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V ÚTERÝ 30. 6. 2020 NASTAL ČAS ROZLOUČIT SE S NAŠIMI LETOŠNÍMI 
DEVÁŤÁKY. SLAVNOST SE KONALA V HEZKÝCH 

 PROSTORÁCH ŠKOLNÍHO DVORA.

PROFIL



Vážení spoluobčané, 
máme za sebou jaro, které bylo pozna-

menáno začátkem koronavirové pandemie. 
Období, které historie dlouhá léta nepa-
matuje. Zastavil se běžný chod života, děti 
nenavštěvovaly mateřské a základní školy, 
studenti střední a vysoké školy. Někteří lidé 
neměli možnost běžným způsobem pracovat 
ve svých zaměstnáních, mnozí byli nuce-
ni přerušit podnikání, někteří přišli ze dne 
na den o své příjmy.  Nebyla možnost na-
vštěvovat naše rodiče, prarodiče, seniory, 
nemocné a věřící nemohli navštěvovat bo-
hoslužby. Nebyla možnost běžně nakupo-
vat, navštěvovat sportovní a kulturní zaří-
zení a další samozřejmé věci. Všichni jsme 
se těšili, jak začneme žít zase „normálním 
– běžným životem“, chodit do školy, do za-
městnání, na mši svatou, začít se setkávat 
s jinými lidmi než s těmi domácími a zajít se 
„konečně zušlechtit“. Všichni jsme se snaži-
li respektovat zákaz volného pohybu, nošení 
roušek a dodržování hygienických pravidel. 
A i díky jejich respektování se postupně za-
čínáme vracet k normálnímu životu.    

Jarní měsíce bývají ve znamení kaž-
doročního slavení Velikonoc, osvobození 
obce, Dne matek, žehnání pramenů v sirna-
tých lázních, různých oslav – ať veřejných 
nebo soukromých akcí. Všechny oslavy byly 
poznamenány koronavirovou pandemií 
a proběhly bohužel v tichosti, v rodinách a bez účasti 
veřejnosti. Dovolte mi, abych se krátkou připomínkou 
k osvobození nejenom naší obce přece jenom vrátila. 

Konec dubna je v naší obci tradiční vzpomínkou na 
události roku 1945, kdy byly Nová Ves a Chylice osvo-
bozeny z nacistické poroby a začaly svobodně žít. Právě 
27. duben 1945 byl pro občany den velké úlevy, kdy se 
po šesti letech prožitých ve strachu a utrpení mohli ko-
nečně radovat ze znovunabyté svobody. Je to už 75 let. 
Kdyby nebylo tehdejšího vítězství Sovětské armády, a po-
chopitelně i jejich spojenců, našich odbojářů a také ru-
munské armády, jejíž vojáci jako první přinesli našim 
obcím svobodu, dnes by tu už zřejmě český národ nebyl. 
Němci měli s našimi předky a s naším územím své plány. 
Proto je na místě projevit vděčnost všem těm, kdo se po-
díleli na porážce nacistického Německa. Je třeba připo-
mínat a nikdy nezapomenout, že naši předkové položili 
životy za život v míru a ve svobodě.  

Letošní oslavy byly však z důvodu trvání nouzového 
stavu vyhlášeného v důsledku koronavirové epidemie 
jiné než v minulých letech. Jsme opět ve válce, tento-
krát s virem, který je zákeřný a především neznámý a my 
dále nevíme, co od něj můžeme ještě v budoucnu čekat. 
Tak jak bývá zvykem v těžkých dobách, dokáže se větši-
na naší společnosti sjednotit, táhnout za jeden provaz 
a s nepřítelem si poradit. A menšina – ta bude vždy kri-
tizovat, nadávat a znevažovat. Vidíme jedno i druhé, 

když sledujeme naše sdělovací prostředky. Ale to bylo, 
je a bude.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo nasazovali životy 
v boji proti nacismu a vybojovali svobodu nám všem. 
Děkuji také všem, kteří nasazují své síly, zdraví a snad 
i životy v boji, který vedeme dnes a ještě nějakou dobu 
povedeme. S radostí sleduji, kolik disciplinovanosti, soli-
darity i obětavosti se našlo mezi námi, občany naší obce. 
S úctou vnímám, jak se v domácí karanténě objevovaly 
a stále objevují skryté poklady, znovu se poznává hodno-
ta mezilidských vztahů, hodnota rodiny a hodnota me-
zigenerační soudržnosti. Jsem hrdá na tolik dobra, kolik 
ho vidím kolem sebe a kolik o něm slyším. Jsem ráda, 
že je snaha v mezích možností podržet ekonomiku, vzdě-
lávání i celkový chod obce.

Věřím, že jak nebyly marné oběti v době druhé světové 
války, tak nebudou marné ani ty oběti, které přinášíme 
dnes – ať už jako společnost, obec, rodina či jednotlivec. 
Mnozí říkají, že po koronaviru bude svět jiný. Doufám, 
že na tom bude kus pravdy. Svět může být lepší, protože 
i my jsme dostali příležitost v této nelehké době stát se ji-
nými, lepšími. Jaký svět bude, však ukáže čas.

Vážení spoluobčané, přeji všem v naší obci, abychom 
tak jako naši předkové, neklesali na mysli, ale s odhod-
láním a optimismem se dívali kupředu. Žiji v naději, 
že válku s virem vyhrajeme a toto období, i když nevíme 
jak dlouho bude trvat, zdárně zvládneme.

Jaroslava Bedřichová

slovo starostky
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Z jednání zastupitelstva obce 
Dne 12. 5. 2020 se konalo 9. zasedání  

Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves
Zastupitelstvo schvaluje: 
•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 2020	 ve	 výši	 372	 000	 Kč	

spolku	FK	Ostrožská	Nová	Ves,	Nádražní	842,	687	22	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	IČ:	48506087	a	ukládá	sepsat	se	spolkem	veřej-
noprávní	smlouvu	v	souladu	se	zákonem	250/2000	Sb.,	o	roz-
počtových	pravidlech	územních	rozpočtů.	Zastupitelstvo	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	veřejnoprávní	smlouvy;	

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 2020	 ve	 výši	 335	 000	 Kč	
spolku	TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	Nádražní	970,	687	22	Ostrož-
ská	Nová	Ves,	IČ:	60369761	a	ukládá	sepsat	se	spolkem	veřej-
noprávní	smlouvu	v	souladu	se	zákonem	250/2000	Sb.,	o	roz-
počtových	pravidlech	územních	rozpočtů.	Zastupitelstvo	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	veřejnoprávní	smlouvy;

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	2020	ve	výši	150	000	Kč	
spolku	 Základní	 organizace	 Českého	 svazu	 včelařů,	 z.	 s.,	
Hřbitovní	 263,	 687	 22	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 IČ:	 69725691	
a	ukládá	sepsat	se	spolkem	veřejnoprávní	smlouvu	v	souladu	
se	zákonem	250/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech	územ-
ních	rozpočtů.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostku	podpi-
sem	veřejnoprávní	smlouvy;

•	 prodej	 pozemků	 a	 zřízení	 předkupního	 práva	 k	 nemovitos-
tem	 jako	 právo	 věcné	 k	 pozemkům	 parc.	 č.	 1346	 o	 výměře	
118	m2	(jiná	plocha,	ostatní	plocha),	parc.	č.	1345/1	o	výmě-
ře	96	m2	(zbořeniště,	zastavěná	plocha	a	nádvoří)	a	pozemku	
parc.	č.	1345/3	o	výměře	40	m2	(zbořeniště,	zastavěná	plocha	
a	nádvoří),	celková	výměra	254	m2	manželům	Z.	a	D.	za	cenu	
900	Kč/m2	+	21	%	DPH	s	tím,	že	budou	dodrženy	podmínky	
prodeje	 zveřejněné	 na	 úřední	 desce	 v	 záměru	 prodeje,	 a	 že	
náklady	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	kupující.	Za-
stupitelstvo	obce	pověřuje	starostku	podpisem	kupní	smlouvy;	

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	směny	pozemku	obce	parc.	
č.	5093/14	o	celkové	výměře	4	m2	vzniklého	novým	GP	č.	884-
052/2011	z	pozemku	parc.	č.	5093/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	části	pozemků	parc.	č.	5093/2	a	5093/3	o	celkové	vý-
měře	asi	3,65	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	panem	
V.	T.	s	tím,	že	náklady	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	
obě	strany	rovným	dílem;	

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	směny	pozemku	obce	parc.	
č.	5093/12	o	celkové	výměře	2	m2	vzniklého	novým	GP	č.	882-
045/2011	z	pozemku	parc.	č.	5093/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	část	pozemku	parc.	č.	5093/4	o	výměře	1,75	m2	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	paní	M.	Š.	s	tím,	že	náklady	spo-
jené	s	převodem	nemovitosti	hradí	obě	strany	rovným	dílem;	

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	směny	pozemku	obce	parc.	
č.	5093/10	o	celkové	výměře	2	m2	vzniklého	novým	GP	č.	882-
045/2011	z	pozemku	parc.	č.	5093/1	v	k.	ú.	Ostrožská	Nová	
Ves	za	část	pozemku	parc.	č.	5093/5	o	výměře	1,53	m2	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	panem	Z.	Š.	s	tím,	že	náklady	
spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	obě	strany	rovným	dí-
lem;	

•	 předložený	 Seznam	 podpořitelných	 nemovitostí	 ke	 dni	
12.	5.	2020	dle	Směrnice	č.	1/2018	obce	Ostrožská	Nová	Ves	
k	 příspěvku	 na	 rekonstrukci,	 demolici	 s	 následnou	 výstav-
bou	nového	rodinného	domu	či	výstavby	nového	rodinného	
domu	v	již	zasíťovaném	území;	

•	 Směrnici	 o	 poskytování	 cestovních	 náhrad	 s	 nabytím	 účin-
nosti	dnem	1.	6.	2020.	

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
•	 písemnou	zprávu	kontrolního	výboru;	
•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 	 2	 schválené	 radou	 obce	 č.	 31	 dne	

10.	 2.	 2020	 týkající	 se	navýšení	 výdajů	na	 veřejné	osvětlení	
parkoviště	u	MŠ	a	silniční	daň;	

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 	 3	 schválené	 radou	 obce	 č.	 33	 dne	
9.	3.	2020	týkající	se	navýšení	příjmů	z	nájmu	hrobových	míst,	
za	zpětný	odběr	elektrozařízení	a	příjmu	z	převodu	pokut	za	
porušení	 ochrany	 životního	 prostředí	 a	 navýšení	 výdajů	 na	
výstavbu	veřejného	osvětlení	V	Uličce	a	na	pokutu	České	in-
spekci	životního	prostředí;	

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 	 4	 schválené	 radou	 obce	 č.	 35	 dne	
6.	4.	2020	týkající	se	navýšení	výdajů	souvisejících	s	propagací	
obce	na	regionální	televizi,	opravou	hlásičů	místního	rozhla-
su	a	navýšení	výdajů	na	krizová	opatření;	

•	 účetní	 závěrku	 Základní	 školy	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 schvá-
lenou	radou	obce	č.	32	dne	24.	2.	2020	s	převodem	hospo-
dářského	výsledku	do	fondu	odměn	ve	výši	20	000	Kč	a	do	
rezervního	fondu	ZŠ	ve	výši	54	241,61	Kč;	

•	 účetní	 závěrku	 Mateřské	 školy	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 schvá-
lenou	radou	obce	č.	32	dne	24.	2.	2020	s	převodem	hospo-
dářského	výsledku	do	fondu	odměn	ve	výši	20	000	Kč	a	do	
rezervního	fondu	MŠ	ve	výši	75	426,69	Kč;	

•	 informace	starostky	obce	o	investičních	a	neinvestičních	ak-
cích	probíhajících	v	roce	2020	v	obci	včetně	jejich	finančního	
plnění	k	12.	5.	2020.	

Zastupitelstvo revokuje:
•	 usnesení	č.	ZO8/2020/10	Zastupitelstva	obce	Ostrožská	Nová	

Ves	ze	dne	28.	1.	2020	ve	znění:	Zastupitelstvo	obce	schvaluje	
prodej	pozemků	a	zřízení	předkupního	práva	k	nemovitostem	
jako	právo	věcné	k	pozemkům	parc.	č.	1346	o	výměře	118	m2	
jiná	plocha,	ostatní	plocha,	parc.	č.	1345/1	o	výměře	96	m2	(zbo-
řeniště,	zastavěná	plocha	a	nádvoří)	a	pozemku	parc.	č.	1345/3	
o	výměře	40	m2	(zbořeniště,	zastavěná	plocha	a	nádvoří),	cel-
ková	výměra	254	m2	paní	M.	K.	za	cenu	1	115,70	Kč/m2	+	21	%	
DPH	s	tím,	že	budou	dodrženy	podmínky	prodeje	zveřejněné	
na	úřední	desce	v	záměru	prodeje,	a	že	náklady	spojené	s	pře-
vodem	nemovitosti	hradí	kupující.	Zastupitelstvo	obce	pově-
řuje	starostku	podpisem	kupní	smlouvy.	

Zastupitelstvo neschvaluje: 
•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	prodeje	části	pozemku	parc.	

č.	1284	(orná	půda)	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves;	
•	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	 prodeje	 pozemku	 parc.	

č.		487/16	(ostatní	plocha)	o	výměře	46	m2	v	k.	ú.	Chylice	obce	
Ostrožská	Nová	Ves;	

•	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	 prodeje	 pozemku	 parc.	
č.	 1332	 (zbořeniště,	 zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	
69	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves.	

Dne 25. 6. 2020 se konalo 10. zasedání  
Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo schvaluje: 
•	 v	souladu	s	§	117	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích,	v	platném	

znění,	 Jednací	 řád	 Finančního	 výboru	 Zastupitelstva	 obce	
Ostrožská	Nová	Ves;	

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 7,	 které	 tvoří	 přílohu	 č.	 1	 tohoto	
usnesení,	kterým	se	snižují	příjmy	i	výdaje	v	souvislosti	s	po-
dáním	daňového	přiznání	k	dani	z	příjmů	právnických	osob	
za	obec,	příjmy	se	snižují	o	předpokládaný	rozdíl	z	důvodů	
propadu	sdílených	daní	z	důvodů	krizových	opatření;	

•	 v	 souladu	 s	 usnesením	 č.	 ZO10/2020/9	 upravený	 rozpočet	
roku	2020	v	těchto	závazných	ukazatelích:

PŘÍJMY UR RO7

Daňové příjmy 50 982 000

Nedaňové příjmy 7 571 000

Kapitálové příjmy 100 000

Přijaté dotace 1 238 300

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 59 891 300
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VÝDAJE  

22 - Doprava 16 634 000

23 - Vodní hospodářství 12 518 000

24 - Poštovní služby 558 000

31 - Vzdělání 7 254 300

33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 753 000

34 - Sport a zájmová činnost 4 073 000

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 557 000

37 - Ochrana životního prostředí 5 278 000

43 - Sociální péče a pomoc 75 000

52 - Civilní připravenost na krizové stavy 40 000

55 - Požární ochrana a IZS 987 000

61 -  Státní moc, státní správa, územní samosp. 
a politické strany

12 310 000

63 - Finanční operace 789 000

64 - Vratky a ostatní transfery 144 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 69 970 300

FINANCOVÁNÍ  

krátkodobé financování  
– změna stavu na bankovních účtech

14 206 000

dlouhodobé financování – investiční úvěr 0

splátky dlouhodobých půjčených prostředků -4 167 000

opravné položky k peněž. operacím Sazka 40 000

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU CELKEM 10 079 000

Upravený	 rozpočet	obce	bude	 zpracován	pro	 informační	 systém	
dle	platné	legislativy;
•	 závěrečný	účet	obce	za	rok	2019	včetně	výsledku	zprávy	o	pře-

zkoumání	hospodaření	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	rok	2019,	
která	je	přílohou	závěrečného	účtu	obce	za	rok	2019.	Zastupi-
telstvo	obce	ukládá	zaslat	písemnou	Zprávu	o	plnění	přijatých	
opatření	příslušnému	přezkoumávajícímu	orgánu	do	10.	7.	2020;	

•	 v	souladu	s	§	17	odst.	7	písm.	a)	zákona	č.	250/2000	Sb.,	o	roz-
počtových	pravidlech	územních	rozpočtů	v	platném	znění,	s	ce-
loročním	hospodařením	obce	za	rok	2019	a	to	bez	výhrad;

•	 prominutí	dluhu	ve	výši	60	000	Kč	TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	z.	s.	
Finanční	prostředky	ve	výši	60	000	Kč	zůstanou	TJ	Ostrožská	
Nová	Ves,	z.	s.	k	rozvoji	jejich	činnosti	a	k	výchově	dětí	a	mlá-
deže;

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	ve	výši	100	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	2	%	p.	a.	
a	dobou	splácení	4	 roky,	paní	L.	C.	 s	 tím,	že	poskytnutí	úče-
lového	úvěru	z	Fondu	bydlení	bude	zajištěno	blankosměnkou	
vlastní.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostku	podpisem	úvěro-
vé	a	směnečné	smlouvy;

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	ve	výši	250	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	2	%	p.	a.	
a	dobou	splácení	5	let	panu	K.	H.	s	tím,	že	poskytnutí	účelového	
úvěru	z	Fondu	bydlení	bude	zajištěno	zřízením	zástavního	práva	
k	nemovitosti	žadatele.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	úvěrové	a	zástavní	smlouvy;

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	ve	výši	50	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	2	%	p.	a.	
a	dobou	splácení	5	let	paní	L.	S.	s	tím,	že	poskytnutí	účelového	
úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 bude	 zajištěno	 blankosměnkou	 vlast-
ní.	 Zastupitelstvo	 obce	 pověřuje	 starostku	 podpisem	 úvěrové	
a	směnečné	smlouvy;

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	ve	výši	50	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	2	%	p.	a.	
a	dobou	splácení	3	roky	paní	M.	V.	s	tím,	že	poskytnutí	účelo-
vého	 úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 bude	 zajištěno	 blankosměnkou	

vlastní.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostku	podpisem	úvě-
rové	a	směnečné	smlouvy;	

•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 obce	 Ostrožská	
Nová	Ves	ve	výši	150	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	2	%	p.	a.	
a	dobou	splácení	4	roky	paní	M.	V.	s	tím,	že	poskytnutí	účelo-
vého	úvěru	z	Fondu	bydlení	bude	zajištěno	zřízením	zástavního	
práva	k	nemovitosti	žadatele.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	sta-
rostku	podpisem	úvěrové	a	zástavní	smlouvy;	

•	 na	 základě	 žádosti	 podané	 paní	 H.	 H.	 možnost	 předložení	
nového	 řádného	znaleckého	posudku	RD	č.	p.	 344	a	parc.	
č.	817	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	žadatelkou	do	dne	
31.	8.	2020;	

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	směny	s	doplatkem	části	po-
zemku	parc.	č.	5116/1	(ostatní	plocha,	ostatní	komunikace)	o	vý-
měře	11	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	a	části	pozemku	
parc.	č.	5118/1	(ostatní	plocha,	ostatní	komunikace)	o	výměře	
14	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	část	pozemku	parc.	
č.	468/1	o	výměře	0,22	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
vzniklých	dle	nového	geometrického	plánu	č.	1326-22/2020	ze	
dne	17.	4.	2020;	

•	 smlouvu	o	koupi	pozemku	parc.	č.	5303	(ostatní	plocha,	ostat-
ní	komunikace)	za	cenu	7	600	Kč	od	České	republiky	–	Úřadu	
pro	zastupování	státu	ve	věcech	majetkových,	Rašínovo	nábřeží	
390/42,	Praha.	Zastupitelstvo	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
kupní	smlouvy;

•	 zařazení	území	obce	Ostrožská	Nová	Ves	do	územní	působnos-
ti	Místní	akční	skupiny	Horňácko	a	Ostrožsko	na	programové	
období	2021–2027;

•	 informace	starostky	obce	o	investičních	a	neinvestičních	akcích	
probíhajících	v	roce	2020	v	obci	včetně	jejich	finančního	plnění	
k	25.	6.	2020.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
•	 písemné	zprávy	finančního	výboru;
•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 	 5	 schválené	 radou	 obce	 č.	 38	 dne	

18.	5.	2020	týkající	se	navýšení	příjmů	o	dotaci	na	veřejně	pro-
spěšné	 práce	 za	 pronájem	 památkového	 domku	 a	 nájmů	 za	
hrobová	místa,	a	navýšení	výdajů	o	poskytnutí	půjček	z	fondu	
bydlení	a	vyplacení	odměn	za	veřejně	prospěšné	práce;

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 	 6	 schválené	 radou	 obce	 č.	 40	 dne	
8.	6.	2020	týkající	se	navýšení	příjmů	za	zrušené	místní	poplatky,	
za	nájem	pozemků,	prodej	dříví	a	vratku	zálohy	za	spotřebu	ply-
nu,	a	navýšení	výdajů	na	dopravní	obslužnost	obce,	opravy	míst-
ního	rozhlasu,	opravy	kabelové	 televize,	výdaje	za	předplatné	
tiskovin	a	investici	na	zřízení	vodovodní	přípojky	na	sportovní	
hale.	Dále	 se	 rozpočtové	opatření	 týká	průtokové	dotace	pro	
ZŠ	na	vybavení	dílen;

•	 účetní	závěrku	obce	sestavenou	k	rozvahovému	dni	31.	12.	2019	
včetně	protokolu	o	schválení	účetní	závěrky,	který	tvoří	přílohu	
č.	2	tohoto	usnesení.

Zastupitelstvo revokuje:
•	 usnesení	 č.	ZO6/2019/14	Zastupitelstva	obce	Ostrožská	Nová	

Ves	ze	dne	17.	9.	2019	ve	znění:	Zastupitelstvo	obce	schvalu-
je	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	 směny	 s	 doplatkem	 částí	
pozemku	parc.	č.	5116/1	(ostatní	plocha,	ostatní	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	Ostrožská	Nová	Ves	za	část	po-
zemku	parc.	č.	468/1	o	výměře	2,8	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves.	

Zastupitelstvo neschvaluje: 
•	 poskytnutí	 účelového	 úvěru	 z	 Fondu	 bydlení	 obce	 Ostrožská	

Nová	Ves	ve	výši	250	000	Kč	s	roční	úrokovou	sazbou	2	%	p.	a.	
a	dobou	splácení	6	let	paní	Z.	V.	z	důvodů	zamítnutí	poskytnutí	
úvěru	bankou.	

Zastupitelstvo neschvaluje:
•	 starostce	obce	odpovědět	na	podnět	pana	A.	K.	ze	dne	5.	6.	2020.	

