchůzka	 po	 dědině	 je	 velmi	 náročná.	 A	 tak	 se	
stalo,	že	někteří	byli	už	při	obědě	na	domečku	„prepití,	prejede-
ní	a	prejásaní“.	A	večer	na	pochovávání	basy	jich	přišla	už	jen	
polovina.		Večer	jsme	se	sešli	na	Orlovně	na	besedu	u	cimbálu.	
Hrála	tatáž	Falešnica,	která	chodila	celý	den	po	dědině.	Franti-
šek	s	Vojtou	pochovali	za	doprovodu	a	hlasitého	nářku	plaček	
basu	a	pomalu	jsme	se	rozcházeli	domů.	Do	půstu.	

Na	zpáteční	cestě	domů	jsme	současně	odnášeli	i	máry,	aby	
druhý	den	nepřekážely	při	 sportovním	utkání.	Kdo	viděl	 čtyři	
lidi	 nesoucí	 v	 jednu	 hodinu	 po	 půlnoci	 máry,	 na	 kterých	 byly	
uloženy	ornáty	a	šable,	tak	zvažoval,	jestli	neuvidí	i	bílé	myšky.	

Potkat	v	tu	chvíli	vůz	policie,	nevím,	jak	bychom	jim	své	počíná-
ní	vysvětlovali.	

A	co	je	fašank?	Jak	vznikl?	A	kdy?	Nejstarší	kořeny	sahají	
do	dávné	minulosti.	V	pohanských	dobách	praktikovali	v	tomto	
čase	magii,	 ve	 středověku	sloužil	k	veselí,	ale	 i	 snaze	přilepšit	
si	na	živobytí.	Dnes	má	fašank	funkci	dvojí:	dodržet	tradici	ob-

chůzky	a	pobavit	se.	A	které	masky	by	neměly	chybět?	Medvěd	
byl	 symbolem	 plodnosti,	 druhá	 postava	 Slamák	 zajišťuje,	 aby	
zrno	vytvořilo	znovu	klas.	Hospodyně	si	u	masky	vytahovaly	slá-
mu	či	tančily	s	medvědem,	aby	zajistily	dobrou	úrodu	v	hospo-
dářství.	Postupně	se	přidávaly	i	postavy	ze	života	–	řemeslníci,	
postavy	z	literatury,	televize	či	politického	života.	

Anna Řezáčová 
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Pozdržená premiéra
Avízovaná	premiéra	muzikálu	o	Edith	Piaf	se	snad	již	dočká	

svého	uvedení.	 „Inscenace	 je	 v	podstatě	nazkoušená	od	 října,	
kostýmy	 máme	 ušité,	 na	 scéně	 se	 dodělávají	 poslední	 detaily,	
ale	 největší	 problém	 máme	 paradoxně	 s	 hudbou,“	 vysvětluje	
režisérka	 inscenace	 Andrea	 Helmichová.	 „Nikdy	 bych	 neřek-
la,	 že	budeme	mít	 takový	problém	sehnat	někoho,	kdo	by	byl	
ochoten	 doprovázet	 Editku	 při	 jejích	 písních.	 Na	 Slovácku,	
které	 je	 tak	pověstné	 svou	muzikálností,	 že	by	 člověk	 řekl,	 že	
děti	 se	 tu	 už	 rodí	 s	 hudebním	 nástrojem	 v	 ruce,“	 pokračuje	
režisérka.	 „Oslovili	 jsme	 několik	 muzikantů,	 ale	 živý	 dopro-
vod	 během	 představení	 jsme	 už	 vzdali.	 Teď	 doufáme,	 že	 se	
nám	 podaří	 alespoň	 zajistit	 nahrávku	 hudebního	 podkresu.“	
Muzikál	o	pohnutém	osudu	nejvýraznější	šansoniérky	dvacáté-
ho	století	je	proložen	jejími	nejznámějšími	písněmi.	„Není	to	jen	
vyprávění	o	slavné	zpěvačce,	je	to	o	schopnosti	vyrovnat	se	s	těž-
kostmi,	 které	 nám	 život	 přináší.	 Edith	 byla	 vzácná	 v	 tom,	 jak	
dokázala	vidět	naději	i	v	těch	nejčernějších	chvílích,	ale	hlavně	
v	tom,	že	tu	naději	uměla	předávat	dál.“	Svěřuje	se	představi-
telka	hlavní	role	Eva	Koukolská.	I	ostatní	herečtí	kolegové	se	 shodli	 na	 tom,	 že	 práce	 na	 tomto	 představení	 pro	 ně	 byla	 je-

