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Vážení spoluobčané,
než jsme se stačili pořádně rozhlédnout 

v roce 2018, už nám klepe na dveře rok dal-
ší. Pro některé byl rokem veselým, úspěš-
ným a radostným. Některým přinesl tento 
rok smutek, zklamání a neúspěch, ale ta-
kový je bohužel život. Také v obci se událo 
spoustu událostí, které je třeba zhodnotit.

Hned 2. leden byl významným dnem, 
jelikož byly pro veřejnost otevřeny nové pro-
story areálu obecního úřadu a knihovny. 
Prostory pošty a nového obecního úřadu 
začaly sloužit občanům.

Nová obřadní síň se stala důstojným 
místem pro konání společenských událostí, 
mezi které neodmyslitelně patří vítání ob-
čánků, svatby, setkávání spolužáků, slav-
nostní zasedání zastupitelstva a také svatby 
zlaté a diamantové. Zasedací místnost je plně využívána k jednání 
rady a zastupitelstva obce a k dalším probíhajícím jednání.

Nádherný společenský sál se stal díky nasazení kolegyň místem 
konání nespočtu divadelních představení pro všechny věkové ka-
tegorie, vystoupení dechových hudeb, cimbálové muziky, cestopis-
ných přednášek, výchovných koncertů, setkání knihovníků a sta-
rostů, promítání pohádek pro děti a dalších akcí. Svůj domov zde 
našlo ochotnické divadlo BLIC, které využívá tyto moderní prosto-
ry ke zkoušení. Knihovna spolu s výstavní síní se stala kulturním 
centrem obce a po otevření moderních prostor se v knihovně nepůj-
čují jenom knihy, ale konají se zde různé přednášky, výstavy obrazů 
a fotografií. Také si můžete posedět v čítárně u kávy nad knihou či 
časopisem. Důkazem toho je značný nárůst čtenářů a návštěvníků 
knihovny - jejich počet se navýšil o 100.

Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnankyním a za-
městnancům obecního úřadu za obrovské pracovní nasazení při 
zahájení fungování obecního úřadu v nových prostorách.

Naše obec je obcí s kulturním životem, je třeba zmínit pořádání 
dalších kulturních akcí, jež se konaly v letošním roce.

Vše to začalo třemi tradičními plesy. V měsíci dubnu se konaly 
oslavy 10. výročí založení ženského pěveckého sboru Denice a 20. 
výročí založení dětského souboru Pomněnka. Následoval košt sli-
vovice. V květnu proběhly oslavy 115 let založení Sirnatých lázní, 
poté již tradiční Lázeňské zpívání a na začátku prázdnin folklorní 
odpoledne Vitaj, léto, s písničkú.

Rok 2018 byl ve znamení oslav 760. výročí první zmínky o naší 
obci. Občané měli možnost toto výročí oslavit první srpnový víkend, 
kdy proběhlo slavnostní zasedání zastupitelstva obce, kde byli 4 ob-
čané naší obce oceněni medailí starosty. V ten den také proběhlo 
kulturní odpoledne se všemi složkami folklorní soubor Novovešťan, 
zacvičila Kateřinka Lažková, zazpívala Terezka Hůsková a zahrála 
dechová hudba Novovešťanka. Slavnostní den pokračoval na fot-
balovém hřišti utkáním Nová Ves versus Chylice. A večer toto vese-
lí „dozdobila“ taneční zábava s kapelou Dolinečka ze Sudoměřic. 
V neděli pak proběhla mše svatá a odpoledne příjemné posezení 
s cimbálovou muzikou Novoveská banda a lidovým vypravěčem.

Po dlouhém horkém létu následovalo folklorní září, kdy se 
Novovešťané a Chyličané oblékli do krojů hned dvakrát. Poprvé 
hrdě kráčela stovka krojovaných za vlajkou Ostrožské Nové Vsi 
v průvodu na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Podruhé 
na hody, kdy se do našich nádherných krojů obleklo téměř 40 
párů. Byli mezi nimi dokonce i takoví, kteří nikdy v kroji ne-
chodili, aby podpořili letošní stárky. Stárkovství se na jedničku 
zhostili Blanka Španělová a Jirka Galuška. Všichni dohromady 
jsme měli možnost prožít oslavu svátku sv. Václava a užít si neo-
pakovatelnou atmosféru novoveských hodů s právem.

Na koci října jsme si připomněli 
100. výročí vzniku Československé 
republiky pietním aktem v Parku hr-
dinů. V měsíci prosinci jsme kulturní 
dění uzavřeli tradičním Adventním 
zpíváním spolu s rozsvícením stromu 
a také Adventním večerem Marie Ze-
lené.

Všem organizátorům veškerých kul-
turních akcí, všem účinkujícím a také 
divákům patří také poděkování.

Ráda bych vzpomněla činnost 
i ostatních spolků, jak společenských, 
tak sportovních. Je třeba všem poděko-
vat za vzornou a úspěšnou reprezentaci 
naší obce v republikovém, ale i meziná-
rodním měřítku. Obrovské poděkování 
patří všem trenérům sportovních spolků 

a vedoucím všech zájmových spolků - především za to, že se věnují 
dětem a mládeži. A v neposlední řadě všem správcům a obětavým 
lidem, kteří se starají o památkové domky, fotbalové hřiště, kanoi-
stický areál, hasičskou zbrojnici a sportovní halu.

V letošním roce se v naší obci žilo nejenom kulturně, společen-
sky a sportovně, ale také se zde budovalo. Co se týká investičních 
akcí, byl letošní rok složitý především pro občany ulice Záhumení 
a Obecnice, kde se v době od dubna do září rekonstruovala ka-
nalizace a poté nová místní komunikace. Další akcí byla oprava 
fasády hasičárny a oprava Chylické zvonice. V letošním roce byla 
také dokončena 1. etapa výstavby víceúčelového hřiště. V měsíci 
listopadu a prosinci byla v bezprostřední blízkosti čistírny odpad-
ních vod postavena nová trafostanice.

Za to, co se podařilo a daří realizovat naší obci, patří podě-
kování bývalému vedení obce, všem zastupitelům, všem, kteří se 
podíleli na přípravě, průběhu a realizaci těchto akcí. A samozřejmě 
nesmíme zapomenout poděkovat všem občanům, kteří bydlí v blíz-
kosti realizovaných akcí za trpělivost a shovívavost.

Nejdůležitější událostí letošního podzimu byly komunální vol-
by. Všichni občané měli možnost vyjádřit svými hlasy spokojenost 
nebo nespokojenost s děním v naší obci. Sami občané jste vybrali 
své zástupce a postavili je do pozice zastupitelů. Před samotným 
ustavujícím zastupitelstvem probíhala povolební vyjednávání ví-
tězné strany se všemi kandujícími uskupeními o sestavení vedení 
obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z ostatních uskupení neměl zá-
jem pracovat ve vedení obce, zastupitelstvem ze svých řad byla zvo-
lena uvolněná starostka a 2 neuvolnění místostarostové a radní, 
všichni ze Strany svobodných občanů. Dne 31. 10. letošního roku 
snad skončilo povolební politikaření a začalo období práce v no-
vém volebním období. Doufám, že skončilo období kritizování, 
urážení a nadávek, někdy velmi nevybíravým a vulgárním způso-
bem. Věřím, že nové zastupitelstvo naváže na předchozí zastupi-
telstvo a bude pokračovat v budování obce obdobným způsobem 
jako doposud. Také budeme pokračovat ve spolupráci se školami, 
s podnikateli a firmami v obci a nejbližším okolí. Zajisté budeme 
podporovat sportovní, kulturní a zájmové spolky. Také se budeme 
těšit na vaše názory, připomínky, konstruktivní kritiku a hlavně na 
komunikaci s vámi. Nebojte se za námi přijít a problémy zkusit ře-
šit. Obecní úřad má pro vás dveře otevřené. Zvolili jste si nás a my 
jsme tu skutečně pro vás.

Milí spoluobčané, dovolte mi závěrem roku, abych vám popřá-
la klidný zbytek adventních dnů, radostné a pohodové Vánoce pro-
žité v kruhu svých nejbližších a v novém roce hodně zdraví, štěstí 
lásky a spokojenosti. 

 Jaroslava Bedřichová

Slovo starostky 

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 31. 10. 2018 se konalo  

1. ustavující zasedání Zastupitelstva 
obce Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo obce:
Stanovuje v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., 
o  obcích  (obecní  zřízení)  ve  znění 
pozdějších  předpisů  počet  členů  rady 
obce: 5.
Určuje funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni: starosta
Volí
•  paní  Ing.  Jaroslavu  Bedřichovou  do 

funkce starostky obce Ostrožská Nová 
Ves,

•  pana  Ing.  Jaromíra  Lažka  do  funkce 
neuvolněného místostarosty obce Os-
trožská  Nová  Ves  s  tím,  že  starostu 
zastupuje  v  době  jeho  nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta nevykonává 
funkci,

•  pana  Marka  Juráska  do  funkce  neu-
volněného místostarosty obce Ostrož-
ská Nová Ves

•  do funkce člena Rady obce Ostrožská 
Nová Ves: pana Ing. Miroslava Kosíka 
a pana Ing. Martina Tischera

Schvaluje
•  v souladu s ustanovením § 96 zákona 

č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zří-
zení)

•  ve  znění  pozdějších  předpisů  jedna-
cí  řád  zastupitelstva  obce  Ostrožská 
Nová Ves,

•  v  souladu  s  ustanovením  §  72  a  §  84 
odst.  2  písm.  n)  zákona  č.  128  /  2000 
Sb.,

•  o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, a v souladu s ustanovením § 2 odst. 
2 nařízení vlády č.37/2003 Sb., měsíční 
odměny  za  výkon  funkce  neuvolně-
ným členům zastupitelstva obce:

člen zastupitelstva obce  
ve výši   1.690,- Kč,
člen rady obce ve výši  6.758,- Kč,
předseda výboru a komise  
ve výši   3.379,- Kč,
člen výboru nebo komise  
ve výši  2.816,- Kč,
neuvolněný místostarosta  30.412,-Kč,
s tím, že odměna bude vyplacena za nej-
vyšší vykonávanou funkci v zastupitelstvu 
obce a bude poskytována od 1. 11. 2018.

•  na  základě  ustanovení  §  6  odst. 
1  písm.  c)  a  odst.  5  písm.  a)  a  f)  zá-
kona č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zá-
kon)  v  aktuálním  znění  a  ustanovení 
§ 35 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. y) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v aktu-
álním znění stanovuje starostku obce 
Ing.  Jaroslavu  Bedřichovou  určeným 
zastupitelem pro územní plánování.

Z jednání rady obce
Dne 9. 10. 2018 se konalo  

96. zasedání rady
Rada schvaluje:
•  schvaluje  podpis  Smlouvy  o  nájmu 

prostor  sloužících  k  podnikání  na 
Sportovní hale, Dědina 1012, Ostrož-
ská Nová Ves s panem Ing. Tomášem 
Margetíkem,

•  podpis  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí 
o  zřízení  věcného  břemene  rozšíře-
ní  kabelové  sítě  NN,  kabelový  pilíř 
na  pozemcích  parc.  č.  5618/1  a  5623 
v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves za 
cenu 12 100 Kč vč. DPH zaslanou spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s.,

•  schvaluje  podpis  Smlouvy  o  smlouvě 
budoucí  o  zřízení  věcného  břemene 
venkovní  vedení  VN,  betonový  pod-
pěrný  bod,  uzemnění  na  pozemcích 
parc. č 755/1 a 754/9 v k. ú. a obci Os-
trožská Nová Ves za cenu 6 050 Kč vč. 
DPH zaslanou společností E.ON Dis-
tribuce, a. s.,

•  podpis Smlouvy o převodu práv a po-
vinností  z  územního  souhlasu  „Roz-
šíření  distribuční  sítě  VN  ČOV“  na 
pozemcích parc. č. 755/1 a 754/9 v k. 
ú.  Chylice  obce  Ostrožská  Nová  Ves 
zaslanou  společností  E.ON  Distribu-
ce, a. s.,

•  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na „Sta-
vební  úpravy  místní  komunikace 
ul.  Záhumení“  zaslaný  společností 
STRABAG a. s., kterým se cena díla 
snižuje o 37 471,30 Kč vč. DPH,

•  žádost pana Pavla Juráska o ukončení 
nájemní  smlouvy  na  pronájem  části 
pozemku  parc.  č.  5037  v  k.  ú.  a  obci 

Ostrožská  Nová  Ves  ze  dne  30.  4. 
2011.  Rada  obce  ukládá  sepsat  s  ža-
datelem  dohodu  o  ukončení  nájmu. 
Rada  obce  pověřuje  starostu  podpi-
sem dohody o ukončení nájmu,

•  žádost  pana  Pavla  Juráska  o  ukon-
čení  nájemní  smlouvy  na  pronájem 
pozemků parc.  č.  10562 a 7895 v k. 
ú. a obci Ostrožská Nová Ves ze dne 
14. 6. 2017. Rada obce ukládá sepsat 
s žadatelem dohodu o ukončení ná-
jmu.  Rada  obce  pověřuje  starostu 
podpisem  dohody  o  ukončení  ná-
jmu,

•  Rozpočtové  opatření  č.  8  k  rozpočtu 
obce 2018 týkající se navýšení příjmu 
za splátky fondu bydlení, příjem z pro-
deje hasičského auta, navýšení výdajů 
na pořízení pomůcek žákům 1.  třídy, 
opravy na domečku u kostela, opravy 
rozhlasu a sloupu veřejného osvětlení 
a  nákup  stravenek  pro  zaměstnance 
obce.  Rada  obce  ukládá  informovat 
o  RO  č.  8  zastupitele  na  nejbližším 
jednání zastupitelstva obce,

•  ve  funkci  zřizovatele příspěvkové or-
ganizace  Výroční  zprávu  za  školní 
rok  2017/2018  zaslanou  ředitelkou 
ZŠ  Mgr.  Alenou  Horákovou.  Rada 
obce ukládá předložit Výroční zprávu 
na  nejbližším  jednání  zastupitelstva 
obce.

Rada ukládá:
•  postupovat při zápisu do Centrálního 

registru v souvislosti s uplynulými vol-
bami do zastupitelstva obce dle poky-
nů Ministerstva spravedlnosti, Odbo-
ru střetu zájmů.

Dne 23. 10. 2018 se konalo  
97. zasedání rady

Rada schvaluje:
•  podpis  Smlouvy  o  zřízení  věcného 

břemene na parc. č. 2077/5 v k. ú. Os-
trožská Nová Ves pro stavbu „REKO 
MS  –  Lhotská  +1-  plynovod“  zasla-
nou společností Grid Services, s. r. o. 
za cenu 306 Kč vč. DPH,

•  podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
na  akci  „Stavební  úpravy  místní  ko-
munikace  ulice  Obecnice“  zaslanou 
společností PORR a. s. Celková cena 
díla se snižuje o 258 115,74 Kč na cel-
kových 3 359 222,80 Kč vč. DPH,

•  podpis  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-
skytnutí  návratné  finanční  výpomoci 
z rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves 
ve výši 14 715 Kč s panem Igorem Ži-
gou  určené  pro  úhradu  nákladů  pro 
připojení elektřiny. Půjčka bude spla-
cena do 7/2019,

•  finanční  dar  ve  výši  1  000  Kč  panu 
Ludvíku  Hessovi,  předsedovi  Baby-
box pro odložené děti – STATIM, z. s. 
na pořízení dalšího babyboxu,

•  zařazení  žádosti  manželů  Peprní-
kových  do  seznamu  nemovitostí 
ke  Směrnici  č.  1/2018  k  příspěvku 
na  rekonstrukci,  demolici  s  násled-
nou výstavbou nového RD či výstavbu 
nového  RD  v  již  zasíťovaném  území 
– manželé Peprníkovi žádají o příspě-
vek na výstavbu nového RD na histo-
ricky zasíťovaném pozemku,

•  upravený  odpisový  plán  příspěvkové 
organizace Mateřská škola Ostrožská 
Nová Ves na rok 2018,

Monika Pleváková
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•  upravený  odpisový  plán  příspěvkové 
organizace Základní škola Ostrožská 
Nová Ves na rok 2018,

•  návrh  programu,  termín  a  místo  ko-
nání  ustavujícího  zasedání  Zastupi-
telstva obce Ostrožská Nová Ves. Ter-
mín byl stanoven na 31. 10. 2018 v 18 
hodin ve Společenském sálu.

Rada neschvaluje:
•  žádost  paní  Evy  Pechové  o  povolení 

přístavby  předsíně  před  RD  č.  p.  92 
na parc. č. 5118/1 z důvodů uložených 
inženýrských sítí v daném pozemku.