Monika Pleváková



5www.onves.cz        profil

ZPRAVODAJSTVÍ

Z jednání rady obce 
Dne 6. 4. 2020 se konalo 35. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 Rozhodnutí	zadavatele	o	přidělení	veřejné	zakázky	na	sta-

vební	práce	„Ostrožská	Nová	Ves,	ulice	Dolní,	rekonstruk-
ce	kanalizace	–	II.	etapa“.	Nabídku	s	nejnižší	cenou	ve	výši	
2	832	217,40	Kč	předložila	firma	PROMONT	Uherské	Hra-
diště	s.	r.	o.,	Kněžpole	218.	Rada	obce	ukládá	vyzvat	firmu	
k	předložení	čistopisu	Smlouvy	o	dílo;	

•	 žádost	 o	 poskytnutí	 finančního	 daru	 ve	 výši	 1	 000	 Kč	 Zá-
chranné	stanici	ZO	ČSOP	Buchlovice,	Kostelní	403,	Buch-
lovice;

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 budoucí	 smlouvě	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	na	pozemcích	parc.	č.	5180	a	5181	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves,	plynárenské	zařízení	za	cenu	726	Kč	
vč.	 DPH	 se	 společností	 GasNet,	 s.	 r.	 o.,	 Klíšská	 940/96,	
Ústí	nad	Labem.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy;	

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 odvodu	 a	 likvidaci	 odpadů	 ze	 sběrové-
ho	 místa	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	 cenu	 646	 615	 Kč	 včetně	
DPH	předloženou	společností	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	
Průmyslová	 1147,	 Uherské	 Hradiště.	 Rada	 obce	 pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	hromadné	licenční	smlouvy	o	veřejném	provozování	
pro	užití	hudebních	děl	prostřednictvím	místního	rozhlasu	
za	rok	2020	ve	výši	8	652	Kč	vč.	DPH	zaslané	OSA	–	Ochran-
ným	svazem	autorským	pro	práva	k	dílům	hudebním.	Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;	

•	 podpis	 Dodatku	 č.	 1/2020	 ke	 Smlouvě	 o	 nájmu	 pozemku	
uzavřenou	dne	1.	8.	2019	se	společností	MONTECO	spol.	
s	r.	o.,	Na	Splávku	1248,	Uherské	Hradiště	týkající	se	změny	
odstavce	VI.,	kde	se	stanoví,	že	k	nájemnému	se	neuplat-
ňuje	 DPH	 a	 platba	 bude	 uskutečněna	 na	 základě	 faktury	
vystavené	 pronajímatelem.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy;

•	 podpis	 smlouvy	 o	 výpůjčce	 pozemků	 parc.	 č.	 3046/1	
(2	 307	 m2),	 3043/1	 (1	 467	 m2),	 3023/1	 (1	 289	 m2),	 3019	
(831	m2),	3015/1	(188	m2),	3014	(1	683	m2)	a	částí	pozemků	
parc.	č.	3045	(320	m2),	3047	(290	m2),	3044	(110	m2),	3021	
(150	 m2),	 3017	 (170	 m2),	 3013	 (85	 m2)	 a	 1912/21	 (20	 m2)	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	spolku	TJ	Ostrožská	Nová	
Ves,	z.	s.,	Nádražní	970,	Ostrožská	Nová	Ves.	IČ:	60369761	
zastoupené	Mgr.	Vítem	Pjajčíkem,	předsedou.	Rada	obce	
pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;

•	 podpis	 smlouvy	 o	 pronájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 3020	
o	výměře	asi	94	m2	a	části	pozemku	parc.	č.	3024	o	výměře	
asi	 36	 m2	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 panu	 Marti-
nu	Minaříkovi,	Bílkova	864/15,	Praha	1	za	cenu	150	Kč/m2	
tj.	19	500	Kč/rok.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy;

•	 podpis	 smlouvy	 o	 pronájmu	 části	 pozemků	 parc.	 č.	 4558,	
4557,	5084/1	a	5089	o	celkové	výměře	211	m2	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves	panu	Michalu	Knedlíkovi,	Záhumení	
534,	Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	150	Kč/m2	tj.	31	650	Kč/rok.		
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;

•	 podpis	smlouvy	o	pronájmu	části	nebytových	prostor	na	po-
zemku	parc	č.	1744	v	budově	č.	p.	842	o	výměře	asi	37	m2	
za	účelem	provozu	WC	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
panu	Michalu	Knedlíkovi,	Záhumení	534,	Ostrožská	Nová	
Ves	 za	 cenu	 1	 000	 Kč/rok.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy;

•	 podpis	 smlouvy	 o	 výpůjčce	 pozemků	 parc.	 č.	 1223/2	
(12	 m2),	 1740	 (6	 m2),	 1744	 (367	 m2),	 1745/2	 (589	 m2),	
1746/2	(1	190	m2),	5090	(4	862	m2),	1237/2	(370	m2),	1239/2	
(357	m2)	a	části	pozemků	4558	(1	196	m2)	a	5089	(12	455	
m2),	 část	 budovy	 č.	 p.	 842,	 budovy	 na	 pozemcích	 parc.	

č.	 1237/2	a	1239/2,	betonové	plochy,	 sedací	 sety,	UNIMO	
buňky,	 přístřešek	 a	 montované	 budovy	 na	 pozemku	 parc.	
č.	5089	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	FK	Ostrožská	
Nová	Ves,	Nádražní	842,	Ostrožská	Nová	Ves	zastoupené-
ho	předsedou	Markem	Tvrdoněm.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostku	podpisem	smlouvy;

•	 podpis	 Příkazní	 smlouvy	 k	 zadání	 podlimitní	 veřejné	 za-
kázky	„Prodloužení	místní	komunikace	ul.	U	Svatých,	Ost-
rožská	Nová	Ves“	se	společností	MCI	SERVIS	s.	r.	o.,	Pod	
Vodojemem	2607,	Zlín	za	cenu	50	820	Kč	vč.	DPH.	Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy.		

Rada bere na vědomí:
•	 Změnu	 rozpisu	 rozpočtu	č.	 2	k	 rozpočtu	2020	 schválenou	

starostkou	obce	dne	31.	3.	2020;
•	 Výroční	zprávu	o	plnění	povinností	a	závazků	za	rok	2019	k	ve-

řejnému	 a	 slavnostnímu	 osvětlení	 v	 obci	 zaslaný	 společností	
ELTODO-CITELUM,	s.	r.	o.,	U	Elektrárny	1,	Hodonín;

•	 Směrnici	o	poskytování	cestovních	náhrad.	Rada	obce	uklá-
dá	předložit	Směrnici	o	poskytování	cestovních	náhrad	na	
nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.	

Dne 20. 4. 2020 se konalo 36. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 žádost	 o	 pronájem	 parkovacího	 místa	 č.	 2	 v	 ulici	 Sadová	

paní	I.	L.	za	cenu	1	200	Kč/rok.		Rada	obce	ukládá	sepsat	
s	žadatelkou	přihlášení	k	místnímu	poplatku	za	užívání	ve-
řejného	prostranství;

•	 Návrh	 žádosti	 o	 zpracování	 zadání	 územní	 studie	 lokality	
„Záhumenice“.	 Rada	 obce	 ukládá	 starostce	 zaslat	 Žádost	
o	 zpracování	 zadání	 územní	 studie	 lokality	 ke	 zpracování	
Městskému	 úřadu	 Uherské	 Hradiště,	 odboru	 stavebního	
úřadu	a	životního	prostředí;

•	 vyhlášení	výběrového	řízení	pro	zájemce	o	poskytnutí	úvěru	
z	fondu	bydlení	obce	pro	rok	2020.	Rada	obce	schvaluje	sní-
žení	fixní	úrokové	sazby	uvedené	ve	Zřizovací	listině	Fondu	
bydlení	na	2	%;

•	 zveřejnění	 záměru	 prodeje	 pozemků	 parc.	 č.	 1346	 o	 vý-
měře	118	m2	 (jiná	plocha,	ostatní	plocha),	pozemku	parc.	
č.	 1345/1	 o	 výměře	 96	 m2	 (zbořeniště,	 zastavěná	 plocha	
a	nádvoří)	a	pozemku	parc.	č.	1345/3	o	výměře	40	m2	(zbo-
řeniště,	 zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří),	 celková	 výměra	 254	
m2	s	tím,	že	budou	na	úřední	desce	zveřejněny	upřesňující	
podmínky	záměru	prodeje;

•	 provedení	plánované	rekonstrukce	rozvodů	elektřiny	v	bu-
dově	mateřské	školy	ve	dvou	třídách	a	přilehlých	prostorech	
s	 termínem	dokončení	květen	2020	předložený	 ředitelkou	
mateřské	školy	Hanou	Kocábovou;

•	 pronájem	pozemků	parc.	č.	4105	o	výměře	16	840	m2	a	parc.	
č.	4104	o	výměře	13	084	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	panu	B.	K.	za	cenu	10	773	Kč/rok.	Rada	obce	ukládá	
nájemci,	 aby	 předložil	 obci	 informaci	 o	 výsledku	 jednání	
pronajímatele	 s	 odborem	 Životního	 prostředí	 krajského	
úřadu	 Zlínského	 kraje.	 Rada	 obce	 ukládá	 nájemci,	 aby	
sdělil	termín	zahájení	užívání	pozemků.	Rada	obce	ukládá	
připravit	na	základě	informací	sdělených	nájemcem	smlou-
vu	 o	 pronájmu.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	 přípravou	
a	podpisem	nájemní	smlouvy;

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 na	 rekonstrukci	 kanalizace	 ulice	
Dolní	II.	etapa	za	cenu	2	832	217,40	Kč	bez	DPH	se	společ-
ností	PROMONT	Uherské	Hradiště,	s.	r.	o.	Kněžpole	218.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;

•	 podpis	 Dohody	 o	 ukončení	 nájmu	 částí	 pozemků	 parc.	
č.	 2312	 a	 755/1	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
s	paní	O.	S.	ke	dni	30.	4.	2020.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	dohody.	
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Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 Charity	 Uherské	 Hradiště	 o	 navýšení	 počtu	 pře-

počtených	úvazků	pracovníků	v	přímé	péči	u	Domácí	pečo-
vatelské	služby	pro	rok	2021	o	1,52	úvazku	tj.	ze	současných	
31,38	na	32,9	úvazku.	

Dne 4. 5. 2020 se konalo 37. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 právo	o	posouzení	kvalifikace,	posouzení	a	hodnocení	nabí-

dek	na	veřejnou	zakázku	na	 stavební	práce	„Rekonstrukce	
místní	komunikace	ulice	Dolní		–	II.	etapa“.	Rada	obce	roz-
hodla	o	přidělení	zakázky	firmě	STRABAG	a.	s.,	Kačírkova	
982/4,	Praha	za	cenu	6	773	803	Kč	vč.	DPH;

•	 zařazení	žádosti	pana	J.	V.	do	seznamu	nemovitostí	ke	Směr-
nici	 č.	 1/2018	 k	 příspěvku	 na	 rekonstrukci,	 demolici	 s	 ná-
slednou	výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nového	RD	v	již	
zasíťovaném	 území	 –	 pan	 V.	 žádá	 o	 příspěvek	 na	 demolici	
s	následnou	výstavbou	nového	RD.			Rada	obce	ukládá	před-
ložit	žádost	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 žádost	ředitelky	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	o	uza-
vření	školy	v	době	letních	prázdnin	2020	v	termínu	od	25.	7.	
do	9.	8.	2020	z	důvodu	čerpání	dovolené	zaměstnanců.	Rada	
obce	ukládá	informovat	občany	způsobem	obvyklým;

•	 Odpisový	plán	na	rok	2020	upravený	ke	dni	1.	4.	2020	zaslaný	
ředitelkou	ZŠ	Ostrožská	Nová	Ves	Mgr.	Alenou	Horákovou.	
Rada	obce	ukládá	předat	Odpisový	plán	ZŠ	účtárně	OÚ;

•	 podpis	 Dodatku	 č.	 2	 ke	 Smlouvě	 č.	 900087	 o	 sdružených	
službách	dodávky	plynu	uzavřené	dne	18.	6.	2018	týkající	se	
změny	doby	trvání	smlouvy	do	31.	12.	2022	a	fixní	ceny	pro	
období	1_2021	–	12_2022	445	Kč/MWh	bez	DPH	se	společ-
ností	NWT	a.	s.,	nám.	Míru	1217,	Hulín.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dodatku;

•	 podpis	 Dohody	 o	 vytvoření	 pracovních	 příležitostí	 v	 rámci	
veřejně	prospěšných	prací	a	poskytnutí	příspěvku	pro	osobu	
z	evidence	uchazečů	o	zaměstnání.	Rada	obce	pověřuje	sta-
rostku	podpisem	dohody;

•	 Dodatek	 č.	 2/2020	 ke	 smlouvě	 o	 nájmu	 prostor	 sloužících	
k	podnikání	ze	dne	1.	2.	2018	s	paní	D.	P.	na	prostory	na	adre-
se	Dědina	787,	Ostrožská	Nová	Ves	týkající	se	změny	výše	ná-
jmu	za	2	měsíce	v	době	trvání	nouzového	stavu.	Výše	nájmu	
v	tomto	období	se	stanovuje	na	0	Kč.	 	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	dodatku;

•	 Dodatek	č.	1/2020	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	prostor	
sloužících	k	podnikání	ze	dne	31.	12.	2012	s	paní	E.	J.	a	M.	B.	
na	prostory	na	adrese	Dědina	787,	Ostrožská	Nová	Ves	týka-
jící	se	změny	výše	nájmu	za	2	měsíce	v	době	trvání	nouzové-
ho	stavu.		Výše	nájmu	v	tomto	období	se	stanovuje	na	0	Kč.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	dodatku;

•	 Dodatek	č.	1/2020	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	prostor	
sloužících	k	podnikání	ze	dne	28.	2.	2013	s	paní	I.	V.	na	pro-
story	 na	 adrese	 Školní	 833,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 (domek	
v	areálu	MŠ	na	pozemku	parc.	č.	1679/3)	týkající	se	změny	
výše	nájmu	za	2	měsíce	v	době	trvání	nouzového	stavu.	Výše	
nájmu	v	tomto	období	se	stanovuje	na	0	Kč.	Rada	obce	pově-
řuje	starostku	podpisem	dodatku;

•	 Dodatek	č.	1/2020	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	prostor	
sloužících	k	podnikání	 ze	dne	31.	12.	2012	 s	paní	H.	L.	na	
prostory	na	adrese	Školní	833,	Ostrožská	Nová	Ves	(domek	
v	areálu	MŠ	na	pozemku	parc.	č.	1679/5)	týkající	se	změny	
výše	nájmu	za	2	měsíce	v	době	trvání	nouzového	stavu.	Výše	
nájmu	v	tomto	období	se	stanovuje	na	0	Kč.	Rada	obce	pově-
řuje	starostku	podpisem	dodatku.	

Rada bere na vědomí:  
•	 žádost	 o	 přednostní	 odkup	 RD	 č.	 p.	 344	 a	 pozemku	 parc.	

č.	817	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	předloženou	paní	
H.	H.	Rada	obce	ukládá	předložit	žádost	o	přednostní	odkup	
na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	následujícím	po	do-
ručení	zpracovaného	odhadu	ceny	nemovitosti;

•	 informaci	o	umístění	mobilní	prodejny	vína	na	soukromém	
pozemku	 parc.	 č.	 4570	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
předloženou	společností	VÍNO	HRUŠKA	s.	r.	o.,	Blatnička	
143;

•	 žádost	ředitelky	Mateřské	školy	Ostrožská	Nová	Ves	o	schvá-
lení	investiční	akce	–	Pořízení	klimatizace,	která	bude	hraze-
na	z	investičního	fondu	MŠ.	

Rada ukládá:  
•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	plochy	oplocení	fotbalového	hřiště	

o	výměře	2	m2	na	pozemku	parc.	č.	4557	v	k.	ú.	a	obci	Ost-
rožská	Nová	Ves;

•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	plochy	oplocení	fotbalového	hřiště	
o	výměře	2	x	2	m2	na	pozemku	parc.	 č.	5090	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves;

•	 zveřejnit	 záměr	 pronájmu	 plochy	 oplocení	 čistírny	 odpad-
ních	vod	na	pozemku	parc.	č.	754/10	v	k.	ú.	Chylice	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	3	m2;

•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	4562	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	1	m2;

Rada neschvaluje:
•	 Smlouvu	o	dílo	na	provádění	 servisních	prací,	oprav,	 revizí	

a	kontrol	na	slaboproudých	systémech	poplachového	zabez-
pečovacího	a	 tísňového	systému	předložený	společností	SI-
TEL,	spol.	s	r.o.,	Baarova	957/15,	Praha.	

Dne 18. 5. 2020 se konalo 38. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	pro	rok	2020	Lince	bezpe-

čí,	z.	s.,	Ústavní	95,	Praha	8	ve	výši	1	000	Kč.	Rada	obce	pově-
řuje	starostku	sepsáním	a	podpisem	veřejnoprávní	smlouvy	
o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce;

•	 zveřejnění	 záměru	pronájmu	části	pozemku	parc.	 č.	5233/1	
o	výměře	asi	25	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves;

•	 přejmenování	autobusové	zastávky	v	ulici	Lhotská	na	zastáv-
ku	Ostrožská	Nová	Ves,	Lhotská.	 	Rada	obce	ukládá	zaslat	
žádost	 Krajskému	 úřadu	 Zlínského	 kraje,	 Odboru	 dopravy	
a	silničního	hospodářství;

•	 zápis	kroniky	za	rok	2019.	Rada	obce	ukládá	vytvořit	čistopis	
kroniky	včetně	příloh	a	elektronickou	podobu	zápisu	kroniky	
za	rok	2019	do	konce	srpna	2020;

•	 Rozpočtové	opatření	č.	5	týkající	se	navýšení	příjmů	o	dotaci	
na	veřejně	prospěšné	práce	za	pronájem	památkového	domku	
a	nájmů	za	hrobová	místa,	a	navýšení	výdajů	o	poskytnutí	půj-
ček	z	fondu	bydlení	a	vyplacení	odměn	za	veřejně	prospěšné	
práce.	Rada	obce	ukládá	 informovat	zastupitele	o	rozpočto-
vém	opatření	na	nejbližším	zasedání	zastupitelstva	obce;

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 na	 pozemku	
parc.	 č.	 5116/1	v	k.	ú.	 a	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	Dědina,	
Pařenicová,	kab.	NN	za	cenu	2	420	Kč	vč.	DPH	se	společností	
E.ON	Distribuce,	a.	s.,	F.A.Gerstnera	2151/6,	České	Budějo-
vice.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 bře-
mene	na	pozemcích	parc.	č.	11131/2	a	11131/3	v	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves,	Polní,	Hastík,	kab.	NN	za	cenu	3	630	Kč	
vč.	DPH	se	společností	E.ON	Distribuce,	a.	s.,	F.A.Gerstne-
ra	2151/6,	České	Budějovice.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	smlouvy;

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 dílo	 k	 zakázce	 na	 stavební	 práce	 „Re-
konstrukce	místní	komunikace	ul.	Dolní	–	II.	etapa“	ve	výši	
6	773	803	Kč	vč.	DPH	zaslanou	společností	STRABAG	a.	s.,	
Kačírkova	982/4,	Praha	5.	Rada	obce	pověřuje	starostku	pod-
pisem	smlouvy;

•	 podpis	Dodatku	č.	9	ke	Smlouvě	o	zajištění	služeb	pro	Čes-
kou	poštu	 č.	 2017/21073	 týkající	 se	 rozšíření	o	poskytování	
služeb	o	výdej	Balíku	do	Balíkovny	s	Českou	poštou	s.	p.,	Po-
litických	vězňů	909/4,	Praha	1.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	dodatku;
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•	 podpis	Dodatku	č.	1	ke	smlouvě	o	dílo	na	stavbu	„Víceúče-
lové	hřiště	–	II.	etapa“	se	společností	DISKET,	s.	r.	o.,	Bis-
kupice	1,	 jímž	se	snižuje	celková	cena	díla	o	340	595,83	Kč	
na	4	722	805,17	Kč	vč.	DPH.	Rada	obce	pověřuje	starostku	
podpisem	dodatku.	

Dne 28. 5. 2020 se konalo 39. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 Smlouvu	o	nájmu	částí	pozemků	parc.	č.	4529	o	výměře	asi	

1	m2	a	4562	o	výměře	asi	1	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	se	společností	MAON	Hotels	s.	r.	o.,	Dědina	148,	Ost-
rožská	Nová	Ves	za	cenu	365	Kč/m2/rok.		Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	o	umístění	reklamy	na	oplocení	ČOV	parc.	č.	754/10	
o	výměře	3	m2	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	a	na	
oplocení	 fotbalového	 hřiště	 na	 pozemcích	 parc.	 č.	 4557	
a	5090	o	výměrách	2,	2	a	2	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	 se	 společností	MAON	Hotels	 s.	 r.	o.,	Dědina	148,	Os-
trožská	 Nová	 Ves	 za	 cenu	 365	 Kč/m2/rok,	 tj.	 3	 285	 Kč/rok.	
K	částce	bude	připočtena	platná	DPH.	Rada	obce	pověřuje	
starostku	podpisem	smlouvy.	

Rada rozhoduje:  
•	 na	základě	posouzení	nabídek	u	zakázky	na	stavební	práce	

„Prodloužení	 místní	 komunikace	 ul.	 U	 Svatých,	 Ostrožská	
Nová	Ves“	o	vyloučení	obchodní	firmy	Sdružení	KOM	Ost-
rožská,	Hradišťská	573,	Buchlovice	z	účasti	v	zadávacím	říze-
ním	z	důvodu	nerespektování	vysvětlení	zadávací	dokumen-
tace.	Dále	účastník	nacenil	a	do	nabídky	předložil	původní	
znění	soupisu	stavebních	prací,	dodávek	a	služeb	s	výkazem	
výměr.	 Do	 jeho	 nabídkové	 ceny	 nebyly	 promítnuty	 změny	
provedené	v	rámci	Vysvětlení	zadávací	dokumentace	č.	1	ze	
dne	11.	5.	2020.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	roz-
hodnutí.	