dinečná.	„Šanson	není	zrovna	hudba	mého	srdce	a	do	začátku	
zkoušení	 jsem	šel	 s	mírnými	 rozpaky,	ale	když	 jsem	pak	viděl	
Evku	hrát	a	stát	vedle	ní	na	pódiu,	cítit	tu	energii,	ten	smutek,	
tu	radost,	ten	dokonalý	prožitek	jakékoliv	emoce,	tak	mě	to	tak	
vtáhlo	do	příběhu,	že	se	mi	ani	nechce	končit	a	vracet	se	zpátky	
do	reality,“	říká	představitel	Editina	mladého	manžela	Hynek	
Helmich.	Kostýmy	vytvořila	Klárka	Hrachovská,	která	zároveň	
v	inscenaci	hraje	Editinu	sestru	Simon:	„Můžu	být	jakkoliv	una-
vená,	když	přijdu	na	zkoušku,	ale	ten	příběh	a	atmosféra,	která	
na	zkouškách	vládne,	mě	vždycky	znovu	nabije.“	Tým	inscena-
ce	 ještě	 doplňuje	 scénograf	 Ivan	 Helmich	 a	 nápověda	 Barča	
Miklíčková:	„Když	jsem	svolila,	že	budu	dělat	nápovědu,	netu-
šila	jsem,	co	to	všechno	obnáší,	až	časem	jsem	zjistila,	jak	je	to	
zodpovědná	funkce.	Ještě	pořád	se	jí	učím,“	dodává	s	úsměvem	
Barča.	Premiéra	inscenace	je	v	současné	době	naplánována	na	
sobotu	 14.	 dubna,	 tak	 doufejme,	 že	 se	 divadlu	 podaří	 dát	 vše	
dohromady	tak,	jak	si	představují.

Sylvie Zlatá

Barča Miklíčková dělá nejen nápovědu, ale umí i skvěle kreslit 
Editino slavné obočí.

Evka Koukolská s Hynkem Helmichem jako Edith Piaf a Paul 
Moris

Nahé Slovácko znovu ožije
Obnovenou	premiéru	úspěšné	kome-

die	 Nahé	 Slovácko	 připravují	 herci	 di-
vadla	 BLIC	 na	 březen.	 „Chceme	 si	 užít	
tuhle	 komedii	 i	 v	 nových	 podmínkách	
kulturního	domu,“	vysvětluje	 svůj	záměr	
režisér	 inscenace	 Ivan	 Helmich.	 „Navíc	
nás	17.	března	čeká	vystoupení	na	krajské	
přehlídce	 amatérských	 divadel	 v	 Kojetí-
ně,	 tak	 bude	 uvedení	 na	 naší	 domovské	
scéně	takovým	příjemným	odstartováním	
dalších	štací,“	dodává	Helmich.	Komedie	
Nahé	 Slovácko	 měla	 premiéru	 před	 ro-
kem	na	Orlovně	a	diváky	mimo	jiné	zau-
jala	i	závěrečným	výstupem	Pavla	Botka,	
který	 odehrál	 roli	 starosty.	 „Ono	 těch	
paralel	 bylo	 víc,“	 připomíná	 Helmich,	
„Adélka	 Botková	 tam	 hraje	 starostku	
Orla,	která	je	amatérskou	herečkou	a	má	
za	 manžela	 starostu.“	 Diváky	 ale	 čeká	
i	 nový	 interpret,	 Pavla	 Botka	 tentokrát	
vystřídá	 Tonda	 Mitáček.	 „Bude	 to	 jeho	
první	divadelní	role,	tak	mu	prosím	držte	
všichni	palce,“	vzkazuje	režisér.	Komedie	
Nahé	Slovácko	už	s	úspěchem	vystoupila	na	krajské	přehlídce	
v	Němčicích,	odkud	si	odvezla	dvě	ocenění	–	pro	Ivana	Helmi-
cha	za	 literární	počin	a	Adriana	Gabrhela	za	herecký	výkon.	

Přijďte	se	i	vy	podívat,	jak	bude	Nahé	Slovácko	zářit	v	nových	
prostorách.

Sylvie Zlatá

Nahé Slovácko: Adélka Botková coby herečka Blažena to na jevišti s Petrem Koukol-
ským a Ondrou Balíčkem v rolích Autora a Režiséra pěkně roztočí.
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Veletrh Holiday Word v Praze
Marie	 Zelená	 představila	 kolekci	 28	 uměleckých	 modelů,	

která	představuje	krásy	míst	Česka	a	Slovenska	na	Galavečeru	
veletrhu	Holiday	Word	v	Praze	a	poté	na	pódiu	široké	veřejnosti.	
Marie	již	mnoho	let	spolupracuje	s	Klárou	Badinkovou	ze	zahra-
ničního	 zastoupení	 cestovního	 ruchu	 Slovenské	 republiky.	 Bě-
hem	roku	ji	čeká	významná	spolupráce	na	mnoha	projektech	k	

oslavám	výročí	100	let	od	vzniku	Československa.	Protože	Marie	
miluje	 svůj	 rodný	 kraj,	 představila	 v	 Praze	 dva	 modely	 k	 Ost-
rožské	Nové	Vsi	a	také	kolekci	svatého	Antonínka.	Také	letošní	
Adventní	večer,	na	který	se	v	Ostrožské	Nové	Vsi	můžete	těšit	8.	
prosince	2018	bude	ve	spojení	se	Slovenskou	republikou	i	jejími	
zástupci.	 Miroslava Vajdíková