Rada bere na vědomí:
•  oznámení o zahájení řízení k udělení 

výjimky z ochranných podmínek ohro-
žených  zvláště  chráněných  živočichů 
čmeláka  zemního  zaslané  Krajským 
úřadem Zlínského kraje, odborem ži-
votního prostředí a zemědělství,

•  informaci  Krajského  pozemkové-
ho  úřadu  pro  Zlínský  kraj,  pobočka 
Uherské  Hradiště  o  pozemkových 
úpravách v k. ú. Ostrožská Nová Ves. 
Rada obce ukládá oslovit další vlast-
níky  pozemků  v  daném  k.  ú.  Rada 
obce  ukládá  průběžně  informovat 

radu  obce  o  procentuálním  podílu 
všech evidovaných žádostí,

•  zprávu  o  posouzení  kvalifikace,  po-
souzení  a  hodnocení  nabídek  na  ve-
řejnou  zakázku  na  stavební  práce 
„Ostrožská  Nová  Ves,  Obec,  ČOV, 
NN+VN+TS“.  Rada  obce  rozhod-
la  o  přidělení  zakázky  firmě  Kuča-
ba  Energomontáže  Hodonín  s.  r.  o. 
za cenu 639 462 Kč vč. DPH,

•  rezignaci na mandát zastupitele obce 
Ostrožská  Nová  Ves  zaslanou  Ing. 
Pavlem Botkem. Na uprázdněný man-
dát nastoupí Ing. Ivo Mikoška.

Rada ukládá:
•  projednat žádost o stanovení určené-

ho  zastupitele  pro  územní  plánování 
na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
obce. Rada obce doporučuje stanovit 
zástupcem obce pro územní plánová-
ní zvoleného starostu obce,

•  zajistit  přípravné  zemědělské  práce 
pro  výsadbu  „Včelí  louky“  v  lokalitě 
u lázní dle žádosti Základní organiza-
ce Českého svazu včelařů, z. s.,

•  provést místní šetření v souvislosti s žá-
dostí  společnosti  Tomava,  s.  r.  o.  za-

stoupenou  panem  Václavem  Hélem 
o zatrubnění a zbudování přejezdu přes 
příkop  u  cesty  k  lázním  z  důvodů  do-
stupnosti při údržbě zatravněných ploch, 
dřevin a keřů. Rada obce ukládá zajistit 
nejvhodnější vyřešení dané žádosti.

Starosta a rada obce berou na vědomí:
•  rezignaci na mandát zastupitele obce 

Ostrožská Nová Ves zaslanou slečnou 
Lucií Kučerovou,

•  rezignaci  na  postavení  náhradníka 
na  uprázdněný  mandát  v  zastupitel-
stvu  obce  Ostrožská  Nová  Ves  pro 
funkční  období  2018-2022  zaslanou 
panem Jaroslavem Peprníčkem,

•  rezignaci  na  postavení  náhradníka 
na  uprázdněný  mandát  v  zastupitel-
stvu  obce  Ostrožská  Nová  Ves  pro 
funkční  období  2018-2022  zaslanou 
paní Bc. Sylvou Nedbalovou,

•  rezignaci  na  postavení  náhradníka 
na uprázdněný mandát v zastupitelstvu 
obce Ostrožská Nová Ves pro funkční 
období 2018-2022 zaslanou paní Jitkou 
Zalubilovou.  Na  uprázdněný  mandát 
nastoupí pan Marek Jurásek.

 Monika Pleváková

Z jednání rady obce
Dne 5. 11. 2018 se konalo  

1. zasedání rady
Rada schvaluje:
•  návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene 
na  parc.  č.  5105/1  v  k.  ú.  Ostrožská 
Nová  Ves  a  2219  v  k.  ú.  Chylice  pro 
stavbu „Kabelové vedení NN“ za cenu 
2 178 Kč vč. DPH zaslaný společností 
M Plus elektro s. r. o.,

•  podpis  Smlouvy  o  dílo  ke  stavebním 
pracím  „Ostrožská  Nová  Ves,  Obec, 
ČOV, NN+VN+TS“ za cenu 528 481 
Kč bez DPH zaslanou společností Ku-
čaba Energomontáže Hodonín, s. r. o.,

•  prodloužení nájemní smlouvy na RD 
č.  p.  344  s  paní  Hanou  Herákovu. 
Rada  obce  ukládá  prověřit,  zda  byly 
na  plynovém  topení  v  nemovitosti 
provedeny patřičné revize,

•  žádost  paní  Bc.  Marie  Kusákové 
o bezplatný pronájem sportovní haly 
za  účelem  konání  maškarního  odpo-
ledne pro děti v termínu po některém 
z plesů konaných v hale v roce 2019,

•  žádost o finanční dar ve výši 2 000 Kč na 
pořádání Mikulášského večera pro děti 
zaslanou paní Veronikou Ivanovou,

•  poskytnutí  jednorázového finančního 
daru za rok 2018 pro starobní a inva-
lidní důchodce s nejnižšími příjmy,

•  Rozpočtové opatření  č. 9 k  rozpočtu 
obce  2018  týkající  se  dotace  z  Mini-
sterstva  školství  ČR  určené  pro  ZŠ, 
navýšení  daně  z  příjmu  FO,  příjmu 
od  společnosti  EKO-KOM  za  sepa-

raci odpadů, navýšení výdajů za spo-
třebu  elektrické  energie  a  navýšení 
finančních  darů  obyvatelům  obce. 
Rada  obce  ukládá  informovat  o  RO 
č. 9 zastupitele na nejbližším jednání 
zastupitelstva obce,

•  vyplacení odměny při skončení funkč-
ního  období  bývalému  starostovi 
obce.  Rada  obce  ukládá  vyplatit  od-
měnu ve dvou splátkách.

Rada bere na vědomí:
•  oznámení o zahájení řízení k udělení 

výjimky z ochranných podmínek ohro-
žených  zvláště  chráněných  živočichů 
medvěda  hnědého  zaslané  Krajským 
úřadem Zlínského kraje, odborem ži-
votního prostředí a zemědělství,

•  informaci  ředitelky  MŠ  o  uzavření 
mateřské školy dne 13. 11. 2018 z dů-
vodů  přerušení  dodávky  elektrické 
energie.

Rada doporučuje:
•  zařadit do rozpočtu pro další období 

žádost o zbudování příjezdové komu-
nikace  a  veřejného  osvětlení  u  RD 
manželů Janíkových.

Dne 19. 11. 2018 se konalo  
2. zasedání rady

Rada schvaluje:
•  Dodatek č. 1,  týkající  se prodloužení 

nájemní smlouvy na pronájem prostor 
sloužících k podnikání na adrese Dě-
dina 161 panu Josefu Čajkovi do 31. 
12. 2019. Rada obce pověřuje starost-
ku podpisem dodatku,

•  podpis  Smlouvy  o  nájmu  části  po-
zemků parc . č. 1345/1 a 1345/3 v k. ú. 
a obci Ostrožská Nová Ves paní Evě 
Pechové  na  dobu  určitou  do  31.  5. 
2019  za  cenu  500  Kč  za  6  měsíců. 
Rada obce ukládá zajistit, aby nájem-
ce  udržoval  pořádek  v  bezprostřed-
ním okolí pronajatých prostor,

•  podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu 
části  pozemku  parc  č.  2421/1  v  k.  ú. 
Chylice s paní Ing. Jiřinou Fládrovou 
za cenu 108 Kč/rok vč. DPH,

•  podpis Dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu 
pozemků se společností Ostrožsko, a. s.,

•  žádost  o  pronájem  parkovacího  mís-
ta  č.  2  v  ulici  Sadová  panu  Romanu 
Kotačkovi.  Rada  obce  ukládá  sepsat 
s  žadatelem  Přihlášení  k  místnímu 
poplatku  za  užívání  veřejného  pro-
stranství,  poplatek  za  parkování  se 
stanovuje dle rozhodnutí rady obce ve 
výši 1 200 Kč/rok.

•  žádost o poskytnutí finanční odměny 
pro  ředitelku  mateřské  školy  za  rok 
2018,

•  poskytnutí nepeněžitého daru na ple-
sy  a  soutěže  pořádané  v  Ostrožské 
Nové Vsi v roce 2019 do výše 1000 Kč 
a na ples obce a SRPŠ do výše 5 000 
Kč.  Rada  obce  schvaluje  poskytnutí 
věcného daru do tomboly ve výši 500 
Kč na plesy konané v roce 2019 mimo 
obec Ostrožská Nová Ves,

•  termín a program 2. zasedání Zastu-
pitelstva  obce  Ostrožská  Nová  Ves, 
které  se  bude  konat  dne  6.  12.  2018 
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od 17 hodin v zasedací místnosti obec-
ního úřadu. Rada obce ukládá  infor-
movat  občany  způsobem  obvyklým 
o termínu konání zastupitelstva obce,

•  cenovou  nabídku  na  realizaci  pře-
mostění  příkopu  na  pozemku  parc. 
č. 4563/1 v k. ú. Ostrožská Nová Ves 
ve  výši  17  908  Kč  vč.  DPH  zaslanou 
společností Tomava, s. r. o.,

•  příkazce operace starostu obce a správ-
ce rozpočtu místostarostu obce.

Rada bere na vědomí:
•  návrh výstavního plánu v galerii obec-

ního  úřadu  pro  rok  2019  předložený 
panem Janem Botkem.

Rada ukládá:
•  pozvat  žadatele  o  povolení  umístění 

vodoměrné  šachty  na  pozemku  parc. 

č.  95  v  k.  ú.  Chylice  Ing.  Lubomíra 
Šlosara na další jednání rady obce,

•  pozvat žadatele o povolení využití cy-
klostezky pro účely IZS Ing. Lubomí-
ra Šlosara na další jednání rady obce,

•  pozvat  žadatele  o  povolení  provede-
ní  terénních  úprav  na  parc.  č.  2624 
a 2635 v k. ú. Chylice, které má pro-
najaté  od  Obce  Ostrožská  Nová  Ves 
Ing. Lubomíra Šlosara na další jedná-
ní rady obce,

•  stanovit na dalším  jednání  rady obce 
podmínky  pro  umístění  reklamních 
cedulí  místních  podnikatelů  na  po-
zemcích ve vlastnictví obce,

•  předložit Návrh rozpočtu ZŠ Ostrož-
ská Nová Ves na rok 2019 na nejbliž-
ším jednání zastupitelstva obce,

•  předložit Návrh rozpočtu MŠ Ostrož-
ská Nová Ves na rok 2019 na nejbliž-
ším jednání zastupitelstva obce,

•  předložit Návrh rozpočtu obce na rok 
2019 na nejbližším jednání zastupitel-
stva  obce.  Rada  obce  ukládá  vyvěsit 
ve stanoveném termínu na úřední des-
ku Návrh rozpočtu na rok 2019.

Rada pověřuje:
•  starostku  jednáním  o  partnerství 

a  spolupráci  se  zapsaným  spolkem 
Moravská stezka z. s., Náves Svobody 
8/14,  Olomouc  týkající  se  propagace 
cyklostezky v obci a  informovat  radu 
obce o podmínkách spolupráce.

Monika Pleváková

Kulturní akce
Leden 6. 1.   Pověsti staré a české - divadlo pro děti, Společenský sál

  13. 1.   Cestovatelská beseda - Petra Jelénková, Společenský sál
  19. 1.   Ples Základní školy Ostrožská Nová Ves

Únor  2. 2.   Hasičský ples
  14. 2.   Talk show Zbigniew - Jan Czendlik, Společenský sál
  16. 2.   Vodácký ples

Březen 3. 3.  Jak Anička o masopustu ke štěstí přišla – pohádka pro děti, Společenský sál

Ohlédnutí za podzimním setkáním seniorů
Byl krásný podzimní den – 11.  října 2018 a v  sále Orlovny 

se konalo  tradiční  setkání  seniorů. Sešlo  se na 120 našich ob-
čanů  starších  75  let.  Moderování  se  ujala  paní  místostarostka 
Jaroslava Bedřichová, která přítomné srdečně přivítala. Omlu-
vila předsedkyni SPOZ Světlanu Mitáčkovou, obvodního léka-
ře Jaromíra Mrazíka a pana faráře P. Josefa Kuchaře z důvodu 
pracovních povinností. Seznámila přítomné s událostmi, co se 
všechno  v  naší  obci  udělalo,  jaké  akce  ještě  pokračují.  Po  je-
jím vystoupení přispěchal za seniory pan starosta Pavel Botek, 
pozdravil  seniory  a  informoval  o  dalších  akcích  v  obci.  Všem 
pak popřál hlavně zdraví, pohodu a příjemné setkání. Po jeho 
vystoupení přišly se svým hodovým pásmem pozdravit přítomné 
děti  z  mateřské  školy  pod  vedením  paní  ředitelky  a  paní  uči-
telek.  Vystoupení  nejmenších  je  vždy  milé,  příjemné  a  ženám 
i  nějaká  slzička  ukápne.  Pak  následoval  se  svým  vystoupením 
soubor Včelínek pod vedením Barbory Horsákové a Marie Ku-

čerové. Taktéž jejich účinkování bylo velmi pěkné. Dalším pří-
jemným vystoupením byly Denice a nesměli chybět Krasavci, na 
které  se přítomní  taktéž  těšili. K poslechu a k  tanci hrál  jako 
vždy pan František Koryčanský. Samozřejmě  si  seniorky a  se-
nioři  zatančili,  což  pořadatele  velmi  těší.  Byl  čas  na  povídání 
o věcech minulých, o dnešních událostech, a dokonce na bohaté 
občerstvení. Vedení obce a paní Eva Stránská přítomné obchá-
zeli, aby si s nimi popovídali. Celé odpoledne panovala příjemná 
nálada. Děkujeme manželům Lukášovým, manželům Hrachov-
ským, pracovníkům pekárny Foršner, paní Hance Glacové, paní 
Petře Machové, paní Zdence Červenákové a paní Dáši Botkové, 
kteří obětavě přichystali občerstvení, zázemí na Orlovně, za ob-
sluhu a úklid. Velký zájem seniorů pořadatele velmi těší a věří, 
že za rok se ve zdraví všichni sejdeme.

Miroslava Vajdíková
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Znovuotevření zvonice v Chylicích
Dne 21. října 2018 se sešli občané, hlavně Chyličané, aby byli 

přítomni  znovuotevření kapličky v Chylicích. V měsíci květnu 
byla  zahájena  rozsáhlá oprava Chylické zvonice, kde  se  řešilo 
hlavně vlhnutí. Vše se ale podařilo opravit a v říjnu byly opravy 
ukončeny.

Kromě občanů se akce zúčastnil starosta obce Pavel Botek, 
pan P. Josef Kuchař, který kapličku vysvětil a paní místostarost-
ka Jaroslava Bedřichová, která přednesla projev.
Cituji:
„Vážení občané, milé Chyličanky a Chyličané,
je  mi  potěšením  a  ctí  promluvit  při  znovuotevření  obnovené 
chylické zvonice a nové požehnání sochy Panny Marie Lurdské, 
která po restaurování bude opět zdobit kapličku v chylické zvo-
nici.

Rádi bychom věděli o této zvonici více, ale bohužel, nevíme, 
kdy byla postavena. Na starých mapách není zobrazena, soupis 
křížů a soch ze 30. let 19. století o ní taky nemluví, ale je jisté, 
že nějakou zvonici Chylice musely mít už z důvodů bezpečnost-
ních,  čili  protipožárních.  Často  se  jednalo  o  dřevěný  sloup  se 
stříškou, pod kterou byl umístěn zvonek. Dnešní zvonici může-
me datovat jen přibližně, do doby kolem roku 1900. Taková je 
architektura a styl stavby. Napovídá tomu i skutečnost, že v té 
době měly Chylice řadu vážených a schopných starostů, jako byl 
Jan Vitek z čísla 136, který byl v letech 1878 – 1884 poslancem 
Moravského zemského sněmu, František Šálek z čísla 39, který 
své schopnosti projevil nejen ve čtrnáctiletém starostování v le-
tech  1887  až  1901,  a  Tomáš  Hradil  byl  z  čísla  8,  který  staros-
toval v první dekádě 20. století. Hradil byl obětavým mecená-
šem, moudrým a zbožným mužem, usiloval o povznesení Chylic 
a z toho důvodu chtěl, aby v obci byla postavena vlastní chylická 
škola. Se jménem kteréhokoliv z těch tří starostů se může po-
jit stavba dnešní zvonice. Když mluvím o velkých osobnostech 
mezi starosty v Chylicích, nemohu nezmínit, že zde v blízkosti 
zvonice, se narodila další významná osobnost, František Myklík. 
Narodil se na čísle 13 dne 14. září 1853 jako syn třetináka Fran-
tiška Myklíka a jeho manželky Barbory, rozené Bartysové. Byl 
učitelem, na počátku 20.  století, v  letech 1901 – 1922,  řídícím 
novoveské  školy.  Jeho  význam  však  daleko  překročil  hranice 
obce tím, že byl i významným regionálním archeologem. O jeho 
významu by mohl dlouze mluvit archeolog Luděk Galuška, ano, 
rod Galuška je vlastně také starý rod chylický.