Dne 8. 6. 2020 se konalo 40. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 poskytnutí	 finančního	 příspěvku	 obce	 pro	 rok	 2020	 ve	 výši	

349	200	Kč	Krajskému	úřadu	Zlínského	kraje,	Odboru	do-
pravy	a	silničního	hospodářství	na	dopravní	obslužnost	obcí.	
Rada	 obce	 ukládá	 zaplatit	 celý	 příspěvek	 v	 jedné	 splátce	
s	termínem	splatnosti	15.	6.	2020;

•	 poskytnutí	nepeněžního	daru	ve	výši	5	000	Kč	panu	Š.	S.	na	
pořádání	turnaje	v	ledním	hokeji	Moravia	cup	2020,	který	se	
koná	v	termínu	27.	8.–30.	8.	2020	na	zimním	stadionu	v	Uher-
ském	Ostrohu;

•	 poskytnutí	dotace	z	 rozpočtu	obce	ve	výši	3	000	Kč	 spolku	
VČELKA	sociální	služby	o.	p.	s.,	Pivovarská	170/3,	Beroun.	
Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy	o	poskyt-
nutí	dotace;

•	 návrh	 změny	 půjčovní	 doby	 místní	 knihovny	 v	 období	 let-
ních	prázdnin.	Rada	obce	schvaluje	půjčovní	dobu	v	pondělí	
a	čtvrtek	od	9:00	do	12:00	a	od	12:30	do	17:30	hodin.	Rada	
obce	ukládá	informovat	občany	o	změně	půjčovní	doby	způ-
sobem	obvyklým;

•	 Dodatek	č.	1	týkající	se	doplnění	služeb	do	článku	III.	Smlou-
vy	o	zajištění	některých	činností	a	prací	při	provozování	ve-
řejného	pohřebiště	uzavřené	dne	8.	1.	2003	s	pohřební	služ-
bou	Horká,	Kilhof,	Pavlíček	–	Pohřební	služba	Staré	Město,	
nám.	Hrdinů	264,	Staré	Město.	Rada	obce	pověřuje	starost-
ku	podpisem	dodatku;

•	 Smlouvu	o	dodávce	vody	do	Sportovní	haly	v	Ostrožské	Nové	
Vsi	 se	 společností	 Slovácké	 vodárny	 a	 kanalizace,	 a.	 s.,	 Za	
Olšávkou	 290,	 Uherské	 Hradiště.	 Rada	 obce	 pověřuje	 sta-
rostku	podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	o	dodávce	vody	do	areálu	víceúčelového	hřiště	se	
společností	Slovácké	vodárny	a	kanalizace,	 a.	 s.,	Za	Olšáv-
kou	 290,	 Uherské	 Hradiště.	 Rada	 obce	 pověřuje	 starostku	
podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	o	nájmu	části	pozemku	parc.	č.	5233/1	o	výměře	asi	
25	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	zbudování	
parkovacího	stání	a	dočasného	uložení	stavebního	materiálu	
s	panem	J.	V.	za	cenu	4	Kč/m2/rok.		Rada	obce	pověřuje	sta-
rostku	podpisem	smlouvy;

•	 Smlouvu	o	nájmu	části	pozemku	parc.	č.	5233/1	o	výměře	asi	
25	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	za	účelem	dočasného	
uložení	 stavebního	 materiálu	 po	 dobu	 výstavby	 RD	 na	 po-
zemku	parc.	č.	788	s	panem	J.	V.	za	cenu	2	Kč/m2/rok.	Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy.	

Rada odkládá:  
•	 vyřízení	žádosti	paní	G.	C.	o	odkupu	pozemku	parc.	č.	5237	

v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	na	další	jednání	rady	obce.	
Rada	obce	ukládá	zpracovat	vizualizaci	komunikace	u	více-
účelového	 hřiště	 k	 případné	 realizaci	 v	 budoucím	 období.		
Rada	obce	ukládá	projednat	s	žadatelkou	na	základě	zpra-
cované	 vizualizace	 další	 možnosti	 odkupu	 nebo	 směny	 při-
lehlých	pozemků.	

Rada ukládá:  
•	 zveřejnit	 záměr	 pronájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5119/1	

v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	38	m2;
•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	pozemku	parc.	č.	1332	v	k.	ú.	a	obci	

Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	69	m2;
•	 zveřejnit	záměr	pronájmu	části	pozemku	parc.	č.	4529	v	k.	ú.	

a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	1	m2;
•	 předložit	 opětovnou	 žádost	 manželů	 B.	 o	 prodej	 pozemku	

parc.	č.	1332	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	z	důvodů	nut-
nosti	výstavby	parkovacího	stání	na	nejbližším	zastupitelstvu	
obce.	

Rada bere na vědomí:
•	 návrh	 a	 zprávu	 o	 výsledku	 hospodaření	 obce	 za	 rok	 2019	

zaslaný	 Krajským	 úřadem	 ZK,	 odborem	 interního	 auditu	
a	 kontroly,	 Kontrolním	 oddělením.	 Rada	 obce	 ukládá	 za-
řadit	 zprávu	 o	 výsledku	 hospodaření	 obce	 za	 rok	 2019	 do	
závěrečného	účtu	za	rok	2019.	Rada	obce	ukládá	předložit	
Zápis	č.	157/2019/EKO	z	celkového	přezkoumání	hospoda-
ření	obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	rok	2019	k	projednání	na	
zastupitelstvu	obce	v	měsíci	červnu;

•	 žádosti	 o	 poskytnutí	 půjčky	 z	 Fondu	 bydlení	 pro	 rok	 2020	
v	celkové	výši	850	000	Kč.	Rada	obce	ukládá	zajistit	do	ter-
mínu	jednání	zastupitelstva	obce	vyjádření	banky	a	katastrál-
ního	úřadu	k	žádosti	paní	Z.	V.	Rada	obce	ukládá	předložit	
žádosti	o	poskytnutí	půjčky	z	Fondu	bydlení	pro	rok	2020	ke	
schválení	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.	

Dne 22. 6. 2020 se konalo 41. zasedání rady 
Rada schvaluje:
•	 Rozhodnutí	zadavatele	o	výběru	dodavatele	na	stavební	prá-

ce	„Prodloužení	místní	komunikace	ul.	U	Svatých,	Ostrožská	
Nová	Ves“.	Nabídku	 s	nejnižší	 cenou	ve	 výši	 8	 182	271	Kč	
vč.	DPH	předložila	firma	STRABAG	a.	s.,	Kačírkova	982/4,	
Praha.		Rada	obce	rozhodla	o	přidělení	zakázky	firmě	STRA-
BAG	 a.	 s.,	 Kačírkova	 982/4,	 Praha	 za	 cenu	 8	 182	 271	 Kč	
vč.	DPH.	Rada	obce	ukládá	vyzvat	firmu	k	předložení	čisto-
pisu	Smlouvy	o	dílo.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	
smlouvy	o	dílo;

•	 poskytnutí	nepeněžního	daru	ve	výši	2	000	Kč	pro	DDM	Ve-
selí	nad	Moravou	paní	Blance	Vaníčkové,	která	v	obci	pořádá	
v	termínu	20.–24.	7.	2020	příměstský	tábor;

•	 žádost	Římskokatolické	farnosti	Ostrožská	Nová	Ves,	Dědi-
na	152,	Ostrožská	Nová	Ves	o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	
obce	ve	výši	50	000	Kč	na	modernizaci	pohonů	zvonů	a	věž-
ních	hodin	v	kostele	sv.	Václava	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Rada	
obce	pověřuje	starostku	podpisem	veřejnoprávní	smlouvy;

•	 podpis	Smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	pozemcích	parc.	
č.	 5093/1	 a	 5096	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Dědi-
na,	 Sportovní,	 Hlaváček,	 kabelové	 vedení	 NN,	 uzemnění	
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a	kabelová	skříň	za	cenu	49	368	Kč	vč.	DPH	se	společností	
E.ON	Distribuce,	a.s.,	F.	A.	Gerstnera	2151/6,	České	Budějo-
vice.	Rada	obce	pověřuje	starostku	podpisem	smlouvy;

•	 Pachtovní	 smlouvu	č.	127/2020	na	pozemky	v	k.	ú.	Kvačice	
obce	Uherský	Ostroh	za	cenu	3	500	Kč/ha.	Rada	obce	pově-
řuje	starostku	podpisem	smlouvy.	

Rada bere na vědomí:  
•	 žádost	o	součinnost	a	výzvu	k	doložení	dokladů	v	rámci	revi-

ze	katastru	nemovitostí	k.	ú.	Chylice	zaslanou	Katastrálním	
úřadem	pro	Zlínský	kraj,	Katastrálním	pracovištěm	Uherské	
Hradiště,	Svatováclavská	568,	Uherské	Hradiště.		Rada	obce	
ukládá	Obci	Ostrožská	Nová	Ves	spolupracovat	s	katastrál-
ním	úřadem	při	provádění	revize	údajů	katastru	v	k.	ú.	Chyli-
ce	a	zpracování	požadovaných	podkladů;

•	 výzvu	k	realizaci	adaptačních	opatření	v	souvislosti	s	bojem	
proti	 suchu	předloženou	ministrem	životního	prostředí	Ri-
chardem	Brabcem;

•	 zpětvzetí	žádosti	o	odkoupení	pozemku	parc.	č.	1332	v	k.	ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	předložené	P.	a	O.	B.	Rada	obce	

ukládá	vyvolat	společné	jednání	s	dotčenými	a	najít	společně	
řešení	užívání	pozemku	parc.	č.	1332	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves;

•	 podnět	pana	A.	K.	k	prověření	dodržování	právních	předpi-
sů	obecním	úřadem	na	úseku	samostatné	působnosti.	Rada	
obce	ukládá	předložit	podnět	na	nejbližším	jednání	zastupi-
telstva	obce;

•	 Uznání	dluhu	sepsané	se	 spolkem	TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	
z.	s.,	Nádražní	970,	Ostrožská	Nová	Ves	na	částku	60	000	Kč	
za	 úhradu	 odměn	 za	 údržbu	 areálu	 kanoistiky.	 Rada	 obce	
ukládá	předložit	Uznání	dluhu	s	návrhem	na	prominutí	dlu-
hu	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.	

Rada ukládá:  
•	 předložit	na	nejbližším	 jednání	zastupitelstva	obce	nabídku	

Úřadu	pro	zastupování	státu	ve	věcech	majetkových	na	pro-
dej	pozemku	parc.	č.	5303	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
za	cenu	7	600	Kč.	

Monika Pleváková

Kulturní akce
Červenec
28.	7.	 	Beseda	o	Knize	novoveských	vinohradů	1574–1663	

/	Společenský	sál

Září
12.–13.	9.		Slovácké	slavnosti	vína	o	otevřených	památek	
25.–27.	9.		Novoveské	hody	s	právem

Říjen
10.	10.		 Rošáda	/	Společenský	sál	
25.	10.		 Svaté	neřesti	/	Společenský	sál

Jak se daří realizovat naplánované akce
Druhé	čtvrtletí	letošního	roku	máme	za	sebou	a	i	přes	kom-

plikace	způsobené	koronavirovou	pandemií	 zahájené	 investič-
ní	akce	pokračují	dle	plánovaného	harmonogramu.	I	když	nás	
čeká	nelehké	období,	ve	kterém	obec	pocítí	ekonomické	dopady	
vládních	opatření	předchozích	měsíců,	přesto	to	nezastaví	rea-
lizaci	 zbývajících	naplánovaných	akcí	 letošního	 roku.	Všechny	
investiční	akce	díky	úsporám	z	minulých	 let	budou	v	 letošním	
roce	zrealizovány.

V	 měsících	 dubnu	 až	 červnu	 letošního	 roku	 pokračovaly	
práce	 na	 dokončení	 víceúčelového	 hřiště,	 inženýrských	 sítí	 –
připojení	 vodovodní	přípojky,	 elektrické	energie	a	kanalizace.	
V	současné	době	probíhá	kolaudační	řízení	hřiště,	dovybavení	
zázemí	hřiště	a	vše	bude	na	konci	prázdnin	připraveno	k	užívaní	
pro	potřeby	školy	a	pro	veřejnost.	Zbudování	víceúčelového	hři-
ště	bylo	ukončeno	po	mnoha	letech.	První	práce	na	projektové	
dokumentaci	vybudování	hřiště	se	datují	již	v	roce	2006.	Vzhle-
dem	k	tomu,	že	se	nepodařilo	po	mnoha	pokusech	získat	dotaci	
na	vybudování	hřiště,	zastupitelstvo	obce	v	roce	2017	rozhodlo	
o	realizaci	díla	z	obecních	
prostředků.	 Nakonec	 se	
podařilo	 akci	 zrealizovat	
z	 finančních	 prostřed-
ků	 obecního	 rozpočtu	
ve	 dvou	 etapách	 v	 letech	
2018–2020	 v	 celkové	 výši	
13,	5	mil.	korun.	Slavnost-
ní	 otevření	 víceúčelového	
hřiště	nás	čeká	na	začátku	
školního	 roku,	 jak	 jinak	
než	 za	 přítomnosti	 žáků	
naší	školy.	Dále	se	v	letoš-
ním	 roce	 podařilo	 zreali-
zovat	 přístupový	 chodník	

na	 ulici	 Lhotská,	 který	 slouží	 nejen	 jako	 přístupový	 chodník	
k	víceúčelovému	hřišti.

Z	dalších	plánovaných	akcí	letošního	roku	byla	rekonstrukce	
kanalizace	v	ulici	Dolní	od	zdravotního	střediska	po	ulici	Lhotská,	
která	byla	zahájena	v	měsíci	dubnu.	Akce,	díky	realizující	firmě	
PROMONT	Uherské	Hradiště	s.	r.	o.	a	dobrému	počasí,	probí-
hala	dle	plánovaného	časového	harmonogramu	a	byla	na	začátku	
července	dokončena.	V	první	dekádě	měsíce	července	navázala	
firma	STRABAG	a.	s.	s	realizací	opravy	komunikace	ve	zmiňo-
vané	části	ulice	Dolní.	Pokud	vše	dobře	dopadne	a	nenastanou	
žádné	komplikace	při	realizaci	místní	komunikace,	měla	by	být	
tato	akce	dokončena,	jak	se	říká	v	naší	obci	„do	hodů“.

V	polovině	měsíce	července	bylo	dokončeno	výběrové	řízení	
a	je	znám	zhotovitel	nové	místní	komunikace	v	ulici	U	Svatých.	
S	realizací	místní	komunikace	bude	započato	v	polovině	prázd-
nin.	Práce	by	měly	být	dokončeny	do	konce	měsíce	října.	Mladí	
obyvatelé	této	ulice	se	tak	konečně	dočkají	nové	cesty,	chodníku	
a	veřejného	osvětlení.
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Jsme	si	vědomi	toho,	že	všem	občanům	v	daných	 lokalitách	
způsobují	 probíhající	 práce	 na	 budování	 kanalizace,	 místní	 ko-
munikace	 a	 nových	 chodníků	 značné	 komplikace,	 ale	 musíme	
vydržet	a	věřit	tomu,	že	výsledek	bude	stát	za	to.	Všechny	občany,	
především	ty,	kteří	v	těchto	částech	obce	bydlí,	prosíme	o	trpěli-
vost	a	shovívavost	při	realizaci	těchto	akcí.

Realizujícím	firmám	popřejme	hodně	zdaru,	sil	a	spoustu	slu-
nečných	dnů,	aby	se	jim	podařily	akce	dokončit	ve	stanovených	
termínech	ke	spokojenosti	všech	občanů.	Také	jim	a	všem	občanů	
přejeme	krásné	období	prázdnin,	dovolených	a	období	odpočin-
ku,	abychom	načerpali	spoustu	sil,	které	budeme	po	létě	určitě	
všichni	potřebovat…

Jaroslava Bedřichová

Vzpomínka na 75. výročí osvobození naší obce
27.	 dubna	 2020	

se	 konal	 pietní	 akt	
k	 75.	 výročí	 osvobo-
zení	 naší	 obce	 ru-
munskou	 armádou	
od	 konce	 II.	 světové	
války	 v	 parku	 Hrdi-
nů.	Tak	jako	města	či	
vesnice,	 i	 jejich	 sta-
rostové	 a	 místosta-
rostové	 uctili	 památ-
ku	 osvobození	 jen	
bez	 účasti	 veřejnosti	
z	 důvodů	 pande-
mie.	 A	 proto	 taktéž	
v	 době	 koronavirové	
krize	 položili	 věnec	
k	 pomníku	 padlým	
starostka	 obce	 Jaro-
slava	Bedřichová,	místostarosta	Jaromír	Lažek	a	místostaros-
ta	Marek	Jurásek.	Uctili	památku	všech,	kteří	položili	životy	
ve	II.	světové	válce	při	osvobozování	naší	obce	a	naší	vlasti	od	
fašistického	Německa.

Paní	starostka	měla	na	slavné	výročí	nachystaný	program,	aby	
oslavy	byly	důstojné.	Letos	se	nezúčastnili	ostatní	zastupitelé	obce,	
škola,	hasiči,	občané	a	hlavně	dechová	hudba	Novovešťanka.

Nezapomínejme	na	tuto	těžce	získanou	svobodu.
Miroslava Vajdíková

Františku, vzpomínáme
Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
 jen bolest se nedá zapomenout.

Je	to	neuvěřitelné	a	nechce	se	nám	věřit,	že	už	pan	František	
Koryčanský	mezi	námi	není.	Odešel	bez	jediného	slovíčka	roz-
loučení….	Ani	jsme	mu	nemohli	poděkovat	za	ty	dlouhé	roky,	
kdy	svojí	hrou	na	varhany	doprovázel	všechny	akce	Sboru	pro	
občanské	záležitosti	v	Ostrožské	Nové	Vsi	–	ať	 to	byly	svatby,	
vítání	občánků,	setkání	spolužáků,	zlaté,	diamantové	a	kamen-
né	svatby,	či	při	nástupu	prvňáčků	do	základní	školy.	Nebo	jak	
krásně	vyhrával	na	každoročním	setkání	se-
niorů,	kde	si	zúčastnění	občané	rádi	zazpívali	
i	zatančili.	Pod	jeho	vedením	děvčata	–	zpě-
vačky	dovedly	potěšit	svým	zpěvem	všechny	
přítomné	a	nejedna	slzička	všem	ukápla.

Vzpomínáme	na	něj	s	velkou	láskou,	kdy	do	Sboru	pro	ob-
čanské	záležitosti	v	Ostrožské	Nové	Vsi	nastoupil.	Je	tomu	již	
přes	20	let.	Byl	vždy	velmi	milý,	společenský,	usměvavý,	vždycky	
si	rád	se	všemi	členy	sboru	popovídal	a	potěšil	je	krásnou	písnič-
kou,	nebo	když	jsme	se	jednou	za	rok	všichni	scházeli,	povídali	
si,	plánovali	akce	sboru	na	další	rok,	bavili	a	smáli	se.

Život	 je	ale	velmi	 těžký	a	zdraví	člověka	 je	velmi	důležité.	
Odešel	ve	46	letech,	ale	v	našich	vzpomínkách	bude	žít	i	nadále.

Nikdy na Tebe nezapomeneme a touto cestou Ti moc a moc 
děkujeme.

Členové SPOZ v Ostrožské Nové Vsi
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Letošní výročí farnosti
Na	každý	rok	připadá	nějaké	výročí	nebo	jubileum,	někte-

rá	zapadnou,	jiná	jsou	podnětem	k	velké	oslavě.	V	roce	2020	
si	novoveská	farnost	připomíná	několik	historických	událostí.

Na	prvním	místě	je	to	250	let	novoveského	kostela.	Bylo	
to	v	roce	1770,	kdy	byl	zbořen	starý	zchátralý	gotický	koste-
lík	 na	 novoveském	 hřbitově	 a	 začalo	 se	 se	 stavbou	 kostela	
dnešního,	na	místě,	které	se	tehdy	zdálo	vhodnější.	Jak	hlá-
sá	pamětní	deska	u	vchodu,	byl	kostel	 zbudován	 stavitelem	
Wisterem,	 nákladem	 knížete	 Lichtenštejna,	 prací	 farníků	
novoveských	a	chylických	a	zásluhou	lokálního	kaplana	Jana	
Vykoukala.	V	roce	1970,	kdy	byla	provedena	generální	opra-
va	kostela,	pořízeny	nové	zvony,	dokonce	bylo	biřmování,	se	
omylem	slavilo	výročí	farnosti,	ale	ve	skutečnosti	to	bylo	vý-
ročí	kostela.

Výročí	farnosti	také	letos	máme.	Víme,	že	farnost	vznikla	
na	konci	15.	 století,	 ve	druhé	polovině	následujícího	 století	
přešla	do	rukou	luteránů,	pak	kalvínů	a	po	roce	1620	ji	Lich-
tenštejnové	zrušili.	V	roce	1751	bylo	v	Nové	Vsi	založeno	lo-
kální	kaplanství	(nejprve	expozitura	a	později	kuracie)	a	po	
sto	 letech	 lokální	kaplan	Martin	Marek	usiloval	o	povýšení	

na	skutečnou	farnost,	což	už	byla	sice	formální	záležitost,	ale	
přece	jen	důležitá.	Dekretem	ministerstva	kultu	a	vyučování	
č.	10945	z	26.	července	1855	byla	novoveská	duchovní	sprá-
va	povýšena	na	farnost.	Martin	Marek	byl	pak	19.	září	1855	
v	Olomouci	investován	za	prvního	novoveského	faráře.

Třetí	výročí	se	týká	dnešního	novoveského	faráře	P.	Jana	
Žaludy,	 který	 28.	 června	 2020	 oslavil	 40.	 výročí	 kněžského	
svěcení.	 Narodil	 se	 19.	 února	 1954	 v	 Ostravě	 –	 Vítkovicích	
a	28.	června	1980	přijal	z	rukou	Josefa	Vrany,	biskupa	–	apo-
štolského	 administrátora	 olomouckého,	 kněžské	 svěcení.	
Nějakou	dobu	byl	členem	řeholní	společnosti	salesiánů,	pak	
diecézním	 knězem.	 Jako	 novokněz	 nastoupil	 do	 Luhačovic	
jako	kaplan,	po	 téměř	dvou	 letech	přešel	do	Kroměříže	do	
farnosti	Panny	Marie,	kde	byl	jeho	„šéfem“	kapitulní	děkan	

Jan	 Bartek,	 nivnický	 rodák	 z	 proslulé	 hudebnické	
rodiny.	 Jako	 excurrendo	 administrátor	 spravoval	
malou	farnost	Zlobice.	Od	1.	července	1984	byl	ad-
ministrátorem	v	Uherském	Ostrohu.	Tehdy	dojížděl	
do	naší	farnosti	a	byl	ku	pomoci	panu	kanovníkovi	
Otakaru	 Holubovi	 v	 posledním	 roce	 jeho	 života,	
tak	se	vytvořila	první	pouta	a	vazby	k	naší	farnosti.	
Rok	spravoval	i	farnost	Domanín	a	v	roce	1993	byl	
krátce	 děkanem	 uherskohradišťského	 děkanátu.	
Dalšími	zastávkami	byly	farnosti	Zlín	(1993–1998)	
jako	administrátor	a	pak	farář,	navíc	nějakou	dobu	
spravoval	 i	 farnosti	 Březnice	 a	 Bohuslavice,	 od	

1.	července	1998	byl	administrátorem	a	pak	farářem	v	Hroz-
nové	 Lhotě.	 S	 platností	 od	 1.	 července	 2019	 byl	 ustanoven	
farářem	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Je	bezpochyby	přáním	všech,	
aby	jeho	působení	v	naší	obci	a	farnosti	bylo	k	duchovnímu	
prospěchu.

Vladimír Teťhal
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Víkend otevřených památkových domků
Ostrožská	Nová	Ves	se	zatím	přihlásila	k	otevření	památko-

vých	 domků	 každoročně,	 a	 tak	 i	 letos	 byly	 domky	 připraveny	
k	prohlídce.	Tento	rok	byla	akce	pořádána	agenturou	Slovácko	
zasažena	–	jako	vše	ostatní	–	nepříznivou	situací	všude	přítom-
ného	koronaviru.	Obvykle	bývá	termín	o	prvním	červnovém	ví-
kendu,	letos	se	posunul	na	27.	a	28.	června.

Návštěvníky	vítal	před	vraty	dřevěný	šohaj	ve	slamáku	a	kroji	
a	naše	pojízdná	koza	Ryngla.	,,Bárs	gde	majů	stejné	staré	věci,	
ale	kozu	nemajů	nigde!“,	hlásila	rozesmátá	návštěvnice	v	odpo-
ledním	horkém	ovzduší.