Diváci si vytleskali reprízu
Beznadějně	 vyprodáno,	 potlesky	 během	

představení,	 skandování,	 pochvalné	 výkřiky	 a	
obrovský	 závěrečný	 aplaus	 –	 to	 vše	 si	 užívali	
herci	divadla	BLIC	při	představení	Tváří	v	tvář	
začátkem	 letošního	 roku.	 Představení	 uvedli	
poprvé	 v	 prostoru	 nového	 kulturního	 sálu	 a	
stálo	to	za	to.	Nová	světelná	aparatura	i	skvělé	
ozvučení	dodaly	již	tak	úspěšnému	představení	
ten	správný	hvězdný	lesk.	Na	jevišti	se	střída-
ly	 temperamentní	 choreografické	 výkony	 se	
silným	emotivním	zážitkem.	Herci	BLICu	tak	
dokázali,	že	nejen	slavné	tváře	známého	tele-
vizního	pořadu	umí	přesvědčivě	předvést	hvěz-
dy	pěveckého	nebe.	Diváci	novoveského	před-
stavení	ocenili	kvalitní,	živé	výkony,	které	těm	
televizním	konkurovaly	přinejmenším	absolut-
ním	 nasazením	 a	 radostí.	 Není	 tedy	 divu,	 že	
představení,	které	mělo	být	poslední,	si	BLIC	
ještě	několikrát	zopakuje.	Hned	na	konci	ledna	
odehrál	další	 reprízu	pro	ty,	kteří	odcházeli	z	
vyprodaného	představení	s	nepořízenou	a	také	
pro	ty,	kteří	si	přišli	užít	tu	skvělou	atmosféru	
ještě	 jednou.	Na	konci	dubna	pak	čekají	 sou-
bor	dvě	 inspirativní	 reprízy	 inscenace	Tváří	 v	
tvář	na	žáky	základních	škol.													Sylvie Zlatá

První velký aplaus si vysloužila Maruška Hladníková a její famózní Bruno Mars
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Procházka po hřbitově aneb Poslední ze starostů
Na	samém	konci	hřbitova,	s	výhledem	ke	Svatému	Antonín-

ku,	je	hrob	rodiny	Hlůškovy.	A	zde	na	pomníku	je	také	jméno	
Antonína	Botka,	který	zemřel	v	roce	1976	jako	poslední	z	novo-
veských	starostů	staré	éry.

Antonín	Botek	se	narodil	19.	října	1886	na	čísle	185	v	Dě-
dině.	 Na	 druhý	 den	 jej	 pokřtil	 farář	 Vincenc	 Sedlák.	 Tatínek	
se	jmenoval	Jan	Botek,	byl	čtvrtníkem,	synem	Františka	Botka	
a	Magdalény,	rozené	Zajícové.	Dítě	nesli	ke	křtu	kmotři	Franti-
šek	a	Mariana	Botkovi	z	čísla	173.	O	Antonínově	dětství	a	mládí	
mnoho	 nevíme.	 Vyrůstal	 v	 hospodářství,	 chodil	 do	 novoveské	
školy,	zaučoval	se	v	polních	pracích,	péči	o	dobytek	a	všem	dal-
ším,	co	souviselo	s	hospodářstvím.	Jako	čtyřiadvacetiletý	se	27.	
dubna	1910	oženil.	Jeho	manželkou	se	stala	o	pět	let	starší	Ma-
rie	Hlůšková,	narozena	5.	září	1881	jako	dcera	Jana	a	Alžběty	
Lorencových,	vdova	po	Františku	Hlůškovi,	který	zemřel	3.	led-
na	1908	ve	věku	32	let.	Antonín	Botek	bydlel	v	době	svatby	na	
čísle	178	a	přiženil	 se	 vedle	na	 číslo	179.	Měl	nesnadný	úkol,	
musel	obstát	i	jako	nevlastní	otec.

Mladý	hospodář	byl	spjat	s	„dolní	stranou“	a	tedy	i	s	novou	
agrární	stranou,	jejímž	lídrem	byl	Matěj	Boček.	Dne	15.	června	
1919	se	konaly	první	obecní	volby	v	nové	republice.	Volilo	se	ve	
staré	škole.	Voličů	bylo	1377,	lidovci	dostali	528	hlasů	a	13	členů	
výboru,	pokrokový	blok	415	hlasů	a	10	členů	výboru,	agrárníci	
(republikánská	 strana)	 260	 hlasů	 a	 7	 členů	 výboru.	 Povolební	
handl	 však	 dopadl	 nečekaně.	 Pokrokoví	 se	 spojili	 s	 agrárníky	
a	 Antonín	 Botek	 se	 ve	 svých	 33	 letech	 stal	 starostou.	 Prvním	
náměstkem	se	stal	Josef	Kryštof,	druhým	náměstkem	učitel	Jan	
Jelínek,	který	se	stal	i	obecním	tajemníkem,	pokladníkem	se	stal	
Matěj	Boček.

Doba	Botkova	starostování	byla	vyplněna	bojem	mezi	„po-
krokáři“	a	lidovci,	boj	probíhal	především	na	půdě	školy.	Přišly	
však	rychle	 i	 jiné	starosti.	8.	července	1919	začalo	pršet,	prše-
lo	silně	a	nepřetržitě	až	do	druhého	dne.	Louky	za	železnicí	se	
proměnily	 v	 jedno	 moře.	 Slovácko	 zasáhla	 jedna	 z	 největších	
známých	povodní.	V	Nové	Vsi	vznikl	Sokol,	jako	pokroková	tě-
locvičná	organizace,	aféru	vyvolaly	i	dva	vagóny	obilí,	které	se-
hnali	lidovci	a	starosta	Botek	je	zabavil.	Nejvíce	však	Novou	Vsí	
otřásla	krvavá	událost,	když	francouzský	legionář	Matěj	Hruška	
podřezal	Marii	Kusákovou.

