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Nastal den loučení. Žáci devátého ročníku se sešli na 
školním dvoře, aby slavnostně převzali svá poslední 

vysvědčení na základní škole.
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Milí spoluobčané,

dětem začaly prázdniny a mnozí z nás se těšíme na 
letní dovolenou. Ti méně šťastní ji možná mají za sebou. 
Proto si myslím, že psát úvodník do letního čísla Profilu je 
skoro zbytečná snaha. I když na druhou stranu k relaxaci 
a oddechu patří i čtení. Protože toto (prozatím) poněkud 
zasmušilé léto je předzvěstí horkého volebního podzimu, 
chtěl bych se na úvod maličko poohlédnout za končícím 
volebním obdobím.

V roce 2014 se ve volbách do zastupitelstva naší obce 
utkalo pět volebních uskupení. Všechna byla úspěšná 
a každé z nich tak mělo v zastupitelstvu svého zástupce. 
Nejpočetnější byla Strana svobodných občanů (5), ná-
sledovala KDU – ČSL (4), pak ODS a KSČM shodně 
(3) a sdružení nezávislých „Změna 2014“ (2). Nejstarším 
zastupitelem se stal Stanislav Tureček (ODS) a nejmlad-
ším Tomáš Margetík (KSČM). Radu obce tvořili zástupci 
dvou nejúspěšnějších subjektů v poměru Strana svobod-
ných občanů (3) a KDU-ČSL (2). Tolik suchá statistika.

V tomto, právě končícím volebním období, bylo naším 
největším úkolem dokončit přípravu a postavit areál no-
vého obecního úřadu. Jsem opravdu rád, že se tento úkol 
podařilo zdárně splnit. Nejenže úřad, pošta, knihovna 
a sál slouží veřejnosti, ale odměnou pro architekty a zho-
tovitele bylo udělení čestného uznání v soutěži „Stavba 
roku Zlínského kraje roku 2017“. Druhým velkým úko-
lem bylo připravit a nabídnout k prodeji celkem dvaadva-
cet stavebních míst pro nové rodinné domy v ulici U Sva-
tých. Po těchto stavebních místech se doslova zaprášilo, 
domy vyrostly jako houby po dešti. Zbývá dokončit silnici, 
chodník a veřejné osvětlení. I díky takovým počinům patří 
Ostrožská Nová Ves mezi obce, kde obyvatel meziročně 
neubývá. Je pravdou, že rozvojových lokalit pro stavbu 
rodinných domů je podle územního plánu ještě několik. 
Problémem však je neochota majitelů pozemků přistou-
pit k jejich prodeji nebo směně tak, aby mohla vzniknout nová, 
plnohodnotná stavební místa a veřejný prostor pro inženýrské sítě. 
Současný trend individuální rodinné výstavby naráží i na problém 
záboru zemědělské půdy. Dostáváme se do situace, kdy se vylid-
ňuje centrum obce, především v ulicích Dědina nebo Osvobození 
a zároveň nejsou povolovány další rozvojové plochy. Částečným 
řešením je nově schválený program dotační podpory na demolice 
starých, neobydlených domů v centru obce za podmínky znovu po-
stavení rodinného domu na témže místě.

Trvalou snahou, ve které jsme pokračovali i v tomto období, 
byla postupná oprava místních komunikací, chodníků a ostatní 
technické infrastruktury. Zvláště obnova kanalizace a opravy silnic 
patří mezi nejvíce finančně náročné. Ročně spolykají přes 10 mil. 
Kč. Dokázali jsme proměnit prostor před kempem a fotbalovým 
hřištěm v ulici Nádražní. Kromě nového bikeparku s pumptrackem 
a in-line oválem tady vzniklo i nové parkoviště a veřejné prostran-
ství. Podařilo se opravit nejpoškozenější část hřbitovní zdi a rozšířit 
na hřbitově urnový háj. Nezapomínali jsme ani na odkaz našich 
předků. Opravili jsme Boží muka nad hotelem U Lázní a také 
dokončujeme opravu zvonice v Chylicích. Právě Boží muka nad 
lázněmi se stala součástí letošní celorepublikové výstavy Má vlast 
cestami proměn. Tato výstava mapuje osudy různých staveb, které 
měly obce odvahu (mnohdy přes ostrý nesouhlas nebo kritiku) za-
chovat a obnovit.

Mezi podstatné úkoly jsme zařadili podporu mateřské a základ-
ní školy, našich dvou příspěvkových organizací. Věřím, že na pod-
zim dokončíme pro základní školu a veřejnost víceúčelové hřiště 
s atletickým oválem. Důležitá pro nás byla i pravidelná dotační 
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podpora všech sportovních, kulturních a společenských spolků 
v obci, především podpora dětí a mládeže. Pokračovali jsme v dob-
ré spolupráci s firmami, podnikateli a živnostníky v obci. Samo-
statnou kapitolou je zajisté naše sedmnáctileté „podnikatelské 
manželství“ v sirnatých lázních. Jsme ojedinělou ukázkou fungující 
spolupráce soukromého a veřejného subjektu. Právě na této spo-
lupráci je evidentní největší přínos uplynulého, ale vlastně i všech 
předchozích volebních období. Totiž bezvadná lidské spolupráce 
jak v radě obce, tak v zastupitelstvu. Přes různost názorů jsme vždy 
vedli kultivovanou diskuzi a dokázali jsme se domluvit. Až na vý-
jimky jsme vždy dokázali táhnout za jeden provaz (dokonce jedním 
směrem). Jedině takový postoj a taková spolupráce pomohla posu-
nout Novou Ves zase kousek dopředu. Velmi si toho vážím a všem 
kolegům za to děkuji.

Přestože to byly činorodé čtyři roky, spousta práce je ještě před 
námi. Není například dořešena otázka územního plánu v oblasti 
kolem štěrkových jezer, připravujeme pozemkové úpravy. Vážení 
spoluobčané, jakmile se léto přehoupne blíže k vínu, budeme mít 
příležitost opět volit. Rád bych vás povzbudil k tomu, abyste svého 
práva využili a k volbám přišli. Abyste si zvolili ty správné a zod-
povědné zastupitele. Zastupitele, kteří jsou rozvážní, mají odvahu 
rozhodnout a na budoucnosti obce jim opravdu záleží.

Ostrožská Nová Ves je tady podle písemných pramenů už 760 
let. Rád bych vás všechny srdečně pozval o víkendu 4. a 5. 8. na při-
pomínku tohoto výročí. Je to připomínka dlouhé historie, ve které 
jsme my jen krátkým okamžikem. Přesto je úžasné, že se na historii 
naší obce můžeme spolupodílet. Přeju vám krásné léto a vše dobré.

Pavel Botek

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 5. 6. 2018 se konalo  

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

ního	výboru,
•	 informace	 místostarostky	 obce	 o	 in-

vestičních	a	neinvestičních	akcích	pro-
bíhajících	 v	 roce	 2018	 v	 obci	 včetně	
jejich	finančního	plnění	k	5.	6.	2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 závěrečný	účet	obce	za	rok	2017	včet-

ně	 výsledku	 zprávy	 o	 přezkoumání	
hospodaření	 Obce	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 za	 rok	 2017,	 která	 je	 přílohou	
závěrečného	 účtu	 obce	 za	 rok	 2017	
a	nápravných	opatření	k	 této	zprávě.	
Zastupitelstvo	 obce	 souhlasí	 v	 sou-
ladu	 s	 §17	 odst.	 7	 písm.	 a)	 zákona	
č.	 250/2000	 Sb.	 o	 rozpočtových	 pra-
vidlech	územních	rozpočtů	v	platném	
znění	 s	 celoročním	 hospodařením	
obce	za	rok	2017,	a	to	bez	výhrad,

•	 účetní	závěrku	obce	sestavenou	k	roz-
vahovému	dni	31.	12.	2017	včetně	pro-
tokolu	o	schválení	účetní	závěrky,	kte-
rý	tvoří	přílohu	č.	1	tohoto	usnesení,

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 4,	 které	 tvoří	
přílohu	č.	2	tohoto	usnesení	a	kterým	
se	zvyšují	celkové	příjmy	o	4	250	000	
Kč,	 celkové	 výdaje	 se	 zvyšují	
o	6	830	000	Kč	a	celkové	financování	
rozpočtu	se	zvyšuje	o	2	580	000	Kč,

•	 upravený	rozpočet	roku	2018	v	soula-
du	s	usnesením	č.	ZO21/2018/9	v	těch-
to	závazných	ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 61 657 000 Kč
z	toho: 51	024	000	Kč
Daňové	příjmy 9	394	000	Kč
Kapitálové	příjmy 100	000	Kč
Přijaté	dotace 1	139	000	Kč

Výdaje upravené celkem 59 525 000 Kč
z	toho:
Doprava 13	289	000	Kč
Vodní	hospodářství 10	955	000	Kč
Pošta	Partner 544	000	Kč
Vzdělání 4	117	000	Kč
Kultura,	církve	a	sdělovací	
prostředky 3	312	000	Kč

Tělovýchova	a	zájmová	
činnost 9	718	000	Kč

Bydlení,	komunální	služby	
a	územní	rozvoj 4	236	000	Kč

Ochrana	životního	
prostředí 3	722	000	Kč

Sociální	péče	a	pomoc 100	000	Kč
Civilní	připravenost	na	
krizové	stavy 20	000	Kč

Požární	ochrana	a	IZS 712	000	Kč
Státní	moc,	státní	správa,	
územní	samospráva	a	pol.	
strany

8	257	000	Kč

Finanční	operace 1	243	000	Kč
Vratky	a	ostatní	transfery 100	000	Kč

Financování rozpočtu 
upravené celkem - 2 132 000 Kč

z	toho:
Krátkodobé	financování	
–	změna	stavu	na	bank.	
účtech

5	375	000	Kč

Splátky	dlouhodobých	
půjčených	prostředků -	6	707	000	Kč

•	 Upravený	rozpočet	obce	bude	zpraco-
ván	pro	informační	systém	dle	platné	
legislativy.

•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	1/2018,	
kterou	se	ruší	Obecně	závazná	vyhláš-
ka	č.	1/2003	obce	Ostrožská	Nová	Ves,	
kterou	se	vydává	požární	řád	obce	Os-
trožská	Nová	Ves,

•	 záměr	 prodeje	 části	 pozemku	 obce	
par.	č.	1723/4	(ostatní	plocha,	neplod-
ná	půda)	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
o	výměře	asi	24	m2,

•	 záměr	 prodeje	 pozemku	 obce	 par.	
č.	 487/16	 (ostatní	 plocha,	 ostatní	 ko-
munikace)	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 o	 výměře	
46	m2,

•	 záměr	 prodeje	 části	 pozemku	 obce	
par.	č.	2212/1	(ostatní	plocha,	ostatní	
komunikace)	v	k.	ú.	Chylice	o	výměře	
asi	17	m2,

•	 záměr	 prodeje	 pozemku	 obce	 par.	
č.	5583	(orná	půda)	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	46	m2,

•	 na	 základě	 stanoviska	 pořizovatele	
územního	plánu	(MěÚ	Uherské	Hra-
diště)	nyní	nepořizovat	změny	územ-
ního	plánu	obce	Ostrožská	Nová	Ves	
podle	žádostí	pana	L.	H.,	manželů	D.	
a	společnosti	GOLF	–	Jezera,	s.	r.	o.

•	 Zastupitelstvo obce stanovuje:
•	 v	souladu	s	§	67	a	§	68	odst.	1)	zákona	

č.	 128/2000	 Sb.	 o	 obcích	 (obecní	 zří-
zení)	počet	 členů	zastupitelstva	obce	
pro	volební	období	2018	–	2022	na	17.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 2. 5. 2018 se konalo  

86. zasedání rady
Rada schválila:
•	 umístění	 reklamního	 poutače	 u	 cyk-

lostezky	 u	 železničního	 přejezdu	 dle	
požadavků	žadatele.	Rada	obce	uklá-
dá	 dodržet	 rozhledový	 trojúhelník	
a	neomezit	plynulost	provozu	v	dané	
lokalitě,

•	 Smlouvu	o	dílo	ke	 stavebním	pracím	
„Víceúčelové	 hřiště“	 se	 společností	
ALSPO	 ZLÍN	 s.	 r.	 o.	 za	 cenu	 7	 133	
381	Kč	včetně	DPH.	Rada	obce	pově-
řuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	o	dílo	ke	 stavebním	pracím	
„Stavební	 úpravy	 objektu	 Na	 Lapači	
č.	p.	142“	 s	panem	Danielem	Žalud-
kem	za	cenu	280	990	Kč	včetně	DPH.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy.

Rada neschvaluje:
•	 pronájem	pozemků	parc.	č.	7318,	7316	

a	7319	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves,	je-
likož	 jsou	 požadované	 pozemky	 sou-

částí	 lokálního	 biocentra	 „U	 Lázní“	
a	 záměr	 využití	 těchto	 pozemků	 je	
v	dané	lokalitě	nepřístupný.

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

souzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 na	 ve-
řejnou	 zakázku	 na	 stavební	 práce	
„Víceúčelové	hřiště“.	Rada	obce	roz-
hodla	o	přidělení	zakázky	„„Víceúče-
lové	hřiště“	firmě	ALSPO	ZLÍN,	s.	r.	
o.	za	cenu	7	133	381	Kč	vč.	DPH,

•	 Rada	 obce	 bere	 na	 vědomí	 návrh	
a	zprávu	o	výsledku	hospodaření	obce	
za	 rok	 2017	 zaslaný	 Krajským	 úřa-
dem	 ZK.	 Rada	 obce	 ukládá	 zařadit	
zprávu	 o	 výsledku	 hospodaření	 obce	
za	 rok	 2017	 do	 závěrečného	 účtu	 za	
rok	2017.	Rada	obce	ukládá	předložit	
Zápis	 z	 celkového	přezkoumání	hos-
podaření	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
za	 rok	 2017	 k	 projednání	 na	 zastu-
pitelstvu	 v	měsíci	 červnu.	Rada	obce	
ukládá	 předložit	 námitky	 ke	 Zprávě	
o	výsledku	Krajskému	úřadu	Zlínské-
ho	kraje.

Dne 22. 5. 2018 se konalo  
87. zasedání rady

Rada schválila:
•	 Smlouvu	o	hudební	produkci	s	decho-

vou	 hudbou	 Hradčovjanka	 v	 lázeň-
ském	parku	ve	dnech	17.	6.,	22.	7.	a	19.	
8.	2018	za	cenu	36	000	Kč	vč.	DPH	za	
všechna	představení.	Rada	obce	pově-
řuje	starostu	podpisem	smlouvy,

•	 Smlouvu	o	hudební	produkci	s	decho-
vou	hudbou	Vlčnovjané	v	 lázeňském	
parku	ve	dnech	3.	6.,	15.	7.	a	2.	9.	2018	
za	cenu	33	000	Kč	vč.	DPH	za	všechna	
představení.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostu	podpisem	smlouvy,

•	 Knihovní	řád	Místní	knihovny	v	Ost-
rožské	Nové	Vsi.	Rada	obce	pověřuje	
starostu	podpisem	řádu.

Rada nechválila:
•	 žádost	 pana	 P.	 N.	 o	 poskytnutí	 půjč-

ky	 z	 Fondu	 bydlení	 ve	 výši	 120	 000	
Kč	z	důvodů	již	poskytnuté	dosud	ne-
splacené	půjčky	na	opravu	RD.	Rada	
obce	ukládá	odpovědět	žadateli.
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Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 místostarostky	 obce	 o	 po-

zemkových	úpravách	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves	a	k.	ú.	Chylice.	Rada	obce	
ukládá	 oslovit	 další	 vlastníky	 pozem-
ků	 v	 daných	 k.	 ú.	 Rada	 obce	 ukládá	
průběžně	informovat	radu	obce	o	po-
čtu	evidovaných	žádostí,

•	 Oznámení	 o	 projednání	 Zprávy	 č.	
1	 o	 uplatňování	 územního	 plánu	
Uherský	 Ostroh	 zaslanou	 Městským	
úřadem	 Uherské	 Hradiště,	 odborem	
stavebního	úřadu.	Rada	obce	sděluje,	
že	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	nebude	
v	této	věci	uplatňovat	žádné	podněty	
a	připomínky.

Dne 12. 6. 2018 se konalo  
88. zasedání rady

Rada schválila:
•	 podpis	 smlouvy	 o	 nájmu	 části	 po-

zemku	parc.	č.	2212/1	v	k.	ú.	Chylice	
o	výměře	60	m2	manželům	H.	za	cenu	
2	Kč/m2/rok.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostu	podpisem	nájemní	smlouvy,

•	 zápis	kroniky	za	rok	2017.	Rada	obce	
ukládá	vytvořit	čistopis	kroniky	včetně	
příloh	a	elektronickou	podobu	zápisu	
kroniky	za	rok	2017.

Rada rozhodla:
•	 dle	 §	 28	 odst.	 12	 zákona	 č.250/2000	

Sb.	 o	 neuložení	 odvodu	 za	 porušení	
rozpočtové	 kázně	 v	 případě	 převe-
dení	 zůstatku	 do	 rezervního	 fondu	
u	 příspěvkové	 organizace	 Základní	
škola	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 z	 důvodů,	
že	převod	prostředků	byl	v	roce	2017	
na	upozornění	neprodleně	proveden.

Rada neschválila:
•	 žádost	o	vyvěšení	moravské	vlajky	dne	

5.	7.	2018.
Rada bere na vědomí:
•	 rozhodnutí	 o	 stanovení	 odchylného	

postupu	 pro	 usmrcování	 kormorána	
velkého	 za	 účelem	 prevence	 závaž-
ných	 škod	 na	 rybochovném	 zařízení	
na	 Rybářském	 poloostrově	 zaslané	

Městským	úřadem	Uherské	Hradiště,	
Odborem	stavebního	úřadu	a	životní-
ho	prostředí,

•	 informaci	o	cvičení	k	prověření	nově	
nastaveného	 „Systému	 předávání	 in-
formací	 o	 stavu	 dodávky	 elektrické	
energie	 v	 případě	 vzniku	 mimořád-
ných	 událostí“	 zaslanou	 hejtmanem	
Zlínského	 kraje	 panem	 Jiřím	 Čun-
kem,

•	 informace	 o	 změnách	 v	 zákonu	
č.	159/2006	Sb.,	o	střetu	zájmů	zaslané	
Ministerstvem	spravedlnosti	ČR,

•	 informaci	společnosti	EKO-KOM,	a.	s.	
o	množství	vytříděného	odpadu	a	obje-
mu	finančních	prostředků	 za	předaný	
odpad	za	rok	2017.	Rada	obce	ukládá	
předat	informaci	účtárně	obce,

•	 poděkování	za	účast	v	soutěži	Stavba	
roku	 2017	 Zlínského	 kraje	 zaslané	
společností	PUBLICITY	s.	r.	o..

Rada ukládá:
•	 předat	žádost	společnosti	RENESMÉ	

COMPANY	s.	r.	o.	o	povolení	výstav-
by	 drátěného	 plotu	 kolem	 pozemku	
parc.	 č.	 7308	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 Městskému	 úřadu	 Uherský	 Ost-
roh,	Odboru	stavebního	úřadu,	který	
je	 ve	 věci	 kompetentní.	 Rada	 obce	
ukládá	informovat	žadatelku.

Dne 26. 6. 2018 se konalo  
89. zasedání rady

Rada schválila:
•	 Dodatek	 č.	 7	 ke	 Smlouvě	 o	 zajištění	

služeb	pro	Českou	poštu,	s.	p.	týkají-
cí	se	změny	názvu	společnosti	zaslaný	
Českou	poštou,	s.	p.	Rada	obce	pově-
řuje	starostu	podpisem	dodatku,

•	 Smlouvu	o	dílo	na	údržbu	zatravněné	
plochy	mezi	pěšinkou	a	golfovým	hři-
štěm	se	společností	TOMAVA,	s.	r.	o.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostu	 podpi-
sem	smlouvy.

•	 žádost	společnosti	JK	corect	pro	s.	r.	
o.	o	umožnění	úpravy	části	pozemku	
parc.	 č.	 1356	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	o	výměře	asi	40	m2	za	účelem	zbu-

dování	parkoviště	před	RD	č.	p.	603.	
Rada	obce	ukládá	informovat	žadate-
le	o	uložení	inženýrských	sítí	v	daném	
pozemku.

•	 poskytnutí	 finančního	 daru	 ve	 výši	
10	 000	 Kč	 Matici	 svatoantonínské	 z.	
s.	na	zajištění	vody	na	poutním	místě	
u	Sv.	Antonínka,

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	
výši	15	000	Kč	Diakonii	ČCE	–	 stře-
disko	cesta.	Rada	obce	pověřuje	mís-
tostarostku	přípravou	a	podpisem	ve-
řejnoprávní	smlouvy,

•	 s	 platností	 od	 ledna	 2018	 odpisový	
plán	MŠ	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 s	 platností	 od	 ledna	 2018	 odpisový	
plán	Obce	Ostrožská	Nová	Ves,

•	 s	 platností	 od	 ledna	 2018	 odpisový	
plán	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves.

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 Krajského	 pozemkové-

ho	 úřadu	 pro	 Zlínský	 kraj,	 pobočka	
Uherské	 Hradiště	 o	 pozemkových	
úpravách	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves	
a	 k.	 ú.	 Chylice.	 Rada	 obce	 ukládá	
oslovit	další	 vlastníky	pozemků	v	da-
ných	k.	ú.	Rada	obce	ukládá	průběžně	
informovat	 radu	 obce	 o	 procentuál-
ním	podílu	všech	evidovaných	žádostí.

Rada ukládá:
•	 vypovědět	smlouvu	o	dílo	s	panem	Ja-

roslavem	Hubičkou	–	poskytování	slu-
žeb	v	oblasti	BOZP,	Gogolova	200/13,	
Olomouc	dohodou	ke	dni	30.	6.	2018,

•	 předat	 žádost	 pana	 L.	 Š.	 o	 povolení	
oplocení	pozemků	parc.	č.	2624,	2635	
a	2626	v	k.	ú.	Chylice	Městskému	úřa-
du	Uherský	Ostroh,	Odboru	stavební-
ho	úřadu,	který	je	v	řešení	této	žádosti	
kompetentní.	 Rada	 obce	 ukládá	 in-
formovat	žadatele,

•	 předložit	 žádost	 manželů	 B.	 o	 mož-
nost	 odkoupení	 domu	 č.	 p.	 161	
a	pozemků	parc.	 č.	 267	a	268	v	k.	ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	na	jednání	zastu-
pitelstva	obce	v	září	2018.

