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Vážení spoluobčané, 
léto je nenávratně pryč. Prázdniny mají děti za sebou a dospě-

lým skončil čas dovolených i odpočinku. Je vhodná doba ohléd-
nout se za tím, co se v naší obci za uplynulé období událo. Na 
konci měsíce července došlo k výměně pana faráře. V čele farnosti 
stanul pan farář P. Jan Žaluda, který se ihned po nástupu pustil 
do opravy fary a příprav na výmalbu kostela. Dovolte mi, abych 
našemu novému panu faráři popřála hlavně pevné zdraví, hodně 
Božího požehnání a ať se v Ostrožské Nové Vsi cítí jako doma.  

V měsíci září školáci jako každoročně nastoupili do škol a za-
čal nový školní rok. Měsíc září je také každoročně pro naši obec 
typický účastí na již tradičních Slavnostech vína v Uherském Hra-
dišti. Novovešťané a Chyličané se jako v předchozích letech zú-
častnili v hojném počtu krojovaného průvodu společně s obcemi 
a městy mikroregionu Ostrožsko - Veselsko. Letošní průvod všech 
účastníků ale bohužel nebyl pestrobarevný jako v minulých letech. 
Díky vydatnému dešti byl ozdoben pláštěnkami a deštníky. Celý 
program našeho mikroregionu na Redutě byl z důvodů neexistující 
mokré varianty zrušen. Z programu se podařilo zachránit pouze 
starostovské zpívání v prostorách chodeb Reduty. Přestože počasí 
nebylo příznivé, mezi účastníky slavností panovala výborná nálada 
a účastníci si letošní slavnosti užili zase jiným způsobem. Všem 
patří obrovské poděkování za účast a doufám, že nás všechny tento 
ročník neodradil od bohaté účasti v dalším roce. To, že nás déšť 
neodradil bylo vidět na našich novoveských hodech. Přestože bylo 
hlášeno na poslední zářijový víkend ne moc příznivé počasí, krojo-
vaní se nezalekli a na hody byli připraveni. Hodová chasa sice v pá-
tek zahájila hody zlomením májky, ale díky semknutí členů chasy 
a dobrovolníků z řad přihlížejících, všechno dobře dopadlo. Mája 
byla postavena a do sobotního rána dobře pohlídána. Ranní so-
botní počasí sice nasvědčovalo tomu, že bude muset nastat mokrá 
varianta, ale vypadá to, že se ve vsi „umíme modlit“. Díky našemu 
patronu svatému Václavu se počasí umoudřilo a hody proběhly dle 
naplánovaného sobotního i nedělního programu. Početná hodová 
chasa, v čele se stárky Michaelou Makarenkovou a Máriem Herá-
kem, ostatní krojovaní a v neposlední řadě diváci si mohli letošní 
hody pořádně užít. Mé poděkování patří stárce, stárkovi, rodičům 
stárků, novoveské chase, celému folklornímu spolku, muzikantům, 
panu farářovi, všem obětavým občanům a zaměstnancům obce, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na přípravě, organizaci a za-
bezpečení hodů. Děkuji tedy všem, kteří jsou vidět a také všem kteří 
vidět nejsou, ale bez jejich pomoci by hody neproběhly. Poděkování 
také patří všem, kteří oblékají krojované do krásně nažehlených 
krojů, díky nim můžeme stále dodržovat bohaté lidové tradice.

Ve znamení hodů se letos také nesla atmosféra na letošním 
setkání důchodců, které se poprvé konalo v prostorách sportovní 
haly, která zůstala nazdobená ještě po Svatováclavských hodech. 
Také vystoupení dětí z mateřské školy, dětského souboru Včelínek, 
ženského sboru Denica a mužského sboru Krasavci připomněly 
zúčastněným hodovou atmosféru a ti, kteří neměli možnost vidět 
vystoupení na hody, si to na setkání důchodců vynahradili. Dle 
kladných ohlasů zúčastněných spoluobčanů budou další setkání 
důchodců probíhat ve sportovní hale v tomto pohodovém čase. 

Při oslavách ještě zůstaneme. Druhé říjnové úterý proběhlo 
slavnostní předání ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Kni-
hovník Zlínského kraje“. Naší místní knihovně bylo na základě 
schválení Rady Zlínského kraje odbornou komisí uděleno ocenění 
„Knihovna Zlínského kraje“ roku 2019 za přínos k rozvoji knihov-
nických a informačních služeb a nadstandartní aktivity knihovny. 
Ocenění naší knihovny včetně finančního daru ve výši 10 000 Kč 
převzala paní knihovnice Hana Uherková spolu se mnou z rukou 
hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka a radního Zlínské-
ho kraje pana Miroslava Kašného. Poděkování za získání tohoto 
ocenění patří bývalému vedení obce, zastupitelům a všem, kteří 
stáli u zrodu myšlenky vybudovat novou knihovnu, a také byli při 

přípravě a realizaci. Dále patří poděkování paní knihovnici Haně 
Uherkové, která zajišťuje provoz naší knihovny a pod jejím vede-
ním nyní knihovna žije. A poděkování bezesporu patří také čte-
nářům a návštěvníkům knihovny, bez nichž by knihovna nemohla 
také fungovat. Díky všem uvedeným se naše knihovna stala místem 
kulturního a společenského centra naší obce.

Období od července do října nebylo pouze ve znamení hodová-
ní, setkávání, oslav, ale také období pokračování v realizaci našich 
investičních akcí. Na konci měsíce srpna byly dokončeny stavební 
práce na parkovišti před mateřskou školkou. Do konce měsíce lis-
topadu bude ještě doplněna zeleň a osvětlení.  Prosíme touto cestou 
občany, pokud nevezou děti do mateřské školky, aby v pracovní dny 
v době od 6:30 hodin do 8:30 hodin a v odpoledních hodinách 
v době od 14:45 do 16:00 neparkovali na parkovišti. Parkoviště 
bylo vybudováno primárně pro rodiče dovážející děti do mateřské 
školky. Děkujeme za pochopení. Dále na konci měsíce srpna byla 
dokončena realizace rekonstrukce kanalizace v ulici Dolní od mlé-
kárenské zatáčky po zdravotní středisko. Od začátku měsíce září 
probíhají práce na rekonstrukci místní komunikace v části ulice 
Dolní. Práce zatím probíhají dle plánovaného harmonogramu. 
Měly by být dokončeny v polovině měsíce listopadu 2019. A po-
slední zahájenou akcí, která se realizuje v letošním roce, je dokon-
čení víceúčelového hřiště za DPS. Práce na realizaci II. etapy byly 
zahájeny na začátku měsíce září. Plánované ukončení a uvedení 
víceúčelového hřiště do provozu je jaro 2020. Přestože nejsou letoš-
ní práce ještě dokončeny, obec již plánuje i připravuje akce a zpra-
covává rozpočet na rok 2020.

Vážení spoluobčané, máme před sebou pochmurný podzim, čas 
vzpomínání na naše drahé zesnulé, přesto Vám přeji krásné a po-
hodové prožití zbývajících měsíců letošního roku. 

Jaroslava Bedřichová

Slovo starostky 

ÚVODNÍK
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 25. 6. 2019 se konalo  

5. zasedání Zastupitelstva obce  
Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 8,	 které	 tvoří	

přílohu	č.	1	tohoto	usnesení,	kterým	se	
navyšují	příjmy	o	podíl	na	zisku	Sirna-
tých	lázní	Ostrožská	Nová	Ves,	příjem	
z	 věcných	 břemen	 a	 finanční	 dar	 za	
ocenění	 „Knihovna	 Zlínského	 kraje	
roku	 2019“	 a	 navýšení	 výdajů	 spoje-
ných	s	poskytnutím	dotace	Římskoka-
tolické	farnosti	Ostrožská	Nová	Ves;

•	 v	souladu	s	usnesením	č. ZO6/2019/7 
upravený	rozpočet	roku	2019	v	těchto	
závazných	ukazatelích:

Příjmy upravené celkem 66 998 700 Kč

Daňové příjmy 55 369 000 Kč

Nedaňové příjmy 10 254 000 Kč

Kapitálové příjmy 130 000 Kč

Přijaté dotace 1 245 700 Kč

Výdaje upravené celkem 62 290 000 Kč

z toho:

Doprava 15 360 000 Kč

Vodní hospodářství 9 181 000 Kč

Poštovní služby 464 000 Kč

Vzdělání 6 664 000 Kč

Kultura, církve a sdělovací 
prostředky 3 050 000 Kč

Tělovýchova a zájmová 
činnost 7 222 000 Kč

Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj 3 941 000 Kč

Ochrana životního prostředí 4 458 000 Kč

Sociální péče a pomoc 80 000 Kč

Civilní připravenost na 
krizové stavy 20 000 Kč

Požární ochrana a IZS 658 000 Kč

Státní moc, státní správa, 
územní samospráva a pol. 
strany

9 854 000 Kč

Finanční operace 1 237 000 Kč

Vratky a ostatní transfery 101 000 Kč

Financování rozpočtu 
upravené celkem -4 708 700 Kč 

z toho:

Krátkodobé financování – 
změna stavu na bank. účtech -581 700 Kč

Dlouhodobé financování – 
investiční úvěr 0 Kč

Splátky dlouhodobých 
půjčených prostředků -4 167 000 Kč

Opravné položky k peněž. 
operacím Sazka 40 000 Kč

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

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	
výši	500	000	Kč	Římskokatolické	far-
nosti	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 a	 ukládá	
sepsat	 s	 Římskokatolickou	 farností	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 veřejnoprávní	
smlouvu	 o	 poskytnutí	 dotace.	 Zastu-
pitelstvo	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy;	

•	 přijetí	finančního	daru	ve	výši	10	000	Kč	
od	Krajského	úřadu	Zlínského	kraje	za	
získané	ocenění	„Knihovna	Zlínského	
kraje	roku	2019“.		Zastupitelstvo	pově-
řuje	starostku	podpisem	smlouvy;

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	pro-
deje	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 2212/1	
(ostatní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	
o	 výměře	 17	 m2	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	
Ostrožská	Nová	Ves;	

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	pro-
deje	budovy	č.	p.	344	v	ulici	Hřbitovní	
a	 pozemku	 parc.	 č.	 	 817	 (zastavěná	
plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	 234	 m2	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
a	tím,	že	budou	na	úřední	desce	zve-
řejněny	podmínky	záměru	prodeje;	

•	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	
směny	 s	 doplatkem	 částí	 pozemku	
parc.	č.	5116/1	(ostatní	plocha,	ostat-
ní	 komunikace)	 o	 výměře	 3,5	 m2	
a	4	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	 a	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5118/1	
(ostatní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	
o	výměře	9	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrož-
ská	 Nová	 Ves	 za	 část	 pozemku	 parc.	
č.	468/1	o	výměře	2,8	m2	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves,;

•	 smlouvu	s	Českou	republikou	–	Úřa-
dem	 pro	 zastupování	 státu	 ve	 vě-
cech	 majetkových,	 Rašínovo	 nábřeží	
390/42,	 Praha	 2	 o	 bezúplatném	 pře-
vodu	vlastnického	práva	k	nemovitým	
věcem	 s	 omezujícími	 podmínkami	
č.	UZSVM/BUH/3954/2019	–	BUHM	
týkající	 se	 převodu	 níže	 uvedených	
nemovitých	věcí:	

Parc. č. Hodnota v účetní 
evidenci

1905/67 7 Kč

1905/68 24 Kč

1905/69 98 Kč

1905/70 309 Kč

1909/32 60 557 Kč

2818/4 35 Kč

4808/2 118 Kč

zapsaných	na	LV	č.	60000	pro	katastrální	
území	a	obec	Ostrožská	Nová	Ves	z	dů-
vodů	veřejného	zájmu	v	souladu	s	ustano-
vením	§	22	odst.	3	zákona	č.	219/2000	Sb.	
Zastupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy;
•	 Dohodu	 o	 bezúplatném	 převodu	 po-

zemní	 komunikace	 v	 železničním	
km	 95,875	 až	 86,563	 včetně	 pozemků	
a	dalších	souvisejících	objektů	se	státní	
organizací	Správa	železniční	dopravní	
cesty,	Dlážděná	1003/7,	Praha	1;

Objekt Název objektu Cena bez DPH 
dle SOD

SO 05 Místní komu-
nikace 15 497 061,47 Kč

SO 06
Rekonstrukce 
propustku  
v km 96,196

447 840,34 Kč

SO 07
Zatrubnění odv. 
příkopu  
v km 95,875

1 020 635,77 Kč

SO 09 Osvětlení 
chodníku 1 526 033 Kč

Pozemek 
parc. č. Výměra m2 Výše oceně-

ní Kč 

4551/14 9 205,92   

4551/15 20 457,00   

4551/16 494 11 287,90   

4553/1 355 8 232,45   

4553/2 192 4 389,12  

Vše	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves.	
Zastupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	dohody;
•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	1/2019	

o	 stanovení	 systému,	 sběru,	 přepra-
vy,	 třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	
komunálních	odpadů	a	nakládání	se	
stavebním	 odpadem	 na	 území	 obce	
Ostrožská	Nová	Ves	s	nabytím	účin-
nosti	k	1.	1.	2020.	Zastupitelstvo	obce	
ukládá	informovat	obyvatele	o	vyda-
né	vyhlášce	způsobem	obvyklým;	

•	 ocenění	 pozemků	 v	 obci	 Ostrožská	
Nová	 Ves,	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
a	 k.	 ú.	 Chylice	 podle	 znaleckých	 po-
sudků	č.	92	a	93	ze	srpna	2019,	které	
vypracoval	Ing.	František	Hlůšek,	Pod	
Valy	314,	686	04	Kunovice	takto:
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k. ú. Ostrožská Nová Ves

1. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 bydlení Kč 878

2. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 rekreace rodinná Kč 689

3. Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, sport, zdrav. Kč 546

4. St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, hotel, ostatní Kč 578

5. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 garáž Kč 552

6. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 výroba, opravy Kč 331

7. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 sklady, doprava Kč 373

8. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské 
stavby

Kč 497

9. Stav. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, vodní hosp. Kč 248

10. Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice Kč 124

11. Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace Kč 199

12. St. p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace nezpev. Kč 104

13. St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., park Kč 199

14. Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast. - 
skládka)

Kč 401

15. Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 (nezast. - vod. 
dílo)

Kč 301

16. Orná půda Kč 18

17. Lesní pozemek typ 1B Kč 4

18. Pozemek rybníka, vodní nádrže, koryta vodního 
toku

Kč 58

19. Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport Kč 248

20. Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený) Kč 33

21. Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky 
nevyuž.)

Kč 5

22. Jiný pozemek dle § 9 odst. 3 (těžba) Kč 179

k. ú. Chylice

1. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 bydlení Kč 585

2. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 rekreace rodinná Kč 474

3. Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, sport, zdrav. Kč 364

4. St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, hotel, ostatní Kč 452

5. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 garáž Kč 442

6. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 výroba, opravy Kč 221

7. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 sklady, doprava Kč 248

8. Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské 
stavby

Kč 331

9. Stav. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, vodní hosp. Kč 166

10. Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice Kč 83

11. Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace Kč 116

12. St. p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace nezpev. Kč 70

13. St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., park Kč 116

14. Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast. - 
skládka)

Kč 268

15. Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 (nezast. - vod. 
dílo)

Kč 201

16. Orná půda Kč 13

17. Lesní pozemek typ 1B Kč 4

18. Pozemek rybníka, vodní nádrže, koryta vodního 
toku

Kč 39

19. Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport Kč 166

20. Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený) Kč 22

21. Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky 
nevyuž.)

Kč 3

22. Jiný pozemek dle § 9 odst. 3 (těžba) Kč 119

•	 Pravidla	 tvorby	 a	 použití	 sociálního	
fondu	obce	zřízeného	obcí	v	souladu	
s	 §	 5	 zákona	 č.	 250/2000	 Sb.,	 o	 roz-
počtových	 pravidlech	 územních	 roz-
počtů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpi-
sů,	 jako	 trvalý	účelový	peněžní	 fond	
obce;

•	 předložený	 Seznam	 podpořitelných	
nemovitostí	 ke	 dni	 17.	 9.	 2019	 dle	
Směrnice	 č.	 1/2018	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	k	příspěvku	na	rekonstruk-
ci,	 demolici	 s	 následnou	 výstavbou	
nového	 rodinného	domu	či	 výstavby	
nového	rodinného	domu	v	již	zasíťo-
vaném	území.	

Zastupitelstvo neschvaluje:
•	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	

prodeje	 části	pozemku	parc.	 č.	 1284	

(orná	 půda)	 o	 výměře	 60	 m2	 v	 k.	 ú.	
Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves.	

Bere na vědomí: 
•	 písemné	zprávy	finančního	a	kontrol-

ního	výboru;	
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 6	 schválené	

radou	obce	č.	19	dne	24.	7.	2019	tý-
kající	se	navýšení	příjmů	z	poplatků	
za	 užívání	 veřejného	 prostranství,	
navýšení	 příjmů	 z	 nájmů	 hrobů,	
navýšení	 příjmů	 za	 služby	 dopravy	
a	navýšení	výdajů	na	investici	zříze-
ní	 vodovodní	přípojky	ke	 sportovní	
hale,	 veřejného	osvětlení	V	Uličce,	
technického	 zhodnocení	 na	 sběr-
ném	dvoře	a	přesunu	mezi	položka-
mi	 v	 rámci	 oddílu	 péče	 o	 veřejnou	
zeleň	 obce	 a	 oddílu	 podpory	 Jed-

notky	 sboru	 dobrovolných	 hasičů	
obcí;	

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 7	 schválené	
radou	obce	č.	21	dne	26.	8.	2019	 tý-
kající	se	navýšení	příjmů	z	odvodů	za	
odnětí	 zemědělské	 půdy	 a	 navýšení	
výdajů	spojených	s	revizí	hasicích	pří-
strojů	a	nákupu	zboží	za	účelem	pro-
deje	a	spotřeby	elektrické	energie;	

•	 výroční	 zprávu	 společnosti	 Sirnaté	
lázně	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 s.	 r.	 o.,	
Kunovská	 664,	 687	 22	 Ostrožská	
Nová	Ves,	IČ:	47915005	za	rok	2018;	

•	 informace	 starostky	 obce	 o	 investič-
ních	a	neinvestičních	akcích	probíha-
jících	v	roce	2019	v	obci	včetně	jejich	
finančního	plnění	k	17.	9.	2019.

Monika Pleváková

Zastupitelstvo	tímto	také	prohlašuje,	že	se	jedná	o	ceny	v	čase	a	místě	obvyklé	a	ukládá	se	těmito	cenami	řídit	při	převodu	a	nabytí	
pozemků	z	nebo	do	majetku	obce;	
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Z jednání rady obce
Dne 8. 7. 2019 se konalo  

18. zasedání rady
Rada schvaluje: 
•	 Protokol	o	posouzení	 splnění	kvalifi-

kace	 a	 zadávacích	 podmínek	 ze	 dne	
25.	 6.	 2019	 předložený	 společností	
MCI	SERVIS	s.	r.	o.	pověřená	posou-
zením	nabídek	na	stavební	práce	„Ví-
ceúčelové	hřiště	–	II.	etapa“.	Pověře-
ná	firma	vyzvala	účastníky	k	doplnění	
nabídek;	

•	 Protokol	o	posouzení	 splnění	kvalifi-
kace	 a	 zadávacích	 podmínek	 ze	 dne	
8.	 7.	 2019	 předložený	 společností	
MCI	 SERVIS	 s.	 r.	 o.	 pověřená	 po-
souzením	 nabídek	 na	 stavební	 práce	
„Víceúčelové	 hřiště	 –	 II.	 etapa“.	 Po	
doplnění	 předložila	 firma	 DISKET,	
s.	r.	o.	nabídku	s	nejnižší	cenou	ve	výši	
5	063	401	Kč	vč.	DPH.	Rada	rozhodla	
na	 základě	předloženého	Rozhodnu-
tí	 zadavatele	 o	 výběru	 dodavatele	 ze	
dne	 10.	 7.	 2019	 o	 přidělení	 zakázky	
na	stavební	práce	„Víceúčelové	hřiště	
–	II.	etapa“	firmě	DISKET,	s.	r.	o.	za	
cenu	5	063	401	Kč	vč.	DPH;	

•	 žádost	ředitelky	MŠ	paní	Hany	Kocá-
bové	o	 souhlas	 se	změnou	ve	Výpisu	
z	 rejstříku	 škol	 a	 školských	 zařízení.	
Souhlas	se	týká	navýšení	kapacity	dětí	
v	 MŠ	 na	 124,	 navýšení	 počtu	 stravo-
vaných	 na	 374	 a	 změny	 adresy	 sídla	
zřizovatele.	 Rada	 obce	 pověřuje	 sta-
rostku	sepsáním	souhlasu;	

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	
výši	 50	 000	 Kč	 spolku	 Základní	 or-
ganizace	Českého	svazu	včelařů,	z.	s.	
na	 zbudování	 včelařské	 vzdělávací	
základny	 Hájek.	 Rada	 obce	 pověřu-
je	 starostku	 podpisem	 veřejnoprávní	
smlouvy;	

•	 podpis	Smlouvy	o	zpracování	a	likvida-
ci	odpadu	–	kalů	a	shrabků	z	ČOV	se	
společností	BIOKOMP	s.	r.	o.	za	cenu	
968	Kč/t	vč.	DPH	za	kaly	a	1	936	Kč/t	
vč.	DPH	za	shrabky.		Rada	obce	pově-
řuje	starostku	podpisem	smlouvy.

Rada rozhodla: 
•	 na	 základě	 předloženého	 Rozhod-

nutí	 o	 vyloučení	 ze	 dne	 10.	 7.	 2019	
o	 vyloučení	 společnosti	 STAVBY	
VANTO,	 s.	 r.	 o.	 z	 účasti	 v	 zadáva-
cím	 řízení	 u	 zakázky	 na	 stavební	
práce	 „Víceúčelové	 hřiště	 –	 II.	 eta-
pa“.	 Společnost	 STAVBY	 VANTO,	
s.	 r.	 o.	 nepředložila	 ani	 na	 základě	
výzvy	platné	oprávnění	výrobce	nebo	
autorizovaného	prodejce	k	pokládce	
sportovního	povrchu.	