Socha  Panny  Marie  Lurdské  sice  není  žádnou  uměleckou 
památkou, ale má svůj význam pro Chylice  samotné. Patří do 
zdejší zvonice po řadu desetiletí. Snad si někdo ještě vzpomene, 
kdo  ji  do  zvonice  daroval.  Není  to  nikde  zapsané.  Mariánské 
zjevení v Lurdech v polovině 19. století bylo silným podnětem 
pro  růst  a  upevnění  lidové  zbožnosti.  Pannu  Marii  Lurdskou, 

jejíž socha chylickou zvonici zdobí, můžeme tedy považovat za 
patronku obce Chylic.

Mluvím o obci Chylicích. Příští rok tomu bude sice 70 let, co 
se Chylice spojily s Novou Vsí, ale nezanikly. Stále existuje kata-
strální obec Chylice, tedy určitá forma svébytnosti. V uplynulém 
volebním období, když se jednalo o pojmenování Novoveských 
štěrkových jezer, dostalo to největší oficiální kartografický ná-
zev Chylecko, který má být uváděn v úředních a oficiálních ma-
pách a textech.  Moc chci popřát Chyličanům, aby zůstali 
věrni své chylické identitě, aby se zajímali více o svoji minulost, 
a tak dobře prožívali současnost, ale aby také pracovali na šťast-
né budoucnosti své obce i celé Ostrožské Nové Vsi.“

Na závěr zazněly písně pod vedením Davida Pančíka, děvčat 
Adély Botkové, Jany Miklíčkové, Zdislavy Hlůškové, pana Jana 
Juráska a pana Petra Šišpery.

Všichni přítomní si prohlédli střechu, interiér včetně dlažby 
a nových nátěrů.

Tato zvonice je z dalších opravených křížů, zvonic a kapliček, 
které zůstávají památkami pro další generace.

Miroslava Vajdíková
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Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2018

Akce Termín zahájení Termín ukončení Stav

Celková cena/
z toho hrazeno

z obecního rozpočtu/
dotace

Hřiště pro ZŠ a veřejnost za DPS Duben 2018 Září 2018 Dokončeno
7 133 381 Kč/
7 133 381 Kč/

0 Kč

Kanalizace Záhumení Duben 2018 Červen 2018 Dokončeno
3 160 769 Kč/
3 160 769 Kč/

0 Kč

Místní komunikace Záhumení Červen 2018 Září 2018 Dokončeno
5 206  547 Kč/
5 206 547 Kč/

0 Kč

Kanalizace Obecnice Květen 2018 Červenec 2018 Dokončeno
2 887 031 Kč/
2 887 031 Kč/

0 Kč

Místní komunikace  Obecnice Červenec 2018 Září 2018 Dokončeno
3 359 223 Kč/
3 359 223 Kč/

0 Kč

Stavební úpravy objektu  
Na Lapači 142 Květen 2018 Květen 2018 Dokončeno

280 990 Kč/
280 990 Kč/

0 Kč

Chylická zvonice Květen 2018 Říjen 2018 Dokončeno
395 348 Kč/
395 348 Kč/

Kč

Trafostanice ČOV Listopad 2018 Prosinec 2018 Realizuje se
639 462 Kč*/
639 462 Kč/

0 Kč
*vysoutěžená cena

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky v Ostrožské 
Nové Vsi

Dne 25. října 2018 se konaly v naší obci oslavy ke vzniku Čes-
koslovenské republiky. Účastníci se shromáždili před obecním 
úřadem. Následoval průvod v čele s dechovkou, uniformovaný-
mi hasiči, s představiteli obce a s dalšími občany naší obce. Prů-
vod se zastavil u pomníku obětí I. světové války, kde vedení obce 

položilo věnec. Dále pokračovali do parku Hrdinů, k pomníku 
T. G. Masaryka a obětem II. světové války. Po celou dobu oslav 
drželi u pomníku čestnou stráž novoveští hasiči. Následoval pro-
gram, který zahájila ZŠ. Zazněly písně v podání žáků ZŠ pod 
vedením paní učitelky Jany Melichárkové a Jany Paškové.
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Poté následoval projev pana starosty Pavla Botka, ze které-
ho cituji:

„Vážení občané,
letošní rok 2018 je rokem řady historických výročí, která si 

zaslouží naše zastavení, přemýšlení nebo zkoumání.
Připojujeme  se  k  celostátním  oslavám  stého  výročí  vzniku 

Československa.
I toto výročí si zaslouží zastavení, přemýšlení nebo zkoumání.
Byl bych rád, kdybychom se je pokusili uchopit naším, novo-

veským způsobem.
Na  prvním  místě  je  třeba  vzpomenout  sté  výročí  konce  1. 

světové války.
Ta do životů našich předků zasáhla mimořádně krutým způ-

sobem, jak o tom vypovídá pomník padlých, který nese desítky 
jmen našich stařečků a prastařečků, kteří padli ve válečné řeži 
nebo zemřeli na následky zranění. Co prožívali, těžko si může-
me představit. Soucítíme i po stu letech s jejich drahými. Vždyť 
jsme téhož rodu a téže krve.

Za co ti vojáci umírali? Řeknu něco, co se leckomu nemu-
sí  líbit. Umírali za císaře a Rakousko-Uhersko. Složili přísahu 
a v naprosté většině své přísaze – chtě nechtě – dostáli. Buďme 
hrdi, že naši předkové uměli držet slovo. Čest jejich památce.

Připomínáme si konec soustátí, ve kterém náš národ prožil 
téměř čtyři staletí. Všechno má svůj konec. Nepropadejme kla-
mu,  že  to,  co  dnes  považujeme  za  neotřesitelné,  bude  věčné. 
S tím musíme vždy počítat. Staří Novovešťané a Chyličané říka-
li: „Všeho dočasu, Pán Bůh navěky.“

Na  tuto  skutečnost  je vždy  třeba pamatovat. Tisíciletá  říše 
trvala dvanáct let, pamatujeme „věčné časy“, které nevydržely 
půl století, ve Starém zákoně se mluví o sedmdesáti letech, pak 
Hospodin rozhodne. I čtyři staletí habsburské podunajské říše 
jsou sto let minulostí.

Co nám zůstalo po staré monarchii? Je toho víc, než si uvě-
domujeme – státní správa, školství, průmysl, skepse, časné vstá-
vání, bohaté kulturní dědictví, železnice, úřad starosty a zastu-
pitelstvo. Kde by výčet končil? Neházejme na staré mocnářství 
špínu,  jak  se  to dělalo před  sto  lety, protože –  jak  se ukázalo 
– nelze je jednoduše překonat.

Proč skončilo? Nerozbil je ani Masaryk, ani domnělý lidový 
odpor, ani válečná porážka – ostatně díky našemu sepětí s Ně-
meckem, které když padalo, chtělo, abychom padli s ním – ale 

pro vnitřní slabost, rozhádanost a při všem blahobytu a rozvoji 
vnitřní prohnilost. To je velmi vážné připomenutí. To je víc, než 
zvednutý prst.

Připomínáme si vznik republiky, vznik Československa. Ten 
stát už neexistuje. Proč jeho vznik oslavujeme? Protože se náš 
národ postavil na své nohy a bez pomoci či překážek zvenčí vzal 
svůj osud do svých rukou. Co se stalo, to je naše dílo.

Mnichov je naše dílo? A co dvacet let scestné vnitřní sociál-
ní, národnostní i zahraniční politiky? Německá okupace? A co 
naše zkušenost s Německem, jen si někdy nalháváme, že se jeho 
vztah k nám mění.

Socialismus?  To  dozněla  střelba  do  dělníků  za  prezidenta 
Masaryka.  Okupace  socialistickými  sousedy?  Víme,  že  to  při-
vodila  neuvěřitelná  neschopnost  a  hloupost  protagonistů  tzv. 
Pražského jara. Listopad 1989? Naše naivita a růžové brýle.

Ale  nezapomeňme,  co  vše  naše  ruce  vybudovaly,  co  náš 
um vymyslel, kde naše vytrvalost přinesla  své ovoce. Byť naše 
školství má sestupnou tendenci, patří mezi nejlepší. Naše zdra-
votnictví  dosáhlo  světové  úrovně  pro  každého  občana,  nejen 
pro hrstku majetných. Náš sociální systém dokážeme dokonce 
i dostatečně zneužívat. Dálnice, metro, moderní sídliště, udrže-
ní kulturního dědictví, upravené vesnice … Kde skončí výčet? 
Nebylo to promarněných sto let.

Moc  bych  si  přál,  aby  tato  moje  řeč  nás  všechny  přivedla 
především ke vnímání, co všechno máme, co všechno je naším 
bohatstvím a s čím máme moudře hospodařit. Sto let republiky 
nám ukázalo, jak je lehké si nevážit toho, co máme, jak je ne-
zodpovědné nechránit dědictví otců, jak málo stačí k tomu být 
poražen.

Skloňme se v úctě přede všemi, kteří si zaslouží naši vděč-
nost.“

Dále vystoupili žáci s recitací básní a zpěvem písní. Historic-
ký pohled na vznik ČSR pronesl Vladimír Teťhal.

Následovalo položení věnce přestaviteli obce panem starostou 
a paní místostarostou. Po skončení programu zazněly v podání de-
chové hudby Novovešťanky hymny České a Slovenské republiky.

Starosta obce poděkoval všem za účast, protože se sešlo hod-
ně účastníků, jak zastupitelů, tak i novoveských občanů.

Nezapomínejme na vznik Československa, kdy  jsme získali 
svobodu. 

Miroslava Vajdíková
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Ustavující zastupitelstvo
Ustavující  zastupitelstvo  se  konalo  ve  Společenském  sále 

v Ostrožské Nové Vsi dne 31.  října 2018.  Jednání  zahájil nej-
starší člen zastupitelstva pan Zdeněk Veselý. Byli určeni ověřo-
vatelé zápisu a zapisovatelka.

Následoval slib nových zastupitelů, který přečetla paní Mo-
nika Jahodíková. Slib skládali zastupitelé do rukou pana Zdeň-
ka Veselého. Poslední zastupitel, kterým byl pan Zdeněk Veselý, 
složil slib do rukou Jaroslavy Bedřichové.

Po složení  slibu následovalo schválení programu. Proběhla 
volba volební a návrhové komise. Nejdůležitějším bodem  jed-
nání byla volba starosty, místostarosty a dalších členů rady obce.

Pro volební období 2018 – 2022 byla zvolena uvolněnou sta-
rostkou  obce  paní  Jaroslava  Bedřichová  a  neuvolněnými  mís-
tostarosty byli zvoleni pan Jaromír Lažek a pan Marek Jurásek.

Rada obce bude pracovat ve složení Jaroslava Bedřichová, 
Jaromír  Lažek,  Marek  Jurásek,  Miroslav  Kosík  a  Martin  Tis-
cher.

Následovaly  další  body  programu  –  schválení  jednacího 
řádu, odměny za výkon  funkcí neuvolněných členů zastupitel-
stva, stanovení určeného zastupitele pro územní plánování, pří-
spěvky zastupitelů a z řad občanů.

Před projevem paní starostky vystoupil pan doktor Vladimír 
Teťhal s řečí:

„ Vážení zastupitelé, vážení občané,
letošní volby přinesly řadu změn v zastupitelstvu a ve vedení 

obce. Myslím, že se uzavírá jedna, téměř třicet let trvající kapi-
tola a začíná se psát nová.

Své  působení  v  zastupitelstvu  ukončil  především  Stanislav 
Tureček, který od roku 1990 do roku 2018 v zastupitelstvu zase-
dal, v letech 1990 – 1994 byl místostarostou a po dlouhých šest-
náct let starostou, který čtyřikrát velmi přesvědčivě vyhrál volby. 
Za  jeho působení ve vedení obce se podařilo vybudovat  tolik, 
že to bude jednou náročný úkol pro historiky sečíst. Současně 
v zastupitelstvu po dvaceti letech končí Pavel Botek, který šest-

náct let byl místostarostou po boku Stanislava Turečka a posled-
ní čtyři roky starostou. Svá nejlepší léta věnoval naší obci. Měl 
lví podíl na obrovském budovatelském díle. Myslím, že je třeba 
vyslovit poděkování oběma. Nasadili laťku velmi vysoko. Nebu-
de  snadné udržet úroveň a  tempo. Ne vždy  se  setkávali  s po-
chopením, jejich práci doprovázelo nejen věčné kritizování, ale 
i urážky, nadávky a vyhrožování, někdy nevybíravým způsobem. 
Nenechali se znechutit a vykonali dílo, před kterým budoucí ge-
nerace budou stát v úctě. Věřím, že naše obec ještě najde od-
povídající způsob, jak nezapomenout na jejich práci. Současně 
chci poděkovat všem ostatním členům rady a zastupitelům, kteří 
v uplynulých obdobích pracovali na rozvoji obce. Nelze zapome-
nout ani na pracovníky a pracovnice obecního úřadu. Všem moc 
děkuji a věřím, že nové vedení i celé zastupitelstvo se budeme 
snažit navazovat na vše dobré, co se doposud podařilo.“

Na závěr zasedání zastupitelstva nová paní starostka Jarosla-
va Bedřichová přednesla svůj projev:

„Vážení  zastupitelé,  Novoveštané,  Chyličané  a  milí  hosté, 
ještě  jednou bych vám ráda poděkovala za vaše hlasy a proje-
venou důvěru.

Dovolte mi, abych nejdříve poděkovala bývalému starostovi 
Pavlu Botkovi za spolupráci a za to, že mě naučil, jak vůbec obec 
funguje. Také děkuji bývalému zastupitelstvu, radním, všem za-
městnancům a zaměstnankyním obecního úřadu, paní kronikář-
ce, přátelům, manželovi, dětem a celé mojí rodině za obrovskou 
podporu, když  jsem vstoupila do funkce místostarostky a také 
za  pomoc  po  celé  volební  období.  Moc  si  vás  za  vaši  pomoc 
a  podporu  vážím.  Dnes  hodnotím  po  čtyřech  letech  vstup  do 
obecní politiky a vidím to tak, že jsem byla opravdu „odvážná 
školačka“. Začínala jsem od nuly v obecní politice, nezasvěcena 
do fungování obce, což bylo možná dobře. Netušila jsem totiž, 
co vůbec práce místostarosty obnáší, co všechno mne čeká a co 
všechno vlastně budu řešit. Přestože je tato práce náročná, růz-
norodá a časově náročná, je úžasná v tom, že je za Vámi práce 
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Návštěva Holandska
V období „Dušiček“ jsme byli s manželem pozváni do Ho-

landska,  kde  u  příležitosti  100  let  založení  Československa, 
Spolek Holandsko-Česko-Slovenského přátelství uspořádal se-
tkání svých členů žijících v Holandsku. Předváděla  jsem brou-
šení a gravírování skla. Podle přání jsem jim ukazovala a brou-
sila jména a obrázky na skleničky. Na setkání hrála Holandská 
dechová  kapela  Vinočanka,  zpívali  se  české  písničky  a  došlo 
i na tancování. Během dne se promítaly zásadní události, které 
ovlivnily historii Československa, České a Slovenské republiky. 
Manžel dostal za úkol připravit malé pohoštění: klasické oblo-
žené chlebíčky, plněné vejce, sýrové a uzeninové talíře, poma-
zánky a dva druhy polévky. K tomu měli nachystaná česká a mo-
ravská vína. Kdo měl zájem, mohl si zde koupit české potraviny, 
pochutiny,  sladkosti…Byli  prostě  dobře  připraveni.  My  jsme 
zase  přivezli  obrazové  materiály  a  prospekty  Ostrožské  Nové 

Vsi. Bylo to moc krásné a srdečné setkání.
Naše hostitelka, u které jsme bydleli, pro nás připravila pro-

gram pobytu i s ohledem na moji práci floristky – návštěvu květi-
nové burzy a květinových trhů. Nádhera! Další den jsme strávili 
v Amsterodamu, prohlídka muzea Vincenta Van Goga. V Am-
sterodamu právě probíhal festival Japonské kultury - ochutna-
li  jsme  japonské  speciality,  viděli  spoustu  vystoupení a  setkali 
jsme se  s  japonským mistrem kaligrafického písma, který pře-
psal naše jména kaligraficky do japonštiny. Viděli jsme nádher-
né městečko, které je zapsané na seznamu UNESCO, a je plné 
větrných  mlýnů,  poté  se  projeli  lodí  mezi  mlýny  a  pochutnali 
spoustu  sýrů.  Ale  hlavně  jsme  navštívili  některé  členy  spolku 
v jejich domovech. Bylo to moc srdečné a milé setkání a určitě 
jsme se neviděli naposledy. Příště zase u nás v Ostrožské Nové 
Vsi.