Pestrý	byl	i	následující	rok	1920.	Vznikl	Orel	jako	protiváha	
Sokola,	konaly	se	parlamentní	volby	a	vracela	se	většina	legio-
nářů.	 Agrárníci	 se	 pokusili	 ovládnout	 záložnu,	 avšak	 účetním	
byl	nakonec	1.	července	1920	zvolen	Martin	Červenák,	obchod-
ník	a	lidovec.	Také	mlékárna	dostala	nového	účetního	v	osobě	
hostinského	 Františka	 Kunovjánka,	 což	 starostu	 více	 potěšilo.	
Rok	1921	byl	ve	znamení	pozemkové	reformy,	kterou	se	agrár-
ní	strana	snažila	využít	ve	svůj	prospěch.	Dne	16.	února	probí-
halo	pod	Botkovým	vedením	první	sčítání	obyvatelstva	v	nové	
republice	a	on	sám	se	stal	i	členem	místní	školní	rady.	Nespor-
ným	 úspěchem	 v	 následujícím	 roce	 1922	 bylo	 zřízení	 mešťan-
ské	 školy	v	Nové	Vsi.	 Jednání	vedl	v	Brně	právě	 starosta	Bo-
tek	spolu	s	předsedou	místní	školní	rady	Antonínem	Kusákem,	
učitelem	Janem	Jelínkem	a	farářem	Mořicem	Luskou.	V	roce	
1923	vrcholila	další	emigrační	vlna	do	Ameriky,	ale	především	
se	16.	září	konaly	obecní	volby.	Dne	10.	prosince	byl	starostou	
zvolen	lidovec	Jan	Červenák	a	Antonín	Botek	mu	31.	prosince	
předal	úřad.

Dosavadní	starosta	hrál	dál	určitou	roli	v	obecním	veřejném	
životě,	 ale	 ve	 straně	 jej	 předčil	 Matěj	 Boček.	 Botek	 sám	 měl	
co	dělat	s	vlastní	rodinou	a	polními	pracemi,	podle	pamětníků	
nebyl	příliš	 schopným	hospodářem.	Možná	právě	určitá	nevý-
raznost,	jak	už	to	leckdy	bývá,	jej	přivedla	na	starostovský	trůn.	
Antonín	 Botek	 se	 zvolna	 ztrácel	 v	 řadách	 ostatních	 spoluob-
čanů.	 Zažil	 ještě	 zánik	 agrární	 strany,	 okupaci,	 podstatný	 kus	
reálného	 socialismu.	 Přátelé,	 spolustraníci,	 političtí	 bojovníci	

odcházeli	a	on	zůstával.	Zemřel	v	nedožitých	devadesáti	letech	
jako	poslední	ze	staré	řady	novoveských	starostů	dne	24.	března	
1976.	Symbolicky	je	jeho	hrob	obrácen	ke	Svatému	Antonínku,	
jehož	 jméno	 nesl.	 Zaslouží	 si	 vzpomínku	 především	 proto,	 že	
za	něj	udělalo	novoveské	školství	zřízením	měšťanky	kvalitativní	
krok	kupředu.

Vladimír Teťhal

Hrob starosty Antonína Botka

Antonín Botek s rodinou
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Školní rok 1978/79
Přípravný	 týden	 byl	 zahájen	

25.	8.	1978.	Učitelé	připravili	třídy	
a	 výzdobu	 školy.	 Na	 pedagogické	
radě	 byly	 vyhlášeny	 hlavní	 úkoly	
práce	 školy,	 přidělení	 třídnictví	
a	hodin.	

	 Školní	 rok	 byl	 zahájen	 1.	 září	
1978	 v	 tělocvičně.	 Jemu	 předchá-
zelo	 slavnostní	 přivítání	 prvňáčků	
na	 MNV,	 které	 organizuje	 SPOZ.	
Slavnostní	 projev	 přednesl	 ředitel	
školy	po	kulturní	vložce.	Vzpome-
nul	34.	výročí	SNP	a	úspěchy	nové	
koncepce.	 Se	 zdravicí	 vystoupil	
i	pan	Píštěk,	předseda	ŠKK	MNV.	
Ve	třídách	pak	vyslechli	žáci	projev	
ministra	školství.

	Budovy	byly	 čisté,	některé	 tří-
dy	 vymalované,	 natřeny	 zárubně	
a	okna.	Na	pozemku	byla	pravidel-
ná	služba.

	 V	 učitelském	 kolektivu	 došlo	
k	 několika	 změnám.	 Místo	 Marty	
Novotné	 –	 MD,	 nastoupila	 Lud-
mila	 Turčinková,	 absolventka	 PF	
UJEP	Brno	z	Ostrožské	Nové	Vsi.	
Kolektiv	 doplnila	 rovněž	 absolventka	 PF	 a	 rodačka	 Jaroslava	
Pifková.	Z	1.	–	5.	ročníku	odešla	na	vlastní	žádost	Vlasta	Ga-
lušková	do	Prahy,	místo	ní	nastoupila	Jarmila	Mrázková,	která	
se	vrátila	zpět	po	MD.	Libuše	Opletalová,	která	zastupovala	za	
Annu	Volasovou,	přešla	na	své	pracoviště	do	Uherského	Ostro-
hu,	na	její	místo	přišel	František	Polách	důchodce	z	Uherského	
Hradiště.	Ten	po	onemocnění	v	průběhu	školního	roku	byl	na-
hrazen	Marií	Novákovou,	opět	důchodkyní	z	Uherského	Hradi-
ště.	František	Polách	nastoupil	pak	na	6.	–	9.	ročník	místo	Marie	
Andrlové,	která	od	1.	3.	1979	ukončila	pracovní	poměr	z	důvodu	
vystěhování	do	ciziny.	Milena	Sovová	se	během	školního	roku	
provdala	a	změnila	si	 jméno	na	Hudečková,	bytem	Veselí	nad	
Moravou.	V	průběhu	školního	roku	onemocněla	Jiřina	Hladká,	
která	pak	byla	v	lázních	a	vyučování	převzala	Františka	Vrbíč-
ková	–	důchodkyně	z	ONV.	Na	lázeňském	léčení	byla	i	Jarmila	
Jančaříková	–	úvazek	odučili	vyučující	6.	–	9.	ročníku.