Rada ukládá: 
•	 na	 základě	 jednání	 s	 projektantem	

společnosti	 MORAVIA	 CONSULT	
Olomouc,	 a.	 s.	 zpracovat	 vyjádření	
a	 zabezpečit	 vyznačení	 inženýrských	

sítí	 ve	 správě	obce,	které	budou	do-
tčeny	stavbou	„Zrušení	železničního	
přejezdu	Chylice	–	náhrada	železnič-
ním	mostem“.	

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	o	stavebních	úpravách	pro-

stor	 k	 vybudování	 odborné	 přírodo-
vědecké	 učebny	 hrazenými	 z	 Fondu	
reprodukce	 majetku	 ZŠ,	 dle	 žádosti	
ředitelky	 ZŠ	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
Mgr.	Aleny	Horákové;	

•	 informaci	 ředitelky	 ZŠ	 Ostrožská	
Nová	Ves	Mgr.	Aleny	Horákové	o	plá-
nu	oprav	v	budově	ZŠ	hrazených	z	pří-
spěvku	zřizovatele;	

•	 Zápis	z	67.	řádné	valné	hromady	spo-
lečnosti	OTR,	s.	r.	o.	ze	dne	14.	červ-
na	2019;	

•	 Zápis	z	jednání	řádné	valné	hromady	
společnosti	Slovácké	vodárny	a	kana-
lizace,	a.	s.	ze	dne	3.	června	2019;	

•	 Změnu	 rozpisu	 rozpočtu	 schválenou	
starostkou	obce	dne	28.	6.	2019.

Dne 24. 7. 2019 se konalo  
19. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 odpis	 pohledávky	 za	 stočné	 ve	 výši	

736,60	 Kč	 paní	 Jarmily	 Stratilové	
z	důvodů	promlčení	závazku;	

•	 nabídku	 společnosti	 m-ARK	 Mar-
keting	 a	 reklama	 s.	 r.	 o.	 na	 prezen-
taci	 obce	 v	 cestovatelském	 maga-
zínu	 o	 Moravě	 „Slovácko“	 za	 cenu	
22	385	Kč	vč.	DPH;	

•	 Smlouvu	 o	 pronájmu	 části	 pozemku	
parc.	č.	2199	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	24	m2	za	
cenu	4	Kč/m2/rok	s	panem	Ing.	Zdeň-
kem	Mořinglem.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy;	

•	 Smlouvu	 o	 pronájmu	 části	 pozemku	
parc.	č.	5118/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	asi	25	m2	za	cenu	
4	 Kč/m2/rok	 s	 panem	 Vladimírem	
Soukeníkem.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostku	podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	 o	 pronájmu	 části	 pozemku	
parc.	č.	5118/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	asi	10	m2	za	cenu	
4	Kč/m2/rok	s	panem	Vladimírem	Šo-
báněm.	 	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 zakázce	 na	
stavební	 práce	 „Rekonstrukce	 místní	
komunikace	 ul.	 Dolní	 –	 I.	 etapa“	 ve	
výši	 6	 884	 899	 Kč	 vč.	 DPH	 zaslanou	
společností	STRABAG	a.	s.	Rada	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 zakázce	 na	
stavební	 práce	 „Víceúčelové	 hřiš-
tě	 –	 II.	 etapa“	 ve	 výši	 5	 063	 401	 Kč	
vč.	 DPH	 zaslanou	 společností	 DIS-
KET,	s.	r.	o.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostku	podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 umístění	 reklamy	
o	 rozměru	 5	 x	 2,3	 m	 na	 nemovitosti	
č.	p.	64	v	k.	ú.	Chylice	za	cenu	6	000	Kč	
bez	 DPH/rok	 se	 společností	 MAON	
Hotels	s.	r.	o.,	Dědina	148,	Ostrožská	
Nová	 Ves.	 Rada	 obce	 pověřuje	 sta-
rostku	podpisem	smlouvy.

Rada bere na vědomí:
•	 vyjádření	zaslané	náměstkem	hejtma-

na	 Zlínského	 kraje	 Ing.	 Pavlem	 Bot-
kem	 k	 zahájení	 jednání	 o	 dočasném	
zajištění	dopravní	obslužnosti	formou	
jednacího	 řízení	 bez	 uveřejnění	 pro	
veřejnou	 autobusovou	 linkovou	 do-
pravu	od	15.	12.	2019;	

•	 Záznam	 ze	 vstupního	 projednání	 ke	
zpracování	dokumentace	stavby	„Zru-
šení	 železničního	 přejezdu	 Chylice	 –	
náhrada	železničním	mostem“	zaslaný	
společností	 MORAVIA	 CONSULT	
Olomouc,	a.	s.

Dne 5. 8. 2019 se konalo  
20. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 odpis	 pohledávek	 pana	 Davida	 Cho-

dury	ve	výši	2	430,20	Kč	z	důvodů	ne-
vymahatelnosti	pohledávky;	

•	 žádost	ředitelky	ZŠ	o	schválení	inves-
tiční	akce	–	Pořízení	klimatizace	a	pa-
sivního	stínění	do	půdních	prostor	a	jí-
delny,	která	bude	hrazena	z	prostředků	
ZŠ	–	Fondu	reprodukce	majetku;	

•	 finanční	dar	ve	výši	1	000	Kč	rodičům	
žáků	 1.	 třídy,	 kteří	 nastupují	 školní	
docházku	 v	 roce	 2019/2020	 do	 ZŠ	
v	Ostrožské	Nové	Vsi;	

•	 Smlouvu	 o	 sdružených	 dodávkách	
elektřiny	 č.	 9552000366	 na	 adrese	
Chylická	 273,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
(ČOV)	se	společností	E.ON	Energie,	
a.	s.	za	cenu	1	544	Kč/MWh	bez	daně	
s	platností	do	konce	srpna	2019;	

•	 Smlouvu	 o	 sdružených	 dodávkách	
elektřiny	 č.	 9552000366-2019-2020	
na	 adrese	 Chylická	 273,	 Ostrožská	
Nová	Ves	(ČOV)	se	společností	E.ON	
Energie,	a.	 s.	 za	cenu	dle	aktuálního	
ceníku	 s	 dobou	 platnosti	 do	 konce	
roku	 a	 automatickým	 prodloužením	
na	1	rok.	

Rada ukládá: 
•	 zveřejnit	 záměr	 pronájmu	 částí	 po-

zemků	 parc.	 č.	 5118/1	 o	 výměře	 asi	
8	m2	a	pozemku	parc.	č.	494	o	výměře	
asi	2	m2	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	Ves.	

Rada neschvaluje: 
•	 žádost	 o	 navrácení	 části	 pozemku	

parc.	 č.	 5232	 v	 k.	 ú.	 Ostrožská	 Nová	
Ves	 z	 důvodu	 vyjádření	 nesouhla-
su	 v	 rozhodnutí	 Katastrálního	 úřa-
du	 Zlínského	 kraje	 v	 dokumen-
tu	 ze	 dne	 7.	 9.	 2015	 číslo	 jednací	
OR-479/2015711-3.	
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Kulturní akce
Listopad
		2.	11.	 Jak	jsem	vyhrál	válku	/	Společenský	sál	
		3.	11.		 O	Honzovi	/	Společenský	sál	
15.	11.		 Akt	/	Společenský	sál	
16.	11.		 Cimbálová	muzika	Grajcar	/	Společenský	sál	
19.	11.		 Gulášová	beseda	/	Památkový	domek	u	kostela
30.	11.		 Adventní	zpívání	/	Památkový	domek	u	kostela

Dne 26. 8. 2019 se konalo  
21. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 žádost	pana	Michala	Hrušky	o	snížení	

stočného	z	důvodů	havárie	vodovodu.	
Rada	 obce	 ukládá	 účtovat	 žadateli	
stočné	 dle	 průměrné	 spotřeby	 za	 po-
slední	3	roky,	tj.	z	odběru	149	m3	vody;	

•	 žádost	MUDr.	Jarmily	Kusákové	o	sní-
žení	 stočného	 fakturovaného	 v	 září	
2019	o	175	m3	za	rok	2018	a	168	m3	za	
rok	2019;	

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zří-
zení	 věcného	 břemene	 na	 pozemku	
parc.	č.	5116/1	zemní	kabel	NN	u	RD	
č.	p.	123	za	cenu	2	420	Kč	vč.	DPH	se	
společností	E.ON	Energie,	a.	s.;

•	 podpis	Smlouvy	o	nájmu	částí	pozem-
ků	parc.	č.	5118/1	a	494	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	celkem	
asi	20	m2	za	celkovou	cenu	100	Kč/rok	
s	paní	Martinou	Kolbovou.	Rada	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	Smlouvy	o	zajištění	odborných	
elektrotechnických	 prací	 na	 vyhraze-
ném	elektrickém	zařízení	-	trafostanici	
VN/NN	 pro	 ČOV	 se	 společností	 Ku-
čaba	Energomontáže	Hodonín,	s.	r.	o.	
Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	smlouvy.	

Rada potvrzuje: 
•	 potvrzuje	ve	funkci	ředitelky	ZŠ	Ost-

rožská	Nová	Ves	paní	Mgr.	Alenu	Ho-
rákovou	na	další	funkční	období	6	let	
do	30.	6.	2025.	

Rada neschvaluje: 
•	 poskytnutí	návratné	finanční	výpomoci	

ve	výši	40	000	Kč	paní	Márii	Ščukové.	

Dne 9. 9. 2019 se konalo  
22. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 zařazení	 žádosti	 pana	 Hynka	 Prese	

do	seznamu	nemovitostí	ke	Směrnici	
č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	
demolici	s	následnou	výstavbou	nové-
ho	 RD	 či	 výstavbu	 nového	 RD	 v	 již	

zasíťovaném	 území	 –	 pan	 Pres	 žádá	
o	 příspěvek	 na	 demolici	 s	 následnou	
výstavbou	 nového	 RD	 na	 pozemku	
parc.	č.	468/1	a	468/2	v	k.	ú.	Ostrožská	
Nová	Ves;	

•	 zařazení	žádosti	pana	Jaroslava	Novot-
ného	do	seznamu	nemovitostí	ke	Směr-
nici	 č.	 1/2018	 k	 příspěvku	 na	 rekon-
strukci,	demolici	s	následnou	výstavbou	
nového	RD	či	výstavbu	nového	RD	v	již	
zasíťovaném	území	–	pan	Novotný	žádá	
o	příspěvek	na	demolici	s	následnou	vý-
stavbou	nového	RD	na	pozemku	parc.	
č.	574	a	2131	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves;		

•	 Dodatek	 č.	 8	 ke	 Smlouvě	 o	 zajištění	
služeb	pro	Českou	poštu	č.	2017/21073	
týkající	 se	 zrušení	 prodeje	 losů	 Čes-
komoravské	 loterijní,	 a.	 s.	 a	 Euro	
Queen,	a.	s.	a	zvýšení	provize	od	spo-
lečnosti	 TIPSPORT.net	 cca	 o	 4	 %	
zaslaný	společností	Česká	pošta,	s.	p.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpi-
sem	dodatku;

•	 Kupní	 smlouvu	na	nákup	užitkového	
vozu	Seat	Inca	SPZ	6Z3	0596	za	cenu	
35	 000	 Kč	 včetně	 DPH	 od	 Jakuba	
Mlýnka.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	smlouvy.	

Rada neschvaluje: 
•	 žádost	zapsaného	spolku	Espediente,	

z.	s.	o	finanční	podporu	činností	v	ob-
lasti	práce	s	rodinami	v	rozvodové	si-
tuaci.	

Rada bere na vědomí:
•	 Změnu	 rozpisu	 rozpočtu	 schválenou	

starostkou	obce	dne	6.	9.	2019.		

Dne 23. 9. 2019 se konalo  
23. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 finanční	dar	1	000	Kč	Základní	škole	

a	mateřské	škole	Joži	Úprky	Hrozno-
vá	Lhota	na	pořádání	22.	ročníku	Zá-
topkových	běhů;	

•	 návrh	starostky	obce	o	složení	komise	
na	kontrolu	hospodaření	ZŠ	a	MŠ	od	

roku	2018	takto:	Bc.	Monika	Jahodí-
ková,	Ing.	Miroslav	Kosík,	Jan	Pavlas.	
Rada	obce	ukládá	starostce	vydat	jed-
notlivým	členům	pověření	k	provede-
ní	kontroly;	

•	 odpis	pohledávky	ve	výši	6	410,70	Kč	
pana	 Igora	Bochina	z	důvodů	nema-
jetnosti	dlužníka;	

•	 odpis	pohledávky	ve	výši	1	938,10	Kč	
pana	Jana	Vaška	z	důvodů	úmrtí	po-
vinného;	

•	 ve	 funkci	 zřizovatele	 příspěvkové	 or-
ganizace	 Výroční	 zprávu	 za	 školní	
rok	2018/2019	zaslanou	ředitelkou	ZŠ	
Mgr.	 Alenou	 Horákovou.	 Rada	 obce	
ukládá	 předložit	 Výroční	 zprávu	 na	
nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;	

•	 Návrh	 žádosti	 o	 zpracování	 zadání	
územní	 studie	 lokalit	 „Od	 ulice	 Ná-
dražní	 po	 ulici	 Kopánky“	 a	 „U	 Chy-
lického	 potoka“.	 	 Rada	 obce	 ukládá	
starostce	 zaslat	 Žádost	 o	 zpracování	
zadání	územní	studie	lokalit	ke	zpra-
cování	 Městskému	 úřadu	 Uherské	
Hradiště,	 odboru	 stavebního	 úřadu	
a	životního	prostředí;	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 vedení	 exekuce	
č.	 122	 EX	 372/19	 zaslanou	 soudním	
exekutorem	 panem	 Mgr.	 Davidem	
Chaloupkou,	 Jánská	 25/1,	 Kroměříž.		
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpi-
sem	smlouvy;		

•	 podpis	 Dohody	 o	 vytvoření	 pracov-
ních	 příležitostí	 v	 rámci	 veřejně	 pro-
spěšných	prací	a	poskytnutí	příspěvku	
pro	 dvě	 osoby	 z	 evidence	 uchazečů	
o	 zaměstnání.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostku	podpisem	dohody;	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 budoucí	 smlouvě	
o	zřízení	služebnosti	pro	umístění	pod-
zemního	komunikačního	vedení	veřej-
né	komunikační	sítě	včetně	rozvaděče	
na	pozemku	parc.	č.	252/1	v	k.	ú.	Chyli-
ce	za	cenu	1	210	Kč	vč.	DPH	zaslanou	
společností	Česká	telekomunikační	in-
frastruktura	a.	 s.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy.	

Monika Pleváková 

Stolní kalendář 2020
Obec Ostrožská Nová Ves bude vydávat stolní kalendář na rok 2020 s fotografiemi obce. Od listopadu si jej můžete 
zakoupit v pokladně obecního úřadu. 

Změna
Tento výtisk Profilu je letos poslední a následující výtisk vyjde v lednu 2020.

Prosinec
		1.12.		 Adventní	zpívání	/	Lázeňská	kavárna	
		6.	12.		 Besídka	ZUŠ	Folklorika	/	Společenský	sál	
		7.	12.		 Adventní	večer	Marie	Zelené	/	Sportovní	hala

Leden 
	11.	1.		 Tříkrálová	sbírka	
	11.	1.		 Ples	jednoty	Orel,	farní	a	KDU-ČSL	/	Orlovna	
	12.	1.		 Hrnečku,	vař!	/	Společenský	sál	
	18.	1.		 Ples	SRPŠ	a	Obce	/	Sportovní	hala
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Změny v odpadovém hospodářství obce
Žádáme	naše	občany	o	akceptování	uvedených	skutečností	

ve	věci	drobných	změn	zavedeného	nakládání	s	odpadem	v	obci	
Ostrožská	Nová	Ves,	pro	zachování	bezplatných	služeb	sběrné-
ho	dvora.

Kontejnery	 na	 bioodpad	 z	 části	 obce	 Chylice,	 ul.	 Na	 Hrá-
zi	 a	 z	 části	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 ul.	 Sportovní	 byly	 dne	
4.	10.	2019	staženy	a	nebudou	v	 tomto	roce	znovu	přistaveny.	
Bioodpad	se	bude	ukládat	pouze	do	velkokapacitních	kontejne-
rů	na	sběrném	dvoře	a	to		jen	v	časech	otvírací	doby.	

Vzhledem	k	nadměrnému	množství	dřeva	napadeného	ků-
rovcem	 došlo	 ke	 zvýšení	 cen	 za	 likvidaci	 dřevěného	 odpadu	
a	nábytku.	Oznamujeme,	že	na	sběrném	dvoře	je	omezen	příjem	
rámů	oken,	dveří	a	nábytku	s	kovovými	prvky.		

Stavební	odpad	a	cihly	z	bourání	budou	odebírány	bezplatně	
pouze	v	množství	do	500	kg	na	osobu	za	rok.

Státní veterinární správa připomíná chovatelům povinnost 
nechat čipovat své psy do konce roku

Majitelé	psů	v	České	republice	musí	do	konce	roku	2019	
nechat	své	psy	označit	mikročipem	u	soukromého	veterinár-
ního	 lékaře.	K	1.	 lednu	2020	bude	na	základě	novely	veteri-
nárního	zákona	schválené	v	roce	2017	povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mi-
kročipem.	Štěňata	musí	být	označena	nejpozději	v	době	prv-
ního	očkování	proti	vzteklině,	tedy	v	půl	roce	věku.	Výjimku	
budou	 mít	 pouze	 starší	 psi	 a	 to,	 pokud	 jsou	 označeni	 jasně	
čitelným	tetováním,	které	bylo	provedeno	před	3.	červencem	
2011.	Státní	veterinární	správa	(SVS)	aktuálně	zveřejnila	na	
svém	webu	odpovědi	na	nejčastější	otázky	na	téma	povinného	
čipování	psů.

Označení	 psů	 mikročipem	 provádějí	 soukromí	 veterinár-
ní	 lékaři,	kteří	 jsou	oprávněni	vykonávat	veterinární	 léčebnou	
a	preventivní	činnost,	(jsou	registrovaní	u	Komory	veterinárních	
lékařů	 ČR:	 https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).	 Dlou-
hodobě	je	označení	psa	(ale	také	kočky	či	fretky)	čipem	povinné	
v	případech,	že	s	ním	majitel	cestuje	do	zahraničí,	v	řadě	obcí	
tuto	povinnost	na	lokální	úrovni	již	roky	ukládají	místní	vyhláš-
ky.	 Povinná	 evidence	 psů	 v	 současné	 době	 funguje	 ve	 většině	
zemí	Evropské	unie.

Čipování	 představuje	 jednorázový	 úkon	 srovnatelný	 s	 in-
jekční	aplikací.	Mikročip	o	délce	cca	1	cm	je	sterilně	aplikován	
pomocí	jehly	do	podkoží	zvířete.	Obal	je	vyroben	z	biokompati-
bilních	materiálů,	na	které	organismus	zvířete	nereaguje	jako	na	
cizí	těleso.	Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení 
uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.

Zavedení	povinného	označení	všech	psů	by	mělo	do	budouc-
na	 především	 usnadnit	 identifikaci	 psů	 ze	 strany	 kontrolních	
orgánů	a	tím	také	zefektivnit	monitoring	chovů	a	kontrolu	do-
držování	stanovených	předpisů	chovateli.	Komplikovaná	iden-
tifikace	psů	mimo	jiné	často	znesnadňuje	veterinárním	inspek-
torům	 postihování	 problematických	 chovů	 velkého	 množství	
zvířat	–	tzv.	množíren.

U	označeného	zvířete	bude	možné	 snadněji	prokázat,	kdo	
je	 jeho	 majitelem,	 což	 je	 přínosné	 v	 případech	 krádeží	 psů,	
ale	 také	 v	 případech,	 kdy	 zvíře	 způsobí	 škodu,	 (například	 za-
viní	dopravní	nehodu,	 zraní	 člověka	či	 „pytlačí“)	a	 je	potřeba	
identifikovat	 zodpovědnou	osobu.	Zatoulané,	 řádně	označené	
a	evidované	zvíře	má	podstatně	větší	naději,	že	se	vrátí	ke	svému	
původnímu	majiteli,	než	neoznačený	pes.

Majitel	psa	si	také	může	vybrat	z	několika	různých	placených	
registrů,	které	zvyšují	šanci	nalezení	ztraceného	pejska.

Např.	www.narodniregistr.cz,	www.backhome.cz,	www.iden-
tifikace.cz,	 www.czpetnet.cz,	 www.pet2me.eu,	 www.cmku.cz	
a	další.	

„Státní	 veterinární	 správa	 apeluje	 na	 chovatele,	 aby	 včas	
navštívili	se	svým	psem	ošetřujícího	veterinárního	lékaře	a	ne-
chali	psa	čipovat,“	uvedl	ústřední	ředitel	SVS	Zbyněk	Semerád.	
„Chápeme,	že	nová	povinnost	přinese	sice	jednorázovou	admi-
nistrativní	a	finanční	zátěž	pro	chovatele	ve	výši	stovek	korun,	
nicméně	její	přínosy	by	měly	být	dle	našeho	očekávání	výrazně	
vyšší,“	dodal	Semerád.

 Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Slovácké hody s právem
Pátek 27. 9. 2019 

K	poctě	patrona	nejen	české	země,	ale	i	našeho	kostela	sva-
tého	Václava,	se	opět	poslední	zářijový	víkend	konaly	Svatovác-
lavské	hody	s	právem.	