V	 sobotu	 moc	 hostů	 nepřišlo,	 ale	 ti,	 co	 se	 zastavili,	 tak	 ti	
stáli	za	 to!	Nejzajímavější	byli	manželé	s	vnoučaty,	kteří	si	při	
vycházce	po	obci	zašli	na	domky.	Po	prohlídce	si	děti	začaly	hrát	
s	množstvím	,,haraburdí“,	co	stojí	a	leží	na	dvoře	pod	přístřeš-
kem,	babička	je	nestačila	chytat.	A	pán	začal	vyprávět.	Při	příle-
žitostných	hovorech	se	občas	dovídám	,,aj	to,	co	nechcu	vědět“,	
ale	tohle	bylo	něco	nevídaného.	Jak	zajímavě	vyprávěl	o	sesta-
vování	rodokmenu,	hledání	dávno	zapomenutých	předků	v	ma-
trikách,	o	tom,	jak	členové	rodu	získávali	a	přicházeli	o	grunty,	
měnili	svá	jména	i	příjmení	a	důvody,	proč	k	tomu	došlo.	
Vyprávěl	o	hledání	předků	padlých	během	1.	světové	vál-
ky,	o	Slováckých	brigádách.	Byla	radost	poslouchat,	s	ja-
kým	zaujetím	a	hlubokými	poznatky	vyrukoval.	Navenek	
vypadal	jako	introvert,	ale	o	svých	„životních	potěšeních“	
hovořil	s	nelíčeným	zájmem.	Obdivuhodné!

Jiní	 manželé	 přijeli	 na	 historické	 zelené	 vojenské	
„sajdkáře“	 z	 2.	 světové	 války.	 Pán	 v	 maskáčích	 a	 všemi	
doplňky	v	zelené	barvě,	v	zelené	helmě,	i	boty	měl	nastří-
kané	na	zeleno.	Byl	dokonalý.

V	neděli	přišlo	daleko	víc	návštěvníků.	Z	Hradce	Krá-
lové,	 Rudné	 u	 Prahy,	 Brna,	 Bratislavy,	 Čachtic	 (přijely	
dvě	dámy	na	kole),	z	Ostravy,	a	dokonce	až	z	Kalifornie.	
Zastavili	se	jak	zvědavci,	tak	běžní	návštěvníci,	ale	i	od-
borníci.	Jedna	dívčina	studující	etnografii	píše	diplomo-
vou	práci,	a	tak	setrvala	hodně	dlouho	a	kladla	řadu	za-
svěcených	otázek.

Všechny	exponáty	(mimo	sporák)	jsou	dary	Novoveš-
ťanů	 či	 příznivců	 starších	 časů.	 Nikdy	 nezapomenu	 při	

prohlídkách	 všem	 dárcům	 poděkovat	 za	 tak	 cenné	 dary.	 Těší	
mě,	 že	 i	 v	 této	 technicky	 pokročilé	 době	 jsou	 lidé,	 kteří	 mají	
rádi	věci	a	prostory,	jež	nás	provázely	v	průběhu	našeho	života.	
„Slamník!	Na	tom	jsem	spával	celou	vojnu!“,	komentoval	pro-
hlídku	pán	ze	Lhoty.

Všichni	 hosté	 bezvýhradně	 obdivovali	 to,	 jak	 naše	 domky	
využíváme.	 Oceňovali	 nejen	 historické	 artefakty,	 ale	 hlavně	
poskytování	 všech	 prostor	 domků	 široké	 veřejnosti.	 Denně	 se	
scházejí	členové	různých	organizací,	spolků	i	zájmových	skupin	
na	„domečku“,	aby	diskutovali,	radili	se,	pracovali,	zpívali,	hráli,	
tančili,	plánovali	nebo	se	jen	bavili.

Buďme	rádi,	že	takové	prostory	máme	a	můžeme	je	v	plné	
míře	využívat.	Na	zvědy	se	letos	vypravili	i	mladí	Kunovjané.	Ti	
nám	náš	domek	přímo	závidí.	Prý	mají	malý	„krcálek“,	ale	už	
pracují	na	vylepšení.

Tak	věřme,	že	časy	karantény	máme	úspěšně	za	sebou	a	naše	
setkávání	na	domku	se	začnou	postupně	obnovovat	a	všichni	si	
je	budeme	užívat	jako	dřív.

Anna Řezáčová

ZE ŽIVOTA OBCE

Nová kniha o Nové Vsi
Koncem	 června	 byla	 v	 kruhu	 přátel	 a	 známých	 představena	

Kniha	novoveských	vinohradů	1574–1663.	Je	to	edice	úřední	kni-
hy	 vedené	 na	 ostrožském	 zámku	 a	 zachycující	 vlastnické	 změny	
vinohradů	v	tehdejším	novoveském	katastru,	a	sice	v	Psinkách,	Ko-
runách,	Kolébkách	a	Starých	horách.	Vznik	knihy	spadá	do	roku	
1596,	ale	zápisy	zachycují	i	minulý	stav	až	k	roku	1574.	Jde	o	uni-
kátní	pramen	v	mnohém	ohledu.

Nejvíce	bude	zajímat	genealogy.	Z	roku	1592	se	zachoval	urbář	
ostrožského	panství,	který	obsahuje	jména	hospodářů	v	Nové	Vsi	

a	v	Chylicích	v	tom	roce	a	byl	pu-
blikován	v	novoveské	monografii	
z	 roku	 2001.	 Další	 seznam	 oby-
vatel	 máme	 z	 roku	 1658	 a	 ma-
triky	 začínají	 až	 rokem	 1667.	
Mezitím,	především	v	důsledku	
třicetileté	války,	došlo	k	výmě-
ně	 obyvatelstva,	 jak	 popisuje	
historický	 úvod	 ke	 zmíněné	
edici.	 Kniha	 novoveských	
vinohradů	 tedy	 zachycuje	
tuto	 výměnu	 a	 vznik	 Nové	
Vsi	 stojící	 na	 rodech,	 které	
dnes	 chápeme	 jako	 tradiční	

novoveské.	Je	zde	přesně	zachycen	vznik	rodu	Šálků,	první	zprávy	
o	Botcích,	Bočcích,	Jeléncích,	lze	téměř	zrekonstruovat	rodokmen	
Zalubilů	nebo	Húsků.

Kniha	je	zajímavá	i	z	hlediska	regionální	historie.	Ukazuje	na-
příklad,	že	dnes	významný	rod	Cmolů	v	Dolním	Němčí	nebo	Lako-
silů	v	Bzenci	má	původ	v	Nové	Vsi.

Na	své	si	přijde	zájemce	o	vývoj	jazyka	a	nářečí,	vedle	sebe	figu-
ruje	humanistická	čeština	s	prvky	dnes	vnímanými	jako	nemorav-
ské,	české,	a	počátky	našeho	novoveského	nářečí.

Čtenář	se	nezačte	do	knihy	jako	do	románu,	ale	může	vnímat	
množství	drobných	příběhů,	nad	jakými	by	zajásal	spisovatel	Zik-
mund	Winter,	 ale	může	 také	zvolna	 rozplétat	předivo	demogra-
fické	proměny	Nové	Vsi	a	doslova	objevovat	nejstarší	osudy	svých	
předků.

Vydaní	 knihy	 je	 zásluhou	 Ing.	 Antonína	 Kusáka,	 který	 origi-
nální	text	nafotografoval	v	Moravském	zemském	archivu,	 jde	asi	
o	čtyři	stovky	folií,	čili	stran,	a	přepsal,	protože	text	není	v	originále	
psán	latinkou,	ale	něčím,	co	asi	na	obrazové	dokumentaci	čtenář	
označí	 za	 šílené	klikyháky.	Několikaletá	práce	 se	ale	dotáhla	do	
konce	a	grafik	Vladimír	Šopík	dal	publikaci	elegantní	podobu,	tak-
že	ty,	kteří	nechtějí	 tolik	zkoumat	historii,	může	kniha	zaujmout	
jako	vhodný	dárek	pro	ty,	kteří	už	ve	své	obci	nežijí.

Vladimír Teťhal
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Různé

Projekt Děti na startu - novinka
Jedná	 se	 o	 projekt	 všeobecné	 pohybové	 přípravy	 dětí	

předškolního	a	mladšího	školního	věku	(4	do	9	let),	zaměře-
ný	na	 rozvoj	 základní	pohybové	motoriky,	koordinace,	ob-
ratnosti,	rychlosti	a	síly.	Děti	se	učí	formou	her	ovládat	své	
tělo,	správně	běhat,	skákat,	padat,	chytat	a	házet	míč,	udělat	
kotrmelec	a	další	dovednosti.	Navíc	získají	základ	pro	celo-
životní	vztah	k	pohybu,	sportu	a	aktivnímu	trávení	volného	
času.	Všechny	děti,	 které	 se	budou	účastnit	 kurzu	Děti	na	
startu,	dostanou	tričko	Dětí	na	startu	a	sportovní	deníček.	
Samozřejmostí	je	také	pojištění	dětí.	V	novém	školním	roce	
2020/21	 budeme	 zahajovat	 kurzy	 Děti	 na	 startu	 v	 rámci	
kroužků	DDM.	DDM	Pastelka	Uh.	Ostroh	je	registrovaným	
střediskem	Děti	na	startu,	které	má	působnost	po	celé	ČR.

Keramika na DDM Pastelka
Součástí	 nabídky	 zájmových	 kroužků	 domu	 dětí	 a	 mlá-

deže	 je	 také	 keramika,	 a	 to	 hned	 pro	 několik	 různých	 vě-
kových	skupin.	Pro	předškolní	děti	jsme	letos	otevřeli	kurz	
jak	 na	 Pastelce,	 tak	 i	 v	 Základní	 škole	 v	 Ostrožské	 Nové	
Vsi.	 V	 něm	 se	 zábavnou	 formou	 účastníci	 seznámí	 se	 zá-
klady	 a	 jednoduchými	 principy	 vytváření	 z	 keramické	 hlí-
ny,	 velkou	 škálou	 barevných	 glazur	 a	 materiálů	 a	 kromě	
úkolů,	které	 jsou	pro	ně	připraveny,	dostane	velký	prostor	

jejich	vlastní	dětská	tvořivost.	Výhodou	kroužku	na	Domeč-
ku	 v	 Uherském	 Ostrohu	 je	 možnost	 vyzkoušet	 si	 práci	 na	
hrnčířském	 kruhu,	 který	 je	 součástí	 našeho	 keramického	
koutku,	o	čemž	se	přesvědčili	nejen	naše	keramické	děti,	ale	
i	 ti,	 kteří	 se	 zúčastnili	 programu	 jarních	 nebo	 podzimních	
prázdnin.

Začátečnické	kurzy	máme	také	i	pro	žáky	prvního	stup-
ně,	 stejně	 jako	 pokročilejší	 úroveň,	 kterou	 vyučujeme	 na	
základních	školách	v	Moravském	Písku	i	v	Ostrožské	Nové	
Vsi.	 Pro	 všechny	 děti	 každoročně	 připravíme	 litý	 zvonek	
s	hrníčkem,	který	si	podle	vlastního	vkusu	ozdobí	barevnými	
glazurami,	nebo	zažíhacími	obtisky.

V	kroužku	pro	starší	pokročilé	děti	z	Ostrožské	Nové	Vsi	
(2.	 stupeň)	 jsme	 letos	nově	zakoupili	porcelánovou	hmotu	
a	sádrové	formy,	které	jim	umožňují	vytvářet	drobné	před-
měty	 denní	 potřeby,	 jako	 jsou	 hrníčky	 různých	 velikostí	
a	tvarů,	misky,	vázička	nebo	dekorativní	maska	na	zeď.	Je-
jich	 nápaditost	 se	 naplno	 rozvinula	 při	 uplatnění	 několika	
odstínů	probarvovaného	porcelánu	a	jejich	vzájemnou	kom-
binací	a	vrstvením.	Společně	s	glazurovou	dekorací	v	podo-
bě	zažíhacích	obtisků	si	domů	odnášeli	keramické	výrobky	
téměř	profesionální	úrovně.	I	do	budoucna	chceme	rozšiřo-
vat	 ve	 výuce	 nabídku	 netradičních	 keramických	 materiálů	
a	technik,	které	v	běžných	kurzech	keramiky	nenajdete.

Pastelkové zpravodajství

Co nás čeká

Nabídka kroužků na nový školní rok 
2020/2021

DDM	 Pastelka	 připravuje	 na	 nový	 školní	 rok	 2020/2021	
mnoho	zajímavých	kroužků	a	kurzů	pro	předškolní	děti,	děti	
školou	povinné	a	dospělé.	V	nabídce	zájemci	naleznou	jak	již	
své	oblíbené	a	tradiční	kroužky	a	kurzy,	tak	i	úplné	novinky.	
Níže	uvádíme	stručný	přehled	kroužků	dle	jednotlivých	oddě-
lení.	Na	webových	stránkách	DDM	Pastelka	www.ddmpastel-
ka.cz	si	pak	můžete	v	srpnu	prohlédnout	kompletní	nabídku.

S	novým	školním	rokem	připravujeme	i	nový	systém	podá-
vání	přihlášek.	Přihlášky	bude	možné	podat	tradičně	osobně	
na	DDM	Pastelka,	ale	i	snadno	on-line	formou	z	domu.	Vše	
se	 teprve	 připravuje.	 Jakmile	 bude	 hotovo,	 budeme	 vás	 in-
formovat.	

Zápis	do	kroužků	bude	probíhat	v	prvních	dvou	týdnech	
v	září,	tedy	od	1.	do	11.	9.	2020	v	čase	14.00–18.00	hodin.

Nabídka kroužků DDM Pastelka:
Sportovní oddělení:	 Aerobiková	 školička,	 Děti	 na	 startu	 –	
všeobecná	 sportovní	 průprava,	 Gymnastická	 průprava	 MŠ	
a	 ZŠ,	 Školička	 bruslení,	 Aerobik,	 Jóga	 pro	 děti,	 Kung	 Fu,	
Parkour,	 Tenis,	 Stolní	 tenis,	 Trampolínky,	 Jóga,	 Pilates,	 Tai	
Chi.

Společenskovědní oddělení:	 Hudební	 angličtina,	 Maminko,	
vařím!,	Eko-kroužek,	Lego	kroužek,	Veveřáček,	Hokus,	po-
kus	–	Alchymista	2,	PC	kroužek	pro	děti	 s	 tablety,	3Boxem	
a	3Panelem,	Divadélko,	Pojď	hrát	deskovky,	Angličtina,	Mla-
dý	 včelař,	 Rybáři,	 Šití	 pro	 šikovné	 ruce,	 Otevřená	 hernička	
–	nechceš	doma	sedět	sám,	rodiče	jsou	dlouho	v	práci?	Pojď	
mezi	nás.	Máme	zde	počítače,	deskové	hry,	stavebnice,	časo-
pisy…	Můžeš	si	sám	vybrat	anebo	třeba	si	jen	povídat.
Hudebně-taneční oddělení:	Flétničky,	Folklorní	soubor	Roz-
marýnek,	Kytary,	Pěvecký	sbor,	Shuffle	dance,	Bubnování	na	
djembé,	Muzikoterapie,	Muzikohrátky	pro	děti	(1–3	roky).
Estetické oddělení:	Keramika,	Malí	šikulové.	

HLEDÁME NOVÉ EXTERNÍ 
SPOLUPRACOVNÍKY

V	 souvislosti	 s	 přípravou	 zájmových	 kroužků	 pro	 nový	
školní	rok	2020/2021,	rozšířením	a	obohacením	jejich	nabíd-
ky	hledáme	nové	externí	spolupracovníky.

Pokud	se	věnujete	nějaké	zájmové	činnosti	či	koníčku	z	ja-
kékoli	oblasti	a	máte	chuť	předat	svůj	um,	dovednosti,	znalos-
ti,	zkrátka	to,	co	umíte,	co	vás	těší	a	naplňuje,	dětem	či	do-
spělým,	neostýchejte	se	a	kontaktujte	nás	na	tel.:	775	582	885	
nebo	na	e-mailu	reditelka@ddmpastelka.cz.

	 1.–11.	9.	2020	 Zápis	do	kroužků
	 9.	9.	2020		 Mateřské	centrum	Zvoneček	–	zahájení	činnosti
	 10.	9.	2020	 Cvičení	s	kočárky	pro	maminky	(Stollering)	–	ukázková	lekce
	 28.	9.	2020		 Zahájení	činnosti	zájmových	kroužků	DDM	Pastelka
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Odpady v naší obci
Opatření	 stanovená	 jako	 prevence	 proti	 šíření	 nákazy	

Covid-19	 měla	 v	 jarních	 měsících	 letošního	 roku	 velký	 do-
pad	na	organizaci	sběru	a	odvozu	odpadů	z	naší	obce.	Úplné	
uzavření	 našeho	 sběrového	 dvora	 v	 měsíci	 březnu	 a	 dubnu	
způsobilo	velký	problém	občanům	při	jarním	úklidu.	Vedení	
obce	dohodlo	 se	 společností	Sběrné	 suroviny	Uherské	Hra-
diště,	 s.	 r.	 o.,	 že	 občané	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 mohli	 ukládat	
odpad	přímo	v	jejich	provozovně,	ale	přesto	nám	v	okolí	obce	
vnikla	místa	s	nelegálním	ukládáním	odpadu.	Jedná	se	hlavně	
o	 skládkování	 ořezu	 větví	 u	 lesa	 Gramanec	 vedle	 spojovací	
polní	 komunikace	 mezi	 zemědělskými	 farmami.	 Historicky	
bylo	toto	místo	používáno	pro	shromažďování	ořezu	stromů	
pro	výrobu	štěpky,	ale	jak	jsem	zmiňoval	před	rokem,	v	době	
přebytků	 čisté	 štěpky	 z	 jehličnanů	 napadených	 kůrovcem,	
nemá	 dnes	 o	 směsnou	 štěpku	 nikdo	 zájem.	 Během	 letošní-
ho	 jara	 se	zmiňované	místo,	 v	minulosti	obci	vymezené	pro	
ukládání	větví,	stalo	místem	černé	skládky	nejen	pro	občany	
naší	obce,	ale	bohužel	i	pro	občany	blízkého	okolí	(jedná	se	
o	ukládání	na	pozemek	ve	vlastnictví	obce,	ale	také	na	poze-
mek	 soukromého	 vlastníka).	 Mimo	 větve	 zde	 byly	 nalezeny	
bazénové	 technologie,	 sanitární	 technika,	 nábytek,	 stavební	
suť,	bioodpad	a	také	odpad	z	domácností.	Momentálně	pro-
bíhá	 likvidace	 z	 obecních	 prostředků	 a	 obec	 bude	 nucena	
tento	pozemek	oplotit	a	opatřit	výstražnými	cedulkami	s	vy-
sokou	pokutou.	Místo	bude	střeženo	a	žádám	místní	občany,	
aby	respektovali	zákaz	ukládání	ořezu	větví	v	tomto	prostoru.	
Větve	budou	od	občanů	bezplatně	odebírány	pouze	na	sbě-
rovém	 dvoře.	 Kontejner	 na	 bioodpad	 je	 toto	 léto	 přistaven	
pouze	v	 části	obce	Chylice	–	ulice	Na	Hrázi,	protože	na	ul.	
Sportovní	 probíhají	 stavební	 práce	 spojené	 s	 výstavbou	 vý-
robní	haly	a	parkoviště	společnosti	JOKOVA.	V	tomto	roce	
není	v	místě	stavby	prostor	pro	dočasné	stanoviště	kontejne-
ru	na	bioodpad.	Doporučuji	občanům	ukládat	bioodpad	pře-
vážně	do	velkokapacitních	kontejnerů	na	sběrném	dvoře	vždy	
v	časech	otvírací	doby.

Stavební	 odpad	 a	 cihly	 z	 rekonstrukcí	 rodinných	 domů	
budou	odebírány	bezplatně	pouze	v	omezeném	množství	na	
osobu	za	rok.	Odpad	z	bourání	domů	nebude	odebírán,	tento	
odpad	 je	nutné	odvážet	na	skládky	k	 tomu	určené	po	před-
chozí	dohodě	se	správcem	skládky	(nejbližší	skládky	pro	sta-
vební	suť	–	Veselí	nad	Moravou,	Těmice,	Staré	Město).

Našim	partnerem	pro	likvidaci	odpadů	pro	rok	2020	je	spo-
lečnost	Sběrné	suroviny	Uherské	Hradiště,	s.	r.	o.	Upozorňu-
jeme	občany,	že	v	tomto	roce	došlo	ke	zpřísnění	požadavků	
na	kvalitu	jednotlivých	druhů	odpadů	uvedenou	společností.	
Na	sběrový	dvůr	se	ukládá	odpad	pouze	ve	vytříděném	stavu.	
Po	uvolnění	opatření	týkajících	se	pandemie	Covid-19	jsme	si	
všichni	vyzkoušeli,	jak	důležitá	je	správná	organizace	třídění	
a	přebírání	odpadů.	Občan,	který	přiveze	nevytříděný	odpad,	
pouze	 zdržuje	 ostatní,	 kteří	 čekají	 na	 odbavení.	 Pracovník	
vykonávající	 službu	 na	 sběrovém	 dvoře	 není	 povinen	 třídit	
odpad,	pouze	určí,	kam	tříděný	odpad	správně	uložit	a	může	
nevhodný	nebo	nevytříděný	odpad	odmítnout.

Informuji	občany,	že	sběrové	místo	je	uzpůsobeno	hlavně	
pro	 odběr	 všech	 nebezpečných	 odpadů,	 zářivek,	 olejů,	 ba-
rev,	 pneumatik	 a	 elektrospotřebičů.	 Ostatní	 odpady	 se	 dají	
třídit	 i	 likvidovat	 přímo	 v	 blízkosti	 místa	 bydliště	 do	 barev-
ně	 označených	 nadzemních	 kontejnerů	 a	 bezplatně	 sváže-
ných	domovních	popelnic.	V	minulosti	se	bioodpad	nesbíral,	
sloužil	jako	hnojení	do	zahrad	a	ořez	listnatých	stromů	se	po	
zaschnutí	spaloval.	Téma	týkající	se	kompostérů	se	neúspěš-
ně	řešilo	již	v	roce	2015,	v	době	dokončení	stavby	sběrového	
dvora.

Na	 závěr	 děkuji	 všem	 občanům	 za	 ukázněnost	 v	 době	
omezení	 Covid-19,	 věřím,	 že	 drobné	 přestupky	 při	 ukládá-
ní	 odpadu	 na	 černou	 skládku	 byly	 způsobeny	 právě	 tímto	
omezením	a	jsem	přesvědčen,	že	v	letech	budoucích	budeme	
produkovat	méně	odpadů,	než	tomu	bylo	„v	době	tzv.	gene-
rálního	úklidu“	při	omezeních	ostatních	aktivit	v	roce	2020.

