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V sobotu 21. dubna 2018 proběhlo slavnostní odpoledne,  
na kterém oslavil ženský sbor Denica  10. výročí založení.  

K oslavencům se také připojil dětský soubor Pomněnka 
se svým 20. výročím založení.
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Vážení spoluobčané,

po čase znovu otevíráte nové číslo Profilu. Je to v období, kdy 
se stavební práce nebo práce na polích rozeběhly naplno. Právě 
zemědělce, zahrádkáře nebo sadaře teď trápí nezvykle velké sucho. 
Věřme, že se příroda nakonec umoudří a brzký déšť odvrátí neúro-
du. Naopak jako příznivé jistě hodnotí počasí stavbaři. Pro letoš-
ní rok se nám už podařilo vysoutěžit veškeré plánované investiční 
i neinvestiční akce, postupně podepisujeme se zhotoviteli provádě-
cí smlouvy a začínáme stavby a opravy realizovat. Ačkoli se toto 
konstatování může zdát banální, letošní jaro je pro objednatele 
prací velmi složité. Paradoxně doplácíme na skutečnost, že česká 
ekonomika jede na plné obrátky, je velmi nízká nezaměstnanost 
a firmy mají dostatek zakázek. Tím se stalo, že po letech narostly 
ceny realizačních prací někdy na více než sto procent předpoklá-
daných projektovaných rozpočtů. Také je poměrně časté, že se do 
vypisovaných tendrů nepřihlásí z kapacitních důvodů žádná firma. 
Mnohá města a obce tak mají hodně hluboké vrásky na čele, aby 
stihly plánované akce realizovat. Proto jsem rád, že u nás tyto pro-
blémy nemáme. Zahájili jsme stavbu nové kanalizace v ulici Zá-
humení, brzy se rozeběhne stavba nové kanalizace ve střední části 
ulice Obecnice. Okamžitě budou navazovat na začátku prázdnin 
v těchto ulicích finální opravy silnic. Jsou to letos také nejdražší 
investice. V obou ulicích budeme investovat asi 15 mil. Kč. Přesto-
že jsme obyvatele těchto ulic o průběhu prací, které jim budou půl 
roku znepříjemňovat život, podrobně informovali, znovu připomí-
náme nutnost dbát velké opatrnosti při pohybu v těchto ulicích. 
Také upozorňuji na nutnost přeparkovat svoje auta mimo stave-
niště a dbát pokynů stavbyvedoucích a námi najatého stavebního 
dozoru. Předem vám všem děkuji za trpělivost a pochopení.

Oproti předpokladům letos nebudeme opravovat silnici a sta-
vět chodník mezi ulicemi Dolní a Dědina kolem lékárny a domu 
služeb. Po diskuzi, která se rozvířila po zveřejnění záměru na jed-
nosměrný provoz směrem od hlavní silnice, jsme situaci přehodno-
tili a zadali jsme projekt nový. Nicméně pokud chceme zachovat 
bezpečnost chodců i motoristů a vyhovět všem požadavkům do-
pravního úřadu a technických norem, bude muset být tato ulice 
jednosměrná. Nově bude projektant řešit jednosměrku směrem na 
hlavní silnici.

V měsíci květnu začne také stavba nového víceúčelového hřiště 
pro základní školu v prostoru za domem s pečovatelskou službou. 
Tady se náklady po výběrovém řízení vyšplhaly na 7 mil. Kč. Vě-
říme, že tak splníme dluh vůči školákům, kteří musí své atletické 
dovednosti, které jim výukový program ukládá, plnit velmi provi-
zorně. Pokud bude stavba probíhat podle stanoveného harmono-
gramu, věříme, že bychom hřiště s umělým atletickým oválem moh-
li otevřít už letos na podzim. Tak se nechejme překvapit.

Jak víte, roky končící osmičkou jsou v dějinách našeho státu 
velmi významné. Letošní „osmičkový“ rok je významný i pro naši 
obec. Letos si připomínáme 115. výročí založení našich sirnatých 
lázní. Toto zdravotnické zařízení není jen významným zaměstna-
vatelem místních, není jen léčebným zařízením, které vrací lidem 
zdraví, a kteří se sem rádi vracejí, ale je to i místo, které vydobylo 
naší obci, dovolím si tvrdit, světový věhlas. Velmi si vážím toho, 
že je to prosperující společnost a děkuji managementu lázní za to, 
jakým způsobem podnik vede. Nemusíme řešit vážné existenční 
problémy tak, jak je tomu v některých jiných zařízeních srovnatelné 
velikosti. Považuji za velmi prozíravé rozhodnutí dřívějšího vedení 
obce rozpůlit vlastnický podíl mezi Obec a dalšího společníka. Po 
sedmnácti letech společného „manželství“ jsou Sirnaté lázně Ost-
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rožská Nová Ves, s. r. o. ekonomicky stabilní a prosperující společ-
nost. Navíc jsou součástí silného holdingu ROYAL SPA, ve kterém 
jsou jejich služby nabízeny nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Letos si také připomeneme 760. výročí od první písemné zmín-
ky o Ostrožské Nové Vsi. Tuto historickou událost si připomeneme 
4. a 5. srpna. Symbolicky v měsíci, ve kterém se Nová Ves a Chylice 
staly jedinou obcí. O podrobnostech slavnostního programu vás 
budeme určitě včas a podrobně informovat.

Závěrem mi dovolte podělit se s vámi o odpověď na otázku, 
kterou jsme já i ostatní spolupracovníci dostali od ledna letošního 
roku snad stokrát. Jak se nám „na novém“ líbí? Jak se nám pracu-
je? Co se týče pracovního prostředí, je pochopitelně nesrovnatelné. 
Nový areál obecního úřadu má však velkou přidanou hodnotu. 
Úřad, tedy „poštovní“ hala a ostatní kanceláře, knihovna a sál jsou 
především příležitost. Příležitost poskytovat dobré služby, příležitost 
nabídnout hodnotné kulturní programy, příležitost na setkávání se 
lidí. Jsem velmi rád, že se prozatím tyto příležitosti daří naplňovat. 
Děkuji všem, kteří na tom mají podíl. Děkuji spolupracovníkům za 
nasazení a obětavost s jakou plní své pracovní povinnosti. Děkuji 
jim i za čas, který věnují přípravě kulturních programů. Doufám, 
že vše bude nadále dobře pokračovat. A pokud se snad objevují 
drobné nedostatky, budou jistě napraveny.

Novostavba areálu úřadu byla přihlášena do prestižní soutěže 
„Stavba Zlínského kraje roku 2017“. V době, kdy píšu tento úvod-
ník, není ještě rozhodnuto, zda jsme uspěli. Už samo přijetí nomi-
nace svědčí o tom, že i po vizuální stránce je to stavba velmi zdařilá 
a stala se jednou z dominant obce.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné jarní dny, letošním ma-
turantům držím palce v jejich zkouškách z dospělosti a školákům 
přeji příjemné těšení na prázdniny.

Pavel Botek

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 6. 3. 2018 se konalo  

20. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•	 písemné	zprávy	finančního	a	kontrol-

ního	výboru,
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 1	 schválené	

radou	 obce	 č.	 79	 dne	 9.	 1.	 2018	 zo-
hledňující	přijaté	dotace	na	volby	pre-
zidenta	ČR,

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 2	 schválené	
radou	obce	č.	80	dne	23.	1.	2018	týka-
jící	se	přijaté	dotace	na	správu	a	škol-
ství,	 pořízení	 investičního	 majetku	
pro	 poštu,	 drobný	 hmotný	 dlouho-
dobý	 majetek	 ve	 společenském	 sále,	
pořízení	 oplocení	 hřiště	 v	 ulici	 Niv-
ky,	vyúčtování	nákladů	projektantům	
a	pořízení	hmotného	investičního	ma-
jetku	pro	OÚ,

•	 rozpočtové	opatření	č.	3	schválené	ra-
dou	obce	č.	82	dne	26.	2.	2018	zohled-
ňující	nákup	nové	techniky,	příspěvek	
zřizovatele	 pro	 ZŠ	 za	 sběr	 papíru,	
navýšení	 hodnoty	 drobného	 hmotné-
ho	 majetku,	 pojištění	 pro	 jednotku	
JSDH,	 poplatky	 za	 autorská	 práva	
za	kulturní	vystoupení	a	údržba	míst-
ního	rozhlasu,

•	 informaci	 České	 asociace	 odpado-
vého	 hospodářství	 o	 riziku	 navýšení	
nákladů	 za	 odpadové	 hospodářství	
obcí	 a	 měst	 způsobeným	 případnou	
neveřejnou	účelovou	změnou	zákona	
o	odpadech,	s	tím,	že	do	vydání	nové-
ho	zákona	o	odpadech	nebude	v	této	
věci	podnikat	žádné	kroky,

•	 informaci	rady	obce	o	předběžném	vý-
sledku	hospodaření	obce	za	rok	2017	
a	informaci	o	zůstatku	na	účtech	obce	
k	31.	12.	2017	ve	výši	26	106	457	Kč,

•	 účetní	závěrku	Základní	školy	Ostrož-
ská	Nová	Ves	schválenou	radou	obce	
č.	82	dne	26.	2.	2018	s	převodem	hos-
podářského	výsledku	do	fondu	odměn	
ve	výši	20	000	Kč	a	do	rezervního	fon-
du	ZŠ	ve	výši	579	456,64	Kč,

•	 účetní	 závěrku	 Mateřské	 školy	 Ost-
rožská	 Nová	 Ves	 schválenou	 radou	
obce	č.	82	dne	26.	2.	2018	s	převodem	
hospodářského	výsledku	do	fondu	od-
měn	ve	výši	20	000	Kč	a	do	rezervního	
fondu	MŠ	ve	výši	222	057,05	Kč,

•	 informaci	 místostarostky	 obce	 o	 pří-
pravě	 zahájení	 pozemkových	 úprav	
v	obci,

•	 informaci	účtárny	obce	o	příjmech	za	
provoz	pobočky	pošty	Partner	za	mě-
síce	leden	a	únor	2018,

•	 rozklíčovaný	 soupis	 stavebních	 prací,	
dodávek	a	služeb	související	s	výstav-
bou	„Areálu	Obecního	úřadu	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves“	 v	 letech	 2010	 -	 2017.	
Rekonstrukce	 budovy	 kina	 v	 částce	
32	 990	 956,62	 Kč	 včetně	 DPH,	 bu-
dova	 obecního	 úřadu	 25	 230	 762,74	

Kč	 včetně	 DPH	 a	 budova	 knihovny	
18	127	504,24	Kč	včetně	DPH,

•	 informace	místostarostky	obce	o	plá-
novaných	 investičních	 a	 neinvestič-
ních	akcích	v	roce	2018.

Zastupitelstvo obce ukládá:
•	 předložit	 žádosti	 o	 pořízení	 změny	

územního	plánu	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	 pana	 Luďka	 Habarty,	 manželů	
Důbravových,	 společnosti	 GOLF	 –	
Jezera,	 s.	 r.	 o.	 pořizovateli	 územně-
-plánovací	dokumentace	(MěÚ	Uher-
ské	 Hradiště)	 ke	 konzultaci.	 Termín:	
31.	5.	2018,

•	 odpovědět	 v	 zákonné	 lhůtě	 30	 dnů	
na	 podněty	 paní	 Lenky	 Šlosárové,	
která	 podala	 v	 dopise	 Oznámení	
o	fungování	finančního	výboru	a	pod-
nětu	 vytvoření	 zásad	 k	 poskytování	
dotací	z	rozpočtu	obce,

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 prodej	 automobilu	 AVIA	 A31	

SPZ	UH	-	79	 -	55	pro	Obec	Čeminy	
(Plzeňský	kraj)	za	cenu	50	000	Kč,

•	 ocenění	 pozemků	 v	 obci	 Ostrožská	
Nová	 Ves,	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
a	 k.	 ú.	 Chylice	 podle	 znaleckých	 po-
sudků	č.	79	a	80	z	února	2018,	které	
vypracoval	Ing.	František	Hlůšek,	tak-
to:

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

bydlení		 Kč  1005
2)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

rekreace	rodinná		 Kč   786
3)	Stav.	p.	§	4	odst.	1	školy,	kultura,	

sport,	zdrav.		 Kč   626
4)	St.	p.	§	4	odst.	1	obchod,	kance-

lář,	hotel,	ostatní	 Kč   776
5)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

garáž		 Kč   758
6)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

výroba,	opravy		 Kč   379
7)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

sklady,	doprava		 Kč   427
8)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

inženýrské	stavby		 Kč   569
9)	Stav.	p.	dle	§	4	odst.	1	zeměděl-

ství,	vodní	hosp.		 Kč   284
10)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	(ko-

munikace)	silnice		 Kč   142
11)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	účelo-

vá	komunikace		 Kč   228
12)	St.	p.	dle	§	4	odst.	3	účelová	

komunikace	nezpev.		 Kč   119
13)	St.	p.	dle	§	4	odst.	3	chodník,	

cykl.,	park		 Kč   228
14)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	

5	(nezast.-skládka)		 Kč   460
15)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	

6	(nezast.-vod.	dílo)	 Kč 345
16)	Orná	půda		 Kč   18
17)	Lesní	pozemek	typ	1B		 Kč   4
18)	Pozemek	rybníka,	vodní	nádrže,	

koryta	vodního	toku	 Kč   66
19)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	2	

skládka,	sport		 Kč  284
20)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	6	

(jinde	neuvedený)		 Kč   38
21)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	5	

(hospodářsky	nevyuž.)	 Kč   5
22)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	3	

(těžba)	 	Kč   205

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

bydlení		 Kč   781
2)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

rekreace	rodinná		 Kč   632
3)	Stav.	p.	§	4	odst.	1	školy,	kultura,	

sport,	zdrav.		 Kč   486
4)	St.	p.	§	4	odst.	1	obchod,	kance-

lář,	hotel,	ostatní	 Kč   604
5)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

garáž		 Kč   590
6)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

výroba,	opravy		 Kč   295
7)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

sklady,	doprava		 Kč   332
8)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	1	

inženýrské	stavby		 Kč   442
9)	Stav.	p.	dle	§	4	odst.	1	zeměděl-

ství,	vodní	hosp.		 Kč   221
10)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	(ko-

munikace)	silnice		 Kč   111
11)	Stavební	p.	dle	§	4	odst.	3	účelo-

vá	komunikace		 Kč   155
12)	St.	p.	dle	§	4	odst.	3	účelová	

komunikace	nezpev.		 Kč   93
13)	St.	p.	dle	§	4	odst.	3	chodník,	

cykl.,	park		 Kč   155
14)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	

5	(nezast.-skládka)		 Kč   357
15)	Stavební	pozemek	dle	§	4	odst.	

6	(nezast.-vod.	dílo)	 Kč   268
16)	Orná	půda		 Kč   13
17)	Lesní	pozemek	typ	1B		 Kč   4
18)	Pozemek	rybníka,	vodní	nádrže,	

koryta	vodního	toku	 Kč   52
19)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	2	

skládka,	sport		 Kč  221
20)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	6	

(jinde	neuvedený)		 Kč   29
21)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	5	

(hospodářsky	nevyuž.)	 Kč   3
22)	Jiný	pozemek	dle	§	9	odst.	3	

(těžba)	 Kč   159
Zastupitelstvo	 tímto	 také	 prohlašuje,	

že	se	jedná	o	ceny	v	čase	a	místě	obvyklé	
a	ukládá	se	těmito	cenami	řídit	při	převo-
du	a	nabytí	pozemků	z	nebo	do	majetku	
obce.
•	 nepeněžitý	 vklad	 svého	 majetku	

–	 vodovodního	 řádu	 označeného	
„F-3“,	 IPE	90	RC	DN	80	mm	o	dél-
ce	 80	 m	 v	 ulici	 Polní	 a	 zokruhová-
ní	 vodovodních	 řadů	 „D-7	 a	 „D-4“	
PE	 110	 mm	 o	 délce	 413	 m	 v	 ulici	
U	 Svatých	 -	 do	 společnosti	 Slovácké	
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vodárny	a	kanalizace	a.	s.	Nepeněžitý	
vklad	byl	oceněn	částkou	665	000	Kč,

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
2018	ve	výši	275	000	Kč	FK	Ostrožská	
Nová	Ves,	z.	s.	a	ukládá	sepsat	se	spol-
kem	veřejnoprávní	smlouvu	v	souladu	

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

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	
2018	ve	výši		280	000	Kč	TJ	Ostrožská	

Nová	Ves	z.	s.	a	ukládá	sepsat	se	spol-
kem	veřejnoprávní	smlouvu	v	souladu	
se	zákonem	250/2000	Sb.	o	rozpočto-
vých	 pravidlech	 územních	 rozpočtů.	
Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	veřejnoprávní	smlouvy.	

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 6. 2. 2018 se konalo  

81. zasedání rady
Rada schválila:
•	 nabídku	Hasičské	vzájemné	pojišťov-

ny,	 a.	 s.	 na	 pojištění	 majetku	 a	 od-
povědnosti	 zastupitelů	 za	 cenu	 129	
016	Kč. Rada	obce	ukládá	 starostovi	
dořešit	 obecné	 podmínky	 pojištění.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Přílohu	 smlouvy	 T	 na	 odstraňování	
odpadu	 skládkováním	 na	 rok	 2018,	
zaslanou	firmou	EKOR,	s.	r.	o.	Rada	
obce	pověřuje	starostu	podpisem	Pří-
lohy	smlouvy,

•	 Přílohu	 č.	 1	 Smlouvy	 o	 poskytování	
regionálních	 knihovnických	 služeb.	
V	rozpočtu	obce	pro	rok	2018	byla	vy-
hrazena	 na	 nákup	 a	 zpracování	 knih	
částka	60	000	Kč.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	 podpisem	 Přílohy	 č.	 1	 dané	
smlouvy,

•	 Smlouvu	o	ochraně	majetku	–	budov	
obecního	 úřadu,	 knihovny	 a	 multi-
funkčního	 objektu	 za	 cenu	 1	 089	 Kč	
měsíčně	 předloženou	 společností	 In-
tegra	 VD	 Zlín.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	o	obstarávání	služeb	-	umís-
tění	 terminálu	 v	 prostorách	 pošty	
Partner	zaslanou	společností	SAZKA	
a.	s.	Rada	obce	pověřuje	starostu	pod-
pisem	smlouvy,

•	 žádost	 o	 pronájem	 pozemku	 parc.	
č.	 207/3	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
s	 přístřeškem	 pro	 osobní	 auto	 zasla-
nou	na	základě	zveřejněného	záměru	
panem	Miroslavem	Kusákem	za	cenu	
2	400	Kč	za	rok	vč.	DPH.	Rada	obce	
ukládá	 sepsat	 s	 žadatelem	 nájemní	
smlouvu,

•	 žádost	 paní	 Ludmily	 Hudečkové	
o	 snížení	 stočného	 z	 důvodů	 poru-
chy	vodovodního	potrubí.	Rada	obce	
ukládá	při	vyúčtování	stočného	za	rok	
2017/2018	fakturovat	žadatelce	částku	
odpovídající	 průměrné	 spotřebě	 do-
mácnosti	za	poslední	3	roky,	tj.	30	m3,

•	 rozvojový	 záměr	 poskytovatele	 soci-
álních	služeb	Sociální	služby	Uherské	
Hradiště,	který	bude	sloužit	jako	pří-
loha	k	žádosti	o	poskytnutí	finančních	
prostředků	na	sociální	služby	předlo-
žené	Krajskému	úřadu	Zlínského	kra-
je,	Odboru	sociálních	věcí,

•	 regionální	služby	pro	místní	knihovnu	
v	Ostrožské	Lhotě.	Uvedenou	funkci	

bude	zastávat	zaměstnanec	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves	paní	Hana	Uherková	
za	odměnu	ve	výši	190	Kč/hodinu.

Rada ukládá:
•	 vyvěsit	 záměr	 obce	 o	 pronájmu	 části	

pozemku	parc.	č.	5281	v	k.	ú.	Ostrož-
ská	Nová	Ves	o	výměře	6	m2.

•	 Rada neschvaluje:
•	 nabídku	Kooperativy	pojišťovny,	a.	s.	

na	pojištění	majetku	obce,
•	 nabídku	Kooperativy	pojišťovny,	a.	s.	

na	pojištění	odpovědnosti	zastupitelů	
obce	 za	 finanční	 škodu	 způsobenou	
obci	za	cenu	4	384	Kč	za	rok.

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 České	 asociace	 odpado-

vého	 hospodářství	 o	 riziku	 navýšení	
nákladů	 za	 odpadové	 hospodářství	
obcí	 a	 měst	 způsobeným	 případnou	
neveřejnou	účelovou	změnou	zákona	
o	odpadech.	Rada	obce	ukládá	zaslat	
informaci	zastupitelům	obce.