Jako	 každý	 rok	 se	 vypravily	 téměř	 dvě	 stovky	 Novovešťa-
nů	a	Chyličanů,	jejich	děti	i	jejich	hosté	v	první	hodový	den	na	
tradiční	 stavění	 máje	 před	 Orlovnou.	 Někteří	 si	 krátili	 čekání	
ochutnáváním	burčáku	–	„protože	na	Slovácku	sa	nepije,	enom	
koštuje“	–	někteří	si	fotili	chasu	v	krojích,	zdobení	májky	děv-
čaty	(těch	bylo	skoro	30)	i	„stavební“	přípravy	mladíků	z	chasy	
(těch	se	sešlo	asi	25).	Vše	probíhalo	jako	každý	rok	za	hudeb-

ního	doprovodu	Bandy,	letos	posílené	o	Báru	Slovákovou,	Pet-
ra	Mošťka,	Davida	Juráska	i	Jirku	Galušku,	který	se	tentokrát	
místo	cimbálu	chopil	harmoniky.	Kluci	si	připravili	pod	pestro-
barevnou	 májku	 dřevěné	 vzpěry	 a	 žebřík	 na	 vysunování	 máje	
vzhůru.	Jako	každý	rok	se	začal	za	zájmu	přihlížejících	i	projíž-
dějících	vysoký	strom	pomalu	zvedat	k	nebi.	A	jako	každý	rok	
jsme	 čekali,	 že	 za	 chvilku	 jeden	 z	 odvážlivců	 vyšplhá	 nahoru	
a	začne	odvazování	lan.	A	jako	vždy	na	silnici	v	obou	směrech	
čekali	pomocníci,	 kteří	 se	 chystali	 v	 závěrečné	 fázi	na	 chvilku	
zastavit	dopravu	(často	k	nelibosti	spěchajících	řidičů).	Ale	ej-
hle!	Sotva	se	nazdobený	vršek	smrku	dostal	necelé	3	metry	nad	
zem,	májka	se	asi	4	metry	pod	korunou	najednou	zlomila	a	bylo	

Lepenkové	 papírové	 obaly	 a	 krabice	 budou	 odebírány	 pouze	
v	 rozlepeném	plošném	 formátu	 z	důvodů	ekonomického	uložení	
do	sběrného	boxu.	Zvýšená	cena	za	odvoz	tohoto	odpadu	je	rovněž	
ovlivněna	likvidací	levného	dřeva	napadeného	kůrovcem	při	výrobě	
obalů.		

Upozorňujeme	občany,	že	na	sběrný	dvůr	se	ukládá	odpad	pou-
ze	ve	vytříděném	stavu.	Občan,	který	přiveze	nevytříděný	odpad,	
pouze	zdržuje	ostatní,	kteří	čekají	na	odbavení.	Pracovník	vykoná-
vající	službu	na	sběrném	dvoře	není	povinen	třídit	odpad,	pouze	určí	
kam	tříděný	odpad	uložit	a	může	nevytříděný	odpad	odmítnout.	

Oznamujeme	občanům,	že	na	sběrném	dvoře	nově	odebíráme	
použité	oleje	a	tuky	z	domácností.	Tento	druh	tříděného	odpadu	lze	
od	1.	12.	2019	odevzdávat	na	sběrném	místě	v	uzavřených	PET	lah-
vích,	aby	nedocházelo	k	úniku	oleje	do	sběrných	plastových	nádob	
určených	k	dočasnému	uložení.	

Jaromír Lažek
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to!	To	se	v	posledních	letech	nestalo,	nikdo	si	nepamatoval	ani	
nevzpomínal,	že	by	to	někdy	zažil.	Diváci	stojící	na	straně	před	
knihovnou	a	farou	se	začali	zklamaně	rozcházet	ihned	po	kolap-
su	kmene,	ti	vytrvalejší	naproti	před	Orlovnou	vydrželi	déle.	Od	
některých	okolostojících	bylo	slyšet,	že	kmen	byl	prý	už	poško-
zený,	už	 jednou	vyspravovaný,	koruna	moc	košatá	a	tudíž	těž-
ká.	Kdoví.	Tak	byla	májka	bezpečně	spuštěna	na	zem	a	ke	slovu	
(a	hlavně	činu)	přišli	zdatní	opraváři,	kteří	napřed	stanovili	tak-
tiku	opravy,	urychleně	přinesli	z	domu	nářadí	a	motorovou	pilu	
z	nedaleké	truhlářské	dílny	pana	Marečka.	Dále	přinesli	velké	
hřebíky,	 objevily	 se	 i	 kovové	 výztuže	 a	 vrtačka.	 Chlapi	 odřízli	
narušenou	část,	přiřízli	oba	kmeny	a	chystali	se	je	spojit.	To,	jak	
se	dědina	semkla,	všichni	chtěli	pomoct,	některé	dojalo.	Čekání	
zbývajícím	 divákům	 krátily	 krojované	 dívky	 zpěvem	 a	 tancem	
tradičních	 „kariček“	 za	doprovodu	cimbálky.	Zapadlo	 slunko,	
ochladilo	 se	a	májka	stále	nebyla	opravena	 tak,	aby	bezpečně	
stála	a	vydržela.	Pak	se	začalo	stmívat,	pomalu	se	rozsvítily	po-
uliční	lampy	a	stále	se	nedělo	nic,	co	by	svědčilo	o	brzkém	po-
stavení	máje.	V	sedm	večer	už	byla	skoro	tma,	téměř	všechno	
obecenstvo	už	to	vzdalo	a	májka	pořád	nestála.	Takže	by	se	dalo	
říct	–	trochu	sportovní	terminologií	–	že	zápas	do	uzávěrky	to-
hoto	vydání	neskončil.	Výsledek	 tedy	zůstal	nejasný.	Nakonec	
se	ale	dobré	dílo	podařilo	a	hody	mohly	začít.	Májka	zaujala	své	
hrdé	místo	až	kolem	osmé	večer.

Sobota 28. 9. 2019
Ráno	 při	 svítání	 byla	 pod	 krásnou	 (a	 stále	 stojící)	 májkou	

v	pivním	stanu	viděna	asi	dvacítka	chlapců,	ale	i	děvčat.	Strávili	
tam	celou	noc,	topili	si	přivezeným	dřevem	v	železném	koši,	pili,	
zpívali	a	hlavně	hlídali…	Neví	se,	jestli	šli	vůbec	spát.	

Hned	 po	 obědě	 jsme	 se	 –	 ti	 vyspaní	 i	 ti	 ostatní	 –	 postupně	
strojili	do	krojů.	Někdo	do		sedlckého,	jiní	do	lajblu,	další	pak	do	
obřadního.	Chasa	vyšla	z	Chylic	od	„zvonka“	a	mířila	k	historic-
kému	domku.	Tam	si	vyzvedli	stárka	a	po	chvilce	odpočinku	se	
všichni	i	s	koňským	povozem	(na	kterém	seděli	muzikanti	z	Ban-
dy	a	všichni	Krasavci)	vydali	znovu	na	cestu.	Mohutný	průvod	se	
sunul	ulicemi	Nové	Vsi	podle	plánu	ke	stárce.	Tam	se	opět	zasta-
vili,	občerstvili,	zazpívali	a	zatančili	si.	Pak	prošli	na	konec	ulice	
a	po	hlavní	silnici	od	Kunovic	ke	zvonici,	kde	odbočili	ke	škole.	

Tam	 všechny	 přivítal	 obecní	 policajt.	 Jako	 obvykle	 „udělal	
pořádek	v	dědině“	–	alespoň	slovně.	Paní	starostka	předala	cha-
se	právo	a	poučila	je	o	správném	chování.	Poté	se	všichni	ode-
brali	na	sportovní	halu	a	čekali	 jsme	na	vystoupení.	To	začalo	
dětmi	 z	 naší	 MŠ,	 pak	 se	 ukázal	 Včelínek,	 po	 něm	 Pomněnka	
a	chasa.	Ta	byla	samozřejmě	zlatým	hřebem	odpoledne.	A	těch	
diváků!	Hala	byla	nacpaná	do	všech	koutků.	

Na	malé	i	velké	krojované	se	přišli	podívat	rodiče,	kamarádi,	
babičky,	dědečci,	tetičky	i	všichni	ostatní.	Po	programu	jsme	se	
rozešli	 k	 večeři.	 Večer	 hrála	 k	 tanci	 i	 poslechu	 Novovešťanka	
a	 cimbálová	 muzika	 Ohnica.	 Někteří	 nepoučitelní	 „bačovali“	
opět	až	do	rána.

Neděle 29. 9. 2019
Obloha	 jako	 vymalovaná,	 svěží	 větřík	 a	 sluníčko	 dokonce	

hřálo.	Svítilo	na	tu	nádheru	našich	krojů.	Kostel	byl	plný	už	půl	
hodiny	předem.	V	průvodě	hrdě	přicházelo	na	mši	svatou	více	
než	35	krojovaných	dospělých	párů,	spousta	drobotiny	 -	od	té	
nejmenší	přes	větší	a	 ještě	větší	až	k	dospělákům.	Ten,	kdo	si	
nechá	tuhle	podívanou	ujít,	o	hodně	přichází.	Můžete	to	vidět	
každý	rok	a	pokaždé	vás	to	dojme.

Po	obědě	jsme	si	zašli	na	zahradu	obecního	úřadu,	kde	byla	
k	vidění	nádherná	výstava	bonsají.	A	jak	zajímavých.	Představte	
si,	že	ve	dvou	miskách	se	skvěly	plané	trnky	obsypané	drobnými	
modrými	plody.	Petr	Kostrůnek	–	jeden	z	vystavovatelů	–	mi	do-
konce	prozradil,	jak	se	k	takovému	nádhernému	výsledku	pro-
pracovat.	Zabere	to	asi	jen	tak	20	let	…	

Večer	se	na	hodových	dozvucích	sešli	ti,	kteří	toho	za	tři	dny	
ještě	neměli	dost	a	přežili	hody	bez	úhony.	Hrála	„naša	banda“,	
zpívali	Krasavci,	Denica,	a	„všeci“.	Tančila	chasa	 i	návštěvníci	
besedy.	Okolo	půlnoci	jsme	se	začínali	rozcházet,	protože	vět-
šina	hostů	šla	ráno	do	práce.	Ale	mladí	dokončili	hody	až	ráno.	
Už	tradičně	si	zašli	ke	Kusákům	na	polévku.	

Tak takové byly letošní novoveské hody. Děkujeme Míši 
a Máriovi, jejich rodičům, prarodičům, kamarádům a všem 

ostatním, kteří se na organizaci hodů podíleli, za (téměř) 
bezchybný průběh všech programů. Těšíme se na příští rok!

Anna Řezáčová
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Podzimní setkání seniorů
Čas	velmi	 rychle	plyne,	utekl	 rok	a	opět	 se	konalo	setkání	

seniorů	od	75	let.	Změna	tohoto	tradičního	setkání	byla,	že	se	
poprvé	konalo	3.	října	2019	ve	sportovní	hale.	Prostory	Orlovny	
již	pro	takovou	velkou	akci	 jsou	malé.	Bylo	fajn,	že	setkání	se	
konalo	po	hodech	a	 sportovní	hala	byla	 stále	 vyzdobená.	Byli	
jsme	velmi	rádi,	že	seniorů	přišlo	111.	Moderování	se	ujala	paní	
starostka	Jaroslava	Bedřicho-
vá,	 která	 srdečně	 přivítala	
všechny	 přítomné.	 Omluvila	
předsedkyni	SPOZ	paní	Svět-
lanu	 Mitáčkovou	 –	 pracovní	
povinnosti,	 obvodní	 lékařku	
MUDr.	Evu	Stránskou	–	pro	
nemoc	 a	 pana	 faráře	 P.	 Jana	
Žaludu	–	pracovní	povinnosti.	
Seznámila	 seniory	 s	 progra-
mem	 setkání.	 Dále	 informo-
vala	 o	 novém	 složení	 obce,	
o	 jejich	 pracovních	 náplních,	
o	 akcích	 v	 obci,	 které	 se	 do-
končily	a	dokončují,	o	Profilu,	
který	 vyjde	 v	 tomto	 roce	 na-
posledy	koncem	října	a	bude	
vycházet	4krát	za	rok,	o	chys-
taných	 společenských	 akcích	
a	 o	 kalendáři	 pro	 rok	 2020,	
který	 vydá	 obec	 v	 měsíci	 lis-
topadu.	Všem	popřála	hodně	
zdraví	 a	 příjemnou	 zábavu.	
Po	 jejích	 slovech	 pokračoval	

místostarosta	Jaromír	Lažek,	který	informoval	přítomné	o	bu-
dování	 kanalizace,	 silnicích	 a	 chodnících	 hlavně	 v	 ulici	 Dolní	
a	spojovací	cestu	k	lékárně	a	ke	kadeřnictví.	Nechybělo	ani	jeho	
přání	seniorům,	aby	strávili	hezké	odpoledne.	Následoval	druhý	
místostarosta	Marek	Jurásek	s	informacemi	o	nové	třídě	v	ma-
teřské	škole,	kde	mohla	paní	ředitelka	přijmout	další	děti,	o	no-

Paní učitelka
Paní	 učitelka	 Drahomíra	 Šálková	 se	 22.	 září	 2019	 dožila	 vý-

znamného	 životního	 výročí.	 Gratulantů	 bylo	 mnoho	 –	 nejen	 její	
velká	rodina,	ale	vedení	obce	v	čele	s	paní	starostkou,	paní	ředitel-
ka	naší	školy	s	bývalou	kolegyní	a	další	občané,	kteří	paní	učitelce	
blahopřáli.	Ke	gratulaci	se	připojili	i	žáci,	které	učila,	např.	ročník	
1968	ji	pozval	do	restaurace	Racek,	popřál,	zavzpomínal	a	s	přáním	
hodně	zdraví	si	poseděli	u	dobrého	vínečka.

Dalším	ročníkem	byli	žáci	narozeni	v	roce	1945,	které	učila	
již	v	první	třídě.	Ti	se	schází	jednou	za	měsíc	celoročně.	A	proto	
2.	října	2019	pozvali	paní	učitelku	do	Vinotéky	U	svatého	Vav-
řinca.	 Opět	 byla	 velká	 gratulace,	 vzpomínky,	 vyprávění	 a	 pří-
jemné	posezení.	Sešlo	se	jich	hodně.	A	již	jak	to	bývá,	mají	ve	
svém	kolektivu	žačku,	dnes	již	paní,	babičku	Annu	Čermákovou	
-	rozenou	Hradilovou,	která	složila	pro	oslavenkyni	básničku.

Cituji:
„Zazpívej slavíčku tu nejhezčí písničku v novoveském hájku,
ať nese sa celů našů dědinů.
Pro naši milou paní učitelku, že ji stále rádi máme
a s láskou na ni vzpomínáme, a na své dětství s ní…
My do školy chodili, už v minulém to bylo století.
A naší paní učitelce Dášence na její svatbě, svíci jsme zazpívali 

jako její děti.
Byla milá, taky přísná, hodně nás však naučila.
Čas ten rychle letí, možná nás tak ráda má, že my jsme už 

MÍROVÉ DĚTI.
A na každém srazu spolužáků, ať máme půlkulatý nebo kulatý,
vždycky s námi svorně slaví, tak popřejme si navzájem - hodně 

štěstí, zdraví.
Naší paní učitelce přejeme, ať jí zdraví slouží jako doposud
a milostivý je k nám osud, že můžeme žít již ¾ století bez válek 

a v míru.

Proto ji my, její děti, které s láskou učila, přejeme,
aby ve zdraví se dožila možná i sta let,
dnes s námi kulatiny oslavila,
to ze srdce jí přeje ročník 1945.

„Bývalí žáci novoveské školy.“

Co	dodat,	je	to	krásná	gratulace!
Paní	učitelce	ze	srdce	přejeme	hodně	a	hodně	zdraví,	poho-

dy,	sluníčka,	elánu	a	stále	velký	optimismus.
Miroslava Vajdíková
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Pastelkové zpravodajství
Co proběhlo

Co nás čeká

MATEŘSKÉ CENTRUM 
ZVONEČEK

DDM	Pastelka	Uherský	Ostroh	srdečně	zve	všechny	
rodiče	 s	malými	dětmi	 (do	3	 let)	do	Mateřského	cent-
ra	Zvoneček,	které	zahájilo	svůj	provoz	začátkem	září.	
Každou	 středu	 od	 9.00	 do	 11.00	 v	 prostorách	 Orlovny	
v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 probíhá	 zábavný	 program	 plný	
říkanek,	písniček,	sportovních	i	výtvarných	aktivit	a	vol-
ného	hraní.	Součástí	je	i	hrací	koutek	pro	nejmenší	děti,	
kde	 jsou	pro	ně	připraveny	hračky	s	montessori	prvky,	
vláčkodráha	aj.	Na	všechny	se	těší	Nicol	a	Iva.

MIKULÁŠ 
V MATEŘSKÉM CENTRU 
ZVONEČEK

Ve	středu	4.	12.	2019	navštíví	tradičně	Mateřské	cen-
trum	Zvoneček	Mikuláš	a	jeho	družina.	Mikuláš	s	andě-
lem	si	rádi	poslechnou	veselé	říkanky	a	písničky,	které	si	
pro	ně	děti	 jistě	připraví,	čert	určitě	zase	bude	smutně	
sedět	 v	 koutě,	 protože	 zjistí,	 že	 do	 mateřského	 centra	
chodí	 jen	 samé	 hodné	 děti	 a	 takové	 v	 pekle	 nechtějí.	
Více	informací	k	akci	naleznete	na	www.ddmpastelka.cz	
nebo	na	facebookových	stránkách	DDM	Pastelka	a	MC	
Zvoneček.	

KROUŽKY DDM 
PASTELKA V OSTROŽSKÉ 
NOVÉ VSI

V	 prvním	 říjnovém	 týdnu	 byla	 zahájena	 výuka	
v	kroužcích	a	kurzech,	které	nabízí	DDM	Pastelka	pro	
děti	 i	dospělé.	V	letošním	školním	roce	se	v	Ostrožské	
Nové	Vsi	otevřel	např.	kroužek	keramiky,	kroužek	kytar	
aj.	Pokud	by	se	ještě	našli	zájemci	o	některý	z	uvedených	
kroužků,	 je	možnost	se	dodatečně	přihlásit.	Totéž	platí	
i	pro	kroužky	probíhající	v	Uherském	Ostrohu.	Stačí	se	
informovat	na	tel.	č.	 	602	732	734,	775	582	885	či	pro-
střednictvím	e-mailu	na	reditelka@ddmpastelka.cz.	

AKCE DDM PASTELKA 
NA MĚSÍC ŘÍJEN

DDM	 Pastelka	 plánuje	 na	 říjen	 hned	 několik	 akcí.	
První	z	nich	je	Lampionový	průvod	s	ohňostrojem,	který	
se	 uskuteční	 v	 neděli	 27.	 10.	 2019	 v	 Uherském	 Ostro-
hu.	Sraz	pro	účastníky	průvodu	bude	v	18.00	na	tržnici	
na	 Sídlišti.	 Odtud	 se	 lampionový	 průvod	 vydá	 směrem	
k	Náměstí	sv.	Ondřeje,	kde	bude	akce	zakončena	ohňo-
strojem.	Bližší	informace	najdete	na	webových	stránkách	
a	facebooku	DDM.	Těšíme	se	na	všechny	účastníky.

Další	 akce	 proběhnou	 během	 podzimních	 prázdnin.	
V	úterý	29.	10.	2019	„Neseď	doma,	pojď	si	hrát“	-	program	
určený	dětem	zaměřený	na	sportovní	a	výtvarné	aktivity,	
a	ve	středu	30.	10.	2019	„Výlet	do	Laser	game“	v	Uher-
ském	Hradišti.	Opět	bližší	informace	k	akcím	najdete	na	
webových	stránkách	a	facebooku	DDM.

Eva Hlůšková

vém	parkovišti	před	mateřskou	školkou,	které	pojme	22	parko-
vacích	míst,	ale	je	potřeba	ještě	provést	výsadbu	zeleně	a	další	
úpravy.	Vedení	obce	přislíbilo	mladým	občanům	bydlící	v	nové	
ulici	U	Svatých	vybudovat	novou	cestu	a	osvětlení.	Velmi	pěk-
né	a	poučné	bylo	vystoupení	pana	MUDr.	 Jaromíra	Mrazíka.	
Hovořil	 o	 pacientech,	 lécích,	 zdravém	 životním	 stylu,	 pohybu	
a	s	přáním	hodně	a	hodně	zdraví.

Následovalo	 hodové	 vystoupení	 dětí	 z	 mateřské	 školy	 pod	
vedením	 paní	 ředitelky	 Hany	 Kocábové,	 paní	 učitelek	 Kristý-
ny	Zlámalové,	Kateřiny	Kusákové	a	Michaely	Juráskové.	Dále	
vystoupil	s	programem	soubor	Včelínek,	který	s	malými	dětmi	
nacvičily	paní	Barbora	Horsáková	a	paní	Marie	Kučerová,	s	hu-
debním	doprovodem	pana	Falešníka	s	jeho	synem.	Vystoupení	
těch	nejmenších	je	vždy	milé,	příjemné	a	ženám	i	nějaké	slzička	
ukápne.	Dalším	příjemným	vystoupením	byl	ženský	sbor	Denica	
a	nesměli	chybět	Krasavci,	na	které	se	přítomní	těšili.	K	posle-
chu	a	tanci	hrál	jako	vždy	pan	František	Koryčanský.	Samozřej-
mě	si	seniorky	a	senioři	zatančili,	zazpívali,	senioři	vyzvali	k	tan-

ci	své	známé,	spolužačky	a	paní	starostku.	Do	tance	se	zapojili	
i	Krasavci,	členky	souboru	Denice	i	pan	doktor	Jaromír	Mrazík.	
Bylo	veselo,	což	pořadatele	velmi	těšilo.	Byl	ale	i	čas	na	povídá-
ní	o	věcech	minulých	a	dnešních	událostech,	na	bohaté	občer-
stvení	i	na	skleničku	vína.	Vedení	obce	a	pan	doktor	obcházeli	
přítomné,	aby	si	s	nimi	popovídali	a	zjistili,	čím	obec	žije.	Celé	
odpoledne	až	do	pozdních	večerních	hodin	panovala	příjemná	
a	veselá	nálada.	Velký	zájem	seniorek	a	seniorů	pořadatele	vel-
mi	těší	a	věří,	že	za	rok	se	ve	zdraví	všichni	sejdou.