Jaromír Lažek

Mateřské centrum Zvoneček
Oznamujeme	 všem	 maminkám	 s	 malými	 dětmi,	 že	 od	

září	 opět	 zahájí	 svou	 činnost	 Mateřské	 centrum	 Zvoneček	
v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi.	 A	 na	 co	 se	 můžete	 těšit?	 Na	 říkan-
ky,	písničky,	 hry	 s	padákem,	překážkové	dráhy,	hry	 rozvíje-
jící	hrubou	 i	 jemnou	motoriku,	 tvoření,	 volné	hraní	a	mno-
ho	dalšího.	První	mateřské	centrum	by	mělo	proběhnout	ve	
středu	9.	9.	2020	v	tradičním	čase	od	9.00	do	11.00	hod.	S	se-
bou	přezůvky,	svačinku,	pití	a	dobrou	náladu.	V	novém	roce	
plánujeme	 i	 několik	 novinek,	 např.	 kroužek	 Muzikohrátky	
pro	děti	ve	věku	1–2	roky	a	2–3	roky	pod	vedením	Romany	
Vaňkové	 v	 Uherském	 Ostrohu.	 Každý	 čtvrtek	 bude	 od	 9.00	
do	11.00	hod.	opět	otevřena	Hernička	pro	volné	hraní	přímo	
na	DDM	Pastelka.	Na	začátku	září	chystáme	také	ukázkové	

hodiny	Stolleringu	–	cvičení	s	kočárky	pro	maminky.	Veškeré	
podrobnosti	o	chystaných	novinkách	se	dozvíte	v	září.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH 
TÁBORECH

Pokud	 jste	 si	 ještě	 nevybrali	 letní	 tábor,	 pak	 neotálejte,	
na	některých	 táborech	 jsou	stále	volná	místa!!!	Podrobnější	
informace	k	níže	uvedeným	táborům	včetně	přihlášky	nalez-
nete	na	https://www.ddmpastelka.cz/tabory.htm.

Přihlášky	lze	odevzdat	osobně	na	DDM	Pastelka	Uherský	
Ostroh,	náměstí	Sv.	Ondřeje	47	nebo	elektronicky	na	e-mail:	
reditelka@ddmpastelka.cz.

Eva Hlůšková



14 profil        www.onves.cz

TÉMA - ODPADY



15www.onves.cz        profil

ŠKOLA

Jaro v mateřské škole
Rádi	bychom	se	s	vámi	na	tomto	místě	podělili	o	zážitky	a	fo-

tografie	z	naplánovaných	a	zajištěných	akcí,	které	měly	v	průběhu	
letošního	jara	v	mateřské	škole	proběhnout.	Např.	tradiční	vyná-
šení	Moreny,	oslava	Velikonoc,	besídka	pro	babičky,	oslava	Dne	
matek,	výšlap	na	Sv.	Antonínek,	canisterapie,	mobilní	planetárium,	
pohádková	představení	v	UH	i	ve	školce,	výlety	do	Vracova	na	do-
mácí	železnici,	do	Kostelan	na	ranč,	indiánská	noc	ve	školce	pro	
předškoláky,	kurzy	plavání	v	Uherském	Hradišti,	oblíbená	zahrad-
ní	slavnost	na	zahradě	MŠ	k	ukončení	školního	roku...

Tyto,	a	další	akce	pro	děti	i	rodiče,	zhatil	Covid	–	19	a	nutná	
opatření	proti	jeho	šíření.	Situace	pro	všechny	nová,	neznámá,	plná	
napětí	a	nejistoty.	16.	března	jsme	museli	mateřskou	školku	uzavřít,	
znovu	jsme	zahájili	provoz	v	omezenějším	režimu	až	25.	května.

Tuto	nepříjemnou	situaci	se	nám	ale	přece	jen	podařilo	využít.	
Kromě	toho,	že	během	uzavření	MŠ	proběhl	zápis	do	školky	pro	
příští	 školní	 rok,	 podařilo	 se	 nám	 uskutečnit	 2	 roky	 plánovanou	
rekonstrukci	 elektrorozvodů	 2.	 poloviny	 mateřské	 školy	 (1.	 část	
rekonstrukce	proběhla	před	2	lety).	Tato	nutná	rekonstrukce	byla	
původně	 naplánována	 na	 letní	 prázdniny,	 kdy	 měla	 být	 školka	
uzavřena	po	dobu	6	 týdnů.	Díky	ochotě	a	nesmírnému	nasazení	
elektrikářů,	zedníků,	malířů,	podlaháře,	ale	 i	všech	zaměstnanců	
mateřské	školy	se	tato	rekonstrukce	uskutečnila	během	nepláno-
vaného	uzavření	MŠ.	Proběhla	rekonstrukce	rozvodů	elektriky	ve	
třídě	„Koťátek“,	„Kuřátek“,	v	kanceláři	 ředitelky	MŠ,	v	 šatnách,	
chodbách	a	přípravnách	jídla	u	zmíněných	tříd.	Bylo	nově	vyma-
lováno,	ve	třídě	„Koťátek“	byla	vyměněna	podlahová	krytina,	byly	

naistalovány	 nové	 klimatizační	 jednotky.	 Díky	 tomu	 jsme	 moh-
li	vyjít	vstříc	rodičům,	kteří	museli	během	uzavření	školky	čerpat	
neplánovanou	 dovolenou.	 Během	 letních	 prázdnin	 přerušujeme	
provoz	MŠ	pouze	na	2	týdny,	kdy	proběhne	ještě	výměna	hlavního	
rozvaděče	elektřiny.

Chtěla	bych	na	tomto	místě	moc	poděkovat	elektro	firmě	pana	
Běloška,	panu	Lukášovi,	Zajícovi	a	ostatním	kolegům	za	malířské	
práce,	panu	Bočkovi,	Soukeníkovi,	Valovi	za	práce	zednické,	panu	
Španělovi	za	podlahářské	práce	a	firmě	Koníček	za	instalaci	klima-
tizace.	Všichni	pracovali	v	době	svého	volna,	o	sobotách	i	nedělích,	
aby	se	vše	stihlo	a	my	mohli	školku	25.	5.	otevřít	dětem.	V	nepo-
slední	 řadě	 děkuji	 paním	 učitelkám,	 paním	 uklízečkám,	 paním	
kuchařkám,	údržbáři	i	pracovníkům	Obecního	úřadu	za	stěhování	
nábytku	a	úklidové	práce	během	stavebních	prací	a	zejména	po	je-
jich	ukončení.	Dalo	nám	to	všem	pěkně	zabrat,	ale	stálo	to	za	to.	
Výsledkem	jsou	čisté,	moderní	prostory,	které	vyhovují	předepsa-
ným	hygienickým	požadavkům,	ale	zejména	dětem	a	pracovníkům	
mateřské	školy.

Chci	zde	poděkovat	i	vám,	rodičům,	za	spolupráci,	trpělivost,	
pochopení	a	vstřícnost	v	souvislosti	s	omezeným	provozem.	Pevně	
věříme,	že	v	budoucnu	nás	podobná	nepříjemnost	nepostihne	a	my	
se	budeme	moci	plně	věnovat	vašim	dětem	a	vynahradit	jim	i	vám	
vše,	o	co	jsme	v	tomto	neobvyklém	období	přišli.

Přejeme	vám	všem	krásné	léto	plné	zážitků,	prožité	v	pohodě	
a	ve	zdraví.

Hana Kocábová

Pasování na školáky
Přece	 jenom	se	nám	v	mateřské	 škole	podařilo	 jednu	akci	

zorganizovat.	Touto	akcí	bylo	pasování	na	školáky.	První	termín	
nám	zhatil	déšť,	ale	všechno	zlé	je	k	něčemu	dobré.	V	druhém	
náhradním	 termínu	 se,	 díky	 dalšímu	 rozvolnění	 hygienických	
opatření,	 slavnostního	 pasování	 mohli	 zúčastnit	 nejen	 rodiče,	
ale	 i	 sourozenci	 a	prarodiče.	 25.	 června	 se	na	 zahradě	mateř-
ské	 školy	 38	 předškoláků	 stalo	 školáky.	 Za	 přítomnosti	 paní	

ředitelky	a	všech	paní	učitelek	děti	pasovala	paní	ředitelka	zá-
kladní	 školy	Alena	Horáková.	Děti	předvedly	 své	nové	aktov-
ky,	za	odměnu	dostaly	vysvědčení,	medaile	a	další	upomínkové	
předměty.	Na	závěr	děti	zazpívaly	společné	písně	a	po	přípitku	
dětským	šampaňským	jsme	se	všichni	vyfotili	a	celou	akci	zakon-
čili	táborákem	s	opékáním	špekáčků.

Kateřina Kusáková

Jak zvládáme distanční vzdělávání na naší škole
Návrat	do	školy	po	 jarních	prázdninách	byl	 letos	neobvyklý,	

plný	napětí	a	nejistoty,	všichni	jsme	byli	zaskočeni	situací	ohledně	
vývoje	nákazy	koronavirem	Covid-19	v	celé	společnosti.	Už	druhý	
den	našeho	pobytu	ve	škole	bylo	vyhlášeno	mimořádné	opatření	
vlády	 a	 od	 středy	 11.	 3.	 2020	 zůstaly	 zavřené	 dveře	 všech	 škol.	
Nikdo	netušil,	co	bude	dál,	jak	dlouho	tato	karanténa	potrvá.	Mu-
seli	jsme	dobře	rozmyslet	a	naplánovat,	jak	bude	další	výuka	pro-
bíhat.	Naším	cílem	bylo	umožnit	vzdělávání	všem	dětem,	 takže	

jsme	dali	přednost	 takovým	nástrojům,	které	 jsou	dětem	doma	
dostupné	a	které	děti	umí	využívat.	Ukázalo	se,	že	tato	strategie	
byla	dobrá.	Do	distančního	vzdělávání	byli	zapojeni	téměř	všich-
ni	žáci.	V	žádném	případě	to	ale	neznamenalo,	že	domácí	výuka	
probíhala	nudným	nebo	nezajímavým	způsobem.	Děti	dostávaly	
úkoly	nejen	na	procvičení	nebo	opakování	učiva,	ale	řešily	zajíma-
vé	a	problémové	úlohy,	vyhledávaly	informace.	Nechyběly	hádan-
ky,	rébusy,	praktické	úlohy	nebo	pokusy.
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Pro	 nás	 učitele	 byla	 tato	 situace	 velká	 výzva.	 Museli	 jsme	
zcela	 změnit	 přístupy	 a	 uvědomit	 si,	 jak	 je	 domácí	 učení	 ná-
ročné.	 Je	 rozdíl	mezi	 výukou	mladších	dětí	a	mezi	 tím,	 jak	 se	
doma	učí	starší	žáci.	Malé	děti	by	si	určitě	neporadily	bez	svých	
rodičů,	kteří	 si	 vyzkoušeli,	kolik	energie	 je	potřeba	na	 to,	aby	
se	děti	něco	naučily.	Pomoc	pro	domácí	výuku	pro	mladší	děti	
určitě	představoval	projekt	České	televize	UčíTelka,	do	kterého	
se	zapojila	naše	kolegyně	Sandra	Holáková.	Přes	televizní	obra-
zovku	tak	pomáhala	usnadnit	učení	nejen	svým	prváčkům,	ale	
i	dětem	v	celé	republice.	Velkou	nejistotu	si	zažili	žáci	devátých	

ročníků,	kteří	dlouho	nevěděli,	jak	bude	vypadat	přijímací	řízení	
na	střední	školy.

Není	 pochyb,	 že	 tato	 situace	 byla	 pro	 všechny	 náročná,	 ale	
v	 mnohém	 byla	 i	 přínosem.	 Rozhodně	 jsme	 se	 všichni	 naučili	
lépe	využívat	digitální	a	 informační	 technologie,	procvičili	 jsme	
se	v	komunikačních	dovednostech,	žáci	si	díky	domácímu	vzdělá-
vání	prověřili	svoji	samostatnost	a	schopnost	organizovat	si	práci.	
V	neposlední	řadě	 jsme	si	všichni	vyzkoušeli,	 jak	umíme	obstát	
v	krizových	situacích.	Věřím,	že	nás	všechny	tato	zkušenost	posílí.

Alena Horáková

Návrat žáků do škol
Návrat	žáků	do	škol	byl	zahájen	12.	5.	2020.	Po	dvou	měsí-

cích	se	mohli	do	školních	lavic	vrátit	žáci	devátých	ročníků,	aby	
se	mohli	připravit	na	přijímací	zkoušky,	které	proběhly	8.	červ-
na.	Návrat	žáků	byl	dobrovolný,	nicméně	z	19	deváťáků	využi-
lo	této	možnosti	16	žáků.	Bylo	vidět,	že	se	snažili	na	přijímací	
zkoušky	co	nejlépe	připravit.

Od	25.	5.	se	vrátili	do	školních	lavic	zpátky	žáci	1.	stupně.	
V	naší	 škole	 se	do	dobrovolné	výuky	 zapojilo	64	%	dětí.	Už	
první	den	bylo	vidět,	že	se	děti	do	školy	těšily.	Návrat	dětí	byl	

podmíněn	 dodržením	 přísných	 hygienických	 předpisů,	 samo-
zřejmostí	se	staly	roušky	nebo	ochranné	štíty,	ve	skupině	moh-
lo	 být	 maximálně	 15	 žáků,	 změnilo	 se	 uspořádání	 třídy,	 aby	
byly	dodrženy	doporučené	vzdálenosti.	Situace	byla	náročnější	
pro	učitele,	nadále	probíhalo	distanční	vzdělávání,	což	bylo	ča-
sově	náročné.	Všichni	se	ale	snažili,	aby	se	co	nejdříve	vrátil	
náš	život	do	normálu	a	žáci	co	nejmíň	pocítili	tuto	mimořád-
nou	situaci.

Alena Horáková

Jak jsme prožili období nouzového stavu
1. A třída

Nikdo	netušil,	co	vše	přinesou	dny	příští	při	vyhlášení	nouzové-
ho	stavu.	Pro	všechny	to	byl	čas	velké	nejistoty.	Zdá	se	však,	že	při-
nesl	i	kousek	čerstvého	vzduchu	do	vzdělávání,	spoustu	pozitivních	
věcí,	které	jsme	se	mohli	naučit	a	prožít.	Pro	prvňáčky	a	jejich	rodi-
če	tento	čas	nebyl	vždy	jednoduchý,	postavili	se	však	k	celé	situaci	
zodpovědně	a	pracovali	na	všech	zadaných	úkolech	velmi	pečlivě,	
dokonce	i	s	nadšením.

V	době,	kdy	jsme	si	přišli	“vzdálení”,	byli	jsme	si	“blízcí”	pro-
střednictvím	„WhatsAppové“	skupiny,	která	sloužila	jako	podpůr-
ná	forma	pro	vzdělávání	na	dálku	a	taktéž	plnila	touhu	po	vzájemné	
komunikaci	a	sdílení	se.	Každý	týden	jsme	se	také	setkávali	online	
přes	Skype,	což	bylo	velmi	přínosné,	neboť	jsme	si	mohli	procvičit	
učivo,	ale	zároveň	se	pozdravit,	vidět	se	tváří	v	tvář.	Abych	trošku	
děti	potěšila,	natočila	jsem	jim	pár	videí	na	YouTube	kanál	s	našim	
třídním	maskotem	Ferdou.	Nechyběly	ani	inspirativní	videa	k	dané	
látce,	kterou	zrovna	děti	probíraly.	Na	konci	týdne	mi	rodiče	dětí	
posílali	splněné	úkoly	včetně	videa	čtení	a	já	jim	tak	mohla	na	dálku	
poskytnout	zpětnou	vazbu.	Dostala	jsem	nádherné	fotky	činností	
a	zprávy	rodičů,	 jak	se	dětem	daří.	Všechny	fotky	 jsem	s	radostí	
uložila,	abychom	měli	společně	po	letech	na	co	vzpomínat.

Na	půdě	školy	jsme	se	s	většinou	dětí	znovu	potkali	25.	května.	
Adaptace	proběhla	velmi	přirozeně,	tak	jako	když	se	shledáváme	

po	letních	prázdninách.	Dlouhé	chvíle	jsme	si	jen	povídali	o	tom,	
jak	kdo	nouzový	čas	doma	prožíval.	Pak	už	jsme	pomalu	začali	pro-
cvičovat,	číst,	psát	a	počítat.	Také	jsme	napsali	dopis	kamarádovi	
Ferdovi,	pracovali	na	projektu	Cestička	do	školy	a	zkoušeli	nejrůz-
nější	pokusy.	Hodně	času	jsme	strávili	venku	a	tam	jsme	přemýšleli	
i	nad	takovými	věcmi,	jako	je	důvěra,	přátelství,	radost,	smutek	aj.	
Byla	jsem	mile	překvapena,	že	děti	těmto	pojmům	rozumí	a	zvládly	
si	o	nich	vyprávět.

Jestli	je	něco,	co	jsem	si	jako	učitelka	z	doby	koronavirové	od-
nesla	nejvíc,	je	zřejmě	ujištění,	že	děti	i	my	učitelé	do	školy	chodíme	
rádi	a	navzájem	se	potřebujeme.	Chci	vyjádřit	vděčnost	a	poděko-
vat	rodičům	za	jejich	vedení	dětí	a	skvělou	spolupráci.

Marta Straková

1. B třída
Ze	školní	výuky	se	stala	výuka	distanční.	Rodiče	ze	dne	na	

den	získali	novou	roli,	a	to	„učitel/učitelka“.	Na	tuto	situaci	ni-
kdo	nebyl	připraven,	a	tak	jsme	společně	hledali	optimální	řeše-
ní.	Na	každý	týden	děti	obdržely	týdenní	plán	s	rozplánovanou	
výukou	den	po	dni	s	přesahy	na	mezipředmětové	vztahy,	zejmé-
na	výtvarnou	a	hudební	výchovu,	pracovní	činnosti	a	prvouku.

S	rodiči	jsme	komunikovali	přes	e-mail,	telefon	a	další	apli-
kace	např.	WhatsApp.	Z	domovů	se	posílala	vyjádření	k	průbě-
hu	domácí	výuky	a	zvládnutí	úkolů	i	fotografie	výrobků	žáků	či	
pracovních	listů	nebo	vypracovaných	stránek	z	učebnic.	Rodiče	
byli	trpěliví	ke	svým	dětem	i	k	paní	učitelce,	která	musela	sklou-
bit	 vedení	 třídy	 a	 vysílání	 v	 televizním	 programu	 „Učí	 Telka“	
v	České	televizi.

Díky	 vzájemné	 podpoře	 se	 nám	 podařilo	 vše	 zvládnout	
a	 nechyběly	 ani	 online	 tripartitní	 schůzky,	 na	 kterých	 jsme	
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společně	 s	 rodiči	 a	 dětmi	 individuálně	 vyhodnotili	 pokrok	
žáka/žákyně	a	domluvili	si	další	cíle,	na	kterých	je	nutné	s	dět-
mi	pracovat.

Děti	čelily	obrovské	výzvě,	musely	se	okamžitě	přizpůsobit	
novým	podmínkám.	Vím,	 jak	pro	nás	dospělé	 je	každá	změna	
v	životě	náročná.	Nouzový	stav	vyžadoval	 rychlou	adaptaci	na	
nečekanou	situaci.	Proces	přizpůsobování	vyžaduje	čas	na	při-
jetí	nových	podmínek,	 smíření	 se	 situací,	 vůli	 a	 sebedisciplínu	
dělat	dosavadní	věci	jinak.	Ale	takový	čas	nebyl,	proto	si	dokážu	

představit,	kolik	energie	dětem	i	rodičům	muselo	období	koro-
naviru	vzít.

Říká	se,	že	překonáním	každé	nepříjemné	situace	člověk	sílí.	
Přeji	všem,	aby	toto	období	v	rodinách	i	v	dětech	zanechalo	vě-
domí,	že	společně	jsou	silní	a	společně	zvládnou	překonat	i	těž-
ká	období.	Závěrem	mi	nezbývá,	než	 smeknout	klobouk	před	
soudržností	rodin,	adaptací	dětí	a	hlavně	trpělivostí	i	spoluprací	
rodičů.	Patří	jim	všem	velké	díky.

Sandra Holáková

2. A třída
Když	jsem	v	březnu	posílala	děti	domů	kvůli	mimořádné	situ-

aci,	která	nastala,	nenapadlo	mě,	že	to	bude	na	tak	dlouhou	dobu.	
Co	nám	tento	čas	přinesl,	záleželo	na	každém	z	nás.	To,	jak	jsme	
uchopili	vzdělávání	na	dálku	a	novou	komunikační	 linii,	se	odví-
jelo	od	osobností	mých	rodičů	a	dětí.	Jedno	však	mělo	společné-
ho	jmenovatele.	Zjistili	jsme,	že	se	navzájem	potřebujeme.	Chtěla	
bych	 touto	cestou	poděkovat	všem	rodičům	mých	žáků	za	 jejich	
čas	a	trpělivost,	kterou	věnovali	svým	dětem.	Vždycky	mne	potěšily	
zprávy	o	tom,	jak	rodiče	s	dětmi	objevovali	cestu	k	učení.	Nejvíce	
mne	 těšily	 zprávy	o	 tom,	 jak	děti	 sportují	a	učí	 se	více	pomáhat	
rodičům	doma.	Právě	nové	povinnosti	a	společně	strávený	čas	dětí	
s	rodiči	mi	přišel	jako	největší	devíza	do	našeho	dalšího	učení.	Když	
se	většina	dětí	 v	květnu	vrátila	do	 školy,	mohli	 jsme	procvičovat	

a	pokračovat	dále,	protože	děti	učivo	zvládly.	Za	to	patří	ještě	jed-
nou	velký	dík	mým	rodičům.

A	jak	prožívaly	tuto	dobu	děti	naší	třídy?
Takto odpovídaly na otázky:	
„Jaký	je	rozdíl	mezi	učením	doma	a	ve	škole?“
„Co	mi	přineslo	vyučování	doma	s	maminkou	a	tatínkem?“
Ve	škole	máme	kamarády	a	doma	ne.	Můžeme	se	tady	zasmát.	

Ve	 škole	 je	 to	mnohem	 jednodušší,	proto	 jsem	ráda,	 že	 jsem	ve	
škole.	 Doma	 rodiče	 nemusí	 vědět	 všechno,	 ale	 paní	 učitelka	 ví	
všechno…	Ve	škole	se	více	naučím.	Paní	učitelka	nám	to	líp	vysvět-
lí,	protože	ví,	co	po	nás	chce.

Doma	mě	bavila	matematika.	A	také	jsme	jezdili	do	hudebky	
na	kole	a	teď	musíme	jezdit	autem.	Byla	to	hrůza,	nechtěl	jsem	se	
učit.	Naučila	jsem	se	plno	nových	věcí.	Vyučování	s	rodiči	mi	při-
neslo	spoustu	zkušeností.	Třeba	i	to,	jak	je	to	těžké	bez	paní	učitel-
ky.	Nejvíc	mě	bavilo	to,	že	jsem	si	ráno	mohla	udělat	úkoly	a	potom	
jsem	měla	volno.

Tak	to	je	dobře,	že	jsme	už	ve	škole,	ne?	
Denisa Hanáčková

2. B třída
Na	čas	 v	době	koronaviru	budeme	 jednou	všichni	 vzpomí-

nat	a	my	s	dětmi	jsme	přemýšleli,	co	nám	zůstane	nejvíce	zaryté	
v	našich	hlavách.	