Dne 26. 2. 2018 se konalo  
82. zasedání rady

Rada schválila:
•	 Smlouvu	 o	 poskytování	 veřejně	 do-

stupných	 služeb	 elektronických	 ko-
munikací	 –	 internet	 +	 telefony	 za	
cenu	 4	 635	 Kč	 vč.	 DPH	 za	 měsíc	 +	
hovorné	se	společností	Kabelová	tele-
vize	CZ,	 s.	 r.	 o.	 Rada	 obce	pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	o	zajišťování	výstav	pro	Obec	
Ostrožskou	 Novou	 Ves	 v	 prostorách	
galerie	 OÚ	 s	 panem	 Janem	 Botkem	
za	cenu	dle	předložených	odpracova-
ných	hodin	a	ostatních	nákladů	u	jed-
notlivých	výstav.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 zprostředkování	 umělec-
kého	 pořadu	 –	 Krkonošské	 pohádky	
8.	6.	2018	za	cenu	22	385	Kč	vč.	DPH	
se	 společností	 Kulturní	 portál.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 žádost	 o	 pronájem	 části	 pozemku	
parc.	 č.	 5281	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 zaslanou	 na	 základě	 zveřejněné-
ho	 záměru	 panem	 Janem	 Hrachov-
ským	za	cenu	100	Kč/rok.	Rada	obce	
ukládá	 sepsat	 s	 žadatelem	 nájemní	
smlouvu.	Rada	obce	pověřuje	starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 žádost	o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	
obce	pro	 rok	2018	ve	výši	10	000	Kč	
Alzheimercentru	Zlín	z.	ú.	Rada	obce	

pověřuje	 místostarostku	 sepsáním	
veřejnoprávní	 smlouvy.	 Rada	 obce	
pověřuje	 místostarostku	 podpisem	
smlouvy,

•	 účetní	závěrku	Základní	školy	Ostrož-
ská	Nová	Ves	za	rok	2017.	Rada	obce	
schvaluje	 převod	 hospodářského	 vý-
sledku	do	fondu	odměn	ve	výši	20	000	
Kč	a	do	rezervního	fondu	ZŠ	ve	výši	
579	456,64	Kč,

•	 žádost	o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	
obce	pro	 rok	2018	ve	výši	10	000	Kč	
Sociálním	službám	Uherské	Hradiště,	
Domovu	pro	seniory	Uherský	Ostroh.	
Rada	 obce	 pověřuje	 místostarost-
ku	 sepsáním	 veřejnoprávní	 smlouvy.	
Rada	 obce	 pověřuje	 místostarostku	
podpisem	smlouvy,

•	 žádost	SK	Dračí	 loď	o	snížení	nájmu	
za	sportovní	halu	při	pořádání	tradič-
ního	Vodáckého	plesu	dne	10.	3.	2018	
na	10	000	Kč,

•	 žádost	 o	 poskytnutí	 finančního	 daru	
ve	výši	1	000	Kč	Záchranné	stanici	ZO	
ČSOP	Buchlovice,

•	 žádost	 ředitelky	 Základní	 školy	 Ost-
rožská	Nová	Ves	Mgr.	Aleny	Horáko-
vá	o	navýšení	kapacity	školní	družiny	
z	50	na	75	dětí	od	1.	9.	2018,

•	 účetní	 závěrku	 Mateřské	 školy	 Os-
trožská	 Nová	 Ves	 za	 rok	 2017.	 Rada	
obce	 schvaluje	 převod	 hospodářské-
ho	výsledku	do	 fondu	odměn	ve	výši	
20	000	Kč	a	do	rezervního	fondu	MŠ	
ve	výši	222	057,05	Kč,

•	 doplacení	 odměn	 členů	 okrskových	
volebních	 komisí	 pracujících	 při	 vol-
bě	prezidenta	republiky	v	lednu	2018	
z	vlastního	rozpočtu.	Rada	obce	uklá-
dá	vyplatit	dorovnání	odměn	v	březnu	
2018.

•	 Rozpočtové	opatření	č.	3	ukládá	před-
ložit	informaci	o	Rozpočtové	opatření	
č.	3	týkající	se	nákupu	nové	techniky,	
příspěvku	zřizovatele	pro	ZŠ	za	 sběr	
papíru,	 navýšení	 hodnoty	 drobného	
hmotného	majetku,	pojištění	pro	jed-
notku	 JSDH,	 poplatky	 pro	 autorská	
práva	za	vystoupení	a	údržba	místního	
rozhlasu	finančnímu	výboru	a	zastupi-
telstvu	obce.

Rada obce bere na vědomí:
•	 informaci	 o	 zahájení	 řízení	 k	 uděle-

ní	 výjimky	 z	 ochranných	 podmínek	
zvláště	chráněných	živočichů	–	ještěr-
ka	obecná	zaslanou	Krajským	úřadem	
Zlínského	kraje,
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•	 Výroční	zprávu	o	činnosti	obce	v	ob-
lasti	poskytování	 informací	podle	zá-
kona	 č.	 106/1999	 Sb.,	 o	 svobodném	
přístupu	k	informacím	v	platném	zně-
ní	v	r.	2017	a	její	následné	zveřejnění.

Rada obce neschvaluje:
•	 žádost	Ing.	Iva	Mikošky,	místostaros-

ty	 jednoty	Orel	Ostrožská	Nová	Ves,	
o	pořízení	stínících	rolet	do	Sportovní	
haly.	 V	 případě	 pořádání	 turnajů	 ve	
stolním	tenise	bude	zastínění	zajiště-
no	individuálně.

Rada obce ukládá:
•	 projednat	 na	 dalším	 jednání	 rady	

obce	doručené	žádosti	spolků	o	dota-
ce	 zájmových	 organizací	 obce.	 Rada	
obce	 ukládá	 projednat	 na	 nejbližším	
jednání	FV	a	Zastupitelstva	obce	Os-
trožská	Nová	Ves	žádosti	o	dotace	FK	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 ve	 výši	 275	 000	
Kč	 a	 TJ	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 ve	 výši	
280	000	Kč,

•	 předložit	návrh	na	odprodej	hasičské-
ho	auta	AVIA	A31	na	nejbližším	jed-
nání	zastupitelstva	obce.

Rada obce potvrzuje:
•	 ve	 funkci	 ředitelky	 MŠ	 Ostrožská	

Nová	 Ves	 paní	 Hanu	 Kocábovou	 na	
další	 funkční	 období	 6	 let	 do	 30.	 6.	
2024.

Dne 20. 3. 2018 se konalo  
83. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	 smlouvy	 o	 zpracování	 daňo-

vého	 přiznání	 k	 DPPO	 za	 rok	 2017	
s	firmou	S	Consult,	 s.	 r.	o.,	 Ing.	Petr	
Strmiska	za	cenu	42	048	Kč	vč.	DPH.	
Rada	 obce	 zplnomocňuje	 Ing.	 Petra	
Strmisku	ke	zpracování	a	podání	da-
ňového	přiznání	do	30.	6.	2018.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 Směrnici	 k	 obstarávání	 služeb	 pro	
společnost	 SAZKA,	 a.	 s.	 Rada	 obce	
pověřuje	starostu	podpisem	směrnice,

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	
výši	 3	 000	 Kč	 Centru	 pro	 zdravotně	
postižené	 ZK	 na	 podporu	 sociálních	
služeb.	 Rada	 obce	 pověřuje	 mís-
tostarostku	 podpisem	 veřejnoprávní	
smlouvy,

•	 žádost	 ředitelky	Mateřské	 školy	Ost-
rožská	Nová	Ves	paní	Hany	Kocábo-
vé	o	převod	finančních	prostředků	ve	
výši	200	000	Kč	z	rezervního	fondu	do	
investičního	fondu,

•	 žádost	 ředitelky	 Základní	 školy	 Ost-
rožská	Nová	Ves	paní	Mgr.	Aleny	Ho-
rákové	o	převod	finančních	prostřed-
ků	 ve	 výši	 500	 000	 Kč	 z	 rezervního	
fondu	do	investičního	fondu,

•	 poskytnutí	nepeněžního	daru	do	výše	
2	 000	 Kč	 pro	 DDM	 Veselí	 nad	 Mo-
ravou,	 paní	 Blance	 Vaníčkové,	 která	
v	obci	pořádá	v	termínu	30.	7.	–	3.	8.	
2018	příměstský	tábor,

•	 žádost	pana	Antonína	Mitáčka	o	po-
volení	 parkování	 vozidla	 SÚS	 Uh.	
Hradiště	na	konci	ulice	Mírová	v	době	
od	1.	4.	do	31.	11.	2018.

•	 žádost	 pana	 Bronislava	 Zápařky,	
Hokej	Uherský	Ostroh,	o	poskytnutí	
nepeněžního	 daru	 ve	 výši	 2	 000	 Kč	
na	pořízení	cen	při	pořádání	 turnajů	
mládeže	v	ledním	hokeji	ve	dnech	25.	
3.	2018	a	1.	4.	2018,

•	 poskytnutí	dotací	z	rozpočtu	obce	ve	
výši	874	500	Kč.	Rada	obce	schvaluje	
poskytnutí	dotací	zájmovým	organiza-
cím	ve	výši	219	500	Kč	a	sportovním	
organizacím	ve	výši	655	000	Kč.	Rada	
obce	 pověřuje	 místostarostku	 obce	
přípravou	 a	 podpisem	 veřejnopráv-
ních	smluv,

•	 vyřazení	 majetku	 obce	 dle	 předlože-
ných	protokolů	k	provedené	inventa-
rizaci	za	rok	2017.

Rada bere na vědomí:
•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-

souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Ostrožská	Nová	Ves,	ulice	Záhume-
ní,	rekonstrukce	kanalizace	–	II.	eta-
pa“.	Rada	obce	rozhodla	o	přidělení	
zakázky	 firmě	 PROMONT	 Uherské	
Hradiště	s.	r.	o.	za	cenu	3	859	949	Kč	
vč.	 DPH.	 Rada	 obce	 ukládá	 vyzvat	
firmu	k	předložení	čistopisu	Smlouvy	
o	dílo,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Ostrožská	Nová	Ves,	ulice	Obecnice,	
rekonstrukce	kanalizace	–	II.	etapa“.

•	 Rada	 obce	 rozhodla	 o	 přidělení	 za-
kázky	 firmě	 Vodohospodářské	 stav-
by	 Javorník	 –	 CZ,	 s.	 r.	 o.	 za	 cenu	
3	 606	 001	 Kč	 vč.	 DPH.	 Rada	 obce	
ukládá	vyzvat	firmu	k	předložení	čis-
topisu	Smlouvy	o	dílo.

Rada ukládá:
•	 vyvěsit	 záměr	 pronájmu	 pozemků	

parc.	č.	5915	a	9940	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	odpově-
dět	žadateli,

•	 prověřit	 podmínky	 smlouvy	 o	 pro-
nájmu	 pozemků	 parc.	 č.	 2624,	 2635	
a	2626	v	k.	ú.	Chylice	s	panem	Ing.	Lu-
bomírem	Šlosarem,	který	žádá	o	sní-
žení	 ceny	 nájmu.	 Rada	 obce	 ukládá	
odložit	 rozhodnutí	 na	 další	 jednání	
rady	obce,

•	 pozvat	 paní	 Bc.	 Marii	 Kusákovou,	
DiS.	 k	 osobnímu	 projednání	 žádosti	
o	 finanční	 podporu	 a	 pronájem	 po-
zemků.

Dne 3. 4. 2018 se konalo  
84. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 se	 společnos-

tí	 Vodohospodářské	 stavby	 Javor-
ník-	CZ	s.	 r.	o.	ke	 stavebním	pracím	

„Ostrožská	Nová	Ves,	ulice	Obecnice,	
rekonstrukce	 kanalizace	 –	 II.	 etapa“	
za	cenu	2	980	166	Kč	bez	DPH.	Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
smlouvy,

•	 podpis	Smlouvy	o	dílo	se	společností	
PROMONT	Uherské	Hradiště	s.	r.	o.	
ke	 stavebním	 pracím	 „Ostrožská	
Nová	 Ves,	 ulice	 Záhumení,	 rekon-
strukce	kanalizace	–	II.	etapa“	za	cenu	
3	190	040,51	Kč	bez	DPH.	Rada	obce	
pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 podpis	Smlouvy	o	dílo	na	údržbu	zele-
ně	v	obci	pro	rok	2018	se	společností	
FLORSTYL	s.	 r.	o.	 za	cenu	372	893	
Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostu	podpisem	smlouvy,

•	 žádost	 společnosti	 JOKOVA	 s.	 r.	 o.	
o	zřízení	věcného	břemene	k	pozem-
kům	parc.	č.	1149/2	a	1149/11	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	umož-
nění	vjezdu	do	areálu	jejich	provozov-
ny.	Rada	obce	ukládá	dojednat	pod-
mínky	zřízení	věcného	břemene,

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	
výši	3	000	Kč	společnosti	PAHOP,	z.	ú.	
Rada	 obce	 pověřuje	 místostarostku	
podpisem	veřejnoprávní	smlouvy.

Rada obce ukládá:
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastu-

pitelstva	obce	záměr	prodeje	části	po-
zemku	parc.	č.	1723/4	o	výměře	24	m2	

v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,
•	 zakoupit	5	ks	120	 l	a	5	ks	240	 l	pou-

žitých	 nádob	 na	 komunální	 odpad	
a	 v	 případě	 poškození	 nádob	 na-
bídnout	 občanům	 výměnu	 nádob	 za	
úplatu.

Dne 17. 4. 2018 se konalo  
85. zasedání rady

Rada schválila:
•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	

ve	výši	1	000	Kč	Lince	bezpečí.	Rada	
obce	 pověřuje	 místostarostku	 podpi-
sem	veřejnoprávní	smlouvy	o	poskyt-
nutí	dotace,

•	 žádost	 ředitelky	 Mateřské	 školy	 Os-
trožská	 Nová	 Ves	 o	 uzavření	 školy	
v	době	letních	prázdnin	2018	v	termí-
nu	od	14.	7.	do	19.	8.	2018	z	důvodu	
plánované	 rekonstrukce	 elektriky	
a	 výmalby	 a	 dále	 z	 důvodu	 čerpání	
dovolené	 zaměstnanců.	 Rada	 obce	
schvaluje	uzavření	MŠ	dne	31.	8.	2018	
z	 důvodu	 čistění	 koberců	 a	 čalou-
něného	 nábytku.	 Rada	 obce	 ukládá	
informovat	 občany	 způsobem	 obvyk-
lým,

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	
výši	35	000	Kč	Oblastní	charitě	Uher-
ské	 Hradiště.	 Rada	 obce	 pověřuje	
místostarostku	 podpisem	 veřejno-
právní	smlouvy	o	poskytnutí	dotace,

•	 nabídku	 společnosti	 HYDROTECH	
s.	r.	o.	na	rekonstrukci	ČOV	za	cenu	
323	421	Kč	vč.	DPH	a	opravu	a	zpro-
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voznění	dešťové	zdrže	za	cenu	301	786	
Kč	vč.	DPH,

•	 nabídku	 společnosti	 REAL	 SOFT,	
Ing.	 Tomáš	 Řezníček,	 na	 pořízení	
programu	Registru	nemovitostí	s	mo-
dulem	 Pozemkové	 úpravy	 za	 cenu	
16	698	Kč	+	roční	aktualizace	2	904	
Kč	vč.	DPH	na	období	4	let,

•	 vyhlášení	 výběrového	 řízení	 pro	 zá-
jemce	o	poskytnutí	úvěru	z	fondu	by-
dlení	 obce	 pro	 rok	 2018.	 Rada	 obce	
schvaluje	fixní	úrokovou	sazbu	2	%,

•	 Dodatek	 č.	 6	 Smlouvy	 o	 zajištění	
služeb	pro	Českou	poštu,	s.	p.	dopl-
něný	dle	Obecného	nařízení	Evrop-
ského	 parlamentu	 –	 GDPR.	 Rada	
obce	 pověřuje	 starostu	 podpisem	
dodatku,

•	 Smlouvu	o	dílo	ke	 stavebním	pracím	
„Stavební	 úpravy	 Chylická	 zvonice“	
se	společností	SLOVÁCKÁ	STAVEB-
NÍ,	s.	r.	o.	za	cenu	395	348	Kč	včetně	
DPH.	 Rada	 obce	 pověřuje	 místosta-
rostku	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	o	dílo	ke	 stavebním	pracím	
„Stavební	 úpravy	 místní	 komunikace	
ul.	Obecnice“	se	společností	PORR	a.	
s.	za	cenu	3	617	339	Kč	včetně	DPH.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy,

•	 Smlouvu	o	dílo	ke	 stavebním	pracím	
„Stavební	 úpravy	 místní	 komunikace	
ul.	Záhumení“	se	společností	STRA-
BAG	a.	s.	za	cenu	5	271	723	Kč	včetně	
DPH.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	
podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	 o	 nájmu	 pozemků	 parc.	 č.	
5915	 a	 9940	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	s	panem	Františkem	Slavíkem,	za	
cenu	 1	 Kč/rok	 (cena	 nájmu	 je	 upra-
vena	 z	 důvodů	 rekultivace	 pozemků	
nájemcem).

Rada bere na vědomí:
•	 oznámení	o	zahájení	správního	řízení	

o	 povolení	 odchylného	 postupu	 od-
chytu	 kormorána	 velkého	 za	 účelem	
prevence	 závažných	 škod	 na	 rybo-
chovném	 zařízení	 na	 Rybářském	 po-
loostrově	 v	 lokalitě	 štěrkových	 jezer	
zaslanou	Městským	úřadem	Uherské	
Hradiště,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Stavební	 úpravy	 místní	 komunikace	
ul.	 Záhumení“.	 Rada	 obce	 rozhodla	
o	přidělení	zakázky	firmě	STRABAG	
a.	s.	za	cenu	5	271	723	Kč	vč.	DPH,

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Stavební	 úpravy	 místní	 komunikace	
ul.	 Obecnice“.	 Rada	 obce	 rozhodla	
o	přidělení	zakázky	firmě	PORR	a.	s.	
za	cenu	3	617	339	Kč	vč.	DPH.

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 po-
souzení	a	hodnocení	nabídek	na	veřej-
nou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	 „Sta-
vební	úpravy	Chylické	zvonice“.	Rada	
obce	rozhodla	o	přidělení	zakázky	fir-
mě	SLOVÁCKÁ	STAVEBNÍ,	 s.	 r.	o.	
za	cenu	395	348	Kč	vč.	DPH,

•	 informaci	místostarostky	obce	o	zrušení	
zadávacího	řízení	na	veřejnou	zakázku	
na	stavební	práce	„Víceúčelové	hřiště“,

•	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posou-
zení	a	hodnocení	nabídek	na	veřejnou	
zakázku	 na	 stavební	 práce	 „Stavební	
úpravy	objektu	Na	Lapači	č.	p.	142“.	
Rada	 obce	 rozhodla	 o	 přidělení	 za-
kázky	firmě	ZAFA	–	Daniel	Žaludek	
za	 cenu	 280	 990	 Kč	 vč.	 DPH.	 Rada	
obce	ukládá	vyzvat	firmu	k	předložení	
čistopisu	Smlouvy	o	dílo.

Rada ukládá:
•	 seznámit	se	podrobněji	s	oznámením	

o	 projednání	 Zprávy	 č.	 1	 o	 uplatňo-
vání	územního	plánu	Uherský	Ostroh	
zaslané	 Městským	 úřadem	 Uherské	
Hradiště,	 Odborem	 stavebního	 úřa-
du	 a	 životního	 prostředí.	 Rada	 obce	
odkládá	 dořešení	 na	 dalším	 jednání	
rady,

•	 starostovi	 zjistit	 na	 MěÚ	 Uherské	
Hradiště,	 Odboru	 životního	 prostře-
dí	 podmínky	 povolených	 činností	
v	Lokálním	biocentru	v	okolí	Hotelu	
U	Lázní.	Rada	obce	ukládá	před	vy-
věšením	 záměru	 pronájmu	 pozemků	
vyzvat	 žadatele	 k	 upřesnění	 využití	
jednotlivých	částí	ploch	pozemků,

•	 předložit	záměr	prodeje	části	pozem-
ku	parc.	č.	1501/2	v	k.	ú.	Chylice,	po-
kud	nebude	dohodnuto	jinak,	na	nej-
bližším	zasedání	zastupitelstva	obce,

•	 vyvěsit	záměr	pronájmu	části	pozem-
ku	parc.	č.	2212/1	v	k.	ú.	Chylice	o	vý-
měře	asi	60	m2,

•	 předložit	 záměr	 prodeje	 pozemku	
parc.	č.	487/16	o	výměře	46	m2	a	části	
pozemku	parc.	č.	2212/1	o	výměře	asi	
17	m2	v	k.	ú.	Chylice	na	nejbližším	za-
sedání	zastupitelstva	obce,

•	 Zprávu	o	plnění	povinností	a	závazků	
stanovených	 smlouvou	 ze	 dne	 1.	 1.	
2013	o	nájmu,	provozu	a	správě	veřej-
ného	 osvětlení	 za	 rok	 2017	 zaslanou	
společností	ELTODO	OSVĚTLENÍ,	
s.	r.	o.

Rada předkládá:
•	 souhlas	 Sirnatých	 lázní	 Ostrožská	

Nová	 Ves	 s	 výsadbou	 medonos-
né	 louky	 na	 pozemcích	 lázní.	 Rada	
obce	ukládá	realizovat	výsadbu	louky	
v	roce	2019.		

Monika Pleváková

Kulturní akce
Květen
20. 5.  Dechová hudba Novovešťanka (Park Sirnatých lázní)

26. 5.  Manželský čtyřúhelník (Společenský sál)

26. 5.  Soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce  
(Fotbalové hřiště)

Červen
3. 6.  Dechová hudba Vlčnovjané (Park Sirnatých lázní)

8. 6.  Krkonošské pohádky (Společenský sál)

9. 6.  Včelařský den (Park Sirnatých lázní)

9. 6.  Koncert Cimbálové muziky GRAJCAR (Společenský 
sál)

17. 6.  Dechová hudba Hradčovjanka (Park Sirnatých lázní)

19. 6.  Beseda s důchodci (Památkové domky)

30. 6.  Vitaj, léto, s písničkú (Park Sirnatých lázní)

Červenec
6. - 8. 7. Oslava 130. výročí založení hasičského sboru
14. 7.  Myslivecká noc (Fotbalové hřiště)

15. 7.  Dechová hudba Vlčnovjané (Park Sirnatých lázní)

22. 7.  Dechová hudba Hradčovjanka (Park Sirnatých lázní)

Srpen
4.- 5. 8. Oslava 760. výročí od první zmínky  

o Obci Ostrožská Nová Ves
19. 8.  Dechová hudba Hradčovjanka (Park Sirnatých lázní)   
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Osud skákací trampolíny
Před	 10	 měsíci	 byla	 na	 hřiště	 u	 Dřeváku	 pořízena	 a	 nain-

stalována	zapuštěná	skákací	trampolína,	která	se	stala	místem	
setkávání	a	využívání	nejenom	dětí	z	celé	Ostrožské	Nové	Vsi.	
Rada	obce	rozhodla	o	pořízení	trampolíny	s	dobrým	úmyslem,	
jelikož	taková	atrakce	v	naší	obci	skutečně	chyběla.	Bylo	také	
předem	dohodnuto,	že	v	případě	zájmu	o	tento	herní	prvek,	se	
v	následujících	letech	pořídí	tato	trampolína	do	další	části	obce.	
Nikdo	z	radních	v	tu	dobu	netušil,	 jakým	způsobem	je	možné	
tento	 herní	 prvek	 neopatrným	 používáním	 za	 velmi	 krátkou	
dobu	zničit	a	zdevastovat.