Mnohokrát	 děkujeme	 manželům	 Lukášovým	 z	 cukrárny	
JI-MI	 Café,	 pracovníkům	 pekárny	 Rašner,	 	 paní	 Hance	 Gla-
cové,	 paní	 Petře	 Machové,	 paní	 Pavle	 Tomečkové,	 paní	 Dáši	
Botkové,	 panu	 správci	 haly	 Pavlu	 Miklíčkovi.	 Tito	 lidé	 oběta-
vě	přichystali	občerstvení,	zázemí	v	hale,	postarali	se	o	obsluhu	
a	úklid.

Na	fotografie	ze	setkání	se	můžete	podívat	na	stránkách	obce.
Miroslava Vajdíková

ZE ŽIVOTA OBCE
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Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Mateřská	 škola	 od	 letošního	 roku	 zvýšila	 svou	 kapacitu.	

2.	září	2019	nastoupilo	124	dětí,	o	které	se	stará	10	plně	kvali-
fikovaných	pedagogických	pracovnic.	Nově	otevřená	třída	„Mo-
týlci“	přivítala	24	dětí	nejmladší	věkové	kategorie.	Paní	učitelky	
Mgr.	Marcela	Šilhavíková	a	Marcela	Staňková	přivítaly	své	žáčky	

v	úplně	novém	prostředí.	Krásně,	vkusně	a	útulně	vybavená	třída,	
spousta	hraček	a	didaktických	pomůcek	pomohly	dětem	překo-
návat	počáteční	obavy	s	odloučením	se	od	svých	rodin.	Po	měsíci	
jsou	všechny	děti	v	úplné	pohodě	a	do	školky	přicházejí	s	radostí.

Kateřina Kusáková

Stále živá folklorní tradice naší mateřské školy
Děti	z	mateřské	školy	jako	každý	rok	obohatily	svými	kroji	

a	vystoupením	letošní	svatováclavské	hody.	Folklorní	tradice	se	
v	naší	mateřské	 škole	udržují	 již	od	 roku	1971.	V	 tomto	 roce	
s	nově	našitými	kroji	děti	začaly	vystupovat	pod	vedením	tehdej-
ší	paní	učitelky	a	později	paní	ředitelky	Červenákové	v	místních	
lázních	na	pravidelných	akcích.	Největší	událostí	pak	pro	ně	byly	
každoročně	místní	hody.	Na	jejich	nácvicích	se	postupně	s	paní	
Čevenákovou	vystřídaly	mnohé	paní	učitelky,	které	 tak	začaly	
vštěpovat	 dětem	 krásnou	 folklorní	 tradici.	 	 Spoustu	 z	 těchto	
malých	dětí	můžeme	v	posledních	 letech	zahlédnout	mezi	do-

spělou	hodovou	chasou.	A	to	jak	při	vystoupení,	tak	v	hodovém	
průvodu.

V	 tomto	duchu	pokračuje	 i	nynější	 vedení	mateřské	 školy.	
Paní	ředitelka	Hana	Kocábová	se	v	posledních	letech	postarala	
o	obnovu	krojů	a	s	nácvikem	jednotlivých	pásem	pokračují	paní	
učitelky	Jurásková,	Kusáková	a	Zlámalová.

I	 letošní	 vystoupení	 se	 dětem	 moc	 povedlo.	 Sklidily	 vel-
ký	úspěch	a	všichni	doufáme,	že	 láska	k	tradici	našich	předků	
a	úcta	ke	kroji	bude	pokračovat	do	dalších	generací.

Kateřina Kusáková

ŠKOLA



13www.onves.cz        profil

ŠKOLA

Zahájení školního roku
Dne	2.	září	2019	jsme	zahájili	nový	školní	rok	2019/2020.	

Před	osmou	hodinou	se	na	školním	dvoře	uskutečnilo	slav-
nostní	 přivítání	 prvňáčků,	 které	 na	 jejich	 cestě	 do	 školy	
doprovodili	žáci	devátých	tříd.	Na	úvod	paní	Glacová	před-
stavila	 hosty	 a	 předala	 slovo	 paní	 starostce	 Jaroslavě	 Bed-
řichové.	 Po	 jejím	 projevu	 přivítala	 prvňáčky	 paní	 ředitelka	
Alena	 Horáková	 a	 po	 ní	 následovala	 hezká	 slova	 od	 mís-
tostarostů	Jaromíra	Lažka	a	Marka	Juráska.	Paní	ředitelka	
základní	 školy	 představila	 novou	 paní	 zástupkyni	 ředitelky	

školy	Adélu	Botkovou	a	 třídní	učitelky	prvních	tříd.	Násle-
dovalo	 předání	 pamětních	 listů	 od	 žáků	 devátých	 tříd	 prv-
ňáčkům.	Žáčky	si	převzaly	třídní	učitelky.	Paní	učitelka	Mar-
ta	Straková	přivedla	do	nové	 třídy	žáky	1.	A,	paní	učitelka	
Jitka	Simerská	žáky	1.	B.	Ve	třídách	si	řekli	s	rodiči	úvodní	
a	organizační	slova.

Všem	žákům	přejeme	úspěšný	start	do	nového	školního	
roku	2019/2020.

Jana Pašková

Sportovní úspěchy 1. stupně
Atletický čtyřboj Polešovice

V	 rámci	 Evropského	 týdne	
sportu	se	v	pátek	27.	září	2019	v	ZŠ	
Polešovice	 uskutečnil	 tradiční	 at-
letický	 čtyřboj	 pro	 žáky	 1.	 stupně.	
Závodu	se	zúčastnilo	9	škol	z	celé-
ho	 okresu	 –	 ZŠ	 Polešovice,	 Neda-
konice,	Velehrad,	Uherský	Ostroh,	
Ořechov,	Tupesy,	Jalubí,	Kunovice	
a	Ostrožská	Nová	Ves.

Po	 slavnostním	 zahájení	 a	 roz-
cvičce	 s	 Maxipsem	 Fíkem	 porov-
nali	 své	 síly	 malí	 atleti	 (Slováková	
Kateřina	2.	A,	Slováková	Veronika	
2.	A,	Těthalová	Nathali	2.	A,	Mah-
dalíková		Eliška	3.	B,	Hučík	Kryštof	
3.	 B,	 Plevák	 Adam	 3.	 B,	 Tomeček	
David	2.	A,	Gabrhel	Alexandr	2.	A)	
v	běhu	na	50	m,	300	m,	skoku	z	mís-
ta	a	hodu	medicimbalem.	

Starší	 atleti	 ve	 složení	 Bräue-
rová	Nikola,	Hůsková	Adéla,	Laž-
ková	 Kateřina	 5.	 třída,	 Antálková	
Anežka	4.	B,	Obal	Rudolf,	Hučík	Matyáš	5.	třída,	Kyselák	Lukáš	4.	B,	Dostál	Tobiáš	4.	A.	bojovali	v	běhu	na	50	m,	300	m,	skoku	
dalekém	a	hodu	kriketovým	míčkem.	Poté	všichni	společně	zaběhli	štafetový	závod.
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Letos	se	našim	sportovcům	konečně	zadařilo.	1.	místo	a	zla-
tou	medaili	ve	své	kategorii	získal	Obal Rudolf,	3.	místo	Bräue-
rová Nikola,	3.	místo	Plevák Adam.	

Ve	štafetovém	závodu	zazářila	děvčata	a	vybojovala	1.	místo		
Bräuerová Nikola, Hůsková Adéla, Lažková Kateřina a Antál-
ková Anežka,	ale	také	starší	chlapci	Obal Rudolf, Hučík Matyáš, 
Kyselák Lukáš, Dostál Tobiáš	si	doběhli	pro	3.	místo.

Všichni	 sportovci	 odvedli	 kvalitní	 výkony	 a	 jejich	 výsledky	
můžete	zhlédnout	na	webových	stránkách	naší	školy.

Lenka Běhalová

B – ball
Tak	jako	každoročně,	tak	i	letos	se	naši	žáci	1.	stupně	budou	

účastnit	soutěže	„Slovácké	školní	ligy	v	B	–	ballu“.	První	zápas	
jsme	odehráli	23.	9.	2019	v	Kunovicích	na	venkovním	hřišti	v	za-
stoupení	našich	sportovců	Obal	R.,	Hučík	M.,	Kyselák	L.,	Jurá-
sek	M.,	Dostál	T.,	Kozmík	E.,	Žajdlík	R.,	Zelinka	O.,	Šácha	J.,	
Boček	Š.,	Antálková	A.,	Kusáková	T.	a	Kašná	N.

Vybojovali	jsme	krásné	3.	místo	a	doufáme,	že	stejně	dobře,	
možná	i	lépe,	budeme	hrát	po	celý	školní	rok.

Lenka Běhalová

Základní škola i v letošním školním roce aktivní 
v mezinárodních projektech

Už	 během	 prázdnin	 nás	 zastihla	 radostná	 zpráva,	 že	 naše	
škola	 získala	 finanční	 podporu	 v	 rámci	 programu	 Erasmus+.	
Díky	této	finanční	podpoře	EU	se	naše	škola	zapojí	do	projektu,	
který	umožní	našim	žákům	i	učitelům	nejen	pracovat	společně	
na	projektových	aktivitách,	ale	také	vycestovat	do	partnerských	
zemí,	které	jsou	do	projektu	zapojeny.

Projekt	s	názvem	„Coeducation:	Europe	a	community	of	va-
lues“	 (Společné	 vzdělávání:	 Evropa	 –	 společenství	 hodnot)	 je	
naplánován	na	dva	školní	roky	a	je	do	něj	zapojeno	šest	škol.
Hlavní	koordinátor	projektu:	
Col·legi	 Salesia	 Sant	Francesc	de	Sales,	Ciutadella,	Menorka,	
Španělsko
Partnerské	školy:	
Základní	škola	Ostrožská	Nová	Ves,	Ostrožská	Nová	Ves,	Čes-
ká	republika
Edvardslundsskolan,	Torshälla,	Švédsko
Burhaniye	Bilim	Sanat	Merkezi,	Burhaniye,	Turecko
School	of	Palekastro,	Sitia,	Kréta,	Řecko
AEESP	Saint-Genès	Lasalle,	Bordeaux,	Francie

V	 průběhu	 trvání	 projektu	 se	 uskuteční	 také	 šest	 meziná-
rodních	mobilit,	do	kterých	se	zapojí	učitelé	a	také	žáci.	První	
mezinárodní	setkání	proběhne	7.	–	11.	října	2019	v	Řecku.	Jde	
o	první	setkání,	které	je	určeno	pro	koordinátory	a	organizační	
týmy	škol.	Na	tomto	setkání	bude	dohodnuta	organizace	celého	
projektu	a	podrobný	plán	všech	projektových	aktivit.

Druhé	projektové	 setkání	proběhne	v	únoru	2020	v	České	
republice.	Naše	škola	bude	hostit	cca	10	učitelů	a	30	žáků	z	na-
šich	partnerských	škol.	Třetí	projektové	se-
tkání	se	uskuteční	v	květnu	2020	ve	Francii	
a	zúčastní	se	jej	žáci	i	učitelé.

Ve	 školním	 roce	 2020/2021	 proběh-
nou	tři	projektová	setkání.	Čtvrté	setkání,	
kterého	 se	 zúčastní	 opět	 žáci	 i	 učitelé,	 se	
uskuteční	 v	 říjnu	 2020	 ve	 Švédsku.	 Pátý	
výjezd	určený	pro	koordinátory	a	učitelský	
tým	je	naplánován	na	únor	2021,	proběhne	
v	 Turecku.	 Poslední	 mezinárodní	 setkání	
je	určeno	pro	žáky	i	učitele	a	uskuteční	se	
v	květnu	2021	ve	Španělsku.

Naše škola má za sebou první 
projektové aktivity

První	projektovou	aktivitou	byla	osla-
va	Evropského	dne	jazyků,	který	připadá	
na	 26.	 září.	 My	 jsme	 tento	 den	 oslavili	
v	pátek	27.	září,	kdy	jsme	dveře	naší	školy	
opět	 otevřeli	 veřejnosti.	 Slavnostní	 za-
hájení	 probíhalo	 ve	 školní	 jídelně.	 Žáci	
3.	–	9.	ročníku	si	připravili	program	pod	
vedením	 jazykářů	 naší	 školy,	 ve	 kterém	

dostali	příležitost	prezentovat	své	pěvecké	a	jazykové	doved-
nosti.	

Žáci	 osmého	 a	 devátého	 ročníku	 si	 připravili	 pro	 své	 spo-
lužáky	 prezentace,	 ve	 kterých	 je	 seznámili	 se	 dvěma	 partner-
skými	zeměmi	našeho	projektu.		V	prezentacích	jim	představili	
program	Erasmus+,	partnerskou	školu	na	Krétě	a	v	Bordeaux.	
Dále	 také	 země,	 ve	 kterých	 se	 školy	 nacházejí,	 tedy	 Řecko	
a	Francii.		Pro	žáky	připravili	také	kvíz.	Ten	ověřil	jejich	znalos-
ti,	které	měli	možnost	získat	během	prezentací.	Velmi	oblíbe-
nou	součástí	prezentací	je	poznávání	známých	osobností.	Letos	
byly	prezentace	obohaceny	také	o	kulinářský	zážitek.	Děvčata	
z	osmé	třídy	připravila	ochutnávku	moučníků	z	řecké	kuchyně	
a	děvčata	z	deváté	třídy	ochutnávku	francouzských	paštik.

Poděkování	patří	především	žákům	osmé	a	deváté	třídy.	Bě-
hem	celého	dopoledne	se	celkem	pětkrát	postavili	před	své	spolu-
žáky,	rodiče,	prarodiče	a	také	bývalé	žáky	naší	školy,	kteří	využili	
dne	otevřených	dveří	k	návštěvě	školy.	Poznali,	že	není	až	tak	jed-
noduché	veřejně	vystoupit	a	zaujmout	posluchače	svým	povídá-
ním.	Úkolu	se	však	zhostili	s	nadšením	a	velmi	zodpovědně.	

Děkujeme	 také	 všem,	 kteří	 naši	 školu	 tento	 den	 navštívili	
a	přispěli	svou	účastí	k	oslavám.

Další projektovou aktivitou byl návrh loga 
projektu

Této	projektové	aktivitě	se	věnovali	žáci	5.	–	9.	tříd	celé	září	
především	v	hodinách	výtvarné	výchovy	a	praktických	činností.	
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Půlmaratón v Hroznové Lhotě
Téměř	 letní	 počasí	 nás	 přivítalo	 na	 štafetovém	 běhu	 Emila	

Zátopka	v	Hroznové	Lhotě.	V	letošním	ročníku	se	sešlo	celkem	
12	škol,	z	toho	5	městských	a	7	vesnických.	Žáci	druhého	stupně	
zde	absolvují	kilometr	v	 terénu,	vítězí	 tým	s	nejnižším	součtem	
časů	všech	svých	21	závodníků.	Naši	žáci	obhajovali	bronzovou	

medaili,	ale	tento	výsledek	byl	nad	jejich	síly.	Nakonec	vybojovali	
v	silné	konkurenci	pěkné	5.	místo.	Pochvala	patří	Ondřeji	Prchlí-
kovi,	který	naši	štafetu	rozbíhal	a	dosáhl	skvělého	času	3:09,	ale	
také	ostatním	účastníků	závodu,	kteří	se	vydali	ze	svých	sil.

Patricie Bobková

Žáci	byli	nejprve	seznámeni	s	názvem	a	obsahem	našeho	pro-
jektu.	Evropské	společenství	čelí	v	poslední	době	mnoha	krizím,	
jako	 je	např.	ekonomická	nestabilita,	Brexit,	uprchlická	krize,	
extremistická	 a	 populistická	 hnutí	 a	 nejrůznější	 anti-evropská	
hnutí.	To	vše	vede	k	negativním	vlivům	jako	je	diskriminace,	ra-
sismus,	šikana,	násilí,	genderová	nerovnost,	falešná	média	apod.	
Našim	 projektem	 bychom	 chtěli	 přispět	 ke	 zvýšení	 povědomí	
našich	žáků,	také	veřejnosti	o	důležitosti	evropského	kulturní-
ho	dědictví	a	o	důležitosti	evropských	hodnot	jakými	jsou	např.	

svoboda,	genderová	rovnost,	tolerance,	důvěra,	solidarita	apod.	
Náš	projekt	má	za	úkol	povzbudit	naše	žáky	k	tomu,	aby	doká-
zali	 těmto	negativním	vlivům	čelit	a	evropské	hodnoty	bránit.	
Toto	vše	se	mělo	objevit	v	návrhu	loga.	Žáci,	kteří	tyto	podmínky	
splnili,	se	dostali	do	soutěže,	ve	které	jsme	volili	nejlepší	návr-
hy.	Tyto	návrhy	s	sebou	povezeme	na	první	projektové	setkání,	
kde	bude	zvoleno	oficiální	logo	našeho	projektu.	Našim	žákům	
držíme	palce!

Adéla Botková
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Další vydařený hasičský tábor je za námi
V	 termínu	 od	 30.	 6.	 2019	 do	 12.	 7.	 2019	 proběhl	 na	 tá-

borové	 základně	 Kameňák	 ve	 Vlčkové	 letní	 hasičský	 tábor,	
tentokrát	pořádaný	pod	hlavičkou	SDH	Moravská	Nová	Ves,	
našeho	spřáteleného	sboru.	Oblíbenost	našich	táborů	jen	po-
tvrdil	fakt,	že	do	3	hodin	po	vyhlášení	termínu	a	vydání	při-
hlášek	na	 tábor	byla	kapacita	 tábora	 zaplněna	 z	90	%,	a	 to	
nejen	 dětmi	 z	 Moravské	 Nové	 Vsi,	 ale	 také	 mladými	 hasiči	
a	 jejich	 kamarády	 z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi,	 Ostrožské	 Lhoty,	
Salaše,	 Velehradu	 nebo	 například	 z	 Uherského	 Hradiště	 či	
Starého	Města.

Ve	stanové	základně	o	celkové	kapacitě	50	míst	si	děti	pod	
dohledem	vedoucích	užívaly	táborové	téma	s	názvem	Pravěk.	
Děti	rozdělené	do	pěti	družstev	si	v	duchu	celotáborové	hry	
vyzkoušely	dovednosti,	které	naši	předci	potřebovali	k	přeži-
tí.	Vyzkoušely	si,	co	obnáší	příprava	pole	a	pěstování	pšenice	
ze	zrní,	rozdělávání	ohně	s	minimem	pomůcek,	rozpoznávání	
jednotlivých	druhů	rostlin	a	zvířat,	ale	i	například	tvorbu	sítě	
pro	lov	mamuta	nebo	umění	výroby	vlastního	oblečení	z	juto-
viny.	Svou	kuráž	a	zdatnost	si	děti	ověřily	nejen	při	různých	
soutěžích,	ale	i	na	denní	a	noční	stezce	odvahy.

Děti	se	zúčastnily	mnoha	her	a	výletů.	Z	těch	nejzajíma-
vějších	uveďme	například	dětmi	tolik	milovaný	táborový	soud	
plný	zábavných	„rozsudků“	nejen	nad	dětmi,	ale	i	nad	vedou-

cími	k	pobavení	celého	tábora,	dále	lov	na	mamuty,	kdy	děti	
za	pomocí	 sítě	a	 spolupráce	měly	 za	úkol	ulovit	 si	mamuty,	
které	 představovalo	 trio	 vedoucích	 -	 samozřejmě,	 že	 žád-
ný	mamut	nedal	svou	kůži	 lacino	a	o	 líté	boje	nebyla	nouze	
stejně	 jako	 o	 záchvaty	 smíchu,	 kdy	 přesila	 a	 odhodlání	 dětí	
byly	moc	i	na	tvrdohlavou	nezdolnost	vedoucích	alias	mamu-
tů.	Z	mnoha	uskutečněných	výletů	jmenujme	třeba	návštěvu	
ZOO	Lešná	nebo	zříceniny	hradu	Lukov.	

Programová	 vedoucí	 si	 připravila	 mnoho	 her	 a	 aktivit,	
a	 proto	 ani	 nepřízeň	 počasí	 v	 podobě	 prudkého	 deště	 či	
chladného	 počasí	 nebyla	 překážkou	 k	 plnohodnotné	 zába-
vě.	Závěrem	této	krátké	zprávy	bych	chtěl	poděkovat	všem,	
kdo	se	podíleli	na	přípravách	tábora,	všem	sponzorům	hlavně	
z	řad	rodičů	a	členům	JSDH	Ostrožská	Nová	Ves	za	ukázku	
techniky	na	táboře.

Veliký	dík	také	patří	všem	našim	vedoucím,	zdravotníkům	
a	kuchařkám,	kteří	od	ledna	spolupracovali	a	scházeli	se,	aby	
vše	naplánovali	a	připravili.	Také	vyčerpali	14	dní	své	dovole-
né,	aby	se	mohli	zcela	zadarmo	postarat	o	hladký	chod	tábora	
a	 spokojenost	 všech	 dětí.	 Už	 teď	 se	 těšíme	 na	 další	 turnus	
letního	hasičského	tábora	v	roce	2020,	který	bude	pod	pořa-
datelskou	hlavičkou	SDH	Ostrožská	Nová	Ves.

Petr Babčan

Včelařská vzdělávací základna Hájek
Včelaři	započali	práci	na	včelařské	vzdělávací	základně	Há-

jek.	Tento	projekt	jsme	plánovali	již	před	4	roky	a	konečně	letos	
došlo	k	realizaci.	Ve	spolupráci	s	obcemi	Ostrožská	Nová	Ves,	
Ostrožská	Lhota	a	dalšími	sponzory	započala	práce	na	této	vče-
lařské	základně.	Tímto	jim	všem	moc	děkujeme!	Cílem	projektu	
je	vybudování	včelařské	vzdělávací	základny	Hájek,	která	bude	
navazovat	na	 již	vybudovanou	„Včelí	 stezku	Františka	Nešpo-
ra“.	Tato	stezka	vede	z	Ostrožské	Lhoty	přes	Uherský	Ostroh	až	

do	novoveských	lázní.	Základna	bude	vybudována	v	Ostrožské	
Lhotě	–	lokalita	Hájek,	kde	jsme	našli	vhodný	pozemek	pro	naši	
základnu.	