Monika Pleváková

Pozvánka na oslavy 760. výročí od první zmínky  
o Obci Ostrožská Nová Ves

Oznamujeme	občanům,	že	ve	dnech	4.	–	5.	8.	
2018	se	budou	konat	oslavy	760.	výročí	od	první	
zmínky	o	Obci	Ostrožská	Nová	Ves.	V	sobotu	od-
poledne	se	bude	konat	vystoupení	místních	spol-
ků	včetně	jejich	prezentací,	v	místní		galerii	bude	
probíhat	výstava	o	činnosti	novoveských	spolků.	
V	 sobotu	 bude	 také	 probíhat	 den	 otevřených	
dveří	na	obecním	úřadě	a	v	knihovně.	Na	fotba-

lovém	 hřišti	 si	 zahrají	 v	 odpoledních	 hodinách	
fotbalové	utkání	Novovešťané	proti	Chyličanům		
a	večer	 se	bude	konat	 taneční	zábava.	V	neděli	
dopoledne	bude	slavnostní	mše	svatá	v	místním	
kostele	a	odpoledne	se	bude	konat	v	lázeňském	
parku	koncert.	

Všichni	jste	srdečně	zváni.	
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Stavba roku 2017
Psal	se	čtvrtek	17.	května	2018,	den	kdy	po	urputném	suchu	

konečně	 prší.	 Běžný	 pracovní	 den,	 ale	 přesto	 pro	 Ostrožskou	
Novou	Ves	úspěšný.	Právě	tento	den,	i	když	o	tom	mnozí	obča-
né	ani	neví,	se	konalo	slavnostní	vyhlášení	soutěže	Stavba	roku	
2017	Zlínského	kraje,	do	níž	byla	přihlášena	právě	stavba	Are-
ál	 Obecního	 úřadu	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	 Tato	 akce	 se	 konala	
v	Kongresovém	a	kulturním	centru	Otrokovická	beseda	v	Otro-
kovicích.	 Moderátorkou	 celého	 programu	 byla	 známá	 televiz-
ní	moderátorka	Marcela	Augustová.	Do	této	soutěže	bylo	při-
hlášeno	celkem	39	zajímavých	staveb,	které	byly	rozděleny	do	
6	kategorií	pod	názvy:	Stavby	občanské	vybavenosti,	Domy	pro	
bydlení,	Průmyslové	a	zemědělské	stavby,	Dopravní	a	inženýr-
ské	stavby	a	Ekologické	stavby,	Realizace	rozvojových	projektů	
měst	a	obcí	a	Stavby	realizované	mimo	území	Zlínského	kraje.	
Současně	byly	vyhlášeny	studentské	práce	roku	2017.	Naše	stav-
ba	byla	zařazena	do	kategorie	Realizace	rozvojových	projektů	
měst	a	obcí,	do	níž	bylo	zařazeno	celkem	5	staveb.	V	rámci	této	
kategorie	byla	udělena	2	ocenění.	Jedno	ocenění,	a	 to	Čestné	
uznání,	získala	na	základě	rozhodnutí	odborné	poroty	naše	stav-
ba	Areál	Obecního	úřadu	Ostrožská	Nová	Ves.	Předání	ocenění	
se	 zúčastnili	 zástupci	 obce,	 projektanti	 a	 zástupce	 zhotovitele	
stavby.	 Při	 vyhlášení	 ostatních	 kategorií	 jeden	 z	 předávajících	
řekl	zajímavou	myšlenku,	která	mě	velmi	zaujala.	Cituji:	„Není	
vlastně	důležité,	která	stavba	vyhraje,	jelikož	všechny	stavby	byly	

na	vynikající	úrovni,	ale	jde	o	to,	že	za	každou	stavbou	stojí	ja-
kýsi	příběh.“	A	ten	příběh	skutečně	stojí	i	za	stavbou	našeho	no-
vého	obecního	úřadu,	knihovny	a	rekonstrukce	bývalé	budovy	
kina,	o	který	se	s	Vámi	chceme	podělit.

Všechno	vlastně	začalo	již	kolem	roku	2010,	kdy	tehdejší	ve-
dení	obce	řešilo	problém	s	místní	knihovnou,	která	se	musela	
přestěhovat	z	 již	nevyhovujících	prostorů	domu	č.	p.	151.	Byli	
osloveni	projektanti	se	zadáním	o	zpracování	studie	na	výstav-
bu	nové	knihovny.	Následně	však	vzešla	myšlenka	vypracování	
studie	s	využitím	i	volného	prostoru	ve	dvoře	provozoven	a	vý-
kupny	sběrných	surovin.	Po	předložených	návrzích	projektantů	
byla	představena	tehdejším	zastupitelům	obce	studie	možného	
využití	volných	obecních	prostor.	Jelikož	se	studie	na	tento	pro-
jekt	všem	líbila,	od	roku	2012	byly	projektanty	postupně	tvořeny	
plány	a	dokumenty.	Tyto	stavby	propojili	do	 jednoho	funkční-
ho	celku	projektanti	pan	Lapčík	a	Pešák	-	spojení	pod	jménem	
FUSCHIONARCHITECTS.	 Po	 dvouletém	 úsilí	 bylo	 v	 září	
2014	vydáno	na	stavbu	stavební	povolení.

V	prosinci	2014	po	volbách	na	3.	zasedání	zastupitelstva	byli	
přizváni	 projektanti	 Jan	 Lapčík	 a	 Michal	 Pešák,	 aby	 představili	
„novému	 zastupitelstvu“	 projekt	 výstavby	 Areálu	 nového	 obec-
ního	úřadu.	Většině	ze	zastupitelů	se	projekt	se	líbil,	 tím	pádem	
nezbývalo	než	začít	připravovat	veškeré	podklady	a	náležitosti	pro	
realizaci	celého	objektu.	Od	března	do	září	2015	probíhaly	schůz-

Opravy a investiční akce pokračují
Na	 konci	 měsíce	 května	 byla	 dokončena	 fasáda	 hasičské	

zbrojnice.	V	měsíci	květnu	byla	zahájena	rozsáhlá	oprava	Chy-
lické	zvonice,	kde	se	řeší	především	problém	vlhnutí.	To	je	způ-
sobeno	nedostatečnou	izolací	a	špatnou	volbou	cementové	mal-
by.	Při	odborném	posouzení	bylo	v	omítkách	a	nátěrech	zjištěno	
značné	množství	nežádoucích	solí.	Z	těchto	důvodů	musely	být	
fasáda	a	omítky	osekány	do	výše	dva	a	půl	metru	nad	úroveň	
terénu	a	zvonice	byla	vyčištěna	speciálním	způsobem.	Zvonice	
bude	nahozena	speciálním	druhem	omítky	a	barvami,	aby	se	za-
bránilo	 dalšímu	 vlhnutí.	 Také	 bude	 opravena	 střecha,	 interiér	
včetně	nové	dlažby	a	bude	proveden	nový	nátěr.	Tato	oprava	by	
měla	být	ukončena	do	konce	srpna.

V	 první	 polovině	 měsí-
ce	 července	 byla	 dokonče-
na	 rozsáhlá	 rekonstrukce	
kanalizace	 včetně	 přípojek	
k	 rodinným	 domům	 v	 ulici	
Záhumení	a	Obecnice.	Poté	
zahájily	v	obou	ulicích	firmy	
práce	 na	 stavebních	 úpra-
vách	 místních	 komunikací.	
Dokončení	 těchto	 úprav	 je	
naplánováno	na	letošní	září.	
Poslední	rozsáhlou	investicí,	
která	byla	zahájena	na	kon-
ci	května,	 je	 stavba	víceúče-
lového	 hřiště.	 Víceúčelové	
hřiště	bude	 tvořeno	hřištěm	
pro	 míčové	 hry,	 atletickým	
oválem	 s	 umělým	 polyure-
tanovým	 povrchem	 červe-
né	 barvy	 o	 délce	 200	 m	 se	
sprinterskou	 rovinkou	délky	
60	 m	 a	 sektorem	 pro	 skok	
daleký.	 Součástí	 výstavby	
hřiště	 bude	 také	 vybudo-
vání	 přístupového	 chodní-
ku	 a	 zpevněné	 chodníkové	

plochy,	 vybudování	 gabionových	 stěn,	 příprava	 pro	 osvětlení	
a	oplocení	hřiště	pro	míčové	hry	a	oplocení	celého	areálu	více-
účelového	hřiště.	V	současné	době	probíhají	práce	na	srovnání	
terénu,	poté	se	začne	stavět	víceúčelové	hřiště.	Pokud	vše	půjde	
podle	plánovaného	harmonogramu,	mělo	by	být	hřiště	dokon-
čeno	 do	 konce	 měsíce	 září.	 Školáci	 by	 jej	 už	 letos	 na	 podzim	
mohli	začít	využívat.	Závěrem	bych	popřála	realizujícím	firmám	
hodně	úspěchů,	sil	a	spoustu	slunečných	dnů,	aby	se	 jim	akce	
podařily	dokončit	ve	stanoveném	termínu.	Všem	občanům	i	za-
městnancům	realizujících	firem	přeji	krásné	 léto	plné	pohody	
a	slunce.

Jaroslava Bedřichová
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ky	s	architekty	a	projektanty	jednotlivých	řemesel	a	to	z	jednoho	
prostého	důvodu,	aby	byl	dokončen	realizační	projekt	a	mohlo	být	
zahájeno	na	zakázku	významného	rozsahu	výběrové	řízení.	Do	vý-
běrového	řízení	se	přihlásilo	15	uchazečů.	Souběžně	s	dotvářením	
realizačního	projektu	bylo	řešeno	i	financování	této	akce.	Jelikož	
obec	nedosáhla	na	získání	finančních	prostředků	z	národních	nebo	
evropských	dotací,	zajistila	financování	stavby	s	bankou	prostřed-
nictvím	úvěru	za	výhodných	úrokových	podmínek.	Začátkem	mě-
síce	března	2016	bylo	dokončeno	výběrové	řízení	na	stavbu	nové	
knihovny,	obecního	úřadu	a	 rekonstrukci	budovy	bývalého	kina.	
Výběrové	řízení	vyhrála	stavební	firma	VW	Wachal	a.	s.,	a	to	s	nej-
nižší	nabídkovou	cenou.	V	polovině	března	2016	se	firma	s	vervou	

pustila	do	demolice	budovy	bývalé	knihovny	a	budov	provozovny.	
Po	přestěhování	pošty	do	prostor	bývalé	spořitelny	se	zaměstnanci	
vítězné	firmy	pustili	do	rekonstrukce	budovy	bývalého	kina.	Během	
několika	dnů	byly	prostory	k	nepoznání	a	docházelo	k	rozsáhlým	
úpravám	kina.	V	průběhu	realizace	úprav	kina	se	postupně	obje-
vovaly	různé	problémy,	se	kterými	se	potýkali	jak	projektanti,	tak	
i	stavební	firma.	Ale	to	patří	ke	každé	rekonstrukci	starého	objek-
tu.	Firmě	se	dařilo	problémy	řešit	a	vše	probíhalo	dle	plánovaného	
harmonogramu.

Poté	 se	 postupně	 začala	 stavět	 budova	 nové	 knihovny,	 jejíž	
součástí	 je	 i	výstavní	síň.	V	zahradě	nového	obecního	úřadu	do-
šlo	 k	 vyvrtání	 vrtů	 pro	 tepelná	 čerpadla,	 která	 slouží	 jako	 zdroj	
energie	pro	všechny	tři	nově	zbudované	budovy.	V	místě,	kde	měla	
být	postavena	nová	budova	obecního	úřadu,	vznikl	problém	a	než	
se	vyřešil,	vypadalo	to,	že	místo	nové	budovy	budeme	mít	v	obci	
nový	bazén.	Dle	informací	pamětníků	se	předpokládalo,	že	právě	
v	místě	budovy	nového	obecního	úřadu	budou	nalezeny	zasypané	
sklepy.	Po	odkrytí	zeminy	byly	nalezeny	-	a	to	v	rozměrech	cca	5,5	
x	5,65	m,	hloubka	je	4,7	m.	Z	těchto	důvodů	realizační	firma	spolu	
s	projektanty	a	statikem	řešila	vybudování	základů	budovy	nové-
ho	obecního	úřadu	na	základě	nově	vzniklé	skutečnosti.	Souběžně	
s	 tím	vyrůstala	budova	knihovny,	která	se	 jevila	na	první	pohled	
jako	malý	domeček,	 ale	při	 vstupu	dovnitř	 vznikal	 velký	prostor	
knihovny	a	výstavní	síně.	Brzy	na	to	byla	knihovna	zastřešena.

Současně	 probíhala	 rekonstrukce	 kina.	 V	 průběhu	 měsíce	
září	byla	budova	osazena	novými	okny,	docházelo	k	 zateplení	
budovy	a	uvnitř	probíhaly	rozsáhlé	rekonstrukce	a	také	zrekon-
struována	střecha.	Vedle	bývalé	budovy	kina	se	po	vybudování	

základů	v	místech	nalezených	zasypaných	sklepů	začala	stavět	
nová	vícepatrová	budova	obecního	úřadu.

V	měsíci	prosinci	2016	byla	postavena	hrubá	 stavba	nové	
knihovny,	obecního	úřadu	včetně	„rozhledny“	s	výhledem	na	
celou	obec	a	široké	okolí,	dále	také	částečně	zrekonstruována	
budova	 bývalého	 kina.	 V	 průběhu	 ledna	 2017	 byla	 zasazena	
okna,	díky	 tomu	mohly	probíhat	 i	přes	mrazivé	počasí	práce	
uvnitř	 budovy.	 V	 jarních	 měsících	 byly	 zbudovány	 rozvody	
elektřiny,	 vody,	 topení	 a	 provedeny	 vnitřní	 omítky.	 Probíha-
ly	práce	na	venkovních	obkladech	budovy	nového	kulturního	
zařízení,	práce	na	fasádě	knihovny	a	obkladu	na	nové	budově	
obecního	úřadu.	V	letních	měsících	se	postupně	dokončovaly	

práce	na	zahradě	obecního	úřadu,	střešní	zahrady	a	byly	prová-
děny	terénní	úpravy	kolem	objektů.	Práce	na	výstavbě	nových	
budov	probíhaly	podle	plánovaného	časového	harmonogramu.	
Rekonstrukce	budovy	bývalého	kina	a	výstavba	nových	budov	
byla	 dokončena	 a	 stavba	 byla	 předána	 stavební	 firmou	 WW	
Wachal,	a.	 s.	v	měsíci	září	2017	a	následně	zkolaudována	30.	
10.	2017.	Současně	s	probíhající	stavbou	také	probíhaly	práce	
na	projektu	interiéru	a	vybavení	nových	budov.	Na	dodavatele	
vnitřního	vybavení	všech	tří	budov	bylo	v	měsíci	dubnu	vyhlá-
šeno	výběrové	řízení.	Zakázku	získala	firma	firma	Dřevozpra-
cující	výrobní	družstvo	Jaroměřice	nad	Rokytnou.	Po	předání	
budov	začali	zaměstnanci	firmy	pracovat	na	realizaci	interiéru	
nových	a	zrekonstruovaných	prostor.	Firma	se	úkolu	zhostila	
výborně,	do	poloviny	listopadu	2017	budovy	nábytkem	vybavi-
la.	Poté	nastoupily	všechny	zaměstnankyně	obce	včetně	vedení	
obce,	aby	prostory	uklidily	a	připravily	výstavu	fotografií	z	prů-
běhu	realizace	objektů.	Poté	konečně	nastal	dlouho	očekáva-
ný	den	18.	11.	2017,	den	slavnostního	otevření	této	velkolepé	
investice	naší	obce	a	představení	občanům,	aby	zhodnotili,	co	
se	za	období	od	března	2016	do	poloviny	 listopadu	2017	po-
dařilo	v	naší	obci	postavit.	Zde	končí	příběh	výstavby	nového	
obecního	úřadu.	Prostory	se	po	slavnostním	otevření	opět	za-
vřely,	aby	mohlo	dojít	k	přestěhování.	Od	2.	ledna	2018	začíná	
příběh	 nový.	 Snad	 se	 tyto	 prostory	 všem	 líbí	 a	 jsou	 využívá-
ny	ke	spokojenosti	občanů.	Nový	obecní	úřad,	nová	knihovna	
a	zrekonstruovaná	budova	bývalého	kina	byla	další	úspěšnou	
investicí	v	obci.	Máme	se	čím	chlubit.

	 Jaroslava Bedřichová

Ze života obce
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Genealogická konference
Novoveská	cukrárna	s	oficiálním	názvem	Ji-Mi	Café	se	stává	

díky	 aktivitám	 paní	 Blažkové	 našim	 kulturním	 salonem.	 Také	
v	sobotu	23.	června	2018	zde	odpoledne	proběhla	genealogic-
ká	 konference,	 kterou	 moderoval	 Marek	 Blahuš,	 Novovešťa-
nům	už	dobře	známý	přes	zkoumání	rodových	vazeb	za	pomoci	
DNA.	Přítomni	byli	také	náš	rodák	archeolog	Luděk	Galuška,	
který	 se	mimo	 jiné	zabývá	příbuzenskými	vztahy	mezi	 součas-
nou	populací	a	těmi,	kdo	byli	pohřbeni	na	archeologickém	na-
lezišti	 v	 Uherském	 Hradišti	 -	 Sadech.	 Nechyběli	 hlavní	 znalci	
novoveské	a	chylické	genealogie	Ludmila	Nešporová	a	Antonín	
Kusák,	další	hosté	a	zájemci.

Základní	prezentace	se	týkala	nejdůležitějších	novoveských	
a	chylických	 rodů,	načež	následovala	diskuse	o	 jejich	původu,	
etymologii,	větvení	a	vazbách.	Byly	předneseny	základní	infor-
mace	o	pramenech	rodového	studia.	Antonín	Kusák	představil	
dva	 prameny,	 po	 kterých	 dosud	 nikdo	 nesáhl,	 a	 sice	 gruntov-
ní	knihy	od	roku	1744	a	knihu	vinohradů	sahající	v	některých	
zápisech	k	roku	1575,	většinou	však	zahrnující	období	1592	až	
polovina	17.	století.	Především	tato	kniha	dává	nahlédnout	ne-

jen	do	dějů	kolem	držby	vinohradů,	ale	především	nabízí	jména	
rodů,	které	z	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Chylic	zmizely	v	průběhu	
třicetileté	války.

Na	 závěr	 snad	pár	útržků	 z	diskuse:	 jestliže	novoveští	Ku-
sáci	jsou	všichni	potomci	Martina	Kusého,	pak	Červenáci	mají	
dva	kořeny	nezávislé	na	sobě	-	vedle	potomků	Mikuláše	Červe-
ného	jde	také	o	členy	rodu	později	přistěhovalého	z	Mikulčic.	
Z	rodů	před	třicetiletou	válkou	zůstali	zde	do	nové	doby	Jurásci.	
Kdysi	v	době	rudolfínské	silní	Zalubilové,	původně	Zalíbilové,	
také	 z	 16.	 století	 je	 rod	 Húsků	 (Housků).	 Botek	 se	 v	 Ostrož-
ské	Nové	Vsi	objevuje	poprvé	1636,	Verbíci	byli	původně	ovčáci	
z	velehradského	panství,	kteří	přišli	v	50.	–	60.	letech	17.	stole-
tí,	 linii	Bočků	lze	natáhnout	do	poloviny	16.	století,	Bartysové	
jsou	původu	blatnického,	v	17.	století	hráli	důležitou	roli	 také	
v	 Ostrohu.	 Zajímavostí	 byla	 celá	 řada	 a	 mnohé	 souvisí	 nejen	
s	vytvářením	rodokmenů,	ale	zasahuje	i	do	širšího	obrazu	života	
společnosti	v	minulých	staletích.

Vladimír Teťhal

Od pohádky po dechovku
Uplynulo	půl	roku,	kdy	se	začal	využívat	prostor	nového	spo-

lečenského	sálu.
V	 tomto	 prostoru	 jsme	 mohli	 zhlédnout	 různá	 divadel-

ní	 představení.	 Nabídli	 jsme	 vám	 pohádky	 pro	 děti,	 divadelní	
představení,	 přednášky	 a	 koncert	 dechové	 hudby	 a	 cimbálové	
muziky.	Sál	využila	také	mateřská	a	základní	škola	na	besídky	
pro	rodiče.

Muzikál	 Edith,	 poslední	 kousek	 zpracovaný	 místním	 diva-
delním	 souborem	 BLIC.	 Hra	 podle	 slovenského	 dramatika,	
básníka	a	prozaika	Ľubomíra	Feldeka	oslnila	všechny	přítomné.

Každý	měsíc	jsme	měli	možnost	vzít	na	divadlo	i	naše	děti.	
První	nabídku	na	dětské	představení	v	lednu	přijal	pan	Hadaš	
se	svým	Kouzelným	karnevalem.	Nezapomenutelné	pro	nás	jis-
tě	bylo	brněnské	Mahenovo	divadlo	s	Perníkovou	chaloupkou,	
pražské	Liduščino	divadlo	s	pohádkou	Čert	a	Káča	podle	Anto-
nína	Dvořáka	nebo	poslední	Krkonošské	pohádky.	Na	všechna	
dětská	představení	byla	stanovena	jednotná	cena	vstupného	-	80	
Kč,	 což	 je	 v	 porovnání	 s	 okolím	 cena	 velmi	 příznivá.	 I	 přesto	
stále	zůstávají	v	sále	volná	místa.	Což	nás	mrzí.

Jsme	velmi	rádi,	že	za	kulturou	nemusíme	jezdit	nikam	da-
leko,	 že	 máme	 sál,	 za	 který	 se	 nemusíme	 stydět	 a	 herci	 jezdí	
za	námi.	Účinkující	jsou	z	našeho	zázemí	vždy	nadšeni	a	pevně	
věřím,	že	společenský	sál	budeme	nadále	využívat	stejně	často.

V	září	se	můžeme	opět	těšit	na	Fanny	agenturu	s	jejich	ko-
medií	Tchyně na zabití,	už	 teď	 je	 jasné,	že	se	budeme	výborně	
bavit.	Protože	 jak	říká	paní	Homolová:	„…ani	smrt	nezabrání	
tchýním	prudit	a	montovat	se	do	života	mladým“.	V	říjnu	při-
vítáme	velmi	vzácného	hosta,	tím	bude	pan	Zbigniew	Czendlik	
-	římskokatolický	kněz	polské	národnosti.	Obsahem	talk	show	
s	názvem:	„Postel hospoda kostel“	je	vyprávění	příběhů	z	jeho	ži-
vota	osobního	i	jiného	podané	humorem	jemu	vlastním.	Ostat-
ní	představení	pro	děti	i	dospělé	jsou	v	jednání	a	budeme	Vás	
o	nich	brzy	informovat.

Milí	spoluobčané,	budeme	se	na	Vás	těšit	na	dalších	akcích.	
Přeji	Vám	krásné	léto,	ať	už	jej	strávíte	u	vody	nebo	v	zahrádce.	
Především	 odpočívejte,	 zastavte	 se,	 nadechněte	 se	 a	 dosyta	 si	
užijte	slunečných	paprsků.