1.	A Olga	Šmolíková

1.	B Miroslava	Hastíková

2.	A Miroslava	Pavelková

2.	B Drahomíra	Šálková

3.	A Jiřina	Hladká Fr.	Vrbíčková

3.	B Marie	Muchová

4.	A Irena	Metyšová

4.	B František	Polách M.	Nováková

5.	A Marie	Miklendová

5.	B Jarmila	Mrázková

6.	A Dana	Hofmannová

6.	B Jaroslava	Krošláková

7.	A Milena	Hudečková

7.	B Josef	Botek

8.	A Olga	Štochlová

8.	B Jarmila	Davídková

9.	A Anna	Hašková

9.	B Jitka	Bosáková

Školní	družinu	vedla	Jiřina	Blahynková.
	Práce	učitelského	sboru	se	řídila	plánem	práce	školy,	který	

byl	zaměřen	k	50.	výročí	založení	ČSR,	30.	výročí	založení	PO	
SSM	a	roku	dítěte.

	Vyučování	bylo	narušeno	3	týdenními	mimořádnými	prázd-
ninami	na	začátku	nového	roku.	V	důsledku	byly	zrušeny	lyžař-
ské	 zájezdy,	 exkurze,	 jarní	 prázdniny	 a	 omezeny	 třídní	 výlety.	
Učitelé	provedli	změnu	učebních	plánů	a	zaměřili	 se	na	hlav-
ní	učivo.	Další	nepřítomnost	měli:	Josef	Hrachovský	–	úraz,	J.	
Jančaříková	–	lázně,	J.	Hladká	nemoc	a	lázně,	D.	Hofmannová	
–	 zájezd	 do	 SSSR.	 Vlasta	 Klimentová	 –	 OŠI,	 provedla	 něko-
lik	 tematických	 inspekcí	 zaměřených	na	práci	 v	novém	pojetí.	
Závěry	z	 inspekce	byly	pozitivní,	ocenila	práci	a	obětavost	při	
plnění	úkolů	u	jednotlivých	učitelek	z	3.	třídy.	Vedení	školy	za-
měří	hospitace	na	nové	pojetí	ve	všech	vyučovacích	jednotkách.	
Mimoškolní	 výchova	 se	 opírala	 o	 práci	 kroužků	 -	 výtvarného,	
hudebního,	turistického,	klubu	JR	a	sportovního.	Vedoucí	–	I.	
Metyšová,	M.	Hudečková,	J.	Hrachovský,	D.	Hofmannová,	L.	
Turčinková,	 M.	 Miklendová,	 J.	 Krošláková.	 Talentovaní	 žáci	
soutěžili	v	olympiádách	a	dosáhli	dobrých	výsledků.	JR:	2.	mís-
to	–	H.	Slezáková,	F:	5.	místo	Štětina,	7.	místo	–	Húsková,	9.	
místo	–	Berka,	13.	–	14.	místo-	Kusáková,	Vojtek,	Jč:	7.	místo	
–	Húsková,	18.	místo	–	Miklíčková,	Př:	12.	místo	–	Peprníčková,	
soutěž	 O	 zemi….7.	 místo.	 Hlavní	 akce:	 Den	 ČSLA	 –	 beseda,	
film,	VŘSR	–	filmy,	lampionový	průvod,	besídka,	výstavy,	dopi-
sování,	sportovní	akce	–	bruslení,	lyžování,	MDŽ,	Den	učitelů	
–	besedy,	vystoupení,	exkurze,	sportovní	turnaje	na	počest	osvo-
bození	republiky,	dálkový	turistický	pochod,	MDD	–	malování	
na	chodníku,	soutěže,	plnění	odznaku	BPPOV	a	FIT.

V	tomto	školním	roce	vychází	z	8.	 třídy	17	žáků,	z	9.	 třídy	
51	žáků.	Hlásili	 se	na	střední	 školy,	ale	 taky	na	učební	obory.	
Byla	provedena	změna	ve	vedení	SRPŠ.	Řízení	práce	výboru	po	
J.	Botkovi,	převzal	František	Pavlas,	technik	v	podniku	MESIT.	
Převážná	část	práce	byla	zaměřena	na	materiální	pomoc	ZDŠ,	
brigádách	rodičů	při	vylepšování	vzhledu	tříd	a	organizace	plesu	
SRPŠ.	Pedagogické	rady	proběhly	podle	CPP	a	jejich	podíl	na	
pedagogické	úrovni	kolektivu	je	patrný.	Polytechnická	výchova	
v	učivu	JČ,	zkušenosti	s	novým	pojetím	ve	3.	ročníku,	zkušenosti	
z	poloodborného	vyučování	JR	s	ohledem	na	přechod	žáků	do	
5.	ročníku	ZŠ,	závěrečná	hodnocení.