Bylo to totiž naše druhé pozvání do Holandska. Poprvé jsem 
tam předváděla zdobení kraslic a rok na to paní Boženka, naše 
hostitelka, přijela do Ostrožské Nové Vsi. Bylo to na jaře, všech-
no kvetlo a Boženka byla naší vesnicí nadšená, jaká je malebná, 
upravená, čistá. Nechápala, že v tak malé vesnici  je toho tolik 
k vidění Slovácký dvůr, Golf, Sirnaté lázně, štěrk a že sem musí 
přijet ve větším počtu. Doporučila jsem termín na Slavnosti vína 
a přijelo 18 Holanďanů, kteří se ubytovali právě na Slováckém 
dvoře a Golfu. Byli velmi nadšení Uherským Hradištěm, folklo-
rem, navštívili v okolí spoustu dalších míst - Velehrad, Modrou, 
Buchlov, Buchlovice…. Bylo krásné, je letos opět vidět v jejich 
domovině - Holandsku a připomenout si zážitky, které si odvezli 
z Ostrožské Nové Vsi.

Jana Mikulcová

vidět. Na druhé straně je to práce nevděčná, jelikož nemůžete 
vyhovět všem. Poznala  jsem, že  je pro mnohé občany všechno 
samozřejmé a automatické, takže poděkování a chvály se moc 
nedočkáte. To mne nemrzí. A mrzí mě také to, že lidé na ulici, 
v hospodě kritizují, pomlouvají, vulgárně uráží, ale nikdy nepři-
jdou na OÚ, případně za zastupiteli a připomínky jim neřeknou 
do očí. Pak se dozvíte, že lidé se na OÚ dokonce přijít bojí. Pro-
to Vás prosím jménem všech zastupitelů i jménem svým, nebojte 
se za námi přijít a komunikovat s námi. My skutečně nekouše-
me. Zkuste prosím přijít problém aspoň zkusit řešit. Zvolili jste 

si nás a my jsme tu skutečně pro Vás. Všichni víme, že starostou, 
místostarostou a zastupitelem se nikdo z nás nenarodil. Musí-
me se  jím naučit být. Bez Vaší podpory a pomoci  to  skutečně 
nepůjde. Proto nám novému vedení obce přeji, ať se nám daří 
a podaří se nám navázat na budování obce ve stejném duchu, 
jako  tomu  bylo  doposud.  Doufám,  že  Vás  voliče  nezklameme 
a budeme pracovat ku prospěchu a rozvoji naší obce. Držte nám 
palce. Přeji Vám hezké dny a děkuji Vám za pozornost.“

Miroslava Vajdíková

Nelze nevzpomenout
Je to neuvěřitelné, ale 11. prosince 2018 už uplývá deset let 

od smrti našeho rodáka, který dožíval ve své rodné obci, P. Jose-
fa Botka (1948 - 2008). Vyšel z chudých poměrů, vyrůstal pod sil-
ným duchovním vlivem své stařenky a novoveského duchovního 
správce a pozdějšího kanovníka Otakara Holuba. V roce 1976 
byl  vysvěcen  na  kněze  a  působil  na  několika  místech 
olomoucké a brněnské diecéze, nejdůležitější bylo jeho 
působení v Mistříně, kde byl i místoděkanem kyjovské-
ho děkanátu. Od roku 2001 byl ze zdravotních důvodů 
v rodné obci krátce kaplanem a pak důchodcem.

P. Josef Botek byl postavou nesmírně barvitou a origi-
nální. Být v jeho blízkosti nebylo vždy snadné, třebaže měl 
dobré srdce a byl nezištným pomocníkem farnosti i obce. 
Měl  po  vzoru  pana  kanovníka  Holuba  blízko  ke  všem 
lidem  kostelovým  i  komunistům.  Těžce  nemocný,  ač  to 
nebyla jeho pracovní povinnost, zorganizoval v roce 2006 
vymalování kostela, nemluvě o jiných zásluhách.

Byl  dokonalým  znalcem  obce,  rodů  i  jednotlivců, 
třebaže dlouhá léta působil mimo rodiště, jeho paměť 
byla obdivuhodná. Měl organizační talent a jeho talent 
kazatelský  budil  oprávněný  respekt  a  úctu.  Nezapo-
menutelný byl v osobním jednání, kdy jsme často trnu-
li,  leckdy  se  zlobili,  leckdy  tvrdě  bojovali.  Nikdy  však 

P.  Botek  nechtěl  ublížit  a  nikdy  se  neurazil,  pokud  se  setkal 
s adekvátní reakcí. Řada příběhů a hlášek neustále koluje mezi 
Novovešťany a paměť na svým způsobem tragický osud P. Josefa 
Botka  je  neustále  živá.  Nemůžeme  zapomenout  a  rádi  za  něj 
obětujeme Otčenáš. 

Vladimír Teťhal
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Krabice od bot 2018
Již potřetí se u nás v obci konalo něco, co pohladí nejen na 

duši, ale i na srdci. V dnešní uspěchané době, kdy není vše je-
nom růžové, ale bohužel hodně často falešné a závistivé, se našli 
lidé,  kteří  si  udělali  čas  a  pomohli  akci  s  názvem  Krabice  od 
bot. Akce se koná pod záštitou Diakonie Českobratrské církve 
evangelické. 

Cílem této předvánoční akce bylo potěšit děti z chudších ro-
din v České republice. A  to konkrétně  tak: naplnit krabici od 
bot dětským dárkem k Vánocům, zabalit ji do vánočního papíru, 
popsat věkem a pohlavím a přinést do Památkového domečku. 
Když  člověk  vešel  dovnitř,  nevěřil  vlastním  očí.  Domeček  se 
proměnil v „Ježíškovu dílnu“. 

Při sbírce, která trvala jedno odpoledne a jedno dopoledne 
(7. - 8. 12.), se podařilo sesbírat 725 dárků, které byly rozděleny 
pro 123 dětí. Obdarovány byly děti z okolních dětských domovů, 
z azylových domů a také děti z domácností, kde se jim nedostává 
dostatečné péče a pozornosti. 

Dovolte  mi  tímto,  abych  svým  jménem  poděkovala  všem, 
kteří se akce zúčastnili a pomohli mi vykouzlit nejeden úsměv 
na dětské tváři. Bez vás by to totiž nevyšlo. Dále děkuji své ro-
dině, kolemjdoucímu s dobrým srdcem za pomoc při organizaci, 
rozdělování a rozvozu dárků. 

Krásné Vánoce s úsměvem na tváři, „světýlky“ v očích a lás-
kou nejen v srdci.  

Iva Bedřichová

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

ci  obce  Ostrožská  Nová  Ves  domovy  důchodců.  Nebylo  tomu 
jinak ani 13. prosince 2018. Naše občany potěšili starostka obce  
Jaroslava  Bedřichová,  místostarosta  Jaromír  Lažek,  místosta-
rosta  Marek  Jurásek,  paní  Anna  Májíčková  a  paní  Miroslava 
Vajdíková. V příjemném prostředí jejich pokojů čas ubíhal. Bylo 
o čem povídat. Naši občané se zajímali o dění v obci, ptali  se 
na své sousedy, známé. Naši představitelé informovali přítomné 
o tom, co se v obci za rok 2018 udělalo, změnilo. Naše obyva-
tele navštívili v  jejich pokojích a předali  jim balíčky s ovocem, 
kosmetické  balíčky  a  výtisky  Profilů.  Posezení  se  spoluobčany 
bylo velmi příjemné a dárečky jim udělaly velkou radost. Všich-
ni si navzájem popřáli šťastné svátky, hodně zdraví, což všichni 
potřebují a pohody v nastávajícím roce 2019. Kvůli náročnosti 
práce představitelů obce obdržela spoluobčanka v Kvasicích ba-
líček poštou.

Naši spoluobčané v domovech pro seniory:
Domov důchodců Buchlovice:  
Ludmila Ťoková, Sadová 854.
Domov důchodců Uherské Hradiště:  
Marie Kusáková, V Uličce 440, Marie Hanáková, Krajiny 143, 
Josef Zajíc, Na Hrázi 23, Hedvika Chmelařová, Na Láni 330.
Domovinka Uherský Ostroh:  
Marie Bezděková, Chylická 11, Marie Zajícová, Dolní 190, 
Ludvík Boček, Chylická 44, Marie Bočková, Chylická 44, Lu-
bomír Jurásek, Hřbitovní 265, Marie Kovaříková, Školní 965, 
Božena Zajícová, Záhumení 400.
Ústav sociální péče Velehrad:  
Vladimí Vitek, Kopanice 317, Jolana Žigová, U Ráje 408.
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kvasice:  
Milada Botková, Nivky 665.

Miroslava Vajdíková
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Nejstarší občané naší vesnice v roce 2018
Naši občané, kteří oslavili 90 a více let.
Spoluobčané jsou uvedeni podle měsíce, ve kterém se narodili:

měsíc narození jméno adresa měsíc úmrtí
únor – 97 let Matěj Jurásek Záhumení 481 duben 2018
94 let Marie Červenáková Dědina 13
93 let Paulína Kupcová Mírová 913
92 let Jarmila Kusáková Chaloupky 180
91 let Ludmila Grigová Kopanice 104
90 let Anna Botková Obecnice 725
březen – 90 let Marie Štěrbová Dědina 162
duben – 91 let Anna Jurásková Záhumení 481
91 let Jiřina Potrusilová Dolní 352
květen – 93 let Josef Stužka Dědina 170
93 let Hedvika Hrušková Dědina 185
91 let Marie Galušková Dědina 182
červen – 90 let Josef Vajčner Nivky 398 srpen 2018
90 let Marie Bartošková Družstevní 820
červenec – nedožitých 98 let Karel Ondrovčík Dolní 525 červen 2018
94 let Vlasta Galušková Chylice 2
93 let Anna Predková Krátká 368 srpen 2018
90 let Marie Vařechová Nová 762
září – 92 let František Potrusil Záhumení 561
91 let Marie Nedbalová Krajiny 163 září - odstěhována
91 let Václav Mičola Osvobození 192
říjen – nedožitých 97 let Božena Lučná Osvobození 193 leden 2018
92 let Vlasta Ondračková Nivky 426
90 let Marie Niklová Nivky 707
90 let Květoslava Lagová Sadová 857
listopad – 98 let Marie Bezděková Chylická 11 - t. č. DD Uh. Ostroh
95 let Ludmila Vavřincová U Ráje 338
prosinec – 90 let Božena Sovová Kopanice 104

Všem našim občanům přejeme jen a jen zdraví, pohodu a krásný podzim života.  Miroslava Vajdíková
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Výlet na Rochus
9.  října  se  předškoláci  z  naší  mateřské  školy  vydali  za  do-

provodu  svých  paní  učitelek  do  přírodně  a  kulturně-historic-
kého areálu „Park Rochus“. Autobus nás vysadil pod kopcem 
na  Vinohradské  ulici  v  Uherském  Hradišti  a  my  jsme  velmi 
příjemnou  procházkou  pokračovali  až  nahoru  ke  Kapli  svaté-
ho Rocha. Tady jsme se seznámili s tradicí a historií této kaple, 
v  přilehlém  parku  zahráli  spoustu  pohybových  her,  probádali 
okolí historických domečků a po vydatné svačině jsme se vraceli 
celou Vinohradskou ulicí dolů, kde už na nás, unavené turisty, 
čekal autobus.

Drakiáda v mateřské škole
Drakiáda je jedna z nejoblíbenějších akcí podzimního obdo-

bí v naší mateřské škole. I letos tomu nebylo jinak. 10. října se 
nás sešlo nespočetně. Počasí přálo, sluníčko svítilo a příjemný 
vítr se postaral o to, že na poli za ulicí Obecnice se nebe pokry-
lo  spoustou  pestrobarevných  draků  různých  velikostí  a  barev. 
Poté, co se děti vyřádily, rodiče z běhání unavili, jsme se všichni 
přesunuli na „školkovou“ zahradu, kde jsme toto moc hezké od-
poledne zakončili u velkého ohně opékáním špekáčků a u šálků 
horkého čaje.

Beseda s důchodci
Jak  každoročně,  tak  i  letos  se  naše  děti  zúčastnily  besedy 

s důchodci pořádané obecním úřadem. Jejich krojové pásmo - 
složené z hodových písní a tanců a doplněné o krásné slovácké 
básničky - potěšilo plný sál přítomných hostů.

Podzimní výstava
Další již tradiční akcí naší mateřské školy je podzimní výsta-

va skřítků „Podzimáčků“. I letos rodiče se svými dětmi předved-
li  fantazii,  tvořivost a také velké nadšení pro tuto akci. Přímo 
uměleckými díly jsme si pak vyzdobili nádvoří mateřské školy. 
Za výrobky všem moc děkujeme.

Kateřina Kusáková
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Ohlédnutí za adaptačním pobytem
19. - 21. 9. jsme odjeli na adaptační pobyt do krásného are-

álu u lesa, kde byly moc hezké pokoje a velké ohrady s koňmi. 
Areál byl za vesnicí Březůvky u Zlína. Jeli jsme tam, abychom 
se  naučili  pracovat  v  týmu  a  abychom  v  kolektivu  více  spolu-
pracovali.  Kvůli  nemoci  s  námi  nejeli  dva  spolužáci,  což  byla 

velká škoda. Pobyt nám určitě pomohl k tomu, že jsme se více 
poznali a více jsme spolupracovali. Moc dobře nám tam vařili. 
Jídlo nám moc chutnalo.

Tereza Basovníková, 6. A

Září – „měsíc náborů“
V pátek 21. září se v areálu FK Ostrožská Nová Ves usku-

tečnila  akce  FA  ČR  „Měsíc  náborů“.  Akce  se  zúčastnili  žáci 
1. – 3. tříd naší základní školy a také děti z mateřské školy. Pro 
děti bylo připraveno asi 10 stanovišť, kde si pod dohledem jak 
mládežnických trenérů místního klubu, tak také jejich přízniv-
ců a přátel vyzkoušeli nejenom různé fotbalové dovednosti, ale 
formou  různých  her  i  svoje  pohybové,  koordinační  nebo  silo-
vé dovednosti. Za zvládnuté úkoly na jednotlivých stanovištích 
postupně  získávaly  děti  „body“  do  svých  kartiček,  které  byly 
v závěru akce proměněny za věcné i sladké odměny. Mimo jiné 

se žáci mohli také setkat s prvoligovými hráči fotbalového klu-
bu 1. FC Slovácko, kteří kdysi v jejich věku se sportem začínali 
právě na novoveském fotbalovém hřišti. Od těchto fotbalových 
celebrit mnozí z nich získali také autogram. Celé sportovní do-
poledne se velmi vydařilo i díky krásnému, téměř letnímu poča-
sí. Rádi bychom tak touto cestou ještě jednou poděkovali nejen 
panu Machalovi a panu Obalovi, ale i celému týmu, který pro 
naše děti  tuto akci připravil. Věříme, že akce „Měsíc náborů“ 
má smysl a přivede k fotbalu a ke sportování další talenty.

Pavla Sedláčková
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Atletický přebor Polešovice
V  rámci  evropského  týdne  sportu  se  ve  čtvrtek  27.  září 

2018 v Základní škole Polešovice uskutečnil již tradiční atletický 
čtyřboj pro žáky 1. stupně. Závodu se zúčastnilo 10 škol z celého 
okresu  (ZŠ  Velehrad,  Ořechov,  Nedakonice,  Ostrožská  Nová 
Ves, Uherský Ostroh, Osvětimany,  Kunovice  - Červená  cesta, 
Zlechov, Jalubí, Polešovice). Závodilo se ve dvou kategoriích – 
mladší a starší, chlapci, dívky. Malí atleti museli zvládnout běh 
50 m, 300 m, skok z místa a hod medicimbalem. Ti starší zase 
bojovali v běhu na 50 m, 300 m, skoku dalekém a hodu kriketo-
vým míčkem. Všichni si potom zaběhli vložený závod štafet. Ti 
nejlepší obdrželi diplomy a medaile, věcné ceny a vítězné štafety 

získaly poháry. Všechny děti dostaly náramky s logem závodu.
A ani naši malí atleti se neztratili. Starší žákyně ve složení 

Radka  Hastíková,  Adéla  Hůsková,  Kateřina  Lažková,  Nikola 
Bräuerová vybojovaly 1. místo ve štafetovém běhu, získaly di-
plom a pohár. Starší žáci ve složení Adam Tomeček, Vojta Tis-
cher, Rudolf Obal, Matyáš Hučík bohužel o pár vteřin skončili 
na  4. místě.  Ve  své  kategorii  pak  Radka  Hastíková  obdržela 
bronz – celkové 3. místo.

Všem  zúčastněným  děkuji  za  podaný  výkon  a  přeji  další 
úspěchy ve sportovních aktivitách.

Lenka Běhalová

Den otevřených dveří u příležitosti Evropského dne jazyků
Evropský den jazyků připadá na 26. září. My jsme tento den 

oslavili ve čtvrtek 27. září, kdy jsme dveře naší školy opět ote-
vřeli veřejnosti.