Návod	 na	 používání	 byl	 vyvěšen	 jak	 na	 samotném	 límci	
trampolíny,	tak	v	její	blízkosti.	Nikdo	však	pravděpodobně	ne-
byl	ochoten	tento	návod	dodržovat.	Byla	doporučována	nosnost	
120	kg.	Všechny	děti	a	rodiče	menších	dětí	zhruba	víme,	kolik	
asi	vážíme	a	také	si	umíme	spočítat,	kolik	nás	může	na	trampo-
líně	současně	skákat.	Bohužel,	v	případě	naší	trampolíny	to	tak	
nefungovalo	a	několikrát	jsem	se	přesvědčila,	že	děti	a	dospělí	
by	měli	 jít	 zpátky	do	základní	 školy,	 jelikož	mají	problém	na-
počítat	do	120.	Je	 jasné,	že	 je	 trampolína	předimenzovaná	na	
1x	 tolik	 kg.	 Přesto	 jsem	 nejednou	 na	 vlastní	 oči	 viděla,	 že	 na	
trampolíně	skáče	minimálně	6	dospělejších	dětí,	případně	leží	
8	odrostlých	dětí.	Nehledě	na	to,	co	se	na	trampolíně	všechno	
dělo.	Je	zarážející,	že	v	polovině	trampolíny	byla	díra	propálená	
od	cigarety.	Určitě	tam	nekouřily	malé	děti.	Zarážející	je	také	
skutečnost,	že	trampolína	se	stala	také	místem	jakéhosi	bufetu	

a	místo	pod	ní	se	tak	stalo	odpadkovým	košem.	Přímo	pod	tram-
polínou	bylo	neskutečné	množství	kelímků	od	piva,	plastových	
sklenic	a	papírů	i	přesto,	že	se	odpadkový	koš	nachází	v	bezpro-
střední	blízkosti.	A	další	zarážející	 informace	pro	vedení	obce	
byly	stížnosti	od	rodičů	malých	dětí,	že	vůbec	nemohly	trampo-
línu	malé	děti	využívat,	jelikož	starší	mládež	je	z	trampolíny	vy-
hazovala,	případně	je	tam	ani	nepustila.	Na	základě	uvedených	
skutečností	 a	 dále	 stížností	 občanů	 v	 této	 lokalitě	 bylo	 radou	
obce	rozhodnuto	o	přestěhování	trampolíny	do	Chylic.	Z	těchto	
důvodů	také	obec	nebude	v	letošním	roce	pořizovat	další	tram-
polínu.	Pevně	věříme,	že	děti	a	rodiče	z	Chylic	budou	trampolí-
nu	využívat	tak,	jak	se	má	a	bude	místem,	kde	bude	slyšet	smích,	
ne	křik	a	stížnosti	jako	tomu	bylo	u	Dřeváku.

Prosíme	 rodiče	 dětí,	 aby	 svým	 dětem	 domluvili	 a	 připo-
mněli,	jak	se	mají	chovat	k	věcem,	které	jsou	nás	všech.	Vždyť	
děti	všichni	vychováváme	k	tomu,	aby	si	vážily	věcí,	a	to	i	těch,	
které	samy	neplatily.	Také	bychom	je	měli	naučit,	jak	se	mají	
chovat	 k	 mladším	 kamarádům,	 ale	 i	 starším	 spoluobčanům.	
A	také	 je	potřeba	dětem	a	dospělým	vysvětlit,	kam	patří	od-
padky.	 Vždyť	 doma	 také	 odpadky	 neházíme	 pod	 stůl	 a	 kde-
koliv	mimo	odpadkový	koš	a	popelnice.	Chovejme	se	tak,	jak	
chceme,	 aby	 se	 lidé	 chovali	 k	 nám	 a	 našim	 věcem.	 Neučme	
děti,	že	obecní	hřiště	má	jinou	hodnotu	než	hřiště,	které	mají	
doma	na	zahradě.

Jaroslava Bedřichová

Ze života obce

Investiční akce zahájeny
Období	jara	je	každoročně	obdobím	dokončení	projektová-

ní	plánovaných	akcí	a	obdobím	výběrových	řízení	 realizačních	
firem	 plánovaných	 oprav,	 rekonstrukcí	 a	 staveb.	 Letos	 tomu	
nebylo	v	naší	obci	jinak.	Proto	již	v	polovině	měsíce	dubna	byly	
zahájeny	práce	na	rozsáhlé	rekonstrukci	kanalizace	v	horní	čás-
ti	ulice	Záhumení.	Práce	by	měly	být	hotové	do	konce	měsíce	
června,	pokud	však	nenastanou	nějaké	vážnější	komplikace.	Po	
dokončení	prací	na	rekonstrukci	kanalizace	budou	následovat	
stavební	 úpravy	 místní	 komunikace.	 Rekonstrukci	 kanalizace	
čeká	také	ulice	Obecnice	ve	střední	části,	jejíž	termín	zahájení	je	
naplánován	na	druhou	polovinu	měsíce	května	a	termín	ukon-
čení	 na	 konec	 měsíce	 července.	 Poté	 budou	 také	 následovat	
stavební	úpravy	místní	komunikace.	Veškeré	práce	v	ulicích	by	
měly	být	dokončeny	nejpozději	do	konce	měsíce	září.	V	měsíci	
květnu	budou	zahájeny	práce	na	výstavbě	nového	víceúčelové-
ho	hřiště	za	Domem	s	pečovatelskou	službou.	Jelikož	se	jedná	
o	rozsáhlou	stavbu,	předpokládaný	termín	ukončení	je	stanoven	
na	první	polovinu	měsíce	září.	Dále	v	měsíci	květnu	bude	prove-
dena	úprava	stávající	fasády	hasičárny.	Nový	„kabát	hasičárny“	
by	měl	být	dokončen	v	měsíci	 červnu,	 aby	pak	 v	následujícím	
měsíci	mohly	proběhnout	důstojné	oslavy	130.	výročí	založení	
hasičského	 sboru	 v	 naší	 obci.	 A	 v	 Chylicích	 ještě	 zůstaneme	
a	v	měsíci	květnu	začneme	s	opravami	Chylické	zvonice,	která	
projde	rozsáhlými	stavebními	úpravami,	abychom	uchovali	Chy-
lickou	zvonici	pro	další	generace.	To	je	výčet	rozsáhlejších	akcí,	
které	se	budou	„do	hodů	a	do	voleb“	u	nás	realizovat.	Popřejme	

realizujícím	firmám	hodně	zdaru,	pěkné	počasí	a	málo	kompli-
kací	na	stavbách.	Také	prosíme	občany	o	 trpělivost	a	 shovíva-
vost	zvláště	v	částech	obce,	ve	které	se	uvedené	opravy,	rekon-
strukce	a	 stavby	budou	 realizovat.	Dále	 také	občany	prosíme,	
aby	v	případě	 jakéhokoli	problému	komunikovali	buď	s	námi,	
nebo	 se	 stavbyvedoucími	 jednotlivých	 staveb.	 Věřte	 tomu,	 že	
právě	včasná	komunikace	v	průběhu	staveb	předejde	zbytečným	
a	mnohdy	již	neřešitelným	problémům	a	komplikacím.	Předem	
děkujeme	za	pochopení.	 Jaroslava Bedřichová 
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Ze života obce

Vzpomínka na 73. výročí osvobození naší obce
Dne	27.	dubna	2018	se	konal	pietní	akt	k	73.	výročí	osvobo-

zení	naší	obce	od	konce	II.	světové	války	rumunskou	armádou.	
V	Parku	Hrdinů	se	shromáždili	představitelé	obce,	členové	OZ,	
občané	naší	obce	a	nechyběla	jako	vždy	dechová	hudba	Novo-
vešťanka,	 která	 zahájila	 vzpomínku	 na	 osvobození	 naší	 obce.	
Poté	 pan	 starosta	 Pavel	 Botek,	 paní	 místostarostka	 Jaroslava	
Bedřichová	a	člen	OR	Jaromír	Lažek	položili	věnec	k	pomníku	
padlým.	Následoval	projev	pana	starosty.	Vzpomněl,	 že	gene-

raci,	která	se	narodila	před	válkou,	se	již	vytrácí	zlé	vzpomínky	
na	válku,	generaci,	narozené	po	válce,	se	těžko	vysvětlují	hrůzy	
války	a	nejmladší	 generace,	která	 si	užívá	plnými	doušky	 svo-
body,	připadá	vzpomínání	na	válku	velmi	nepříjemné.	Svobodu	
můžeme	lehce	ztratit	a	pak	se	velmi	těžko	buduje	opět	svoboda,	
za	kterou	bychom	museli	tvrdě	bojovat.	Dále	od	pana	starosty	

zaznělo,	že	si	přeje,	aby	27.	duben	a	8.	květen	zůstaly	dny	radosti	
a	klidu.	Naši	otcové,	dědové	a	pradědové,	kteří	nám	vybojovali	
svobodu,	musíme	uhájit	a	v	Evropě	žít	v	míru	a	toleranci.	Ne-
smíme	se	nikým	a	ničím	zastrašit.	Poděkoval	všem,	kteří	v	tento	
krásný	slunečný	den	se	zúčastnili	pietního	aktu	a	přišli	uctít	pa-
mátku	všech,	kteří	položili	životy	ve	II.	světové	válce	při	osvobo-
zování	obce	a	naší	vlasti	od	fašistického	Německa.	Na	konci	pi-
etního	aktu	zazněla	v	podání	Novovešťanky	naše	státní	hymna.

Miroslava Vajdíková

115 let Sirnatých lázní
V	letošním	roce	se	slaví	výročí	–	115	let	založení	Sirnatých	

lázní	v	Ostrožské	Nové	Vsi.
Léčivé	účinky	vody	a	historie	sirnatých	lázní	sahá	až	do	po-

loviny	18.	století,	kdy	delší	období	sucha	zapříčinilo	nedostatek	
pitné	vody	a	místní	obyvatelé	tak	hledali	její	zdroj.	Na	místě	bý-
valého	močálu	a	dnešních	 lázní	vybudovali	kamennou	studnu.	
Při	této	příležitosti	zjistili	léčivé	účinky	vody	a	naučili	se	je	vyu-
žívat.	V	roce	1902	si	rodák	ThDr.	František	Botek	–	zakladatel	
lázní,	 který	 trpěl	 revmatickými	 bolestmi,	 vzpomněl	 na	 zprávy	
o	léčivé	vodě.	Léčivou	vodu	nechal	otestovat	v	brněnském	ústa-
vu,	kde	bylo	zjištěno,	že	v	jednom	litru	mimo	jiných	minerálních	
látek	se	nachází	5	až	8	mg	sirovodíku.	Tato	voda	byla	uznána	za	
léčivou.	V	březnu	roku	1903	se	započalo	s	první	stavbou	a	29.	
června	 1903	 byly	 lázně	 otevřeny	 a	 podávaly	 se	 první	 koupele.	
Největší	zájem	o	sirnaté	lázně	byl	za	dob	okupace,	kdy	byly	ne-
dostupné	lázně	na	Slovensku.	Pak	lázně	spravovala	obec	až	do	
roku	1948,	kdy	přišlo	znárodnění,	poté	lázně	přešly	pod	národní	

správu	okresní	národní	pojišťovny	v	Uherském	Hradišti.	Obrat	
k	lepšímu	nastal	od	roku	1964,	kdy	byly	lázně	včleněny	do	správy	
Československých	státních	 lázní	Luhačovice.	V	roce	1989	byly	
lázně	 převzaty	 obcí	 Ostrožskou	 Novou	 Vsí,	 která	 v	 roce	 1991	
požádala	 společnost	 ROYAL	 SPA	 o	 spolupráci	 při	 budování	
a	rozvoji	lázeňství	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Sirnaté prameny
V	lázních	vyvěrají	dva	minerální	sirné	prameny	s	vodou	na	

sírany,	kyselinu	křemičitou,	vápník,	sodík,	hořčík,	draslík	a	že-
lezo.	Takto	minerálně	bohatá	voda	působí	blahodárně	na	lidský	
organismus	a	probíhá	zde	léčba	onemocnění	pohybových	orgá-
nů	a	onemocnění	kůže.

Současný rozvoj
V	roce	1995	došlo	k	rekonstrukci	lázní,	byl	zrekonstruován	

balneoprovoz	 a	 vyrostly	 také	 nové	 pokoje	 pro	 hosty.	 Později	
prošly	rekonstrukcí	také	lázeňské	vily	Vlasta	a	Šárka,	které	těs-
ně	 sousedí	 s	 hlavní	 lázeňskou	 budovou.	 Rozsáhlá	 rekonstruk-
ce	pokračovala	dostavbou	nového	traktu	budovy,	ve	kterém	se	
nachází	rehabilitační	bazén	a	sauna,	místnosti	pro	individuální	
tělocvik,	 fitnescentrum,	 nové	 prostory	 pro	 elektroléčbu	 a	 ku-
chyň	 s	 jídelnou.	 Rozšířila	 se	 také	 lůžková	 kapacita	 o	 70	 míst.	
V	roce	2011	byla	slavnostně	otevřena	nová	lázeňská	kolonáda	
s	kavárnou,	obchody	a	tanečním	parketem	pro	koncerty	pod	ši-
rým	nebem.	

Sirnaté	 lázně	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 leží	 v	 kraji	 vína	 a	 vinic,	
v	srdci	Moravského	Slovácka,	sevřené	Bílými	Karpaty	a	poho-
řím	Chřiby.	Přilehlý	lesopark	s	jezírky	a	mokřady	vytváří	z	láz-
ní	skutečný	ráj	pro	léčbu	kožních	nemocí,	nemocí	pohybového	
aparátu	a	ničím	nerušenou	relaxaci.
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Oslavy 115 let Sirnatých lázní 

Ze života obce

Škola nejsou jen učitelé a žáci
Bez	žáků	by	škola	nebyla	školou.	A	bez	učitelů	taky	ne.	Ale	

škola	by	nemohla	fungovat	ani	bez	jiných	lidí,	kteří	zabezpečují	
její	provoz.	Málokdy	vstupují	do	paměti	žáků	uklízečky,	kuchař-
ky	a	školníci.	V	novoveské	škole	však	po	dlouhá	a	dlouhá	léta	
byla	školnice	a	taky	uklízečka	Hedvika	Šišáková,	na	kterou	se	
nezapomíná.

Novovešťanka,	rozená	Kovaříková,	provdaná	za	Mařaťana.	
Matka	dvou	dětí	a	babička.	Ale	stovky	a	stovky	školáků	ji	znaly	
jako	vždy	dobře	naladěnou,	usměvavou,	vstřícnou,	s	žertovným	
postojem.	Nejen	že	udělala	svoji	práci	a	splnila	povinnost.	Dě-
lala	mnohem	víc.	Do	pochmurných	chodeb	a	do	stísněných	pře-
stávek	vnášela	radost,	jas	a	naději.

Žena	 tak	 sžitá	 s	 Novou	 Vsi	 ve	 stáří	 bydlela	 v	 Mařaticích,	
pak	u	dcery	ve	Starém	Městě.	Do	konce	života	žila	Novou	Vsí	
a	měla	obdivuhodnou	paměť	na	lidi,	ale	také	ulice,	domy,	polní	
cesty	a	 trati.	Zemřela	10.	února	2018	ve	věku	89	 let	a	rodina,	
přátelé	a	známí	se	s	ní	rozloučili	ve	starobylém	staroměstském	
kostele.	Motto,	které	bylo	na	parte,	tentokrát	platilo	do	posled-
ního	písmenka:

Bůh pokynul a srdce,
které mělo pro nás tolik lásky,
dotlouklo navždy.

Vladimír Teťhal

Oslavy	115	let	Sirnatých	lázní	proběhly	v	sobotu	12.	5.	2018.	
	Slavnostní	průvod	v	 čele	 s	 vedením	 lázní	a	 s	představiteli	

naší	obce	se	vydal	od	hlavní	budovy	lázní	k	lázeňské	kolonádě	
a	k	pramenům.	Překrásné	kroje	od	nejmenších	až	po	dospělé	
byl	za	krásného	počasí	přehlídkou	skvostů	slavnostních	krojů.

Nejdříve	vysvětil	prameny	otec	P.	Vladimír	Teťhal.	Poté	 se	
konalo	 tradiční	 Lázeňské	 zpívání,	 na	 kterém	 se	 představily	
dětské,	 ženské	a	mužské	pěvecké	soubory.	Svým	vystoupením	
a	krásnými	zpěvy	soubory	potěšily	všechny	návštěvníky	oslav.	

Oslavy	pokračovaly	prohlídkou	budov	lázní.	Konal	se	„Den	
otevřených	dveří“,	kde	si	mohli	naši	i	přespolní	občané	prohléd-
nout	krásné	prostory	pro	lázeňské	hosty.	

Zábavné	 odpoledne	 pro	 děti	 připravili	 pracovníci	 DDM	
z	 Uh.	 Ostrohu.	 Nejmenší	 děti	 se	 velmi	 pobavily,	 zasoutěžily	
a	zasmály	se	s	kouzelníkem.	

Proběhl	i	košt	vína,	kde	si	labužníci	dobrého	moku	pochut-
nali	na	vínech	od	domácích	občanů.	Večer	následovala	beseda	
u	cimbálu,	plná	zpěvu	a	tance.	

Věříme,	že	se	oslavy	115	let	lázní	vydařily	a	domácí,	přespol-
ní	i	lázeňští	hosté	prožili	velmi	pěkné	odpoledne	a	večer.

Jana Valešová
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Ze života obce / škola

Matěj a Anna Juráskovi sedmdesát let manželství
Manželství vzniká posvátnou manželskou smlouvou neboli ne-

odvolatelným oboustranným souhlasem, jímž se manželé navzájem 
sobě odevzdávají a sebe přijímají. Tato výlučná jednota muže a ženy, 
jakož i dobro dětí, vyžadují úplnou manželskou věrnost a nerozluč-
nou jednotu svazku. Svou přirozenou povahou manželství a manžel-
ská láska směřují k plození a výchově dětí, což je vrchol a koruna 
vzájemné lásky. Děti jsou zajisté nejvzácnějším darem manželství 
a velkou měrou přispívají k blahu samotných rodičů.

V	této	nauce	Matěj	Jurásek	vyrůstal	a	17.	dubna	1948	před-
nesl	svůj	slib: Já Matěj, odevzdávám se tobě, Anno, a přijímám tě 
za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě 
nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré a zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. A	nevěsta	navázala: Já, Anna, 
odevzdávám se tobě, Matěji …

Sedmdesát	let	manželství.	To	je	něco,	s	čím	se	setkáváme	vel-
mi	vzácně.	Vyžaduje	to	dlouhý	věk	obou	manželů	a	vyžaduje	to	
obdivuhodné	 charakterové	 a	 volní	 vlastnosti	 a	 hlubokou	 víru.	
Komu	se	podaří?	Je	to	příliš	mnoho	faktorů,	a	tak	se	sedmdesá-
tého	výročí	svatby	dožije	málokterý	pár.	Matěj	a	Anna	Juráskovi	
se	dožili.	A	oslavili.	Byli	naplněni	štěstím	a	radostí.	Jejich	děti,	
vnuci	a	pravnuci	vděčně	děkovali	a	radovali	se.	Ostatní	zpovzdá-
lí	blahopřáli.

17.	duben	2018	vstoupil	do	novoveských	dějin.	A	je	to	dobře.	
Takové	svědectví	potřebuje	dnešní	člověk.	Ale	na	velký	den	padl	
i	stín	smutku.	Matěj	Jurásek	ten	den	odpoledne	ve	věku	97	let	

odešel	na	věčnost.	Ať	Bůh	štědře	odmění	příklad,	který	dal	se	
svojí	manželkou	celé	Nové	Vsi.

Vladimír Teťhal

Babiččina buchtotéka
Netradičně	 jsme	 v	 mateřské	 škole	 oslavili	 Mezinárodní	 den	

žen.	 Nejen	 pro	 babičky	 byla	 uspořádána	 8.	 března	 „Babiččina	
buchtotéka“.	Již	pátý	ročník	této	akce	byl	opět	velmi	úspěšný.

Děti	 nejprve	 předvedly	 svá	 nacvičená	 vystoupení,	 která	 se	
skládala	z	průřezu	oblíbených	činností,	jež	během	roku	v	mateř-
ské	škole	děti	se	svými	p.	učitelkami	prožívají.	Odměnou	jim	pak	
byl	 nejen	 velký	 potlesk	 všech	 zúčastněných,	 ale	 také	 velký	 raut	
buchet,	dortíků,	zákusků	a	dalších	dobrot,	který	pro	ně	babičky	
připravily.		 Kateřina Kusáková

Vítání jara
Dne	22.	března	jsme	tradičně	v	naší	školičce	přivítali	jaro	vy-

nášením	Moreny.	Děti	si	Morenu	vlastnoručně	vyrobily	a	s	nad-
šením	 s	 ní	 obešly	 střed	 obce.	 Nakonec	 jsme	 se	 všichni	 sešli	 na	
školkové	zahradě,	kde	jsme	při	zpěvu	a	recitaci	jarních	básniček	
Morenu	spálili	v	ohni.	Symbolicky	jsme	tak	přivítali	jaro	a	zača-
li	 se	 těšit	na	 jarní	 radovánky,	které	všichni	dohromady	budeme	
v	mateřské	škole	prožívat.		 Kateřina Kusáková

Pěvecké soutěže
V	měsíci	březnu	se	dvě	z	našich	dětí	–	Jakub	Gallia	a	Zuza-

na	Galušková	zúčastnily	hned	dvou	pěveckých	soutěží.	Jako	první	
zazpívaly	na	soutěžní	přehlídce	„Zazpívej,	slavíčku“	v	Uherském	
Hradišti	a	druhá	soutěž	„Ostrožský	skřivánek“	proběhla	v	Uher-
ském	Ostrohu,	kde	si	Kubík	vyzpíval	se	svou	písničkou	„Páslo	dívča	
páva“	1.	místo	v	0.	kategorii	mateřských	škol.	Obě	dvě	děti	se	s	paní	
učitelkou	Zlámalovou	na	soutěž	pečlivě	připravovaly	a	krásně	pre-
zentovaly	jak	sebe,	tak	i	naši	mateřskou	školu.	Přejeme	dětem	hod-
ně	úspěchů	i	do	dalších	pěveckých	soutěží	a	přehlídek.

Návštěva základní školy
Blížila	se	doba	zápisu	do	ZŠ,	a	tak	se	naši	předškoláci,	jako	

každý	rok,	vypravili	ve	čtvrtek	12.	dubna	na	návštěvu	svých	ka-
marádů	do	prvních	tříd	základní	školy.

Děti	se	seznámily	s	p.	učitelkami,	prostředím	školy	a	jednot-
livými	třídami.	Velcí	školáci	jim	ukázali,	co	už	všechno	umí,	spo-
lečně	si	vypracovali	pracovní	listy	a	zazpívali	oblíbené	písničky.

Na	závěr	předškoláci	z	mateřské	školy	předali	všem	svým	ka-
marádům	malý	dárek,	který	vlastnoručně	vyrobili.	

Kateřina Kusáková
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Jarní výlet na Svatý Antonínek
U	 příležitosti	 Dne	 Země	 uspořádala	 naše	 mateřská	 škola	

v	sobotu	21.	dubna	již	třetí	ročník	jarního	výšlapu	dětí,	rodičů	
a	paní	učitelek	na	Svatý	Antonínek.