1978 - 79 - Učitelský sbor
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Prospěch:	
I.	pololetí:	prospěli	s	vyznamenáním	–	
94	žáků,	II.	pololetí	–	88	žáků.
Neprospěli:	v	I.	a	ve	II.	pololetí	vždy	jeden	
žák.
Pochvaly:	II.	pololetí	-	20	žáků.
Třídní	důtky:	I.	pololetí	–	4	žáci,	II.	pololetí	
–	21	žáků.
2.	stupeň	z	chování	–	I.	pololetí	–	2	žáci,	
II.	pololetí	–	1	žák.
3.	stupeň	z	chování	–	I.	pololetí	–	0,		
II.	pololetí	–	1	žák.

Paní	 kuchařka	 Ludmila	 Zalubilová	 ob-
držela	děkovný	dopis	k	25.	výročí	pracovní	
smlouvy	s	ONV,	odbor	školství.

Ředitel	školy:	Svatopluk	Hofmann
Zapsal: Josef Hrachovský

Ze školní kroniky  
vypsala Miroslava Vajdíková

1978 - 79 - 1. A

1978 - 79 - 9. AB

1978 - 79 - 1. B

historie   
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Od ledna pilně trénujeme  
Přestože	je	fotbal	letní	sport,	jeho	velmi	důležitým	obdobím	

je	každoročně	úvod	kalendářního	roku	a	s	ním	spojené	zahájení	
zimní	přípravy.	Již	od	poloviny	ledna	si	jednotlivá	družstva	fot-
balového	klubu	„užívají“	příprav	na	druhou	polovinu	soutěžní-
ho	ročníku	2017/18	.	

Nejmladší	adepti	–	přípravky,	pod	vedením	trenérů	Ladisla-
va	Beníčka	a	Rudolfa	Obala,	pravidelně	dvakrát	 týdně	trénují	
v	prostorách	Sportovního	centra	a	v	průběhu	zimy	absolvují	ně-
kolik	halových	 turnajů.	Podobně	 jsou	na	 tom	 i	 žáci,	kteří	pod	
vedením	Matěje	Hůska,	Martina	Daňka	a	Dalimila	Hyky	pocti-
vě	nabírají	kondici	v	hale	a	ti	starší	se	navíc	zapojují	do	přípra-
vy	s	dorostem	pod	širým	nebem.	V	nohách	už	mají	dvě	vítězná	
halová	utkání	-	proti	Újezdci	a	stejně	starým	dívkám	1.	FC	Slo-
vácko.	Dorostenci	pod	vedením	trenérské	dvojice	Marek	Tvr-
doň	a	Radomír	Nikl,	stejně	jako	každou	zimu,	nabírají	kondici	
s	využitím	venkovních	prostor	v	okolí	obce,	zejména	cyklostez-
ky,	cesty	kolem	„novoveských	 jezer“	a	díky	příznivému	počasí	
i	vedlejšího	hřiště.	V	plánu	mají	přípravné	utkání	na	umělé	trá-
vě	v	Kunovicích.	Družstvo	mužů	pod	vedením	tria	Martin	Vo-
ráč,	Rostislav	Kreisl	a	Radek	Zálešák	st.	se	nachází	již	v	druhé	
polovině	své	přípravy	na	jarní	boje.	Po	polykání	kilometrových	
dávek,	se	teď	věnují	silovým	tréninkům	s	využitím	posilovacích	

strojů	v	prostorách	před	starými	kabinami	FK.	V	závěrečné	her-
ní	fázi	absolvují	čtyři	přípravná	utkání	na	hřištích	s	umělou	trá-
vou	ve	Starém	Městě,	Kunovicích	a	Strážnici.	Prospěšnost	zimní	
přípravy	se	určitě	projeví	v	účinkování	našich	fotbalistů	v	druhé	
polovině	sezóny.	Věřme,	že	se	všichni	přičiní	o	co	nejlepší	vý-
sledky	svých	družstev	a	že	si	přitom	přijdou	novoveští	fanoušci	
na	své.	 Marek Tvrdoň

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, z.s
Nádražní 842, 687 22 Ostrožká Nová Ves

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ MUŽŮ – ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2018

NEDĚLE		 25.	2.	 17:00	 Jankovice		 UT		Staré	Město	-	Širůch
SOBOTA	 3.	3.	 14:00	 1.FC	Slovácko	„B“	 UT		Staré	Město	-	Širůch
NEDĚLE	 4.	3.	 14:00	 Kněždub	 UT	Strážnice
NEDĚLE	 11.	3.	 14:00	 Bystřice	pod	Lopeníkem		UT	Kunovice



30  profil        www.onves.cz

Michal Sadílek obhájil triumf
Nejlepším	starším	dorostencem	českého	fotbalu	se	podru-

hé	stal	Michal Sadílek.	Osmnáctiletý	záložník	PSV	Eindhoven	
(odchovanec	1.	FC	Slovácka	a	FK Ostrožská Nová Ves)	v	an-
ketě	Fotbalové	asociace	ČR	porazil	druhého	Martina	Graicia-
ra	z	Liberce	a	třetího	Antonína	Růska	z	Brna	a	obhájil	loňský	
triumf.	Výsledky	byly	vyhlášeny	na	16.	galavečeru	Grassroots	
neprofesionálního	fotbalu	na	pražském	Žofíně.	