	 Bude	 vytvořeno	 kvalitní	 zázemí	 pro	 místní	 svaz	 včelařů	
a	možnost	pořádání	vzdělávacích	akcí	pro	děti	i	dospělé,	jakož	
i	 pro	 celoživotní	 vzdělávání.	 Našim	 cílem	 je	 vytvoření	 zázemí	
pro	výuku	v	přírodě,	pokračování	ve	vzdělávání	včelařů	a	pořá-
dání	vzdělávacích	kurzů	pro	začínající	včelaře	a	pro	školy.	Na	
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této	 základně	 se	 budou	 moci	 začínající	 včelaři	 naučit	 vše,	 co	
v	začátcích	 své	činnosti	potřebují	 -	 jak	pečovat	o	 svá	včelstva,	
udržovat	je	v	dobré	zdravotní	kondici	a	zamezit	tak	přenášení	
nemocí	mezi	včelami.

Dále	náš	spolek	navázal	spolupráci	s	Fakultou	veřejnospráv-
ních	a	ekonomických	studií	v	Uherském	Hradišti,	Vysoká	škola	
Jagiellońská	v	Toruni,	oboru	včelařství.	Tento	obor	je	zde	vyučo-
ván	jako	jediný	dostupný	v	celé	EU.	Předpokládáme	tedy	využití	
naší	základny	Hájek	i	pro	výuku	VŠ.

První	brigádu	si	zde	včelaři	udělali	v	květnu,	kdy	se	pustili	do	
čištění	 zarostlého	pozemku.	Finální	 vyčištění	 celého	pozemku	

provedla	firma,	dále	proběhla	pozemková	úprava	a	další	brigá-
da	 na	 vykopání	 a	 betonování	 patek	 pro	 včelařskou	 klubovnu,	
poté	mohla	začít	stavba	včelařské	klubovny.	Souběžně	se	stav-
bou	klubovny	probíhalo	oplocení	pozemku.	Nyní	je	třeba	ještě	
před	zimou	douklízet	klest	z	výřezů	a	čištění	pozemku,	dokon-
čit	oplocení	pozemku	a	opláštění	včelařské	klubovny.	V	dalších	
pracích	budeme	pokračovat	příští	rok	na	jaro,	přes	zimu	naplá-
nujeme	navazující	práce,	oslovíme	opět	naše	sponzory	a	bude-
me	doufat,	že	příští	rok	již	bude	včelařská	základna	připravena	
alespoň	k	částečnému		provozu.	Držte	nám	palce!

Pavel Peprník

Slavnosti vína a otevřených památek 7. – 8. září 2019
Ano,	už	po	sedmnácté	se	v	našem	okresním	městě	scházely	

od	rána	desítky	a	desítky	lidí	v	krojích.	Ale	vždycky	je	něco	PO-
PRVÉ!	I	tentokrát.	

Září	 bývá	 pověstné	 svým	 „indiánským	 létem“.	 Svítívá	 slu-
níčko,	je	příjemné	teplo	a	nepršívá.	Tak	tentokrát	bylo	všechno	
úplně	jinak.	Už	měsíce	pořádně	nepršelo,	máme	za	sebou	dvě	
nepřirozeně	 horká	 a	 hlavně	 suchá	 léta,	 a	 tak	 si	 Matka	 příro-
da	vybrala	sobotní	den,	aby	dohnala,	co	dvě	
léta	zanedbávala.	

Začalo	pršet	po	půl	sedmé	ráno,	ale	nic	
moc.	Pak	občas	nic,	občas	poprchávalo.	Až	
když	se	vydal	na	cestu	průvod,	tak	se	začaly	
množit	deštníky	nad	hlavami,	někteří	 volili	
raději	pláštěnky.	Kdo	si	nechá	zničit	nažeh-
lený	kroj,	že?

Muzikanti	si	připravovali	housle	a	v	tom	
slyším:	„Jaro,	dyť	ti	naprší	do	houslí!“.	„Ne-
vadí,	voda	sa	vyleje.“,	odvětil	oslovený.	Nad	
každého	muzikanta	se	postavil	 jeden	pěšák	
nesoucí	velký	deštník,	aby	jim	luby	na	hous-
lích	 opravdu	 nenavlhly.	 Tak	 se	 housenka	
průvodu	 táhla	 až	 do	 města.	 Na	 hlavní	 kři-
žovatce	 si	 zase	 zatančila	 naše	 chasa	 něco	
z	hodového	pásma	a	pozvala	všechny	okolo	
stojící	diváky	na	naše	hody.	

V	 ulici	 u	 hlavní	 pošty,	 těsně	 před	 vstu-
pem	na	náměstí,	ale	začal	takový	liják,	že	ti,	
co	neměli	deštníky	nebo	pláštěnky,	byli	úpl-

ně	mokří.	„Proč	nemáš	deštník?“,	zněla	jedna	z	otázek.	„Na	co,	
dokáď	nevylévám	vodu	z	klobúka,	tak	je	to	dobré.“	Ale	nebylo.	

Zatímco	jsme	my	v	průvodě	žehrali	na	rozmary	počasí,	ně-
kdo	z	davu	přihlížejících	pravil:	„Enom	ať	prší	–	mně	na	řepu	
a	súsedovi	na	seno!“

Tak	 byl	 tentokrát	 vstup	 před	 hlavní	 tribunu	 „nemastný		
neslaný“.	Když	vám	leje	na	hlavu,	ani	nemáte	chuť	něco	zpí-
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Předhodová beseda
První	poprázdninová	beseda	se	oděla	do	podzimního	šatu,	

proto	jsme	vybrali	potravinu	vděčnou,	tradiční	a	místní.	Podáva-
ly	se	pokrmy	z	jablek.	Kromě	klasického	(a	výborného)	štrůdlu	
od	 tety	 Májíčkové	 byl	 dalším	 chodem	 „opilý“	 jablkový	 salát	

s	hrozinkami	a	rumem.	Dalším	pokrmem	byly	jablečňáky	–	pe-
čivo	s	jablky	posypané	skořicí	a	cukrem.	Jen	nás	mrzelo,	že	se	
nesešel	plný	počet	návštěvníků.

Anna Řezáčová

Víkendové soustředění na Smraďavce
Letos	se	nám	povedlo	sejít	se	společně	na	celý	víkend	až	na	

začátku	září.	Vyrazili	jsme	na	Smraďavku	a	ani	na	vteřinu	jsme	
se	neulévali.	Páteční	ubytování	a	následný	 táborák	proběhl	ve	
velmi	dobré	náladě.	Domluvili	jsme	si	program	na	celý	víkend	
a	podařilo	se	nám	ho	 i	dodržet.	Hned	v	sobotu	ráno	 jsme	za-
čali	 zkouškou	 Kocourka	 Modroočka,	 abychom	 si	 po	 prázdni-
nách	připomněli	vše,	co	nám	mohl	letní	větřík	či	horké	slunce	
vykouřit	z	hlavy.	Ale	zjistili	jsme,	že	vše	zůstalo	v	dobré	paměti,	
jen	závěrečná	choreografie	se	musela	párkrát	připomenout,	než	
jsme	chytili	ten	„správný	drive“.	Odpoledne	jsme	stihli	během	
spánku	našeho	nejmenšího	přírůstku	projet	první	půlku	Editky,	
která	 by	 se	 konečně	 po	 roce	 a	 půl	 mohla	 opět	 vrátit	 na	 naše	
jeviště.	Večer	pak	následovalo	povinné	sledování	pořadu	„Tvoje	
tvář	má	známý	hlas“,	protože	jsme	se	rozhodli	uspořádat	druhý	
ročník	tohoto	našeho	úspěšného	varieté.	A	inspirace	není	nikdy	
dost.	V	neděli	dopoledne	jsme	projeli	druhou	půlku	Editky,	po	
obědě	 už	 jsme	 se	 rozloučili	 a	 rozjeli	 do	 svých	 domovů.	 Letos	
jsme	si	soustředění	opravdu	užili.

Andrea Helmichová

vat	 a	 předvádět.	 A	 tak	 jsme	 rychle	 vpluli	 do	 útrob	 Reduty,	
jenže	takové	množství	lidí	se	na	schodiště	a	do	patra	ani	ne-
vejde.	Tak	krojové	postavy	postávaly	pod	okenními	oblouky	
na	nádvoří,	pod	stromy,	ve	stáncích	–	prostě	všude,	kde	jim	
nelilo	za	krk.

Do	tohoto	vlhka	nám	průvodkyně	programem	Eva	Zajícová	
sdělila,	že	náš	Mikroregion	Ostrožsko	celý	program	ruší.	V	té	
chvíli	 se	vlastně	ani	nic	 jiného	dělat	nedalo.	Často,	velmi	čas-

to	bylo	slyšet	okřídlenou	větu	pana	Kemra	z	filmu	Na	samotě	
u	 lesa:	„A	chčije	a	chčije!“	 	Začali	 jsme	se	 rozcházet	a	pořád	
pršelo.	

Vám	 všem,	 Novovešťané,	 kteří	 jste	 sebrali	 odvahu	 a	 přes	
špatnou	předpověď	(Aladina)	jste	se	vydali	do	města,	Vám	všem	
srdečně	děkuji.	Doufám,	že	příští	rok	už	nám	bude	počasí	přát	
a	užijeme	si	krásné	chvíle	tohoto	setkání.	

Anna Řezáčová

Modroočko na štaci
V	 září	 nás	 také	 čekali	 dvě	 reprízy	 Modroočka.	

Jedna	 se	 odehrála	 za	 velkého	 zájmu	 Novovešťanů	
přímo	 na	 domácí	 scéně	 a	 tu	 druhou	 jsme	 si	 zajeli	
zahrát	do	Nivnice.	Naše	první	štace	dopadla	skvěle.	
I	 pořadatelé	 byli	 nadšeni	 velkým	 zájmem	 publika.	
A	 i	 když	 jsme	 tentokrát	 měli	 opravdu	 velmi	 mladé	
diváky,	 některým	 nebyly	 ani	 dva	 roky,	 vypadalo	 to,	
že	Modroočko	si	jejich	srdce	získal.	Naše	koťátka	si	
dokonce	 odvezla	 speciální	 honorář	 ve	 formě	 koči-
čích	čokoládových	jazýčků.

Andrea Helmichová

Andrea Helmichová

Tváří v tvář II
A	 už	 máme	 za	 sebou	 i	 první	 velkou	 sobotní	 zkoušku	

na	choreografie.	Již	tradičně	se	jich	ujala	Maruška	Jurás-
ková.	 Hned	 ráno	 si	 vzala	 na	 paškál	 Elenku	 Koukolskou,	
která	bude	 tančit	 v	klipu	Sia	–	Chandelier,	hlas	Sie	pro-
půjčí	 právě	 Maruška.	 Další	 písní,	 jejíž	 choreografii	 jsme	

zkoušeli,	jsou	Boty	proti	lásce.	Vystoupí	zde	hlavně	mladší	
část	našeho	souboru.	A	pak	zbylo	ještě	posledních	pár	mi-
nut	na	Pharrella	Williamse	a	jeho		Happy	v	podání	Lenky	
Podolínské.	Práce	máme	před	sebou	ještě	hodně,	ale	fakt	
si	to	užíváme.
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Výstava bonsají moravské bonsajové skupiny
Novoveské	hody	již	podruhé	doplnila	výstava	bonsají	pořá-

daná	skupinou	pěstitelů	z	Moravy	pod	záštitou	České	bonsajové	
asociace.	Ve	dnech	28.	 -	29.	9.	2019	se	 tak	v	zahradě	Obecní-
ho	úřadu	v	Ostrožské	Nové	Vsi	sešlo	celkem	na	padesát	skvěle	
připravených	bonsají	od	šesti	moravských	pěstitelů	a	dvou	slo-

venských	přátel.	Další	 členové	 se	aktivně	podíleli	 na	přípravě	
a	průběhu	celé	výstavy.

V	sobotu	ráno	slavnostně	otevřel	výstavu	místostarosta	Os-
trožské	Nové	Vsi	Jaromír	Lažek		přestřižením	pásky,	kterému	
se	dostalo	i	odborného	výkladu	a	byl	prvním	hlasujícím	do	ná-

vštěvnické	ankety	o	nejpohlednější	strom	výstavy.	Slavnostní	
vyhlášení	ankety	pak	proběhlo	v	neděli	s	udílením	cen	pro	
nejlepší	listnáče	i	jehličnany.	Výstavu	navštívilo	přes	tři	stov-
ky	návštěvníků.

Výstavu	bonsají	navštívili	nejen	návštěvníci	hodů	z	okolí,	
místní	obdivovatelé	a	bonsajoví	nadšenci,	ale	přijeli	i	bonsa-
jisté	z	Mikulova,	Vyškova,	Brna,	Zlína	nebo	Slovenska.	Svou	
přítomností	naši	výstavu	poctila	i	významná	osobnost	světa	
bonsají	-	prezident	České	bonsajové	asociace	Ivan	Machá-
ček	s	manželkou.	Po	prohlídce	udělil	krásně	zabarvené	bon-
saji	brslenu	Cenu	členů	ČBA.	Potěšilo	nás	i	jeho	pochvalné	
hodnocení	výstavy.	

Ve	 slunném	 nedělním	 odpoledni	 bylo	 možné	 vidět	 po-
stup	prvního	tvarování	modřínu,	kterou	přetvářel	v	bonsaj	
Libor	 Kajš,	 což	 je	 ústřední	 osobnost	 Moravské	 bonsajové	
skupiny.	

Velké	poděkování	patří	Obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	po-
skytnutou	pomoc	a	podporu	s	uspořádáním	výstavy.

Petr Kostrůnek

Informace z knihovny
Zlínský	kraj	ve	spolupráci	 s	Krajskou	knihovnou	Františka	

Bartoše	ve	Zlíně	udělují	od	roku	2013	ocenění	„Knihovna	Zlín-
ského	kraje“	a	„	Knihovník	Zlínského	kraje“,	v	rámci	kterého	je	
oceňována	práce	veřejných	knihoven	ve	Zlínském	kraji,	 jejich	
přínos	k	rozvoji	veřejných	knihovnických	a	informačních	služeb	
a	jejich	mimořádné	počiny.

Z	nominovaných	knihoven	byly	komisí	složené	ze	zástupců	
Zlínského	kraje,	Krajské	knihovny	Františka	Bartoše	ve	Zlíně,	
Knihovny	Kroměřížska,	Knihovny	Bedřicha	Beneše	Buchlova-
na	a	Masarykovy	veřejné	knihovny	Vsetín	vybrány	čtyři	knihov-
ny,	které	v	letošním	roce	získají	ocenění	„Knihovna Zlínského 
kraje“ roku 2019. 

Na	 základě	 splnění	 mnoha	 kritérií	 byla	 vybrána	 Místní 
knihovna Ostrožská Nová Ves.	 Slavnostní	 předání	 ocenění	 se	
uskutečnilo	8.	října	2019	v	prostorách	sídla	Zlínského	kraje.

Akce v knihovně:
V	pondělí	14.	října	v	17	hodin	se	uskutečnila	beseda	s	Jiřím	

Jilíkem	o	knize	jeho	otce	Fanka	Jilíka	s	názvem	Bosá léta.	Vzpo-
mínalo	se	na	dětství	slováckého	chlapce	z	Kunovic.	Ve	své	knize	
zachytil	již	zmizelý	svět	tradiční	slovácké	vesnice.

Na	manžele	Márovy	se	můžete	těšit	v	pondělí	4.	listopadu.	Ti	
přijedou	s	oblíbenou	cestopisnou	besedou.	Tématem	bude	další	
země,	kterou	procestovali	se	svým	synem	Jirkou	na	vozíčku,	a	to	
Japonsko.

Do	knihovny	také	chodí	třídy	mateřské	a	základní	školy	na	
literární	besedy.

V	 týdnu	 od	 30.	 září	 do	 4.	 října	 proběhl	 už	 tradiční	 Týden	
knihoven,	 do	 kterého	 se	 zapojila	 také	 naše	 knihovna.	 Nově	
přihlašovaní	čtenáři	měli	na	1	rok	registraci	zdarma.	Amnestii	
na	upomínky	uvítali	ti,	kteří	se	zpozdili	s	vrácením	knih.	Velký	
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zájem	byl	 i	o	bazar	knih,	na	kterém	bylo	za	symbolickou	cenu	
5	Kč	v	nabídce	plno	zajímavých	knih.	A	protože	se	ještě	všechny	
neprodaly,	bazar	bude	pokračovat	i	po	Týdnu	knihoven.	Byla	by	
škoda,	dávat	tak	krásné	knihy	do	sběru.

Nabízíme	donáškovou službu knih zdarma	pro	starší	a	hůře	
chodící	 občany.	 Využijte	 této	 možnosti,	 zvlášť	 nyní	 v	 nadchá-
zejícím	 zimním	 období.	 Volejte	 si	 na	 telefonní	 číslo	 knihovny	
603 823 942	a	domluvte	si	donášku	knih	až	do	domu.

Přijďte do knihovny!
Čeká	tu	na	Vás	mnoho	zajímavých	knih	a	časopisů,	příjemná	

čítárna,	4	počítače	s	přístupem	na	internet,	wi-fi.	Můžete	využít	
barevnou	kopírku,	tiskárnu	a	laminovačku	fólií.

Ceník placených služeb a poplatků
Místní knihovny v Ostrožské Nové Vsi

Roční členský poplatek:

Dospělí 60 Kč

Děti do 15 let 20 Kč

Důchodci, studenti 40 Kč

Nová vinotéka
V	 září	 jsme	 rozšířili	 obchůdek	 JasMin	 o	 vinotéku.	 Víno	

k	nám	na	Moravu	neodmyslitelně	patří	a	objevování	chutí	a	vůní	
tohoto	skvělého	moku	je	už	17	let	každodenní	součástí	mojí	prá-
ce	a	taky	velkým	koníčkem.	Proto	jsme	se	rozhodli	otevřít	vino-
téku	VÍNOZESKLEPA.

Jezdíme	 ochutnávat	 vína	 k	 moravským	 vinařům,	 ale	 i	 do	
Francie,	německé	vinařské	oblasti	Mosel	a	do	Rakouska.	V	naší	
nabídce	jsou	i	vína	z	Peru,	Bulharska	a	další.	Vína,	která	nám	
chutnají,	přivážíme	do	naší	vinotéky	a	věříme,	že	i	vám	budou	
chutnat	stejně	jako	nám.

Pro	 milovníky	 vína	 nyní	 v	 památkovém	 domku	 pravidelně	
připravujeme	 degustace	 vín	 hlavně	 z	 moravských,	 ale	 i	 světo-
vých	vinařství.	V	říjnu	nás	čeká	degustace	vín	Štěpána	Maňáka	
ze	Žádovic	a	v	listopadu	ochutnávka	rumů.

Kromě	 lahvových	 vín	 nabízíme	 i	 čepovaná	 –	 stáčená	 vína.	
Nechybí	ani	rumový	koutek,	kde	najdete	exkluzivní	rumy	z	Do-
minikánské	republiky,	ostrova	Svatý	Kryštof,	Nevis	a	další.

Srdečně	 Vás	 zveme	 do	 obchůdku	 a	 vinotéky,	 tož	 dojděte	
okoštovat…

Sommelier Ladislav Mikulec

Adventní večer Marie Zelené
V	sobotu	7.	prosince	se	již	po	jedenácté	sportovní	hala	v	Os-

trožské	Nové	Vsi	promění	na	jeden	den	v	místo	módy,	hudby,	
umění	a	zajímavých	hostů.	Adventní	večer	připravuje	opět	naše	
rodačka,	módní	návrhářka	Marie	Zelená	se	svojí	dcerou	Marti-
nou	Hrnčířovou	a	budeme	se	mít	opět	na	co	těšit.

Letošní	 program	 bude	 z	 velké	 části	 koncipován	 k	 výročí	
oslav	třiceti	let	od	Sametové	revoluce,	kdy	se	nám	otevřely	dve-
ře	do	světa	a	možnosti	cestovat.	Propojením	uměleckých	mode-
lů,	hudbou,	tancem,	operním	zpěvem	a	dalšími	překvapeními	se	
tak	diváci	přenesou	na	nejrůznější	místa	na	Zemi.

Během	 tohoto	 programu	 vystoupí	 také	 například	 Matyáš	
Grossmann	a	Linda	Ondrušová,	juniorští	mistři	ČR	v	latinsko-
amerických	 tancích	 z	 TK	 Rokaso,	 operní	 pěvkyně	 Eva	 Bene-
šová,	Jakub	Botek	a	Barbora	Pančíková	se	slováckým	lidovým	
tancem,	Eliška,	vnučka	Marie	Zelené	a	její	vnuk	Tomáš,	který	
diváky	cestováním	za	krásnými	zážitky	provede.

Hudebním	hostem	večera	bude	zpěvák	Láďa	Křížek,	který	
vystoupí	s	hity	z	dřívějších	kapel	Vitacit,	Damiens	a	další.	

Těšit	se	můžeme	na	novou	kolekci	nejmladšího	návrháře	ČR,	
Vlastimila	Basovníka.	Závěr	bude	patřit	nové	kolekci	večerních	
modelů	Marie	Zelené.	Záštitu	převzal	hejtman	Zlínského	kraje	
Jiří	Čunek,	starostka	obce	Ostrožská	Nová	Ves	Jaroslava	Bedři-
chová	a	náměstek	hejtmana	Zlínského	kraje	Pavel	Botek.

Programem	bude	provázet	Petr	Holík,	moderátor	brněnské-
ho	rádia	Krokodýl.	Jako	každý	rok	pořádá	Marie	Zelená	během	
dne	program	dvakrát,	odpoledne	a	večer.	