Určitě	nezapomeneme	na	to,	jak	jsme	museli	venku	i	ve	ško-
le	nosit	roušky.	Taky,	že	jsme	museli	neustále	používat	desinfek-
ci	na	ruce.	Zjistili	jsme,	že	čas	strávený	s	kamarády	je	k	nezapla-
cení.	Naučili	jsme	se	správně	kýchat	do	rukávu	a	zjistili	jsme,	že	
naše	rodina	se	umí	proměnit	na	skvělé	učitele.

Děkuji	 rodičům	za	zvládání	práce,	 chodu	domácnosti,	dětí	
a	výuky	během	koronakrize.	Za	trpělivost.	Za	zvládání	„deseti	
věcí	najednou“.	Za	organizaci	dne	a	času.	Za	nervy	ze	zlata.	Za	
vytrvalost	v	neustálém	přemlouvání.	Za	spolupráci.

Blanka Španělová

3. A třída
V	pondělí	9.	března	jsme	se	vrátili	do	školy	po	jarních	prázdni-

nách.	Vykládali	jsme	si,	kde	jsme	byli,	co	jsme	dělali,	kdo	byl	u	ba-
bičky,	kdo	byl	na	horách.	V	úterý	10.	března	jsme	se	dověděli	ze	
školního	rozhlasu,	že	od	středy	nebude	škola.	Ve	třídě	se	ozvalo	
hlasité	hurá.	Zase	budou	prázdniny.	To	je	príma.	Paní	učitelka	nám	
zadala	nějakou	práci,	pak	už	jsme	šli	na	oběd	a	rychle	domů.	Větši-
na	z	nás	se	odpoledne	sešla	na	„ŠKOLKÁČI“.	Později	jsme	zjistili,	
že	 to	nebudou	prázdniny.	Dostávali	 jsme	každý	den	úkoly.	Vět-
šinou	jsme	pracovali	písemně,	někdy	na	počítači	nebo	jsme	něco	
vyhledávali	na	internetu.	Nejvíc	nám	bylo	smutno	po	kamarádech	
ze	třídy.	Nemohli	jsme	se	nikde	scházet	a	hrát	si.	Koncem	května	
jsme	se	vrátili	do	školy.	Ale	jenom	někteří.	Ostatní	spolužáci	zůstali	
doma.	Ráno	před	školou	stojíme	v	rouškách.	Každá	třída	jde	do	
školy	zvlášť	a	v	rozestupech.	Dezinfikujeme	si	ruce.	Po	chodbách	
chodíme	také	v	rouškách.	Ještěže	se	můžeme	proběhnout	na	škol-
ním	dvoře.	Není	to	jako	dřív.

Touto	cestou	bych	ráda	poděkovala	všem	rodičům	a	žákům	naší	
třídy	za	spolupráci,	trpělivost	a	vstřícnost.	Na	shledanou	v	lepších	
časech.

Hezké	prázdniny	přejí	žáci	3.	A	a	třídní	učitelka	Jarmila	Vali-
hrachová.
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3. B třída
Nikdy	nezapomenu,	 jakou	radost	u	nás,	školáků,	před	více	

než	padesáti	 lety,	 vyvolalo	oznámení	o	uhelných	prázdninách.	
Stejný	jásot	jsem	uslyšela	10.	března	v	mojí	třídě	–	3.	B.	Tento-
krát	se	jednalo	o	seznámení	žáků	s	distanční	výukou	z	důvodu	
koronaviru	Covid	-	19.	Pro	většinu	dětí	to	znamenalo,	že	bude	
volno.	Neuvědomovaly	 si	 závažnost	 situace.	Od	11.	března	na	
naší	základní	škole	začala	tzv.	distanční	výuka.	Podle	reakcí	ro-
dičů	i	dětí	jsem	usoudila,	že	byli	se	způsobem,	jakým	jsem	výuku	
uchopila,	 spokojeni.	 Přesto	 jsme	 přivítali	 možnost	 osobní	 pří-
tomnosti	 žáků	 ve	 škole.	 Takže	 od	 25.	 května	 se	 jedna	 polovi-
na	třídy	účastnila	práce	ve	škole,	druhá	doma.	Díky	skvělému	
vybavení	naší	učebny	měla	domácí	 skupina	možnost	připojení	
přes	 Skype,	 kde	 jsme	 společně	 průběžně	 konzultovali	 práce.	
Tyto	děti	mi	pravidelně	zasílaly	své	práce	v	elektronické	podo-
bě.	 Abych	 je	 mohla	 zkontrolovat	 a	 případně	 ještě	 poskytnout	
radu	k	opravě	chyb.	Moc	mě	těší,	že	všechny	děti	práce	bavila	
a	v	získávání	nových	znalostí	dělaly	pokroky.	Jsem	velmi	ráda	
a	děkuji	za	podporu	rodičů.	Nyní	jsme	prožívali	něco	neobvyklé-
ho	a	snažili	jsme	se,	abychom	situaci	zvládli	společně	co	nejlépe.

Jitka Truclová

4. A třída
Když	nám	školním	rozhlasem	zněla	v	úterý	10.	března	 infor-

mace,	že	z	rozhodnutí	Ministerstva	zdravotnictví	a	nařízení	Vlády	
ČR	se	od	středy	11.	března	do	odvolání	uzavírají	všechny	základní	
a	střední	školy,	nikdo	z	nás	netušil,	co	následující	dny	a	týdny	při-
nesou.	A	to	nejen	ve	škole...	S	dětmi	 jsem	se	loučila	se	slovy,	že	
doma	budeme	určitě	do	konce	týdne	a	možná	ještě	i	ten	příští.	To,	
co	pak	následovalo,	dnes	všichni	víme.	Distanční	výuka,	tedy	vzdě-
lávání	„na	dálku“,	se	stala	každodenní	součástí	nás	všech.	Hledali	
jsme	a	volili	takové	cesty,	postupy	a	možnosti,	abychom	se	k	dětem,	
a	 ostatně	 i	 k	 vám,	 rodičům,	 s	 výukou	 dostali	 co	 nejjednodušším	
způsobem,	který	nebude	složitý	a	bude	vyhovovat	většině.	Věřím,	
že	jsme	zvolili	„zlatou	střední	cestu“	a	díky	zpětné	vazbě	dětí	i	rodi-
čů	si	myslím,	že	se	to	povedlo.	Přitom	si	moc	dobře	uvědomuji,	že	
to	není	jen	zásluhou	nás	pedagogů	a	dětí	samotných,	ale	že	velký	
podíl	na	tom,	že	toto	všechno	fungovalo,	máte	také	vy,	rodiče.	Zno-
vu	chci	vyjádřit	díky	za	Vaši	spolupráci,	za	vynaložené	úsilí	i	za	tr-
pělivost,	se	kterou	jste	se	svým	dětem	v	této	nelehké	době	věnovali.	
Měla	jsem	dokonce	dojem,	že	s	mnohými	z	vás	jsem	i	v	tomto	čase	
„odloučení“	díky	každodenním	mailům	a	sociálním	mobilním	apli-
kacím	v	kontaktu	častěji	než	kdy	dříve.	Dny	a	týdny	běžely,	situace	
kolem	pandemie	se	stabilizovala,	a	proto	jsme	se	na	konci	května	
mohli	vrátit	zpět	do	škol.	Z	16	žáků	naší	třídy	jich	zpět	do	školních	
lavic	usedlo	15.	První	dny	jsme	se	všichni	sžívali	s	danými	hygienic-
kými	opatřeními,	ale	tak	jak	jsme	předpokládali,	po	pár	dnech	se	

všechno	usadilo	a	my	jsme	se	naplno	pustili	do	práce.	Bohužel	jsme	
některé	učivo	už	nestihli	probrat	a	hlavně	procvičit,	tak	jak	jsme	
si	naplánovali	a	jak	bychom	si	představovali,	všichni	víme,	že	toto	
rozhodně	v	dané	situaci	nebylo	to	nejdůležitější.

To	hlavní	je,	že	jsme	to	všechno	zvládli	ve	zdraví...
Ráda	 bych	 ještě	 vyjádřila	 poděkování	 paní	 Koukolské,	 která	

všem	dětem	z	naší	třídy	ušila	bílé	roušky.
Ty	si	pak	děti	v	hodině	výtvarné	výchovy	podle	vlastní	fantazie	

zkrášlily	a	mají	tak	na	tuto	dobu	osobní	památku.
Pavla Sedláčková

4. B třída
Tak	jak	všechny,	tak	i	třídu	4.	B	poznamenala	ve	výuce	plošná	

karanténa	a	mimořádná	opatření.	Děti	bohužel	nemohly	chodit	
do	školy,	a	tak	se	musely	poprat	se	„samostudiem“	při	domácím	
vzdělávání.	 Velká	 pochvala	 patří	 všem	 žákům,	 protože	 tohoto	
nelehkého	úkolu	se	ujali	pilně	a	všechny	zasílané	úkoly	zodpo-
vědně	splnili.	Ocenění	si	zaslouží	i	rodiče,	kteří	to	v	této	situaci	
opravdu	neměli	lehké	a	svým	dětem	poskytli	veškerou	péči.

A jak to viděli žáci 4. B?
Líbilo se nám:
•	 nemuseli	jsme	brzy	vstávat;
•	 vybrali	jsme	si	úkoly,	které	uděláme	jako	první;
•	 na	vypracování	úkolů	jsme	měli	celý	den;
•	 když	jsme	úkoly	vypracovali,	měli	jsme	volno;
•	 mohli	jsme	trávit	více	času	s	rodinou.

Nelíbilo se nám:
•	 chyběli	nám	kamarádi;
•	 někdy	se	nám	do	práce	nechtělo;

•	 chyběla	 nám	 paní	 učitelka,	 když	 nám	 učivo	 vysvětlí,	 přijde	
nám,	že	je	to	lehké;

•	 nebyly	kroužky	a	nemohli	jsme	ven;
•	 ve	škole	zvládneme	více	úkolů,	protože	si	můžeme	pomáhat	

–	každý	má	nějaký	nápad;
•	 chyběly	nám	jedničky.

Lenka Běhalová a žáci 4.B

Poděkování 3. B
Po	zahájení	osobní	přítomnosti	žáků	ve	škole,	tedy	v	obdo-

bí,	kdy	měly	děti	možnost	opět	navštěvovat	svoji	základní	ško-
lu,	 jsme	byli	všichni	velmi	mile	překvapeni.	Maminka	jednoho	
žáka,	paní	Vodárková,	ušila	a	věnovala	všem	osmi	dětem	3.	B	
i	třídní	učitelce	roušky.	Děkujeme.	Pomohlo	nám	to	při	dodržo-
vání	hygienických	opatření	nutných	při	docházce	do	školy.

Jitka Truclová
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5. třída
Po	celou	dobu	školní	docházky	se	nikdo	z	nás	ještě	nese-

tkal	 s	pojmem	distanční	výuka.	Až	nyní.	V	úterý	10.	března	
byly	uzavřeny	základní	školy	a	od	pondělí	16.	března	už	všich-
ni	 věděli,	 že	 slovo	 distanční	 výuka	 znamená	 domácí	 výuka.	
Zpočátku	 nikdo	 netušil,	 jak	 dlouho	 bude	 trvat.	 Tak	 učitelé	
začali	zadávat	učivo	jen	do	českého	jazyka,	matematiky	a	an-
glického	 jazyka.	 Když	 se	 ale	 koronavirus	 začal	 šířit	 rychle-
ji,	bylo	jasné,	že	se	do	školy	hned	tak	nevrátíme.	To	už	byla	
stanovena	pravidla	zadávání	úkolů	všech	hlavních	předmětů,	
jejich	následná	kontrola,	kontakty	na	rodiče,	žáky	a	učitele,	
a	vše	 se	 rozběhlo	v	 tomto	režimu.	Rodiče	žáků	páťáků	kaž-
dé	pondělí	ráno	dostali	na	mail	zadání	úkolů	na	celý	týden.	
Práce	pro	 nás	učitele	byla	o	 to	náročnější,	 že	 jsme	byli	 “na	
příjmu“	téměř	neustále	a	mohli	se	na	nás	rodiče	i	žáci	kdykoli	
obracet.	 Navíc	 jsme	 ke	 každému	 hotovému	 úkolu	 přidávali	

komentáře	a	např.	v	češtině	dostali	všichni	opravu	i	s	vysvět-
lením.	Někteří	žáci	zvládali	domácí	práci	sami,	jiní	s	pomocí	
rodičů,	a	kdo	si	opravdu	nevěděl	rady,	mohl	využít	možnosti	
videohovoru	přes	WhatsApp.	Během	května	nastalo	postup-
né	uvolňování	hygienických	pravidel	a	25.	května	dostaly	děti	
1.	stupně	možnost	návratu	do	školy.	Asi	polovina	žáků	5.	tří-
dy	toho	využila	a	mnohým	rodičům	se	hodně	ulevilo.	Koneč-
ně	se	děti	spolu	začaly	denně	setkávat	ve	škole,	plnit	úkoly,	
které	 i	 nadále	 učitelé	 zadávali	 pro	 ty,	 kteří	 ze	 zdravotních	
nebo	rodinných	důvodů	zůstali	 i	nadále	doma.	Na	celé	 toto	
období	 už	 budeme	 jen	 vzpomínat	 a	 doufat,	 že	 už	 se	 nebu-
de	 nikdy	 opakovat.	 Možnost	 vysvětlení	 nové	 látky	 učitelem	
a	hlavně	osobní	kontakt	se	svými	vrstevníky	bylo	to,	co	všem	
nejvíce	po	celou	dobu	distanční	výuky	chybělo.

Jana Melichárková

6. třída
10.	3.	nám	ve	škole	skončila	výuka	a	začala	online	domácí.	

Většina	 žáků	 zvládala	 karanténu	 a	 online	 výuku	 v	 pohodě.	
Ze	začátku	pro	nás	bylo	těžké	se	naučit	pracovat	samostatně,	
ale	 postupem	 času	 to	 bylo	 jednodušší.	 Každé	 pondělí	 jsme	
od	učitelů	dostali	instrukce	a	nové	úkoly	na	celý	týden,	které	
nám	poslali	na	e-mail.	Když	jsme	dokončili	úkol,	poslali	jsme	
panu	 učiteli	 či	 paní	 učitelce	 e-mailem	 fotografii	 hotového	
úkolu.	Učitelka	 jej	poté	zkontrolovala	a	poslala	nám	správ-
né	řešení	nazpět.	Úkoly	jsme	vždy	museli	poslat	do	páteční-
ho	dopoledne.	Bylo	to	pro	nás	i	učitele	těžké,	ale	i	tak	jsme	
ty	čtyři	měsíce	 společnými	 silami	zvládli.	Ke	konci	 školního	
roku	pár	z	nás	opět	zasedlo	do	 lavic.	My	 i	učitelé	 jsme	byli	
rádi,	že	se	opět	můžeme	vidět	a	říct	si	svoje	zážitky	i	aktivity	
z	karantény.

žáci šestého ročníku

7. A třída
Když	se	kvůli	nákaze	Covid-	19	uzavřely	dveře	škol,	většina	

žáků	se	radovala	a	 těšila	se	na	prodloužené	prázdniny.	Postu-
pem	času	ale	jejich	nadšení	ustávalo.	Školy	zůstaly	zavřené	déle,	
než	se	původně	očekávalo	a	plnění	úkolů	z	domova	nebylo	vždy	
tak	jednoduché,	jak	se	zpočátku	žákům	zdálo.	Komunikace	přes	
internet	mezi	žáky	a	učiteli	sice	fungovala,	ale	nemohla	nahradit	
přímý	kontakt,	výklad	nového	učiva	a	jeho	procvičení.	Nejvíce	
jim	ale	chyběli	spolužáci	a	kamarádi.	Bylo	to	náročné	období.	
Když	jsme	se	pak	mohli	v	červnu	znovu	vrátit	do	školních	lavic,	
tak	to	většina	žáků	naší	třídy	uvítala	a	ve	velkém	počtu	se	zúčast-
nili	konzultací,	které	pro	ně	probíhaly	vždy	v	pondělí	a	ve	středu.	
Do	školy	se	všichni	těšili.	A	co	jim	nečekané	domácí	vyučování	
přineslo	pozitivního?	Možnost	si	ráno	přispat,	strávit	dopoledne	
v	pyžamu,	plnit	si	úkoly	kdykoliv	během	dne,	pouštět	si	při	psaní	
úkolů	oblíbenou	hudbu	a	uspořádat	si	den	podle	sebe.

Renata Němcová
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8. třída
Tak	jako	ostatní	ročníky	i	žáci	toho	8.	měli	možnost	po	ne-

celých	3	měsících	distančního	studia	návratu	do	školy,	a	to	od	
8.	6.	2020.

8.	třída	je	nejpočetnější	třídou	na	škole,	taky	jsou	ročníkem,	
který	příští	rok	čekají	přijímací	zkoušky	na	střední	školy,	proto	
se	 dalo	 předpokládat,	 že	 jejich	 zájem	 o	 návrat	 do	 školy	 bude	
jeden	 z	největších.	Skutečnost	předčila	očekávání	 a	 z	 26	 žáků	
8.	 ročníku	 se	 nám	 do	 lavic	 vrátilo	 23.	 Vzhledem	 k	 vysokému	
počtu	 přihlášených	 žáků	 a	 stanovenému	 limitu	 (maximálně	
15	žáků	na	skupinu)	museli	být	rozděleni	do	2	vzdělávacích	sku-
pin	(chlapci,	dívky).	Jejich	výuka	probíhala	každé	úterý	a	čtvrtek	
do	konce	června	formou	výukových	bloků	M,	ČJ,	AJ	a	konzul-
tací	z	ostatních	předmětů.	Ostatní	žáci	nadále	pracovali	formou	
distančního	vzdělávání	jako	doposud.

Všichni	doufáme,	že	výuka	touto	formou	pomohla	alespoň	
částečně	doplnit	vědomosti	a	upevnit	znalosti	nabyté	po	dobu	
nouzového	stavu.

Jak	probíhala	jejich	výuka	a	jak	trávili	někteří	z	nich	dobu,	
kdy	nemohli	být	ve	škole,	můžete	vidět	na	přiložené	fotografii.

Miroslava Prchlíková

Co mi vzala a co mi dala domácí výuka
Můžu	 říct,	 že	 mi	 rozhodně	 dala	 spoustu	 věcí.	 Například	

jsem	 se	 naučila	 více	 pracovat	 samostatně,	 také	 jsem	 si	 na	
spoustu	 věcí	 musela	 přijít	 sama	 a	 nemohla	 jsem	 se	 spoleh-
nout,	že	mi	to	daný	učitel	vysvětlí.	Zpočátku	to	bylo	těžké,	ale	
po	týdnu	si	na	to	člověk	zvykne	a	začne	se	takovým	způsobem	
učit	automaticky.	Někdy	je	těžké	na	něco	přijít.	Když	člověk	
neví,	co	má	dělat,	nemá	mu	kdo	poradit	a	na	internetu	najde	
v	mnoha	 případech	 rozdílné	odpovědi	 či	 vysvětlení.	Každo-
pádně	 měli	 jsme	 tu	 možnost	 se	 na	 učitele	 kdykoliv	 obrátit	
a	 učitelé	 se	 nám	 vždycky	 snažili	 vyjít	 vstříc.	 Řekla	 bych,	 že	
tahle	zkušenost	mohla	být	pro	většinu	z	nás	dobrá	příprava	
na	střední	a	vysoké	školy.

Z	druhé	strany	mi	toho	domácí	výuka	hodně	vzala.	Vzala	
mi	partu,	do	které	jsem	se	ráda	vracela.	I	když	jsme	asi	občas	
vypadali,	že	se	možná	časem	pozabíjíme,	tak	bych	za	ty	chvíle	
v	době	„bez	kamarádů“	dala	cokoli.	Mrzí	mě,	že	už	se	možná	
nikdy	nepotkáme	jako	třída,	nesedneme	do	lavic	a	nebudeme	

se	všichni	do	posledního	jedince	smát,	když	někdo	řekne	něja-
kou	blbost	nebo	když	si	z	někoho	z	nás	nějaký	učitel	vystřelí.

Hodně	lidí	říká,	že	pro	ně	byl	poslední	rok	ten	nejhezčí,	
tohle	mi	výuka	doma	také	vzala.	Ošidila	mě	o	krásné	zážitky	
a	vzpomínky,	které	jsme	spolu	měli	ještě	zažít	za	ten	poslední	
půlrok.	Ať	už	se	kdykoliv	a	kdekoliv	potkáme,	tak	už	to	nebu-
de	jako	dřív,	spolužáci	budou	z	ničeho	nic	jen	kamarádi	a	uči-
telé	budou	ti,	díky	kterým	budeme	tam,	kde	budeme	a	díky	
kterým	se	z	nás	za	těch	devět	let	utvořily	osobnosti,	a	my	bu-
deme	pomalu,	ale	jistě	vcházet	do	života	dospěláků.	A	na	po-
sledním	místě	mi	vzala	posledního	půl	roku,	kdy	jsme	bráni	
jako	děti.	Přece	jen	na	střední	škole	už	vás	všichni	berou	jako	
skoro	dospělého,	očekávají	od	vás	už	nějaké	to	chování	a	ne	
že	budete	bláznit	jako	malé	děti.

Jak	říkám,	domácí	výuka	mi	toho	dala	hodně,	ale	vzala	mi	
toho	ještě	víc.

Eliška Žaludková, 9. třída

Ať	už	se	bavíme	o	domácí	výuce,	karanténě	nebo	koronaviru,	
spoustě	lidem,	včetně	mě,	chyběl	normální	život.	Pochopitelně.	
Nám	totiž	něco	chybí	pořád.	Dostáváme	se	k	jedné	z	nejstarších	
filosofických	otázek	–	kdy	budou	lidé	konečně	spokojeni?	Jedna	
z	 lidských	„superschopností“	 je	 to,	 že	 si	dokáží	 stěžovat	 vždy,	
když	mají	alespoň	nepatrný	důvod.	A	když	ho	nemají,	tak	si	ho	
udělají.

Je	zcela	běžný	den,	žádná	apokalypsa	se	neblíží	a	naše	nej-
větší	 trápení	 je,	že	musíme	sedět	několik	hodin	ve	škole	nebo	
v	práci	a	čekat,	až	nás	konečně	pustí	domů.	A	štve	nás	to.	Co	
bychom	za	to	dali,	kdybychom	měli	celé	dny	volno	a	nemuseli	
nikam	chodit...

Je	ne	až	tak	běžný	den,	v	práci	nebo	ve	škole	už	jsme	nebyli,	
ani	nepamatujeme	a	nemůžeme	nikam	chodit.	Apokalypsa	už	
je,	alespoň	podle	některých	médií	takříkajíc	za	rohem,	my	jsme	
zavření	doma	a	ještě	k	tomu	nám	pořád	někdo	posílá	nějakou	
práci.	A	štve	nás	to.	Co	bychom	dali	za	to,	kdybychom	byli	ales-
poň	na	chvíli	zavření	někde	jinde...