Monika Pleváková

Hola, hola, Pastelka volá
Na	první	zářiovou	neděli	2.	9.	2018	přichystal	DDM	Pastel-

ka	Uherský	Ostroh	2.	ročník	akce	„Hola,	hola,	Pastelka	volá“.	
V	průběhu	odpoledne,	můžete	„ochutnat“	něco	z	připravova-
ných	zájmových	kroužků,	či	se	přijít	jen	tak	pobavit	a	prověřit	
svou	zručnost,	dovednost,	postřeh	a	um	v	zábavných	činnostech.	
Za	 pěkného	 počasí	 se	 akce	 uskuteční	 na	 náměstí	 před	 DDM	
Pastelka	Uherský	Ostroh,	v	případě	deště	přímo	v	prostorách	
budovy	DDM.	Bližší	informace	budou	zveřejněny	koncem	mě-
síce	srpna	na	webových	stránkách	a	facebooku	DDM.

Zápis do kroužků na nový školní rok 
2018/2019

Zápis	do	kroužků	na	nový	školní	 rok	2018/2019	bude	pro-
bíhat	od	3.	9.	2018	do	14.	9.	2018	v	klubovně	v	přízemí	budovy	
DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh	vždy	v	čase	od	14.00	do	18.00	
hodin.	Vybírat	si	můžete	z	osvědčených,	ale	i	nově	připravených	
kroužků	sportovního,	společenskovědního,	hudebně	–	taneční-
ho	a	estetického	oddělení.	Přímo	v	Ostrožské	Nové	Vsi	plánuje-

me	opět	otevřít	kroužek	keramický,	kytarový	a	kroužek	anglič-
tiny.	Neváhejte	tedy	a	přijďte	k	nám,	už	se	na	Vás	moc	těšíme!	

Nábor do aerobiku
Nábor	do	aerobiku	proběhne	v	úterý	4.	9.	2018	ve	Sportovní	

hale	Uherský	Ostroh	od	17.30	hodin.	Přijímáme	nové	členy	od	4	
let	do	skupin:	Aerobik	školička,	Závodní	aerobik	I,	II,	III	a	IV.	
Bližší	informace:	Veronika	Omelková,	e-mail:	omelkova@ddm-
pastelka.cz,	tel.:	602	732	734.

Zahájení mateřského centra zvoneček
Druhou	zářiovou	středu	přiláká	svou	veselou	písničkou	naše	

nejmenší	 děti	 a	 jejich	 maminky	 Zvoneček	 v	 Ostrožské	 Nové	
Vsi.	Po	prázdninové	přestávce	se	12.	9.	2018	opět	otevřou	dve-
ře	zdejšího	Mateřského	centra,	kde	se	na	Vás	bude	těšit	Lucka	
z	 Pastelky,	 která	 si	 pro	 Vás	 připravila	 nevšední	 zajímavý	 pro-
gram.		

Miroslava Veselá
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Rozloučení s Vlastou Hanáčkovou
(Smuteční proslov Miroslavy Vajdíkové, bývalé ředitelky školy)

Drahá	rodino,	milí	přátelé	a	vážení	smuteční	hosté,

život	 každého	 z	 nás	 provází	 velké	 množství	 ztrát.	 Člověk	
během	svého	žití	 ztrácí	 řadu	předmětů	 i	 iluzí,	 stejně	 tak	 jeho	
existenci	na	tomto	světě	provází	 i	 těžší	ztráty,	 jako	 jsou	ztráty	
milovaných	osob	a	přátel.	A	nás	spojuje	právě	smutek	nad	ztrá-
tou	jedné	-	nám	všem	blízké	osoby,	která	nás	opustila	po	těžké	
nemoci.

Odchod	Vlasty	Hanáčkové	je	těžký	pro	nás	všechny,	je	těž-
kou	ranou	do	našich	životů	a	my	se	z	ní	společně	musíme	vzpa-
matovat.	 Nemáme	 truchlit,	 nemáme	 se	 poutat	 proudem	 slz,	
protože	ona	sama	mnohé	těžké	životní	chvíle	ustála	silná,	pevná	
a	nezlomená.	Nerada	viděla	smutek	v	tváři	kohokoliv,	a	proto	
tolik	 věnovala	péči	 všem	okolo	nás.	Do	posledního	okamžiku	
nemyslela	na	sebe,	ale	jen	a	pouze	na	své	blízké.

Její	ztráta	nás	bolí,	ale	buďme	vděční	za	to,	že	jsme	dostali	
šanci	těšit	se	z	její	přítomnosti	a	z	její	lásky,	kterou	šířila	mezi	
své	blízké	po	celý	svůj	život.	Dovolte	mi,	abych	se	s	vámi	jako	její	
přítelkyně	a	bývalá	kolegyně	ze	Základní	školy	Ostrožská	Nová	
Ves	podělila	o	to,	co	pro	nás	Vlasta	znamenala.

Když	nastoupila	k	nám	do	školy,	nastoupila	ještě	jako	mla-
dá	žena,	svobodná	a	zdánlivě	křehká.	Klamala	však	tělem.	Její	
drobná	postava	skrývala	o	to	více	duševních	sil,	o	co	víc	jsme	
měli	potřebu	ji	ochraňovat.	Byla	to	však	ona,	která	nám	uká-
zala,	jakou	sílu	v	sobě	skrývá,	kolik	porozumění	dokáže	lidem	
kolem	sebe	dávat,	 jak	dokáže	přispět	moudrou	radou	a	najít	
cestu,	 jak	 z	 nesnází	 ven.	 Být	 také	 oporou	 a	 chápajícím	 člo-
věkem	v	těžkých	chvílích	kamarádek,	kolegyň	a	v	neposlední	
řadě	mnoha	dětí,	které	ji	v	učitelském	povolání	prošly	rukama.	
I	 mezi	 vámi	 dnes	 stojí	 ti,	 kteří	 jsou	 jí	 vděční	 za	 své	 znalosti	
rodného	 jazyka	 a	 určitě	 s	 úsměvem	 a	 pokorou	 vzdávají	 holt	
jejímu	výtvarnému	umění	a	citu,	který	se	nám	snažila	předat,	
my	přesto	zůstali	v	mnohém	nedotčení,	jakkoliv	jsme	se	snažili	
umět	to	co	ona.

V	jejím	učitelském	životě	jsme	s	ní	prošli	mnoho	radostných	
chvil	–	svatbu,	narození	dcery	Petry	a	veškeré	radosti	rodinného	
života.	Rádi	jsme	to	s	ní	sdíleli	a	ona	to	ráda	sdílela	s	námi.	Snad	
jsme	jí	byli	i	oporou,	když	jí	poprvé	zasáhla	do	života	těžká	ne-
moc.	I	tam	ukázala	sílu	tiché,	skromné,	o	to	víc	silné	a	vznešené	
bojovnice.	Těžké	chvíle	vždy	unášela	s	grácií,	vždy	si	uchovávala	
statut	dámy	v	tom	nejlepším	slova	smyslu.

Pro	nás	ženy	se	stala	jakýmsi	etalonem,	který	přinesl	do	naší	
školy	nápaditost	a	nám	hluboký	obdiv	k	jejímu	výtvarnému	citu,	
stylu	 oblékání	 a	 nejvyššímu	 estetičnu,	 který	 uměla	 vnést	 i	 do	

posledního	kousku	vánočního	cukroví.	Prostě	se	z	jejich	rukou	
uměly	rodit	skvosty.

Jak	v	estetičnu	uměla	vnímat	věci	do	posledního	detailu,	tak	
to	samé	dokazovala	v	péči	o	rodinu,	jíž	nakonec	podřídila	i	svůj	
profesionální	život	a	školství	ve	svých	necelých	50	letech	opus-
tila.	Stala	 se	 tichou,	 ale	 velmi	potřebnou	oporou	 svému	muži	
Františkovi	 v	 jeho	 firmě,	 své	 dceři	 Petře	 ve	 studiích,	 poté	 její	
rodině,	 svým	 vnoučatům	 Lucince	 a	 Viktorkovi,	 své	 mamince,	
strýci	a	široké	rodině.	Její	láskyplnou	péči	pociťovali	i	její	pejsci	
a	také	zahrada.

Existuje	 teorie,	 že	 lidé,	 kteří	 dělají	 svět	 krásným	 místem	
a	 obohacují	 ho	 svým	 zvláštním	 kouzlem,	 odcházejí	 dříve,	 aby	
tento	nelehký	úděl	přenechali	jiným.	I	Vlastin	pořád	ještě	brzy	
ukončený	život	je	toho	důkazem.	Ale	pořád

tu	 zůstávají	 po	 Vlastě	 lidé,	 kteří	 ho	 mohou	 udělat	 stejně	
krásným.	Na	tento	odkaz	nezapomeneme.

Paní	učitelka	Mgr.	Vlasta	Hanáčková,	rozená	Zaoralová,	se	
narodila	4.	června	1951	v	Hanušovicích.	Po	velmi	těžké	nemoci	
zemřela	5.	června	2018.	

S	paní	učitelkou	se	zarmoucená	rodina,	kolegyně,	kolegové,	
žáci,	přátelé	a	další	smuteční	hosté	rozloučili	v	pondělí	11.	červ-
na	2018	v	obřadní	síni	krematoria	ve	Zlíně.	

Miroslava Vajdíková

Květen a červen v mateřské škole
Druhá	 květnová	 neděle	 patřila	 našim	 mamin-

kám.	Jako	poděkování	za	vše,	co	pro	své	děti	dělají,	
jim	již	tradičně	připravily	se	svými	paními	učitelka-
mi	 slavnostní	 akademii.	 Odpoledne	 zahájili	 před-
školáci	 folklorním	 pásmem.	 Poté	 následovaly	 děti	
z	jednotlivých	tříd.	Všechna	vystoupení	byla	velmi	
zdařilá,	děti	sklidily	obrovský	potlesk	a	nadšení	pl-
ného	společenského	sálu.

Další,	 dětmi	 dlouho	 očekávanou	 akcí,	 byl	 ce-
loškolkový	výlet.	22.	května	se	všechny	děti	vydaly	
do	Archeoskanzenu	Modrá.	Postupně	jsme	všichni	
probádali	celý	skanzen,	dozvěděli	 jsme	se	spoustu	
nových	informací	o	životě	našich	předků	a	nakonec	
navštívili	 i	 „Živou	 vodu“,	 která	 podle	 většiny	 dětí	
byla	největším	zážitkem	celého	výletu.

Červen	v	mateřské	škole	začíná	tradičně	již	ně-
kolik	 let	 oslavou	 „Dne	 dětí“.	 I	 letos	 se	 děti	 sešly	
v	 MŠ	 v	 karnevalových	 kostýmech,	 užily	 si	 dopo-
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ledne	plné	her,	 tanců	a	 soutěží.	Nechyběl	ani	 tradiční	průvod	
masek	naší	obcí.	Cestou	nás	opět	za	písničku	odměnili	manže-
lé	Bujákovi	a	zaměstnanci	obecního	úřadu	sladkou	odměnou.	
Všem	patří	velké	díky.

Další	 červnovou	 akci	 jsme	 uspořádali	 pro	 předškoláky.	
7.	června	se	vydali	do	Vracova	na	unikátní	zahradní	železnici.	
Děti	tak	prožily	netradiční	a	poučné	dopoledne	plné	vláčků,	ná-
draží,	výpravčích,	průvodčích	a	her	s	tím	spojených.

Červen	 byl	 nejen	 ve	 znamení	 výletů,	 ale	 také	 sportu.	 Le-
tos	 poprvé	 se	 zástupci	 naší	 školky	 zúčastnili	 sportovních	 her	
v	Uherském	Ostrohu,	pořádaných	DDM	Pastelka.	Děti	skvěle	
reprezentovaly	 naši	 mateřskou	 školu,	 získaly	 spoustu	 různých	
medailí	v	jednotlivých	kategoriích.

Další	akce	patřila	opět	našim	předškolákům.	Indiánská	noc	
v	mateřské	 škole	 je	každoročně	zkouškou	odvahy	a	 samostat-
nosti	 budoucích	 školáků.	 Letos	 děti	 ukázaly,	 že	 zvládnou	 vše	

i	bez	neustálého	dohledu	rodičů.	Užily	si	s	paní	učitelkami	krás-
ný,	dobrodružný	a	napínavý	večer.	Děti	zvládly	usínat	bez	slzi-
ček	a	probouzet	se	s	novými	zážitky.

Završením	školního	roku	bývá	 již	 tradičně	„Zahradní	slav-
nost“.	 I	 letos	 tomu	 nebylo	 jinak.	 22.	 června	 byli	 v	 rámci	 této	
slavnosti	 předškoláci	 pasováni	 na	 školáky.	 Toto	 pasování	 pro-
běhlo	za	účasti	paní	ředitelky	základní	školy,	všech	paní	učitelek	
a	v	neposlední	řadě	rodičů	a	blízkých	příbuzných	dětí.	Slavnost	
pokračovala	 táborákem,	 na	 který	 již	 byly	 zvány	 všechny	 děti	
z	MŠ	 i	 se	 svými	 rodiči.	Až	do	večerních	hodin	 jsme	si	 všichni	
užili	příjemný	slavnostní	den.

Na	závěr	mi	dovolte,	abych	vám	jménem	paní	ředitelky	a	ce-
lého	kolektivu	mateřské	 školy	poděkovala	 za	 celoroční	 spolu-
práci	a	popřála	vám	krásné,	pohodové	prázdniny,	hodně	zážitků	
se	svými	dětmi	a	v	září	se	na	vaše	děti	budeme	opět	moc	těšit.

Kateřina Kusáková

Odměna pro vítěze sběru papíru
Již	potřetí	za	sebou	se	vítězi	ve	sběru	papí-

ru	stali	žáci	5.	A	a	5.	B,	kteří	letos	odevzdali	
celkem	 2198	 kg	 papíru.	 Dosáhli	 tak	 pomysl-
ného	 zlatého	 hattricku	 a	 odměnou	 jim	 letos	
byl	 velký	 dort,	 na	 kterém	 si	 všichni	 moc	 po-
chutnali.

Vydrží	 jim	 toto	 nasazení	 i	 do	 příštího	 školního	
roku	nebo	předají	svou	zlatou	štafetu	někomu	dal-
šímu?

Každopádně	GRATULUJEME!!!

Pavla Sedláčková
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Ráj bylinek a zdravé stravování
Žáci	 prvního	 ročníku	 základní	 školy	 se	 vydali	 společně	

9.	května	na	školní	výlet.	Všichni	se	moc	těšili	na	nové	zážitky.	
Autobusem	odjeli	od	ZŠ	se	svými	třídními	učitelkami	nejdříve	
do	Čejkovic	do	moderního	závodu	na	zpracování	čajů	a	koření	
SONNENTOR.	Tady	pro	ně	byla	připravena	zážitková	exkur-
ze	 s	 programem	 provoněným	 bylinkami	 s	 názvem:	 „Raráškův	
bylinkový	ráj“.	Dvě	asistentky	si	nás	vyzvedly	už	na	parkovišti	
firmy	 a	 seznámily	 děti	 s	 malými	 pomocníky	 rarášky.	 Zde	 děti	
chutnaly	 dětské	 čaje,	 podle	 čichu	 poznávaly	 známé	 bylinky,	
zhlédly	krátký	film	o	vzniku	a	práci	firmy.		Plnily	zábavné	„Ra-
ráškovy	 úkoly“	 a	 pak	 je	 asistentky	 společně	 se	 třemi	 rarášky	
provedly	provoněnými	sklady	bylin,	kde	se	d6ěti	seznámily	s	vý-
robou	porcovaného	čaje	od	bylinky	až	po	čajový	sáček.	Venku	si	
zasoutěžily	házením	na	terč	a	vyrobily	si	i	vlastní	bylinkový	čaj,	
který	dostaly	sebou	s	drobnostmi	domů.		Poté	jsme	pokračovali	

v	 cestě	do	Veselí	nad	Moravou	do	ekologického	zařízení	VIS	
Bílé	Karpaty.	Na	děti	čekal	program	Ministerstva	zemědělství	
„Z	 farmy	 na	 náš	 stůl,	 aneb	 zdravě	 –	 hravě	 o	 původu	 a	 zpra-
cování	 potravin“.	 Po	 úvodní	 společné	 hře	 se	 prvňáci	 rozdělili	
do	 čtyř	 skupin	 a	 každá	 připravila	 pro	 celý	 ročník	 ochutnávku	
zdravé	svačiny	–	děti	vyrobily	pomazánku	ze	zakysané	smetany	
a	mrkve,	namazaly	ji	na	celozrnné	pečivo,	oloupaly	připravené	
ovoce	a	vyrobily	z	něj	nápoj.	Ze	smetany	udělaly	máslo,	natřely	
jím	celozrnné	pečivo	a	dozdobily	okurkou.	Pomocí	speciálního	
mlýnku	 vyrobily	 ovesné	 vločky	 a	 připravily	 jednoduchou	 kaši.	
Všechny	děti	pracovaly	s	nadšením,	a	tak	také	ochutnávaly.	Vý-
let	jsme	zakončili	točenou	zmrzlinou	na	pěší	zóně.	Počasí	nám	
přálo	a	všichni	jsme	prožili	krásný	zážitkový	den.	

Jitka  Šilhavá, Jarmila Valihrachová

Akademie Den matek
Dne	16.	5.	 2018	 se	konala	Akademie	 školy	ke	Dni	matek.	

Akademie	 začala	 krátkým	 videem	 prezentujícím	 naši	 školu.	
Dále	 vystoupili	 žáci	 1.	 stupně.	 Nižší	 ročníky	 svým	 maminkám	
zazpívaly	nebo	zatančily.	Naopak	žáci	5.	A	si	přichystali	scénky.	
Třída	5.	B	předvedla	známou	show	s	názvem:	„5.B	má	talent“.	
Jako	předposlední	vystoupení	se	předvedli	žáci	4.	ročníku,	kteří	
maminkám	zatančili	a	poděkovali	prostřednictvím	své	prezen-
tace.	Na	závěr	zatančili	žáci	9.	ročníku	polonézu.

Program:
1)	Video	o	škole
2)	Pěvecký	sbor
3)	1.	A
4)	1.	B
5)	Školní	družina
6)	Dramatický	kroužek
7)	2.	A	+	B
8)	Debrujáři
9)	3.	třída	-	aerobic
10)	5.	A	-	scénka

11)	5.	B	má	talent
12)	4.	třída	-	tanec,	prezentace
13)	9.	třída	-	polonéza	

Kryštof Čech, Patrik Lučný, Kristýna Vlková 
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Přes Velehrad do Boršic
V	sobotu	dne	19.	5.	jsme	naposledy	v	tomto	školním	roce	vy-

razili	s	turistickým	kroužkem	do	terénu.	Vyjeli	jsme	z	Ostrožské	
Nové	Vsi	s	poněkud	zataženou	oblohou,	naštěstí	se	počasí	brzo	
umoudřilo	 a	 my	 opět	 prožili	 prosluněný	 den	 na	 kole.	 Projeli	
jsme	přes	Uherské	Hradiště	na	Velehrad,	dále	jsme	pokračovali	
přes	Tupesy	a	Zlechov	do	Boršic	u	Buchlovic.	V	Boršicích	jsme	
se	občerstvili	na	Haldě,	přes	Kostelany	Kunovským	lesem	kolem	
novoveských	jezer	jsme	se	ubírali	k	domovu.	Ujeli	 jsme	asi	40	
km,	všem	účastníkům	patří	náležitá	pochvala.

Markéta Vávrová

Rytíři na Buchlově
V	úterý	22.	května	se	žáci	2.	ročníku	vypravili	na	svůj	škol-

ní	výlet.	Coby	rytíři	putovali	 chřibskými	 lesy	k	pevnosti	hradu	
Buchlov.	Rytíři	se	stali	složením	rytířské	přísahy,	které	předchá-
zel	nelehký	úkol,	se	kterým	si	ale	všichni	nakonec	dobře	poradili	
a	mohli	se	tak	pro	tento	den	pyšnit	titulem	rytíře.

Cesta	lesem	k	hradu	Buchlov	byla	pro	některé	už	první	vý-
zvou,	ale	 i	přes	pár	oblíbených	dotazů	 typu:	„Kdy	už	 tam	bu-
dem?“	jsme	za	necelou	hodinku	bez	sebemenších	obtíži	dorazili	
na	parkoviště	pod	hradem.	Posilněni	pořádnou	svačinou	 jsme	
se	 s	 chutí	 pustili	 do	 plnění	 dalšího	 úkolu.	 V	 lese	 se	 ukrývaly	
uzamčené	 hrady	 v	 podobě	 poštovních	 obálek	 s	 různými	 sym-
boly.	Do	těchto	se	ovšem	rytíři	mohli	dostat	pouze	po	získání	
klíče,	 což	 byla	 kartička	 se	 stejným	 symbolem	 jako	 na	 obálce,	
taktéž	ukrytá	někde	v	 lese.	A	protože	les	 je	často	druhým	do-
movem	každého	rytíře,	i	s	tímto	si	děti	poradily	velmi	dobře.	Do	
uzamčených	hradů	 se	dostaly	 a	 z	nich	 si	pak	odnesly	obrázky	
rytířské	výstroje.	Bohužel	se	našli	i	tací,	kteří	k	dobývání	těchto	
hradů	využili	i	nečestné	postupy	a	tyto	pak	bylo	třeba	osvobodit.	

Na	to	byl	čas	ale	později,	teď	jsme	se	vydali	na	nádvoří	hradu,	
kde	 už	 nás	 čekal	 pan	 průvodce	 v	 dobovém	 kostýmu	 a	 sídlem	
hrabat	Berchtoldů	z	Uherčic	nás	provedl.

V	závěru	naší	prohlídky	 jsme	si	poslechli	 legendu	o	Černé	
paní	hradu	Buchlov,	která	každou	noc	vystupuje	v	celé	své	děsi-
vé	kráse	z	nejtemnějšího	kouta	komnaty,	vydává	se	na	obchůzku	
hradu	a	 jeho	blízkého	okolí.	Díky	nečestnému	chování	někte-
rých	 rytířů	 při	 hledání	 klíčů	 v	 lese	 tak	 hrozilo,	 že	 Černá	 paní	
opustí	své	komnaty	ještě	dříve,	než	se	setmí	a	poputuje	s	námi	
zpět	 do	 naší	 školy.	 To	 jsme	 ale	 nechtěli	 dopustit.	 A	 tak	 jsme	
cestou	do	Buchlovic	sbírali	v	lese	kameny,	malé	i	velké,	aby	jich	
bylo	 dost	 na	 postavení	 věže,	 ve	 které	 Černou	 paní	 uvězníme.	
A	co	by	to	byli	za	rytíři,	kdyby	se	nesemkli	dohromady	a	společ-
ně	tak	přemohli	zlé	síly.	I	tento	poslední	úkol	jsme	ale	zvládli,	
rytířská	čest	byla	zachráněna	a	Černá	paní	zůstala	zazděná	na	
svém	hradě.