Slavnostní zahájení probíhalo ve školní jídelně. Žáci 3. – 9. 
ročníku si připravili program, ve kterém dostali příležitost pre-
zentovat své jazykové dovednosti.

Příležitost ukázat nejen jazykové dovednosti pak dostali žáci 
osmého ročníku. Připravili si pro své spolužáky prezentace, ve 
kterých je seznámili se svými zkušenostmi a zážitky z loňského 
výměnného pobytu. Během celého dopoledne se celkem pětkrát 
postavili před své spolužáky a rodiče, kteří školu navštívili. Po-

znali, že není až tak jednoduché veřejně vystoupit a zaujmou po-
sluchače svým povídáním. Úkolu se však zhostili velmi zodpo-
vědně a jejich příprava se jim vyplatila. Prezentace o Německu, 
Drážďanech, škole Romaina Rollanda a programu posledního 
výměnného pobytu byly opravdu zajímavé. Snad všichni bude-
me vzpomínat na to, jak se nám ve čtvrtek procházela po škole 
Angela Merklová, Heidi Klum, bratři Grimmové a jiné zajímavé 
osobnosti.

Všem žákům, kteří se na programu tohoto dne podíleli, patří 
dík a pochvala. 

Adéla Botková

Dopravní hřiště
Tak, jak bývá zvykem každý rok, i letos naši žáci 4. třídy na-

vštívili dopravní hřiště v Uherském Hradišti.
Do Uherského Hradiště vyrazili v pátek 16. 11. Výuka probí-

hala ve dvou částech. První byla část teoretická, kde se děti sezná-
mily se základními pravidly silničního provozu, učily se poznávat 
dopravní značky, vyhodnocovat některé dopravní situace, chová-
ní na komunikacích a spoustu dalších cenných informací. V dru-
hé  části,  praktické,  se  děti  přesunuly  na  dopravní  hřiště,  kde 

už pro ně byla připravena kola. A to, co se naučily v teoretické 
časti, si mohly vyzkoušet v praxi. Žáci zjišťovali,  jak je obtížné 
v praktických situacích využít své teoretické znalosti.

V rámci dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích 
získávají děti základní rozsah znalostí pravidel provozu na po-
zemních komunikacích a praktické dovednosti, které pak uplat-
ní při řešení situací v provozu na silnicích.

Barbora Knedlíková
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Logická olympiáda
Letos se naše škola už pošesté zapojila do celostátní soutě-

že „Logická olympiáda“, kterou organizuje společnost Menza. 
Jedná se o unikátní soutěž, ve které žákům nestačí jen naučené 
znalosti, ale naopak se od nich vyžaduje samostatný, kreativní 
přístup  a  logické  uvažování.  Základního  kola,  které  proběhlo 
ve škole dne 11. 10. 2018, se zúčastnilo 16 žáků druhého stupně 
a čtyři žáci prvního stupně. Konkurence byla velká, v celé repub-
lice se do soutěže v kategorii B žáků druhého stupně zapojilo 
17 156 řešitelů, z našeho kraje to bylo 1 127 dětí, mladších dětí 
prvního stupně se v celé republice zapojilo 11 616, v našem kraji 
463 dětí. Nejúspěšnější řešitel základního kola mladší kategorie 

A žáků prvního stupně byl Karel Jahodík ze 4. ročníku, nejlepší 
z kategorie B žáků druhého stupně byl Patrik Lučný z 9. roční-
ku. Patrik se svým výkonem probojoval do krajského kola, které 
se konalo 2. listopadu ve Zlíně. Z padesáti účastníků krajského 
kola  se  umístil  na  krásném  11.  místě.  Jen  o  kousek  mu  unikl 
postup do celostátního kola, kdy postupovalo z každého kraje 
5 soutěžících.

Vítězům patří gratulace, všem zúčastněným pochvala a přání 
úspěchu v příštím ročníku.

Alena Horáková

Běhy v Hroznové Lhotě
Již  tradičně patřil začátek 

října  běhům  Emila  Zátopka 
v Hroznové Lhotě. Žáci prv-
ního  stupně  běží  Zátopkovu 
pětku - štafetový závod na 200 
metrů. Hoši a dívky druhého 
stupně  absolvují  štafetový 
půlmaratón,  takže  každého 
z  21  účastníků  čeká  kilomet-
rový okruh. Mladší žáci obsa-
dili  v  těžké  konkurenci  šesté 
místo, druhostupňáci  zabojo-
vali a v rámci vesnických škol 
získali  bronzové  medaile  za 
vítěznou Velkou nad Veličkou 
a domácí Hroznovou Lhotou. 
Všem  běžcům  děkujeme  za 
dosažené výkony.

Patricie Bobková
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Halloween u nás ve škole
Dne  31.  10.  2018  se  u  nás  konal  Halloween. 

Členové školního parlamentu se sešli s paní učitel-
kou Lažkovou v  tělocvičně. Byli  ve  strašidelných 
kostýmech a připravili  si pro 1.  stupeň program. 
Ten se skládal z prezentace v učebně a zábavných 
aktivit v tělocvičně. Žáci 1. stupně soutěžili o nej-
lepší masku třídy.

Zvítězili: Niky Morava, Michal Červenák, Mi-
chal Jurásek, Lea Suchaňová, Jiří Trávníček.

Na  jednom  ze  stanovišť  se  lovily  bonbó-
ny z vnitřností (ze špaget). Na dalším stanovišti se 
házely míčky a trefovalo se jimi do dír. Na třetím 
stanovišti se chytala jablka z mísy s vodou. Na čtvr-
tém stanovišti si dva kamarádi svázali nohy a ská-
kali do určité vzdálenosti. Na pátém stanovišti si 
vždy vlezl jeden člověk do pytle a závodil s několi-
ka dalšími, kdo rychleji uběhne půlku tělocvičny.

Všem  se  to  moc  líbilo  a  všichni  se  těšíme  na 
příští rok.

Martina Navrátilová, Aneta Miklíčková,  
Karolína Húsková, 6. B

Dne  25.10.  2018  se  v  Os-
trožské  Nové  Vsi  pokláda-
ly  věnce  na  Pomník  obětem 
a  Pomník  2.  světové  války 
u příležitosti oslav vzniku 100. 
výročí  Československa.  Od 
obecního  úřadu  vyšel  slav-
nostní  průvod  s  muzikou. 
Kladení  věnců  se  zúčastnili 
i  hasiči.  Členové  novinářské-
ho  kroužku  recitovali  báseň 
Cestička  k  domovu.  Díky 
školnímu sboru zazněla i Ma-
sarykova  oblíbená  píseň  Ach 
synku, synku. Na závěr tohoto 
slavnostního  odpoledne  pro-
nesl projev i pan starosta.

Šimon Svoboda, 6.B

100 let Československa

Putovní pohár mladých přírodovědců
Žáci  pátého  ročníku,  ve  složení  Karolína 

Kotačková,  Lukáš  Beníček,  Sára  Wilimová, 
Radka  Hastíková  a  Jiří  Trávníček,  reprezen-
tovali naši školu v přírodovědné soutěži, která 
se konala ve Starém Městě. Porovnávali svoje 
vědomosti s dalšími týmy základních škol v ob-
lasti  ekologie  a  teraristiky.  Poznávali  a  třídi-
li rostliny, koření, plody a živočichy. Společně 
uspěli též v teoretickém testu znalostí a umís-
tili  se  tak  z  28  týmů  na  krásném  14.  místě. 
Těmto žákům patří velká pochvala za nadšení, 
přípravu, spolupráci a reprezentaci naší školy!

Jitka Simerská
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Staré pověsti české
Ve středu 14. 11. přijeli do Ostrožské Nové Vsi Pernštejni 

z Pardubic. Tato skupina historického šermu sehrála představe-
ní o Starých pověstech českých, které zhlédli žáci 1. i 2. stupně 
naší školy. Představení začalo pověstí O praotci Čechovi. Díky 

pověstem nám vysvětlili, jakým způsobem se dostali Slované na 
naše území. Představení bylo nejen zábavné, ale i poučné a nám 
se moc líbilo.

Kryštof Čech, 9. třída

Dětská vědecká konference
V naší škole podporujeme a rozvíjíme nada-

né žáky. Děti mají možnost pracovat v  různých 
kroužcích,  zapojovat  se  do  projektů.  Organizu-
jeme exkurze a workshopy. Umožňujeme žákům 
se účastnit na soutěžích a olympiádách.

Letos podruhé měli možnost dva žáci prvního 
stupně  reprezentovat  školu  na  Dětské  vědecké 
konferenci, která se konala 20. 11. 2018 v Uher-
ském  Hradišti.  Tuto  akci  pořádá  Academic 
school  pod  záštitou  Univerzity  Palackého  Olo-
mouc a ve spolupráci s Mensou ČR. Letos to byl 
Karel Jahodík a Jakub Mahdalík ze 4.  ročníku. 
Účast na konferenci je umožněna pouze žákům, 
kteří  mají  mimořádný  a  dlouhodobější  zájem 
o nějaký obor. Oba chlapci se na ni nejprve mu-
seli pečlivě připravit a vypracovat prezentace na 
téma, kterému se delší dobu věnují. Karel Jaho-
dík se zaměřil na téma Letadla, Jakub Mahdalík 
zpracoval prezentaci o zlatu.

Už při přípravě prezentací si vyzkoušeli práci 
vědeckého pracovníka. Sbírali, třídili a zpracová-
vali  informace. Při prezentaci  si pak vyzkoušeli 
a  posilovali  dovednost  zaujmout  posluchače, 
stručně řečeno „umět své znalosti prodat“.

Pro Karla  i pro Jakuba byla účast na konfe-
renci výbornou zkušeností a určitě i motivací pro 
další badatelskou činnost.

Alena Horáková
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Výměnné pobyty na naší škole pokračují i v letošním školním roce
Gymnázium  Romaina  Rollanda  je  naše  partnerská  škola 

v Drážďanech, se kterou jsme během šesti let uspořádali už pět 
výměnných pobytů. Ty se uskutečnily díky projektům podpoře-
ným Česko-německým fondem budoucnosti.

Z reakcí samotných účastníků projektů víme, že je hodnotí 
velmi pozitivně. Často píší o výborné příležitosti a životní zku-
šenosti, která je posunula v životě dál, nejen co se jazyka týče. 
Přestože sepsání každého projektu a také průběžné i závěrečné 
zprávy je věc náročná, byli to právě samotní žáci, kteří nás utvr-
dili v tom, že tyto projekty mají smysl. Proto jsme v červnu 2018 
podali další projektovou žádost. S napětím jsme očekávali, zda 
ji správní rada vyhodnotí jako projekt hodný finanční podpory.

Radostná zpráva nás zastihla v polovině září. Naše žádost byla 
úspěšná a náš v pořadí už šestý projekt, který je tentokrát zamě-
řen na budoucnost česko-německých vztahů, může odstartovat.

I letos jsme podávali žádost v rámci výzvy Téma roku. V roce 
2018 oslaví Česko-německý fond budoucnosti 20. výročí svého 

založení. Za dobu svého působení podpořil uskutečnění mnoha 
projektů a přispěl k rozvoji vzájemného porozumění a nových 
přátelství.  Kulaté  výročí  je  impulsem  k  reflexi  dosažených  vý-
sledků, ale také k diskuzi a budoucnosti česko-německých vzta-
hů v měnícím se světě. Tomuto tématu bychom se rádi věnovali 
i v našem projektu, který nese název „Vize dobrého sousedství, 
aneb dobré vztahy nejsou samozřejmostí, je třeba do nich inves-
tovat, podporovat je a kultivovat je.“

I  tentokrát dostane více než 20 žáků příležitost účastnit  se 
dvou  devítidenních  výměnných  pobytů,  jedenkrát  jako  host 
v německé  rodině a  jedenkrát  jako hostitel  svého výměnného 
partnera. Naši žáci vyjedou do Německa v termínu od 29. listo-
padu do 7. prosince 2018. Poprvé budou mít příležitost zažít at-
mosféru drážďanských vánočních trhů. Hostiteli budeme našim 
partnerům od 13. do 21. června 2019.

Adéla Botková

Fyzikální soutěž „Náboj“
Letos podruhé jsme se zapojili do Mezinárodní 

matematicko-fyzikální  soutěže „Náboj“. Do  regio-
nálního kola, které se konalo 23. listopadu ve Zlíně, 
jel školu reprezentovat tým žáků devátého ročníku 
ve složení: Patrik Lůčný, Elen Hendrychová, Matěj 
Kotačka a Michal Denkocy. Konkurence byla veli-
ká, v soutěži většinou vyhrávají týmy z gymnázií. Na-
šemu týmu se podařilo získat 6. místo, což považuje-
me za dobrý úspěch. Velice se nám tato soutěž líbila 
a  to  i  ze  strany  organizátorů.  Doufáme,  že  v  této 
soutěži budou pokračovat i naši mladí spolužáci.

Michal Denkocy, 9. třída

Výchovný koncert
Ve čtvrtek 29.11.  se  celá naše  škola  zúčastnila  výchovného 

koncertu Ziggyho Horváta se svou skupinou, kterou tvoří vět-
šina  hudebníků  skupiny  Fleret.  Koncert  začal  vánočními  pís-
ničkami  a  koledami,  které  si  mohli  všichni  společně  zazpívat. 
V průběhu koncertu Ziggy vyprávěl o vánočních tradicích, vzta-

zích mezi lidmi a o pohodě před Vánocemi. Název koncertu byl 
“Od koledy k muzikálu”, proto zde zazněla i píseň z muzikálu 
Jesus Christ Superstar. Jako přídavek jsme si vytleskali rockové 
písničky, při kterých jsme si mohli zatančit.                   

Kryštof Čech, 9. třída
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Ukončení včelařské sezóny 2018
Dne 3. listopadu se uskutečnilo oficiální ukončení včelařské 

sezóny. Tato společenská událost se koná jednou za rok a je to 
akce pořádaná základní organizací včelařů Ostrožská Nová Ves 
a Uherský Ostroh. Letos organizovali společenský večer přátelé 
z Uherského Ostrohu, ukončení sezóny se konalo v Uherském 
Ostrohu v Restauraci Pod Lipami. Ukončení včelařské sezony 
je  jediná  akce  v  roce,  kdy  se  sejdeme  se  svými  přáteli  včelaři 
a  jejich partnerkami  z Uherského Ostrohu. Přijdou  také noví 
členové našeho spolku, se kterými se máme možnost více po-
znat. Byli pozváni  i delegáti z okresní organizace včelařů. Ka-
ždoročně se koná také včelařský zájezd, kam jezdíme společně 
s přáteli z Uherského Ostrohu, ale na zájezdu většinou nebývá 
taková  účast  jako  na  oficiálním  ukončení  sezóny,  a  proto  má 
tento večer své kouzlo. V letošním roce se včelaři zúčastnili opět 

v hojném počtu a o zábavu tak bylo postaráno. Na hosty čekal 
bohatý raut, občerstvení a také živá hudba. Opět jsme si uspořá-
dali tombolu, do které každý přinese nějakou drobnost. V poz-
dějších  hodinách  tombolu  vyhlásíme  a  vždy  se  u  toho  hodně 
pobavíme. Výtěžek z tomboly bývá použit na částečné uhrazení 
nákladů na tuto akci. Myslím si, že se  letošní rok vydařil a že 
jsme strávili hezké společné chvíle.

Včely jsou již připraveny na zimu. Teď už nás čeká jen zimní 
léčení našich včelstev, doufat v příznivé počasí pro zdárné pře-
zimování našich včeliček a těšit se opět na jaro.

Přeji vám za všechny včelaře radostné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Pavel Peprník
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Adventní zpívání 2018
Sobota 1. prosince v 15 hodin u historického domku. To byla 

zásadní informace ke konání letošního adventního zpívání. Do-
poledne nám laskavá matka příroda nadělila sněhový poprašek, 
takže přítomnost zimy nebyla dána jen datem v kalendáři, ale 
i skutečností.

Slavnostní  odpoledne  zahájila  novoveská  dechovka  a  pří-
tomné pozdravil náš duchovní otec P. Josef Kuchař. Pak už vy-
stupovaly  děti  ze  Včelínku,  Pomněnek,  z  mateřské  i  základní 
školy. Všechny se snažily ukázat, co se během podzimu naučily. 
Nestačí jen „chodit do kroužku“, děti se rády pochlubí tím, co už 
zvládly. A že už toho umí! Máme šikovné následovníky.

Do sobotního programu přispěla vystoupením i chasa a samo-
zřejmě Krasavci a pořádající Denica. Po závěrečné společné písni 
se téměř všichni domácí i hosté vydali se svými dětmi směrem ke 
zvonici na křižovatce. Už se stmívalo a dětem krásně problikávala 
světýlka v jejich lampičkách. Vypadaly jako svatojánci.