Sluníčko	 krásně	 svítilo	 na	 cestu	 všem	 zúčastněným.	 Děti	
si	 cestou	 prohlídly	 a	 prozkoumaly	 vojenský	 kryt,	 kde	 jim	 pan	
Kuřina	z	Ostrožské	Lhoty	připravil	krátkou	přednášku	o	význa-

mu	 a	 funkci	 krytu.	 Na	 kopečku	 se	 děti	 proběhly,	 prohlédly	 si	
krásnou	kapli	a	společně	jsme	si	všichni	opekli	voňavé	špekáč-
ky.	 Celé	 krásné	 turistické	 odpoledne	 jsme	 završili	 v	 cukrárně	
u	Budařů	sladkou	zmrzlinovou	odměnou.		

Kateřina Kusáková

Předškoláci v základní škole
Ve	čtvrtek	12.	4.	přišli	předškoláci	z	MŠ	v	doprovodu	svých	

paní	 učitelek	 a	 paní	 ředitelky	 na	 pozvání	 do	 ZŠ,	 aby	 se	 před	
zápisem	 do	 první	 třídy	 následujícího	 školního	 roku	 seznámili	
se	školním	prostředím.	Strávili	zde	jednu	vyučovací	hodinu,	při	
níž	se	jim	věnovaly	třídní	učitelky	prvního	ročníku	Mgr.	J.	Va-

lihrachová	a	Mgr.	 J.	Šilhavá	 spolu	 se	 svými	 žáky	a	učitelkami	
MŠ.	Hodina	v	obou	 třídách	probíhala	podobně.	Po	 srdečném	
přivítání	 se	budoucí	 školáci	posadili	na	místa	svých	kamarádů	
a	 ti	 jim	pak	postupně	ukazovali,	 co	všechno	mají	v	aktovkách	
a	k	čemu	to	slouží.	Potom	jim	půjčili	své	pastelky	a	pomohli	s	vy-

kreslením	 připrave-
ného	obrázku,	který	
si	 na	 památku	 od-
nesli	 sebou	 domů.	
Následovala	 spo-
lečná	 četba	 pohád-
ky	 „Boudo,	 budko,	
kdo	 v	 tobě	 bydlí?“.	
Kdy	 se	 školáci	 stří-
dali	ve	čtení	a	všich-
ni	 společně	 odříká-
vali	známé	texty.	Na	
závěr	 se	 ještě	 před-
školáci	 pochlubili	
několika	písničkami	
a	prvňáčci	 je	sezná-
mili	 se	 svou	oblíbe-
nou	 písničkou	 „Jo-
jojo,	 nenene“.	 Byl	
to	 krásný	 společně	
strávený	čas.	

Jitka Šilhavá
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Úspěchy naší žákyně
V	 naší	 škole	 se	 snažíme	 podporovat	 nadané	 žáky	 a	 máme	

velkou	radost	z	každého	jejich	úspěchu.	K	těmto	talentovaným	
žákům	patří	i	Tina	Šáchová	z	8.	ročníku,	která	se	už	8	let	věnu-
je	společenským	tancům.	Taneční	základy	získala	v	TK	Rokaso	
v	 Uherském	 Hradišti,	 nyní	 trénuje	 v	 iDance	 Studiu	 ve	 Zlíně.	

Dne	4.	3.	2018	se	zúčastnila	se	svým	tanečním	partnerem	mis-
troství	České	 republiky	ve	 standardních	 tancích,	kde	 společně	
vybojovali	bronzovou	medaili. 

Gratulujeme	a	přejeme	Tině	hodně	dalších	úspěchů.
Alena Horáková

Den s vědcem
Cílem	 vzdělávání	 by	 nemělo	 být	 jen	 naučit	 děti	 znalostem	

a	 dovednostem,	 velkým	 úspěchem	 je,	 když	 se	 podaří	 probu-
dit	 v	 dítěti	 zájem	 o	 některý	 obor,	 ve	 kterém	 se	 žák	 chce	 sám	
vzdělávat.	K	 takovým	nadaným	dětem	na	naší	 škole	patří	Ka-
rel	Jahodík	ze	3.	třídy.	Ve	škole	navštěvuje	kroužek	Debrujárů,	

reprezentoval	 školu	 na	 Vědecké	 konferenci,	 zajímá	 se	 o	 fyzi-
ku,	chemii,	 techniku	i	mimo	školu.	Díky	svému	nadání,	zájmu	
a	 aktivitě	 se	 Kájovi	 splnil	 sen.	 Dne	 5.	 dubna	 navštívil	 Ústav	
anorganické	 chemie	 Akademie	 věd	 České	 republiky	 v	 Praze.	
Strávil	zde	den	s	britským	vědcem	Dr.	Michaelem	G.	S.	Londe-
sboroughem,	Ph.D,	který	v	Akademii	věd	pracuje	a	patří	k	těm	
vědcům,	kteří	se	snaží	propagovat	vědu	na	veřejnosti,	v	médiích	
a	 mezi	 mládeží.	 Kája	 se	 díky	 pozvání	 tohoto	 vědce	 dostal	 do	
laboratoře	oddělení	syntéz	Ústavu anorganické	chemie,	což	je	
podle	Kájových	slov	ráj	fyziků	a	chemiků.	Mohl	zde	nejen	ob-
divovat	špičkové	vybavení,	laser,	spektrometr,	digestoř,	magne-
tický	analyzátor,	ale	asistoval	i	při	experimentu	s	borany,	jejichž	
výzkumu	se	Dr.	Loundesborough věnuje. Společně analyzovali 
vzorek, který označili jako karel001. Analýzu tohoto vzorku po-
depsanou Dr. Londesboroughem	si	Kája	odnesl	spolu	s	obrov-
ským	zážitkem	domů.	Na	takový	den	určitě	nikdy	nezapomene.	
Já	věřím,	že	Káju	nadšení	pro	vědu	neopustí	a	jednou	sám	bude	
velkým	vědcem.	Přeji	mu	na	této	dlouhé	cestě	hodně	úspěchů	
a	všichni	mu	držíme	palce!

Alena Horáková

Novoveský šplhoun - okrskové kolo první stupeň
V	 pátek	 13.	 4.	 2018	 se	 usku-

tečnil	třináctý	ročník	okrskového	
kola	Novoveský	šplhoun.	Závodu	
se	zúčastnilo	56	závodníků	ze	čtyř	
škol:	ZŠ	Kunovice	-	Červená	ces-
ta,	 ZŠ	 Uherský	 Ostroh,	 ZŠ	 Ost-
rožská	 Lhota	 a	 domácí	 ZŠ	 Ost-
rožská	Nová	Ves.

V	 celkovém	 pořadí	 jednotliv-
ců	se	umístili:

místo	 -	 Monika	 Šišperová	 -	
čas:	4,41	s	-	ZŠ	Uherský	Ostroh

místo	-	Tomáš	Cícha	-	čas:	4,54	
s	-	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves

místo	 -	 Patrik	 Stuchlík	 -	 čas:	
4,59	s	-	ZŠ	Uherský	Ostroh

V	 soutěži	 družstev	 obsadila	
první	 místo	 ZŠ	 Uherský	 Ostroh.	
Druhá	 skončila	 ZŠ	 Ostrožská	
Nová	Ves.	Třetí	místo	obsadila	ZŠ	Kunovice	-	Červená	cesta.

Všem	závodníkům,	kteří	byli	úspěšní	ve	své	kategorii	a	vy-
bojovali	medaili,	gratulujeme.	Již	připravujeme	a	těšíme	se	na	
čtrnáctý	ročník.	 Jarmila Valihrachová
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Den Země v parku Rochus
Letošní	 Den	 Země	 jsme	 oslavili	 již	 s	 dvoudenním	 předsti-

hem.	 Podobně	 jako	 v	 předcházejících	 letech	 jsme	 svátek	 naší	
planety	strávili	v	přírodě.	V	pátek	20.	dubna	jsme	se	vydali	do	
přírodně-kulturního	areálu	parku	Rochus,	který	byl	kdysi	dříve	
vojenským	 cvičištěm	 a	 dnes	 představuje	 zelený	 ostrov	 tvořený	
mozaikou	křovin	a	lučních	porostů	uprostřed	intenzivně	země-
dělsky	obhospodařované	a	urbanizované	krajiny.

Hned	ráno	jsme	vyjeli	od	školy	do	Uherského	Hradiště	a	od	
zimního	 stadionu	 jsme	 se	 Vinohradskou	 ulicí	 vydali	 nahoru	
směrem	k	Rochusu.	Po	přibližně	2	km	procházky	jsme	přišli	ke	
správní	budově	tohoto	areálu,	kde	už	na	nás	čekali	pracovníci	
parku.	Po	krátké	přestávce	svačinu	jsme	se	nejdříve	šli	podívat	
k	barokní	kapli	 sv.	Rocha,	která	 je	dominantou	celého	areálu	
a	významným	poutním	místem.	Kaple	byla	vystavěna	jako	při-
pomínka	morové	rány,	která	v	roce	1680	postihla	Uherské	Hra-
diště.

Odtud	jsme	se	pak	vrátili	zpět	do	místního	skanzenu,	muzea	
lidové	architektury,	kde	jsme	se	mimo	jiné	mohli	vrátit	v	čase	do	

vesnického	prostředí	konce	19.	a	začátku	20.	století.
Tady	 jsme	 se	 rozdělili	do	5	 skupin	a	 začal	 zábavně	naučný	

výukový	program,	který	 si	pro	nás	 zaměstnanci	parku	Rochus	
připravili.	Zatímco	si	to	žáci	2.	stupně	vykračovali	na	rozhlednu	
Rovnina,	 ti	mladší	 z	naší	 školy	měli	příležitost	projít	 si	a	pro-
hlédnout	 jednotlivá	 stavení	 a	 dozvědět	 se	 tak	 mnoho	 zajíma-
vého	ze	života	našich	předků.	Asi	nejzajímavějším	stanovištěm,	
kde	se	děti	mohly	opravdu	„vyřádit“,	byla	výroba	cihel	z	hlíny,	
tzv.	kotovic,	které	byly	v	té	době	běžným	stavebním	materiálem.

Krátce	po	11.	hodině	jsme	s	dětmi	1.	stupně	naši	exkurzi	na	
Rochusu	zakončili.	Přibližně	ve	stejném	čase	se	z	výšlapu	na	roz-
hlednu	Rovnina	vraceli	žáci	2.	stupně,	kteří	nás	tak	vystřídali	na	
svém	výukovém	programu,	který	byl	i	pro	ně	připraven	v	areálu	
skanzenu.

Počasí	nám	tento	den	skutečně	přálo,	už	dopoledne	se	teplo-
ty	vyšplhaly	ke	20°C	a	my	jsme	si	tak	oslavu	svátku	naší	planety	
moc	příjemně	užili.

Pavla Sedláčková

Pochod na rozhlednu Rovnina
Dne	 10.	 března	 jsme	 se	 opět	 vydali	 na	 pochod.	 Náš	 den	

jsme	 zahájili	 jízdou	 vlakem	 do	 Popovic.	 Pro	 mnohé	 bylo	 zá-
žitkem	samotné	cestování	přes	Uherské	Hradiště	a	následná	
změna	vlaku	do	Popovic.	Z	vlakového	nádraží	jsme	se	odebrali	
malým	lesíkem,	kolem	kapličky	se	studánkou	k	amfiteátru	Bu-
kovina.	Táhlým	kopcem	jsme	se	vyšplhali	k	rozhledně	Rovnina.	
Jen	ti	nejodvážnější	se	odhodlali	k	výstupu	na	vrchol	rozhled-
ny,	odkud	byl	nádherný	výhled	do	okolí.	Pak	už	nás	čekala	jen	
jednoduchá	cesta	z	kopce	do	Mařatic	přes	vyvýšeninu	Cyrila	
a	 Metoděje.	 Všechny	 v	 závěru	 čekalo	 zasloužené	 občerstve-
ní	 v	KFC.	Čekání	na	 zpáteční	autobus	 jsme	 si	 zkrátili	hrami	
v	parčíku.

Výlet do Luhačovic
V	sobotu	dne	24.	března	2018	jsme	vyrazili	opět	vlakem	do	

Luhačovic.	Po	lázeňském	okruhu	jsme	přes	pramen	Ottovky	při-
šli	do	Pozlovic,	odtud	jsme	vykročili	k	přehradě.	Při	potoku	jsme	
se	vrátili	zpět	do	Luhačovic	na	Lázeňské	náměstí.	Většina	z	dětí	
si	odnášela	lázeňské	oplatky	a	jen	dva	odvážní	hoši	vyzkoušeli	
Vincentku	přímo	z	pramene.	Slovácký	expres	nás	odvezl	zpět.

Markéta Vávrová

Jarní akce turistického kroužku
Na kole do Strážnice

V	sobotu	21.	 4.	 jsme	opět	 vyrazili	na	 výlet.	Tentokrát	 jsme	
jeli	na	kole	přes	Uherský	Ostroh,	Moravský	Písek	a	Bzenec,	kde	
jsme	se	zastavili	i	v	lomu.	Ve	Strážnici	jsme	byli	kolem	poledne.	
Tady	jsme	se	občerstvili	a	pokračovali	jsme	přes	Veselí	nad	Mo-
ravou	domů.	Počasí	nám	opět	přálo	a	všichni	hladce	ujeli	přes		
40	km.
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Soutěž Zlatá včela 2018
Zlatá	 včela	 je	 celorepubliková	 soutěž	 pro	 mladé	 včelaře	

navštěvující	 základní	 školy.	 Je	 to	 vrchol	 celoroční	 přípravy	 ve	
včelařském	kroužku,	kde	má	možnost	120	mladých	včelařů	po-
měřit	své	znalosti	ze	všeobecných	znalostí	o	včele,	z	anatomie	
včely,	poznávání	včelařských	pomůcek,	botanice,	kde	se	určují	
včelařské	významné	rostliny	a	v	neposlední	řadě	v	praxi,	kde	je	
zkušení	 včelaři	 zkouší	 z	 různých	 praktických	 dovedností,	 jako	
je	například	ředění	cukerného	roztoku	pro	včely	na	zimu,	dále	
léčení	včel,	apod.

Letos	 se	o	organizaci	obstaral	DDM	v	Uherském	Hradišti	
a	soutěžní	klání	se	uskutečnilo	na	Sportovní	škole	v	Uherském	
Hradišti.	 Náš	 kroužek	 za	 mladší	 žáky	 reprezentovala	 prvoro-
čařka	Emma	Radostová	a	za	starší	žáky	David	Mičola	a	Aneta	
Lstibůrková.	Do	Uherského	Hradiště	jsme	vyjížděli	kolem	osmé	
ranní.	 Po	příjezdu	 následovala	 prezence	účastníků,	 kde	každý	
obdržel	 nové	 červené	 tričko	 a	 drobné	 upomínkové	 předměty.	
Bylo	krásné	vidět,	jak	se	všichni	vedoucí	i	soutěžící	opět	po	roce	
rádi	vidí.	Počasí	bylo	přímo	ukázkové,	a	proto	se	všichni	na	sou-
těž	těšili	daleko	více.	Úvodní	zdravici	si	převzala	organizátorka	
soutěže	Lenka	Pavelčíková,	dále	pan	starosta	Stanislav	Blaha,	
který	popřál	soutěžícím	jen	to	nejlepší	a	slovy	přispěl	i	pan	ředi-
tel	Mgr.	Milan	Melichárek.	Nervozita	stoupala,	když	se	blížil	čas	
zahájení	 samotného	klání.	Nejprve	 si	 všichni	ve	 školní	 jídelně	
napsali	test.	Z	výrazu	tváří	dětí	bylo	patrné,	že	některé	otázky	
byly	opravdu	„oříšek“.	Následovalo	rozdělení	do	skupin,	kde	si	

všichni	odbyli	další	 soutěžní	disciplíny,	a	pro	vedoucí	kroužků	
byl	 nachystán	 seminář,	 jež	 měl	 vedoucím	 osvítit	 pedagogické	
techniky	aneb	jak	učit	zábavnou	formou.

Po	skončení	soutěže	následovalo	drobné	odreagování	v	po-
době	 návštěvy	 muzea	 Rochus,	 leteckého	 muzea	 v	 Kunovicích	
nebo	zchlazení	v	aquaparku.	V	tomto	čase	organizátoři	sečet-
li	výsledky.	Některé	sužovalo	vedro	natolik,	že	se	raději	vydali	
zchladit	do	města	na	zmrzlinu,	a	proto	se	raději	programu	vzdali	
a	za	odměnu	si	vybrali	sezení	ve	Smetanových	sadech.

Následovalo	samotné	vyhodnocení	soutěže.	V	obou	katego-
riích	panovalo	napětí,	a	to	proto,	že	medailové	pozice	zajišťovaly	
postup	do	celostátního	kola	v	Nasavrkách	u	Chrudimi.	A	jak	to	
všechno	dopadlo?	V	mladší	kategorii	obsadil	první	místo	Josef	
Lisoněk	z	Uherského	Brodu	s	krásnými	70	body	ze	sta	možných.	
Emma	si	vedla	pozoruhodně,	i	když	chodí	teprve	do	první	tří-
dy,	skončila	ve	třetí	třetině	startovního	pole.	Ve	starší	kategorii	
opět	opanoval	Uherský	Brod,	kde	minulé	prvenství	obhájil	Ma-
těj	Matulík	s	80	body	ze	sta	možných.	Naši	včelaři	si	nevedli	také	
nejhůř,	 obsadili	 druhou	 respektive	 třetí	 třetinu	 pole.	 Obvyklý	
počet	 bodů	 na	 prvních	 příčkách	 se	 pohybuje	 kolem	 92	 bodů.	
Tento	 pokles	 měl	 za	 následek	 obtížnost	 v	 disciplíně	 botanika,	
která	letos	pro	mnohé	byla	příliš	zákeřná	a	potopila	řadu	favori-
tů.	My	věříme,	že	se	náš	kroužek	opět	vrátí	na	první	místa	v	této	
prestižní	soutěži.

Mário Herák

Myslivecký spolek Jezera v roce 2017
V	minulém	roce	se	myslivecký	spolek	více	než	kterékoli	jiné	

roky	 soustředil	 na	 zajišťování	 pozemků,	 které	 by	 měly	 účelné	
využití	pro	zvěř	a	sloužily	zároveň	ke	zkvalitnění	honitby.	Toto	
úsilí	vyústilo	v	nájemní	smlouvu	s	obecním	úřadem	Ostrožská	
Nová	Ves,	který	dal	 spolku	do	pronájmu	pole	u	proutníku	na	
Gramanci	o	výměře	8	000	m2	,	které	bylo	oseto	kukuřicí	a	ječ-
menem.	Tato	plocha	bude	sloužit	jako	zvěřní	políčko	po	celou	
dobu	nájmu.

V	rámci	mysliveckých	brigád	se	stejně	jako	v	minulých	letech	
vysekával	rákos	za	 lázněmi.	Provádělo	se	 to	 jak	kvůli	zlepšení	
prostupnosti	této	lokality,	tak	kvůli	efektivnějšímu	tlumení	pre-
dačního	tlaku	vyvíjeného	na	drobnou	zvěř.	Dále	proběhlo	čiště-
ní	proutníku	na	Gramanci	za	účelem	výsadby	nových	stromků	
(jeřáby	a	duby).

K	 výkonu	 práva	 myslivosti	 jsou	
nezbytní	i	lovečtí	psi.	V	letošním	roce	
úspěšně	 absolvovali	 zkoušky	 z	 výko-
nu	psi	pana	Zbyňka	Píšťka	a	Zbyňka	
Hasmandy.	V	letošním	roce	se	k	nim	
chystá	 připojit	 i	 pan	 Václav	 Hél	 se	
svým	psem.

V	 jarních	 měsících	 proběhla	
v	 Popovicích	 u	 Uherského	 Hradiště	
chovatelská	 přehlídka	 trofejí.	 Tato	
tradiční	akce,	pořádaná	Okresní	my-
sliveckou	správou,	každoročně	přilá-
ká	myslivce	a	nejen	je	na	podívanou,	
která	 se	 jen	 tak	 nevidí.	 Každý	 zde	
může	 zhlédnout	 myslivecké	 trofeje	
ulovené	v	předchozím	roce	a	porov-
nat	ty	své	s	jinými.

Jako	každý	rok	i	letos	byla	na	fot-
balovém	 hřišti	 uspořádána	 tradiční	
„Myslivecká	 noc“.	 Letos	 toto	 veselí	
připadlo	 na	 22.	 červenec.	 Za	 horké	
červencové	 noci	 se	 na	 zábavě	 sešly	
stovky	 novovešťanů	 i	 přespolních,	
aby	zkusili	své	štěstí	v	bohaté	tombo-

le	a	vyhráli	 třeba	hlavní	cenu,	srnce.	K	jídlu	se	podával	mysli-
vecký	guláš	a	klobásy	vlastní	výroby.	To	vše	smíchané	s	kapkou	
vína	a	živou	hudbou,	která	své	libé	tóny	hrála	do	ranních	hodin,	
dělalo	nejočekávanější	zábavu	léta	opravdu	vydařenou.

Vyvrcholení	každoroční	péče	a	hospodaření	jsou	hony.	Le-
tos	se	pořádaly	čtyři	a	lovili	se	hlavně	bažanti	a	zajíci.	Lovilo	se	
pouze	na	vybraných	 lokalitách,	kde	 je	zvěře	dostatek.	Drobné	
zvěře	v	naší,	stejně	jako	v	jiných	honitbách,	ubývá,	proto	musí	
být	její	lov	střídmý.

Další	důležitou	úlohou	myslivců	bylo	přikrmovat	zvěř.	Kaž-
dý	člen	proto	obhospodařuje	svůj	zásyp	nebo	krmelec	tak,	aby	
byl	zvěři	ku	prospěchu	a	ta	v	měsících	nouze	nestrádala.

Beata Juřičková
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Josefská beseda
Při	přípravě	besed	je	čím	dál	tím	těžší	vymyslet	něco	tradič-

ního	a	neobvyklého	nebo	něco,	co	 jsme	 ještě	neochutnali.	Už	
několik	měsíců	předem	plánujeme	seznam	besed	na	další	rok.	
Často	 nahlížíme	 do	 Novoveské	 nebo	 Slovácké	 kuchařky,	 ale	
také	do	moderních	kuchařských	knih	nebo	 i	do	 internetových	
vyhledávačů.	 Snažíme	 se	 řídit	 ročním	 obdobím	 a	 pokrmům	
tomu	 odpovídajícím.	 Pro	 každé	 roční	 období	 také	 vytváříme	
odpovídající	výzdobu	–	tentokrát	v	jarním	a	velikonočním	stylu.