Pavla Sedláčková, Lenka Běhalová

Školní dron
V	naší	škole	se	snažíme	zdokonalovat	žáky	ve	využívání	mo-

derních	 technologií.	 Žáci	 přímo	 ve	 vyučování	 používají	 různé	
stavebnice,	ve	fyzikálním	kroužku	nebo	v	kroužku	mladých	de-
brujárů	pracují	s	roboty.	Letos	škola	získala	sponzorským	darem	
dron.	Děti	si	s	ním	vyzkoušely	létat,	dokonce	i	natáčet	a	zpraco-
vávat	video.	Nejšikovnější	žáci	pořizovali	opravdu	zajímavé	zá-
běry.	Velmi	zdařilé	je	video	o	naší	škole,	které	bylo	promítnuto	
na	Akademii	školy.	Autorem	je	Patrik	Lučný	z	8.	ročníku.

Alena Horáková
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Sportovní úspěch naší žákyně
Velkého	 úspěchu	 dosáhla	 naše	 žákyně	 Kateři-

na	Lažková	ze	3.	 třídy,	která	se	už	od	předškolní-
ho	věku	věnuje	aerobiku.	Letos	 se	Katka	zapojila	
do	 soutěže	 AEROBIC	 MASTER	 CLASS.	 Jedná	
se	 o	 soutěž	 jednotlivců	 pro	 závodníky	 registrova-
né	v	Českém	svazu	aerobiku	a	fitness.	Celá	soutěž	
je	 rozdělena	na	několik	kol	pro	 jednotlivé	věkové	
kategorie.	Z	každého	kola	vždy	postupuje	15	nej-
lepších	 děvčat	 na	 mistrovství	ČR.	Katka	 soutěžila	
v	 kategorii	 8-10	 let.	 Na	 mistroství	 České	 republi-
ky	se	nominovala	v	Ostravě,	kde	získala	stříbrnou	
medaili.	 Mistrovství	 ČR	 proběhlo	 v	 Praze,	 ve	 své	
kategorii	soupeřila	Katka	se	78	děvčaty	a	v	této	vel-
ké	konkurenci	si	vybojovala	krásné	6.	místo.	Katce	
patří	 velká	 gratulace	 a	 přání	 mnoha	 dalších	 spor-
tovních	úspěchů.

Alena Horáková

Den otevřených dveří v DD Uh. Ostroh
Žáci	I.	B	navštívili	1.	června	při	příležitosti	Dne	otevřených	

dveří	Dětský	domov	Uherský	Ostroh.	Cestovali	jsme	autobuso-
vou	linkou.	Po	příchodu	na	místo	se	nás	ujala	Marjánka	–	hol-
čička,	která	bydlí	v	tomto	zařízení.	Provedla	nás	celou	budovou	
a	velmi	zajímavě	nám	vysvětlila	chod	dětského	domova.	V	celé	
budově	 jsou	 tři	 byty,	 ve	 kterých	 se	 vychovatelé	 starají	 o	 svoji	
skupinu	dětí	podobně	jako	v	klasické	rodině.	Děti	si	ve	své	ku-
chyni	společně	vaří,	chystají	svačiny	do	školy,	v	prádelně	perou	
a	žehlí	drobné	prádlo,	v	 jídelně	se	 s	vychovateli	připravují	do	

školy.	O	velké	prádlo	se	stará	teta	hospodyňka.	K	dispozici	mají	
i	 výtvarnou	 dílnu	 a	 malou	 tělocvičnu.	 V	 pokojích	 bydlí	 zvlášť	
kluci	 a	 děvčata.	 Sourozenci	 bydlí	 spolu.	 Po	 prohlídce	 budovy	
jsme	se	přesunuli	na	hřiště,	kde	nám	některé	děti	zacvičily	na	
svoje	oblíbené	písničky.	Pak	 si	prvňáci	 zahráli	 fotbal	 a	 využili	
i	 lanovou	stavbu	 -	 tzv.	pavouka.	Celý	dětský	domov	 je	krásně	
moderně	zařízený,	našim	žákům	se	moc	líbil.	Všichni	si	ale	uvě-
domili,	že	nejdůležitější	je	jejich	rodina	a	milující	rodiče.

Jitka Šilhavá

Svět médií už není pro naše žáky velkou neznámou
Úspěšně	 jsme	 ukončili	 další	 projekt	 podpořený	 Česko-ně-

meckým	fondem	budoucnosti.
Školní	rok	2017/2018	byl	pro	nás	opět	rokem	projektovým.	

Česko-německý	 fond	 budoucnosti	 podpořil	 naši	 žádost	 o	 fi-
nanční	podporu,	a	tak	jsme	mohli	zrealizovat	projekt	s	názvem	
„Žijeme	v	mediální	realitě“.

Cílem	projektu	bylo	pomoci	našim	žákům	pěstovat	rozlišu-
jící,	 pozitivní,	 kritický	 a	 poučený	 vztah	 k	 médiím	 současnosti.	
Projektovými	 aktivitami	 a	 workshopy	 jsme	 se	 snažili	 žákům	
otevřít	nové	vhledy	do	způsobu,	jakým	média	fungují	a	dosahují	
svých	účinků.

Prostřednictvím	 zážitkové	 pedagogiky	 jsme	 poznávali	 také	
mechanismy	a	především	následky	kyberšikany.	Cílem	bylo	vést	
žáky	k	morálnímu,	etickému	a	bezpečnému	chování	na	interne-
tu.	Součástí	projektu	byly	dva	výměnné	pobyty,	během	kterých	
probíhala	stěžejní	projektová	práce.

První	výměnný	pobyt	proběhl	v	České	republice.	Žáci	naší	
partnerské	 školy	 Gymnázia	 Romaina	 Rollanda	 v	 Drážďanech	
navštívili	 naši	 školu	 v	 období	 od	 7.	 –	 15.	 září	 2017.	 Výměnný	
pobyt	 jsme	 zahájili	 v	 Praze,	 kde	 nás	 čekal	 zajímavý	 program.	
Navštívili	 jsme	redakci	Hospodářských	novin,	průvodcem	svě-
tem	 žurnalistiky	 nám	 byl	 pan	 Bartoníček.	 O	 tom,	 jak	 fungují	
a	pracují	 veřejnoprávní	média,	 jsme	se	dozvěděli	díky	exkurzi	
v	České	televizi.	Důležitým	bodem	programu	byla	také	prohlíd-
ka	našeho	hlavního	města.	Po	dvou	dnech	jsme	se	přesunuli	do	
Ostrožské	Nové	Vsi.	Celý	týden	jsme	se	věnovali	tématům,	kte-
rá	vedla	žáky	k	osvojení	praktické	mediální	gramotnosti.

Díky	organizaci	Tandem	jsme	se	s	našimi	projektovými	part-
nery	setkali	i	v	březnu	2018.	Společně	jsme	se	zúčastnili	víken-
dového	semináře	v	Terezíně.

Druhý	výměnný	pobyt	se	uskutečnil	od	7.	–	15.	června	2018	
v	Německu,	zúčastnilo	se	ho	dvacet	žáků	naší	školy.	V	Drážďa-
nech	byl	program	zaměřen	především	na	komunikaci.	Velmi	za-

jímavý	 byl	 seminář	 se	 zaměstnanci	 Středoněmeckého	 rozhlasu.	
Mitteldeutscher	 Rundfung	 (MDR)	 je	 veřejnoprávní	 rozhlasový	
a	 televizní	 vysílatel	 v	německých	 spolkových	 zemích	Durynsko,	
Sasko	a	Sasko-Anhaltsko.	Měli	jsme	možnost	porovnat	fungování	
medií	v	obou	zemích	a	dozvěděli	jsme	se	také	o	česko-německé	
spolupráci,	 která	 v	 mediální	 oblasti	 výborně	 funguje.	 Celoden-
ní	 výlet	do	Berlína	byl	pro	všechny	velkým	zážitkem.	Navštívili	
jsme	Muzeum	komunikace,	velmi	působivá	byla	prohlídka	města	
s	průvodcem,	která	nás	zavedla	do	nedávné	historie	Berlínské	zdi.	
Během	výměnného	pobytu	byli	žáci	ubytováni	v	hostitelských	ro-
dinách.	Náročný	program	byl	proložen	volnočasovými	aktivitami,	
a	tak	jsme	i	letos	navštívili	oblíbené	Muzeum	hygieny.

Cíle	projektu	byly	naplněny,	náš	projekt	jsme	tedy	úspěšně	
zakončili.

Děkujeme	Česko-německému	fondu	budoucnosti	za	finanč-
ní	podporu,	která	dává	našim	žákům	možnost	zabývat	se	aktu-
álními	tématy	současnosti	do	větší	hloubky	a	umožňuje	lépe	po-
znat	zemi	našich	sousedů,	jejich	jazyk,	kulturu,	školní	prostředí	
a	běžný	život.

Velké	díky	patří	také	vedení	obou	škol	za	to,	že	vidí	v	našich	
projektech	smysl	a	podporují	je.

Adéla Botková
Jak	hodnotí	projekt	a	výměnný	pobyt	samotní	žáci:
Letošní	výměnný	pobyt	s	Německem	se	mi	velmi	líbil.	Tento	

rok	byl	projekt	zaměřen	na	téma	„Žijeme	v	mediální	realitě“,	
které	 bylo	 velmi	 zajímavé,	 protože	 jsem	 se	 dozvěděla	 spous-
tu	 nových	 věcí	 o	 mediích.	 Například	 jaká	 média	 jsou	 seriózní	
a	můžu	jim	věřit.	Poznala	jsem	zde	také	spoustu	nových	kama-
rádu,	se	kterými	bych	se	ještě	chtěla	někdy	setkat.	Moje	hosti-
telská	rodina	byla	velmi	milá	a	přátelská.	Díky	tomuto	projektu	
jsem	prožila	skvělých	18	dnů	se	svými	novými	kamarády.	Jsem	
velmi	ráda,	že	jsem	se	tohoto	projektu	zúčastnila.

Michaela Hrušková
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Česko-německý	 projekt	 byla	 obrovská	 příležitost	 poznat	 ži-
vot	 v	 jiné	 zemi,	 zakusit	 chod	 jiné	domácnosti,	 rodiny	a	poznat	
nové	přátele.	Tento	rok	jsem	měla	asi	toho	nejlepšího	partnera,	
jakého	jsem	mohla	dostat.	Vždycky	jsem	měla	na	rodiny	štěstí,	
ale	tento	rok	jsem	měla	pocit,	jako	bych	vyhrála	loterii.	Celkově	
vám	tyto	pobyty	dají	neuvěřitelnou	zkušenost,	šanci	si	vyzkoušet	
jazyk.	Jedna	osoba	mi	vždycky	říkala,	že	není	hlavní	mluvit	úplně	
gramaticky	správně,	hlavní	je	mluvit,	klidně	s	chybami,	ale	mlu-
vit.	Od	té	doby	si	to	opakuju	a	nedám	na	to	dopustit,	protože	je	
to	pravda.	Domluvíte	se	vždycky,	takže	se	nemusíte	bát	jazykové	
bariéry.	Hlavní	však	je	ta	životní	zkušenost,	nové	zážitky	a	přede-
vším	přátelé.

Růžena Štětinová
Letošní	pobyt	v	Německu	jsme	absolvovali	na	konci	9.	 tří-

dy.	 Já	 jsem	 jela	 už	 podruhé,	 v	 podstatě	 jsem	 tedy	 věděla,	 do	
čeho	jdu.	Přesto	to	bylo	letos	trochu	jiné,	protože	„moje	Něm-
ka“	byla	mnohem	otevřenější,	bavila	jsem	se	s	více	lidmi	a	po-
dívala	se	na	více	míst,	například	až	do	Lipska.	Líbilo	se	mi	být	
v	německé	rodině,	s	německými	vrstevníky.	Myslím,	že	takové	
projekty	jsou	přínosné,	neboť	Německo	je	náš	soused	a	je	dobré	
znát,	jak	se	na	druhé	straně	žije.	Užili	 jsme	si	spoustu	legrace	
a	na	přednáškách	a	v	muzeích	se	i	něčemu	přiučili.

Eliška Hanáková
Někteří	jsme	byli	v	projektu	už	loni,	a	tak	jsme	věděli,	co	mů-

žeme	očekávat.	Přesto	se	každý	výměnný	pobyt	liší.	Opět	jsme	
bydleli	v	rodinách	a	myslím	si,	že	tohle	je	nejlepší	zkušenost,	jak	
si	osvojit	jazyk.	Letošní	projekt	byl	zaměřený	na	média,	což	je	
poslední	dobou	hodně	aktuální	a	řešené	téma.	Přes	týden	jsme	
pracovali	 ve	 skupinách,	 seznamovali	 se	 z	 různými	mediálními	
sděleními.	Projektovou	práci	jsme	pak	prezentovali	rodičům	na	
rozlučkovém	večírku.	Je	skvělé,	že	máme	možnost	vycestovat	už	
na	základní	škole.	Doporučuji	všem,	vyzkoušet	si	bydlet	v	cizí	
rodině	a	dorozumět	se	s	nimi.	Za	mě	skvělá	zkušenost.

Alžběta Klasová

Do	výměnného	pobytu	jsem	se	letos	zapojila	už	druhým	rokem	
a	rozhodně	toho	nelituji.	Výměnný	pobyt	se	mi	opravdu	moc	líbil.	
Nejenže	mi	každý	takový	projekt	vždy	přinese	spoustu	výborných	
zkušeností,	ale	také	v	každém	projektu	poznám	něco	nového.	Ať	
už	se	jedná	o	místa,	jídla	nebo	každodenní	zvyky	rodin,	vždy	z	toho	
plynou	zajímavé	zážitky.	Pro	mě	je	ale	tím	nejdůležitějším	to,	že	
poznám	 nové	 lidi,	 nové	 přátele.	 Díky	 tomu,	 že	 bydlíme	 v	 rodi-
nách,	poznáme,	 jaký	 je	 jejich	běžný	 život.	Když	 si	určité	 situace	
přetransformuji	do	svého	běžného	života,	zjistím,	že	si	musím	více	
vážit	věcí,	které	mám,	ale	oni	ne.	Někdy	naopak	poznám,	co	bych	
mohla	dělat	lépe	zase	já.	Proto	si	skutečně	vážím	toho,	že	nám	naše	
škola	zprostředkovává	možnost	právě	tohoto	výměnného	pobytu.	
Protože	ty	zkušenosti,	kterých	v	projektech	můžeme	nabýt,	k	nám	
nepřijdou	samy,	my	si	musíme	jet	pro	ně.	Určitě	bych	každému,	
kdo	o	výměnném	pobytu	uvažuje,	účast	jen	doporučila.

Sára Jelénková
Moje	 hostitelská	 rodina	 byla	 velmi	 milá,	 nebyl	 žádný	 pro-

blém	se	na	něco	zeptat	a	o	něco	požádat.	Každý	den	byl	ve	škole	
program	 na	 téma	 média	 a	 později	 i	 workshopy.	 Víkend	 jsme	
strávili	 s	 rodinou.	V	úterý	 jsme	zavítali	do	Berlína.	Po	zbytek	
týdne	jsme	pracovali	na	workshopech.	Ve	čtvrtek	jsme	měli	zá-
věrečný	program,	kde	 jsme	předvedli	něco	ze	Slovácka	a	naši	
celotýdenní	práci.	Celý	pobyt	jsme	zakončili	piknikem	u	Labe.	
Je	to	úžasná	zkušenost	do	života.

Klára Lekešová
V	červnu	jsme	navštívili	naše	výměnné	partnery	v	Drážďa-

nech.	 Program	 zajišťovala	 německá	 škola,	 volný	 čas	 jsme	 trá-
vili	 v	 rodinách.	 Byla	 to	 pro	 mě	 obrovská	 zkušenost	 do	 života	
a	odjížděla	 jsem	s	mnoha	zážitky.	Nejzajímavější	mi	přišel	asi	
celodenní	výlet	do	Berlína.	Pro	mě	osobně	byl	celý	pobyt	taky	
trochu	stres,	ale	určitě	rozhodnutí	zapojit	se	nelituji.	Pobyt	jako	
celek	jsem	si	užila.	Příště	se	hodlám	přihlásit	znovu,	už	jen	po-
roto,	abych	zjistila,	jak	jsem	se	za	ten	rok	posunula.

Magdalena Lukešová
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Fyzikální kroužek ve hvězdárně
Celoroční	práci	jsme	ukončili	výletem	do	hvězdárny	ve	Ve-

selí	nad	Moravou.	V	úterý	19.	června	jsme	vyrazili	na	kole,	což	
se	nám	moc	líbilo.	Bylo	krásné	počasí,	takže	už	i	cestu	jsme	si	
užili.	 Během	 ní	 jsme	 si	 zopakovali	 zdroje	 energie,	 viděli	 jsme	
fotovoltaickou	elektrárnu	a	vodní	elektrárnu	na	 řece	Moravě.	
Ve	hvězdárně	jsme	si	prohlédli	pozorovatelnu	s	dalekohledem.	
Pak	pro	nás	byl	připraven	výukový	program	o	vesmíru	a	naší	slu-
neční	soustavě.	Na	závěr	výletu	jsme	si	pochutnali	na	zmrzlině	
a	vyrazili	zpátky	k	domovu.	Výlet	se	nám	líbil.

Klára Studničková, Ivana Řiháčková

Den strávený na loděnici
Dne	22.	6.	2018	si	žáci	3.	-	6.	tříd	mohli	zkusit	jízdu	na	kajaku	

a	dračí	lodi	v	areálu	loděnice	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	I	když	nám	
počasí	moc	nepřálo,	odvahu	zkusit	si	vyjet	na	vodu	našlo	celkem	
78	žáků.	Ti,	co	udělali	kolečko	na	kajaku	bez	toho,	aniž	by	se	vy-

koupali,	dostali	medaili.	I	když	se	většina	z	nás	na	lodi	neudržela	
a	spadla	do	vody,	moc	nás	to	bavilo.	Děkujeme	organizátorům	
za	možnost	navštívit	areál	loděnice.

Klára Studničková, Simona Andrýsková

Branný den 
Dne	25.	6.	2018	se	na	fotbalovém	hřišti	v	Ostrožské	

Nové	Vsi	uskutečnil	branný	den,	kterého	se	zúčastnili	
žáci	od	třetí	do	deváté	třídy.	Po	hřišti	bylo	rozmístěno	
pět	 stanovišť,	 na	 kterých	 se	 žáci	 střídali,	 a	 proto	 byli	
rozděleni	do	pěti	skupin.	Naše	skupina	byla	na	prvním	
stanovišti	zdravovědy,	které	bylo	rozděleno	na	dvě	čás-
ti.	Zde	jsme	si	mohli	vyzkoušet	první	pomoc.	Na	dru-
hém	 stanovišti	 jsme	 navštívili	 chemické	 oddělení,	 na	
kterém	jsme	si	mohli	vyzkoušet	chemický	plášť	a	ply-
nové	masky.	Třetí	stanoviště	bylo	zaměřeno	na	evakua-
ci.	Tady	jsme	si	zahráli	hru	na	téma	evakuace.	Čtvrtým	
stanovištěm	se	pro	nás	stala	střelnice,	kde	jsme	si	za-
stříleli	na	terč.	Poslední	stanoviště	se	nazývalo	POKOS	
a	týkalo	se	přípravy	občanů	k	obraně	státu.	Po	ukonče-
ní	programu	jsme	měli	rozchod	u	hřiště.

Eliška Žaludková, Kristýna Vlková

ŠKOLA
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Slavnostní loučení deváťáků
Nastal	den	loučení.	Žáci	devátého	ročníku	se	sešli	na	škol-

ním	dvoře,	aby	slavnostně	převzali	 svá	poslední	vysvědčení	na	
základní	škole.	Panovala	zvláštní	atmosféra	plná	vzrušení	a	oče-
kávání.	Ceremoniál	 vedla	paní	Hana	Glacová,	dalšími	 zúčast-
něnými	byli	pan	starosta	Pavel	Botek,	paní	místostarostka	Jaro-
slava	Bedřichová,	ředitelka	školy	paní	Alena	Horáková	a	třídní	
učitelka	Patricie	Bobková.	Milé	bylo	rozloučení	prvňáčků	s	de-
váťáky.	Pod	vedením	paní	učitelky	Jarmily	Valihrachové

a	Jitky	Šilhavé	si	připravili	krátká	vystoupení	na	rozloučenou	
a	potěšili	své	starší	spolužáky	malým	dárkem.	Poté	byly	předá-
ny	pochvaly	a	ocenění	jak	třídní	učitelkou,	tak	ředitelkou	školy.	
Za	vynikající	studijní	výsledky	byli	oceněni	Denisa	Andrýsková,	
Jakub	Botek,	Eliška	Hanáková,	Alžběta	Horňáková,	Michaela	
Hrušková,	Adéla	Janoštíková,	Radek	Kalný	a	Kateřina	Trávníč-

ková.	Za	úspěšnou	reprezentaci	školy	v	jazykových	olympiádách	
byla	oceněna	Eliška	Hanáková,	v	matematických	soutěžích	Mi-
chaela	 Hrušková.	 Za	 práci	 pro	 třídu	 získali	 pochvalu	 Alžběta	
Klasová,	Eliška	Hanáková	a	Jakub	Botek.	Za	reprezentaci	školy	
ve	sportovních	soutěžích	získali	pochvalu	Natálie	Andrýsková,	
Adéla	 Janoštíková,	 Jitka	 Konečná,	 Růžena	 Štětinová,	 Jakub	
Botek,	Patrik	Blažek,	Jiří	Falešník,	Přemek	Horký,	Tomáš	Ju-
rásek,	Daniel	Kreisl	a	Adam	Krystek.	Na	závěr	třídní	učitelka	
předala	všem	deváťákům	jejich	poslední	vysvědčení	na	základní	
škole.	Denisa	Andrýsková	a	Jakub	Botek	se	za	třídu	rozloučili	se	
všemi	učiteli	a	poděkovali	za	všechno,	co	ve	škole	prožili.	Teď	už	
jen	správně	a	šťastně	vykročit	vstříc	své	budoucnosti.

Patricie Bobková

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Celkový počet žáků: 263

z	toho děvčata:
chlapci:

119
144

Počet	žáků	s	vyznamenáním: 166

Počet	žáků,	kteří	prospěli: 89

Počet	žáků,	kteří	neprospěli: 8

Počet	neklasifikovaných	žáků: 0

Počet	žáků	s	odloženou	klasifikací: 0

Průměrný prospěch: 1,46

Celková absence: 13 147 hodin

z	toho omluvená:
neomluvená:

13	067
80

hodin	
hodin

Průměrná	celková	absence: 49,06 hodin

z	toho omluvená:
neomluvená:

48,76
0,30

hodin	
hodin

Snížené známky z chování:
-	2.	stupeň:
-	3.	stupeň:

3
1

Napomenutí a důtky:

-	napomenutí:
-	důtka	třídního	učitele:
-	důtka	ředitelky	školy:

18
11
12

Pochvaly:

-	pochvala	třídního	učitele: 	21

-	pochvala	ředitelky	školy: 8

Alena Horáková



17www.onves.cz        profil

SPOLKY

Soutěžní sezóna u mladých hasičů skončila
Letošní	 rok	 jsme	 moc	 soutěží	 nestihli,	 jelikož	 budujeme	

družstvo	mladších	žáků	téměř	od	začátku.	Těší	nás,	že	další	tři	
roky	bude	moct	družstvo	soutěžit	spolu	beze	změn	a	věříme,	že	
dosáhne	spousty	úspěchů.