Muzikanti zahráli slavnostní fanfáru a náš vánoční strom se 
nádherně rozzářil do okolí. Bude naši obec zdobit až do nového 
roku. Muzikanti přidali ještě několik koled, než jsme se rozchá-
zeli k domovům.

V průběhu celého odpoledne se lidé potkávali, zdravili a po-
vídali si. U domečku se prodávalo svařené víno či horká medo-
vina. Uvnitř domku nabízeli prodejci drobné upomínkové před-
měty, dárky i dárečky, perníčky, ozdoby a panenky.

Kdo chtěl, ten si z adventního zpívání něco odnesl – buď dá-
reček, zahřáté ruce z horkého pití či kousek radosti v srdci.

Děkuji vám všem, kteří rádi svou přítomností ozdobíte toto slav-
nostní odpoledne a pomáháte udržovat pěkné zvyklosti v naší obci.

Závěrem  mi  dovolte  jménem  Folklorního  spolku  Novo-
věšťan popřát všem občanům Ostrožské Nové Vsi i Chylic hod-
ně zdraví a vše nejlepší do nadcházejícího roku 2019 a těšte se 
spolu s námi na akce v tomto roce plánované.    

Anna Řezáčová

KULtURA

Havelská a gulášová beseda
Po hodech jsme pořádali na domečku ještě dvě besedy. 

Říjnová Havelská byla „buchtová“. Na naše hosty čekaly ma-
kové zavinuté buchty a vdolky. K tomu hodně čaje, nějaká 
káva a sem tam i trocha rumu.

Poslední  letošní beseda byla gulášová. Už  jsme si  zvyk-
li, že na konci roku se loučíme alespoň trojicí gulášů. Letos 
jsme si mohli dát zvěřinový, segedínský a pikantní vepřový 
pečený  v  troubě.  K  tomu  chleba  či  knedlíky,  čaj  a  někteří 
ochutnávali, co už  letos napálili. Všechno bylo dobré. Tím 
jsme se rozloučili na domečku s letošními besedami, ale už 
plánujeme, na co se můžete těšit v roce 2019.

Anna Řezáčová
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Konference pro knihovníky regionu Uherské Hradiště
V úterý 20. listopadu 2018 byla Místní knihovna v Ostrožské 

Nové Vsi zavřená. Konala se zde konference pro starosty, zá-
stupce obcí a knihovníky regionu Uherské Hradiště.

Konference se konala ve Společenském sále obce a zúčastni-
lo se jí celkem 55 hostů.

Program zahájil pan Radovan Jančář, ředitel Knihovny Bed-
řicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Paní Jaroslava 
Bedřichová, starostka obce Ostrožská Nová Ves všechny přiví-
tala a v prezentaci ukázala,  čím se může naše obec pochlubit 
a co je zde pro občany a návštěvníky vybudováno.

Poté vystoupil pan Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny 
v  Praze  s  přednáškou  „Knihovny  v  postfaktické  době“.  Téma 
bylo velmi zajímavé a podnětné. Místy až vizionářský pohled na 
úlohu knihoven v současné době a blízké budoucnosti všechny 
zaujal.

Paní  Jana  Tomancová,  vedoucí  útvaru  regionálních  služeb 
knihovnám Zlínského kraje z Krajské knihovny Františka Bar-
toše  ve  Zlíně,  se  s  námi  podělila  o  inspirace  a  náměty  k  naší 
práci z celostátní soutěže Knihovna roku 2018.

Následoval  pan  František  Hajdůch,  starosta  obce  Dolní 
Němčí s příspěvkem Soutěž Vesnice roku očima starosty. Jejich 
obec tuto soutěž letos vyhrála, a tak pan starosta přednesl zku-
šenosti a postřehy z této velmi náročné akce.

Poté následovala prohlídka místní knihovny a celého nově vy-
budovaného komplexu v Ostrožské Nové Vsi. Všichni se shodli 
na  tom,  že  celý  komplex  je  obdivuhodná  stavba  a  mnozí  řekli, 
že nám až závidí, co je tu pro občany vybudováno. Byla to určitě 
velká investice, ale bude sloužit pro mnoho dalších generací.

Hana Uherková

KULtURA

Módní, umělecký a hudební adventní večer Marie Zelené
Módní, společenský a umělecký večer návrhářky Marie Zele-

né a její dcery Martiny Hrnčířové se uskutečnil 8. prosince 2018 
v Ostrožské Nové Vsi, kde dvakrát zcela zaplnil sportovní halu 
diváky z celé ČR i ze Slovenska. Letošní ročník byl mimořádně 
výjimečný. Byl  totiž desátým,  tedy  jubilejním, který návrhářka 
uspořádala. Letos byl koncipován k oslavám 100  let výročí od 
vzniku Československa a celý večer se nesl v česko-slovenském 
duchu.

Večerem provázela Naďa Jandová z Brna a Slovák Martin 
Brxa, který divákům během večera také překrásně zahrál na fu-
jaru.

Česko-slovenské  adventní  představení  se  odehrálo  ve  stej-
ných časech jako loni – odpoledne v 15 hodin a večer v 19 hodin. 
Každá z přehlídek trvala tři hodiny. Překrásné!

Moderátorka nejdříve přivítala náměstka hejtmana Zlínské-

ho  kraje  našeho  rodáka  pana  Pavla  Botka,  místostarostu  naší 
obce pana Marka Juráska a další milé hosty. Ti ve  svých pro-
slovech omluvili hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka 
a paní starostku obce Jaroslavu Bedřichovou. Pak následovala 
slova podpory projektu, přání všeho dobrého a prožití hezkého 
večera.

Nejdříve  jsme  zhlédli  unikátní  přehlídku  modelů  zaměře-
ných k oslavě České a Slovenské republiky, a  to pomocí  foto-

grafií přenesených na šatech. Některé modely se skládaly z šatů, 
které předvedla jedna modelka. Některé byly složeny ze tří mo-
delů a některé dokonce z pěti, které postupně složily obraz. Mo-
dely byly představeny na tematickou hudbu a pomocí speciální 
projekce. Tyto modely prezentuje paní Zelená na různých pře-
hlídkách v České republice. V Ostrožské Nové Vsi jsme zhlédli 
kolekci  věnovanou  Praze,  Bratislavě,  Tatrám,  Košicím,  Brnu, 
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Novinky z divadla
Seminář s Terezkou Novotnou ze Slováckého 
divadla

Předposlední herecký seminář letošního roku se konal kon-
cem  listopadu  s  herečkou  Terezkou  Mikšíkovou  Novotnou  ze 
Slováckého  divadla.  Tentokrát  jsme  se  zaměřili  především  na 
jevištní  mluvu.  Ono  se  to  možná  nezdá,  ale  sami  máte  jistě 
zkušenost,  jak  nepříjemné  je,  když  hercům  na  jevišti  není  ro-
zumět. Proto jsme se učili nejen jak správně intonovat, aby ka-
ždý pochopil, co chceme daným slovem vyjádřit, ale hlavně to, 
jak každé slovo vyslovit tak, aby se jeho význam přesně odrazil 
v divákových uších. Terezka dala každému z účastníků semináře 
příležitost vylepšit si své schopnosti a zároveň se s námi podě-
lila i o své herecké zkušenosti a zábavné historky z divadelního 
života. Moc jsme si to užili a už se těšíme nejen na nějaké další 
pokračování v příštím roce, ale teď hlavně na závěrečný seminář 
věnovaný zpěvu, který si pro nás připravila Pavlínka Hejcmano-
vá, která je taktéž ze Slováckého divadla.

Nahé Slovácko naposledy
S úspěšnou inscenací Nahé Slovácko jsme se rozloučili v pá-

tek 7. prosince. Na poslední představení  jsme  se nemuseli  tr-
mácet nikam daleko. Derniéra se konala na stejném místě, kde 
před dvěma lety měla komedie premiéru – v novoveské orlovně. 
Tentokrát jsme byli pozvání, abychom zpestřili vánoční večírek 
pedagogům ze Základní školy v Napajedlech. Doufejme, že jim 
závěrečný úsměv vydrží na rtech po celé vánoční svátky.

Jiřina Fojtová slavila sedmdesátiny
Jedna z nejúspěšnějších hereček našeho souboru a zároveň 

bardka, která má na svém kontě snad největší počet odehraných 

inscenací (připočítáme-li k tomu i role odehrané v jejím původ-
ním divadle Karla Čapka v Uherském Hradišti) Jiřinka Fojtová 
oslavila  v  listopadu  své  sedmdesátiny.  Původně  jsme  plánova-
li, že právě k jejím narozeninám nasadíme znovu jednu z jejích 
nejúspěšnějších rolí Podivnou paní Savageovou. Ovšem finanční 
podmínky inscenování, které si stanovili dědici autora, nám Ji-
řince tento divadelní dárek neumožnili věnovat. Nakonec jsme 
si ale řekli, že je to možná dobře. Jiřinka byla totiž rozhodnutá, 
se  tímto způsobem s divadlem rozloučit. A to my si  rozhodně 
nepřejeme. My chceme, aby s námi hrála, dokud  jí bude  ještě 

Kroměříži, památnému místu kraje kolem Svatého Antonínka 
a  krásným  místům  naší  obce  Ostrožské  Nové  Vsi.  Bylo  se  na 
co dívat. O tuto kolekci je již zájem v příštím roce i v zahraničí.

Se svými písněmi vystoupila slovenská zpěvačka Ivanna Ba-
gová, vítězka Hlasu Československo 2012. Marie Zelená spolu-
pracuje  s  Ministerstvem  dopravy  a  výstavby  Slovenské  repub-
liky.  Díky  Kláře  Badinkové,  která  v  ČR  Slovensko  zastupuje, 
se mezi nimi vytvořilo krásné přátelství. Z této spolupráce má 
Marie velkou radost. Na večerní představení přijel vzácný host, 
Peter Durček, státní tajemník Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenské republiky a také výkonná ředitelka Košického kraje 
Lenka Jurková Vargová.

Dalším  vzácným  vystupujícím  byl  český  herec  a  bavič  Petr 
Nárožný. Kromě zkušených modelek se na molu představila  i 
vnoučata Tomášek, Eliška a dcera Marie Zelené, Martina Hrn-
čířová, která se společně s maminkou podílela na tvorbě česko-
-slovenské kolekce a na produkci celého večera. A jako každý 
rok přijela předvádět novoveská rodačka Veronika Bujáková.

Děti byly velmi bezprostřední, šikovné a nejedné mamince či 
babičce přinesly do očí slzičku.

Pro loňský velký úspěch jsme viděli i novou kolekci modelů 
nejmladšího módního návrháře v ČR jedenáctiletého Vlastimi-
la Basovníka. Jsou to jeho návrhy, kresby a výtvory. Jeho návrhy 
realizuje a šije jeho babička Lenka Basovníková.

Krásným zážitkem bylo pěvecké vystoupení naší rodačky Te-
rezky Hůskové, velmi příjemné mladé dámy. 
Na  odpoledním  představení  diváci  také  obdivovali  originální 
modely  žáků SŠOU Vizovce, kteří představili  tvorbu,  jež byla 
oceněna MŠMT titulem „Zlaté ručičky“.

Dalšími  předvedenými  modely  byly  veselé  zástěrky,  které 
Marie kreslí, šije, vyrábí a oblékají je v nemocnicích sestřičky a 
lékaři, aby se ti nejmenší pacienti léčby nebáli. Nejnovější pro-

jekt  byl  zaměřen  i  na  lidi  na  geriatriích  a  LDN,  protože  tyto 
pacienty oblečení s obrázky také velmi potěší.

O přestávce si mohli účastníci přehlídky zakoupit omalován-
ky a věnovat je dětem v nemocnicích, které Marie Zelená osob-
ně předá dětským oddělením nejen v Česku, ale i na Slovensku.

Taktéž jsme si mohli zakoupit výrobky autistického chlapce 
Petra Kolaře, který ztvárňuje svět pomocí krásných barevných 
čárek, touto koupí jsme naopak podpořili ho.

Předposlední  kolekcí  byla  kolekce  kostýmků  a  šatů,  které 
navrhla a realizovala módní návrhářka Marie Zelená. Vyvrcho-
lením večera byly modely společenských šatů v barvě bílé, čer-
vené a modré, které byly věnovány jak našim národním barvám, 
tak  i  Slovenské  republice.  Zazněly  hymny  České  a  Slovenské 
republiky, které byly důstojným zakončením nejen slavnostního 
večera, ale i oslav 100 let vzniku Československa.    
Módní návrhářce ze srdce poděkovali květinami náměstek hejt-
mana Zlínského kraje pan Pavel Botek, místostarosta obce pan 
Marek Jurásek a samozřejmě tatínek Marie pan Josef Galuška. 
Všichni přítomní ve stoje naší rodačce zatleskali. I toto bylo pro 
ni i všechny účinkující velké poděkování. Přichystání takových 
velkých přehlídek  se neobejde bez  sponzorů, obětavých  lidí  a 
taktéž bez pomoci známých a rodiny. Všechny je najdete vyjme-
nované na webových stránkách www.mariezelena.cz. Velké po-
děkování za pomoc patří Marcele a Jirkovi Bujákovým, Michalu 
Hrnčířovi, Kláře Badinkové a Obci Ostrožská Nová Ves.

Marie Zelená všem poděkovala, popřála krásné Vánoce, do 
nového roku zdraví, lásku, štěstí, pohodu a zároveň všechny po-
zvala již na 11. adventní večer, který se bude konat 7. prosince 
2019.

Přejeme  oděvní  a  módní  návrhářce  Marii  Zelené  hodně 
zdraví, úspěchů, elánu, dobrých nápadů a krásné Vánoce v kru-
hu své rodiny. 

KULtURA

Miroslava Vajdíková
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stačit dech a sloužit nohy, protože Jiřinka je v diva-
dle nenahraditelná. Její smích, rodinné historky, její 
schopnost  stálého  úžasu  i  její  herecká  pracovitost 
jsou  zdrojem  věčné  inspirace  pro  všechny  ostatní. 
Jiřinko, přejeme Ti nejen za náš soubor, ale určitě 
i  za  naše  diváky,  ještě  hodně  hodin  strávených  na 
jevišti  v  těch  nejhezčích  rolích,  které  Ti  přirostou 
k srdci!
Role Jiřiny Fojtové v divadle BLIC:

Paní Savageová – Podivná paní Savageová 
Cena za herecký výkon v titulní roli na krajské 
přehlídce v Otrokovicích

Stařa Bočková, Babka, Královna – Kocour 
v botách

Balzaminová – Svatba Balzaminova 
Čestné uznání za herecký výkon na krajské přehlíd-
ce v Karolínce

Hekabé – Trójanky 
Cena za herecký výkon na národní přehlídce Děčín 
Cena za herecký výkon na divadelní přehlídce 
v Napajedlích 
Čestné uznání za herecký výkon na krajské přehlíd-
ce Hanácký divadelní Máj v Němčicích na Hané

Flora – Julie umírá každou noc
Matka – Černá je dobrá
Hana Hegerová – Tváří v tvář

                                              Andrea Helmichová

PF 2019
Divadlo BLIC přeje všem krásné Vánoce, veselého Silvestra a hlavně šťastný rok 2019, ať už na prknech, která znamenají 

svět, nebo v reálném životě. A protože pro Vás do nového roku chystáme pohádku o kocourkovi Modroočko, přejeme Vám, ať 
jste v tom roce 2019 radostní a hraví jako koťata!
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Školní rok 1982/83
26. srpna 1982 byl zahájen přípravný týden úvodní poradou. 

Téhož dne byly provedeny opravné zkoušky, přidělení tříd, při-
praveny učebnice a pomůcky pro žáky. 27. srpna na pedagogické 
radě byly přiděleny předměty, stanoveny funkce a úkoly jednot-
livých učitelů. Byly stanoveny dozory v jídelně a ve školní budo-
vě a probrány nejdůležitější body vnitřního řádu školy.

Žáci  prvních  tříd  byli  přivítáni  na  MNV  slavnostním  způ-
sobem -  jako každým rokem. Žáci osmých  tříd  je pak odvedli 
do tělocvičny školy, kde proběhlo slavnostní zahájení školního 
roku, jehož se zúčastnil předseda MNV Antonín Hráček a před-
seda SRPŠ František Pavlas. Zahajovací projev přednesl ředitel 
školy Svatopluk Hofmann. Pak byli žáci jednotlivých tříd odve-
deni svými třídními učiteli do svých tříd, kde jim byly předány 
učebnice a učební pomůcky. Vyslechli projev ministra školství 
soudruha Vondrušky. Pak následovala pedagogická rada a schů-
ze ROH. Na ní byl rozebrán CPP.