Už	jen	z	toho	jasně	vyplývá,	že	všechno	má	svůj	rub	i	líc.	I	sa-
motná	domácí	výuka.	Na	jednu	stranu	nemusíme	ráno	vstávat,	
chodit	 do	 školy	 a	 tam	 sedět	 několik	 hodin	 denně.	 Postupem	
času	se	ze	zmíněného	,,nemusíme”	stává	,,nemůžeme”	a	nám	se	
začíná	 po	 všech	 těch	 věcech,	 které	 jsme	 dříve	 tak	 nenáviděli,	
stýskat.	Mně	osobně	v	domácí	výuce	nejvíce	chyběli	věci,	které	
s	ní	zdánlivě	nesouvisí.	Například	těch	deset	minut	každou	hodi-
nu,	během	kterých	jsme	se	mohli	odreagovat	a	které	jsme	trávili	
s	kamarády.	Je	to	jako	když	v	běhu	na	deset	kilometrů	na	pat-
náct	vteřin	zpomalíte	a	hned	se	vám	trasa	pocitově	o	dobré	dva	

kilometry	zkrátí.	V	karanténě	se	vám	jakákoli	aktivita,	kterou	
můžete	v	pauzách	dělat,	jeví	jako	zabíjení	času	a	i	přes	všechnu	
práci,	kterou	máte,	se	vlastně	není	pořádně	od	čeho	odreagovat.	
A	jakmile	najedete	na	tu	konstantní	vlnu,	už	nedokážete	ani	na	
sto	procent	pracovat,	ani	na	sto	procent	odpočívat.

Na	druhou	stranu	máte	na	všechno	tolik	času,	kolik	jen	bude-
te	chtít	a	už	vám	tempo	neurčuje	minutová	ručička	na	hodinách,	
ale	jen	datum	v	kalendáři.	Zápisky	si	děláte	podle	libosti,	jak	se	
v	tom	nejlépe	vyznáte,	někdy	se	to	dá	dokonce	přečíst	a	když	má	
někdo	vybudovanou	disciplínu,	dovedu	si	představit,	že	je	to	pro	
něj	to	nejlepší,	co	jen	se	před	přijímačkami	mohlo	stát.

Magdalena Lukešová, 9. třída
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Co nám „základka“ dala? Ohlédnutí za naším působením ve škole
No	možná	by	bylo	jednodušší	Vám	do	rukou	dát	naši	třídní	

knihu	nebo	vás	pozvat	na	 jednu	z	našich	posledních	hodin	ve	
škole.

Stejně	je	to	ironie.	My	nechceme	z	této	školy	a	podle	toho	
co	říkají	učitelé,	tak	oni	taky	nechtějí,	abychom	odešli,	ale	mu-
síme.	 Já	 osobně	 jsem	 neskutečně	 ráda,	 že	 jsem	 mohla	 být	 na	
této	škole	a	hlavně	v	této	třídě.	Myslím	si,	že	na	tom	jaká	třída	
jsme,	měla	a	má	vliv	každá	naše	třídní	paní	učitelka.	Každá	nás	
něco	naučila,	momentálně	nemyslím	učivo,	ale	každá	nám	dala	
něco	 do	 života	 a	 každá	 nás	 něčím	 inspirovala.	 Mám	 pocit,	 že	
musím	jmenovat	paní	učitelku	Valihrachovou,	která	nás	prová-
děla	nejdéle	a	v	tom	nejovlivnitelnějším	školním	věku.	Proto	se	
nám	nesmazatelně	vryla	do	našich	pamětí.	A	tak	jsem	jí	vděčná	
za	to,	jak	nás	vedla	a	jaký	směr	nám	dala,	protože	kdyby	nebylo	
jí,	tak	pochybuji,	že	bychom	byli	takoví,	jací	jsme	teď.

Ale	 kromě	 těch	 nejlepších	 třídních	 a	 i	 jiných	 učitelů,	 nám	
tato	škola	dala	neskutečně	moc	možností.	Jako	například	mož-
nost	zúčastnit	se	výměnného	pobytu	v	Drážďanech,	zúčastnit	se	
programu	Erasmus,	různých	programů	s	různými	lidmi	atd.	Teď	
nedokážu	vyjmenovat	všechny	akce,	projekty,	besedy	nebo	třeba	
soutěže,	ale	myslím	si,	že	tato	škola	i	učitelé,	 i	když	jsme	si	to	
málokdy	uvědomili,	je	opravdu	úžasná.	Je	to	vtipné	-	na	konci	
7.	třídy	jsme	si	s	nadšením	říkali	-	už	jen	dva	roky,	na	konci	8.	tří-
dy	jsme	už	s	menším	nadšením	říkali	–	už	jen	rok	a	teď	se	nám	

nechce	odejít	a	říkáme	si,	že	to	snad	ani	není	možné,	aby	to	tak	
rychle	uteklo.

Kdybych	 měla	 říct	 pět	 věcí,	 co	 nám	 tato	 škola	 dala,	 řekla	
bych:	možnosti,	zkušenosti,	 skvělé	učitele,	přátele	a	samozřej-
mě	vědomosti.

Šárka Vaníčková, 9. třída 

Odpolední aktivity žáků naší školy
Po	ukončení	nouzového	stavu	a	návratu	dětí	prvního	stupně	

do	školy	dne	25.	5.	2020,	jsme	zahájili	provoz	„školní	družiny“.	
Vše	ale	fungovalo	jinak,	než	bylo	zaužíváno	do	poloviny	března.	
Děti	byly	rozděleny	do	tří	skupin	v	počtu	6–7	dětí.	Tyto	skupi-
ny	tvořily	děti	z	kmenových	tříd,	proto	nemohly	být	s	kamarády	
z	ostatních	skupin.	Každá	skupina	byla	v	dané	třídě,	kde	jsme	si	
vytvořily	zázemí	pro	aktivity	a	hry.	Každá	skupina	musela	dodr-
žovat	bezpečnostní	a	především	hygienické	pokyny.	Bylo	nároč-
nější	zvyknout	si	na	roušky	při	hrách	a	nepoužívat	jinak	běžně	
dostupné	pomůcky	pro	kreativní	tvoření.	Zvykli	jsme	si	na	poža-
dovaná	opatření	a	děti	byly	rády,	že	si	mohou	hrát	se	svými	spo-
lužáky	a	kamarády.	Bylo	nám	i	tak	ve	„školní	družině“	dobře.

Taťána Jurásková

Nová učebna dílen
I	 v	 této	 době	 pokračují	 započaté	 investiční	 akce	 školy.	

Naše	škola	byla	úspěšná	v	získání	dotace	z	Fondu	Zlínského	
kraje	MaSO5-19	a	díky	ní	byla	během	jarního	období	nově	vy-
bavena	učebna	dílen	pro	2.	stupeň.	Z	dotace	byly	zakoupeny	
pracovní	stoly	a	svěráky,	celá	investice	byla	ve	výši	144	380Kč.	
Od	 nového	 školního	 roku	 budou	 naši	 žáci	 využívat	 učebnu	
v	předmětu	praktické	činnosti.	Věříme,	že	i	díky	dobrým	ma-
teriálním	 podmínkám	 se	 podaří	 zlepšit	 polytechnickou	 vý-
chovu	v	naší	škole	a	že	se	podaří	motivovat	žáky	k	řemeslným	
profesím.	Hlavně	se	těšíme	na	krásné	výrobky,	které	naši	žáci	
v	této	učebně	vytvoří.

Alena Horáková
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Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku
V	úterý	30.	6.	2020	nastal	čas	rozloučit	se	s	našimi	letošními	de-

váťáky.	Slavnost	se	konala	v	hezkých	prostorách	školního	dvora,	kam	
paní	matrikářka	Hana	Glacová	přivedla	18	žáků	9.	třídy,	paní	starost-
ku,	pana	místostarostu,	paní	ředitelku,	zástupkyni	ředitelky	a	třídní	
učitelku,	aby	mohla	zahájit	slavnost	úvodní	řečí.

Poté	 se	 slova	 ujala	 paní	 starostka	 Jaroslava	 Bedřichová,	 která	
promluvila	o	budoucnosti,	jak	je	důležité	vybrat	si	správné	přátele	
a	popřála	našim	deváťákům	hodně	štěstí	na	nových	školách.	Násle-
dovala	ji	paní	ředitelka	Alena	Horáková,	která	se	moc	hezky	s	žáky	
rozloučila	a	popřála	jim	do	dalšího	studia	jen	to	nejlepší,	jistá	si	jejich	
budoucími	úspěchy.

Po	těchto	slovech	plných	dojetí	přišla	řada	na	slavnostní	předání	
vysvědčení	z	rukou	třídní	učitelky	Jany	Juráskové	doplněné	drobnou	
kytičkou,	kterou	pro	své	velké	spolužáky	vyrobili	žáci	prvních	tříd.

Kromě	vysvědčení	si	někteří	žáci	převzali	věcnou	odměnu	za	
výborné	studijní	výsledky.	Další	žáci	byli	odměněni	za	vzornou	
reprezentaci	školy.

Poté	 se	 se	 svou	 třídou	 rozloučila	 třídní	 učitelka,	 která	 za-
vzpomínala	na	společné	zážitky	a	popřála	všem	hodně	úspěchů	
na	začátku	další	etapy	jejich	života.

Krásného	proslovu	za	třídu	se	ujali	Šárka	Vaníčková	a	Filip	
Váverka,	kteří	poděkovali	všem	vyučujícím	za	vědomosti,	předa-
li	kytičky	a	dárky	a	pozvali	všechny	přítomné	ke	zhlédnutí	při-
praveného	videa.

Slavnost	se	velmi	vydařila,	jsem	ráda,	že	jsem	mohla	být	její	
součástí.

Jana Jurásková

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního 
roku 2019/2020

Hodnocení	 žáků	 probíhalo	 na	 základě	 vyhlášky	 MŠMT,	
která	stanovuje	pravidla	hodnocení	na	konci	druhého	pololetí	
školního	roku	2019/2020.

Hodnocení výsledků vzdělávání vychází:
a)	 	z	 podkladů	 pro	 hodnocení	 získaných	 v	 druhém	 pololetí	

v	době,	kdy	žák	má	povinnost	řádně	docházet	do	školy,
b)	 	podpůrně	z	podkladů	pro	hodnocení	získaných	při	vzdělá-

vání	na	dálku,	kdy	žák	nemá	povinnost	řádně	docházet	do	
školy,

c)	 	podpůrně	 z	 hodnocení	 výsledků	 žáka	 za	 první	 pololetí	
školního	roku	2019/2020.

Adéla Botková

Celkový počet žáků: 266

děvčat: 126

chlapců: 140

Celkový prospěch:

počet žáků s vyznamenáním: 210

počet žáků, kteří prospěli: 56

počet žáků, kteří neprospěli: 0

počet neklasifikovaných žáků: 0

Průměrný prospěch: 1,22

Celková absence: 6920

omluvená: 6920

neomluvená: 0

Průměrná absence: 25,25

Pochvaly:

ředitelky školy: 3

třídní učitelky: 9
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Včelařská vzdělávací základna Hájek
Včelaři	 jdou	 do	 finále	 s	 první	 etapou	 budování	 včelařské	

vzdělávací	základny	Hájek.	Tento	projekt	 jsme	začali	 realizovat	
v	minulém	roce	a	letos	v	srpnu	by	měla	být	dokončena	první	fáze	
projektu	 –	 bude	 dokončena	 naše	 včelařská	 klubovna,	 posezení	
s	 gabiony,	 terasové	 záhonky	 se	 včelařsky	 významnými	 rostlina-
mi	a	informačními	tabulemi.	Celý	pozemek	bude	oplocen	a	za-
bezpečen	 bezpečnostním	 systémem.	 Nakonec	 přivezeme	 úly	 se	
včelkami	a	můžeme	slavnostně	otevřít.	Příští	rok	bychom	rádi	po-
kračovali	a	dokončili	terénní	úpravy	a	vybudovali	pěšinky	s	infor-
mačními	tabulemi,	podél	kterých	by	byly	opět	vysazeny	včelařsky	
významné	rostliny.	Budeme	tedy	doufat	v	podporu	našich	spon-
zorů,	aby	se	nám	tento	hezký	projekt	podařilo	dokončit.	Tímto	
ještě	 jednou	moc	děkujeme	všem	našim	 sponzorům,	kteří	nám	
letos	na	tuto	akci	přispěli	–	v	čele	s	obcemi	Ostrožská	Nová	Ves	
a	Ostrožská	Lhota.

Základna	se	nachází	v	Ostrožské	Lhotě	–	lokalita	Hájek,	kde	
jsme	našli	vhodný	pozemek.	Bude	vytvořeno	kvalitní	zázemí	pro	
místní	svaz	včelařů	a	možnost	pořádání	vzdělávacích	akcí	pro	děti	
i	dospělé,	jakož	i	pro	celoživotní	vzdělávání.	Naším	cílem	je	vytvo-
ření	zázemí	pro	výuku	v	přírodě	a	pokračování	ve	vzdělávání	včela-
řů	a	pořádání	vzdělávacích	kurzů	pro	začínající	včelaře	a	pro	školy.	
Na	 této	základně	se	budou	moci	začínající	 včelaři	naučit	vše,	 co	
v	začátcích	své	činnosti	potřebují	–	jak	pečovat	o	svá	včelstva,	udr-
žovat	je	v	dobré	zdravotní	kondici	a	zamezit	tak	přenášení	nemocí	
mezi	včelami.

Letošní	první	brigáda	proběhla	až	koncem	června	(kvůli	situaci	
s	Covid-19).	Přichystali	jsme	základ	pro	terasové	záhonky,	posekali	
jsme	trávu,	vykopali	základ	pro	kadibudku,	nakonec	přichystali	oh-
niště	a	po	práci	jsme	poseděli	u	ohně	do	večerních	hodin.

Pavel Peprník

Informace z knihovny
Letní půjčovní doba (červenec, srpen) je letos 
stanovena na:

PONDĚLÍ     9.00–12.00, 12.30–17.30
ČTVRTEK   9.00–12.00, 12.30–17.30

Od	září	bude	opět	obvyklá	půjčovní	doba.
Knihovna	také	nabízí	službu	obalování	učebnic,	sešitů	a	knih.	

Můžete	je	přinést	o	prázdninách,	obalíme	vám	je	buď	na	počkání,	
nebo	do	dalšího	půjčovního	dne.

Cena obalování:
Formát A 5 5 Kč

A 4 7 Kč

atypický 10 Kč

Nové knihy
Krásná literatura pro dospělé

Dvořáková,	P.	 Vrány
Hájíček,	J.	 Plachetnice	na	vinětách
Harasimová,	M.	 Doktorka	Viktorie
Jacobs,	A.	 Kavárna	U	anděla
Lapena,	S.	 Jeden	z	nás
Lednická,	K.	 Šikmý	kostel
Ryan,	Ch.	 Globální	úder
Seskis,	T.	 Líbánky

Smith,	W.	 Král	králů
Třeštíková,	R.	 Foukneš	do	pěny
Viewegh,	M.	 Převážně	zdvořilý	Leopold
Vondruška,	V.	 Křišťálový	klíč	II.
Vondruška,	V.	 Klášterní	madrigal

Naučná literatura
Anderson,	A.	 Najděte	své	ideální	zdraví
Frej,	D.	 Stravou	proti	zánětu
Galuška,	L.	 Slované,	stopy	předků
Kostková,	T.	 Srdce	mého	ostrova

Pro děti
Bala,	O.	 Jedlička	se	narodila
Dolejší,	E.	 Parkourista
Johnson,	P.	 Jak	upgradovat	rodiče
Metzger,	N.	 Vše	o	vlacích
Nejedlý,	J.	 Hororová	čítanka
Nielander,	P.	 Nářadí
Špaček,	L.	 Dědečku,	vyprávěj	o	světě
Wohlleben,	P.	 Víš,	kde	bydlí	zvířata?

Kouzelné čtení k Albi tužce
Autratová,	A.	 Denní	činnosti
Drobný,	L.	 Vyjmenovaná	slova
Votavová,K.	 Hravé	učení

Hana Uherková
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Divadlo BLIC čeká rušný podzim
Oslavu	20.	výročí	našeho	divadla	narušila,	 tak	 jako	mnoho	

jiných	věcí,	„koronavirová	sezona“.	Museli	jsme	rušit	reprízy	na-
šich	inscenací,	ale	také	úplně	odsunout	premiéru.	Nicméně	dou-
fáme,	že	toto	období	už	skončilo	a	my	se	budeme	moct	vrhnout	
opět	do	divadelního	kolotoče.	Od	začátku	června	jsme	zahájili	
pravidelné	zkoušky	na	další	díl	varieté	Tváří	v	Tvář.	Premiéra	
se	přesunula	na	12.	prosince	a	další	repríza	pak	bude	27.	pro-
since.	A	na	co	se	tentokrát	můžete	těšit?	Třeba	Jiřinka	Fojtová	
si	 střihne	 rockovou	 babičku	 Tinu	 Turner,	 Maruška	 Jurásková	
zazpívá	Siu	a	baletní	výstupy	v	její	písni	zatančí	její	neteř	Elenka	
Koukolská.	Adélka	Botková	se	promění	ve	filmovou	divu	Mar-
lene	Dietrich.	Kluci	Hynek	Helmich	s	Kubou	Botkem	se	ponoří	
do	slavného	tanga	z	muzikálu	Moulin	Rouge.	Ale	uslyšíte	třeba	
i	krásný	duet	Lady	Gaga	a	Bradleyho	Coopera	Shallow	v	podání	

Váni	 Helmicha	 a	 Evky	 Koukolské.	 Všechno	 však	 prozrazovat	
nebudeme,	důležité	 je,	abyste	 se	už	začali	 těšit,	a	my	budeme	
doufat,	 že	 se	Vám	naše	nová	 inscenace	bude	 líbit	 stejně,	 jako	
nás	baví	její	zkoušení.

V	říjnu	nás	čeká	zájezd	na	druhý	konec	republiky	s	muziká-
lem	Edith	a	pohádkou	Kocourek	Modroočko	a	v	půlce	listopadu	
budeme	naopak	my	hostit	divadelní	soubor	Hraničář	z	Rumbur-
ku,	který	letos	slaví	75.	výročí	svého	založení.	V	Ostrožské	Nové	
Vsi	zahrají	inscenace	Rok	na	Vsi	od	bratří	Mrštíků	a	Jak	se	dělá	
divadlo	inspirované	povídkou	Karla	Čapka.	Budeme	rádi,	když	
naše	hosty	poctíte	hojnou	návštěvou.

Zkrátka	těšíme	se	na	další	divadelní	sezonu	a	budeme	si	uží-
vat	vzájemné	potkávání	se.

Andrea Helmichová

Školní rok 1989/90
V	 pondělí	 28.	 srpna	 1989	 byl	 zahájen	 přípravný	 týden	

úvodní	poradou,	na	které	byli	učitelé	seznámeni	s	přidělením	
tříd	a	předmětů.

Nový	 školní	 rok	byl	 zahájen	v	pondělí	 4.	 září	 1989.	Žáci	
prvních	tříd	v	doprovodu	osmáků	byli	přivítáni	na	MNV.	Od	
8	 hodin	 se	 konalo	 zahájení	 školního	 roku	 v	 tělocvičně	 za	
účasti	učitelů,	žáků	a	hostů	z	MNV.	Žáci	poté	odešli	do	tříd,	
zde	jim	byly	třídními	učiteli	předány	učební	pomůcky	a	potře-
by.	Od	5.	září	začalo	pravidelné	vyučování	podle	rozvrhu.

Školu	navštěvovalo	celkem	369	žáků,	chlapců	177	a	dívek	192.
Bez	třídnictví	vyučovali:	Blažena	Kodrlová,	Jitka	Bosáko-

vá,	Olga	Štochlová,	zástupkyně	ředitele	Ludmila	Dvořáková	
a	ředitel	školy	Svatopluk	Hofmann.	Vedoucí	vychovatelka	–	
Dana	Botková,	vychovatelka	–	Marcela	Bednaříková,	skupi-
nová	vedoucí	–	Blanka	Haničincová.	Během	roku	odešla	do	
invalidního	důchodu	Anna	Hašková	–	zemřela	9.	ledna	1990.	
Dále	odešla	Jarmila	Šupková	a	na	MD	nastoupila	Dana	Bot-
ková.	 Za	 ni	 nastoupila	 vychovatelka	 Jarmila	 Glumbíková	 –	

důchodkyně	z	Uh.	Hradiště.	Od	1.	2.	1990	
odešla	 důchodkyně	 Marie	 Kovaříková	
a	za	ni	nastoupila	Jitka	Šilhavá	z	Uh.	Os-
trohu.	 Od	 26.	 února	 1990	 nastoupila	 za	
Vlastu	 Hanáčkovou	 Božena	 Kučerová,	
důchodkyně	 z	 Uh.	 Hradiště.	 Tu	 pak	 vy-
střídala	Eva	Nováková.

Dne	 27.	 4.	 1990	 proběhl	 konkurz	 na	
ředitele	školy.	Ředitelem	byl	zvolen	Sva-
topluk	Hofmann	–	poměr	hlasů	6:1.	

Během	prázdnin	byla	provedena	větší	
akce	 v	 budově	 I.	 stupně	 v	 přízemí.	 Bylo	
provedeno	 vysušení	 zdiva	 metodou	 Vi-
zol	 v	 kombinaci	 s	 Alkipovou	 omítkou.	
Celý	 projekt	 vypracoval	 a	 uskutečnil	
podnik	 OSP	 Uh.	 Hradiště	 v	 hodnotě	 asi	
50	 000	 Kč.	 Dále	 byla	 provedena	 běžná	
údržba	a	vymalování	některých	tříd.	Byla	

třída třídní učitel žáci třída třídní učitel žáci

I. A Marie Kovaříková,  
od II. pololetí Jitka Šilhavá 24 V. A Jarmila Davídková 23

I. B Miroslava Kolmanová 22 V. B Dana Hofmannová 22

II. A Jitka Trnčáková 20 VI. A Marta Novotná 27

II. B Marie Muchová 19 VI. B Jaroslava Krošláková 27

III. A Miloslava Ondráčková 20 VII. A Marcela Schutzová 24

III. B Martin Ilčík 19 VII. B Jaroslav Němec 25

IV. A Miroslava Pavelková 26 VIII. A Vlasta Hanáčková 20

IV. B Milan Skucius 26 VIII. B Marcela Křiváková 25
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provedena	 elektroinstalace	 v	 provizorní	 budově	 na	 školním	
pozemku,	taktéž	v	budově	II.	stupně.	Od	března	1990	začala	
úprava	domku	paní	Hedviky	Hruškové	vedle	ZŠ.	V	místnos-
tech	bylo	opraveno	ústřední	topení	a	napojeno	na	ZŠ.	Dále	
se	 provedly	 stavební	 úpravy,	 místnosti	 byly	 rozšířeny.	 Dům	
bude	využit	pro	potřeby	zájmových	kroužků.	Hlavním	důvo-
dem	však	je	výhled	přestěhování	ŠD	do	domu	paní	Hruškové.	
Je	potřeba	tří	místností	na	výuku	žáků	cizích	jazyků.