K	 letošním	 výsledkům.	 Samozřejmostí	 je	 účast	 družstva	
mladších	žáků	na	naší	domácí	soutěži,	která	se	konala	26.	květ-
na.	Na	této	soutěži,	pro	většinu	družstva	první,	 se	mladší	žáci	
umístili	na	krásném	6.	místě.	Soutěž	pvním	rokem	zpestřilo	vy-
stoupení	naší	hasičské	přípravky,	tedy	dětí	od	3	do	6	let,	která	
byla	založena	koncem	minulého	roku.	V	dorostencích	jsme	měli	
dva	zástupce.	Martin	Miklíček	v	mladších	dorostencích	obsadil	
4.	místo	a	Marcel	Kuchař	ve	starších	dorostencích	nenašel	kon-
kurenci	a	zvítězil.

Oba	tito	dorostenci,	kteří	byli	ještě	posíleni	o	Davida	Otrusi-
níka,	nás	první	týden	v	květnu	reprezentovali	na	Okresním	kole	
dorostu	ve	Vlčnově.	David	Otrusiník	skončil	v	mladších	doros-
tencích	těsně	pod	stupni	vítězů,	tedy	na	4.	místě,	Martin	Miklí-
ček	ve	stejné	kategorii	na	3.	místě	a	Marcel	Kuchař	ve	starších	
dorostencích	na	druhém	místě.	Všichni,	kteří	obsadí	pozice	na	
stupních	vítězů,	postupují	do	krajského	kola.	Náš	sbor	tedy	měl	
dva	reprezentanty.

Krajské	kolo	v	Otrokovicích	proběhlo	začátkem	června.	Oba	
dorostenci	se	snažili	jak	v	běhu	na	100	m	překážek,	tak	v	dvoj-
boji	 podat	 co	 nejlepší	 sportovní	 výsledky.	 Základ	 pro	 možné	
dobré	umístění	podali	oba	dva	v	teoretické	části,	kde	ani	jeden	
neobdržel	 trestné	 body	 za	 špatnou	 odpověď.	 Že	 bude	 soutěž	
velmi	obtížná	a	roli	bude	hrát	každá	vteřinka,	nasvědčovali	již	
startovní	listiny	se	jmény	dorostenců,	kteří	měli	za	sebou	nejen	
účast	 na	 předchozích	 mistrovstvích	 České	 republiky	 v	 soutěži	
dorostu,	ale	 také	 jsou	 součástí	 reprezentace	dorostu	Sdružení	
hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska.

Martin	 Miklíček	 v	 mladších	 dorostencích	 nakonec	 vybojo-
val	7.	místo	a	Marcel	Kuchař	ve	starších	dorostencích	10.	místo.	
Oběma	za	reprezentaci	děkujeme.

V	červnu	jsme	i	s	mladšími	žáky	vyrazili	ještě	jednou	porov-
nat	síly	s	ostatními	družstvy	-	do	Nezdenic.	Bohužel	se	jim	nepo-
dařil	Požární	útok	a	obsadili	až	11.	pozici.

Tento	rok	byl	ve	znamení	zkušeností,	jak	s	prvními	závody,	
tak	 s	 vyššími	 koly	 postupové	 soutěže.	 Věříme,	 že	 všichni	 tyto	
zkušenosti	v	dalších	sezónách	zúročí	a	budeme	se	spolu	radovat	
ze	spousty	úspěchů.

Petr Kostůnek

Hasičský sbor oslavil 130. výročí svého založení
V	letošním	roce	je	tomu	130	let,	kdy	byl	v	Ostrožské	Nové	

Vsi	založen	dobrovolný	hasičský	sbor.	A	co	o	této	události	píše	
Hasičská	kronika	 české	ústřední	 jednoty	hasičské	markrabství	
moravského	z	roku	1898?	„Obec	Nová	Ves,	leží	na	rovině	a	čítá	
452	domů	s	převládající	krytinou	břidlicovou.	Dobrovolný	ha-
sičský	sbor	byl	založen	v	roce	1888	a	prvním	zakladatelem	byl	
Tomáš	Boček,	rolník	a	tehdejší	starosta	obce.	V	obecní	radě	byli	
Jiří	Pijáček,	František	Jurásek	a	Jan	Červenák.	Tito	všichni	rad-
ní	byli	sboru	hasičskému	nakloněni.	Z	obecní	pokladny	zakou-
pili	stříkačku	čtyřkolovou	dvouproudní	a	výzbroj	pro	mužstvo.	
Prvním	předsedou	byl	zvolen	Tomáš	Boček,	náčelníkem	hostin-
ský	Matěj	Kusák,	jednatelem	Pavel	Vágner,	učitel.“

Toto	 kulaté	 výročí	 jsme	 si	 připomněli	 oslavami,	 které	 pro-
běhly	od	6.	do	8.	července	2018.	Chtěli	bychom	poděkovat	všem	
spoluobčanům,	kteří	se	programu	zúčastnili	a	pomohli	nám	tak	
důstojně	oslavit	naše	výročí.

Vše	začalo	v	pátek	6.	července.	Od	10	do	13	hodin	byla	mož-
nost	prohlédnout	si	zrekonstruované	prostory	hasičské	zbrojni-
ce,	techniku,	výzbroj	a	výstroj	a	také	kroniky	sboru.	Nechyběli	
mladí	hasiči,	kteří	vystavovali	svoje	poháry	a	diplomy	ze	soutěží.	
Od	13	hodin	byla	v	prostoru	na	parkovišti	u	obchodního	domu	
k	vidění	současná	zásahová	technika.	Děkujeme	hasičům	z	Os-
trožské	Lhoty,	Uherského	Ostrohu,	Kunovic,	Kudlovic,	Hluku	
a	Salaše	za	zapůjčení	svých	zásahových	vozidel.	Nejvíce	návštěv-

níků	však	přilákaly	ukázky,	které	si	připravili	naši	nejmenší	ha-
siči.	Nejprve	se	v	disciplíně	požární	útok	představila	naše	pří-
pravka,	tedy	děti	od	3	do	6	let,	a	potom	mladší	žáci.	Následovaly	
ukázky	hašení.	Také	s	tímto	úkolem	si	naši	mladí	hasiči	poradili	
velmi	dobře.	Odměnou	se	 jim	stal	potlesk	návštěvníků	i	pěna,	
kterou	jim	na	místě	vykouzlili	členové	zásahové	jednotky.	Krát-
ké	posezení	v	hasičské	zbrojnici	ukončilo	první	den	oslav.

V	sobotu	7.	července	ve	14	hodin	se	v	hasičské	zbrojnici	ko-
nala	 slavnostní	 schůze,	 na	 které	 byli	 vzpomenuti	 zakladatelé	
našeho	 sboru	 a	 významní	 funkcionáři.	 Jsme	 velmi	 rádi,	 že	 na	
schůzi	 i	 na	 celém	 našem	 výročí	 nechyběli	 naši	 přátelé,	 hasiči	
z	Ostrova	u	Macochy.	Naše	sbory	výborně	spolupracují	již	deset	
let.	 Na	 schůzi	 byl	 oceněn	 náš	 dlouholetý	 člen,	 bývalý	 starosta	
sboru	i	okrsku,	František	Botek.	Za	celoživotní	obětavou	práci,	
za	 neutuchající	 nadšení	 i	 smysl	 pro	 povinnost	 byl	 oceněn	 Zá-
služnou	medailí	Okresního	sdružení	hasičů	v	Uherském	Hradiš-
ti.	Druhý	den	oslav	zakončilo	posezení	s	hudbou.

V	neděli	8.	července	se	v	půl	jedenácté	konala	v	Kostele	sva-
tého	Václava	v	Ostrožské	Nové	Vsi	slavnostní	mše.	Děkujeme	
P.	Vladimíru	Teťhalovi	a	P.	Petru	Krajčovičovi	za	krásnou	mši,	
kterou	jsme	obětovali	za	zemřelé	i	živé	hasiče.	Při	mši	svaté	byla	
posvěcena	nová	stuha	k	praporu	a	sošky	svatého	Floriána,	pa-
trona	hasičů.	Stuhu	sboru	věnovala	Obec	Ostrožská	Nová	Ves	
a	k	praporu	ji	připevnili	starosta	obce	Pavel	Botek	a	místosta-
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rostka	obce	Jaroslava	Bedřichová.	Po	mši	svaté	jsme	na	místním	
hřbitově	položili	kytici	a	při	tiché	modlitbě	jsme	vzpomněli	na	
všechny	zemřelé	hasiče	z	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Chylic.

Oslavy	vyvrcholily	v	neděli	8.	července	ve	14	hodin	v	obřadní	
síni	nového	obecního	úřadu.	Zde	přijali	starosta	obce	Pavel	Bo-
tek	a	místostarostka	obce	Jaroslava	Bedřichová	všechny	hasiče	
z	Ostrožské	Nové	Vsi	 i	naše	hosty	z	Ostrova	u	Macochy.	Pan	

starosta	poděkoval	za	dlouholetou	práci	pro	obec	i	pro	všechny	
občany	a	ocenil	některé	členy	sboru	za	práci	ve	Sdružení	hasičů.

Ještě	 jednou	 děkujeme	 všem,	 kteří	 přispěli	 ke	 zdárnému	
průběhu	oslav	130.	výročí	založení	Hasičského	sboru	v	Ostrož-
ské	Nové	Vsi.

Růžena Hlůšková

Den včelařů v Ostrožské Nové Vsi
Včelaři	 letos	 opět	 navázali	 na	 úspěšný	 III.	 ročník	 včelař-

ského	dne	a	9.	6.	2018	pořádali	již	IV.	ročník.	Zorganizovali	jej	
členové	Základní	organizace	Českého	svazu	včelařů	Ostrožská	
Nová	Ves,	která	sdružuje	včelaře	z	Ostrožské	Nové	Vsi	a	Ost-
rožské	Lhoty	ve	spolupráci	s	Okresní	organizací	Uherské	Hradi-
ště.	Den	včelařů	se	konal	na	kolonádě	v	Sirnatých	lázních,	tento	
prostor	se	nám	v	minulých	letech	osvědčil,	proto	tedy	volba	byla	
jasná.	Tímto	bych	chtěl	moc	poděkovat	vedení	Sirnatých	lázní	
a	lázeňské	kavárně	za	pomoc,	ochotu	a	vstřícné	jednání.	Přijeli	
mezi	nás	přátelé	 z	okolních	organizací	 a	 také	hosté	 z	okresní	
organizace.	Zahájení	dne	proběhlo	ve	14	hodin.

Pro	 návštěvníky	 byl	 přichystán	 tradiční	 včelařský	 trh,	 pro-
bíhal	 zde	 prodej	 medů	 od	 místních	 včelařů	 a	 dalších	 včelích	

produktů.	Tak	jako	loni	byla	připravena	i	ochutnávka	medů	od	
našich	včelařů.	Sešlo	se	zde	na	20	různých	vzorků	medů	a	také	
vzorky	medů	z	Thajska,	Chorvatska,	Maďarska	a	Itálie.	U	kaž-
dého	medu	bylo	uvedeno	 jméno	včelaře,	který	vzorek	poskytl	
a	návštěvníci	si	mohli	najít	svého	favorita	a	poté	si	zajít	ke	vče-
laři	med	zakoupit.	Zapojili	se	i	mladí	včelaři	z	našeho	včelařské-
ho	kroužku,	kteří	nabízeli	své	výrobky	(medové	perníčky,	med,	
atd.).	V	průběhu	celého	odpoledne	probíhalo	promítání	krát-
kých	filmů	se	včelařskou	tématikou.	Ve	14:30	byla	na	programu	
přednáška	přítele	Balaštíka	na	téma:	„Využití	včelího	vosku	ve	
včelařství	a	kosmetice“.	Po	přednášce	přišel	na	řadu	mužský	pě-
vecký	sbor	Krasavci a	posezení	do	večerních	hodin.

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

Myslíme	si	tedy,	že	se	IV.	ročník	Dne	včelařů	vydařil,	a	proto	
budeme	v	této	tradici	pokračovat.

Pavel Peprník
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Vystoupení CM Grajcar
Tak	jako	každý	víkend	i	ten	9.	a	10.	června	byl	v	Ostrožské	

Nové	Vsi	bohatý	na	události.	Setkání	spolužáků	pětašedesátní-
ků	 i	pětasedmdesátníků	a	večer	ve	společenském	sále	koncert	
cimbálové	muziky	Grajcar	z	Dolních	Bojanovic.

Na	pódiu	čekaly	připravené	nástroje	a	když	k	nim	přišli	nád-
herně	oblečení	Podlužáci	v	červených	nohavicích,	tak	to	už	byla	
podívaná	sama	o	sobě.	Jak	řekla	paní	místostarostka	Jarka	Bed-
řichová:	„Některé	kapely	se	dají	poslouchat	a	na	některé	se	dá	
i	dívat.“

Už	po	prvních	tónech	byli	diváci	nadšeni.	Primáš	diváky	vy-
bídl,	aby	zpívali	s	muzikanty.	Radost	z	hudby	z	muzikantů	přímo	

čišela.	Každý	tón	–	ať	už	hraný	či	zpívaný	–	byl	zážitkem.	A	ne-
hráli	jen	lidové	písničky,	ale	i	skladby	orchestrální.	Celý	koncert	
byl	 vyšperkován	 i	 nádhernými	 melodiemi	 z	 oblasti	 populární	
hudby.	V	průběhu	večera	zazněla	píseň	od	Luise	Armstronga	
What a Wonderful World,	Love Me Tender	od	Elvise	Presleyho,	
metalová	balada	Nothing Else Matters	od	Metallicy	i	ústřední	pí-
seň	Enia	Morriconeho	z	filmu	Tenkrát na Západě,	kterou	doká-
zala	tak	geniálně	vyzpívat	Věra	Špinarová.	Tady	zpěv	nahradilo	
sólo	na	klarinet.	Před	závěrem	došlo	i	na	starý	dobrý	rock´n´roll	
–	odzpívaný	v	angličtině	a	 s	vervou	vynikajícím	houslistou.	To	
bylo	něco!	S	některými	diváky	to	pěkně	„šilo“.

Přestávkový	program	byl	vyplněn	ochut-
návkou	vynikajících	novoveských	vín.	Koš-
tovalo	se	stylově:	od	lehkých	bílých	vín,	přes	
polosladká,	 sladká,	 růžová,	 ještě	 „růžověj-
ší“	 až	 po	 červená,	 plná	 vína.	 Vše	 připra-
veno	 tak,	 jak	 má	 být.	 Bílá	 vína	 „na	 ledu“,	
červená	 v	 pokojové	 teplotě,	 prostě	 „ukáz-
ková	akce“.	Kdo	něco	nevěděl,	bylo	mu	vše	
okamžitě	 vysvětleno.	 Takže	 i	 s	 „výukovým	
programem“.	„Když	něco	dělám,	 tak	ať	 to	
vypadá!“

Bylo	to	skvělé.	Až	se	nechtělo	ani	věřit,	
že	 tihle	 muzikanti	 nejsou	 profesionálové,	
ale	 skutečně	 amatéři.	 Jen	 je	 velká	 škoda,	
že	 přišlo	 tak	 málo	 diváků.	 Ti,	 co	 dorazili,	
odměnili	 na	 závěr	 šohaje	 z	 Bojanovic	 po-
tleskem	ve	stoje.	A	pro	ty,	kteří	koncert	ne-
stihli,	máme	dobrou	zprávu.	Už	je	v	jednání	
účinkování	CM	Grajcar	na	vánočním	kon-
certě	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Anna Řezáčová

Letní beseda
V	úterý	19.	6.	se	konala	poslední	předprázdninová	beseda	na	

památkovém	domku.	Téma	bylo	„letní“	a	paní	Anna	Májíčko-
vá	připravila	pro	besedníky	makové	záviny	a	makové	rohlíčky.	
Vzhledem	k	tomu,	že	bylo	horko	„že	sme	rači	měli	jít	na	Štěrk,	
než	sem“,	byla	účast	uspokojivá	–	asi	25	stálých	návštěvníků.

Takže	–	až	si	užijeme	prázdniny	–	uvidíme	se	zase	„až“	třetí	
úterý	v	září,	tedy	18.	září,	tj.	týden	před	„našima	hodama“.	Už	
se	na	všechny	těšíme.

Anna Řezáčová

Koncert ZUŠ Uherský Ostroh
Podruhé	během	dvou	týdnů	jsem	zhlédla	a	vyslechla	skladbu	

Enia	Morriconeho	z	filmu	Tenkrát na Západě	v	podání	cimbá-
lové	muziky.	Poprvé	v	sobotu	9.	6.	ho	hrála	CM	Grajcar.	Ge-
niálně.	Podruhé	v	neděli	24.	6.	 to	bylo	v	rámci	koncertu	ZUŠ	
v	Uherském	Ostrohu	u	příležitosti	Dne	hudby	21.	6.,	k	nástupu	
léta	(taktéž	21.	6.)	a	k	ukončení	školního	roku.	Hrála	ho	dět-
ská	cimbálová	muzika	Pramének,	a	člověk	si	říkal:	„Škoda,	že	to	
neslyší	geniální	italský	skladatel	Enio	Morricone	–	co	dokážou	
s	jeho	písní	udělat	malí	vynikající	muzikanti	a	ještě	netradičním	
způsobem“.

Původně	se	měl	koncert	konat	v	parku	u	kapličky,	ale	vzhle-
dem	k	nepříznivému	počasí	se	nakonec	konal	v	budově	základní	
umělecké	školy.	Účastnili	se	ho	žáci	pěveckého,	tanečního	i	hu-
debního	oboru	a	také	mažoretky	z	DD	Pastelka	a	děti	z	křesťan-
ské	MŠ.	Tančily	a	zpívaly	děti	od	5	do	15	let	a	vypomohly	i	bývalé	
žákyně	ZUŠky.

Během	školního	roku	žáci	uměleckých	oborů	připravili	vy-
stoupení	pro	MŠ	a	ZŠ	z	okolních	obcí	–	i	v	Ostrožské	Nové	Vsi	
měli	vystoupení	ve	společenském	sále.	V	jejich	posledním	před-
prázdninovém	vystoupení	jsme	měli	možnost	vidět	děti	z	taneč-
ního	 kroužku,	 výborná	 byla	 i	 vystoupení	 Big	 Bandu,	 který	 se	
v	 letošním	 roce	 představil	 v	 obnoveném	 složení	 nových	 žáků,	

mladším	spolužákům	vypomáhaly	houslistky	Denisa	Andrýsko-
vá	a	Bára	Slováková.	Představili	se	dvěma	pásmy	písní	–	filmo-
vých	a	pohádkových	melodií.

Vystoupil	 pěvecký	 sbor	 i	 malá	 cimbálovka	 Praménci,	 ale	
vrcholem	představení	bylo	pěvecké	i	hudební	mistrovství	stále	
ještě	žáků	ZŠ	seskupených	do	cimbálové	muziky	Pramének.	De-
nisa	 Andrýsková	 hrála	 po	 většinu	 vystoupení	 kontry	 na	 violu,	
ale	pak	nastoupila	s	houslemi	jako	primáška	na	„Montiho	Čar-
dáš“.	Uchvátila	spolu	s	ostatními	publikum,	které	vytrvalo	až	do	
konce.	Stejně	 tak	výborný	byl	primáš	Radovan	Siman	 i	druhý	
primáš	 Jan	 Pavelka.	 Neméně	 výteční	 byli	 i	 ostatní	 dospívající	
muzikanti.

Ředitel	 ZUŠ	 pan	 Radim	 Havlíček	 může	 být	 právem	 pyš-
ný	na	své	žáky	i	na	jejich	úspěchy	na	krajské	i	celorepublikové	
úrovni.	 A	 dokonce	 se	 letos	 jako	 „dětská	 cimbálka“	 zúčastnili	
Mezinárodního	folklorního	festivalu	„Strážnice“.

A	my,	rodiče,	prarodiče,	tety	a	strýcové	jsme	rádi,	že	se	dě-
tem	věnují	učitelé	s	opravdovým	zájmem	o	naše	tradice	(i	netra-
diční	 ztvárnění	populární	hudby	cimbálkou)	a	předávají	 lásku	
ke	všem	nastupujícím	generacím.

Anna Řezáčová
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Vitaj, léto, s písničkú
S	 praktickou	 přípravou	 vítání	 léta	 jsme	 začaly	 už	 v	 pátek	

večer.	V	lázeňském	parku	jsme	rozestavěly	lavičky	a	stoly,	do-
končily	výzdobu	pódia	(to	udělali	naši	chlapi)	a	poté	se	všichni	
duševně	připravili	na	sobotní	odpoledne.	Letošní	program	jsme	
přesunuly	do	Sirnatých	lázní,	protože	Slovácký	dvůr	(kde	jsme	
měly	tři	předešlé	ročníky)	je	příliš	vytížen	a	obsazen	už	celý	rok	
dopředu.

Ale	 vůbec	 nelitujeme.	 Vedení	 lázní	 nám	 vyšlo	 maximálně	
vstříc	a	je	radost	s	nimi	spolupracovat.	V	sobotu	odpoledne	jsme	
přivítaly	hosty	 z	blízka	 i	 z	dálky.	Naše	pozvání	přijaly	mužské	
sbory	Mužáci	z	Lužic,	Lidovec	ze	Soľčan	u	Topoľčan	a	samozřej-
mě	naši	Krasavci.	Z	ženských	sborů	jsme	pozvaly	soubor	Levan-
dula	z	Čejkovi,	Zpěvulenky	z	Čeložnic	a	Ženušky	z	Ratíškovic.

Denisa	Andrýsková	se	Šimonem	Ludvíčkem	se	ujali	konfe-
renciérské	práce	a	půvabně	nás	provázeli	celým	odpolednem.	
Odpolední	setkání	zahájila	domácí	Denica,	po	ní	se	na	pódiu	
střídaly	 jednotlivé	 soubory.	 Závěr	 celého	 pěveckého	 svátku	
zpestřila	Denica	žertovným	vystoupením	s	názvem	„Blúdičky	
z	Denice“.	Vzpomínáte	na	událost,	 jak	se	Novovešťanům	za-
čalo	 říkat	 „Blúdi?“	Prý	kvůli	 šlechtění	 jednoho	druhu	 jetele,	
snad	vojtěšky.	A	protože	 se	 jeteli	 v	Ostrožské	Nové	Vsi	 říká	
„blúd“,	 tak	 proto	 Blúdi.	 Nebo	 to	 bylo	 všechno	 úplně	 jinak?	
Každopádně	to	bylo	vtipné	vystoupení	a	pobavilo	jak	diváky,	
tak	i	vystupující.