Také	 samozřejmě	 uvítáme	 i	 vlastní	 „vzorky“	 přinesené	 od	
návštěvníků.	Není	vždy	snadné	zavděčit	se	všem,	ale	věříme,	že	
ochutnávka	připravených	jídel	je	až	na	druhém	místě	za	setká-
váním	se	známými	a	přáteli.

Jako	každý	rok	nám	hlavní	postava	přípravy	besed	a	dobrá	
duše	 novoveských	 akcí	 zmizela	 pár	 týdnů	 před	 Velikonocemi	
do	Prahy,	 takže	 jsme	 to	museli	 zvládnout	bez	ní.	Pro	březno-
vou	besedu	konanou	20.	3.	jsem	vybrala	škvarkové	cukroví.	Jde	
o	 tradiční	 a	 přitom	 jednoduchý	 recept	 z	 mouky,	 cukru,	 vajec	
a	škvarků.	Sama	jsem	ho	ještě	nikdy	nepekla,	tak	jsem	byla	zvě-
davá,	jaký	bude	výsledek.	Nikdy	totiž	neodhadnete,	kolik	přijde	
návštěvníků	a	tedy	kolik	jídla	uvařit	či	upéct.	Někdy	pár	kousků	
zbude,	ale	naši	hosté	se	už	naučili	chodit	dříve	než	v	avizova-
ných	17.00	hodin,	aby	se	na	ně	dostalo.

Byl	–	aspoň	podle	kalendáře	–	první	 jarní	den,	ale	hodno-
ty	na	teploměru	tomu	ani	zdaleka	neodpovídaly.	Před	obědem	

dokonce	začal	padat	 sníh.	A	 to	 jsme	už	 týden	předtím	pili	na	
zahradě	první	letošní	kafíčko.

Tentokrát	na	besedu	dorazilo	kolem	25	hostů	a	vzali	určitě	
za	 vděk	 teplým	čajem	 (kdo	chtěl	 s	 kapkou	 rumu)	a	 cukrovím	
k	zakousnutí.	I	přes	přetrvávající	problémy	s	vytápěním	se	zdr-
želi	asi	dvě	hodiny.	Kromě	škvarkového	cukroví	připravila	paní	
Kotačková	i	dva	druhy	rolád	–	vanilkovou	a	čokoládovou.	Tak	
snad	hostům	chutnalo.

Markéta Řezáčová

Vajíčková beseda
17.	 dubna	 2018	 se	 skalní	 i	 noví	 návštěvníci	 sešli	 na	 pravi-

delné	besedě	na	domečku.	K	ochutnání	byly	pochoutky	z	vají-
ček	-	bramborová	vajíčková	pomazánka,	vajíčková	pomazánka	
s	tvarohem	a	vajíčkový	salát.	Pochutnali	 jsme	si,	popovídali	si,	
poklábosili,	 probrali	 jsme	všechny	novinky,	 zhodnotili	 sobotní	
košt	slivovice	a	prošli	všechny	chystané	akce.	

Anna Řezáčová

Gulášový festival
V	sobotu	28.	4.	2018	se	konal	na	Slováckém	dvoře	již	4.	roč-

ník	gulášového	festivalu.	Vařilo	9	týmů	-	mužské	sbory	Krasavci,	
Míkovjané,	 Derflané,	 dívčí	 sbor	 Kuželovské	 zpěvulky,	 dobro-
volní	hasiči	z	Mařatic	a	Ostrožské	Lhoty,	Obec	Ostrožská	Nová	
Ves,	Klub	kultury	UH	a	kapela	Lončáci	z	Modré.	Vařilo	se	ze	tří	
druhů	masa	-	hovězího,	kančího	a	jeleního.	Guláše	přišlo	ochut-
nat	přes	700	návštěvníků.	K	poslechu	a	zpěvu	hrála	CM	Mladí	

Burčáci.	Celým	odpolednem	provázel	David	Vaculík.
Výsledky:	 Krasavci, Obec Ostrožská Nová Ves, Míkovjané, 
Lončáci, Hasiči Ostrožská Lhota
Novinkou	letos	byla	cena	vařících	týmů,	kteří	si	navzájem	ochut-
návali	guláše.	Cenu	obdrželi	hasiči	z	Mařatic.

Petra Ondrejková
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Košt slivovice
Dne	14.	dubna	2018	probě-

hl	 v	 historických	 domcích	 už	
5.	košt	slivovice	a	ostatních	pá-
lenek,	který	připravil	náš	muž-
ský	pěvecký	sbor	Krasavci.

Hostitelé	byli	potěšeni	dob-
rým	 přístupem	 spoluobčanů	
při	 sběru	 vzorků.	 Těch	 se	 na-
konec	sešlo	342.	Víte,	co	 to	 je	
lahví,	 lahviček,	 beden	 a	 místa	
k	 uložení	 tak,	 aby	 se	 jim	 do	
toho	„nedali	moli“?	Dík	patřil	
i	všem	31	členům	degustačních	
komisí.	„To	je	sila,	to	by	porazi-
lo	aj	koňa!“

A	 co	 se	 letos	 hodnotilo	
a	koštovalo?	Ze	slivovic	se	se-
šlo	 231	 vzorků.	 Meruňka	 byla	
zastoupena	 34	 vzorky,	 hrušku	
dodalo	 16	 pěstitelů	 a	 špend-
líků	 bylo	 10	 vzorků.	 A	 babské	
likéry?	 Tak	 těch	 se	 sešlo	 25:	
angrešt,	 černá	 jeřabina,	 višeň,	
třešeň,	 dýně,	 med,	 portské,	 ší-
pek,	 zázvor,	 ostružina,	 ořech,	
kořenka	 a	 lesní	 výhonky.	 Ka-
tegorii	ostatní	pálenky,	kterých	
bylo	 26,	 reprezentovaly	 mirabelka,	 jablko,	 třešeň,	 višeň,	 dřín,	
broskev,	oskeruše	a	lesní	směs.

Toto	všechno	muselo	proběhnout	„v	předčasí“	před	koštem	
samým.

A	letošní	vítězové?	Miroslav	Durna	z	Uherského	Ostrohu	se	
slivovicí,	Ladislav	Vodárek	z	Ostrožské	Nové	Vsi	s	meruňkou,	
Zbyněk	Píštěk	z	Chylic	se	špendlíkem.	V	kategorii	„babské	liké-
ry“	zvítězila	Jarmila	Junková	z	Uherského	Hradiště	se	svou	ost-
ružinou.	V	kategorii	„ostatní“	porazil	všechny	Mirek	Ondrovčík	
z	Ostrožské	Nové	Vsi	se	vzorkem	„třešeň“.

My	jsme	v	sobotu	odpoledne	přišli	„k	hotovému“.	Krasavci	
měli	všechno	promyšlené,	připravené	a	vše	fungovalo	bezchyb-
ně.	Posezení	na	dvorku	bylo	díky	počasí	příjemné,	pohoštění	za-
jištěno	a	nezbývalo,	než	si	zakoupit	lístky	-	pít	a	koštovat.	K	dob-

ré	náladě	hrála	na	dvoře	cimbálová	muzika	Litera.	V	dobrém	
rozpoložení	 jsme	se	 skvěle	bavili,	na	 řadu	přišly	při	vyprávění	
různé	příhody.	A	tam,	kde	jsou	chlapi,	musí	samozřejmě	přijít	
na	řadu	i	vojna.	Kde	kdo	byl,	u	čeho	sloužil	atd.

„A	tys	byl	u	hradní	stráže?“
„Byl.“
„Já	také.“
„A	cos	tam	dělal?	Nikdy	sem	ťa	neviděl	a	to	sme	stejný	roč-

ník.“
„Já	sem	vám	vozil	naftu	do	aut!“
Bylo	to	skvělé!	Krasavci,	děkujeme,	že	nám	každoročně	při-

pravujete	takové	skvělé	vkročení	do	jara.
Anna Řezáčová
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Slavnostní odpoledne
„Tak	co,	kdy	uděláme	oslavu	10.	výročí	Denice?“	To	byla	

otázka	pronesená	minulé	 léto.	„	V	říjnu	 je	brzo,	v	 listopadu	
se	otevírá	nový	obecní	úřad,	kino	a	knihovna,	potom	máme	
adventní	zpívání.“	„Tak	to	nechme	na	jaro!“

Nechaly	 jsme	 to	 na	 jaro	 také	 proto,	 že	 Pomněnka	 slaví	
20.	 výročí	 založení.	 Tak	 budeme	 slavit	 společně.	 Vybrán	 byl	
termín	mezi	koštem	slivovice	a	vařením	gulášů	na	Slováckém	
dvoře.	Oba	sbory	–	dětský	i	ženský	–	za	vydatné	podpory	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	a	sponzorů	připravily	slavnostní	odpole-
dne.	Vyzdobily	jsme	sportovní	halu,	naši	chlapi	nám	pomohli	
postavit	stany	půjčené	od	kanoistů,	rozmístit	nábytek,	Lidušky	
(K.	+	K.)	udělaly	výzdobu	a	bylo	vše	připraveno	na	sobotní	
odpoledne.

Pak	už	přijížděli	naši	hosté	a	pomalu	přicházeli	diváci.	A	že	
jich	bylo	–	na	Novou	Ves	bylo	opravdu	plno!	K	narozeninám	
přišla	 zahrát	 Dětská	 cimbálová	 muzika	 Pramének	 ze	 ZUŠ	
Uherský	 Ostroh	 (s	 panem	 ředitelem	 Radimem	 Havlíčkem),	
dětský	soubor	Včelínek,	vlakem	tentokrát	přijeli	chlapi	z	Derfle.	
Přítomné	pozdravily	i	Tetky	z	Uherského	Ostrohu.	Do	směsice	
slováckých	písniček	se	vklínil	i	ŽS	z	Dolních	Dunajovic	s	podlu-
žáckými	melodiemi.	A	jejich	„Tichá	voda	do	Dunajka	padala“	
–	 tak	 to	 bylo	 něco!	 Nádhera.	 Na	 pódiu	 se	 ukázal	 pan	 doktor	
Pavel	Popelka	ze	Strání.	Zazpíval	a	zahrál	na	gajdy	(tak	se	na	
Slovácku	říká	dudám).	Popřát	přišel	dětský	soubor	Kameňáček	
z	Ostrožské	Lhoty,	pak	vystoupila	Pomněnka.	K	jejímu	vystou-
pení	 se	nakonec	přidali	 zakládající	–	 tedy	první	členové,	kteří	
před	dvaceti	 lety	 tančili	 a	 zpívali	 v	Pomněnce.	Bylo	 to	 skvělé,	
když	jsme	viděli	malé	špunty	tančit	se	současnou	chasou,	dokon-
ce	byl	mezi	nimi	i	jeden	tatínek.	Tak	to	má	vypadat:	vychovávat	
děti	k	lásce	a	dědictví	našich	předešlých	generací	od	dětství,	aby-
chom	měli	tu	krásu	krojů,	písniček	a	tanců	komu	předat,	až	nás	
budou	bolet	nohy,	nebudeme	vidět	a	opustí	nás	hlas.

Krasavci	nezklamali,	připravili	pěkné	vstupy	-	slovenský	ve-
černíček	i	s	lampičkami,	pohádkovým	světlonošem	i	tím	malým	
psem	–	to	vše	doprovázeno	speciálně	složenou	narozeninovou	
písní.	Druhým	vstupem	byla	pohádka.	K	poznání	byl	jenom	Jara	
Lažek	jako	vypravěč.	A	ti	ostatní?	Hanka	poznala	svého	muže	
až	ke	konci	jen	podle	hodinek	–	tak	byli	„zmaškaření“.	Ale	těší	
nás	–	Denicu	–	že	i	naše	životní	polovičky	jsou	ochotny	přispět	
k	dobré	náladě.	Moc	si	toho	vážíme.

Takto	se	připravuje	každý	program.	Abychom	zprostředko-
valy	 zážitek	 nevšední,	 připravila	 Denica	 představování	 spon-

zorů,	které	probíhalo	celým	programem.	Babka	s	dědkem	byli	
vtipní,	scénky	nebyly	ani	dlouhé	ani	krátké,	zkrátka	tak	akorát.	
Každý	vstup	uváděli	písničkou	Jirka	Galuška	s	Peťou	Mošťkem.	
Ač	 byl	 program	 dlouhý	 (byla	 to	 oslava	 dvou	 souborů),	 nikdo	
neodešel,	diváci	se	dobře	bavili	a	o	to	nám	všem	šlo.	Zazpívat,	
zatančit,	zavzpomínat	a	pobavit	se.

Tetky	z	Ostrohu	při	svém	druhém	vstupu	předvedly	nádher-
nou	scénku:	zpěvačky	z	Ameriky.	Oceňuji	hlavně	to,	že	se	jim	
podařilo	sehnat	tolik	krojů	z	různých	regionů	Čech	a	Moravy.	
Před	 koncem	 programu	 přišli	 Pomněnku	 i	 Denice	 pozdravit	
představitelé	obce.	Pan	starosta	ocenil	práci	svých	spoluobčanů	
na	tomto	poli	a	poděkoval	všem,	kteří	se	věnují	 této	bohulibé	
činnosti.	Po	vydařeném	odpoledni	jsme	už	všichni	přivítali	cim-
bálovou	muziku	Falešnica	s	Jirkou	Galuškou	za	cimbálem	a	pri-
mášem	 Radimem	 Vojtkem.	 A	 kluci	 zpívali	 a	 hráli	 nádherně.	
Zpívalo	se:	ženské	z	Tetek	a	Denice,	chlapi	Krasavci	a	Derflané,	
tančilo	se,	cifrovalo,	ba	i	křepčilo.	Bavili	jsme	se	až	přes	půlnoc.

Celým	 programem	 provázela	 naše	 spřízněná	 duše	 Monika	
Pleváková.	Sama	si	sehnala	podklady	k	uvedení	každého	hosta,	
pomáhala	se	sestavením	programu,	tiskla	texty,	byla	prostě	do-
konalá.	Operativně	měnila	program	podle	toho,	kdo	chtěl	pře-
sunout	svůj	výstup	dopředu	(protože	měl	 ještě	 jiné	povinnosti	
a	musel	odjet).	Moc	jí	děkujeme	za	přízeň.				

Anna Řezáčová
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Informace z knihovny
Statistika za rok 2017

Knihovna	má	celkem	11	779	knih.
Z	toho	je:
•	 naučná	literatura	3	245	svazků,
•	 krásná	literatura	8	534	svazků.
Bylo	zakoupeno	313	nových	knih.	Knihovna	odebírá	24	titu-

lů	časopisů	a	mnoho	dalších	věnují	čtenáři,	kteří	svoje	časopisy	
přečtou	a	pak	je	přinesou	do	knihovny.

Bylo	zapsáno	338	čtenářů,	z	toho	108	dětí	do	15	let.
Návštěvníci	knihovny:		 5	260
Návštěvníci	akcí:		 400
Uživatelé	internetu:		 1	074
Počet	výpůjček:		 13	283
Toto	je	přehled	nejdůležitějších	údajů	z	loňského	roku.	Už	

nyní	po	čtvrt	roce	v	nové	knihovně	mohu	říci,	že	nastal	nárůst	
ve	 všech	 ukazatelích.	 Do	 knihovny	 se	 přihlásilo	 o	 90	 nových	
čtenářů	více.	Také	návštěvníků	přibylo.	Chodí	nejen	pro	knihy	
a	časopisy,	ale	také	na	internet,	na	výstavy.	Dále	posedět	v	čítár-
ně	nebo	se	účastní	akcí	pořádané	knihovnou.

V	současné	době	probíhá	ve	výstavní	síni	výstava	Fotografei-
on.	Tato	výstava	trvá	od	5.	4.	do	5.	6.	2018.	Jsou	zde	vystavovány	
fotografie	regionálních	autorů.	Autoři	prací:	Simona	Bočková,	
Jiří	Miškeřík	a	Marek	Svoboda.

Další akce v knihovně
V	 pondělí	 26.	 března	 se	 konalo	 malé	 velikonoční	 tvoření.	

Děti	si	mohly	vyrobit	velikonoční	dekorace.

V	březnu	a	dubnu	byla	vyhlášena	výtvarná	soutěž	na	téma:	
„Těšíme	se	na	jaro	a	Velikonoce“.	Zúčastnilo	se	celkem	23	dětí	
a	jejich	práce	byly	vystaveny	na	magnetické	zdi	v	knihovně.	Vy-
hráli:	Michal	Červenák,	Mirka	Jurásková,	Leontýnka	Chalupo-
vá.

Ve	 čtvrtek	 26.	 dubna	 jsme	 trénovali	 paměť	 s	 Mgr.	 Alenou	
Babíkovou,	certifikovanou	 trenérkou	paměti	a	mozkového	 jo-
ggingu	III.stupně.	V	praktickém	semináři	jsme	vyzkoušeli	me-
tody,	jak	posílit	krátkodobou	a	dlouhodobou	paměť.

Paní	Babíková	nabízí	pro	zájemce	čtyřdílný	kurz	na	intenziv-
ní	procvičování	i	zvýšení	výkonnosti	mozku	a	udržení	svěží	mysli	
až	do	vysokého	věku.	Tento	kurz	by	se	konal	v	místní	knihovně	
při	počtu	nejméně	10	zájemců.	Cena	kurzu	je	800	Kč.	Přihlásit	
se	můžete	v	knihovně	do	konce	května.

V	pondělí	14.	května	2018	se	konala	beseda	s	výživovým	po-
radcem	Markem	Smetanou	„Jest,	jak	sa	patří“.	

Co nás čeká v příštích dnech
Ve	středu	23.	května	přivítáme	naše	žáky	prvních	tříd	na	tra-

dičním	pasování	na	čtenáře.
V	pondělí	28.	května	od	11	hodin	se	v	knihovně	koná	beseda	

se	spisovatelkou	Martinou	Bittnerovou.
Program:	Tajemství	K.	H.	Máchy
Pořad	přibližuje	méně	známé	okolnosti	básníkova	života	–	

zajímavosti	z	jeho	rodokmenu,	záhadu	jeho	portrétu,	zapome-
nuté	přátele	a	další	zajímavosti.

Těším	se	na	shledanou	v	knihovně.	Přijďte	si	vypůjčit	knihy,	
časopisy	nebo	navštivte	některou	z	pořádaných	akcí.

Hana Uherková

Z vernisáže výstavy Fotografeion
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Nahé Slovácko si odvezlo z přehlídky cenu diváků
V	březnu	se	komedie	divadla	BLIC	Nahé	Slovácko	prezen-

tovala	 na	 krajské	 přehlídce	 amatérských	 divadel	 v	 Kojetíně.	
Zaplněné	hlediště	tentokrát	asi	nalákal	už	samotný	název	insce-
nace	a	nadšený	ohlas	při	děkovačce	dokázal,	že	publikum	zkla-
mané	 rozhodně	 nebylo.	 Zatímco	 ohlas	 diváků	 vynesl	 souboru	
cenu	Kojeťáka	za	nejoblíbenější	představení	přehlídky,	porota	
tentokrát	vyzdvihla	především	herecké	výkony	Marušky	Hladní-
kové a Adélky Botkové v předscénce	inscenace	z	doby	kamenné.	

Dramaturg	Vladimír	Fekar	 jejich	pojetí	pravěkých	 žen	nazval	
hereckým	koncertem	a	ocenil	též	lidové	herectví	Tondy	Mitáč-
ka,	který	vystřídal	v	naší	 inscenaci	Pavla	Botka	v	roli	 starosty.	
Porotkyně	 Petra	 Kohutová	 zase	 vyzdvihla	 textovou	 předlohu,	
kterou	pro	divadlo	napsal	Ivan	Helmich.	Ten	si	také	z	festivalu	
za	své	dílko	odnesl	čestné	uznání.	Není	divu,	že	divadlo	dostalo	
po	přehlídce	několik	nabídek	na	hostování,	tou	nejbližší	je	re-
príza	v	pátek	11.	května	ve	Vlčnově.	 Andrea Helmichová

Na krajské přehlídce se souboru dostalo náležitého uvítání v krojích s chlebem, solí a štamprlou slivovice. Hádejte, o co byl největší 
zájem? 

Derniéra Tváří v tvář byla 
odehrána pro žáky naší  
základní školy

Poslední	 dvojpředstavení	 úspěšné	 show	 Tváří	
v	tvář	oderálo	divadlo	BLIC	v	pondělí	30.	dubna	pro	
zdejší	 základní	 školu.	 Zatímco	 první	 stupeň	 oceňo-
val	 zpěváky	 i	 moderujícího	 Ondru	 Balíčka	 vřelými	
reakcemi,	druhý	stupeň	zvolil	střízlivější	přístup	a	na	
hlasité	reakce	byl	spíše	skoupý.	Herci	se	s	oblíbeným	
programem	 loučili	 s	 touhou	 nastudovat	 brzy	 něco	
podobného.	Mnozí	z	nich	si	již	teď	vybírají	píseň,	se	
kterou	 by	 chtěli	 příště	 vystupovat.	 Doufejme,	 že	 se	
případné	pokračování	dočká	stejného	zájmu	publika,	
jaký	 si	 užívala	 tato	 inscenace	 při	 všech	 svých	 reprí-
zách.

Andrea Helmichová



22 profil        www.onves.cz

kultura / HISTORIE

Překvapeným hercům vyhrkly při děkovačce slzy
Letošní	již	třetí	premiéra	divadla	BLIC	je	za	

námi.	Inscenace	věnována	životu	Edith	Piaf	nese	
mnohá	nej.	Určitě	patří	k	nejvýraznějším	herec-
kým	příležitostem	pro	všechny	tři	hrající	herce.	
Evce	Koukolské	v	titulní	roli,	Kláře	Hrachovské	
i	Hynkovi	Helmichovi	se	povedlo	využít	doslova	
každé	místečko	scénáře	k	tomu,	aby	svým	posta-
vám	vtiskli	až	fascinující	pravdivost.	Další	nej	si	
určitě	zaslouží	 i	průběh	zkoušení,	které	se	tak-
řka	po	celé	dva	roky	odehrávalo	na	nejmenším	
možném	 divadelním	 prostoru,	 a	 to	 v	 pokojíku	
u	 Helmichů.	 A	 poslední	 bohužel	 nejsmutnější	
nej	patří	nejmenšímu	zájmu	diváků	z	Ostrožské	
Nové	Vsi.	Tak	malou	návštěvnost	premiéry	i	ná-
sledující	reprízy	divadlo	nepamatuje.	Zklamání	
z	nezájmu	místních	ale	nakonec	vyrovnalo	pře-
kvapení	vskutku	monumentální.	Na	divadelníky	
se	přijel	podívat	autor	scénáře	Lubomír	Feldek	
společně	se	svou	dcerou,	herečkou	a	zpěvačkou	
Katarínou	Feldekovou.	Před	herci	 se	 tato	 sku-
tečnost	 ale	 tajila	 až	 do	 závěrečného	 potlesku,	
kdy	byl	pan	Feldek	režisérkou	Andreou	Helmi-
chovou	přizván	na	podium.	Ohromeným	hercům	doslova	doje-
tím	vyhrkly	slzy.	Pan	Feldek	vzdal	celému	divadlu	za	mimořádné	
představení	hold	a	jeho	dcera,	která	roli	Edith	sama	hrála,	gra-
tulovala	Evce	Koukolské	k	úchvatnému	výkonu	s	tím,	že	se	pro	

ni	stala	i	inspirací	při	dalším	uvádění	tohoto	kusu	na	Slovensku.	
Závěrečný	proslov	Lubomíra	Feldeka	můžete	zhlédnout	na	FB	
Divadla	BLIC.