Michal	 nejprve	 dvakrát	 kraloval	 mladším	 dorostencům	
a	nyní	totéž	zopakoval	i	mezi	staršími.	Rok	2017	byl	pro	Micha-
la	Sadílka	úspěšný	–	s	reprezentací	do	19	let	obsadil	na	letním	
evropském	šampionátu	v	Gruzii	 třetí	místo	a	na	podzim	s	ní	
postoupil	z	úvodní	fáze	kvalifikace.	Dařilo	se	mu	i	v	Eindho-
venu,	 kde	 dělal	 kapitána	 devatenáctce.	 S	 A-týmem	 slavného	
nizozemského	klubu	zatím	jen	trénoval,	i	tak	si	vysloužil	pro-
dloužení	smlouvy	do	roku	2020.		

Marek Tvrdoň

Novoveský čtyřboj
Jako	 každoročně	 pořádal	 náš	 oddíl	 závody.	 Tentokrát	 pod	

názvem	Novoveský	čtyřboj.
Tyto	závody	se	konaly	v	sobotu	10.	2.	2018	za	účasti	pozva-

ných	oddílů	Zlínského	kraje	–	Uh.	Ostroh,	Sokol	Zlín,	gymnas-
tika	Zlín,	TJ	Bučovice,	za	podpory	a	účasti	představitelů	Obce	
Ostrožská	Nová	Ves	–	místostarostky	 	paní	Bedřichové,	která	
slavnostně	předala	na	konci	závodů	vítězkám	a	vítězům	medai-
le.	Tímto	jí	i	obci	patří	velký	dík.

První	se	představilo	družstvo		nejmenších	-	začínající	4-5letá	
děvčátka	z	našeho	oddílu	-	1.	místo	získala	S.	Prchlíková,	2.	A.	
Mikošková,	 3.	 E.	 Hamzová,	 4.	 N.	 Kadlčková.	 V	 1.	 kategorii	
1.	místo	a	zlatou	medaili	získala	T.	Holáňová,	stříbro	R.	Kordu-
lová,	bronz	E.	Kovářová.	Ve	2.	kategorii	jsme	též	získaly	medaili,	
to	bylo	zásluhou	T.	Janoštíkové,	která	vybojovala	bronzovou,	na	

4.	místě	byla	E.	Zajíčková,	5.	K.	Zlomková.	3.	kategorie	a	opět	
bronz	a	to	díky	A.	Kročové.	4.	kategorie	byla	bez	medaile,	na	8.	
místě	 se	umístila	T.	Vidrmanová.	V	5.	Kategorii	 byla	medaile	
bramborová	 pro	 J.	 Grebeníčkovou.	 Sice	 to	 zamrzí,	 ale	 jde	 se	
dál	a	příště	to	určitě	stupně	vítězů	budou.	V	6.	kategorii	zlato	
získala	A.	Pavlíčková	a	stříbro	A.	Juříková.

Závodů	se	zúčastnili	a	svou	kategorii	měli	i	chlapci,	kteří	se	
předvedli	se	svým	cvičením	na	prostných	a	kruzích,	byli	to	pře-
vážně	gymnasté	ze	Sokola	Zlín	a	gymnastiky	Zlín.

Novoveský	 čtyřboj	 se	 vydařil,	 k	 zisku	 medailí	 blahopřeje-
me.	Do	dalších	bojů	přejeme	hodně	sil	a	málo	pádů.	Děkujeme	
všem,	kteří	se	na	organizaci	závodů	podíleli	-	gymnastky,	trené-
ři,	trenérky,	rodiče	a	sponzoři.

Ivana Frantová

SPORT
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IV. novoveský turnaj O pohár starosty obce
V	sobotu	30.	12.	2017	proběhl	již	čtvrtý	ročník	našeho	turna-

je	ve	stolním	tenisu.	Jednota	Orla	za	obecní	podpory	připravila	
na	 sportovní	 hale	 11	 stolů,	 ceny	 a	 medaile	 pro	 nejlepší	 hráče	
a	samozřejmě	poháry	od	starosty	obce	pro	vítěze	každé	z	kate-
gorií.	Nad	zelené	a	modré	stoly	si	našlo	cestu	celkem	73	hráčů	
a	hráček.	Taková	účast	nás	samozřejmě	zavazuje	v	tradici	turna-
jů	pokračovat	a	již	nyní	se	těšíme	na	další	ročník.	