Závěrečná	 společná	 píseň	 Okolo Hradišťa	 završila	 krásné	
odpolední	setkání	těch,	kteří	rádi	(a	dobře)	zpívají	s	těmi,	kteří	

si	 rádi	 poslechnou	 lidové	 písničky	 z	 blízkého	 i	 vzdálenějšího	
okolí.

A	 ty	 kroje!	 Slováci	 v	 nádherně	 vyšívaných	 bílých	 kabátech	
a	nohavicích,	podlužáčtí	Mužáci	v	košilích	jako	z	cukru,	širáky	
zdobené	barevnými	skleněnými	přívěsky,	které	odrážely	a	láma-
ly	 sluneční	 paprsky	 pronikající	 mezi	 větvemi	 staletých	 stromů	
v	 lázeňském	parku.	A	děvčata?	Každý	přece	 zná	nádheru	 ky-
jovských	krojů.	A	z	této	oblasti	k	nám	přijely	hned	dva	soubo-
ry:	 jeden	z	Čeložnic	a	druhý	z	Ratíškovic.	A	děvčata	z	Čejko-
vic?	S	těmi	už	se	známe	nějaký	rok,	protože	tam	máme	svého	
„styčného	důstojníka“.	Není	to	nikdo	jiný,	než	Zdenka	Manišo-
vá	–	Horáková	z	Ostrožské	Nové	Vsi.	Vždycky	 je	rády	vidíme	
i	 slyšíme:	ať	u	nás	nebo	v	Čejkovicích.	Zjistily	 jsme,	že	 i	mezi	
folkloristy	 jsou	 takoví,	 se	 kterými	 je	 radost	 pobývat,	 zazpívat	
i	 rozprávět	–	 je-li	o	 čem.	Navázat	nová	přátelství,	 získat	nové	
známé	i	kamarády.

Ale	jsou	i	takoví,	se	kterými	nám	stačí	jedno	setkání	a	i	to	je	
až	dost.	Jak	říká	jedna	naše	zpěvačka:	„Aničko,	od	těch	adresu	
neberte,	tam	nepojedem.“

Tak	jsme	letos	společně	přivítali	léto.	Nad	vršky	stromů	v	lá-
zeňském	 parku	 zasvítila	 „naša	 hvězda“	 Denica,	 červánky	 nad	
Štěrkem	 věštily	 další	 hezký	 letní,	 ale	 větrný	 den	 a	 my	 všichni	
jsme	vstoupili	do	letošního	léta	s	dobrým	pocitem	příjemně	strá-
venéhodne.	

Anna Řezáčová

Eva Koukolská na festivalu v Němčicích uchvátila v roli Edith publikum
Dovolte	 nám	 se	 na	 těchto	 stránkách	 pochlubit	 úspěchem,	

kterého	 dosáhlo	 představení	 Edith	 v	 podání	 divadla	 BLIC	
4.	května	na	krajské	přehlídce	v	Němčicích	na	Hané.	Nejde	jen	
o	to,	že	si	hlavní	představitelka	Edith	Piaf	Eva	Koukolská	od-
vezla	 Cenu	 poroty	 za	 herecký	 výkon	 a	 režisérka	 Andrea	 Hel-
michová	Cenu	poroty	za	režii.	Inscenace	na	celé	čáře	zvítězila	
i	v	diváckém	hodnocení	a	odvezla	si	tudíž	Cenu	diváka.	Své	nad-
šení	dalo	ostatně	publikum	najevo	již	potlesky	na	otevřené	scé-
ně	během	představení	a	závěrečným	potleskem	ve	stoje,	který	
trval	několik	minut.	Podle	odborných	porotců	byla	naše	Evička	

Koukolská	jako	Edith-ka	zcela	přesvědčivá.	Jak	v	hereckých,	tak	
i	v	pěveckých	pasážích	krásně	používala	svůj	jedinečný	-	temně	
-	šansonově	zbarvený	hlas.	Hlediště	vnímalo	velmi	citlivě	hereč-
činu	 zcela	 uvěřitelně	 ztvárněnou	 ztrátu	 hybnosti,	 její	 unikání	
života,	představy,	 sny	 i	halucinace.	To	vše	si	divák	užil	naplno	
a	bylo	mu	až	líto,	že	hra	o	životě	končí	smrtí.	„Když	se	moment	
smrti	 na	 jevišti	 nepovede,	 bývá	 komický	 nebo	 morbidní.	 Eva	
jako	Edith	Piaf	však	vydechla	něžně,	poeticky.	Šla	do	nebe	klid-
ně	se	vzkazem	v	písni,	že	rozhodně	ničeho	NELITUJE!	Diváci	
za	potlesku	vstali	a	děkovaček	bylo	mnoho,“	končí	porotce	Jo-

sef	Morávek.	Dle	porotce	Michala	
Strotzera	 vytvořil	 náš	 scénograf	
Ivan	 Helmich	 milý	 prostor	 pro	
všechna	zjevení	a	představy	Edith,	
tak	 i	 pro	 rozpoložení	 a	 představy	
diváka.	 Kostýmy	 Kláry	 Hrachov-
ské	 ohodnotil	 jako	 velmi	 vkusné	
a	 podporující	 vyznění	 celé	 insce-
nace.	 Zpříjemněním	 byl	 i	 herecký	
a	pěvecký	výkon	Hynka	Helmicha	
v	 šansonu	 „Všem	 milencům“.	 Na	
závěr	přinášíme	ještě	citát	recenze,	
která	vyšla	v	Prostějovském	Večer-
níku:	„Dílo	v	divákovi	probudí	sil-
né	emoce	a	umožní	mu	vžít	se	do	
pocitů	 zpěvačky	 společně	 s	 herci.	
Bude	se	smát,	když	se	bude	Edith	
smát,	bude	plakat,	když	bude	Edith	
plakat.	A	to	je	vlastně	na	divadle	to	
nejdůležitější.	Vnímat	emoce	a	po-
city,	které	vám	herci	ve	svých	rolích	
předávají,	a	přijímat	je	v	tu	chvíli	za	
svoje	vlastní.	Edith	od	souboru	Blic	
byla	určitě	jedna	z	nejvýraznějších	
stop	letošního	ročníku.“

Sylvie Zlatá
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Nepromarnili jsme ani minutu
Letošní	 divadelní	 soustředění	 proběhlo	 první	 prázdninový	

víkend	na	Babí	Hoře	v	Hluku.	Bydleli	jsme	ve	třech	rodinných	
chatkách,	kam	se	nás	pohodlně	vešlo	celkem	23.	Někteří	z	členů	
přijeli	alespoň	na	celou	sobotu.	Program	jsme	měli	samozřejmě	
nejvíce	naplněný	divadlem.	Už	v	pátek	jsme	si	nejdřív	užili	pár	
divadelních	etud	na	motivy	z	nově	připravované	operetky	Mam-
zel	Nitouche	a	poté	jsme	konzultovali	navržené	kostýmy,	které	
pro	nás	připravily	kostymérky	Evka	Koukolská,	Barča	Miklíč-
ková	a	Klárka	 Hrachovská.	A	 že	máme	na	 jedno	představení	
tři	kostýmní	výtvarnice?	Nedivte	se,	vždyť	v	téhle	inscenaci	nás	
zase	bude	plno	a	každý	má	hned	několik	převleků,	takže	práce	
pro	kostymérky	bude	opravdu	habaděj.	Návrhy	kostýmů	se	moc	
líbily	 a	hned	 se	 rozvinula	diskuze	o	 tom,	 jak	 vše	dát	 co	neje-
fektivněji	do	kupy.	Poté	už	byl	čas	na	večerní	zpívání	u	kytary	
s	houslemi.	Martin	Brož	je	náš	už	tradiční	kytarový	mág	a	letos	
mu	skvěle	sekundovali	s	houslemi	Kuba	Botek	s	Hynkem	Hel-
michem.	Jen	holky	Hrachovské	(Klárka	a	Adélka	Botková)	nám	
moc	chyběly,	protože	jejich	dvojhlasé	zpívání	je	vždycky	úžasné.	
Ale	věřím,	že	na	dalším	soustředění	nám	to	vynahradí.	Druhý	
den	přišlo	na	řadu	podrobné	rozebírání	textu.	A	že	ho	bylo	hod-
ně!	Nejvíc	se	určitě	zapotil	Váňa	Helmich,	Maruška	Hladníková	
a	Radek	Peprníček,	kteří	toho	textu	mají	v	nové	inscenaci	moc.	

Ale	ani	ostatní	se	nenechali	zahanbit	a	přicházeli	s	velmi	pěkný-
mi	výklady	jednotlivých	situací.	Všichni	jsme	tak	mohli	pro	své	
postavy	najít	 spoustu	zajímavé	 inspirace.	Zvláště	pro	nováčky	
Lenku	a	Klárku	Podolínské,	Evičku	Macháňovou	a	Elišku	Ža-
ludkovou	to	určitě	bylo	hodně	překvapivé.	Zato	bardka	souboru	
Jiřinka	Fojtová	byla	ve	svém	živlu.	Při	zkouškách	choreografie	
zase	zaválela	Elenka	Koukolská,	která	vystřihla	efektní	 šňůru	
a	Julinka	Helmichová	všechny	učila	perfektně	pochodovat	a	to-
čit	mažoretskou	hůlkou.	Na	 tom	pochodování	nakonec	nejvíc	
vyhořel	Ondra	Balíček,	občas	vypadal	jak	Hurvajs	na	drátkách.	
Jenže	u	něj	jsme	tak	nějak	všichni	zvyklí,	že	nás	spíš	rozesměje,	
než	aby	seriozně	dřel.	´	Peťa	Koukolský	se	letos	hlavně	věnoval	
těm	nejmenším	dětem,	ale	při	nedělních	etudkách	si	taky	jednu	
střihl	a	jako	provinční	rozhádaná	herečka	byl	prostě	úchvatný.	
Na	závěrečném	shrnutí	 jsme	se	nakonec	všichni	shodli,	že	by-
chom	 toho	času	příště	potřebovali	 alespoň	o	den	víc.	Kdo	ví,	
třeba	 to	 vyjde.	 Za	 finanční	 příspěvek	 na	 letošní	 soustředění	
patří	velký	dík	i	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	která	vyhověla	naší	
žádosti	o	grant.

Krásné	léto	vám	přeje	za	divadlo	BLIC
Andrea Helmichová

Umělecká přehlídka Marie Zelené na sv. Antonínku
V	měsíci	srpnu	se	vždy	na	sv.	Antonínku	koná	děkovná	pouť.	

V	letošním	roce	bude	velmi	výjimečná.	Koná	se	26.	srpna	2018	
na	poutním	místě	sv.	Antonínka.	Je	zaměřena	na	výročí	350	let	
poutního	místa	a	100	let	vzniku	Československa.	

Na	 děkovné	 pouti	 bude	 mít	 naše	 rodačka	 módní	 a	 oděvní	
návrhářka	Marie	Zelená	uměleckou	přehlídku	v	nových	prosto-
rách,	kde	se	konají	mše	v	15	hodin.		

Této	pouti	se	zúčastňují	představitelé	okolních	obcí,	význam-
ní	hosté	a	občané.	Na	akci	můžeme	vidět	i	krásné	slovácké	kro-
je,	které	jsou	opravdu	výjimečné.	

Zveme	 všechny	 občany	 na	 krásnou	 podívanou.	 Vstupné	
bude	dobrovolné.	

Přejeme	Marii	Zelené,	aby	se	jí	přehlídka	vydařila	a	hosté,	
účastníci	poutě	byli	velmi	spokojeni.

Další	překvapení	naší	rodačky	bude	následovat	v	Praze.	
Představené	 umělecké	 modely	 k	 oslavě	 České	 a	 Slovenské	

republiky	bude	Marie	Zelená	prezentovat	8.	a	9.	září	2018	také	
na	Staroměstském	náměstí	v	Praze	na	Česko-Slovenských	dnech.

Věříme,	že	Pražanům	a	hostům	hlavního	města	se	umělecké	
modely	budou	velmi	líbit.	

Miroslava Vajdíková
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Informace z knihovny
Nový knihovní řád a nakládání s osobními údaji
Knihovní	řád	je	dokument,	který	stanoví	vztah	mezi	knihov-

nou	a	lidmi,	kteří	užívají	její	služby.
Nakládání s osobními údaji
Ochrana	 osobních	 údajů	 je	 důležité	 téma.	 V	 aktualizova-

ném	Knihovním	řádu	(dále	jen	KŘ)	je	mu	věnována	samostatná	
část,	a	to	příloha	č.	2.	Změny	v	textu	KŘ	vycházejí	zejména	z	po-
žadavků	evropské	legislativy	na	soulad	praxe	s	novým	nařízením	
o	ochraně	osobních	údajů	(známé	jako	GDPR).

Jednou	z	povinností	zpracovatele	osobních	údajů	je	udržo-
vat	jejich	aktuálnost	tak,	aby	je	bylo	možné	využít	pro	daný	účel.	
Prosíme tedy čtenáře, aby toto upozornění	akceptovali a navští-
vili Místní knihovnu v Ostrožské Nové Vsi.	K	vytvoření	aktuali-
zované	přihlášky,	v	novém	znění	smlouvy	o	poskytování	služeb	
mezi	 knihovnou	 a	 uživatelem,	 je	 zapotřebí	 doklad	 totožnosti	
(občanský	průkaz).	U	čtenářů	do	15	let	se	totéž	týká	zákonného	
zástupce	dítěte.

Kde nahlédnout do Knihovního řádu?
Každý	uživatel	má	právo	nahlédnout	do	plného	textu	Kni-

hovního	řádu,	který	je	dostupný	na	WWW	stránkách	knihovny,	
v	papírové	podobě	pak	přímo	v	knihovně.

Seznam nových knih:
Pro dospělé:

Ashton Žena	z	čísla	24
Beran Případy	pro	kriminálku
Berry Ztracený	řád
Bittnerová Život	s	gamblerem
Bosch Poznejte	stromy	podle	listů
Brown Počátek
Callen Ženich	v	kiltu

Grylls	Bear Hořící	andělé
Child Úplněk	vlka
Jacobs Panský	dům	1.	a	2.	díl
Lackberg Čarodějnice
Macek Saturnin	se	vrací
Mornštajnová Hana
Nesbo Macbeth
Rogall Zdraví	pro	vaše	nohy
Rooney Příběh	astronomie
Saudková Déšť
Steel Rozbouřené	vody
Viewegh Muž	a	žena
Whitton Anna	Lucemburská

Knihy pro děti:
Bentley Kouzelní	poníci
Griffiths Ztřeštěný	dům	na	stromě	-	3	díly
Groening Simpsonovi
Hecker Průvodce	přírodou	pro	děti
Hlavatá Bajky
Majaski Velká	kniha	Robloxu

Máša	a	Medvěd	5minutové	pohádky
Pospíšilová Zimní	škola	v	přírodě
Pritchett Fredy	největší	strašpytel	-	3	díly
Simon Darebák	David	a	duchové
Stelmaszyk Poklad	královny	Nefertiti
Walliams Půlnoční	gang

Provoz	knihovny	není	přes	prázdniny	nijak	omezen,	půjčovní	
doba	 zůstává	 stejná.	O	 termínu	dovolené	budete	 informováni	
na	webu	knihovny,	obecního	úřadu,	na	 infokanále	a	v	hlášení	
obecního	rozhlasu.	 Hana Uherková

Školní rok 1980/81
Přípravný	 týden	byl	zahájen	v	úterý	26.	8.	1980.	Opět	 jako	

v	minulém	roce	proběhla	příprava	učitelů	pro	nové	pojetí	a	pro-
to	se	kolektiv	učitelů	sešel	až	v	pátek	29.	8.	1980.	Bylo	provede-
no	přidělení	předmětů	a	třídnictví,	stanoveny	hlavní	úkoly	práce	

1980-81-1A
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školy.	Hlavní	zaměření	bylo	na	přechod	žáků	z	I.	stupně	ZŠ	na	
II.	 stupeň	 ZŠ	 do	 pátých	 ročníků.	 Byly	 připraveny	 co	 nejlepší	
předpoklady	 pro	 zvládnutí	 tohoto	 přechodu,	 který	 je	 problé-
mem	pedagogicko-psychologickým.

Zahájení	školního	roku	proběhlo	již	tradičně	uvítáním	žáků	
1.	ročníku	na	MNV	a	pak	krátký	projev	ředitele	školy,	zástupců	
MNV	v	tělocvičně	ZDŠ.	Pak	žáci	vyslechli	projev	ministra	škol-
ství,	byly	rozdány	školní	potřeby	a	proběhla	pedagogická	rada	
a	schůze	úseku	ROH.

Budovy	č.	158	a	č.	500	byly	vymalovány,	vzorně	připrave-
ny	školnicemi	k	zahájení	školního	roku.	Jídelna	a	kuchyň	byly	
přemístěny	do	prostor	MŠ	a	pro	družinu	a	školní	jídelnu	byla	
vymezena	 tzv.	 provizorka	 –	 tj.	 budova	 na	 školním	 pozemku.	
Na	podzim	byla	zahájena	oprava	stropu	–	rekonstrukce	tělo-
cvičny.	Byla	ukončena	do	zimních	prázdnin.	Školní	pozemek	
byl	udržován,	ale	vzhledem	k	nepřízni	počasí	nebyl	v	nejlepším	
stavu.

V	 učitelském	 sboru	 nedošlo	 k	 žádným	 změnám,	 učitelka	
L.	Turčinková	zůstala	na	MD	a	zároveň	 i	J.	Krošláková	od	½	
prázdnin.	Vzhledem	k	malému	počtu	žáků	v	9.	ročníku	byl	tento	
přeřazen	 do	 Ostrožské	 Lhoty,	 kde	 byla	 vytvořena	 jedna	 třídy	
9.	ročníku.	Vyučovat	chemii	zde	jezdil	Josef	Hrachovský	2x	týd-
ně.	Na	zástup	za	L.	Turčinkovou	přišla	učitelka	Nowaková.

Miroslava	Pavelková
1.	B Marie	Muchová
2.	A Irena	Metyšová
2.	B Drahomíra	Šálková
3.	A Olga	Šmolíková
3.	B Miroslava	Hastíková
4.	A Jiřina	Hladká
4.	B Marie	Miklendová
5.	A Ludmila	Dvořáková
5.	B Jitka	Bosáková
6.	A Marcela	Schutzová
6.	B Olga	Štochlová
7.	A Josef	Botek
7.	B Jarmila	Davídková
8.	A Dana	Hofmannová

8.	B Anna	Hašková,	vých.poradkyně

Další	 vyučující:	Vlasta	Hanáčková,	 J.	 Jančaříková,	M.	No-
waková,	J.	Blahýnková	–	vedoucí	vychovatelka,	V.	Červenáková	
–	nově	ustanovená	 skupinová	vedoucí.	Během	roku	 se	 vrátila	
L.	Turčinková,	od	1.	3.	M.	Nowaková	odešla	na	ZDŠ	Babice,	
J.	 Krošláková	 nastoupila	 v	 závěru	 školního	 roku.	 Lázeňskou	
léčbu	absolvovala	J.	Hladká,	zastupoval	V.	Remeš.

V	 letošním	školním	roce	byla	výchovná	činnost	motivována	
60.	výročím	založení	KSČ	a	volbami	do	zastupitelských	orgánů.	
Vzdělávací	činnost	se	řídila	plánem	práce.	Během	školního	roku	
se	objevily	menší	vyučovací	potíže	v	5.	ročníku.	Za	úsilí	MS,	uči-
telů	I.	stupně	a	zvýšenou	péči	ředitelství	školy	se	podařilo	tento	
stav	překonat.	V	budoucnu	bude	zapotřebí	se	důsledně	zaměřit	
na	přechod	žáků	ze	4.	ročníku	do	pátého	5.	základní	školy.

Z	 přestupků	 proti	 školnímu	 řádu	 nejčastěji	 projevuje	 za-
pomínání	pomůcek	a	nevypracovávání	domácích	úkolů.	Mimo	
školu	se	objevily	přestupky	jako	kouření,	potulování	se	po	se-
tmění.	Všechny	přestupky	byly	řešeny	s	rodiči	a	i	nadále	budou	
otázkou	práce	SRPŠ.

Inspekční	činnost	provedla	Vlasta	Klimentová	–	OŠI	se	za-
měřením	na	5.	postupný	ročník.	Výsledky	kontroly	byly	pozitiv-
ní.	Naši	školu	navštívila	i	inspektorka	Zdena	Šmatelková	–	OŠI,	
vedoucí	OPS,	hospitovala	ve	vyučovacích	hodinách,	pobesedo-
vala	s	učiteli,	s	úrovní	práce	byla	spokojená.

Mimoškolní	výchova	–	práce	se	opírala	o	činnost	práce	tříd-
ních	 učitelů,	 návštěvy	 filmových	 představení,	 besed,	 divadelní	
představení,	sportovní	činnost	a	o	práci	kroužků.	Spolupráce	se	
opírala	o	činnost	PO	SSM.	V	práci	s	talentovanými	žáky	jsme	
dosáhli	 několik	 pěkných	 umístění	 v	 okresních	 soutěžích.	 JR	
–	1.	místo	L.	Potrusilová,	8.	A,	v	krajském	kole	se	umístila	na	
7.	místě.	 JČ	–	mluvní	 cvičení	–	1.	místo	L.	Botek	–	kategorie	
8.	tříd.	M	–	6.	a	8.	místo	v	kategorii	7.	tříd,	8.	místo	v	kategorii	
8.	 tříd.	F	–	7.	místo	P.	Pijáčková,	20.	místo	P.	Galuška.	Soutěž	
o	Zemi….	5.	a	7.	místo	v	okresním	kole.	Práce	výchovné	porad-
kyně	byla	zaměřena	na	činnost	s	talentovanými	a	zaostávajícími	
žáky,	na	systém	volby	povolání	v	 jednotlivých	ročnících	se	za-
měřením	na	priority.	Tento	úsek	i	přes	značné	úsilí	VP,	třídních	
učitelů	i	ŘŠ	se	nepodařilo	splnit.