Školní  budovy  byly  připraveny  k  zahájení  školního  roku. 
Pokud jde o budovu I. stupně, má celou řadu nedostatků. Do 
střechy zatéká, zdi jsou v přízemí vlhké, elektroinstalace je vad-
ná. Byla zde vybudována přírodovědná učebna,  sborovna byla 
přemístěna opět do přízemí a vybavena novými stoly a židlemi. 
Budova II. stupně byla obohacena o zářivky – dle plánu nedo-
statečně – jsou pouze ve čtyřech třídách. Sborovna i z části ka-
binety byly vybaveny novým nábytkem v hodnotě 11 000 Kč. Ve 
třídách byl instalován do oken kovotěs. Dále provedena revize 
tělocvičny  a  ředitelství  upozornilo  MNV  na  nutnost  výstavby 
nové  kotelny  –  havarijní  stav.  Vadný  je  i  kotel  na  provizorní 
jídelně. Hrozí zřícení stropu skladu uhlí na školním pozemku. 
Školní pozemek byl oplocen. Ovocné stromy ve spolupráci s čle-
nem Svazu zahrádkářů panem Pavlačkou byly prořezány a po-
hnojeny  a  nyní  je  sad  ve  velmi  dobrém  stavu.  Zelinářská  část 
je obsazena zeleninou všeho druhu a doplňuje svými výpěstky 
zásoby školní kuchyně. Prázdninové služby se poměrně zlepšily.

Během  školního  roku  došlo  ke  změnám  v  obsazení  míst. 
Místo  skupinového vedoucího A. Kusáka, který odešel  studo-
vat na vysokou  školu, přišla  J. Zavřelová  z Uherského Ostro-
hu. Na I. stupeň přešel Josef Botek, kterému byla přidělena IV. 
B.  Po  dobu  nemoci  M.  Muchové  ji  zastupoval  V.  Remeš.  TV 
učili učitelé z Ostrožské Lhoty a to: chlapce 8. třídy P. Opletal 

a dívky 5.  tříd  J. Lysoňková. Protože v ZDŠ Ostrožské Lhotě 
chybí aprobace chemie, dojížděla opět k výuce O. Štochlová. Na 
druhý stupeň se po MD vrátila M. Novotná. Občanskou nauku 
učily  aprobované  učitelky  z  I.  stupně  M.  Pavelková  a  J.  Kro-
šláková. Na konci školního roku došlo k personálním změnám 
v obsazení pro příští rok. Odchází z funkce na vlastní žádost zá-
stupce ředitele Josef Hrachovský, rovněž O. Šmolíková, vedoucí 
vychovatelka družiny J. Blahynková. Všichni jmenovaní odchá-
zí do Uherského Ostrohu. Ke studiu na pedagogickou fakultu 
odchází skupinová vedoucí J. Zavřelová. Do důchodu odchází 
uklizečka Hedvika Šišáková.

Vyučující 5. – 8. ročníku se připravovali na výuku v novém 
pojetí 8.  ročníku podle  rozvrhu OPS. Učitelky 1. – 4.  ročníku 
měly semináře k prohloubení nového pojetí. V kabinetu mate-
matiky pracovala A. Hašková, v kabinetu fyziky J. Hrachovský 
, z.ř. , v kabinetu JR D. Hofmannová, na I. stupni D. Šálková.

1. A Drahomíra Šálková 5. A Vlasta Hanáčková

1. B Jiřina Hladká 5. B Marta Novotná

2. A Olga Šmolíková 6. A Dana Hofmannová

2. B Miroslava Hastíková 6. B Anna Hašková

3. A Miroslava Pavelková 7. A Ludmila Dvořáková

3. B Marie Muchová 7. B Jitka Bosáková

4. A Jaroslava Krošláková 8. A Marcela Schutzová

4. B Josef Botek 8. B Olga Štochlová

OŠI  –  inspektorka  V.  Klimentová  se  vyjádřila  k  závěrům 
celkové inspekce. OŠI – inspektor Kašpárek – prověřoval stav 
a  úroveň  výchovného  poradenství  s  přihlédnutím  náborových 
úkolů pro vojenské školy. V celoroční školní práci byl pedago-
gicko-výchovný aspekt zaměřen na tyto úkoly:

1. Výchova k budování a obrany socialistické vlasti.
2. Zkvalitňování výchovy světonázorové, morální a pracovní.
3. Šetření učebnic a školních potřeb, význam potravin.
Byla provedena 2. pedagogická odpoledne: 7. třída – TV a Fy 

J. Hrachovský, JČ J. Bosáková, 4. třída M J. Krošláková, 1. třída 
D. Šálková, 3. třída O. Šmolíková. Byla zavedena sekce třídních 
učitelů – vedoucí J. Bosáková. Byly provedeny 4 náslechové ho-

1982 - 1983 1. A
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diny  v  7.  třídě  pro  učitele,  kteří  neučili  tuto 
třídu  v  nové  koncepci.  Třídní  učitelé  se  zú-
častnili prvních schůzek PO SSM a zpracovali 
výchovné plány podle CCP. Byly uskutečněny 
vzájemné hospitace mezi učiteli I. a II. stupně 
a I. třídou a MŠ. Byl sledován prospěch a cho-
vání v jednotlivých třídách. V 1. pololetí byly 
řešeny závady v chování žáků, které se proje-
vily  sníženými známkami z  chování – hlavně 
v 7. B. Po tomto zásahu se situace zlepšila. Na 
konci školního roku dokonce 58 žáků dostalo 
pochvalu.

Bylo  využito  všech  významných  výročí 
k výchovnému působení. Vzpomínka na SNP, 
oslava  VŘSR  s  lampionovým  průvodem, 
MSČSP  s  akademií,  projevem  a  výstavkou 
knih, akademie k 25. únoru, předávání občan-
ských průkazů k osvobození obce, promítání 
filmů. Celý  rok probíhaly  relace do školního 
rozhlasu  a  rozhlasu  MNV.  Byly  provedeny 
přednášky  a  besedy,  divadelní  představení, 
výchovné koncerty, umělecký přednes. Usku-
tečnily se družební styky se ZDŠ Bošáca, sportovní utkáním vy-
bíjené a kopané, setkání učitelského sboru a žáků. 38 % žáků 
si dopisuje s pionýry z SSSR. Na úseku TV – odznak zdatnosti, 
cvičení v přírodě, zimní a letní branná cvičení. Výborné výsled-
ky měly dívky  z 6.  tříd pod vedením učitelky D. Hofmannové 
v okresním přeboru v lehké atletice. Dále žáci ve sportovní lize 
– lední hokej – získali 1. místo pod vedením J. Hrachovského. 
Tradičně proběhl lyžařský kurz na Ramzové. Kroužky: turistický 
– J. Hrachovský, odbíjená – J. Krošláková, estetický – I. stupeň 
– J.Hladká a II. stupeň – V. Hanáčková, světonázorový – J. Da-
vídková. Dopravní výchova – spolupráce se Svazarmem – „Cyk-
listický okruh mládeže“, Zlatá zebra, „Průkaz cyklisty“. Soutěže 
a olympiády – 1. místo JR D. Hofmannová, Zajímavá matemati-
ka 1. - 10. místo J. Hrabinec a P. Žufan, zeměpis – okresní kolo 
1. místo R. Vlk, v krajském kole 9. místo – R. Vlk, přírodopis 
– nejlepší J. Hrabinec a M. Pavlasová, O zemi… okresní kolo 
4. místo.

Výchovné poradenství – plán vypracovaný A. Haškovou byl 
zaměřen na přípravu  žáků k profesionální orientaci  ve 4.  – 6. 
ročníku a plnění čísel pro vojenské a hornické povolání. Studi-
um: gymnázium – 4 žáci,  střední odborné školy – 9, maturitní 
obory – 3, učební obory – 28. Přijímací zkoušky vykonali úspěšně 
všichni žáci. Na maturitní obory nebyli přijati 3 žáci.

ROH  –  poukaz  do  lázní  obdržela  J.  Davídková,  na  zimní 
rekreaci – J. Hladká a D. Šálková. V ZO ROH byly ve spolu-
práci s vedením školy organizovány pracovní porady. Úsek ZŠ 

1982 - 1983  8. AB

1982 - 1983  1. B

získal plaketu „Za rozvoj socialistické výchovy“, úsek kuchařek 
soutěžil v akci ZZ. Výběr známek solidarity proběhl tak, že ka-
ždý člen daroval přibližně 1 % z platu. Ze sportovní činnosti se 
rozvinul  volejbal  s  okolními  školami  a  dále  volejbal  pro  naše 
členy a rodinné příslušníky. Zdařilý byl zájezd do Prahy, setkání 
s Bošácí, proběhly slavnostní schůze k MDŽ a ke Dni učitelů. 
Byli pozváni důchodci a představitelé obce – bylo vysloveno po-
děkování za obětavou práci.

Akce PS – Den mladého obránce vlasti – ČSLA, sběr bylin 
a plodů, Běh mladé fronty, základní kolo PSL v MAČP, Party-
zánský samopal, TBS „O pohár osvobození“, okresní kolo v ho-
keji, sliby pionýrů a jisker, soutěž k výročí VŘSR, akce „Modrá 
voda“, přechod přes Bílé Karpaty, ukončení školního roku na 
PT  Ostrožanka,  účast  na  „Chřibská  33“,  oslava  MDD.  Další 
akce jsou v závěrečném hodnocení školy. Práce SRPŠ byla za-
měřena na materiálně-technickou pomoc  škole. Práce výboru 
proběhla podle plánu. Za jejich pomoci žáci navštívili Mesit.

Klasifikace: I. pololetí: prospělo – 376 žáků, neprospělo 14, 
s vyznamenáním – 44, druhý stupeň z chování – 2 žáci, třetí stu-
peň – 3 žáci, třídní důtky – 20, ředitelské důtky – 10, pochvala 
– 2 žáci. II. pololetí: prospělo – 387 žáků, neprospělo – 3, s vy-
znamenáním – 46, druhý stupeň z chování – 2 žáci, třídní důtky 
– 6, ředitelské důtky – 3, pochvala – 58 žáků.

Ředitel školy: Svatopluk Hofmann
Zapsala: Jaroslava Jančaříková.

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková.
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Procházka po hřbitově aneb Pan učitel s houslemi
Tak  zůstává  v  paměti  –  vlnité  husté  vlasy,  úsměv 

a housle. Učitel Botek. Řeklo by se „pan učitel“, ale teh-
dy se říkalo „soudruh učitel“, to však k němu moc nešlo. 
Prostě to byl „učitel Botek“.

Narodil se v Chylicích na čísle 148 dne 11. března 1925, 
byl třetím dítětem Josefa Botka a jeho manželky Anežky, 
rozené  Polehňákové.  Rodný  dům  nebyl  grunt,  chybělo 
tam  materiální  bohatství  a  nechybělo  neštěstí.  V  roce 
1926 zemřel Josefovi tatínek na zápal plic, pracoval totiž 
na dráze, zmokl, to byl tehdy konec. A také záhy zemřely 
dvě starší sestry. Josef zůstal sám s maminkou. Od dětství 
projevoval  nadání  a  maminka  se  nerozpakovala  poslat 
synka na studia. V roce 1935 jako desetiletý byl poslán na 
jezuitské gymnázium na Velehradě. Bylo mu  tam  smut-
no, strašně tesknil, domů se tehdy jezdilo jen na Vánoce, 
Velikonoce a velké prázdniny, maminka to však neměla 
za ním daleko. Studenti bydleli na pokojích po  čtyřech, 
a  tak zde vzniklo přátelství, které vydrželo na celý život 
–  s  Vítězslavem  Novákem,  synem  starosty  z  Ořechova 
u Brna, a pozdějšími kněžími Josefem Budišem, který byl 
znám jako výborný kazatel v Brně, a Josefem Laštovicou, 
který emigroval a pracoval pak v papežské kurii. Jezuité 
byli přísní a důslední vychovatelé, ale hledali vlohy svých 
studentů a rozvíjeli je, tak se přišlo na Josefovo hudební nadání 
a on začal hrát na housle, zvládl i trubku, harmoniku a varha-
ny. Velehrad vstoupil chylickému studentovi hluboko do srdce 
a  pak  se  stále,  celý  život,  vracel  do  míst  studií.  Na  Velehradě 
však gymnázium nedokončil, protože bylo za protektorátu zru-
šeno a on přešel do Zlína na školu, která připravovala učitele.

Pedagogickou  dráhu  začínal  v  Ostrožské  Lhotě,  mezitím 
v  letech  1949-1951  absolvoval  vojenskou  službu  v  Uherském 
Hradišti,  tehdy  hrál  na  svatbě  i  známému  sportovci  Zátopko-
vi,  který  se  v  Uherském  Hradišti  ženil.  Lhotské  působení  ne-
bylo dlouhé, ale rád vzpomínal na skutečnost, že ve sboru byli 
tři Josefové, ještě jeden učitel, katecheta a farář Josef Kocián. 
V deset skončili s vyučováním a šli na faru hrát a zpívat, když 
byla příležitost. 

Rok 1952 byl v jeho životě důležitým mezníkem. V tom roce 
přešel na školu v Ostrožské Nové Vsi, ale především se 3. květ-
na oženil s Ludmilou Blažkovou. Bydleli doma v Chylicích a vy-
chovali  dvě  dcery,  Miroslavu  a  Ludmilu.  V  letech  1965  začal 
v „Blažkovém humně“ na Záhumení stavět dům, do kterého se 
rodina nastěhovala v srpnu 1968, o první noci na novém přije-
la okupační vojska do Československa. Pořídil pro rodinu také 
chatku na Štěrku, malý  vinohrad,  snažil  se  rodinu  zabezpečit, 
aby nestrádala při jeho pedagogických a hudebních aktivitách.

Na konci 50. let začala komunistická strana boj proti nábo-
ženské  víře.  Inspektor  Milička,  vášnivý  odpůrce  náboženství 
při prověrkách v roce 1958 rozhodl, že učitel Josef Botek buď 
vystoupí  z  církve,  nebo  odejde  ze  školství.  Rozhodování  bylo 
i nebylo snadné. Josef Botek učitelství miloval, ale víru zradit 
nemohl. A tak byl jednoduše ze školství vyhozen. Nemohl najít 
práci,  nakonec  zakotvil  v  Uherském  Hradišti  v  Tonu  (dnes  je 
na místě továrny Tesco), kde se vyráběly židle. Dostal nejhorší 
práci,  při  které  utrpěl  těžký  úraz.  Zdálo  se,  že  nepřežije,  měl 
zhmožděnou většinu těla a těžké zlomeniny, lékaři v hradišťské 
nemocnici nepočítali s  tím, že se uzdraví, spíše mysleli, že ne-
přežije. Přežil, uzdravil se, jeden primář mluvil o zázraku. Josef 
Botek našel zastání tam, kde by se asi nečekalo. Tajemník MNV 
v Ostrožské Nové Vsi František Matuška se zasadil, aby mohl 
v roce 1964 znovu nastoupit do školy v Ostrožské Nové Vsi jako 
učitel  českého  jazyka,  německého  jazyka  a  hudební  výchovy. 
Když dovršil  šedesátku, podle  tehdejších  zákonů nastoupil do 
důchodu. Nezahálel a ještě deset let pracoval v dnešním hotelu 
Slunce v Uherském Hradišti. Od roku 1975 byl zhruba dvě dese-
tiletí i obecním kronikářem a zachytil všední i historické událos-

ti ze života obce v obsáhlých kronikářských zápisech. V přízemí 
svého  domu  měl  pokojíček,  kde  byl  uložen  jeho  kronikářský 
a hudební svět.

V  Ostrožské  Nové  Vsi  i  v  okolí  byl  učitel  Josef  Botek 
znám především jako hudebník, houslista a zpěvák. Měl vztah 
k folkloru, národní písni i soudobé hudbě. V padesátých letech 
hrál  s horňáckým hudcem Martinem Hrbáčem, později  se vě-
noval hudebnímu folkloru v Ostrožské Nové Vsi ve škole, v pě-
veckém kroužku,  za  celá desetiletí  to byl dlouhý počet  aktivit 
a těles, ve kterých působil. Na zpěvnost a hudební kulturu měl 
obrovský  vliv,  a  to  především  jako  učitel,  který  poznával,  po-
vzbuzoval a vedl k hudbě děti. Jako učitel byl klidný, mírný, snad 
někdy  až  moc  mírný,  byl  typem  nekonfliktního  člověka,  který 
se snaží s každým vyjít. Měl pěkný vztah ke kolegům ve škole, 
pozval  je  na  skleničku  vínka,  zazpívat  si  a  pobesedovat.  Mezi 
Novovešťany byli  jeho dlouholetými přáteli,  se kterými  se  rád 
scházel, především František Jurásek a Jan Červenák,

V roce 1994, když se připomínalo 90. výročí nové školní bu-
dovy, rozhodlo zastupitelstvo obce o udělení čestného občanství 
významným novoveským osobnostem, a tak se i pan učitel Botek 
stal 25. září 1994 čestným občanem Ostrožské Nové Vsi v uzná-
ní zásluh na poli hudby. Nikdo netušil, že se zatím čas nachyluje. 
Popeleční středa 25. února 1998 přinesla ledový večer a studený 
vítr. Pan učitel byl na mši svaté v novoveském kostele, na konci 
řady  dostal  tolik  popela  na  hlavu,  že  se  mu  sypal  na  kalhoty. 
To přece také k Popelci patří. V závěru mše pozdravení pokoje 
– podaná ruka a úsměv s manželkou. Po mši se rozběhli  ještě 
každý jinam, on však přišel ke svému domu najednou vyčerpaný, 
už nevstoupil, sedl na schodek a sklátil se na stranu. Lékařská 
pomoc byla už marná, srdce přestalo bít. Bylo půl osmé večer, 
studená Popeleční středa, půl století od Vítězného února.