Srdečně	 zveme	 na	 adventní	 umělecký	 večer	 a	 věříme,	 že	
odejdete	 s	 nevšedním	 zážitkem.	 Předprodej	 vstupenek	 na	 ve-
černí	představení	bude	od	4.	11.	v	potravinách	U	Bujáků	a	na	
odpolední	představení	v	pokladně	Obecního	úřadu	v	Ostrožské	
Nové	Vsi.

Martina Hrnčířová

Rodinné členství

1-2 dospělí + děti 80 Kč

Náhradní čtenářský průkaz (při ztrátě či poškození) 20 Kč

Služby:

Laminování do fólie

Formát A4 18 Kč

Formát A5 10 Kč

Tisk a kopírování

A4  jedna strana 1,8 Kč

A4 oboustranně – černobílá 2,4 Kč

A4 jedna strana – barevná 5 Kč

A4 oboustranně – barevná 10 Kč

Obalování knih a učebnic

Do 24 hodin Vám obalíme jakýkoliv formát, včetně atypických.

Formát A5 5 Kč

Formát A4 7 Kč

Atyp. větší 10 Kč

Na Vaši návštěvu se těší 
knihovnice Hana Uherková
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Školní rok 1986 – 1987
Přípravný	týden	byl	zahájen	25.	8.	1986	úvodní	poradou.	Byly	

provedeny	opravné	 zkoušky,	provedeno	přidělení	 tříd	a	před-
mětů,	stanoveny	funkce	a	úkoly	pro	učitele	a	probrán	vnitřní	řád	
školy.	Učitelé	během	přípravného	týdne	provedli	výzdobu	tříd,	
zaměřenou	hlavně	k	výročí	SNP	a	k	„hodině	míru“	 i	 výzdobu	
celé	školní	budovy.

Ve	 školním	 roce	 1986/87	 byly	 stanoveny	 následující	 úkoly:	
1.	Zaměřit	se	na	oblast	estetické	výchovy,	2.	Splnit	úkoly	v	ob-
lasti	branné	a	tělesné	výchovy,	3.	Provádět	na	škole	pedagogická	
odpoledne	se	zaměřením	na	využívání	pozitivní	motivace	a	di-
ferencované	 zadávání	 domácích	 úkolů,	 4.	 Ukončit	 první	 část	
přebudování	školní	knihovny,	5.	V	profesionální	orientaci	žáků	
získávat	žáky	pro	práci	v	oborech	strojírenství,	hutnictví,	hornic-
tví	a	zvýšit	jejich	zájem	o	studium	na	vojenských	středních	ško-
lách,	6.	Kádrově,	materiálně	a	obsahově	zabezpečit,	aby	alespoň	
60	%	žáků	ZŠ	bylo	zapojeno	v	mimoškolní	činnosti	a	10	%	žáků	
v	činnosti	technické.

Nový	školní	rok	byl	slavnostně	zahájen	v	pondělí	1.	září	1986.	
V	7.30	hodin	byli	na	MNV	slavnostně	přivítáni	nastávající	prv-
ňáčci	a	odvedeni	žáky	8.	tříd	a	třídními	učiteli	do	tříd.	Slavnostní	
zahájení	se	konalo	v	prostorách	tělocvičny.	Byli	přítomni	před-
seda	MNV	Antonín	Hráček,	předseda	SRPŠ	František	Pavlas	
a	místopředsedkyně	ONV	v	Uherském	Hradišti	Malinová.	Hos-
té	pozdravili	žáky	krátkými	zdravicemi.	Úvodem	předvedli	žáci	
6.	třídy	kulturní	pásmo,	které	s	nimi	připravila	Jitka	Bosáková.	
Pak	následoval	zahajovací	projev	ředitele	Svatopluka	Hofman-
na.	V	9.15	hodin	vyslechli	všichni	žáci	projev	ministra	školství	
soudruha	Vondrušky.	Potom	ve	všech	třídách	proběhly	„hodiny	
míru“.		 						

Během	hlavních	prázdnin	byly	vymalovány	4	třídy	a	provede-
ny	nejdůležitější	opravy.	V	průběhu	školního	roku	byly	vymalo-
vány	chodby.	Koncem	školního	roku	se	na	národní	škole	začala	
provádět	elektroinstalace.	V	pedagogickém	sboru	docházelo	ke	
změnám.	Učitelka	Barbora	Hráčková	podala	žádost	o	propuš-
tění	 ze	 školství,	 Iva	 Janásová	odešla	na	mateřskou	dovolenou	
a	Zorka	Tomečková	byla	na	vlastní	žádost	přeložena	do	Uher-
ského	Hradiště.	Nastoupili	noví	učitelé	–	Jarmila	Šupková,	Jitka	
Trnčáková	a	Martin	Ilčík.	Martin	Ilčík	v	říjnu	nastoupil	základní	
vojenskou	službu	a	na	jeho	místo	přišla	učitelka	Nováčková.	Jit-
ka	Trnčáková	odešla	v	listopadu	na	mateřskou	dovolenou,	místo	
ní	nastoupila	Miloslava	Ondráčková.	V	průběhu	školního	roku	
dlouhodobě	onemocněla	Květa	Pudelková	a	během	její	nepří-
tomnosti	ji	zastupovala	Květa	Drozdová.	Také	do	školní	družiny	
nastoupila	Dana	Procházková.

Na	 škole	 dále	 vyučovaly	 Jitka	 Bosáková,	 Anna	 Hašková	
a	 Marta	 Novotná.	 Vedení	 školy	 zůstalo	 beze	 změn	 –	 ředitel	
Svatopluk	 Hofmann	 a	 zástupce	 ředitele	 Ludmila	 Dvořáková.	
Základní	 školu	 navštěvovalo	 407	 žáků,	 I.	 stupeň	 –	 204	 žáků,	
II.	stupeň	203	žáků.

Kontrolní	činnost	vycházela	z	vypracovaného	plánu	na	za-
čátku	 školního	 roku.	 Stávala	 se	 z	 pravidelných	 kontrol	 tříd-
ních	 knih,	 kdy	 byla	 provedena	 i	 kontrola	 všech	 dokumentů.	
Během	školního	roku	vedení	školy	provádělo	hospitační	čin-
nost.	 Všichni	 pedagogičtí	 pracovníci	 navštěvovali	 IPV.	 Prů-
běžné	vzdělávání	učitelů	probíhalo	po	celý	rok	a	bylo	zřízeno	
OPS.	Učitelé	jednotlivých	aprobací	a	tříd	pravidelně	navště-
vovali	tyto	akce.	Získané	poznatky	přenášeli	do	metodických	
sdružení	 a	 předmětových	 komisí.	 Zde	 se	 projednávaly	 po-
drobně	se	zaměřením	na	jednotlivé	předměty	a	třídy.	Ke	zlep-
šení	práce	učitelů	přispěla	také	pedagogická	odpoledne,	která	
řešila	 jednotlivé	 části	 hodin.	 Jitka	 Bosáková	 přenášela	 po-
znatky	z	okresní	komise	pro	práci	s	třídními	učiteli.	VP	Anna	
Hašková	prováděla	pravidelnou	poradenskou	činnost	jak	pro	
učitele,	 tak	 i	 pro	 žáky	 a	 rodiče.	 Na	 pravidelném	 měsíčním	
setkání	vedení	školy	se	zástupci	ROH,	výchovného	poradce,	
vedoucího	 sekce	 třídních	 učitelů	 a	 skupinového	 vedoucího	
PO	SSM	byly	upřesňovány	plány	na	následující	měsíc.	Učitelé	
budoucích	1.	tříd	prováděli	hospitace	v	MŠ	a	naopak.	Úrov-
ni	a	kvalitě	vzdělávacího	procesu	byla	věnována	náležitá	po-
zornost.	Pedagogická	odpoledne	měla	za	úkol	řešit	využívání	
pozitivní	motivace	a	diferencované	zadávání	domácích	úkolů.	
Ukázkové	hodiny	předvedly:	K.	Pudelková,	Mir.	Kolmanová,	
V.	Hanáčková,	O.	Štochlová,	J.	Krošláková.	Všechny	hodiny	
měly	velmi	dobrou	úroveň.	Je	věnována	péče	žákům	zaostá-
vajícím	i	talentovaným.	Tradicí	na	naší	škole	je	příprava	žáků	
8.	tříd	k	přijímacím	zkouškám	na	střední	školy	z	JČ	a	M.	Le-
tos	připravovaly	žáky:	J.	Bosáková,	M.	Schutzová,	A.	Hašková	
a	L.	Dvořáková.	Dana	Hofmannová	připravila	žákyni	A.	Vo-
tavovou	na	olympiádu	v	JR,	ta	v	okresním	kole	zvítězila	a	po-
stoupila	do	krajského	kola.	Marcela	Křiváková	připravila	žáka	
Janůška	na	olympiádu	v	zeměpisu.	Jmenovaný	získal	krásné	
čtvrté	 místo	 v	 okresním	 kole.	 J.	 Krošláková	 zase	 připravila	
žáky	na	olympiádu	v	matematice	a	v	Pytagoriádě.	Její	žákyně	
získala	 v	 okresním	 kole	 2.	 místo.	 Talentované	 žáky	 na	 sport	
vedli	–	chlapce	J.	Němec	a	děvčata	D.	Hofmannová.	Na	škole	
pracuje	 Klub	 jazyka	 ruského.	 Žáci	 si	 dopisují	 se	 sovětskými	
pionýry.	 Probíhají	 výstavy	 sovětských	 knih	 spojené	 s	 prode-
jem.	Družební	setkání	se	ZŠ	Bošáca	probíhá	na	poli	kulturním	
a	sportovním.	Žáci	se	zúčastnili	sprinterských	vícebojů	–	nejlé-
pe	si	vedla	děvčata	–	obsadila	3.	místo.	Dále	se	žáci	zúčastnili	
běhu	MF,	turnaje	v	hokeji,	soutěže	o	Pohár	Československého	
rozhlasu.	Celá	škola	se	zapojila	plnění	DOZ	a	BPPOV.	Žáci	
si	v	soutěžích	vedli	velmi	dobře,	obsadili	dvě	třetí	místa	a	dvě	

druhá	 místa.	 Další	 soutěže	 byly	 v	 hokeji,	
kopané,	ve	vybíjené	a	šplhu.	Proběhl	lyžař-
ský	kurz	a	branná	cvičení.	Žáci	se	dále	zú-
častnili	soutěže	„O	partyzánský	samopal“,		
„O	dukelský	štít“	a“Stezky	Ušakova“.	Es-
tetická	výchova	má	na	škole	velmi	dobrou	
úroveň	 díky	 Vlastě	 Hanáčkové,	 která	 vy-
učuje	 VV.	 Žáci	 se	 svými	 výtvory	 obsadi-
li	 v	 soutěžích	 první,	 třetí,	 šesté	 a	 sedmé	
místo.		Na	škole	proběhla	i	recitační	a	pě-
vecká	 soutěž.	 Na	 druhém	 stupni	 i	 soutěž	
v	řečových	dovednostech.	Na	škole	praco-
valo	mnoho	kroužků:	myslivecký	–	M.	Mu-
chová,	fotografický	–	p.	Rybníkář,	hokejo-
vý	a	 turistický	–	J.	Němec,	Mladí	obránci	
vlasti	–	p.	Mlýnek,	pěvecký	–	J.	Bosáková,	
Klub	jazyka	ruského	–	M.	Novotná,	světo-

názorový	–	J.	Davídková,	matematický	–	A.	Hašková,	L.	Dvo-
řáková,	jazyka	českého	–	M.	Schutzová	a	J.	Bosáková.

	 Žáci	 se	 zapojují	 do	 činnosti	 pro	 veřejnost	 při	 vítání	 ob-
čánků,	při	předávání	občanských	průkazů,	v	rozhlasových	re-
lacích,	 v	 recitačních	 a	 pěveckých	 vystoupeních	 na	 veřejných	

1.	A 26	žáků Květoslava	Pudelková 5.	A 22	žáků Vlasta	Hanáčková

1.	B 25 Marie	Muchová 5.	B 24 Marcela	Křiváková

2.	A 24 Jarmila	Šupková 6.	A 24 Jarmila	Davídková

2.	B 24 Miroslava	Kolmanová 6.	B 25 Dana	Hofmannová

3.	A 28 Miroslava	Pavelková 7.	A 29 Olfa	Štochlová

3.	B 28 Jitka	Trnčáková 7.	B 26 Jaroslava	Krošláková

4.	A 23 Jiřina	Hladká 8.	A 27 Marcela	Schutzová

4.	B 25 Martin	Ilčík 8.	B 26 Jaroslav	Němec



22 profil        www.onves.cz

HISTORIE

1986–1987 1. A

schůzích.	 Pomáhají	 přestárlým	 občanům	 v	 obci.	 Dobrá	 je	
spolupráce	s	místními	požárníky	–	připravili	pro	děti	zdařilý	
MDD.	

Činnost	výchovného	poradce	se	řídila	plánem,	ve	kterém	
byly	 rozpracovány	 úkoly	 pro	 jednotlivé	 ročníky.	 Spolupráce	
s	vedením	školy	je	dobrá	rovněž	s	ROH	a	PO	i	s	třídními	uči-
teli.	 Třídní	 učitelé	 provádějí	 ankety,	 besedy	 pro	 rodiče,	 or-
ganizují	exkurze,	provádějí	besedy	se	žáky	a	individuální	po-
hovory	se	žáky.	Pro	žáky	8.	tříd	bylo	zorganizováno	12	besed	
vedených	 náboráři.	 Z	 8.	 tříd	 vycházelo	 53	 žáků,	 všichni	 byli	
umístěni.

Činnost	PO	pod	vedením	Lenky	Daníčkové	má	velmi	dob-
rou	úroveň.	Pracovalo	celkem	22	oddílů,	z	toho	16	se	všeobec-
ným	zaměřením	a	6	zájmově	zaměřených	oddílů.	V	oddílech	
splnili	 pionýři	 celkem	 223	 odznaků	 v	 závazné	 části	 a	 91	 od-
znaků	odbornosti.	Na	fond	solidarity	bylo	odesláno	350	korun,	
nasbíráno	 2	 071	 kg	 starého	 papíru,	 léčivých	 bylin	 v	 hodnotě	
750	korun,	620	kg	kaštanů	a	 šípků.	 	Za	kalendářní	 rok	1986	
obdržela	PS	od	národního	výboru	„Veřejné	uznání“	za	aktivní	
oddíl	při	plnění	volebního	programu	NF.	PS	uskutečnila	cel-
kem	30	sportovních	a	kulturních	akcí.	V	ledním	hokeji	-	3.	mís-
to,	plavání	-	2.	místo	dvakrát,	další	3.	místo,	starší	žáci	1.	místo,	
branný	závod	-	3.	místo,	literární	soutěž	–	1.	místo.

V	ROH	v	novém	volebním	období	byla	předsedkyní	zvo-
lena	 Miroslava	 Kolmanová,	 místopředsedkyní	 Marcela	 Kři-
váková,	 předsedkyní	 revizní	 komise	 Jitka	 Bosáková.	 Usku-
tečnily	se	zájezdy	–	Divadlo	pracujících	v	Gottwaldově,	ND	
v	Praze	a	výlet	na	Pálavu.	Výběrové	rekreace	a	lázně	obdržely	
–	L.	Dvořáková,	manželé	Hofmannovi,	M.	Schutzová,	M.	No-
votná	 a	 M.	 Kolmanová.	 S	 vedením	 školy	 se	 uskutečnily	 tři	
provozní	porady.	Dále	proběhly	pedagogické	rady	dle	plánu	
práce.	

Práce	SRPŠ	byla	i	nadále	zaměřena	na	materiální	a	tech-
nickou	pomoc.

Ředitel školy: Svatopluk Hofmann
Zapsala: Marta Novotná

Ze školní kroniky vypsala: Miroslava Vajdíková

Gymnázium 7

SPŠ 4

SZTŠ 1

Střední	zdravotní	škola 2

Střední	ekonomická	škola 4

Střední	odborná	učiliště 35

1.	pololetí 2.	pololetí

Vyznamenání 49	žáků 50	žáků

Prospělo	velmi	dobře 55 52

Prospělo 94 95

Neprospělo 	6 	8

Pochvala 28 39

Napomenutí 18 	7

Třídní	důtka 23 17

Ředitelská	důtka 	6 11

Druhý	stupeň	z	chování 	2 	3
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Procházka po hřbitově aneb Obchodní dům Macuba
V	zadní	pravé	části	hřbitova	jsou	na	pomníku	jména	Vla-

dislav	Macuba	(28.	9.	1922	-	10.	3.	1983)	a	Božena	Macubová	
(24.	11.	1922	-	10.	10.	2001).	Je	zde	i	vzpomínka	na	rodiče	Šá-
chorkovy,	protože	Božena	byla	rozená	Šáchorková.	Vladislav	
a	Božena	žili	normální	život,	vychovali	dvě	dcery.	Jejich	jména	
však	připomínají	kdysi	významný	novoveský	obchodnický	rod	
Macubů.

Jeho	 zakladatelem	 byl	 Václav	 Macuba.	 Narodil	 se	
22.	dubna	1861	v	Dolní	Krupé	u	dnešního	Havlíčkova	Brodu.	
Rod	Macuba,	psaný	původně	starým	pravopisem	Maczuba	či	
Moczuba,	 pod	 podobou	 Močuba	 se	 v	 tom	 kraji	 udržuje	 do	
současnosti.	Václav	byl	synem	Bartoloměje	Macuby	a	Josefy,	
rozené	 Šťastníkové	 z	 nedaleké	 Oudoleně.	 Vyrazil	 do	 světa,	
lépe	 řečeno	 na	 Moravu,	 a	 v	 roce	 1884	 se	 ve	 Wiesenbergu	
(dnes	Loučná	nad	Desnou)	oženil	s	Anežkou	Tichou	z	Blat-
nice	(7.	5.	1861	-	8.	7.	1921).	Snad	vlivem	manželky	ze	severu	
přešel	na	 jihovýchod	a	záhy	se	objevuje	v	Chylicích.	V	roce	
1895	se	přestěhoval	do	Nové	Vsi,	kde	brzy	koupil	dům	č.	379	
v	dědině.	Dům	byl	nedávno	vystavěn	a	dosud	patřil	Františ-
ku	Hanáčkovi	(1863	-	1939),	který	též	pocházel	z	Chylic.	Byl	
to	dům	s	obchodem	a	Václav	Macuba	byl	obchodník.	
Věnoval	 se	obchodu	se	vším	potřebným	se	zaujetím	
a	dařilo	se	mu.	Rodina	prosperovala.	Byl	znám	tím,	
že	měl	sedm	synů:	Ludvíka,	Vincence,	Josefa,	Karla,	
Arnošta,	Františka	a	Václava.	A	neměl	žádnou	dce-
ru.	Měl	u	sebe	i	svoji	maminku	Josefu	(1830	-	1915),	
která	zde	 i	 zemřela.	V	roce	1921	zemřela	manželka	
Anežka	 a	 za	 rok,	 dne	 21.	 listopadu	 1922,	 se	 Václav	
Macuba	 podruhé	 oženil.	 Vzal	 si	 vdovu	 Marii	 Kusá-
kovou	 (31.	 8.	 1876	 -	 22.	 11.	 1960),	 rozenou	 Červe-
nákovou	 z	 čísla	 149.	 Našel	 v	 ní	 dobrou	 pomocnici,	
zkušenou	šikovnou	v	obchodě.	Dokonce	se	podařilo	
otevřít	i	druhý	obchod,	na	rohu	ulice	Záhumení,	na-
proti	 dnešní	 Bujákovy	 Večerky,	 dnes	 už	 tento	 dům	
neexistuje.

Václav	 Macuba	 druhým	 sňatkem	 zcela	 zapadl	 do	
novoveského	 prostředí.	 Manželka	 Marie	 pocházela	
z	rodu	„Mandelníků“	Červenáků,	bylo	jich	totiž	pat-
náct	sourozenců.	Z	manželství	s	Janem	Kusákem	měla	

sedm	dětí,	jeden	syn	-	František,	se	přiženil	do	Chylic,	Jan	si	
vzal	Štěrbovu,	Josef	Glacovu,	dcera	Anna	byla	provdaná	Vi-
tovská,	Marie	Slezáková	a	pak	Kusáková,	Ludmila	Habáňová	
a	pak	byla	 ještě	Kateřina,	provdaná	Dočekalová,	a	Hedvika,	
která	si	postupně	vzala	dva	syny	obchodníka	Macuby,	nejpr-
ve	Václava	a	po	jeho	smrti	jeho	bratra	Josefa.	Žila	v	Kanadě	
i	v	USA	a	do	konce	života	udržovala	kontakty	s	Novou	Vsí.

Václav	Macuba	by	mohl	být	šťastný,	ale	nebyl.	Část	rodiny	
se	přemístila	za	oceán,	nejstarší	synové	Ludvík	a	Vincenc	už	
v	roce	1907,	v	roce	1911	Josef,	pak	i	Václav.	Se	všemi	syny	ne-
byly	jednoduché	vztahy,	a	tak	13.	dubna	1934	dobrovolně	ode-
šel	z	tohoto	světa.	Pochoval	jej	farář	Mořic	Luska.	Ještě	jedna	
generace	 udržovala	 obchodní	 tradici	 v	 Nové	 Vsi.	 František	
Macuba	(1899	-	1934)	pokračoval	na	čísle	360.	Dům	číslo	379	
později	získal	holič	Silvestr	Picek	a	z	obchodu	udělal	 slavné	
holičství,	druhý	dům	č.	360	na	rohu	Záhumení	byl	zbořen	při	
přípravě	stavby	dnešního	obchodního	domu.	A	tak	Vladislav	
Macuba	se	ženou	Boženou	svým	pomníkem	jsou	posledními	
svědky	kdysi	významné	a	prosperující	obchodnické	rodiny.