1980-81-1B.tif
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Prací	POSSM	byla	pověřena	V.	Pochylá,	která	byla	na	naší	
škole	ustanovena	okresní	radou	POSSM.	Práce	byla	zaměřena	
na	zájmově	zaměřenou	činnost.	Nejlépe	pracoval	kroužek	tu-
ristický	a	výtvarný,	další	TSM	-	kanoistika,	Svazarm.	V	souvis-
losti	s	mimoškolní	činností	proběhlo	mnoho	sportovních	akcí:	
turnaj	v	kopané	6.	–	8.	třída,	turnaj	v	ledním	hokeji	–	6.,	7.,	8.	
třída,	branně	turistický	závod	na	Modré	vodě	–	80	dětí,	party-

zánský	 samopal,	 běh	 Mladé	 fronty	 –	 okrskové	 kolo,	 dálkový	
turistický	pochod	„Přes	Bílé	Karpaty“	–	120	dětí,	dětský	den	
–	karneval.	Pracovní	činnost	byla	zaměřena	na	splnění	 sběru	
odpadových	 surovin	 a	 léčivých	 bylin,	 úprava	 parků.	 I	 nadále	
bude	zapotřebí	vytvořit	trvalý	aktiv	vedoucích	i	z	řad	starších	
občanů,	 složek	 NF.	 Proběhla	 pedagogická	 odpoledne,	 spoje-
ná	i	s	okrskovými	hospitacemi.	Na	naší	škole	proběhlo	školení	

1980-81-8A
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OPS	–	kabinet	fyziky.
Práce	SRPŠ	je	stále	zaměřena	na	pomoc	škole	materiálně,	

není	ustanovena	výchovné	komisi,	v	příštím	roce	bude	potřeba	
se	zaměřit	na	účinnou	spolupráci	třídních	důvěrníků	s	třídními	
učiteli	tím,	že	schůzky	výboru	s	ŘŠ	proběhnou	před	schůzkami	
tříd.

První pololetí 1980/81:
	Vyznamenání	–	50	žáků,	neprospělo	–	7	 žáků,	pochvaly	–	

15	žáků,	třídní	důtky	–	16	žáků.

Druhé pololetí 1980/81:
Vyznamenání	 –	 51	 žáků,	 neprospělo	 –	 2	 žáci,	 pochvaly	 –	

26	žáků,	třídní	důtky	–	13	žáků,	II.	stupeň	z	chování	–	2	žáci.
Kulturní	a	společenské	akce	–	slavnostní	shromáždění	PO-

SSM,	 oslava	 ČSLA	 –	 účast	 vojáků	 z	 posádky	 v	 Uh.	 Hradišti,	
lampiónový	průvod,	výstava	dárků	od	sovětských	pionýrů,	pro-
dejní	 výstavka	 knih,	 recitační	 soutěž	 1.	 –	 4.	 ročník,	 akademie	
k	zakončení	MČSP,	školní	kolo	soutěže	„O	Zemi….,	Puškinův	
památník,	 besídky	 žáků,	 beseda	 s	 příslušníky	 LM,	 slavnostní	
shromáždění	 žáků,	 akce	 POSSM	 o	 jarních	 prázdninách,	 sou-
těž	 v	 Piškvorkách,	 slavnostní	 předávání	 občanských	 průkazů,	
beseda	se	zaslouženými	členy	strany,	beseda	o	volbách,	kladení	

věnců	k	pomníku	padlých,	filmová	představení,	oslavy	1.	máje,	
branný	závod	Svazarmu,	akademie,	založení	KSČ,	práce	v	agi-
tačním	středisku,	slib	pionýrů,	relace	žáků	do	rozhlasu,	kreslení	
na	chodníku.	 	V	letošních	komunálních	volbách	byly	zvoleny	
za	poslankyně	Marie	Muchová	a	Miroslava	Pavelková.	Tím	byla	
oceněna	práce	našich	učitelů.	

Práce	 ROH	 má	 na	 naší	 škole	 dobrou	 tradici.	 Po	 odchodu	
Marie	Andrlové	trošku	stagnovala,	ale	s	příchodem	Jitky	Bosá-
kové	se	výrazně	zlepšila.

Pořádány	jsou	pravidelné	zájezdy	na	divadelní	představení,	
exkurzně	vzdělávací	zájezdy,	zvýraznila	se	iniciativa	členů	ROH	
na	 pracovišti.	 Jsou	 budovány	 odborné	 pracovny	 –	 přírodopis,	
učebna	hudební	výchovy,	oprava	učebny	fyziky	a	chemie,	učeb-
na	na	I.	stupni.	Přístup	pracovníků	souvisí	i	se	zvyšující	se	úrovní	
vyučovacích	hodin,	využívání	moderních	forem	práce,	efektivní-
ho	využívání	času.	Členové	ROH	myslí	i	na	oddechovou	činnost	
–	družstvo	volejbalu	hraje	pravidelně	utkání	s	okolními	ZDŠ.

Marie	 Miklendová	 byla	 za	 svoji	 veřejně	 prospěšnou	 práci	
v	oblasti	sportu	oceněna	a	prezident	republiky	ji	předal	„vyzna-
menání	za	vynikající	práci“.

Svatopluk Hofmann, ředitel školy
Zapsal Josef Hrachovský

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

Procházka po hřbitově aneb Nečekaná smrt
O	všech	jménech	na	novoveském	kněžském	hrobě	bylo	psá-

no	v	Profilu	nebo	v	knize	o	naší	obci,	zůstává	jméno	jediné:	Josef	
Šálek.	Tak	dneska	o	něm.

Rod	 Šálků	 je	 především	 rod	 chylický,	 kde	 se	 objevuje	
nedlouho	 po	 třicetileté	 válce.	 V	 19.	 století	 hrál	 v	 děiinách	
chylické	dědiny	významnou	roli,	především	na	místě	 staros-
tovském.	Z	Chylic	také	pocházel	Josefův	pradědeček	Jan	Šá-
lek,	jehož	syn	Tomáš	se	přiženil	do	Nové	Vsi,	vzal	si	Marianu	
Hlaváčovou	a	hospodařil	na	 čísle	27	 v	dědině.	Tomáš	Šálek	
měl	syna	Františka,	který	se	narodil	2.	října	1871.	Tento	Fran-
tišek	 se	9.	února	1898	oženil	 s	Kateřinou,	dcerou	Františka	
a	Mariany	Červenákových,	která	přišla	na	svět	22.	září	1879.	
A	jejich	prvorozený	syn	Josef	uviděl	světlo	světa	8.	září	1899	
na	čísle	27.	Na	svět	mu	pomáhala	porodní	bába	Marie	Malí-
ková	a	o	dva	dny	později	nesli	novorozeně	ke	křtu	kmotři	Jan	

a	Alžběta	Stuškovi,	křtil	kooperátor	Mořic	Luska.
Na	Josefův	život	zapůsobily	misie	v	Nové	Vsi,	které	v	roce	

1900	konali	členové	misijní	společnosti	redemptoristů.	Do	této	
řeholní	společnosti	pak	vstoupili	Novovešťané	Jan	Kunovjánek	
(1881-1962)	a	Cyril	Vařecha	(1882-1913)	a	v	roce	1908	jako	její	
členové	přijali	kněžské	svěcení.	A	duchovní	vliv	redemptoristů	
byl	v	Nové	Vsi	patrný	mimo	jiné	i	přítomností	Misionárních	kní-
žek,	které	byly	mezi	Novovešťany	velmi	 rozšířeny.	Navíc	Cyril	
Vařecha	byl	Josefův	příbuzný.

O	redemptoristech	je	třeba	říci	trochu	více.	Založil	je	v	první	
polovině	18.	 století	 italský	 světec	Alfons	Maria	z	Liguori.	Ná-
zev	pochází	z	názvu	Kongregace	Nejsvětějšího	Vykupitele,	slovo	
„vykupitel“	 je	 latinsky	 „redemptor“,	 odtud	 redemptoristé.	 Po	
napoleonských	válkách	se	 tato	kongregace	šířila	 i	v	našich	ze-
mích	a	zde	ji	proslavili	 její	členové	Klement	Hofbauer	z	Taso-

Pedagogický sbor 1980-81
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vic	u	Znojma	a	Jan	Nepomuk	Neumann	z	Prachatic,	oba	byli	
prohlášeni	za	svaté.	Redemptoristé	si	vzali	za	úkol	lidové	misie,	
čili	obvykle	desetidenní	intenzivní	působení	ve	farnostech.	Misie	
obsahovaly	slavení	mše	svaté,	různé	pobožnosti	a	zvláště	stavov-
ské	promluvy	pro	děti,	dívky,	chlapce,	matky	a	otce	a	podobně.	
Misie	velmi	často	měly	velký	vliv	na	duchovní	utváření	farnosti.	
Nekonali	je	pouze	redemptoristé,	ale	ti	je	měli	za	hlavní	náplň.	
Alfons	z	Liguori	se	zabýval	morální	teologií	a	oproti	předchozí	
barokní	době,	která	se	vyznačovala	v	oblasti	morálky	citlivostí	
a	empatií,	byl	svatý	Alfons	rigorista,	zvláště	ve	věcech	šestého	
přikázání.	A	tak	vedle	horlivé	práce	na	duchovní	obrodě	leckdy	
padl	na	redemptoristy	nejeden	stín	malé	citlivosti	k	problémům	
a	nedostatkům	člověka.

Na	 počátku	 20.	 století	 byli	 ovšem	 redemptoristé	 největší	
a	nejrychleji	rostoucí	řeholní	společností	u	nás.	A	tak	i	Josef	Šá-
lek	v	roce	1916	vstoupil	do	této	kongregace	a	o	rok	později,	po	
vykonaném	noviciátě,	složil	2.	srpna	1917	řeholní	sliby.	Pokračo-
val	ve	studiu	teologie,	které	se	konalo	v	Obořišti	na	Příbramsku,	
kde	 redemptoristé	 spravovali	 také	největší	 české	poutní	místo	
Svatou	Horu.	Po	vykonaném	studiu	přijal	Josef	19.	srpna	1923	
kněžské	svěcení.

Postupně	 vystřídal	 několik	 klášterů	 (Brno,	 Červenka,	 Pl-
zeň)	 a	 především	 získával	 slávu	 jako	 lidový	 misionář.	 Vyko-
nal	neuvěřitelných	118	misií,	 33	 triduí	a	13	exercičních	kurzů.	
V	polovině	30.	let	působil	v	Plzni	u	kostela	sv.	Jana	Nepomuc-
kého,	 společně	 s	 P.	 Ondřejem	 Korvasem	 z	 Moravského	 Písku	
a	 řeholním	 bratrem	 Antonínem	 Hanáčkem	 z	 Kunovic.	 V	 Plz-
ní	 vykonali	 redemptoristé	 velké	 dílo	 na	 poli	 duchovní	 obrody	
mezi	 tamním	proletariátem.	Josef	přitom	pokračoval	v	misijní	
práci.	Počátkem	prosince	1937	byl	na	misiích	(obvykle	je	koná-
vali	dva	redemptoristé	 společně)	v	malé	a	chudé	západočeské	
farnosti	 Myslív,	 kam	 je	 pozval	 tamní	 oblíbený	 farář	 Hrouda.	
Průběh	misie	vylíčil	ve	své	knize	Můj	Myslív	známý	spisovatel	
Ladislav	 Stehlík	 (Můj	 Myslív,	 Litomyšl	 1998).	 Oba	 misionáři	
byli	velmi	horliví,	ale	Josef	Šálek	byl	velmi	důkladným	zpověd-
níkem	zvláště	ve	věcech	manželské	morálky,	což	vyvolalo	neklid	
a	protesty.	V	rozrušené	atmosféře	dne	8.	prosince	Josef	Šálek	
náhle	ve	zpovědnici	zemřel.	Na	faru	přinesli	bezvládné	tělo,	po	
zaopatření	 farářem	Hroudou	následovala	 smrt.	Po	uložení	do	
rakve	zemřelému	navíc	prasklo	břicho	a	pro	převoz	se	musela	

shánět	rakev	kovová.	Podle	přání	tatínka	(maminka	zemřela	už	
v	roce	1934)	byl	P.	Josef	Šálek	pohřben	v	rodišti	farářem	Moři-
cem	Luskou	dne	12.	prosince	do	hrobu,	ve	kterém	už	odpočíval	
jiný	novoveský	redemptorista	Cyril	Vařecha.	Starší	si	pamatují	
kamenný	pomník	a	hrob	u	hlavní	cesty	s	fotografiemi	obou	kněží	
a	nápisem,	který	byl	pro	nás	děti	 těžko	 srozumitelný:	 „kněz	–	
redemptorista“.	V	osmdesátých	letech	byl	hrob	zrušen	a	jméno	
Josefa	Šálka	čteme	na	společném	kněžském	hrobě.	Připomíná	
velkého	misionáře	s	tragickým	koncem.

Vladimír Teťhal
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Jak Nová Ves dala světu příjmení Kunovjánek
Při	 vypracovávání	 rodokmenů	docházíme	k	zajímavým	po-

znatkům	v	tvorbě	příjmení	v	Nové	Vsi.	Na	začátku	18.	století	se	
mění	některá	příjmení	přidáním	koncovky	-	ák	nebo	-	k.

Jméno	 Kusý	 je	 používáno	 v	 matrice	 naposled	 2.	 listopadu	
1706,	kdy	se	Václavu	Kusému	narodil	syn	Pavel.	Od	ledna	1708	
je	již	trvale	používáno	příjmení	Kusák.

Podobně	je	to	s	příjmením	Červený,	které	lze	dokladovat	na	
rodině	Jiřího	Červeného.

30.	1.	1689	se	v	Nové	Vsi	žení	Jiří	Červený	s	Annou,	dcerou	
Kryštofa	Štěrby.

27.	12.	1689	se	narodila	dcera	Anna	rodičům	Jiřímu	a	Anně	
Červeným

1.	10.	1691	se	narodil	syn	Tomáš	rodičům	Jiřímu a Anně Čer-
veným.	Ale

16.	1.	1700	se	narodil	syn	Pavel	rodičům Jiřímu a Anně Čer-
venákovým	a	také

2.	4.	1703	se	narodil	syn	Jan	rodičům	Jiřímu	a	Anně	Červe-
nákovým.	Dál	je	již	používáno	příjmení	Červenák.	Podobě	změ-
nilo	příjmení	Šanovský	na	Šaňák	nebo	Šanák,	Prchlý	na	Prchlík.	
Ale	z	Těšinkého	vznikl	Těšina.	Vidíme,	že	příjmení	mající	tvar	
přídavného	jména	se	změnila	v	příjmení	s	tvarem	podstatného	
jména.

Složitějším	oříškem	bylo	příjmení	Kunovjánek.	Nejdřív	se	v	
matrice	objevilo	u	narození	Tomáše,	syna	Matěje	Kunovjánka,	
dne	8.	12.	1705	v	Nové	Vsi.

První zápis s příjmením Kunovjánek v matrice

Podruhé	 nacházíme	 příjmení	 Kunovjánek	 při	 zápisu	 úmrtí	
Mariany,	dcery	Jana	Kunovjánka,	která	zemřela	ve	věku	asi	2	
let	dne	13.	11.	1711.	Potom	se	v	matrikách	na	dvě	desetiletí	pří-
jmení	Kunovjánek	ztrácí.

Až	27.	1.	1732	má	svatbu	Pavel,	syn	Jana	Kunovjánka,	a	Ma-
rina	dcera	Jiřího	Mrázka.

22.	1.	1736	se	žení	Josef,	syn	Kašpara	Váverky,	a	bere	si	Ma-
rinu,	dceru	Jana	Kunovjánka.	Týž	den

22.	1.	1736	se	žení	 i	Martin,	syn	Jana	Kunovjáka,	s	Kateři-
nou,	dcerou	Jiřího	Hlaváčka.

Dne	14.	6.	1733	se	narodil	rodičům	Pavlovi	a	Marině	Kuno-
vjánkovým	syn	Jan.

A	už	9.	12.	1736	se	narodila	Marina,	dcera	Pavla	a	Anny	Ku-
novjánových.	A	nyní	už	je	příjmení	Kunovjánek	poměrně	časté	a	
je	zřejmé,	že	se	jedná	o	několik	generací	rozvětvené	rodiny.	Tito	
Kunovjánci	nám	však	v	křestních	matrikách	chybí.	Je	tu	problém.	
Pro	 rozluštění	 záhady	 máme	 velmi	 málo	 informací	 a	 nabízí	 se	
názor,	 že	 příjmení	 Kunovjánek	 vzniklo	 jako	 přezdívka	 z	 úplně	
jiného	 příjmení	 obyvatel	 Nové	 Vsi,	 kteří	 se	 sem	 přiženili	 nebo	
přistěhovali	z	Kunovic.	Bohužel,	kunovické	matriky	nám	nic	ne-
pomohou,	protože	nesahají	do	let,	která	bychom	potřebovali.
1)		Rozhodujícím	impulzem	pro	řešením	této	detektivky	byla	

návštěva	 v	 Moravském	 zemském	 ar-
chivu	 v	 Brně	 a	 prostudování	 Grun-
tovní	knihy	Chylic	z	let	1744	až	1794.	
Při	 podrobném	 zpracovávání	 při-
nesených	 podkladů	 jsme	 narazili	 na	
zajímavý	zápis	u	domu,	který	později	
dostal	číslo	36.

Zápis v Gruntovnici, který zapálil jiskru

Na	přiloženém	obrázku	vidíme	původní	zápis	z	roku	1744,	
kdy	zapsaný	Josef	Kunovjánek	a	manželka	Anna	jsou	opraveni	
na	 Štefka.	 Že	 by	 se	 Kunovjánci	 dříve	 jmenovali	 Štefkovi?	 Co	
nám	k	tomu	mohou	říct	matriky?	Narození	Josefa	Kunovjánka	
však	v	křestní	matrice	nenajdeme.
2)		Kdo	 však	 byla	 ona	 dvouletá	 Maruška	 Kunovjánková	 ze-

mřelá	13.	11.	1711,	narozená	tedy	v	roce	1709.	Kolik	otců	
Janů	mělo	dceru	Marianu	narozenou	v	roce	1709?

dítě otec příjmení matka datum 
narození

Mariana Jan Vincurek Kateřina 1709
Mariana Jan Čáp Alžběta 1709
Mariana Jan Peprný Dorota 1709
Mariana Jan Štefka Anna 24. 3. 1709
Mariana Jan Mrázek Anna 1709
Mariana Jan Zruna Alžběta 1709
Mariana Jan Peprný Zuzana 1709
Mariana Jan Hanus Kateřina 1709
Mariana Jan Fiala Barbora 1709

Máme	 9	 rodin	 a	 vyskytuje	 se	 tu	 i	 jméno	 rodičů	 Jan	 Štefka	
a	Anna.

Maruška	Kunovjánková	mohla	být	dcerou	Jana	Štefky.
3)		Gruntovní	 kniha	 Nové	 Vsi	 z	 let	 1744	 až	 1794	 u	 domu	

dnešní	číslo	22	uvádí	majitele:
Jan	Štefka	a	Barbora	v	roce	1744,
Tomáš	Kunovjánek	od	roku	1747,
Josef	Kunovjánek	od	roku	1760.

Co	na	to	matriky?
Jan Štefka a Barbora	 vdova	po	nebožtíkovi	Šebestovi	byli 

oddáni 31. 1. 1706	v	Nové	Vsi.	Narodilo	se	jim	9	dětí:	1)	Martin	
r.	1710,	2)	Jan 26. 3. 1716, 3)	Mariana	r.	1719,	4)	Jiří	r.	1721,	
5)	 Anna	 r.	 1723,	 6)	 Tomáš 5. 11. 1725,	 dvojčata	 7)	 Matouš	 a	
8)	Václav	r.	1729	a	9)	Kateřina	r.	1733.	Vždy	byli	kmotři	Matěj	
Machálek	a	manželka	Anna,	od	r.	1721	s	manželkou	Marianou.

Dne	23.	7.	1747	je	oddán	Tomáš	Kunovjánek	s	Marinou	dce-
rou	Jana	Botka,	vdovou	po	Tomáši	Farkovi,	který	zemřel	18.	1.	
1747,	dva	roky	po	svatbě,	ve	věku	28	let.

Dne 10. 2. 1747 umírá v Nové Vsi Jan Kunovjánek ve věku 
65 let a o týden později 17. 2. 1747 umírá ve věku 60 let Barbora 
Kunovjánková.

Podle	gruntovní	knihy	přebírá	novoveský	grunt,	dnešní	číslo	
22,	v	roce1747	jejich	syn	Tomáš.

Tomáš	Kunovjánek	umírá	28.	11.	1760	a	grunt	přechází	na	
Josefa	Kunovjánka.	To	je	třetí	důkaz	změny	příjmení	Štefka	na	
Kunovjánek.
4)		Jan,	syn	Jana	a	Barbory	Štefkových,	narozený	26.	3.	1716,	

se	žení	28.	7.	1737	s	Annou,	dcerou	Jana	Nedbala.	A	nyní	
doceníme	 význam	 kmotrů	 v	 zápisech	 v	 křestní	 matrice.	
Následující	tabulka	právě	díky	kmotrům	potvrzuje	změnu	
příjmení	v	rodině,	o	které	mluvíme:

Barbora	Kunovjánková	je	sestrou	Antonína	a	Mariany	naro-
zených	jako	Štefkovi,	mají	stejné	rodiče	i	kmotry.

5)	 V	 matrice	 se	 posuneme	 ještě	 kousek	 nazpátek.	 Dne	
23.	1.	1702	slavili	v	Nové	Vsi	svatbu	Matěj	Štefka	a	Dorota	
Večerkova.	Narodily	se	jim	děti,	jejichž	křestní	zápisy	jsou	
překvapivé,	viz	tabulka.

dítě otec příjmení matka datum nar. kmotři

Antonín Jan Štefka Anna 26.	5.	1739 Jiří	Andrýsek	a	Mariana

Mariana Jan Štefka Anna 24.	9.	1740 Jiří	Andrýsek	a	Mariana

Barbora Jan Kunovjánek Anna 30. 7. 1745 Jiří Andrýsek a Mariana
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Gymnastický oddíl
Postup	na	MČR	konané	v	červnu	ve	Znojmě	si	svými	výsled-

ky	na	Krajských	přeborech	zajistila	naše	současná	nejlepší	gym-
nastka	oddílu	Anna	Pavlíčková.

Ve	své	kategorii	juniorky	získala	první	místo	a	tím	i	postup	
mezi	nejlepší	gymnastky	naší	republiky.	Zde	v	silné	konkuren-
ci	obsadila	27.	místo.	Za	to	i	za	další	dosažené	výsledky	a	zisk	
medailí	patří	gratulace	a	velký	dík,	neboť	 se	na	MČR	dostala	
již	potřetí.	Tím	dobře	reprezentuje	náš	oddíl	i	celou	naši	obec.

Další	dobrá	umístění	na	Krajských	přeborech.	Zlato	získala	
v	 žákyních	 Tereza	 Holáňová,	 6.	 místo	 R.	 Kordulová,	 8.	 T.	 Ja-
noštíková,	10.	E.	Zajíčková	a	12.	Van	Minen	Lilien

V	juniorkách	získala	5.	místo	Radka	Šálková,	9.	místo	T.	Vi-
drmanová.

Tím	naše	gymnastky	zakončily	letošní	rok,	teď	se	vydaly	směr	
LVT	Soboňky,	aby	zde	pod	vedením	svých	trenérek	absolvovaly	
čtrnáctidenní	soustředění	pod	širým	nebem	v	okolí	Rohatce.

Za	velmi	dobré	výsledky	všech	paří	poděkování	 jak	jim	sa-
motným,	tak	trenérkám,	rodičům	a	sponzorům,	bez	kterých	by	
gymnastika	v	naší	obci	sotva	fungovala.