Sylvie Zlatá

Ľubomír Feldek (*9.10.1936)
Ľubomír	 Feldek	 je	 slovenský	 básník,	 prozaik,	 dramatik	

a	překladatel.	Absolvoval	Vysokou	školu	pedagogickou	v	Brati-
slavě,	kde	studoval	slovenský	jazyk	a	literaturu.	Už	v	době	studií	
začal	pracovat	jako	redaktor	ve	vydavatelství	Mladé	letá,	odtud	
však	musel	odejít	kvůli	politické	perzekuci	otce.	V	letech	1961-
1973	 pracoval	 ve	 svobodném	 povolání	 jako	 spisovatel,	 poté	
(až	do	roku	1986)	byl	vedoucím	redaktorem	oddělení	původní	
a	překladové	poezie	a	současně	dramaturgem	divadla	Nová	scé-
na	v	Bratislavě.	V	roce	1989	protestoval	proti	uvěznění	Václava	
Havla,	je	signatářem	politického	manifestu	Několik	vět	a	v	listo-
padu	se	podílel	na	založení	hnutí	Verejnosť	proti	násiliu	(obdob-

ná	role	jako	v	Občanské	fórum	v	ČR).	Od	roku	1990	byl	vedou-
cím	redaktorem	kulturní	přílohy	občasníku	Verejnosť	s	názvem	
Ahoj,	Európa.	Na	svém	kontě	má	téměř	200	titulů,	stal	se	sa-
mostatnou	maturitní	otázkou	při	zkoušce	ze	Slovenštiny	a	v	Ná-
rodním	divadle	v	Bratislavě	je	v	současnosti	s	velkým	úspěchem	
uváděna	jeho	fantazy	pohádka	Ako	sa	Lomidrevo	stal	kráľom	
v	 režii	 Ondřeje	 Spišáka.	 Z	 filmových	 scénářů	 stojí	 za	 zmínku	
především	jeho	scénář	ke	slavné	Jakubiskově	Perinbabě.

Andrea Helmichová

Procházka po hřbitově aneb Tetička Tonka
V	 levé	 části	 hřbitova	 se	 nachází	 hrob	 manželů	 Filípko-

vých.	 Dvě	 fotografie,	 které	 nevzbudí	 žádnou	 pozornost,	
přesto	zobrazují	osoby	v	Nové	Vsi	v	určité	době	nepřehléd-
nutelné.	 Čilá	 tetička	 s	 rychlým	 pohybem	 hlavy	 a	 strýček	 se	
starodávným	kloboukem.	Jako	děti	jsme	slýchali,	že	je	to	te-
tička	 Tonka	 a	 její	 muž.	 Časem	 jsme	 zjišťovali,	 že	 to	 nejsou	
lidé	tuctoví,	ale	vlastně	o	málokom	můžeme	skutečně	říci,	že	
je	„tuctový“	člověk.

Antonie	Filípková	se	narodila	16.	prosince	1909	v	domě	č.	
332	u	kostela.	Tatínek	se	jmenoval	Antonín	Červenák,	mamin-
ka	Anna.	Antonie	měla	bratra,	který	býval	v	posledním	domě	
u	hřbitova	a	patřil	mezi	historické	osobnosti	naší	vesnice,	neboť	
byl	nějaký	čas	předsedou	MNV	a	později	musel	utéci	do	Kana-
dy.	Antonie	navštěvovala	novoveskou	školu	a	později	pracovala	
v	zemědělství.	Manžela	si	našla	v	Ostrožské	Lhotě,	Jana	Filípka	
(22.5.1905	–	23.2.1987).	Vychovali	spolu	dvě	děti,	dceru	Annu	
a	syna	Jana.	Oba	pracovali	na	svém	nevelkém	hospodářství.	Jan	
byl	 tichý	 dříč,	 Antonie	 uměla	 hospodařit,	 a	 tak	 se	 jim	 dařilo.	
Když	přišla	éra	JZD,	ač	nechtěli,	nakonec	vstoupili.	Strýček	kr-
mil	 dobytek,	 tetička	 pracovala	 jako	 dojička.	 Vstávala	 ve	 čtyři	
hodiny	ráno,	ale	práce	ji	těšila.	Říkávala,	že	vlastně	v	družstvu	
pracuje	na	svém,	na	tom,	co	tam	vložila.	Díky	pracovitosti	a	hos-
podárnosti	 pořídily	 v	 Nové	 Vsi	 dva	 domy.	 O	 šíři	 pohledu	 na	

svět	vypovídá	historka	o	tom,	jak	byla	na	návštěvě	v	Bystřici	pod	
Hostýnem.	Známí	tam	měli	pěkný	obraz,	který	tetičce	padl	do	
oka.	 Poprosila	 o	 zapůjčení	 a	 nechala	 si	 namalovat	 kopii.	 Pak	
originál	zabalila	do	ubrusu	a	zavezla	vrátit.	Dokázala	překva-

Antonie Filípková (první zleva) s kamarádkami..tif
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pit	znalostí	techniky,	ale	třeba	i	školských	problémů.	Narazil	by	
každý,	kdo	by	ji	chtěl	v	čemkoliv	podceňovat.

Tetička	byla	dobrou	kuchařkou,	ráda	pekla,	každý	den	byly	
buchty	nebo	vdolky.	Mezi	řádky	řepy	nasadila	mák	a	býval	ho	
i	metrák.	Strýček	zase	dělal	vše,	co	bylo	třeba	kolem	domu	udě-
lat.	Byl	tichý,	skromný,	upřímně	a	hluboce	zbožný,	nikdy	neklel,	
nikomu	 neřekl	 špatného	 slova.	 Ale	 také	 si	 rád	 se	 svojí	 ženou	
zatančil.	Zemřel	tragicky,	spadl	z	kola,	ranila	jej	mrtvice.	Tetič-

ka	se	musela	se	ztrátou	vyrovnat.	Žila	politikou.	Přišel	převrat	
v	roce	1989.	Zajímala	se	o	veškeré	dění,	osobnosti,	organizace.	
Před	volbami	diskutovala	 se	známými,	zda	volit	Občanské	 fó-
rum	nebo	někoho	jiného.	Ale	ubývalo	sil,	trápil	ji	zelený	zákal.	
Byla	 odevzdaná	 do	 vůle	 Boží	 a	 zvolna	 odcházela.	 Odešla	 19.	
května	1995.	Byla	to	jedna	z	mnoha	tetiček,	která	pro	současní-
ky	byla	zajímavou	osobností,	tak	jak	každá	z	tetiček,	které	jsme	
potkávali	a	už	nikdy	nepotkáme.	 Vladimír Teťhal

Jak jsem se dostal do Fatimy
Panna	Maria	během	šesti	zjevení	ve	Fatimě	ukázala	třem	dě-

tem	naději,	kterou	Bůh	dává	světu	zmítanému	utrpením	a	zlem.	
K	prvnímu	zjevení	došlo	před	100	lety	-	13.	května	1917.	Aktuál-
nost	fatimského	poselství	trvá	dodnes.

Na	začátek	bych	chtěl	říct,	že	mnozí	naši	spoluobčané	tato	
místa	navštívili	spolu	s	poutí	do	Lurd	a	jiných	Mariánských	míst.	
Také	i	já	jsem	se	tam	dostal	s	cestovní	kanceláří	z	Třebíče.	Napsal	
jsem	si	o	jejich	rozpis,	kdy	tam	mají	naplánováno	jet,	a	odpověď	
došla	velmi	brzy.	Na	poslední	chvíli	měli	ještě	několik	volných	
míst	s	dosti	velkou	slevou.	Zrovna	to	byl	zájezd	na	místa,	která	
jsem	chtěl	vidět	–	Lurdy,	La	Salette	a	Fatima.

O	 Lurdech	 jsem	 slyšel	 jako	 mladý	 školák.	 Paní	 Teťhalová	
z	 ulice	 Za	 Kostelem	 vyprávěla	 mé	 matce,	 že	 tam	 byli	 vlakem	
před	válkou.	Rodiny	Teťhalů	tam	tehdy	pracovaly	několik	let.

O	Fatimě	jsem	ještě	mnoho	let	nevěděl	nic.	Tehdy	mladí	
chlapci	Teťhalovi	ve	Francii	chodili	i	do	školy.	Starší	Ludvík	
ovládal	řeč	tak	dobře,	že	když	se	do	Francie	dostal	po	30le-
tech,	mluvil	francouzsky	velmi	plynule.	Mladší	Matěj	chodil	
do	francouzské	školy	kratší	dobu,	a	proto	toho	také	více	za-
pomněl.

A	nyní	hlavně	o	čem	chci	psát.	V	roce	2017	bylo	100.	výročí	
zjevení	Panny	Marie	ve	Fatimě	a	bylo	by	dobré,	aby	 i	 ti,	kteří	
o	tom	málo	vědí,	o	tom	byli	poučeni.	Čerpám	z	katolického	tý-
deníku	Světlo,	kde	vyprávění	o	zjevení	Panny	Marie	vycházelo	
na	pokračování,	podle	vzpomínek	jedné	z	vizionářek	sestry	Lu-
cie	 De	 Santos,	 která	 zjevení	 na	 přání	 papeže	 sepsala.	 Fatima	
je	malá	horská	obec	vzdálená	asi	100	km	na	sever	od	portugal-
ského	Lisabonu.	V	roce	1917,	nedlouho	před	koncem	I.	světo-
vé	války,	se	zde	třem	malým	dětem	zjevila	Panna	Maria.	10leté	
Lucii	Santos,	jejímu	9letému	bratranci	Františku	Martovi	a	jeho	
7leté	sestře	Hyacintě.

Děti	pocházely	z	prostých	chudých	rodin	a	v	době	zjevení	ne-
uměly	číst	ani	psát,	protože	ještě	nechodily	do	školy.	Nevěděly	co	
je	to	kalendář	a	neuměly	počítat	dny	v	týdnu.	Některé	události	
nedokázaly	ani	správně	časově	zařadit.	Přesto	však	měly	základní	
náboženské	vzdělání,	které	jim	vštěpovala	zejména	Luciina	ma-
minka.	Nejdříve	se	Marie	zjevuje	13.	května	1917.	Náhle	zahlédly	
záblesk	na	dubu.	Při	dalších	zjeveních	říkala:	„Choďte	sem	každý	
měsíc.	V	říjnu	vám	řeknu,	kdo	jsem	a	co	si	přeji	a	učiním	zázrak,	
který	 všichni	 uvidí,	 aby	 uvěřili.	 Modlete	 se,	 hodně	 se	 modlete	
a	čiňte	oběti	za	hříšníky,	neboť	mnoho	duší	jde	do	pekla,	protože	
není	nikoho,	kdo	by	se	za	ně	obětoval	a	modlil.”	Mimo	některé	
poučení	jim	Panna	Maria	ukázala	i	peklo.	Děti	z	toho	byly	podě-
šeny	a	pozvedly	oči	k	Panně	Marii	prosíce	o	ochranu,	která	jim	
z	 dobrotivosti	 a	 ze	 smutku	 řekla:	 „Viděli	 jste	 peklo,	 kam	 jdou	
duše	ubohých	hříšníků.	Nepřestanou-li	Boha	urážet.	Je	třeba,	aby	
se	napravili	a	prosili	o	odpuštění	 svých	hříchů.	Ať	už	neurážejí	
Boha,	našeho	Pána,	neboť	už	je	urážen	přespříliš.“	A	poté	se	jako	
obvykle	začala	vznášet	směrem	k	východu.

Tehdejší	úředníci	byli	proti	tomu,	aby	se	ve	Fatimě	scháze-
lo	tolik	lidí	a	chtěli	tomu	zamezit.	Nejdříve	správce	přemlouval	
děti,	a	když	to	nepomohlo,	odvezl	je	do	okresního	města	a	dal	
uvěznit.	Přiznání,	že	si	to	vymyslely,	si	od	nich	chtěl	vynutit	uvr-
žením	do	kotle	s	vroucím	olejem.	Což	nakonec	neudělal,	i	přes-
to,	že	se	děti	statečně	mlčely.

Ze	vzpomínek	Lucie	je	zachyceno	následující.
Takto	jsme	dospěli	až	k	13.	září…	Ve	chvíli	kdy	se	přiblížila	

hodina,	šla	jsem	s	Hyacintou	a	Františkem	nahoru	středem	davu	
lidí,	který	nám	dovoloval	postupovat	jen	s	námahou.	Silnice	byly	
plné	lidí	a	byly	mezi	nimi	i	vysoce	postavené	dámy	a	pánové.	Na	
kolenou	nás	prosili,	abychom	jejich	prosby	přednesli	Svaté	Pan-
ně.	Jiní,	kteří	se	k	nám	nemohli	dostat,	zdaleka	volali:	“Pro	lás-
ku	Boží,	poproste	Naši	Paní,	aby	uzdravila	mého	syna,	který	je	
ochrnutý!“-„Nechť	uzdraví	mého,	který	je	slepý!“-„Mého,	který	
je	hluchý!“-„Nechť	mi	dovede	zpět	mého	syna,	mého	manžela,	
který	 je	 ve	 válce!“	–„Nechť	obrátí	hříšníka!“-	 „Nechť	mi	 vrátí	
zdraví,	mám	tuberkulózu!“	atd.

„Ano	některé	z	nich	uzdravím.	Některé	však	ne.	V	říjnu	uči-
ním	zázrak,	aby	všichni	uvěřili.”

Zmiňovaným	zázrakem	byl	sluneční	zázrak.	Tehdy	jakoby	se	
setmělo.	Tu	se	náhle	slunce	začalo	chvět	a	konat	překotné	po-
hyby,	až	se	roztočilo	kolem	své	osy	jako	ohnivý	disk	a	na	všech-
ny	strany	vysílalo	světelné	paprsky	měnících	se	barev,	které	lidi	
i	věci	kolem	střídavě	zabarvovaly	do	modra,	zelena	a	červena.	
Tento	úkaz	trval	2	–	3	minuty	a	pak	se	podobně	opakoval	ještě	
dvakrát,	ale	se	stále	zářivějším	účinkem.

Hyacinta,	která	zemřela	v	nemocnici	v	Lisabonu	o	tři	roky	
později	20.	2.	1920	jako	desetileté	dítě,	byla	vyděšena	z	toho,	co	
v	těchto	několika	okamžicích	viděla	a	na	smrtelné	posteli	řekla:	
„Kdybych	jen	mohla	hříšníkům	ukázat	peklo,	udělali	by	všech-
no,	aby	se	mu	vyhnuli,	tím	že	by	svůj	život	změnili.“

František	umírá	v	rodném	domě	v	Aljustelu	4.	4.	1919	a	Lu-
cie	13.	2.	2005	v	klášteře	v	Coimbře.

13.	 5.	 2017	 byli	 Hyacinta	 a	 František	 ve	 Fatimě	 papežem	
Františkem	svatořečeni.

I	 když	 to	 Panna	 Marie	 sdělila	 dětem,	 je	 to	 výzva	 pro	 nás	
všechny.	Snad	 si	 z	 toho	každý	něco	vybere	a	přijme	do	 svého	
srdce.	 Jan Kusák
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1. A  1979-80

Školní rok 1979 – 80
Přípravný	 týden	 byl	 zahájen	 v	 pondělí	 27.	 8.	 1979.	 Během	

prvního	týdne	proběhlo	školení	učitelů	k	novému	pojetí	v	mate-
matice	a	jazyce	českém	pro	5.	postupný	ročník.	Proto	se	kolektiv	
sešel	až	v	pátek	31.	8.	1979.	Hlavní	úkoly	práce	školy	vyplývají	
z	ideově	organizačních	směrnic	vydaných	MŠ.

Prohlubování	a	upevňování	sociálního	charakteru	školy,
zvyšování	účinnosti	ve	vyučování,
upevňování	VSN	a	vědecko-ateistická	výchova,
přechod	žáků	z	I.	na	II.	stupeň	ZŠ,	zvyšování	ideové,	odbor-

né	a	pedagogické	úrovně	učitelů.
Školní	rok	byl	zahájen	v	pondělí	3.	září	1979	v	8	hodin	v	pro-

storách	tělocvičny.	V	7.30	na	MNV	proběhlo	slavnostní	přivítání	
žáků	1.	ročníku,	v	9.15	vyslechli	všichni	žáci	projev	ministra	škol-
ství	ČSR	s.	Vondrušky.	Po	provedení	zahajovacích	prací	byli	žáci	
poučeni	o	bezpečnosti	a	školním	řádu.	Jako	hosté	slavnostního	
zahájení	byli	přítomni	předseda	MNV	a	SRPŠ.

Budovy	byly	čisté,	část	tříd	vymalována.	Pro	poruchu	v	tope-
ní,	byla	část	před	budovou	č.	500	rozkopána	–	rozkopání	trvalo	
tři	 měsíce.	 Byla	 zjištěna	 porucha	 v	 elektrickém	 vedení	 v	 tělo-
cvičně,	a	proto	byl	omezen	provoz	na	denní	dobu.

V	 učitelském	 sboru	 došlo	 k	 několika	 změnám.	 J.	 Mrázko-
vá	přešla	na	vlastní	žádost	na	5.	ZDŠ	do	Uherského	Hradiště	
a	M.	Nováková	–	důchodkyně	ukončila	zastupování	za	A.	Vo-
lasovou.	Na	jejich	místo	přišly	M.	Schutzová	bytem	Veselí	nad	
Moravou	a	L.	Dvořáková	bytem	Uherské	Hradiště	-	Sady.	Místo	
M.	Andrlové,	která	se	provdala	do	Kanady,	se	vrátila	po	MD	V.	
Hanáčková,	L.	Hudečková	byla	přeložena	na	ZDŠ	v	Uherském	
Ostrohu.	Vzhledem	k	tomu,	že	počet	žáků	v	9.	třídě	klesl,	nepři-
šla	náhrada.	Během	školního	roku	odešla	na	MD	L.	Turčinková	
-	úvazek	odučili	učitelé.	Na	lázeňském	léčení	byla	M.	Muchová.

I.A Irena	Metyšová V.B Marcela	Schutzová
I.	B Drahomíra	Šálková VI.	A Josef	Botek
II.A Olga	Smolíková VI.	B Jarmila	Davídková
II.B Miroslava	Hastíková VII.	A Dana	Hofmannová

III.A Miroslava	Pavelková VII.	B Jaroslava	Krošláková
III.B Ludmila	Dvořáková VIII.	A Jitka	Bosáková
IV.A Jiřina	Hladká VIII.	B Anna	Hašková
IV.B Marie	Muchová IX. Olga	Štochlová
V.A Marie	Miklendová

Bez	třídnictví	byly:	J.	Jančaříková,	V.	Hanáčková,	L.	Turčinková,	
vychovatelka	ŠD	–	J.	Blahynková.	Směnování	na	ZŠ	v	1.	–	4.	roč-
níku	bylo	odstraněno,	žáci	5.	ročníku	byli	přeřazeni	do	budovy	
č.	500.	Byl	zahájen	nácvik	spartakiády.	Učitelky	1.	–	4.	ročníku	
ukončily	studium	nového	pojetí	pro	ZŠ.

Práce	učitelského	sboru	se	řídila	plánem	práce,	který	vypra-
coval	ředitel	školy	za	podpory	výchovného	poradce.	Byl	motivo-
ván	35.	výročí	osvobození	naší	vlasti,	CSS	80	a	LOH	v	Moskvě.

Vyučování	bylo	zahájeno	druhý	den.	Během	školního	roku	
nebylo	 vážněji	 narušeno.	 Delší	 pracovní	 nepřítomnost	 měla	
J.	Krošláková	–	častá	onemocnění.

Inspektorka	 V.	 Klimentová	 provedla	 následnou	 inspekci.	
Během	inspekce	se	zaměřila	na	práci	učitelů	na	II.	stupni	ZŠ.	
Výsledky	inspekce	byly	vcelku	pozitivní	a	u	většiny	učitelů	vel-
mi	pěkné.	V	práci	vedení	školy	nebyly	shledány	žádné	nedo-
statky.

Mimoškolní	výchova	se	opírala	o	nácvik	na	CSS	80.	Nácvik	
prováděli	 žáci	1.,	 2.,	 3.,	 4.,	 5.,	 6.	 třídy	–	 chlapci	a	6.	 –	2.	 třídy	
a	děvčata	8.	třídy.	Jednotlivé	celky	nacvičovaly	učitelky:	D.	Šál-
ková,	I.	Metyšová,	M.	Hastíková,	O.	Šmolíková,	M.	Pavelková,	
M.	Muchová,	M.	Miklendová,	J.	Krošláková,	D.	Hofmannová,	
L.	Dvořáková,	M.	Schutzová	a	starší	chlapce	nacvičoval	S.	Ho-
fmann.	18	starších	žákyň	pod	vedením	M.	Miklendové	vystou-
pilo	na	Strahově.	Za	ženy	vystoupila	na	Strahově	O.	Štochlová.	
Z	 jednotlivých	 kroužků	 byl	 nejúspěšnější	 kroužek	 dovedných	
rukou	J.	Hladké,	který	v	malování	kraslic	obdržel	čestnou	cenu.	
V	mimoškolní	výchově	–	v	práci	s	talentovanými	žáky	dosáhla	
naše	škola	pěkných	výsledků:	JR	–	1.	místo	M.	Peprníčková,	Z	–	
1.	místo	L.	Botek,	JČ	–	3.	místo	Mluvní	cvičení,	M	–	8.	místo:	
PŘ	–	7.	místo,	F	–	11.	místo.