Vladimír Teťhal

Vladislav Macuba Marie Macubová

Obchod Macuba
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Oběti 2. světové války z Ostrožské Nové Vsi (3. část)
František Kusák
*	15.	11.	1890	Chylice	čp.	13	–	†	3.	3.	1942	Mauthausen

Jeho	 jméno	 na	 pomníku	 obětem	 2.	 světové	 války	 v	 naší	
obci	nenajdeme.	Do	dějin	Ostrožské	Nové	Vsi	zatím	zapsán	
nebyl.	 Zřejmě	 proto,	 že	 se	 o	 něm	 nevědělo.	 Povoláním	 byl	
krejčí	 a	 do	 domácího	 protifašistického	 odboje	 se	 zapojil	
v	Prostějově,	kde	se	aktivně	účastnil	i	veřejného	života.	Proto	
se	v	 tomto	městě	 jeho	 jméno	uvádí	na	deskách	tří	pomníků	
věnovaných	odbojářům.

Byl	synem	Josefa	Kusáka,	 třetináka	v	Chylicích,	a	Anny,	
roz.	Miklíkové.	Rodiče	byli	sezdáni	dne	13.	2.	1878.	Otec	Jo-
sef	(*1855	–	†1898)	byl	synem	Jana	Kusáka,	čtvrtníka	z	Nové	
Vsi	čp.	66,	a	Anny,	dcery	Matěje	Juráska	z	Nové	Vsi.	Matka	
Anna	(*1857	–	†1896)	byla	dcerou	Františka	Miklíka,	 třeti-
náka	v	Chylicích	čp.	13,	a	Barbory,	dcery	Antonína	Bartyse,	
čtvrtníka	z	Nové	Vsi,	a	také	mladší	sestrou	Františka	Miklí-
ka	(*1853	–	†1923),	řídícího	učitele	obecné	chlapecké	školy	
v	Nové	Vsi.

Prostějov, 1. světová válka a sňatek
František	brzy	osiřel	a	jeho	pěstounem	či	poručníkem	se	

stal	někdo	v	Nové	Vsi.	Tak	se	stěhuje	z	Chylic	do	Nové	Vsi,	
pravděpodobně	k	příbuzným.	V	roce	1904	odchází	do	Pros-
tějova,	aby	se	zde	vyučil	krejčovskému	řemeslu.	V	Prostějově	
už	 zůstal,	 ale	 domovskou	 příslušnost	 měl	 ještě	 v	 Nové	 Vsi.	
Koncem	září	1911	nastupuje	k	výkonu	vojenské	základní	služ-
by	a	do	Prostějova	se	vrací	v	prosinci	roku	1913.

Hned	na	začátku	1.	světové	války	byl	povolán	do	armády.	
Nepodařilo	se	mi	zjistit,	ke	kterému	útvaru	narukoval	a	kudy	
se	 ubíraly	 jeho	 cesty	 během	 válečného	 běsnění.	 Jisté	 je,	 že	
v	den	svého	sňatku	byl	záložníkem	c.	a	k.	technického	dělo-
střeleckého	oddílu	(tehdy	v	polském	Krakově)	a	na	dovole-
né	v	Prostějově.	Byl	svobodný	a	oženil	se	zde	29.	6.	1918	se	
slečnou	Žofií	Strakovou,	nar.	9.	5.	1896,	švadlenou	z	Prostě-
jova.	 Otec	 Alois	 Straka	 byl	 stolařem,	 matka	 Hermína	 byla	
roz.	 Hornová.	 Dále	 se	 v	 zápise	 o	 sňatku	 uvádí,	 že	 ohlášky	
byly	ve	farním	kostele	v	Prostějově	a	při	vojenské	bohoslužbě	
v	Krakově.

Jak	již	bylo	řečeno,	František	Kusák	se	usadil	v	Prostějo-
vě,	 kde	1.	 7.	 1918	 získal	domovskou	příslušnost.	Manželům	
Kusákovým	se	narodily	dvě	děti,	Miroslava	a	Zdeněk.	Miro-
slava	(*1919)	se	v	roce	1939	provdala	za	Josefa	Hájka,	účet-
ního	v	Družstvu	hostinských	v	Prostějově.	Byla	 zaměstnána	
tamtéž	jako	úřednice.	O	Zdeňkovi	(*1922)	víme,	že	byl	krej-
čovským	pomocníkem	a	v	roce	1946	nastoupil	na	Vojenskou	
akademii	v	Hranicích.

František	 Kusák	 byl	 členem	 TJ	 Sokol	 a	 dále	 byl	 členem	
Obce	 přátel	 legionářů,	 která	 sdružovala	 nelegionáře	 zto-
tožňující	 se	 s	 programem	 a	 cíli	 Československé	 obce	 legio-
nářské.	 Byl	 také	 aktivním	 členem	 Ústředního	 konsumního	
a	úsporného	družstva	Budoucnost	v	Prostějově:	na	pamětní	
desce,	 věnované	 památce	 členů	 a	 zaměstnanců,	 kteří	 zahy-
nuli	 v	 době	 německé	 okupace,	 je	 uveden	 v	 seznamu	 členů	
představenstva	a	dozorčí	rady.	

Odboj, zatčení a smrt
Po	zatčení	vedoucích	představitelů	a	následném	rozbití	vět-

šiny	součástí	odbojové	organizace	Obrana	národa	na	přelomu	
let	 1939	 –	 1940,	 začala	 v	 Brně	 v	 létě	 1940	 působit	 odbojová	
skupina	 tzv.	 Moravská	 pětka,	 resp.	 druhá	 garnitura	 Obrany	
národa,	která	v	 sobě	 spojovala	 její	 zbytky.	Ta	pak	měla	 řadu	
kontaktů	po	celé	protektorátní	Moravě.	Početně	největší	a	nej-

rozšířenější	byla	organizace	Moravské	pětky	na	Prostějovsku.	
Ta	 vznikla	 nejpozději	 od	 dubna	 1941	 (není	 vyloučeno,	 že	 to	
bylo	dříve)	a	měla	poměrně	rozsáhlý	okruh	spolupracovníků,	
mezi	nimi	i	krejčího	Františka	Kusáka.

Koncem	září	1941	nastoupil	do	funkce	zastupujícího	říšské-
ho	protektora	Reinhard	Heydrich,	který	ihned	vyhlásil	stanné	
právo	a	následovala	akce	drastických	zákroků	proti	všem	„na-
rušitelům“	 nacistického	 pořádku.	 Nastalo	 rozsáhlé	 zatýkání	
a	popravy	za	protistátní	či	odbojovou	činnost.

František	Kusák	byl	spolu	s	mnoha	jinými	zadržen	a	zatčen	
dne	8.	10.	1941.	Pro	rušení	veřejného	pořádku	a	bezpečnosti	
a	 pro	 přípravu	 velezrady	 byl	 dne	 19.	 1.	 1942	 odsouzen	 stan-
ným	soudem	v	Brně	k	předání	gestapu	a	zabavení	veškerého	
majetku.	 Následně	 byl	 převezen	 do	 koncentračního	 tábora	
Mauthausen,	kde	za	blíže	nevyjasněných	okolností	zemřel	dne	
3.	března	1942.

Vyznamenání a pocty
•	Z	pověření	prezidenta	 republiky	byl	 za	 vynikající	 zásluhy	
o	 osvobození	 Československé	 republiky	 vyznamenán	 v	 roce	
1946	Čs.	válečným	křížem	1939	„In	memoriam“.
•	Pamětní desky obětem 2. světové války v Prostějově, na kte-
rých je uvedeno jméno Františka Kusáka:
>Pamětní	 deska	 věnovaná	 k	 uctění	 památky	 členů	 před-
stavenstva,	dozorčí	 a	 závodní	 rady,	 a	 zaměstnanců	družstva	
Budoucnost,	umístěná	na	ulici	Barákova	12,	v	budově	bývalé	
Jednoty.
>Pamětní	 deska	 věnovaná	 k	 uctění	 památky	 členů	 Sokola,	
umístěná	na	ulici	Fügnerova	4	–	sokolovna.
>Pamětní	deska	věnovaná	obětem	1.	a	2.	světové	války	a	oku-
pace	v	roce	1968,	umístěná	v	budově	Nové	radnice,	náměstí	
T.	G.	Masaryka	130/14.

Chylický rodák, pan František Kusák, který obětoval ži-
vot za naši svobodu, si nepochybně zaslouží veřejnou vzpo-
mínku při akcích věnovaných k uctění památky všech obětí 
2. světové války z Ostrožské Nové Vsi.

Zdroje:
•	Chylice.	Kniha narozených 1884 – 1920
Částečně	dostupné	na	OÚ	Ostrožská	Nová	Ves.
•	Prostějov.	Kniha oddaných 1912 – 1919
Dostupné:	www.actapublica.cz
•	Osobní věstník čs. min. nár. obrany, č. 57, 8. 6. 1946, str. 643
Dostupné:	www.digitalniknihovna.cz/dsmo
•	Prostějov.	Policejní přihlášky 1910  – 1950
Dostupné:	webové	stránky	FamilySearch,	sčítací	operáty
•Prostějov.	Spolek pro vojenská pietní místa
Dostupné:	www.vets.cz
•	 Bartoš,	 Josef.	 Ilegální síť Petičního výboru Věrni zůstaneme 
a Moravské pětky na střední Moravě.	Zprávy	Vlastivědného	mu-
zea	v	Olomouci,	č.	278,	1999,	str.	1	–	11
Dostupné:	www.vmo.cz/digitalni-archiv-casopisu-zvmo
•	Moravský	zemský	archiv	Brno.	Fond B 340: Gestapo Brno
Dostupné:		www.mza.cz/pomucky
•	Ústřední konsumní a úsporné družstvo Budoucnost v Prostějově, 
z. spol. s r. o.	Adresář	Protektorátu	Čechy	a	Morava	pro	průmysl,	
živnosti,	obchod	a	zemědělství,	1939,	sv.	II,	str.	1778
Dostupné:	www.digitalniknihovna.cz/mzk
•	Legionářská stráž: nezávislý týdeník.	Brno:	Moravský	legionář,	
č.	6,	4.	2.	1938,	str.	8	
Dostupné:	www.digitalniknihovna.cz/mzk
•	Prostějov,	TJ	Sokol,	 seznam	členů.	Sokolský věstník, list Čs. 
obce sokolské, 1940, str. 567

pokračování
Ludmila Nešporová
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Mezinárodní Mistrovství Moravy Slovácká 500 opět nadchlo
Pořadatelský	 úspěch	 XXVII.	 mezinárodního	 Mistrovství	

Moravy	v	rychlostní	kanoistice	Slovácká	500	na	jezeře	Čtverec	
podtrhlo	 celkové	 vítězství	 sedmapadesátičlenného	 závodního	
týmu	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 v	 konkurenci	 více	 jak	 půl	 tisícovky	
pádlujících	dvaačtyřiceti	klubů	z	devíti	zemí	startujících	v	téměř	
250	 jízdách.	Kanoisti	z	Moldávie	se	stali	dvacátou	zemí,	 jež	si	
v	 dosavadní	 historii	 šampionátu	 našla	 cestu	 na	 vyhledávané	
sportovní	klání	pod	hradem	Buchlov.

Moravský	 šampionát	byl	 součástí	Velkomoravské	 ligy	 i	ná-
rodního	Českého	poháru	benjamínů	(2007	-2009),	na	jehož	zá-
kladě	vzniká	žebříček	Sportovních	center.	Hlavními	podporova-
teli	akce	jsou	Český	Svaz	Kanoistů,	Obec	Ostrožská	Nová	Ves,	
Zlínský	kraj	a	Řeznictví	U	Kusáků.

Mezinárodní Mistři Moravy 2019:
•	 C1	muži	200	m	Janík	David	(ONV)
•	 C2	muži	200	m	Hrabal	Antonín	–	Zalubil	Jiří	

(Dukla	Praha)
•	 C1	ženy	200	m	Tinková	Sandra	(TTS	Trenčín)
•	 C2	ženy	200	m	Gavalová	Nikola	(ONV)	–	Smýkalová	

Darina	(Slovan	Hranice)
•	 K1	muži	200	m	Mlčoch	Jakub	(ONV)
•	 K2	muži	200	m	Mlčoch	Jakub	-	Kolář	Vítězslav	

(ONV)
•	 K1	ženy	200	m	Čulenová	Dagmar	(TTS	Trenčín)
•	 K2	ženy	200	m	Málková	Karolína	–	Málková	Nikola	

(Žamberk)
•	 C1	muži	500	m	Janík	David	(ONV)
•	 C2	muži	500	m	Hrabal	Antonín	-	Zalubil	Jiří	

(Dukla	Praha)
•	 C1	ženy	500	m	Tinková	Sandra	(TTS	Trenčín)
•	 C2	ženy	500	m	Kučerová	Barbora	-	Vyoralová	Monika	

(Spartak	Přerov)

•	 K1	muži	500	m	Liška	Josef	(Zbraslav)
•	 K2	muži	500	m	Liška	Josef	(Zbraslav)	-	Klemperer	

Otto	(Dukla	Praha)
•	 K1	ženy	500	m	Čulenová	Dagmar	(TTS	Trenčín)
•	 K2	ženy	500	m	Čulenová	Dagmar	-	Husáriková	Diana	

(TTS	Trenčín)
Domácí	 závodníci	 získali	 celkem	 62	 medailí	 (19	 zlatých,	

22		stříbrných,	21	bronzových),	dvě	prvenství	si	na	své	konto	při-
psal	 rovněž	odchovanec	ONV	Jiří	Zalubil	 za	finále	deblkanoí	
spolu	s	reprezentačním	kolegou	Antonínem	Hrabalem,	který	je	
odchovancem	Kojetína.

4	 nejcennější	 kovy	 bral	 kajakář	 Ondřej	 Prchlík,	 tři	 David	
Janík	 na	 kanoi,	 po	 dvou	 kvarteto	 Kateřina	 Pjajčíková-Nikola	
Balcarová-Eliška	Bočková-Anna	Pavlíčková,	kajakář	Jakub	Ml-
čoch,	benjamínci	Dalimil	Knotek	a	Jiří	Uvíra,	po	jedné	zlaté	pak	
Vítězslav	 Kolář,	 deblkajak	 Josef	 Húsek-Jiří	 Kusák,	 kanoistka	
Vendula	Kyselá,	kanoistka	Nikola	Gavalová,	benjamínci	Štěpán	
Janoška	a	Evelína	Loupancová	na	minikajacích	a	Bohumil	Ku-
sák	mezi	veterány.

Další	medailisté	z	Ostrožské	Nové	Vsi:
Vojtěch	 Gazárek,	 Filip	 Krušina,	 David	 Pavlačka,	 Michal	

Pjajčík,	 Jan	Pojezný,	 Jan	Pavlíček,	Simona	Andrýsková,	Klára	
Studničková,	 Daniel	 Knotek,	 Lukáš	 Zálešák,	 Amálie	 Červe-
náková,	 Ondřej	 Zalubil,	 Vojtěch	 Tischer,	 Richard	 Loupanec,	
Nikola	Bräuerová,	Karolína	Pavlíčková,	Tereza	Marie	Jančová,	
Václav	Rolenc,	Tereza	Studničková,	Alexandr	Gabrhel,	Tereza	
Galušková.

O	některou	z	medailí	se	tedy	přičinilo	dohromady	úctyhod-
ných	38	pádlujících	v	dresech	ONV.

Od	 roku	 1993,	 kdy	 se	 Mezinárodní	 Mistrovství	 Moravy	
v	rychlostní	kanoistice	Slovácká	500	koná,	byli	na	něm	k	vidění	
pádlující	ze:

Španělska,	 Itálie,	 Německa,	 Ukrajiny,	 Rakouska,	 Polska,	
Maďarska,	Lotyšska,	Kypru,	Chorvatska,	Thajska,	Makedonie,	
Estonska,	Slovinska,	Gruzie,	Bulharska,	Francie,	Moldávie,	Slo-
venska,	Čech	a	Moravy

Vít Pjajčík
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Kanoista Adam Tomeček získal 
na Mistrovství České republiky 
3 medaile

Úspěšnou	sezónu	má	za	sebou	jedenáctiletý	slalomář	a	sjez-
dař	na	divoké	vodě	Adam	Tomeček,	který	reprezentuje	Ostrož-
skou	Novou	Ves	pod	záštitou	oddílu	SK	Veselí.

Na	Mistrovství	ČR	žáků	ve	sjezdu,	které	se	konalo	v	Praze	na	
řece	Berounce,	obsadil	druhé	místo	a	přivezl	tak	stříbrnou	me-
daili.

Formu	 potvrdil	 i	 poslední	 prázdninový	 víkend	 v	 Brandýse	
nad	Labem,	kde	vylovil	dvě	bronzové	medaile.	Jednu	v	sobotu	
ve	 slalomu	 na	 divoké	 vodě,	 druhou	 o	 den	 později	 ve	 sjezdu	 -	
sprintu.

V	 jeho	 první	 závodní	 sezóně	 jde	 o	 velký	 úspěch,	 kterým	
o	sobě	dal	vědět	nejen	soupeřům.	Oddíl	SK	Veselí	se	tak	může	
těšit	na	jeho	další	úspěchy.

Do	další	sezóny	přeji	hodně	sil	a	bojovného	ducha.
Trenér Petr
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Úžasná sezona dragonů
Skvělou	 sezonu	 mají	 za	 sebou	 novoveští	 dragoni,	 kteří	 le-

tos	přivezli	z	Mistrovství	Evropy	ve	španělské	Seville	9	medai-
lí	(z	toho	3	zlaté)	a	z	Mistrovství	republiky	medailí	13	(z	toho	
5	zlatých).

„Paráda,	co	víc	k	tomu	říct,“	hodnotí	sezonu	šéf	dračí	posád-
ky	ONV	-	BOX	Zbyněk	Ondračka.

Na	mistrovství	Evropy	se	nejvíce	dařilo	mužům	nad	40	let,	
kteří	v	každé	trati	získali	zlatou	medaili	a	porazili	i	mistry	svě-
ta	z	maďarského	Szegedu	z	roku	2018.	Naopak	na	Mistrovství	
republiky	v	Račicích	získaly	zlatý	hatrick	ženy,	které	se	spojily	
do	dvacítkové	posádky	s	brněnskou	ženskou	posádkou.	Všechny	
tratě	vyhrály	stylem	start	–	cíl,	a	to	s	velkou	převahou.

Na	malých	 lodích	se	dragonům	Ostrožské	Nové	Vsi	dařilo	
v	mixech,	kde	získali	dvě	zlaté	medaile.	Na	velkých	lodích	nesta-
čili	na	dvoukilometrové	trati	pouze	na	Nymburk,	pro	ženy	byly	

konkurencí	na	malých	 lodích	pouze	ženy	z	Jablonce.	Bonuso-
vou	medaili	pro	novoveské	barvy	přidali	junioři	v	závodě	malých	
lodí	na	kilometr.

Posledním	 závodem	 celoročního	 českého	 poháru	 byly	 Tra-
gicky	dlouhé	 tratě,	 kde	 se	 závodilo	na	 tratích	5	km	a	2,5	km.	
V	 malých	 lodích	 byla	 naše	 posádka	 poražena	 v	 mužích	 opět	
Nymburkem	a	v	ženách	Jabloncem.	Velká	loď	žen	nenašla	pře-
možitelky.

Díky	těmto	výsledkům	se	posádka	ONV	–	BOX	úspěšně	
nominovala	na	Mistrovství	světa	klubových	posádek	2020	ve	
Francii.	A	proto	i	teď	příprava	pokračuje	nejen	na	vodě,	ale	
i	v	posilovnách	a	neskončí	dřív	než	na	podzim	příštího	roku.	
Proto	si	nelze	přát	nic	jiného,	než	aby	všem	dragonům	vydr-
želo	zdraví.

Markéta Frantová

Jak jsme na tom po hodech
	Podzimní	část	fotbalové	sezóny	2019/20	má	za	sebou	již	

její	dvě	třetiny,	proto	už	můžeme	zčásti	hodnotit	její	průběh.	
	Z	mládežnických	družstev	nám	asi	největší	radost	přináší	

ti	nejmladší	–	tým	přípravky.	Pod	vedením	trenérů	Bedřicha,	
Svobody	a	Franty	absolvují	náročnou	jedenáctikolovou	pod-
zimní	část,	která	je	již	rok	nesoutěžní.	Nicméně	nás	těší	po-
měrně	velký	zájem	z	řad	malých	„capartů“,	kteří	za	podpory	
svých	rodičů	přicházejí	na	chuť	hry	s	názvem	fotbal.		

Následující	 věkové	 kategorie	 se	 potýkaly	 s	 existenčními	
problémy.	 Žákovské	 družstvo,	 pod	 vedením	 trenéra	 Daňka	
a	 asistenta	 Hyky,	 bylo	 nuceno	 zaslat	 přihlášku	 do	 soutěže	
fotbalu	 malých	 forem,	 která	 se	 hraje	 na	 polovině	 hřiště	 se	
sedmi	hráči	v	poli.	Oslabený	tým	odchodem	starších	hráčů	do	
dorostu	se	v	průběhu	soutěže	zčásti	podařilo	doplnit	novými	
kluky,	 avšak	 bez	 předešlých	 zkušeností,	 což	 se	 projevilo	 na	
předváděné	hře	a	výsledcích.	Zatím	se	jim	podařilo	ubojovat	
jediný	bod	za	remízu	s	Dolním	Němčím	5:5	a	tak	není	divu,	
že	se	nachází	na	samém	dně	tabulky	soutěže.	