Přejeme	všech	příjemné	prázdniny	a	v	září	opět	v	tělocvičně	
na	shledanou.

Ivana Frantová

dítě otec příjmení matka datum nar. kmotři

Josef Matěj Štefka Dorota 20.	2.	1703 Martin	Vařacha	a	Kateřina

Tomáš Matěj Kunovjánek Dorota 8. 12. 1705 Martin Vařacha a Kateřina

Matěj Matěj Štefka Dorota 11.	2.	1709 Jan	Vařacha	a	Kateřina

Kateřina Matěj Štefka Dorota 16.	10.	1710 Jan	Vařacha	a	Mariana

Barbora Matěj Štefka Dorota 10.	9.	1718 Jiří	Ondračka	a	Mariana

Jan Matěj Štefka Dorota 25.	8.	1721 Martin	Herink	a	Kateřina

Z	 tabulky	 je	 zřejmé,	 že	 Tomáš,	 zapsaný	 jako	 Kunovjánek,	
měl	stejné	rodiče	a	kmotry	 jako	jeho	sourozenci,	zapsáni	 jako	
Štefkovi	a	otec	Matěj	Štefka	 je	 totožný	 s	Matějem	Kunovján-
kem,	který	zemřel	18.	12.	1741	v	Nové	Vsi	ve	věku	asi	60	roků.
6)		Dne	21.	3.	1771	zemřel	 Jan	Kunovjánek	čtvrtník	z	Nové	

Vsi	č.	50	ve	věku	50	roků	6	měsíců	21	dní,	dne	25.	8.	1721	
se	narodil	Jan	syn	Matěje	Štefky	a	Doroty.	Pohřbívající	a	
matrikář	Jan	Vykoukal,	 lokální	kaplan,	asi	 výpočtu	věku	
nedával	takovou	důležitost,	a	tak	se	o	1	rok	spletl.	Podle	

správného	 výpočtu	 se	 v	 srpnu	 r.	 1720	 žádný	 Jan	 na	 os-
trožském	 panství,	 v	 Kunovicích,	 v	 Blatnici	 ani	 v	 Hluku,	
nenarodil.

Předložili	 jsme	šest	nepřímých	důkazů,	ale	můžeme	se	sto-
procentní	jistotou	tvrdit,	že	původně	přezdívka	pro	rodinu	Šte-
fkovu	v	Nové	Vsi	dala	 světu	nové	příjmení	Kunovjánek.	Nyní	
je	v	ČR	73	Kunovjánků	a	podle	rozmístění,	které	najdeme	na	
internetu,	všichni	pochází	z	Ostrožské	Nové	Vsi.

Antonín Kusák, Vladimír Teťhal



29www.onves.cz        profil

SPORT

Poklidná sezóna
Sezóna	 2017/18	 měla	 pro	 náš	 klub	 na	 rozdíl	 od	 té	 minulé	

klidný	průběh.	Žádná	věkové	kategorii	nebyla	provázena	nervo-
zitou	z	bojů	o	záchranu,	ale	naopak	z	bojů	o	prvenství	v	soutěži.	
Do	její	jarní	části	jednotlivá	družstva,	hlavně	pak	starší	věkové	
kategorie,	vstupovala	s	cílem	udržet,	případně	vylepšit	své	pozi-
ce	z	podzimu.	Tyto	cíle	se	podařilo	naplnit	zčásti.

Družstva	přípravek	si	ve	svém	snažení	počínala	statečně,	nic-
méně	 si	 o	 příčku	 pohoršila	 a	 skončila	 shodně	 na	 šesté	 příčce	
okresního	 přeboru.	 Umístnění	 v	 tabulkách	 soutěží	 našich	 fot-
balových	nadějí	však	nejsou	podstatné	pro	jejich	fotbalový	růst.	
Mnohem	důležitější	je	jejich	zapálení	pro	hru	a	kolektiv,	ochotu	
na	sobě	pracovat	a	přenášet	 tréninkem	získané	dovednosti	do	
hry.	Po	této	stránce	si	kluci	i	jejich	trenéři	zaslouží	velkou	po-
chvalu.	Svědčí	o	tom	i	skutečnost,	že	hned	pětice	se	jich	účastní	
přípravy	v	1.	FC	Slovácko.	Tato	skutečnost	však	paradoxně	způ-
sobila	to,	že	spolu	s	přechodem	těch	starších	do	žákovské	kate-
gorie	nastal	problém	s	obsazením	družstva	starší	přípravky	do	
dalšího	soutěžního	ročníku.	Výsledkem	pak	bylo	sloučení	obou	
přípravek	a	vytvoření	jednoho	společného	družstva,	což	mělo	za	
následek	přihlášení	do	nižší	okresní	soutěže.	Trenéři	by	určitě	
s	radostí	přivítali	nové	kluky	ve	svých	řadách.

Dobře	si	vedli	ve	svých	jarních	kláních	i	žáci.	Svými	výsledky	
a	hlavně	předvedenou	hrou	si	polepšili	o	jednu	příčku	tabulky	
okresního	přeboru	a	skončili	na	čtvrtém	místě	se	ztrátou	jedno-
ho	bodu	na	místo	třetí.	Nutno	kluky	rovněž	pochválit	za	aktivní	
přístup	a	zapojení	se	hned	šestice	z	nich	do	tréninkového	i	her-
ního	procesu	s	dorostenci.	Stejně	jako	u	přípravky	i	u	žáků	na-
stal	problém	s	naplněním	počtu	hráčů	pro	další	soutěžní	ročník,	
protože	i	zde	došlo	po	odchodu	starších	k	dorostu	a	k	neúplné-
mu	doplnění	hráči	z	přípravky.	Nakonec	se	trenérům	podařilo	
dát	hráče	i	díky	uspořádání	Turnaje	tříd	ZŠ	dohromady.

Trochu	zklamání	je	cítit	z	účinkování	dorostenců.	Po	celkem	
nadějně	odehrané	podzimní	části	se	po	špatných	výsledcích	na	
jaře	posunuli	o	jednu	příčku	a	obsadili	tak	páté	místo	v	tabulce	
okresního	přeboru.	Je	pravdou,	že	došlo	k	oslabení	týmu	o	dva	
klíčové	hráče	–	 jeden	změnil	bydliště	a	druhý	byl	pro	výborné	

výkony	přeřazen	do	družstva	mužů.	Došlo	rovněž	ke	zraněním	
a	k	velké	absenci	hráčů	na	utkáních.	Tato	absence	byla	zapříči-
něna	účastí	hráčů	na	různých	společenských,	školních,	či	rodin-
ných	akcích.	Docházelo	taky	k	podcenění	přípravy	z	řad	přícho-
zích	z	družstva	žáků.	Dorostenci	asi	 jako	 jediné	družstvo	však	
nemuselo	řešit	problém	s	obsazením	pro	nový	soutěžní	ročník,	
proto	 můžeme	 očekávat	 opět	 souboje	 o	 horní	 příčky.	 Hodně	
však	bude	záležet	na	přístupu	jednotlivých	hráčů	k	tréninkovým	
a	zápasovým	povinnostem.

Družstvo	 mužů	 mohlo	 po	 letech	 odehrát	 sezónu	 uvolněně	
bez	tlaku	na	umístnění	v	tabulce.	Tentokrát	však	okresního	pře-
boru.	Uvolnění	bylo	takové,	že	stejně	jak	u	dorostenců	dochá-
zelo	k	častým	absencím,	tak	docházelo	k	tomu,	že	se	do	dresů	
musel	oblékat	i	celý	realizační	tým.	To	nastávalo	hlavně	v	závěru	
soutěže.	Nutno	dodat,	že	pokud	došlo	k	jeho	zapojení	do	hry,	
tak	 si	 počínal	 nadmíru	 dobře.	 Výsledkem	 bylo	 zlepšení	 pozic	
o	jednu	příčku	na	třetí	místo	v	konečné	tabulce.	V	současnosti	
realizační	tým	pracuje	na	doplnění	týmu	-	ať	už	mladými	či	býva-
lými	hráči,	poohlíží	se	rovněž	po	hráčích	z	okolí.

Závěrem	ještě	zmínka	o	již	zmiňovaném	8.	ročníku	Turnaje	
tříd	ZŠ,	který	se	uskutečnil	1.	6.	za	krásného	slunečného	poča-
sí	na	našem	hřišti.	Na	rozdíl	od	předešlých	sedmi	ročníků,	byl	
ten	 letošní	 provázen	 řadou	 nepředvídaných,	 ale	 oprávněných	
výsledků	mladších	ročníků.	Statečně	se	rvali	žáci	výběru	čtvrté	
třídy,	kteří	nakonec	po	výborných	výsledcích	obsadili	třetí	mís-
to.	 Poprvé	 v	 historii	 rozhodovalo	 o	 vítězství	 v	 turnaji	 celkové	
skóre,	to	mělo	lepší	při	rovnosti	bodů	družstvo	třídy	5.	B	a	stalo	
se	tak	po	zásluze	vítězem	8.	ročníku	Turnaje	tříd	ZŠ.	Stříbrné	
medaile	získali	jejich	vrstevníci	z	5.A.	Na	čtvrtém	místě	skončili	
šesťáci	a	na	pátém	sedmáci,	kteří	ve	svých	utkáních	museli	po-
strádat	tři	klíčové	hráče,	proto	jim	museli	vypomoct	i	dívky.	Nej-
lepším	 hráčem	 turnaje	 byl	 vyhlášen	 Petr	 Běhávka	 z	 vítězného	
týmu.	Všechny	týmy	obdržely	kromě	pohárů,	medailí,	diplomů	
i	tradiční	dávku	mlsů,	pochutin,	ale	taky	pozvánku	na	9.	ročník	
tohoto	již	tradičního	turnaje.

Marek Tvrdoň
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Mimořádný sportovní úspěch Ostrožská Nová Ves má mistra Evropy
V	 sobotu	 30.	 června	 2018	 se	 osm-

náctiletý	Jiří	Zalubil	stal	v	italském	Au-
ronzu	 di	 Cadore	 spolu	 s	 kojetínským	
Jiřím	 Minaříkem	 juniorským	 mistrem	
Evropy	 v	 olympijské	 disciplíně	 C2	 na	
1	000	m.	Jiří	Zalubil	z	Mařatic,	syn	bý-
valého	československého	reprezentan-
ta	 Jaroslava	 Zalubila,	 startoval	 na	 ev-
ropském	 šampionátu	 poprvé	 ve	 svých	
šestnácti	 letech	v	bulharském	Plodivu.	
O	rok	později	jel	na	mistrovství	Evropy	
v	srbském	Bělehradu	finále	na	singlka-
noi	a	na	čtyřkanoi.	Díky	úspěchu	v	Itá-
lii	čeká	nejlepšího	sportovce	okresu	za	
uplynulý	 rok	 rovněž	 start	 na	 junior-
ském	mistrovství	světa	(Plodiv).

Evropští medailisté z loděnice v Ost-
rožské Nové Vsi

Bohumil	 Kusák	 1980,	 stříbro	 na	
ME	do	23	let	v	chorvatském	Zagrebu,	
r.	2002

Pavel	 Kusák	 1992,	 stříbro	 na	 ME	
juniorů	ve	francouzském	Boulogne	sur	
Mér,	r.	2000

Monika	 Machová	 1991,	 bronz	 na	
ME	do	23	let	v	polské	Poznani,	r.	2013

Zbyněk	 Ondračka	 1972	 –	 Petr	 Po-
jezný	1975,	bronz	na	ME	v	maratonu	ve	
španělské	Murcii,	r.	1995

Všem úspěšným sportovcům blaho-
přejeme.

Vít Pjajčík

SPORT

IX. DRAČÍ MISTROVSTVÍ MORAVY  
11. - 12. 8. 2018

Kunovská	tabule	Ostrožská	Nová	Ves	–	loděnice	rychlostní	kanoistiky	

ČESKÝ	POHÁR	DRAČÍCH	LODÍ	&	DRAGON	BOAT	GRAND	PRIX	
Pá 10.8. 2018	od	14:00	–	tréninky,	20:00	kytarka	u	bufetu	

So 11.8. 2018	od	10:00	závod	na	200m,	od	14:00	závod	na	500m,	po	19:00	Slavnostní	vyhlášení,	Grill&BEER	párty	s	tradiční	country	Lofoši	
Ne 13.8. 2017 	9:00	závod	na	200,	500m	small	boat,	14:00	ukončení	

Další	informace	na:	www.dragonboat.cz,	fcb:	@DraciLodeONVBOX	

Srdečně zve posádka ONV-BOX, která bude nabitá energií z účasti na Mistrovství světa  
dračích lodí klubových posádek v maďarském Szegedu 17. - 22.7.2018.
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Orelské turnaje ve stolním tenisu – obhajoba vítězství prestižního 
turnaje na Velehradě v rámci Dnů dobré vůle!

První	sobotu	v	květnu	jsme	vyrazili	na	tradiční	turnaj	druž-
stev	do	Polné.	Oproti	 loňskému	roku	se	nám	letos	nepodařilo	
sehnat	potřebný	počet	hráčů	do	dorostenecké	kategorie,	takže	
jsme	se	zúčastnili	pouze	soutěže	žáků	a	dospělých.	Předpoklá-
daným	cílem	bylo	přivézt	nějaký	pohár,	neboť	zvláště	v	mládež-
nické	kategorii	patříme	po	dlouhá	 léta	mezi	nejlepší	družstva,	
které	se	starají	o	výchovu	talentů	v	Orelských	soutěžích.	Naše	
ostřílené	žáky	Matěje	Pšurného	a	Filipa	Marečka	doplnil	Šimon	
Svoboda,	pro	kterého	to	byl	první	velký	orelský	turnaj.	Zejména	

prvně	dva	 jmenovaní	 se	podělili	o	všechny	naše	důležité	body	
a	byli	strůjci	konečného	druhého	místa.	Nepodařilo	se	nám	sice	
obhájit	 mistrovský	 titul	 z	 loňského	 roku,	 ale	 stanovený	 cíl	 byl	
splněn.	Ani	v	dospělých	jsme	neměli	nejsilnější	možnou	sestavu,	
ale	s	o	to	větším	nasazením	jsme	se	poprali	o	postup	ze	základ-
ní	skupiny.	Nejprve	jsme	podlehli	suverénnímu	týmu	Únanova	
(jednalo	se	o	pozdější	vítěze	celého	turnaje),	ovšem	následné	vý-
hry	nad	dorostenci	Vysokého	Mýta	a	těsně	vydřeným	vítězstvím	
v	poměru	4:3	nad	Zlínem	„B“	nás	posunuly	do	finálových	bojů.	
Kromě	zápasu	s	Únanovem,	který	se	počítal	do	finálové	skupiny,	
jsme	ve	finále	nestačili	ještě	na	druhé	Ivančice	a	třetí	Zlín	„A“.	
Za	muže	nastupovali	Josef	Konečný,	Ivo	Mikoška	a	Patrik	Ram-
páček.	Nakonec	 jsme	tedy	obhájili	 stejně	 jako	v	 loňském	roce	
nepopulární	„bramborové“	medaile.

Společné	foto	Polná	2018	–	zleva:	Josef	Konečný,	Filip	Ma-
reček,	 Šimon	 Svoboda,	 Matěj	 Pšurný,	 Patrik	 Rampáček	 a	 Ivo	
Mikoška

Nejlepší	žákovská	družstva	–	první	tři	zleva:	Filip	Mareček,	
Šimon	Svoboda	a	Matěj	Pšurný

Dalším	tradičním	turnajem	bylo	klání	s	názvem:	„Propinkej-
te	se	na	Velehrad“,	kde	jsme	obhajovali	loňský	triumf.	Během	
dní	lidí	dobré	vůle	na	Velehradě	pořádá	orelské	ústředí	turnaj	

pro	6	nejlepších	družstev	ve	stolním	tenisu.	V	letošním	roce	bylo	
do	soutěže	přihlášeno	pouze	5	týmů,	takže	se	nehrála	ani	žádná	
kvalifikace.

Jelikož	nám	na	obhájení	vítězství	velmi	záleželo,	tak	jsme	vy-
rukovali	s	jednou	z	našich	nejsilnějších	možných	sestav,	a	to	Jo-
sef	Mahdalíček	ml.,	Ivo	Mikoška	a	Martin	Konečný.	V	prvních	
dvou	utkáních	jsme	se	zahřívali	a	bez	potíží	porazili	poměrem	
4:1	Šitbořice	a	4:0	Dolní	Čermnou.	Po	krátké	pauze	nás	trochu	
více	prověřilo	družstvo	Kravařů,	které	 jsme	porazili	poměrem	

4:2.	Do	posledního	utkání,	ve	kterém	se	rozhodovalo	o	celko-
vém	vítězi,	jsme	tedy	vstupovali	stejně	jako	orlové	ze	Zlína	bez	
jediné	porážky.	I	přesto,	že	naši	zlínští	přátelé	nebyli	v	nejsilněj-
ší	sestavě,	tak	jsme	tušili	tuhý	boj	o	každý	bod.	V	prvním	kole	
dvouher	jsme	Jožka	a	já	vyhráli	své	zápasy,	takže	jsme	do	čtyř-
hry	 šli	 s	 vedením	2:1.	 Jelikož	 jsme	čtyřhru	nejtěsnějším	rozdí-
lem	prohráli,	tak	před	druhým	kolem	dvouher	bylo	vyrovnáno	
a	potřebovali	jsme	ze	tří	zbývajících	zápasů	dva	vyhrát.	Nejprve	
Jožka	porazil	po	obrovském	boji	našeho	velkého	kamaráda	Pav-
la	 Vítka,	 který	 hraje	 stabilně	 divizní	 soutěž	 a	 se	 Zlínem	 letos	
postoupili	do	3.	ligy!	Potom	Martin	prohrál	svůj	zápas	v	rozho-
dujícím	pátém	setu.	Nakonec	jsem	nastupoval	já	a	opět	po	vel-
kém	boji	jsem	zvládl	pětisetový	zápas	a	získal	kýžený	čtvrtý	bod.	
Povedlo	se	nám	tedy	obhájit	loňské	vítězství.
Celkové pořadí:

1.	Ostrožská	Nová	Ves
2.	Zlín
3.	Šitbořice
4.	Kravaře
5.	Dolní	Čermná
Vítězové	na	Velehradě	zleva:	Martin	Konečný,	Ivo	Mikoška	

a	Josef	Mahdalíček	ml.
Posledním	 z	 orel-

ských	 turnajů	 je	 re-
publikový	 přebor	 jed-
notlivců,	který	 se	opět	
uskuteční	 v	 naší	 obci	
ve	sportovní	hale,	a	to	
konkrétně	 8.	 9.	 2018.	
Rád	bych	tímto	pozval	
všechny	příznivce	stol-
ního	tenisu,	aby	se	při-
šli	 podívat	 na	 výborný	
stolní	 tenis	 a	podpoři-
li	 všechny	 novoveské	
účastníky.

Ivo Mikoška
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•	Koupíme zahradu nebo pole	v	okolí	Chylic	a	ONV.	Galliovi	-	Chylice,	tel:	604	162	032.

Kulturní akce  

Červenec
22. 7.  Dechová hudba Hradčovjanka	

(Park	Sirnatých	lázní)			

Srpen 
4.- 5. 8.  Oslava  760. výročí od prv-

ní zmínky o Obci Ostrožská 
Nová Ves 

19. 8.  Dechová hudba Hradčovjanka	
(Park	Sirnatých	lázní)			

Září
2. 9.  Dechová hudba Vlčnovjané 

(Park	Sirnatých	lázní)			

8. 9.  Slavnosti vína v Uherském 
Hradišti

16. 9.  Dechová hudba Novovešťanka	
(Park	Sirnatých	lázní)

18. 9.  Podzimní beseda (Památkové	
domky)

22. 9.   Tchýně na zabití	(Společenský	
sál)	

28. – 30. 9.  Novoveské hody s právem

říjen
	 Koncert dechové hudby  

Novovešťanka 	
(Společenský	sál)	–	termín	
bude	upřesněn

16. 10.  Havelská beseda	(Památkové	
domky)	

25. 10.  Zbigniew Jan Czendlik – talk 
show POSTEL HOSPODA 
KOSTEL		

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
květen - červen 2018

70 let
	 5.	5.	 Jiří	Škaroupka	 Na	lapači	154
	 20.	5.	 Jarmila	Bezděková	 Chaloupky	166
	 16.	6.		 Ludmila	Janečková	 Příčná	809
	 19.	6.		 Pavla	Pavelková	 Záhumení	1004

75 let
	 2.	5.	 Jana	Šaňáková	 Družstevní	808
	 16.	5.	 Marie	Konečná	 Záhumení	784
	 3.	6.		 Jozef	Kačíc	 Dolní	388
	 13.	6.	 Josef	Václavíček	 Obecnice	542
	 24.	6.		 Ludvík	Ondračka	 Osvobození	123

80 let
	 5.	5.	 Růžena	Čápková	 Dědina	137
	 28.	6.		 Bohumír	Nešpor	 Krajiny	87

85 let
	 5.	5.		 Milada	Hlůšková	 Kunovská	732
	 8.	5.	 Marie	Kolísková	 Nivky	489
	 12.	5.	 Božena	Vitková	 Nádražní	220
	 28.	5.	 Antonín	Botek	 Nivky	659

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

88 let
	 15.	6.	 Božena	Zajícová	 Záhumení	400

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

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

Úmrtí
	14.	5.	 Miroslava	Petrůjová	 (1957)	 Chříb	211
	20.	6.	 Karel	Ondrovčík	 (1919)	 Dolní	525
	 7.	7.	 František	Zuzák	 (1948)	 Dědina	63

91 let
	 3.	5.	 Marie	Galušková	 Dědina	182

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

Diamantová svatba – 60 let manželství
	 28.	6.		 Ludmila	a	Jaroslav	Řezáčovi	 Nová	736

Svatba
	26.	5.		Bohdana	Poláchová	 Za	Kostelem	785
	 	 Robert	Krystek	 Za	Kostelem	785

	 2.	6.	 Petra	Basovníková	 Na	Rolách	923
	 	 Michal	Gabrhel	 Praha

	 9.	6.	 Eliška	Hochová	 Osvobození	206
	 	 Martin	Novák	 Osvobození	206

	16.	6.	 Denisa	Morbicrová	 Nová	794
	 	 Michal	Hakl	 Nová	794

	23.	6.	 Renáta	Černičková	 Slovensko
	 	 Pavel	Šišpera	 Dolní	844

Narození
	 8.	4.	 Adam	Šimon	 Zahradní	885
	17.	4.		David	Mochar	 Dědina	170
	20.	4.	 Lukáš	Margetík	 U	Svatých	1049
	21.	4.	 Sofie	Durďáková	 Kopanice	101
	27.	4.	 Tereza	Galetková	 Nivky	998
	21.	5.		Václav	Doruška	 U	Svatých	1039
	 2.	6.	 Samuel	Škvařil	 Dolní	362



Oslavy 115 let Sirnatých lázní

Loučení deváťáků

Setkání spolužáků
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