Výchovná	 poradkyně	 pracovala	 jako	 A.	 Hašková.	 Z	 devá-
té	třídy	ukončilo	základní	školu	27	žáků,	z	8.	třídy	35	žáků,	ze	
7.	třídy	2	žáci.	Zbytek	žáků	v	počtu	8,	byl	umístěn	na	ZDŠ	Os-
trožská	Lhota.	Vedením	PO	SSM	byly	pověřeny	L.	Turčinková	
a	 O.	 Šmolíková.	 Mezi	 nejúspěšnější	 akce	 byly:	 Branný	 závod,	
zábavné	 odpoledne,	 sportovní	 utkání	 mezi	 třídami	 v	 kopa-
né	a	 turistický	pochod	„Přes	Bílé	Karpaty“.	Pedagogické	rady	
proběhly	podle	plánu	práce,	byly	přínosem	pro	práci	školy.	Ve	
spojení	 s	 pedagogickými	 odpoledni	 patří	 mezi	 efektivní	 prvky	
pedagogického	růstu	učitelů.	Práce	SRPŠ	se	zaměřila	hlavně	na	
materiální	pomoc.
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8. A  1979-80

1. B  1979-80
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historie   

9.  1979-80

Hodnocení	 I.	 pololetí:	 s	 vyznamenáním	 prospělo	 58	 žáků,	
neprospěl	1	žák.

Hodnocení	II.	pololetí:	s	vyznamenání	prospělo	80	žáků,	ne-
prospělo	0.

Na	 konci	 školního	 roku	 obdrželo	 pochvalu	 20	 žáků,	 třídní	
důtka	9	žáků,	II.	stupeň	z	chování	2	žáci.

Odborem	 školství	 obdržela	 D.	 Šálková	 čestný	 dopis	 MŠ	
ČSR,	M.	Hastíková	uznání	OVOS	za	aktivní	práci	a	toto	oceně-
ní	obdržel	i	ředitel	ZDŠ	S.	Hofmann.

Ředitel	školy:	Svatopluk	Hofmann
Ze školní kroniky vypsala M. Vajdíková  

Zapsal Josef Hrachovský, zástupce ředitele

8. B  1979-80
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SPORT

Jarní start
Dříve	než	se	otevřely	brány	jarních	fotbalových	klání	na	ze-

leném	 trávníku,	 uskutečnily	 se	 v	 areálu	 stánku	 našeho	 fotba-
lového	 klubu	 dvě	 akce.	 Tou	 první	 byla	 valná	 hromada	 klubu,	
která	se	konala	v	pátek	2.	března	v	podvečer	v		prostorách	klu-
bovny	FK.	V	jejím	úvodu	bylo	uctěno	minutou	ticha	památky	
členů	a	funkcionářů,	kteří	opustily	řady	FK	v	uplynulém	roce,	
konkrétně	pánů	Ludvíka	Bednaříka	a	Jiřího	Durny,	rovněž	taky	
pana	Miroslava	Čápka,	který	opustil	naše	řady	týden	před	ko-
náním	valné	hromady.	Vedoucí	jednotlivých	družstev	přednesly	
hodnocení	roku	2017.	Tak,	 jako	každý	rok,	došlo	na	oceňová-
ní	 jednotlivců	 z	 řad	 hráčů	 přípravek	 a	 žáků.	 Nejlepšími	 hráči	
za	uplynulý	rok	byli	vyhlášeni	a	odměněni	-	z	mladší	přípravky	
Adam	Plevák,	ze	starší	přípravky	Rudolf	Obal	a	z	družstva	žáků	
Daniel	 Kreisl.	 I	 letos	 došlo	 na	 ocenění	 členů	 klubu.	 Z	 rukou	
předsedy	FK	Marka	Tvrdoně	převzali	 za	dlouholetou	přísluš-
nost	 a	 podporu	 novoveského	 fotbalu	 poděkování	 ve	 formě	
udělení	čestného	členství	páni	František	Bartošík,	Ladislav	Pe-
prníček	(převzal	vnuk	Tomáš)	a	Jaroslav	Řezáč	(převzal	bratr	
Milan).	Bohužel	se	svého	ocenění	nedožil	 již	dříve	zmiňovaný	
pan	Miroslav	Čápek.

Druhou	 akcí,	 předcházející	 startu	 jarní	 části	 soutěží,	 byla	
brigáda,	jež	se	konala	v	sobotu	17.	března.	Za	sychravého	počasí	
bylo	provedeno	odstranění	popínavých	porostů	z	oplocení	are-
álu	a	také	příprava	terénu	pro	vybudování	propojovacího	chod-
níku	mezi	kabinami	a	hrací	plochou,	který	byl	po	velikonočních	
svátcích	na	další	brigádě	vybetonován.

Po	sportovní	stránce	start	do	jarní	části	soutěžního	ročníku	
2017/18	plynule	navázal	na	podzimní	účinkování,	kdy	si	jednot-

livá	 družstva	 udržují	 svá	 čtvrtá,	 respektive	 pátá	 místa	 tabulek	
okresního	přeboru.	Výkony	našich	mužů	a	dorostenců	jsou	ko-
lísavé,	 utkání	 s	 dobrou	 herní	 úrovní	 střídají	 naopak	 ta	 slabší.	
Vše	je	ovlivněno	nestabilností	základních	sestav	vlivem	absencí	
a	zrovna	tak	ne	příliš	zodpovědným	přístupem	jednotlivců	k	tré-
ninkové	docházce.	Největší	 radost	nám	opět	činí	 ti	nejmladší.	
Žáci	se	díky	zlepšeným	výkonům	posunuli	na	třetí	příčku	tabul-
ky	 soutěže	a	bez	ohledu	na	postavení	 v	 tabulkách	nás	nadále	
udivují	svou	zarputilostí,	bojovností	a	předváděnou	hrou.	Utká-
ní	našich	nejmladších	tak	narůstají	na	popularitě,	což	se	odráží	
i	na	divácké	návštěvnosti,	ve	které	se	přibližují	k	utkáním	mužů.	
Věříme,	že	si	předváděnou	hrou	nadále	zachováme	přízeň	na-
šich	fanoušků.	 Marek Tvrdoň
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Novoveský přespolák zahájil velkomoravskou ligu
41.	 ročníku	Novoveského	přespoláku	se	v	 sobotu	7.	dubna	

zúčastnilo	 za	 nádherného	 počasí	 úctyhodných	 178	 sportovců,	
především	dětí	a	mládeže.	V	dopoledním	programu	se	předsta-
vilo	115	pádlujících,	v	odpoledním	pak	163	běžců	a	běžkyň	všech	
věkových	kategorií.

Akce	 zařazená	 do	 projektu	 České	 unie	 sportu	 „Sportuj	
s	námi“	a	podporovaná	obcí	 i	Zlínským	krajem	byla	úvodním	

závodem	Velkomoravské	ligy	v	rychlostní	kanoistice,	která	další	
sobotu	pokračovala	Dlouhými	tratěmi	na	Moravě	(členové	od-
dílu	kanoistiky	TJ	Ostrožská	Nová	Ves	tam	získali	deset	medai-
lových	umístnění).	Následovat	bude	květnový	Moravský	pohár,	
v	 červnu	 Přerovská	 200,	 Hranická	 200	 a	 Havel5cup,	 25.	 -	 26.	
srpna	Mezinárodní	Mistrovství	Moravy	„Slovácká	500“,	 v	 září	
Kojetínský	maraton	a	seriál	završí	říjnový	Hranický	maraton.

SPORT

Přehled všech vítězů Novoveského přespoláku/pádlování

minikanoe benjamínci A 2006 Anthony Kocman KVS Hranice 13:40,1

minikajak benjamínky D 2009 Barbora Žalkovská LS Brno 16:18,0

minikajak benjamínky C 2008 Anna Honců LS Brno 14:30,0

minikajak benjamínky B 2007 Klára Zendulková Kanoistika 
Kojetín 11:43,0

minikajak benjamínky A 2006 Vendula Černotská KVS Hranice 12:55,0

minikajak benjamínci F 2011 Tomáš Balhar KRK Slovan 
Hranice 17:04,0

minikajak benjamínci D 2009 Jiří Uvíra Kanoistika 
ONV 13:50,0

minikajak benjamínci C 2008 Adam Kusák Kanoistika 
ONV 13:49,0

minikajak benjamínci B 2007 Tomáš Kapoun Kanoistika 
Kojetín 11:19,0

minikajak benjamínci A 2006 Jan Foukal KVS Olomouc 11:23,0

kanoe Kanoistky 2001 Vendula Kyselá Kanoistika 
ONV 28:24,0

Dračí sezona úspěšně zahájena
Dubnové	 slunce	 nebylo	 první,	 které	 nás,	 dragony,	 vyláka-

lo	na	vodu.	Novoveští	dragoni	poctivě	 trénovali	na	vodě	 ještě	
v	prosinci	a	s	prvním	stále	zimní	sluncem	vyrazili	na	vodu	znovu.

Přece	jen	mají	před	sebou	sezonu,	která	nikomu	nedovolí	za-
hálet.	Letos	totiž	čeká	posádku	ve	věkové	kategorii	40+	Small	
boats	 Mistrovství	 světa	 klubových	 posádek	 v	 maďarském	 Sze-
gedu.	 Tyto	 červencové	 závody	 prověří	 velmi	 dobře,	 jak	 dobrá	
byla	příprava.	První	známky	přípravy	už	se	ukázaly	na	úvodním	
závodu	Národního	poháru	dračí	sezony	2018	Dračí	POPel,	který	
proběhl	v	půli	dubna	na	KVS	Praha.	Otestovali	 jsme	vltavské	
vody	ještě	před	tím,	než	na	ně	vyrazili	i	naši	kanoisté.

A	testování	to	nebylo	špatné.	Letos	se	zase	mírně	upravila	
pravidla	zápolení.	V	tomto	roce	se	muži	i	ženy	budou	utkávat	
pouze	v	kategorii	Small	Boats	(10místné	lodě),	následně	se	pak	
tyto	posádky	spojí	do	MIX	Standart	Boats	(20místné	lodě).

Jak	tedy	závod	dopadl?	Muži	lovili	z	vltavských	vod	stříbro,	
ženy	po	kolizi	v	nestandartní	otáčce	zůstaly	sedmé	a	MIX	si	do-
jel	opět	pro	stříbro.	Ve	sluncem	zalitém	areálu	KVS	Praha	jsme	
tak	strávili	příjemný	a	úspěšný	den.	Dračí	lodě	jsou	totiž	způsob,	
jak	s	mnoha	přáteli	strávit	den	u	vody.	I	když	potom	trošku	bolí	
tělo.	Ten	příští	bude	12.	května	opět	v	Praze	ve	Žlutých	lázních.

Markéta Frantová

kanoe Žáci 2004 Jan Pavlíček Kanoistika 
ONV 25:37,0

kanoe Junioři 2000 Jiří Zalubil Kanoistika 
ONV 20:32,0

kanoe Muži 1998 David Janík Kanoistika 
ONV 20:00,0

kajak Žačky 2004 Petra Jurečková Kanoistika 
Kojetín 22:46,0

kajak Juniorky 2001 Adéla Dřímalková KVS Olomouc 21:15,0

kajak Žáci 2004 Lukáš Přibyl Spartak 
Přerov 21:02,0

kajak Žáci 2005 Ondřej Hirsch Kanoistika 
Kojetín 20:41,0

kajak Dorostenci 2002 Jan Macháček Spartak 
Přerov 18:37,0

kajak junioři 2001 Jakub Hejcman Kanoistika 
Kojetín 19:40,1

kajak muži 1986 Karel Bránka KK Olomouc 19:14,0
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SPORT

Přehled všech vítězů Novoveského přespoláku/běhy
0,5 km desetileté  

a mladší 2009 Ema Vymazalová Kanoistika ONV

0,5 km desetiletí  
a mladší 2008 Vojtěch Tischer ONV

1 km benjamínky 2006 Tereza Fusková Atletika ACSS UH 03:44,6

1 km benjamínci 2006 Anthony Kocman KVS Hranice 03:26,4

2,5 km žáci 2004 Petr Hadaš Spartak Přerov 10:32,0

2,5 km žačky 2004 Anna Pavlíčková Kanoistika ONV 12:11,4

2,5 km juniorky 2001 Vendula Kyselá Kanoistika ONV 12:10,7

2,5 km veteránky 1982 Ingrid Růžičková LS Brno 12:59,9

7 km dorostenci 2003 Petr Bachan Atletika ACSS UH 29:34,4

7 km junioři 2000 Jiří Zalubil Kanoistika ONV 27:34,5

7 km muži 1998 David Janík Kanoistika ONV 27:09,5

7 km veteráni 1973 Jiří Bednářík SK Míkovice 27:53,5

Sportovec okresu Jiří Zalubil mistrem čes-
ké republiky

Po	kanoistech	Miroslavu	Čápkovi,	několikanásobném	spor-
tovci	 okresu	 Zbyňku	 Ondračkovi	 a	 kajakářce	 Kateřině	 Pjajčí-
kové	anketu	DOBRÉHO	DNE	S	KURÝREM	ovládl	kanoista	
Jiří	ZALUBIL	z	Mařatic,	který	si	v	Praze	na	Vltavě	dopádloval	
předposlední	dubnovou	sobotu	pro	další	mistrovský	titul	-	stal	
se	juniorským	šampionem	na	trati	5000	m.	U	loděnice	pětadeva-
desátiletého	slavného	Klubu	vodních	sportů	Praha	se	v	dresech	
Ostrožské	Nové	Vsi	představilo	celkem	23	startujících	od	deseti	
do	osmnácti	let.	Stříbrnou	medaili	získala	kunovjanka	Vendula	

Kyselá	na	deblkanoi	spolu	s	plzeňskou	Řáhovou.	V	nemistrov-
ském	závodě	benjamínků	dvanáctiletých	potěšili	ziskem	bronzu	
Richard	Podráský	z	Tučap	spolu	s	Tomášem	Cíchou.	Republiko-
vý	šampionát	na	dlouhých	tratích	byl	prvním	závodem	Českého	
poháru,	do	kterého	se	budou	ještě	počítat	račické	výsledky	obou	
nominačních	závodů	a	mistrovství	ČR	na	krátkých	tratích,	závě-
rečným	dílem	pak	budou	zářijová	vytrvalostní	klání	v	Kojetíně.

Sedmé výroční setkání následovala valná 
hromada TJ ONV

Na	padesát	zájemců	se	v	neděli	15.	dubna	zúčastnilo	Výroč-
ního	 setkání	 se	 členy	 a	 rodiči	 závodníků	 ve	 sklepě	 u	 Kusáků.	
Tradiční	 bilanční	 zprávy	 a	 vize	 předsedy,	 trenérů	 či	 zástupců	
oddílové	rady	doplnilo	vyhlášení	nejlepších	závodníků	uplynulé	
sezóny.	Jako	nejlepší	pádlující	minulého	roku	byli	oceněni	-	Jiří	

Zalubil,	Vendula	Kyselá,	Josef	Húsek,	Anna	Pavlíčková,	Ondřej	
Prchlík	a	Jiří	Uvíra.

Po	Výročním	setkání	proběhla	za	účasti	delegátů	oddílů	kano-
istiky	a	sportovní	gymnastiky	každoroční	valná	hromada	spolku.

Chlapci a děvčata, pojďte pádlovat!
V	areálu	 loděnice	TJ	Ostrožská	Nová	Ves	u	 jezera	Čtverec	

(Nádražní	970)	si	můžete	vyzkoušet	jeden	z	nejúspěšnějších	čes-
kých	olympijských	sportů,	který	má	v	naší	obci	už	šedesátiletou	
historii.	Olympijský	vítěz	Martin	Doktor,	mistři	světa	Josef	Do-
stál,	kanoista	Martin	Fuksa,	nejlepší	čtyřkajak	světa	a	další,	s	těmi	
všemi	 se	můžete	často	 setkávat	na	 soutěžích	po	celé	České	 re-
publice.	 Pokud	 se	 vám	 pádlování	 zalíbí	 a	 budete	 trpěliví,	 máte	
velkou	šanci	se	stát	členy	státem	dotovaného	Sportovního	Cen-
tra	 Mládeže	 a	 propracovat	 se	 do	 některého	 z	 reprezentačních	
výběrů,	 odkud	 je	 to	 na	 mistrovství	 světa	 či	 Evropy	 doslova	 jen	
kousek.	Ostatně	o	tom	se	můžete	přesvědčit	na	oddílovém	webu,	
kde	najdete	také	přehled	závodníků,	kteří	se	z	Ostrožské	Nové	
Vsi	dostali	až	na	evropské	a	světové	šampionáty,	ba	dokonce	i	na	
olympiádu!	V	jednom	z	nejkrásnějších	kanoistických	areálů	v	Če-
chách	a	na	Moravě	budete	v	krásném	přírodním	prostředí	nejen	
jezdit	na	kajacích	či	kánoích,	ale	můžete	zkusit	i	dračí	loď,	nemine	
vás	 běhání	 po	 suchu	 i	 na	 běžkách,	 cvičení	 v	 tělocvičně,	 posilo-
vání,	míčové	hry,	plavání,	bruslení	či	další	sportovní	aktivity,	jež	
jsou	nedílnou	náplní	tréninků	v	rychlostní	kanoistice.	A	aby	toho	
nebylo	málo,	věřte,	že	rodiče	to	nebude	stát	mnoho,	neboť	roční	
členský	příspěvek	je	opravdu	symbolický.	Loď,	pádlo	i	nezbytnou	
plovací	vestu	mají	pro	vás	v	loděnici	připravenou	zdarma!	Staňte	
se	členy	pravé	vodácké	party	a	začněte	naplňovat	slogan	„S	novo-
veskou	kanoistikou	do	celého	světa“.	Na	internetových	stránkách	
onv-canoe.cz	 najdete	 pod	 záložkou	 Trénink/plán	 přehled	 časů,	
kdy	a	kde	se	můžete	setkat	s	některým	z	trenérů.	Tak	neváhejte	
a	přijďte,	nenechte	si	ujít	příležitost!	 Vít Pjajčík

Richard Podráský, Tomáš Cícha

Kateřina Pjajčíková, Jiří Zalubil, Zbyněk Ondračka s trofejí nejlepšího spor-
tovce okresu.tif
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Stolní tenis – zhodnocení soutěžní sezony 2017/2018
Podruhé	 v	 novodobé	 historii	 odehrálo	 naše	 „A“	 mužstvo	

soutěžní	sezonu	v	krajském	přeboru	I.	třídy.	Při	naší	první	účas-
ti	před	sedmi	 lety	 jsme	měli	za	22	odehraných	zápasů	3	výhry	
a	1	remízu	a	skončili	jsme	poslední.	V	právě	skončeném	roční-
ku	jsme	tuto	statistiku	2x	vylepšili	–	z	22	zápasů	máme	6	výher	
a	2	remízy.	V	nabité	konkurenci	zkušených	týmů	to	ovšem	ne-
stačilo	více	než	na	předposlední	místo.	Vzhledem	k	nepříznivé-
mu	vývoji	ve	3.	lize	pro	náš	kraj	padají	z	I.	do	II.	kraje	celkově	
4	mužstva.	Při	tak	velkém	počtu	sestupujících	bylo	pro	nás	prak-
ticky	 nemožné	 tuto	 soutěž	 udržet.	 Musíme	 sportovně	 uznat,	
že	soupeři	byli	nad	naše	síly.	Jediný	z	nás,	kdo	skutečně	obstál	
a	 zasloužil	 by	 si	 tuto	 třídu	 hrát	 i	 nadále,	 je	 Josef	 Mahdalíček	
mladší.	Za	„A“	dále	hráli	Marek	Kolečkář,	Ivo	Mikoška,	Martin	
Konečný	a	Radim	Pres.

„B“	mužstvo	obsadilo	9.	příčku	v	okresním	přeboru	I.	třídy	
a	zachránilo	tuto	soutěž	i	pro	příští	ročník.	V	letošním	roce	již	
k	utkáním	nenastupovali	Vojtěch	Valný	a	Milan	Basovník,	kteří	
patřili	ke	stabilním	členům	„B“	mužstva.	Volná	místa	po	nich	
nejčastěji	obsazovali	Filip	Šmejkal	se	Šimonem	Marečkem,	pro	
něž	 to	byla	velká	škola	a	 je	u	nich	vidět	pokrok,	který	během	
sezony	 udělali.	 Nejlepším	 našim	 hráčem	 byl	 Martin	 Konečný	
následovaný	Václavem	Mičolou.

„C“	 mužstvo	 nastupovalo	 ve	 III.	 třídě	 okresního	 přeboru.	
Před	sezonou	jsme	si	přáli,	aby	„C“	postoupilo	do	II.	třídy,	aby-
chom	neměli	dvě	družstva	ve	 stejné	 soutěži.	O	kýžený	postup	

se	naši	hráči	prali	až	do	posledního	kola,	ale	nakonec	skončili	
na	nepostupovém	3.	místě.	Nejlepším	hráčem	družstva	byl	Pa-
vel	Vintr	následovaný	Šimonem	Marečkem,	Tomášem	Kodrlou,	
Vratko	Kučerákem	a	Filipem	Šmejkalem.	Rozdíly	mezi	jednot-
livými	hráči	byly	ovšem	zcela	minimální.

„D“	 mužstvo	 nastupovalo	 rovněž	 ve	 III.	 třídě	 okresního	
přeboru.	Naši	zkušení	hráči	si	sezonou	prošli	bez	větších	potíží	
a	 získali	 pěkné	 konečné	 5.	 místo.	 Nejúspěšnějším	 hráčem	 byl	
Antonín	Vlk	následovaný	Patrikem	Rampáčkem,	Josefem	Ko-
nečným	a	Josefem	Mahdalíčkem	starším.

„E“	 mužstvo	 nastupovalo	 ve	 IV.	 třídě	 okresního	 přeboru.	
Obsadilo	8.	místo	z	10	týmů,	čímž	těsně	udrželo	tuto	třídu	i	pro	
příští	sezonu.	Nejúspěšnějším	hráčem	byl	Vratko	Kučerák	ná-
sledovaný	 Jiřím	 Kadlčkem,	 Dominikem	 Miklíčkem,	 Mirosla-
vem	Kodrlou,	Matějem	Pšurným,	Martinem	Vařechou,	Marti-
nem	Húskem	a	Nikolou	Kučerákovou.

Žáci	nastupovali	v	první	polovině	soutěže	v	první	žákovské	
lize.	 Skončili	 ovšem	 na	 posledním	 sestupovém	 8.	 místě,	 takže	
v	druhé	polovině	soutěže	hráli	druhou	žákovskou	 ligu,	kterou	
zakončili	na	6.	místě	z	8	týmů.	Nejúspěšnějším	mladým	hráčem	
byl	 Matěj	 Pšurný	 následovaný	 Filipem	 Marečkem,	 Šimonem	
Svobodou,	 Jakubem	 Vrbíkem	 a	 Petrem	 Běhávkou.	 V	 první	
polovině	soutěže	odehrály	několik	zápasů	ještě	Radka	Šálková	
a	Šárka	Vaníčková.