Vzpomínku na pana učitele Botka končím úryvkem ze Škvo-
reckého knihy Legenda Emöke: „Tak se stává příběh, legenda, 
a nikdo ji nevypráví. A přece někde žije člověk, odpoledne jsou 
horká a marná,  a  člověk  stárne,  je opuštěn, umírá. Zbývá  jen 
deska,  jméno. Možná ani deska, ani  jméno. Ten příběh,  tu  le-
gendu nosí ještě někdo jiný v hlavě a pak také umírá. A ostat-
ní lidé nevědí nic, jako nikdy, nikdy, nikdy nevěděli nic. Jméno 
zaniká. I příběh, legenda. A po člověku už není ani jméno, ani 
vzpomínka, ani prázdno. Nic.

Ale snad někde přece zůstává alespoň otisk, alespoň stopa 
slzy, té krásy, té líbeznosti, toho člověka, toho snu, té legendy.“

Vladimír Teťhal
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Sezónu jsme zakončili pracovně
Týden po úspěšném ukončení podzimní části sezóny 2018/19, 

ve kterém muži jednoznačně přehráli soupeře z Vlčnova 5:1 a 
přezimují na 4. místě tabulky okresního přeboru, proběhlo pra-
covní ukončení podzimní sezóny v areálu FK. Brigády, jež se ko-
nala v sobotu 10. listopadu za překvapivě pěkného slunečného 

počasí, se zúčastnilo na 30 dobrovolníků, což znamená rekordní 
účast v novodobé historii klubu. Ruce k dílu přiložili  zástupci 
družstev všech věkových kategorií. Hráči přípravky si vyměnili 
role ze soutěžních utkání a tentokrát doprovázeli oni své rodiče. 
Nechyběli ani žáci, dorostenci a muži. Čas si udělali rovněž zá-
stupci starých pánů a samozřejmostí byla účast členů výboru klu-
bu. Vysoká účast se odrazila na množství vykonané práce. Hlav-

ním cílem bylo opětovné zapískování hrací plochy po její  letní 
obnově, odvodnění závlahového systému, přesun dvou hromad 
písku a hlíny a následná rekultivace plochy mezi parketem a hři-
štěm, které bychom do budoucna chtěli využívat pro provádění 
rozcviček a pohybových cvičení. Dále úklid  tribuny a hlasatel-

ny, uložení všech 
tréninkových  i 
herních  branek 
pod  střechu  tri-
buny.  Rovněž  se 
odvezlo  několik 
vozíků  různého 
odpadu  do  sběr-
ného  dvoru  při 
úklidu  starých 
kabin  a  jejich 
okolí.  Jak  už 
bývá  zvykem,  po 
dobře  odvedené 
práci  nechybě-
lo  občerstvení 
v podobě čerstvě 
vyuzených  pro-
duktů  místního 
řeznictví,  které 
přes  pokročilé 
datum proběhlo i 
s posezením pod 
širým nebem. Po 

odehrání  soutěží  můžeme  hlásit,  že  máme  zazimováno  a  hrá-
či po zásluze odpočívají. Teď se můžeme těšit na klidné prožití 
adventu,  vánočních  svátků  a  vstupu  do  nového  roku  2019.  To 
samozřejmě přejeme i všem čtenářům Profilu a příznivcům no-
voveského fotbalu!

Marek Tvrdoň
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Podzimní soutěžení gymnastek
Děvčata našeho oddílu sportovní gymnastiky začala podzim-

ní soutěžení na závodech ve Zlíně pod názvem „Zlínský sněhu-
lák“ konané 17. 11. 2018.

Ve  2.  kategorii  (ročník  narození  2011)  unikla  jen  s  malým 
rozdílem bronzová medaile Terezii Holáňové, na 5. místě skon-
čila Rozárie Kordulová, na 6. místě Lillien Van Minnen.

Ve 3. katerorii (ročník narození 2010) se na 8. místě umístni-
la Tereza Janoštíková.

V 6. kategorii (ročník narození 2007) získala 8. místo Tereza 
Vidrmanová.

V 7. kategorii (ročník narození 2006) se na 9. místě umístnila 
Anna Pavlíčková a na 11. místě Radka Šálková.

Další závody se konaly 24. 11. 2018 opět ve Zlíně, jednalo se 
o Přebor Zlínského kraje – soutěže družstev.

Gymnastky za cvičení povinných sestav v kategorii III. liga ve 
složení Anna Pavlíčková, Tereza Vidrmanová, Radka Šálková a 
Nela Novotná získaly stříbrné medaile.

V kategorii V. liga se naše družstvo ve složení Rozárie Kor-
dulová, Lillien Van Minnen , Tereza Holáňová a Tereza Janoští-
ková umístnilo na 4. místě.

Teď se gymnastky připravují jako každoročně na Mikulášský 
závod, který se koná v Hulíně, kde se podaří vždy urvat nějakou 
medaili a nějaká dobrá umístnění.

Pak už jen na konec roku závěrečná besídka a Vánoce - chví-
le klidu, pohody a odpočinku.

Vám všem přejeme příjemné prožití svátků vánočních a v no-
vém roce jen to nejlepší.

Ivana Frantová

Soutěžní bilance a členská statistika oddílu kanoistiky TJ ONV 2018 
stav k 2.12.2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Reprezentace ČR na ME, MS (odchovanci) 1 1 3 4 (1) 4 (2) 2 2 1
Olympijské naděje 0 3 1 1 0 3 1 1
Republikové medaile bez benj. (odchovanci) 5 20 28 (2) 24 (5) 36 (9) 31 26 20
Mistrovské tituly (odchovanci) 3 6 7 (1) 7 (3) 11 (4) 9 6 7
Mistrovství ČR družstev (Český pohár) 12. 12. 12. 17. 9. 9. 8. 6.
Mistrovství ČR družstev/mládež - - - - 7. 10. 7. 6.
Členové RSC (odchovanci) 0 0 2 (2) 3 (2) 3 (2) 3 1 0
Členové SCM 4 2 2 2 4 4 3 4
Bodujících v ČP/včetně dospělých 14 10 8 7 6 11/13 13 14
Startující mládež ve VML (+dospělí) 43 (51) 35 31 30 28 28 - -
Celkem závodníků 51 38 43 36 36 28 19
Soutěží 25
Soutěže reprezentace ČR 2
Soutěže Českého poháru 5
Soutěže Velkomoravské ligy (VML) 9
Další soutěže (pouze rychlostní kanoistika) 9
MMM Slovácká 500 (počet přihlášených) 406 346 353 310 318 375 273 266
Novoveský přespolák (počet účastníků) 178 172 136 98 153 91 88 66
Členové oddílu 125 112 118 122 111 123
Členové/mládež 52 40 42 35 24 23
Členové TJ ONV 155 148
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý den doma? 

A nebo máte ve své domácnosti rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si 
odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro seniory je tu pro 
Vás.

Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se sníženou soběstač-
ností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživa-
teli služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme 

ho a snažíme se co nejvíce uživatele zapojovat do dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a odvíjí se od poskytovaných úkonů, 
které si uživatel centra volí dle své potřeby.

Centrum denních služeb pro seniory, kde uživatelé mohou trávit svůj volný 
čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30 hod. naleznete v UHER-
SKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81. STŘEDIS-
KO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší  informace naleznete na  internetových 
stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.chari-
ta.cz, či v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti nebo na 

telefonním čísle 725 520 983. Pokud Vás naše sociální služba zaujala přijďte 
se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Zpracovala:Mgr. Radka Stuchlíková

SPORt / INZERCE

Po sportovní stránce byl rok 2018 rokem historických výsled-
ků, neboť Jiří Zalubil se v italském Auronzu stal spolu s kojetín-
ským  Jiřím  Minaříkem  Mistrem  Evropy  v  deblkanoi  na  1000 
metrů, což je olympijská disciplína. Na Mistrovství světa juniorů 
v bulharském Plovdivu získala tato posádka skvělou bronzovou 
medaili.

Jiří Zalubil  letos  také vybojoval  tři  republikové mistrovské 
tituly a ve své věkové kategorii vyhrál žebříček Českého poháru.

Přehled vítězů Velkomoravské ligy z Ostrožské Nové Vsi:
Jan Pojezdný, junioři-kajakáři

Veronika Húsková, juniorky-kanoistky
Josef Húsek, dorostenci-kajakáři
Jan Pavlíček, žáci-kanoisti
Ondřej Prchlík, žáci-kajakáři
Simona Andrýsková, žačky-kanoistky
Tomáš Cícha, benjamínci dvanáctiletí-minikajakáři
Dalimil Knotek, benjamínci jedenáctiletí-minikajakáři
Jiří Uvíra, benjamínci devítiletí-minikajakáři

Vít Pjajčík
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ informuje:
Vážení zákazníci,
i letos jsme pro Vás připravili na předvánoční čas mnoho no-

vinek. Vzhledem k tomu, že se z vaší strany opakují dotazy týka-
jící se poskytovaných služeb, pokusím se o jejich zodpovězení.

Neplánujete rozšíření programové nabídky v Ostrožské 
Nové Vsi?

Ano,  vzhledem k velmi  častým dotazům ohledně navýšení 
programů  v  HD  rozlišení  a  nových    smluvních  podmínek  ze 
strany poskytovatelů TV programů jsme se rozhodli o rozšíření  
Velké programové nabídky v systému DVB-C. Nově například 
bude nabídka obsahovat  Eurosport1 HD, Animal Planet HD 
a nově i Eurosport2 v SD i HD kvalitě a další programy.

Dojde k rozšíření nabídky ještě v letošním roce?
Ano, rozšíření bylo provedeno 17. prosince, tzn., že si může-

te již všechny nově zařazené programy doladit. Více informací 
a aktuální nabídka Vám je k dispozici na INFO kanálu TV Re-
gio a dále na webu: www.ktcz.eu

Cena za televizní nabídku zůstane zachována beze změny?
Nezůstane,  vzhledem  k  novým  smlouvám  s  poskytovateli 

a neustálému zvyšování nákladů na distribuci  televizních pro-
gramů  jsme  nuceni  přistoupit  ke  změně  cen  programové  na-
bídky s platností od 1.1.2019, a to: Velká nabídka na 310,- Kč/
měsíčně.

Zachováte ještě některé programy v analogu?
Ano, nadále zůstanou v analogu zachovány základní progra-

my, i když postupně bude jejich počet omezován díky nedostup-
nosti technických zařízení pro tento příjem.

Chtěl bych se dívat na programy zpětně. Proč tuto službu 
nenabízíte?

Naše společnost tuto službu nabízí již od roku 2015. Se služ-
bou „sledovanitv“ se s námi  můžete na programy podívat 2 ho-

diny zpětně a máte 2 hodiny nahrávek. Počátkem roku   2019 
plánujeme  spustit  novou  službu  „TVOJE  TV“,  která  vám 
umožní kdekoli se na všechny  televizní programy z nabídky dí-
vat až 7 dní zpětně a k tomu mít svých 50 hodin  nahrávek.  

Bližší  informace k této službě budou k dispozici na našich 
webových stránkách a přes sms  zprávy.

Využívám Vaše služby, budu muset řešit přechod  
na DVB-T2?

Ne, s námi nemusíte nic řešit. Vše vyřešíme za vás. Veškeré 
technologické úpravy provede naše společnost na hlavní stani-
ci a pro koncového uživatele nebude tento přechod znamenat 
žádné změny, tzn., že nebudete muset doma měnit žádné zaří-
zení.

Jelikož  se  blíží  konec  roku,  dovolte  mi  poděkovat  vám  za 
využívání  našich  služeb  v  tomto  roce  a  popřát  mnoho  zdraví 
a spokojenosti v roce 2019.

NOVOROČNÍ AKCE:
Objednejte si u nás nově INTERNET  
od 19. prosince 2018 do 25. ledna 2019
a 24 měsíců plaťte zvýhodněnou cenu.

Například: tarif STANDARD  
s rychlostí do 30 Mbit/s za 292,- Kč

tarif MAXI s rychlostí do 80 Mbit/s za 384,- Kč
+

DÁREK
Poukázka v hodnotě 500,- Kč na povánoční nákup.

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Lucie Bucharová, výkonná ředitelka

Moravský rybářský svaz,  
pobočný spolek Kunovice oznamuje svým 

členům, že 

povolenky pro rok 2019 
budou vydávány na středisku v Kunovicích 

v následujících termínech: 
V sobotu 5. ledna, 2. února a 23. února 

2019,  
vždy v čase 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00. 

V žádné jiné termíny povolenky vydávány 
nebudou. 

Připomínáme členům, aby si zkontrolovali  
platnost státního rybářského lístku  

a případně si nechali vystavit nový, než si 
půjdou pro povolenku. 
MRS z. s., PS Kunovice

„Moravský rybářský svaz,  
pobočný spolek Kunovice  

přijímá  
přihlášky nových členů  

pro rok 2019
Přihláška je ke stažení  na internetových 

stránkách organizace a k vyzvednutí na středisku 
v Kunovicích v úředních hodinách.

MRS z.s., PS Kunovice“
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Společenská kronika
říjen - listopad - prosinec 2018

70 let
 2. 10.  Bohumila Vojtková Obecnice 584
 5. 10. Ludmila Kolečkářová Dědina 60
 8. 10. Zdeněk Jirásek Osvobození 81
 3. 11. Stanislav Zábojník Hřbitovní 200
 19. 11. Jiřina Fojtová Chříb 231
 5. 12.  Ludmila Kovaříková Osvobození 161
 8. 12.  Jaroslav Bezděk Dědina 17
 10. 12.  Zdenka Janúšková Nová 640
 14. 12. Milan Hochmajer Dědina 184

75 let
 2. 10. Ludmila Horáková U Ráje 202
 4. 10. Miloslav Lukáš U Ráje 97
 12. 10. Marie Čevelová Školní 965
 28. 10. Anna Vojtková Za Kostelem 709
 25. 11. Pavel Vrága Zahradní 884
 3. 12. František Fojta Chříb 231
 21. 12. František Falešník Nová 698
 24. 12. František Sedláček U Ráje 631

80 let
 19. 10. Anna Odstrčilíková V Uličce 1009
 19. 11.  Božena Miklíčková Osvobození 120
 1. 12.  Marie Filípková Dolní 559
 9. 12.  Marie Pokorná Dolní 337

85 let
 11. 10. Jarmila Žerníčková  Chříb 225
 7. 12.  Marie Slováková Záhumení 486
 13. 12.  Albína Šafaříková Chříb 307

86 let :
 15. 12. Zdenka Pavlásová Školní 965

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

89 let
 26. 10. Marie Mičolová Osvobození 192

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

93 let
 29. 10. Vlasta Ondračková Nivky 426

95 let
 3.11. Ludmila Vavřincová U Ráje 338

98 let
 10. 11. Marie Bezděková Chylická 11  
   - t.č. DD Uh.Ostroh

Zlatá svatba
 12. 10. Antonín a Jiřina Pjajčíkovi 
   Osvobození 198
 19. 10. Karel a Jiřina Koníčkovi 
   Sadová 859

Diamantová svatba :
 22. 11. Zdenek a Božena Zalubilovi Nová 742
 22. 11. Jan a Marie Filípkovi Dolní 559

Svatba
 27. 10.  Jacquelin Iva Redl Dědina 177
  Jan Lažek Dolní 319

Narození
 4. 10. Daniel Černý Chylická 38
 17. 10.  Hynek Hejda Za Kostelem 799
 8. 11. Martin Hugo Vlk Osvobození 150

Úmrtí:
24. 10.  František Bobek (1941) Družstevní 807
29. 10. Marie Čičelová (1937) Lhotská 770
10. 11. Marie Pavlasová (1942) Dědina  23
30. 11. Josef Červenák  (1931) Dědina 61
  6. 12. Ludmila Kodrlová (1944) Nová 701
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Diamantová svatba Zdenek a Božena  Zalubilovi

Diamantová svatba Jan a Marie Filípkovi

Zlatá svatba Antonín a Jiřina Pjajčíkovi



Pětačtyřicátníci

OSMdesátníci

padesátníci

Setkání spolužáků
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