Turnaj	byl	opět	vypsán	ve	čtyřech	kategoriích	–	 žáci,	 ženy,	
muži	neregistrovaní	a	muži	 registrovaní.	Pro	základní	 skupiny	
jsme	 použili	 osvědčený	 model	 z	 předchozích	 let,	 kdy	 se	 hraje	
v	pěti	až	šesti	členných	skupinách,	aby	si	všichni	dostatečně	za-
hráli.	Nejlepší	čtyři	z	každé	skupiny	postoupili	do	závěrečných	
vyřazovacích	bojů	o	starostův	pohár	a	slabší	hráči	ze	skupin	si	
zahráli	nižší	vyřazovací	soutěž,	takzvanou	„útěchu“.	K	vynikající	
atmosféře	turnaje	kromě	soutěžících	přispěla	i	spousta	diváků,	
kteří	přišli	podpořit	své	známé	či	rodinné	příslušníky.	Před	pře-
hledem	vítězů	dovolte	ještě	poděkování	obci	za	podporu	nejen	
pro	tento	obecní	turnaj,	ale	za	podporu	stolnímu	tenisu	celkově.	
Také	děkujeme	Řeznictví	u	Kusáků	za	přípravu	cen	a	sponzor-
ský	dar.

Umístění:
Žáci	–	20	startujících:
1.	Kolečkář	Matyáš	–	ONV
2.	Holák	David	–	Bílovice
3.	Pšurný	Matěj	–	Chylice

Ženy	–	7	startujících:
1.	Mikulčíková	Martina	-	Újezdec-Těšov
2.	Miroslava	Příhodová	-	Újezdec-Těšov
3.	Hlůšková	Růžena	-	Chylice

Muži	neregistrovaní	–	24	startujících:
1.	Chovanec	David	–	Blatnička	
2.	Antonín	Horák	–	Chylice
3.	Benovič	Jan	–	Petrov

Muži	registrovaní	–	22	startujících:
1.	Mahdalíček	Josef	ml.	–	ONV
2.	Kolečkář	Marek	–	ONV
3.	Konečný	Martin	–	ONV		 Ivo Mikoška

Vítězové žáci Vítězové muži registrovaní

Vítězové muži neregistrovaní Vítězky ženy

SPORT
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70 let:
10.	1.	 Františka	Jelénková	 Za	Kostelem	673
29.	1.	 František	Zuzák	 Dědina	63
31.	1.	 Zdenka	Verbíková	 Lhotská	331
3.	2.	 Bohuslav	Vymazal	 Osvobození	189
15.	2.	 Jiřina	Pjajčíková	 Osvobození	198
20.	2.	 Josef	Vacula	 Dědina	162
22.	2.	 Ludmila	Veselá	 Příčná	804
24.	2.	 Ludvík	Bršlica	 Osvobození	110

75 let:
5.	1.	 Josef	Klabačka	 Padělky	435
8.	1.	 Jarmila	Lukášová	 U	Ráje	97
15.	1.	 Stanislav	Bezděk	 Chříb	228
23.	2.	 Marie	Křapová	 Drahy	227

80 let:
2.	1.	 Antonín	Simerský	 Zahradní	892
6.	1.	 Eva	Berková	 Nivky	699
8.	2.	 Hana	Štěrbová	 Krajiny	205
13.	2.	 Božena	Peprníčková	 Záhumení	624
14.	2.	 Josef	Jelének	 Krajiny	251

85 let:
3.	1.		 Antonie	Kovaříková	 Nová	718
26.	1.	 Ludmila	Pavlasová	 Družstevní	818
1.	2.	 Marie	Vařechová	 Dědina	493
2.	2.	 Božena	Peprníčková	 Dolní	364
16.	2.		 Ludmila	Štětinová	 Obecnice	563

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

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

90 let:
15.	2.	 Anna	Botková	 Obecnice	725

91 let:
4.	2.	 Ludmila	Grigová	 Kopanice	104

92 let:
3.	2.		 Jarmila	Kusáková	 Chaloupky	180

93 let:
11.	2.	 Paulína	Kupcová	 Mírová	913

94 let:
3.	2.		 Marie	Červenáková	 Dědina	13

97 let:
19.	2.		 Matěj	Jurásek	 Záhumení	481

Diamantová svatba:
18.	1.	 Ludvík	a	Eva	Berkovi	 Nivky	699

Narození:
16.	11.		 Viktor	Galuška	 Na	Láni	196
5.	12.	 Dominika	Konečná	 Dědina	257
10.	12.	 Sára	Ščuková	 Osvobození	151
12.	12.	 Filip	Korytar	 Dědina	924
21.	12.	 Tereza	Hélová	 Krajiny	334
2.	1.	 Ema	Vařechová	 Krajiny	333
7.	1.		 Damián	Žaludek	 Dědina	128
7.	1.	 Lukáš	Gorecký	 Záhumení	614
8.	1.	 Radim	Habarta	 Nádražní	248
10.	1.	 Ella	Blahová	 Chříb	308
15.	1.	 Filip	Kubáň	 Mírová	917
18.	1.	 Tereza	Glacová	 Chylická	201

společenská kronika

Společenská kronika
leden - únor  2018

Počet obyvatel k 31. 12. 2017 - celkem 3.461 osob
narozeno	 	43	dětí		 z	toho	22	děvčat	a	21	chlapců	
zemřelo	 	31	spoluobčanů			 z	toho	13		žen					a	18	mužů
přihlášeno		 	88	občanů
odhlášeno		 	66	občanů

Úmrtí
1.	1.	 Božena	Lučná	 (1920)	 Osvobození	193
3.	1.	 Ludvík	Bednařík	 (1928)	 Dědina	51
22.	1.	 František	Hruška	 (1945)	 Kunovská	217
13.	2.	 Ludmila	Konečná		 (1932)	 Dědina	19	-	tč.	DD	Uh.	Ostroh
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