Dorostenci	 měli	 na	 prahu	 vstupu	 do	 soutěže	 rovněž	 po-
tíže.	 Své	 při	 tom	 však	 sehrála	 i	 termínová	 listina	 soutěže,	
tvořená	 Okresním	 fotbalovým	 svazem	 –	 vždyť	 její	 start	 byl	
stanoven	na	druhý	srpnový	víkend,	konec	pak	právě	na	první	
víkend	v	říjnu!	Jakoukoliv	logiku	v	tomto	počinu	bylo	marné	
hledat.	Nutno	však	podotknout,	že	ani	někteří	samotní	hráči	
nesdílí	smysl	pro	zodpovědnost	vůči	kolektivu	a	bylo	jim	za-
těžko	dát	vědět,	jak	na	tom	budou	v	průběhu	konce	prázdnin.	
K	 prvnímu	 utkání	 tak	 dorostenci	 neodcestovali	 a	 vážně	 se	
hovořilo	o	 jejich	odhlášení	 ze	 soutěže.	Nakonec	 šli	do	 sebe	
a	pod	vedením	trenérské	dvojice	Nikl	a	Hůsek	nadále	brázdí	
vody	 okresního	 přeboru.	 Po	 sedmi	 odehraných	 kolech	 mají	
na	 svém	 kontě	 10	 bodů	 za	 3	 vítězství	 a	 1	 remízu.	 Pochvalu	
si	zaslouží	dvojice	Grebeníček	a	Jelének,	kteří	jen	co	se	sta-
li	dorostenci,	zapojují	se	do	přípravy	družstva	mužů	a	prvně	
jmenovaný	má	již	pár	startů	v	základní	sestavě!	

Hodnocení	 účinkování	 mužů	 je	 plné	 rozpaků	 nad	 slo-
žením	a	hlavně	počtem	hráčů.	Stále	přetrvávají	problémy	–	
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Stolní tenis – kvalifikace o postup do I. krajské třídy
V	 loňské	 sezoně	 skončilo	 naše	 „A“	 mužstvo	 v	 krajském	

přeboru	II.	třídy	–	skupina	B	na	pěkném	druhém	místě.		Je-
likož	je	ale	II.	krajská	třída	rozdělena	na	dvě	skupiny,	tak	si	
postupové	místo	do	I.	krajské	třídy	zajišťují	vždy	pouze	vítě-
zové	obou	skupin.	Počítali	jsme	tedy	i	pro	letošní	rok	s	účastí	
v	II.	krajské	třídě	s	tím,	že	budeme	chtít	bojovat	na	čele	v	jed-
né	z	rozlosovaných	skupin	o	postup	do	vyšší	třídy.

Na	konci	července	se	mi	ozval	předseda	krajské	asociace	
s	informací,	že	se	v	krajském	přeboru	I.	třídy	uvolnilo	jedno	
účastnické	místo	a	naše	konečná	druhá	pozice	z	konce	loňské	
sezony	nás	opravňuje	zúčastnit	se	kvalifikace	o	uvolněné	mís-
to	ve	vyšší	soutěži.	Ve	skupině	A	na	druhém	místě	skončilo	
družstvo	 Sokola	 Horní	 Bečvy,	 což	 byl	 tedy	 náš	 kvalifikační	
soupeř.	Měli	 jsme	 tedy	k	dispozici	2	 tréninkové	 týdny,	aby-
chom	opět	získali	cit	do	ruky	a	větší	úderovou	jistotu.

První	klání	mezi	orly	a	sokoly	se	odehrálo	v	novoveské	or-
lovně	v	neděli	4.	8.	Přišlo	nás	podpořit	více	než	20	příznivců	
stolního	 tenisu,	 což	 je	 na	 naše	 poměry	 „obrovská“	 divácká	
účast.	K	řízení	utkání	byla	z	krajského	svazu	nominována	roz-
hodčí	paní	Dagmara	Koušová.	Samozřejmě	jsme	chtěli	využít	
výhodu	domácího	prostředí	a	dokázat	našim	příznivcům,	že	si	
případný	postup	zasloužíme.	Na	konci	prvního	utkání	jsme	se	
mohli	 radovat	z	celkového	vítězství	v	poměru	11:7,	přičemž	
po	 třech	 bodech	 vybojovali	 Josef	 Mahdalíček	 ml.	 a	 Martin	
Konečný,	po	dvou	bodech	přidali	Marek	Kolečkář	a	Ivo	Mi-
koška	a	o	jedenáctý	bod	se	postarala	čtyřhra	Konečný-Koleč-
kář.	Za	zmínku	stojí	dva	hráči	z	Horní	Bečvy	–	Karel	Baroš,	
který	nás	všechny	porazil	a	vybojoval	čtyři	body	pro	svůj	tým	
a	jeho	talentovaný	syn	Antonín	Baroš,	který	naopak	neunesl	
tíhu	kvalifikačního	utkání	a	nevyhrál	jediný	zápas.

Odveta	 v	 Horní	 Bečvě	 se	 uskutečnila	 následující	 sobotu	
10.	8.	S	ohledem	na	náš	výsledek	z	prvního	vzájemného	zá-
pasu	jsme	museli	k	jistotě	postupu	v	Bečvě	vyhrát,	remizovat	
anebo	prohrát	v	poměru	8:10	pro	domácí.	V	případě	prohry	
7:11	by	se	přistoupilo	k	počítání	jednotlivých	setů,	jako	doda-
tečného	měřítka	celkové	úspěšnosti.	Prohra	6:12	anebo	ještě	
vyšší	by	posunula	do	vyšší	krajské	třídy	našeho	soupeře.

V	 Horní	 Bečvě	 nás	 čekalo	 bouřlivé	 prostředí.	 Sešlo	 se	
zde	o	něco	méně	diváků	než	u	nás,	ale	po	každém	vyhraném	
míčku	svůj	tým	horlivě	povzbuzovali.	Všichni	jsme	si	uvědo-
movali,	jak	je	po	domácí	výhře	postup	blízko,	ale	jak	je	záro-
veň	daleko,	protože	potřebujeme	odejít	od	stolů	minimálně	
8krát	jako	vítězové.	Utkání	tradičně	začalo	dvěma	čtyřhrami,	
které	 jsme	k	naší	radosti	vyhráli	a	po	odehraných	čtyřhrách	
jsme	v	podstatě	vedli	13:7	v	součtu	s	prvním	utkáním.	K	po-
stupu	 nám	 tedy	 chybělo	 šest	 bodů	 ze	 šestnácti	 utkání.	 Obě	

prohrané	čtyřhry	ovšem	hráče	z	Horní	Bečvy	zdravě	nakoply	
a	do	dvouher	nastoupili	jako	vyměnění.	Zmíněný	junior	An-
tonín	Baroš,	který	u	nás	vše	prohrál,	tak	v	domácím	prostředí	
exceloval	a	všechny	nás	porazil.	Součet	všech	výsledků	před	
závěrečnými	 čtyřmi	 zápasy	 pro	 nás	 nevypadal	 vůbec	 dobře.	
Ke	 dvěma	 bodům	 ze	 čtyřher	 přidali	 Josef	 Mahdalíček	 ml.,	
Marek	Kolečkář	a	Ivo	Mikoška	pouze	po	jednom	bodě,	tak-
že	jsme	celkově	prohrávali	5:9.	A	světe	div	se,	všechny	ty	tři	
body	jsme	získali	s	Karlem	Barošem,	který	nás	doma	všechny	
porazil	–	stolní	tenis	prostě	někdy	nemá	logiku.	

S	 ohledem	 na	 dosavadní	 průběh	 zápasu	 bylo	 jasné,	 že	
těžko	 vyhrajeme	 tři	 zápasy	 ze	 čtyř	 proti	 rozjetému	 soupeři.	
Museli	 jsme	doufat,	 že	„nějak“	uhrajeme	dva	body	a	nepo-
kazíme	si	celkový	součet	setů,	který	v	tu	chvíli	stále	vyzníval	
lépe	pro	nás.	„Do	zbraně!“	zavelel	náš	dlouhodobě	nejlepší	
hráč	a	v	souboji	jedniček	obou	týmů	vyhrál	Josef	Mahdalíček	
ml.	poměrem	3:0.	Současně	s	 tímto	utkáním	prohrál	Marek	
Kolečkář	 s	 mladším,	 toho	 dne	 neporazitelným,	 Antonínem	
Barošem.	 Do	 posledních	 dvou	 zápasů	 nastoupili	 vedoucí	
svých	týmů	Ivo	Mikoška	–	Filip	Mikuláček	a	starší	z	Barošů	
se	nechal	do	 souboje	 s	Martinem	Konečným	pro	 jistotu	vy-
střídat	 náhradníkem.	 	 Výhrou	 3:1	 přidal	 kýžený	 sedmý	 bod	
Ivo	Mikoška.	S	ohledem	na	kladný	součet	setů	na	našem	po-
stupu	 porážka	 Martina	 Konečného	 v	 posledním	 zápase	 již	
nemohla	nic	změnit.

V	součtu	jsme	tedy	doma	vyhráli	11:7	a	v	Horní	Bečvě	pro-
hráli	7:11.	Doma	jsme	měli	poměr	setů	39:30,	v	Bečvě	jsme	
na	sety	prohráli	„pouze“	34:38.	Celkové	skóre	setů	73:68	nás	
posunulo	k	naší	velké	radosti	do	I.	krajské	třídy.	V	této	třídě	
se	představíme	za	deset	let	v	krajských	soutěžích	již	po	třetí.	
Poprvé	v	ročníku	2010/2011	jsme	skončili	poslední	a	podruhé	
v	 ročníku	 2017/2018	 jsme	 obsadili	 předposlední	 místo.	 Obě	
tyto	umístění	nás	vrátily	do	II.	krajské	třídy.	Jak	se	ale	říká:	
„Do	 třetice	 všeho	 dobrého!“	 Snad	 se	 nám	 konečně	 povede	
soutěž	udržet.	V	prvním	utkání	již	zahájeného	nového	roční-
ku	jsme	remizovali	s	Dolním	Němčím	B	9:9.

2.	-	3.	11.	2019	pořádáme	ve	sportovní	hale	krajský	bodo-
vací	 turnaj	 mládeže	 ve	 stolním	 tenisu.	 V	 tomto	 termínu	 se	
k	nám	sjede	cca	120	registrovaných	mládežníků,	kteří	budou	
bojovat	o	body	do	mládežnického	žebříčku.	Všichni	 jste	sa-
mozřejmě	 zváni	 do	 sportovní	 haly	 k	 podpoře	 našich	 novo-
veských	žáků.	Pokud	by	měl	někdo	z	rodičů	zájem,	aby	jeho	
syn/dcera	navštěvovali	stolní	tenis,	tak	je	tento	turnaj	ideální	
příležitostí	si	mládežnický	stolní	tenis	prohlédnout	v	praxi.	

Ivo Mikoška

Florian Cup ovládli opět Čechovi ze Zlína
Na	druhý	ročník	tohoto	tenisového	turnaje,	který	se	odehrál	

v	pátek	13.	září	na	novovesko–chylických	kurtech	se	prezentova-
lo	deset	smíšených	párů,	aby	bojovali	o	trofej	vinařství	sv.	Flori-
an,	jenž	má	své	sídlo	v	Bzenci,	ale	majitelé	Marek	Fiala	a	Tomáš	
Hůsek	bydlí	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

	Vloni	si	pohár	vítězů	odvezli	do	Zlína	manželé	Čechovi,	když	
ve	finále	přehráli	pár	Pavla	a	Marušku	Richterovi	z	Prahy.	Ano	
obě	jména	jsou	hokejové	veřejnosti	povědomé	–	zlínský	Martin	
Čech	získal	mistrovský	titul	v	roce	2014	jako	forward	PSG	Zlín,	
Pavel	Richter	dosáhl	na	mistrovský	titul	 ještě	ve	federální	 lize	

čtveřice	hráčů	je	dlouhodobě	zraněna,	někdy	se	k	nim	přidají	
víkendové	 povinnosti	 vůči	 zaměstnavatelům,	 tím	 vypadne	
hned	další	trojice	hráčů.	A	to	bohužel	není	všechno,	sem	tam	
nějaká	 oslava	 a	 dovolená.	 Pak	 nezbývá	 než	 zapojit	 do	 bojů	
dva	až	tři	dorostence	a	trojici	realizačního	týmu	Voráč,	Kre-
isl,	 Zálešák.	 Při	 zmiňovaných	 potížích	 si	 zaslouží	 družstvo	
mužů	 velké	 uznání.	 Přes	 úvodní	 prohru	 v	 soutěži	 se	 rychle	
přenesli	a	v	následujících	osmi	utkáních	bodovali	naplno!	Se	

získanými	 24	 body	 stíhají	 s	 jednobodovou	 ztrátou	 vedoucí	
tým	soutěže	z	Vlčnova.	

Na	 závěr	 je	 namístě	 zmínka	 o	 druhé	 stránce	 problémů	
s	nedostatkem	mládežníků.	Vždyť	v	současné	době	účinkuje	
celkem	osm	našich	mladých	odchovanců	v	ligovém	1.	FC	Slo-
vácku	a	jeden	ve	Zlíně.	

Marek Tvrdoň
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v	dresu	pražské	Sparty	a	vrchol	jeho	hokejové	kariéry	byl	zisk	
zlaté	medaile	ze	světového	šampionátu	v	Praze	roku	1985.

Pozvání	 od	 Tomáše	 Hůska	 na	 tento	 turnaj	 přijala	 i	 známá	
sympatická	 televizní	 hlasatelka	 Maruška	 Retková.	 Tato	 býva-
lá	basketbalistka	rozdávala	na	antuce	nejen	krásný	úsměv,	ale	
i	tvrdé	smeče	a	brilantní	servis	do	pole	soupeřů.	Jejím	tenisovým	
partnerem	byl	tentokrát	Ivan	Rejmont,	jenž	v	první	ročníku	do-
sáhl	na	podium.

Hrací	pavouk	byl	rozdělen	do	tří	skupin,	a	tak	tři	kurty	byly	
stále	v	permanenci.	Po	téměř	profesionálních	výkonech	všech	ak-
térů	turnaje	došlo	na	rozuzlení	o	závěrečné	umístění.	Bronzový	
pohár	vybojovali	Josef	Jordán	s	Karlou	Malečíkovou,	když	udola-
li	pár	emeritního	starostu	Stanislava	Turečka	s	Lucií	Čihákovou.

No	a	finále?	Zcela	stejné	jako	vloni	–	Čechovi	versus	Rich-
terovi,	stejně	jako	vloni,	pohár	šampionů	zvedli	nad	hlavu	opět	
zlínští	Martin	a	Monika	Čechovi.	A	jak	mě	řekla	Maruška	Rich-
terová	–	No	stříbro	jde	teď	nahoru,	že…

Ceremoniál	 vítězů	 obstarali	 organizátoři	 turnaje	 Tomáš	
a	 Petra	 Hůskovi,	 pivo,	 víno,	 slivovice,	 uzená	 kýta,	 vzájemné	
gratulace	a	přípitky	hlavně	na	 zdraví	 i	na	Florian	Cup	2020.	
Takže	 moc	 dík	 nejen	 Hůskovým,	 ale	 i	 všem,	 co	 na	 páteční	
turnaj	přijali	pozvání.	A	3.	ročník	Florian	Cup	v	roce	2020	už	
i	kvůli	letopočtu	bude	výjimečným.	Tak	takovou	mají	pořada-
telé	vizi	a	my	se	moc	těšíme.	Marek	Fiala	i	Tomáš	Hůsek	vědí,	
jak	na	to…

František Tureček

SPORT / INZERCE

Nabízím ošetření Access Bars®
Motýlí ošetření

Access Bars®
je	jemná	technika,	která	se	zaměřuje	na	32	bodů	na	hlavě.	Ty	jsou	vstupní	branou	a	naopak		i	výstupním	místem	
různých	emocí,	témat,	oblastí	života,	schopností	a	bloků.	Vše	i	to,	čeho	si	nejsme	vědomi,	se	uvolní	a	rozproudí	

energii,	která	je	potřebná	k	naší	životní	rovnováze	a	harmonii.

	 1	ošetření	(60-90min.)	 800	Kč
	 Děti	 400	Kč
	 Zvýhodněný	balíček	3	ošetření	 2100	Kč

Motýlí ošetření  
je	příjemná	a	relaxační	metoda	s	hlubokými	účinky,	která	umožňuje	překlenout	emocionální,	fyzické	či	psychické	

bloky	a	rozvinout	tak	vlastní	potenciál.	

	 1	ošetření	(60	min.)	 500	Kč
	 Děti	 250	Kč
	 Zvýhodněný	balíček	3	ošetření	 1200	Kč	

Milada Taťáková
Tel:	606	864	777,	Dědina	787
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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 
soběstačností 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 uživateli 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 UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Morav-
ní nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace naleznete na internetových strán-
kách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.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.

Centrum denních služeb pro seniory

Zpracovala:Mgr. Radka Stuchlíková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
červenec - srpen - září - říjen 2019

70 let 
	24.	7.	 Zdeněk	Potrusil	 Dolní	352

	14.	8.		 Jan	Žaludek	 Nová	801

	20.	8.		 Věra	Kučerová	 Příčná	806

	31.	8.	 Jana	Kunovjánková	 Dědina	163

	 8.	9.	 Věra	Zerzáňová	 Dědina	58

	12.	9.	 František	Hrabec	 Na	Rolách	512

75 let 
	24.	7.		 Olga	Štochlová	 Nivky	685

	14.	8.	 Libuše	Bezděková	 Nová	788

	14.	8.		 Antonín	Kolečkář	 Dědina	60

80 let 
	10.	7.	 Ludmila	Kovaříková	 Školní	965

	 9.	8.	 Bohuslav	Pavlas	 Záhumení	250

	15.	8.	 Jaroslav	Horák	 Záhumení	394

	26.	8.	 Josef	Štěrba	 Krajiny	205

	20.	9.	 Drahomíra	Pojezná	 Družstevní	826

	24.	9.	 Rostislav	Píštěk	 Za	Kostelem	793

	30.	9.	 Ludmila	Ťoková	 Osvobození	109	

85 let
	11.	7.	 Ludvík	Bobek	 Obecnice	599

86 let
	 6.	8.	 Ludmila	Botková	 Školní	965

	 8.	8.	 Marie	Blahušová	 Dolní	768

	18.	8.	 Ludmila	Pavelková	 Za	Kostelem	705

	 7.	9.	 Marie	Skalková	 Za	Kostelem	731

	11.	9.	 Zdeněk	Škrášek	 Nivky	574

	12.	9.	 Ladislav	Peprníček	 Záhumení	624

	14.	9.	 Božena	Kolářová	 Záhumení	421

	27.	9.	 Václav	Bělohrad	 Záhumení	789

87 let 
	17.	8.	 Ludmila	Slezáková	 Záhumení	510

	15.	9.	 Ludmila	Heinzová	 Kopanice	1008

88 let 
	24.	7.	 Božena	Koutníková	 Drahy	412

	 6.	8.		 Helena	Olahová	 Kopanice	93

89 let 
	12.	7.	 Ludmila	Turečková	 Kunovská	244

	26.	7.	 Anna	Majíčková	 Záhumení	505

	29.	7.	 Hedvika	Chmelařová	 Na	Láni	330	

	11.	9.	 Ludmila	Zalubilová	 U	Svatých	723

	18.	9.	 Božena	Bařinová	 Chaloupky	100	

90 let 
	 9.	7.	 Josef	Zajíc	 Dědina	484

	22.	9.	 Drahomíra	Šálková	 Záhumení	662

91 let 
	 5.	7.	 Marie	Vařechová	 Nová	762

92 let
	27.	9.	 Václav	Mičola	 Osvobození	192

94 let 
	12.	7.	 Vlasta	Galušková	 Chylická	2
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Úmrtí
	 24.	7.	 Ludmila	Vranková	 (1936)	 Záhumení	617
	 2.	8.	 Hedvika	Glacová	 (1934)	 Chříb	234
	 31.	8.	 Anton	Dufek	 (1929)	 Za	Kostelem	661
	 1.	9.	 Marie	Bezděková	 (1920)	 Chylická	11
	 12.	9.		 Libuše	Hastíková	 (1957)	 Za	Kostelem	729
	14.	10.	 Ludmila	Šemberová	 (1940)	 Obecnice	694
	20.	10.	 František	Lučný	 (1946)	 Záhumení	239

Narození 
	12.	7.	 Emma		Vávrová	 Luční	990

	16.	7.	 Aurelie	Sára	Pechová	 Kopanice	318

	25.	7.		 Marek	Žajgla	 Dědina	283

	13.	8.	 Šimon	Kostrůnek	 Sadová	858

	27.	8.	 Vojtěch	Machala	 Kunovská	402

	 7.	9.	 Elizabeth	Králová	 V	Uličce	492

	30.	9.	 Jakub	Peprník	 Záhumení	602

	6.	10.	 Kristýna	Putnová	 Kopánky	1026

	7.	10.	 Dorota	Šohajková	 Záhumení	505

	12.	10.	Lilly	Ann	Zerzáňová	 Nová	783

Diamantová svatba
	12.	9.	 Ludvík	a	Anna	Galuškovi	 Záhumení	291

	26.	9.	 Josef	a	Jiřina	Chalupovi	 Dědina	46

Zlatá svatba
	30.	8.	 František	a	Marie	Kotačkovi	 Lhotská	562

	27.	9.	 Josef	a	Věra	Háblovi	 U	Svatých	515

	4.	10.	 František	a	Marie	Luční	 Záhumení	239

Svatba
	20.	7.	 Lenka	Těthalová	 Lhotská	540

	 	 Martin		Beneš	 Most

	 3.	8.	 Dominika	Hrachovská	 Za	Kostelem	925

	 	 Martin	Červenka	 Uh.	Hradiště-Jarošov

	10.	8.	 Marie	Hladníková	 Zahradní	892

	 	 Přemysl	Jurásek	 Záhumení	933

	17.	8.	 Karla	Kaňovská	 Chaloupky	66

	 	 Vlastimil	Kresánek	 Chaloupky	66

	24.	8.	 Hana	Vávrová	 Záhumení	577

	 	 Dávid	Belko	 Záhumení	577

14.	9.		 Zuzana	Píšťková	 Chylická	201

	 	 Josef	Glac	 Chylická	201

	21.	9.	 Vladimíra	Dolníčková	 Dolní	Studénky	

	 	 Tomáš	Kusák	 Mírová	912

	5.	10.	 Lucie	Kučerová	 Na	Rybníčku	278

	 	 Josef	Klabačka	 Padělky	980



slavnosti vína 2019
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