Ivo Mikoška

KSST Zlín - KS I. třídy, muži 2017/2018
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část

Mužstvo U V R P Zápasy Body

1. SK Slavičín A 22 16 6 0 236:160 76

2. TJ Sokol Újezdec - Těšov 22 15 2 5 238:158 69

3. TJ Jiskra Otrokovice B 22 12 3 7 228:168 61

4. KST Dolní Němčí B 22 11 2 9 205:191 57

5. Sportcentrum Bylnice 22 10 3 9 206:190 55

6. TJ Holešov B 22 11 0 11 197:199 55

7. TJ Sokol Kostelec 22 10 1 11 169:227 53

8. SKST Slušovice A 22 9 4 9 194:202 53

9. TJ Bystřice pod Hostýnem B 22 8 3 11 200:196 49

10. TJ Rožnov pod Radhoštěm 22 7 3 12 190:206 46

11. Orel Ostrožská Nová Ves 22 6 2 14 164:232 42

12. Stolní tenis Bílovice 22 2 1 19 149:247 28

RSST Uherské Hradiště - RP I. třídy, muži 2017/2018

Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část

Mužstvo U V R P Zápasy Body

1. Drsl.-Veletiny A 22 19 1 2 289:107 80

2. Strání A 22 15 2 4 233:163 68

3. Bílovice B 22 15 1 5 234:162 67

4. Dolní Němčí E 22 11 5 6 206:190 60

5. Vlčnov B 22 11 4 7 211:185 59

6. Komňa A 22 11 2 9 204:192 57

7. Újezdec-Těšov B 22 11 0 11 203:193 55

8. Vážany-Ořechov A 22 10 1 11 213:183 52

9. Orel Ostr. N.Ves B 22 6 3 13 154:242 43

10. Břestek A 22 4 2 16 150:246 36

11. KST Hluk A 22 3 4 15 134:262 33

12. Bojkovice B 22 3 1 18 145:251 32

RSST Uherské Hradiště - RP III. třídy, muži 2017/2018
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část

Mužstvo U V R P Zápasy Body
1. Bánov A 22 19 1 2 272:124 80
2. Horní Němčí A 22 16 2 4 248:148 72
3. Orel Ostr.N.Ves C 22 14 6 2 264:132 70
4. Strání B 22 13 2 7 214:181 63
5. Orel Ostr.N.Ves D 22 12 3 7 229:167 61
6. AMON Kunovice E 22 9 3 10 194:202 52
7. Komňa B 22 8 5 9 203:193 51
8. Velehrad B 22 7 5 10 199:197 48
9. Vážany-Ořechov C 22 7 4 11 180:216 47
10. Spartak Hluk C 22 3 4 15 132:264 35
11. Zlechov B 22 2 4 16 133:263 32
12. Dolní Němčí F 22 1 3 18 107:288 27

RSST Uherské Hradiště - RP IV. třídy, muži 2017/2018
Tabulka soutěže po 18. kole - Základní část

Mužstvo U V R P Zápasy Body
1. Bystřice p. Lop. B 18 17 1 0 244:80 70
2. Drsl.-Veletiny D 18 14 0 4 197:127 60
3. Bílovice D 18 13 2 3 197:127 59
4. Břestek B 18 9 0 9 173:151 45
5. Bánov B 18 8 1 9 146:178 43
6. Újezdec-Těšov D 18 7 0 11 155:169 39
7. Vážany-Ořechov D 18 6 3 9 153:171 39
8. Orel Ostr. N.Ves E 18 7 0 11 147:177 38
9. Bílovice E 18 4 2 12 132:192 32
10. Vážany-Ořechov E 18 0 1 17 76:248 18

RSST Uherské Hradiště - 2. liga, žáci 2017/2018
Tabulka soutěže po 7. kole - 2. část

Mužstvo U V R P Zápasy Body
1. AMON Kunovice B 7 7 0 0 55:15 28
2. Komňa A 7 5 1 1 47:23 23
3. Bílovice B 6 4 0 2 38:22 18
4. Vážany - Ořechov A 6 3 1 2 34:26 16
5. Bojkovice A 7 4 0 3 41:29 19
6. Ostr. Nová Ves A 7 1 1 5 32:38 11
7. KST Hluk B 7 1 1 5 28:42 11
8. Bílovice C 7 0 0 7 1:69 7
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Zpráva o činnosti Tenisového klubu Ostrožská Nová Ves – rok 2017
Tenisová	sezona	2017	byla	zahájena	brigádou	na	tenisových	

kurtech	1.	4.	2017,	následně	druhou	brigádou	8.	4.	2017.	Již	tra-
dičně	byl	použit	válec	zapůjčený	firmou	Tufír	Kunovice,	opět	se	
velmi	osvědčil,	počítá	se	se	zapůjčením	i	v	roce	2018.

První	soutěžní	akcí	roku	2017	byl	tradiční	turnaj	sponzorů,	
který	 za	 krásného	 počasí	 ovládla	 po	 zásluze	 dvojice	 Zdeněk		
Lipár	 a	 Radim	 Hatlák.	 Tato	 dvojice	 reprezentovala	 zdravotní	
středisko	 MUDr.	 Jaromíra	 Mrazíka.	 Vítězná	 dvojice	 tak	 ko-
nečně	zužitkovala	bezpočet	 tréninkových	hodin	strávených	na	
tenisových	kurtech	a	získala	tolik	vytoužený	„grandslam“.	Hod-
notným	byl	také	finálový	skalp	nejvýše	nasazených	hráčů	Jaro-
slava	Peprníčka	st.	a	Jaroslava	Peprníčka	ml.,	hrající	za	společ-
nost	NOVAK´S	International	s.	r.	o.	Třetí	místo	pak	obsadila	
zkušená	dvojice	Tonda	Slavík	a	Radim	Vlk	reprezentující	firmu	
Fortel.

Druhou	a	zároveň	závěrečnou	soutěžní	akcí	tenisové	sezony	
2017	byl	také	již	tradičně	losovaný	Burčákový	turnaj.

V	sobotu	16.	9.	2017	se	na	tenisových	kurtech	v	Ostrožské	
Nové	 Vsi	 uskutečnila	 tradiční	 závěrečná	 tenisová	 akce	 roku	
2017	 a	 to	 Burčákový	 turnaj.	 Turnaj	 nakonec	 po	 velkém	 boji	
a	 obratu	 vyhrál	 pár	 Ladislav	 Botek	 (UH)	 a	 Honza	 Kavalec	
(UH),	 který	 byl	 již	 před	 turnajem	 pasován	 pořadateli	 na	 nej-
většího	favorita	turnaje.	Svou	roli	bezezbytku	naplnil,	i	když	se	
vítězství	nerodilo	lehce.	Favorizovaný	pár	totiž	v	krásném	finá-
lovém	zápase	prohrával	již	3:5	s	velmi	dobře	sehranou	a	zkuše-
nou	dvojicí	Antonín	Slavík	 (UO)	a	Štěpán	Hlůšek	(UO),	aby	
nakonec	s	vypětím	všech	sil	odvrátil	mečbol	a	vyhrál	v	poměru	
7:5.	Tenisový	klub	ONV	děkuje	všem	hráčům,	hlavně	„přespol-
ním“,	za	účast	na	velmi	vydařeném	závěrečném	turnaji	sezony	
2017.	Dík	patří	Zdeňku	Jiráskovi	st.,	Stanislavu	a	Daně	Bezdě-

kovým	za	bezchybně	zvládnutý	servis	během	turnaje.	Tenisový	
klub	ONV	se	těší	na	podobně	skvělé	akce	i	v	sezoně	2018.

Tenisová	sezona	2017	byla	zakončena	brigádou	na	zazimo-
vání	kurtů	11.	11.	2017

Samotný	 Tenisový	 klub	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 i	 v	 roce	 2017	
bojoval	s	úbytkem	svých	členů,	který	se	pro	rok	2017	zastavil	na	
čísle	23	mužů	(z	toho	2	čestní	členové	–	Antonín	Botek	a	Anto-
nín	Vlk)	a	2	ženy.

Také	se	objevil	zcela	nový	a	v	Ostrožské	Nové	Vsi	dost	pře-
kvapivý	 problém,	 to	 byl	 úbytek	 spodní	 vody,	 který	 zapříčinil	
vyschnutí	studny	potřebné	k	zavlažování	kurtů.	Problém	byl	ve	
spolupráci	s	obecním	úřadem	Ostrožská	Nová	Ves	naštěstí	včas	
vyřešen,	za	což	patří	obecnímu	úřadu	obrovský	dík.

TK	i	v	roce	2017	pomáhal	s	organizací	tenisové	školy,	když	
poskytl	1	tenisový	kurt	pro	potřeby	školy	zdarma.

O	tenisové	kurty	se	i	v	roce	2017	příkladně	starali	pan	Sta-
nislav	Bezděk	s	manželkou	Danou,	kteří	areál	po	celou	dobu	
trvání	tenisové	sezony	udržovali	v	bezvadném	a	čistém	stavu,	za	
což	jim	patří	velký	dík	ze	strany	TK.

Stejně	tak	patří	poděkování	panu	Zdeňku	Jiráskovi	za	bez-
chybné	fungování	a	udržování	bufetu	na	tenisových	kurtech	po	
celou	tenisovou	sezonu	2017.

Závěrem	TK	Ostrožská	Nová	Ves	děkuje	za	celý	uplynulý	rok	
2017	všem	sponzorům	a	členům,	kterým	není	lhostejný	osud	TK	
a	celého	areálu,	za	finanční	podporu	a	hmotné	zajištění	teniso-
vého	spolku.

Do	příští	sezony	2018	přeje	TK	všem	svým	členům	i	nečle-
nům	hodně	sportovních	úspěchů	na	kurtech	v	Ostrožské	Nové	
Vsi.

Jaroslav Peprníček, ml.

Úspěšní tenisté Zdeněk Lipár a Radim Hatlák
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Novoveské úspěchy v motosportu
Závodníci	v	automobilových	sportech	se	sice	v	naší	obci	ne-

sdružují	v	žádném	spolku,	i	tak	však	dosáhli	v	poslední	době	na	
závodních	okruzích	několika	úspěchů.

V	kategorii	autoslalomu	si	velký	úspěch	připsal	Ondřej	Ko-
nečný,	který	se	svou	upravenou	Škodou	135	opanoval	kategorii	
vozů	 nejnižší	 třídy.	 Na	 přistávací	 ploše	 vyškovského	 letiště	 se	
14.	dubna	o	zlato	utkalo	celkem	42	automobilů,	dvacetiletý	zá-
vodník	zvítězil	ve	své	desetičlenné	kategorii	v	celkovém	součtu	
s	téměř	desetisekundovým	náskokem.	Jeho	triumf	přitom	není	
dílem	náhody	–	závodní	auta	prokličkují	okruh	celkem	pětkrát	
a	o	vítězi	rozhoduje	součet	časů	čtyř	nejrychleji	zajetých	jízd.	Za	
každou	shozenou	překážku	během	autoslalomu	se	navíc	přičíta-
jí	trestné	sekundy.	Talentovaný	Novovešťan	si	během	honby	za	
zlatem	připsal	také	nejrychlejší	čas	mezi	vozy	nižší	třídy	v	hod-
notě	 125,49	 sekund.	 Do	 Vyškova	 přitom	 přijel	 soutěžit	 v	 roli	
outsidera,	na	závodišti	čelil	jezdcům	s	mnohem	lepším	a	draž-
ším	 vybavením.	 O	 úspěchu	 v	 této	 disciplíně	 rozhoduje	 kromě	
síly	motoru	také	kvalita	a	míra	opotřebení	pneumatik.

Závodů	 v	 kategorii	 rallye	 se	 rovněž	 s	 vozem	 veteránského	
věku	pravidelně	účastní	dvojice	Vojtěch	Valný	a	Michal	Boček,	

svůj	 tým	 pojmenovali	 příznačně	 „Dolní	 Racing	 Team“.	 Jejich	
Škoda	120	GL	vybojovala	mladým	závodníkům	v	kategorii	vozů	
poháněných	zadní	nápravou	12.	místo	na	 tradičních	závodech	
motoristických	amatérů	Ve	stopě	Valašské	zimy.	Své	automobily	
se	 přitom	10.	února	v	namrzlých	zatáčkách	u	Vizovic	pokusilo	
zkrotit	na	118	závodních	dvojic,	 z	toho	se	jen	v	kategorii	B	spo-
lečně	s	Novovešťany	hnalo	za	vítězstvím	27	posádek.	Na	úspě-
chu	reprezentantů	naší	obce	se	zdaleka	nepodíleli	jen	zmínění	
dva	jezdci	a	při	opravách	jejich	motorového	šampiona	přiložilo	
ruku	k	dílu	hned	několik	dobrovolníků	z	řad	jejich	kamarádů.

Soutěžní	 úspěchy	 přináší	 všem	 závodníkům	 další	 chuť	 do	
práce,	podle	samotných	závodníků	totiž	padá	až	polovina	úspě-
chu	na	bedra	mechaniků.	I	v	létě	se	proto	můžeme	těšit	na	účast	
novoveských	zástupců	na	dalších	automobilových	kláních	v	nej-
různějších	kategoriích.	Ondřej	Konečný	se	již	brzy	představí	na	
závodu	 československého	 autoslalomu	 v	 Dlhé	 u	 Trnavy,	 duo	
Valný-Boček	 v	 současnosti	 pracuje	 na	 úpravách	 nového	 vozu,	
s	kterým	by	měli	šanci	prorazit	i	v	profesionálních	soutěžích.

Filip Šmejkal

Ve stopě Valašské zimy – skupina B (vozidla poháněná zadní nápravou)

Jméno Vozidlo Sk. Jízda č. 1 Jízda č. 1 Jízda č. 3 Jízda č. 4 Jízda č. 5 Pen. Celkem

1 Hráček/Šimčík Lada 2105 B 06:11,1 04:04,0 05:11,1 03:50,0 03:49,6 - 376,89

2 Milička/Pecl Škoda 105 B 05:55,2 04:09,0 05:19,1 03:54,1 03:57,1 - 386,34

3 Kubíček/
Nikorjak Škoda 130 LR B 06:12,3 04:40,1 05:16,4 03:58,7 03:52,0 - 386,69

12 Valný/Boček Škoda 120 GL B 07:08,9 05:02,1 06:06,6 04:30,1 04:26,7 0:30 27:44,4

Autoslalom Vyškov – skupina A (vozidla s obsahem do 1400 ccm) – první pětice
Jméno Vozidlo Sk. Jízda č. 1 Jízda č. 1 Jízda č. 3 Jízda č. 4 Celkem

1 Konečný Ondřej Škoda 135 A 125,49 125,60 125,80 139,22 376,89

2 Horák Luboš Škoda Felicia A 129,47 128,75 129,29 128,30 386,34

3 Horák Martin Škoda Felicia A 130,66 127,69 128,37 130,63 386,69

4 Cihlář Ondřej Honda Civic A 132,80 140,50 131,78 130,81 395,39

5 Žilík David Škoda Felicia A 138,42 132,22 135,61 132,77 400,60

Amatérský závodník Ondřej Konečný
Ondrovým	 velkým	 koníčkem	 je	 motosport.	 Proto,	 když	 se	

mu	naskytla	příležitost	usednout	za	volant	ŠKODY	135	GLi,	ne-
váhal	ani	vteřinu.	Účastní	se	jako	amatérský	jezdec	v	disciplíně	
„volný“	 autoslalom	 a	 prestižních	 závodů	 „Československý	 au-
toslalom“,	kde	je	náročnější	se	prosadit	v	početné	konkurenci.	
Všechny	závody	absolvuje	v	kategorii	do	1400	cm3.

Ondrův	1.	start	se	konal	v	září	2016	ve	Vyškově.	V	březnu	
2017,	byl	to	jeho	teprve	6.	závod,	získal	v	kategorii	„Junior“	svůj	
první	pohár	za	3.	místo.	Závodí	se	na	závodních	tratích	a	Ond-
ra	si	vyzkoušel	okruh	v	Hodoníně,	ve	Vyškově,	v	Násedlovicích,	
v	areálu	Kovosteel	ve	Starém	Městě,	ale	i	na	Slovensku	-	v	Dlhé,	
Dunajské	Strede	a	Trebaticích.

Za	loňský	rok	si	přivezl	3	poháry	za	3.	místo	a	2	poháry	za	
2.	místo.	V	„Československém	autoslalomu“	se	za	rok	2017	cel-
kově	umístil	na	3.	místě	v	kategorii	„Junior“.

Autoslalom	nepatří	zrovna	mezi	levné	koníčky.	A	protože	se	
Ondrovi	nepodařilo	získat	sponzory,	jeho	velký	dík	patří	dvěma	
mechanikům	z	rodinných	řad,	kteří	mu	zcela	nezištně	pomáhají	
s	údržbou	auta,	jeho	úpravami,	které	jsou	nezbytné	pro	dosaže-
ní	lepších	výsledků.	V	neposlední	řadě	i	s	opravami,	protože	ne	
každý	závod	se	vydaří.

V	tomto	roce	Ondřej	postoupil	z	řad	juniorů	mezi	„ostřílené	
jezdce“.	Letošní	sezonu	zahájil	v	Hodoníně	stříbrným	místem,	
pak	následoval	závod	ve	Vyškově,	kde	ve	své	kategorii	dosáhl	
mety	nejvyšší	a	do	sbírky	mu	tak	přibyl	pohár	nejcennější.

Ondro,	 do	 stávající	 sezony	 Ti	 přejeme	 hodně	 úspěchů	
a	spoustu	kilometrů	bez	nehod,	ať	už	na	silnici,	nebo	závodišti.

Anna Řezáčová
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INZERCE

POZVÁNKA • POZVÁNKA • POZVÁNKA

Firma VO – Karbula 	
zve	všechny	milovníky	vína	domácí	i	přespolní	‚

NA DeGUSTACI VíN		
ve Vinotéce U svatého Vavřince  

v Ostrožské Nové Vsi.
14. června 2018 od 16 hodin	–	vinařství	Agrolip	Lipov
14. června 2018 od 19 hodin	–	vinařství	Drápal	Brno	/

slámová	a	ledová	vína/

POZVÁNKA • POZVÁNKA • POZVÁNKA

Akce 2018  
na Slováckém dvoře

So  30. 6. Hudební večer s kapelou Naex
So  7. 7. Žonglování s workshopem
So  14. 7. Hudební večer s kapelou Lončáci
So  21. 7. Hudební večer s kapelou Naex
  Žonglování s workshopem
Ne	 29. 7. Žonglování s workshopem
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Společenská kronika
březen - duben 2018

Úmrtí
	23.	2.	 Václav	Zajíc	 (1929)	 Záhumení	400
	23.	2.	 Miroslav	Čápek	 (1932)	 Dědina	137
	28.	2.	 Stanislav	Botek	 (1940)	 Družstevní	821
	 2.	3.	 Božena	Vrágová	 (1946)	 Zahradní	884
	 7.	3.		 Marie	Botková	 (1930)	 Záhumení	605
	12.	3.	 František	Slavík	 (1928)	 Družstevní	838
	27.	3.	 Josef	Veselý	 (1946)	 Příčná	804
	 6.	4.	 Hedvika	Čápková	 (1934)	 Nádražní	208	t.	č.	DD	Uh.Ostroh
	17.	4.		 Matěj	Jurásek	 (1921)	 Záhumení	481
	 2.	5.	 Bohumil	Obdržálek	 (1957)	 Za	Kostelem	710

70 let
	 4.	3.		 Alena	Orlíková	 Květná	862
	 5.	3.	 Josef	Botek	 Školní	630
	 15.	3.		 Štěpánka	Sedláčková	 U	Ráje	631
	 3.	4.		 Jiřina	Bočková	 Obecnice	680
	 8.	4.		 Jaroslava	Škaroupková	 Na	Lapači	154
	 12.	4.		 Anna	Kačícová	 Dolní	388
	 13.	4.		 Jaroslava	Zálešáková	 Nová	827
	 23.	4.		 František	Šumbera	 Obecnice	981
	 24.	4.		 Josef	Kučera	 Družstevní	973
	 27.	4.		 Marie	Bobková	 Osvobození	186
	 30.	4.		 Antonín	Horáček	 Nivky	159

75 let
	 3.	3.	 Marta	Lopatová	 Dědina	168
	 3.	4.		 Mgr.	Anna	Větříšková	 Dědina	478
	 9.	4.		 Anna	Snopková	 Na	Láni	292
	 27.	4.		 Jaroslava	Čevelová	 Dědina	14

80 let
	 2.	4.		 Ludmila	Silnicová	 Dolní	477
	 28.	4.	 Jindřiška	Kročilová	 Kunovská	243

85 let
	 9.	3.		 Marie	Slezáková	 Za	Kostelem	688
	 2.	4.		 Josef	Machálek	 Nová	738

86 let
	 23.	4.		 Anna	Potrusilová	 Na	Rolách	658

87 let
	 2.	3.	 Marie	Bartoníčková	 Padělky	87
	 29.	3.	 Jindřich	Kolman	 Dolní	796

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

89 let
	 21.	3.	 Marie	Nedbalová	 Školní	704
	 24.	3.	 František	Bedřich	 Nivky	740
	 29.	4.		 Jarmila	Jochová	 Za	Kostelem	730

90 let
	 16.	3.		 Marie	Štěrbová	 Dědina	162

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

Platinová svatba – 70 let manželství
	 17.	4.	 Matěj	a	Anna	Juráskovi	 Záhumení	481

Zlatá svatba
	 6.	4.	 Josef	a	Olga	Štochlovi	 Nivky	685

Svatba
	 3.	3.	 Darja	Hastíková	 Za	Kostelem	799
	 	 Ondřej	Hejda	 Za	Kostelem	799
	 14.	4.	 Lenka	Šmehlíková	 Louka
	 	 Martin	Svoboda	 Chylická	8

Narození
	 25.	1.	 Kryštof	Cinek	 Mírová	919
	 29.	1.		 Adrian	Machala	 Záhumení	760
	 4.	2.		 Veronika	Peprníková	 Záhumení	602
	 15.	2.		 Julie	Horáková	 Dědina	44
	 5.	3.		 Mikuláš	Janík	 Dědina	149
	 6.	3.	 Dominik	Hanus	 Kopanice	103
	 9.	3.	 Ondřej	Hastík	 Za	Kostelem	729
	 30.	3.	 Max	Frolek	 Krajiny	324
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