17.	listopad	1989	přinesl	změny	nejen	v	politicko-mocen-
ské	 sféře,	 ale	 znamenal	 i	 revoluční	 převrat	 ve	 školství.	 Zá-
kladní	škola	se	stává	apolitickou,	z	vyučovacích	předmětů	se	
mění	obsah	učiva	a	klasifikace	zvláště	v	dějepisu	a	občanské	
nauce.	 Z	 veškerého	 vyučování	 mizí	 prvky	 branné	 výchovy	
a	 ideologické	 zaměření	 totalitního	 systému.	 Mění	 se	 obsah	
činnosti	PO,	ROH	a	výchovné	poradenství.	Rovněž	pro	učite-
le	je	zrušeno	povinné	IPVU.	Od	měsíce	února	1990	na	žádost	
OF	v	Ostrožské	Nové	Vsi	se	začalo	vyučovat	místo	jazyka	rus-
kého	němčině	a	angličtině	–	vyučují:	M.	Křiváková,	M.	No-
votná	 a	 D.	 Hofmannová.	 V	 této	 výuce	 se	 bude	 pokračovat	
i	v	příštím	roce	dle	zájmu	žáků	a	možnosti	školy	tento	zájem	
uspokojit	či	umožnit.
Recitační	soutěž:	Petra	Orlíková,	8.	A	–	1.	místo,	Jana	Botko-
vá,	5.	A	–	2.	místo.
Pythagoriáda	(okresní	kolo):	Radim	Pres	–	5.	místo.
Matematická	 olympiáda:	 7.	 ročník,	 v	 okresním	 kole	 repre-
zentovala	Alena	Vaculová.
BPPOV:	 Petr	 Pojezný,	 Radek	 Zalubil,	 Marek	 Húsek	 se	 zú-
častnili	celostátního	kola,	kde	Marek	Húsek	získal	zlatý	od-
znak.	
BMF:	okresního	kola	se	zúčastnili	žáci	školy,	nejlepší	umístění	
získal	Petr	Pojezný	–	3.	místo,	Vraťa	Lukáš	a	Voráčová	Věra	
–	 4.	 místo.	 V	 turnaji	 ledního	 hokeje	 obsadila	 škola	 2.	 místo.	
V	soutěži	běhu	na	1	500	m	se	v	okresním	kole	umístili:	Věra	
Voráčová,	Zbyněk	Vávra	–	3.	místo,	Klára	Pajerová	–	5.	místo.

Vychází	celkem	45	žáků,	z	toho	bylo	na	střední	školy	přijato	
22	žáků,	to	 jsou	všichni,	kteří	se	hlásili	a	byli	přijati.	22	žáků	
bylo	přijato	do	učebních	oborů,	pouze	 jeden	žák	nebyl	přijat	
do	žádného	oboru	a	bude	pokračovat	ve	školní	docházce.

Ředitel	školy	hodnotí	práci	v	uplynulém	školním	roce	velmi	
dobře.	Děkuje	celému	pedagogickému	kolektivu	za	svědomitý	
přístup	k	výchovnému	i	vyučovacímu	procesu,	který	v	uplynu-
lém	roce	prodělával	mnoho	změn,	při	kterých	osobnost	učitele	
byla	rozhodující.	Vedení	školy	doufá,	že	i	v	příštím	roce	bude	
mít	 škola	opět	velmi	dobrou	úroveň.	Poděkování	patří	Marii	
Muchové,	která	působila	na	škole	desítky	let	a	odchází	do	dů-
chodu.

Ředitel školy: Svatopluk Hofmann
Zapsali: S. Hofmann, J. Bosáková, B. Kodrlová
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

Hodnocení 1. pololetí 2. pololetí

Počet žáků 369 369

Neprospělo 5 4

Prospělo s vyznamenáním 53 57

Pochvala 22 44

Napomenutí 10 0

Třídní důtka 7 7

Důtka ředitele školy 5 2

2. stupeň z chování 0 5

1989–1990, učitelský sbor
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1989–1990 1. B

1989–1990 1. A
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1989–1990 8. A

1989–1990 8. B
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Procházka po hřbitově aneb Dva osudy, dva světy

Pohled	na	hrob	s	nápisem	Rodina	Habáňova	dnes	asi	mnohé	
nezaujme,	ale	je	klíčem	k	otevření	zajímavé	a	bohaté	historie.	
A	v	ní	se	vrátíme	do	počátku	19.	století,	kdy	v	Nové	Vsi	působil	
učitel	Josef	Weinhönig,	který	se	narodil	neznámo	kde,	v	době	
napoleonských	válek	opustil	školu	v	Lovčicích	a	stal	se	roku	1808	
učitelem	v	Nové	Vsi.	V	Uherském	Ostrohu	se	oženil	v	roce	1816	
s	Annou	Pirnerovou,	pak	se	jim	narodila	dcera	Viktorie.	Učitel	
Weinhönig	zemřel	doma,	tedy	ve	škole	na	č.	158	dne	13.	března	
1829.	Vdova	Anna	 jej	dlouho	přežila,	nacházela	útulek	v	 růz-
ných	 novoveských	 domech	 a	 nakonec	 zemřela	 v	 Chylicích	 na	
č.	31	dne	16.	dubna	1871.	Dcera	Viktorie	se	provdala	za	krejčího	
Josefa	Matulku	a	měli	dceru	Marinu	či	Marianu.

Snad	 za	 tím	 stálo	 tatínkovo	 krejčovské	 řemeslo,	 že	 dcera	
Marina	si	našla	krejčího	Martina	Švrčka	z	Hrubé	Vrbky,	vzali	
se	a	21.	listopadu	1887	se	jim	v	Nové	Vsi	na	č.	15	narodil	syn	Ja-
roslav.	Na	druhý	den	jej	pokřtil	kooperátor	Jan	Pospíšil,	kmotři	
přišli	z	Hrubé	Vrbky,	byli	to	Josef	a	Alžběta	Švrčkovi.	Když	byl	
Jaroslav	malý,	tatínek	mu	zemřel	a	maminka	se	znovu	provda-
la.	Nevíme,	jaká	byla	situace	doma,	ale	Jaroslav	mohl	v	letech	
1903–1907	vystudovat	učitelský	ústav	v	Kroměříži.	Je	doloženo,	
že	v	roce	1915	byl	učitelem	v	Uherském	Ostrohu,	v	té	době	to-
tiž	–	bylo	to	1.	září	1915	–	v	Brně	u	sv.	Jakuba	uzavřel	sňatek	
s	Fridou	Marií	Egle,	dcerou	PhDr.	Alberta	Egle,	hospodářské-
ho	úředníka	ve	Velkých	Pavlovicích.	Nevěsta	žila	tehdy	v	Nové	
Vsi	na	č.	24,	její	rodiče	byli	evangelíci	reformovaného	vyznání.	
U	Jaroslava	 je	uvedeno,	že	byl	 tehdy	domobrancem	25.	pluku	

a	jinak	odborným	učitelem	v	Ostrohu,	novomanželka	byla	sou-
kromnicí.	Od	roku	1919	žili	manželé	Švrčkovi	v	Brně.	Jaroslav	
se	zajímal	o	výtvarné	umění	a	zcela	zapadl	do	českého	brněnské-
ho	kulturního	prostředí.	V	roce	1924	se	stal	členem	brněnského	
Devětsilu	a	v	 letech	1925–1927	byl	 jeho	předsedou.	Vedl	 také	
kulturní	rubriku	Rovnosti.	Angažoval	se	i	ve	Skupině	výtvarných	
umělců	a	byl	výkonným	malířem.	Spolupracoval	s	řadou	dalších	
periodik	 jako	byly	Lidové	noviny,	České	slovo,	Host	do	domu	
a	jiné.	Do	vysokého	věku	se	věnoval	umělecké	kritice	a	dějinám	
umění.	V	 roce	1930	 vydal	monografii	 Jiří	Kroha,	později	psal	
o	 Miloši	 Jiránkovi,	 F.	 X.	 Šaldovi	 a	 jeho	 vztahu	 k	 výtvarnému	
umění,	 ještě	v	roce	1964	vydal	monografii	o	Josefu	Kubíčkovi.	
Procházel	 složitým	vývojem	 jako	 levicový	představitel	kulturní	
fronty,	jeden	čas	dokonce	vystoupil	z	katolické	církve,	později	se	
do	ní	oficiálně	vrátil.	Do	Nové	Vsi	pravidelně	jezdil	na	návštěvy	
ke	svému	nevlastnímu	bratrovi.	Zemřel	14.	června	1978	v	Brně	
a	byl	pohřben	na	brněnském	Ústředním	hřbitově.

Maminka	Marina	se	provdala	podruhé	za	Antonína	Habáně	
(1.	10.	1867–7.	11.	1955)	ze	Stříbrnic.	Bydleli	v	Dědině	na	čísle	
172.	 Syn	 Antonín	 Habáň	 se	 usadil	 v	 Brně	 jako	 státní	 zaměst-
nanec,	Ludvík	bydlel	v	Uherském	Hradišti	a	doma	zůstal	Josef	
(1.	4.	1898–7.	3.	1976).	Josef	Habáň	byl	v	Nové	Vsi	velmi	zná-
mou	osobností.	Jako	mladič-
ký	byl	povolán	do	první	svě-
tové	války,	bojoval	na	italské	
frontě	 a	 dostal	 se	 do	 zajetí.	
Dne	 14.	 dubna	 1918	 vstou-
pil	do	 italských	 legií,	čili	za-
hraniční	 armády	 budoucího	
československého	 státu.	 Byl	
zařazen	 do	 7.	 roty	 39.	 vý-
zvědného	pluku	italských	le-
gií,	bojoval	u	Monte	Grappa,	
Monte	 Pertica	 a	 Monte	
Assolon.	 Dostal	 i	 několik	
vyznamenání	 –	 italský	 kříž	
merito	 di	 guerra,	 válečnou	
medaili,	 československý	 vá-
lečný	kříž	a	československou	
revoluční	a	spojeneckou	me-
daili.	Dne	17.	prosince	1918	
se	vrátil	do	vlasti	a	byl	poslán	
do	 bojů	 s	 Maďary	 na	 Slo-
vensko	 k	 Novým	 Zámkům	
a	k	Šahám,	demobilizován	byl	1.	dubna	1921.	Tím	jeho	vojen-
ská	kariéra	skončila.	Za	odměnu,	jak	legionáři	dostávali	trafiky	
a	„trafiky“,	stal	se	Josef	Habáň	poštovním	doručovatelem	ve	své	
rodné	obci.

Dne	 10.	 února	 1926	 se	 oženil	 s	 Ludmilou	 Kusákovou	
(13.	10.	1903–18.	6.	1994),	dcerou	čtvrtníka	Jana	Kusáka	z	čís-
la	36	a	 jeho	manželky	Marie,	rozené	Červenákové	z	čísla	149.	
Ludmila	měla	řadu	sourozenců,	bratry	Františka,	Jana	a	Josefa,	
sestru	Marii,	sestru	Kateřinu,	která	žila	ve	Zlíně,	a	sestru	Annu,	
provdanou	Vitovskou	na	 čísle	165.	Ludmila	 se	 věnovala	práci	
v	 zemědělství,	 manželství	 zůstalo	 bezdětné,	 a	 tak	 s	 manželem	
svůj	dům	otevřela	rodině	a	známým.	Poskytla	ubytování	Vilmě	
a	Leoši	Gayerovým,	nakonec	u	ní	našla	útočiště	její	matka,	čas-
to	přijížděli	manželovi	bratři,	především	nevlastní	bratr	Jaroslav	
B.	Švrček.	Ve	stáří	zůstala	sama.	Žila	dlouho,	zažila	státní	pře-
vrat	1989	i	vznik	České	republiky.	Třebaže	se	příbuzní	ve	stáří	
o	ni	starali,	potřebovala	celodenní	péči	a	našla	ji	v	Domovince	
v	Uherském	Ostrohu,	kde	zemřela.

Hrob	manželů	Habáňových	se	zdá	být	všední,	ale	připomíná	
dávné	a	v	lecčems	významné	osobnosti,	které	byly	alespoň	takto	
letmo	vzpomenuty.

Vladimír Teťhal

0braz J.B.Švrčka

Hrob rodiny Habáňovy

Josef Habáň



29www.onves.cz        profil

HISTORIE

Oběti 2. světové války z Ostrožské Nové Vsi (6. část)
Antonín Jurásek
*	08.	06.	1919		Ostrožská	Nová	Ves	čp.	481
†	15.	04.	1944		Gollnow,	Německo

Antonín	 se	narodil	man-
želům	 Juráskovým,	 kteří	
v	 té	 době	 bydleli	 na	 Záhu-
mení.	 Otec	 Jan,	 domkař	
(*25.	 4.	 1864),	 byl	 synem	
Jiřího,	 zdejšího	 domkaře,	
a	 Anežky,	 dcery	 chylického	
domkaře	 Jiřího	 Trachtulce.	
1.	 července	 1918	 se	 oženil,	
to	 už	 byl	 vdovcem,	 se	 svo-
bodnou	Annou	Kovaříkovou	
(*15.	12.	1880).	Byla	dcerou	
Martina	 Kovaříka,	 domkaře	
na	čp.	404	v	Nové	Vsi,	a	jeho	
manželky	 Anny,	 roz.	 Lopa-
tové.

V	tomto	manželství	se	narodily	dvě	děti.	Prvorozený	Anto-
nín	a	 jeho	sestra	Anna	(*1922	–	†1990).	Anna	se	provdala	za	
Františka	Kusáka.	Bydleli	na	Záhumení	čp.	533.	Toto	místo	se	
také	uvádí	jako	poslední	Antonínovo	bydliště.	Otec	Jan	zemřel	
v	roce	1931,	matka	Anna	v	roce	1951.

Student
Základní	školní	docházku	ukončil	5.	třídou	obecné	školy	ve	

školním	roce	1930/1931.	Byl	 to	velmi	nadaný	chlapec	s	výbor-
ným	prospěchem,	proto	mu	rodiče	na	radu	učitele	umožnili	dal-
ší	vzdělávání	na	gymnáziu	ve	Strážnici,	kde	od	září	1931	začal	
studovat.

Již	 v	 I.	 ročníku	 však	 stihla	 rodinu	 velká	 rána,	 neboť	 otec,	
zručný	 tesař,	zemřel.	Právě	dva	dny	před	tím,	než	přinesl	An-
tonín	první	pololetní	vysvědčení.	Třídní	profesor	mu	tehdy	řekl:	
„Škoda, Toníku, že si jej nemohl otec prohlédnout, mohl mít z tebe 
radost.“	Studoval	dál,	ale	 již	s	finančními	obtížemi,	protože	se	
matka	musela	starat	ještě	o	mladší	sestru.

Všechny	třídy	gymnázia	absolvoval	s	výborným	prospěchem.	
Antonín	byl	i	zdatný	sportovec.	Např.	se	jako	člen	školního	leh-
koatletického	mužstva	zúčastnil	lehkoatletických	závodů,	které	
pořádala	v	květnu	1937	tělocvičná	jednota	Sokol	ve	Veselí	nad	
Moravou.	V	běhu	na	800	m	se	umístil	na	2.	místě	a	je	škoda,	že	
se	ve	výroční	zprávě	gymnázia	uvádí	jen	vynikající	výkon	vítěze,	
který	doběhl	v	čase	2	minuty	a	17	vteřin.	Výsledný	čas	Antoní-
nův	pravděpodobně	nebyl	o	mnoho	horší.

Vedle	studia	a	aktivit	ve	škole	byl	členem	TJ	Orel,	kde	pů-
sobil	jako	cvičitel	školáků,	mezi	nimiž	byl	velmi	oblíben.	Vždyť	
jeho	nejmilejší	povinností	už	od	školních	let	bylo	„chodit cvičit 
do Orla“.	Za	velikou	čest	si	pokládal,	když	v	době	velikonočních	
svátků	mohl	v	orelském	stejnokroji	stát	u	Božího	hrobu.	Byl	vel-
mi	zbožný	a	v	17	letech	se	zúčastnil	na	Velehradě	duchovního	
cvičení	pro	studenty.	V	 jedenácti	 letech	byl	na	Velehradě	dne	
16.	června	1930	biřmován.

Studentská	léta	rychle	ubíhala	a	ve	školním	roce	1937/1938	
úspěšně	složil	zkoušku	z	dospělosti	–	maturitu.

V	té	době	se	Československo	již	zmítalo	ve	víru	tragických	
událostí	 předcházejících	 mnichovskou	 dohodu	 a	 Antonín	 stál	
před	volbou	dalšího	studia.	Sestra	Anna	ve	svých	vzpomínkách	
uvádí:	„Měl on už tehdy sklon k životu vojenskému, třebaže mu to 
matka rozmlouvala. Načas matčině naléhání podlehl a chtěl stu-
dovat lesní inženýrství. Když se však vlast ocitla v nebezpečí, dal 
se dobrovolně na vojnu. Nastoupil ke studiu na důstojnické škole 
v Bratislavě.“	V	roce	1938	byla	v	Bratislavě	Škola	důstojníků	těž-
kého	dělostřelectva	v	záloze.

Odchod z rodné obce do Polska a zapojení do 
odboje

V	důstojnické	škole	dlouho	nepobyl.	Zánikem	Českosloven-
ské	republiky	v	březnu	1939	vznikl	Protektorát	Čechy	a	Morava	
a	 samostatný	Slovenský	 stát.	Rok	1939	byl	poznamenaný	hro-
madným	a	nejpočetnějším	odchodem	Čechů	ze	Slovenska.	Stě-
hovali	se	soukromé	osoby,	dělníci,	rolníci,	převážně	vysokoškol-
ská	inteligence,	ale	zvláště	zaměstnanci	státní	a	veřejné	správy	
a	vojenské	osoby,	protože	Slovenská	vláda	vydala	již	18.	března	
nařízení	o	jejich	propuštění.	Dotklo	se	to	i	Antonína,	který	byl	
v	březnu	1939	propuštěn,	vrátil	se	domů,	ale	již	koncem	tohoto	
měsíce	tajně	odešel	do	Polska,	kde	se	připojil	ke	vznikající	jed-
notce	československých	vojáků.

První	političtí	 emigranti	 a	 zájemci	o	 službu	v	budoucí	 čes-
koslovenské	 zahraniční	 armádě	 odcházeli	 brzy	 po	 uzavření	
mnichovské	dohody,	zejména	v	období	mezi	březnem	a	srpnem	
roku	1939,	z	území	Protektorátu	přes	krátkou	společnou	hranici	
na	Ostravsku	do	sousedního	Polska.	Většinu	z	nich	tvořili	pří-
slušníci	 likvidované	československé	armády	vedeni	touhou	ak-
tivně	vstoupit	do	boje	proti	hitlerovskému	Německu	všude,	kde	
se	jim	k	tomu	naskytne	příležitost.	Předválečné	Československo	
přitom	nepojili	 se	severním	sousedem	zrovna	přátelské	vazby.	
Polská	oficiální	místa	vůči	Čechoslovákům	zaujímala	přezíravý	
postoj.	To	se	ale	změnilo	koncem	června	téhož	roku,	kdy	Poláci	
pochopili,	že	se	brzy	stanou	cílem	nacistické	agrese	a	rozhodli	se	
Čechoslováky	podporovat.

Jednotka	čs.	vojáků	tedy	nevznikala	v	roce	1939	lehce.	Za-
hraniční	 vojenská	 skupina	 československá,	 první	 organizač-
ní	 jednotka	 budoucí	 čs.	 zahraniční	 armády,	 byla	 založena	 již	
30.	dubna	v	budově	čs.	konzulátu	v	Krakově.	Více	než	1200	na-
šich	vojáků	bylo	postupně	transportováno	do	Francie,	jiní	zůsta-
li	v	Polsku.	Dne	3.	září	
1939,	 třetí	 den	 po	 na-
padení	 Polska,	 vydal	
polský	 prezident	 de-
kret	 o	 utvoření	 Čes-
ké	 a	 slovenské	 legie.	
Jednalo	 se	 tak	o	první	
mezinárodní	uznání	čs.	
zahraničního	odboje.

Antonín	se	na	vzni-
ku	 legie	 aktivně	 podí-
lel.	 Podle	 vzpomínek	
sestry	 Anny	 se	 v	 době	
obsazení	 Polska	 na-
cházel	 na	 východním	
Slovensku,	kam	byl	vy-
slán	za	účelem	navázat	
spojení	 se	 slovenským	
odbojem.	 Den	 3.	 září,	
kdy	 byl	 vydán	 dekret	
o	legii,	a	v	Polsku	se	ra-
dovali,	 se	 stal	pro	An-
tonína	dnem	osudným.	
Byl	zatčen,	protože	 jej	
zradil	 člověk,	 kterému	
věřil.	Cituji	 ze	 sestřiných	zápisků:	„Stalo se tak v okolí Spišské 
Nové Vsi, kde měl míti též soud, a kde mu Slováci, naši bratři, 
vyhrožovali, že šibenice se už pro něj staví. O tom, jak ho mučili 
a bili, psát nebudu, neboť to všichni známe. Co dělali Němci, tak to 
jemu prováděli Slováci. A jeho vlastní slova, která řekl později své 
matce, jež ho navštívila, byla: ´Maminko, to mne bolelo dvakrát, 
vždyť já jsem jim chtěl pomoct.‘ Pak, právě když měl přelíčení, při-
jeli pro něj Němci a odvezli ho do Vídně. Odtud pak do Berlína.“
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V berlínské věznici
V	Berlíně	byl	vězněn	v	Alt-Moabit.	V	té	době	to	byla	nej-

větší	a	nejmodernější	německá	věznice.	Soudní	a	vyšetřovací	
vazba	 pro	 zločince	 obviněné	 z	 velezrady,	 tzn.	 pro	 vlastence	
z	okupované	Evropy,	kteří	se	postavili	Němcům	na	odpor.

V	 této	 věznici	 byl	 určitě	 už	 28.	 října	 1939,	 což	 dokazuje	
dopis	psaný	matce.	Byl	napsán	v	den	21.	výročí	vzniku	Čes-
koslovenska.	 Cituji	 některé	 pasáže,	 v	 nichž	 se	 snaží	 matku	
přesvědčit,	že	se	mu	vede	dobře:	„Drahá maminko, odpusťte 
mi, že jsem Vám tak dlouho nedal o sobě nějakou zprávu. Jistě 
jste měla a máte snad o mě starosti, ale nebojte se o mě. Jsem 
zdráv, svěží a vede se mi dobře. Chvála Pánu Bohu. Jsem zde 
v Berlíně v policejním vězení, ale maminko, nebojte se, věřím, 
že se k Vám brzy vrátím. Bude to ovšem nějaký čas trvat, než 
budu osvobozen. (...) Zatím, maminko, buďte zdráva a prosím 
Vás, veďte naše hospodářství, jestli můžete, jako dosud a mod-
lete se za mne. (…) Líbám Vaše upracované ruce, modlím se za 
Vás a těším se, že budu moci brzy vrátiti se domů. (…) Prosím 
maminko ještě jednou, nebojte se o mě a odepište mi ještě toho 
dne, kdy dostanete tento dopis. Pošlete mi sem starší kabát se 
zeleným límcem a starší kalhoty. Ale napřed dopis, balík až poz-
ději. (…) Ještě jednou Vás líbá a pozdravuje Váš syn Tonda.“	
V	dopisech	vždy	pozdravoval	také	především	sestru,	ale	i	dal-
ší	členy	rodiny,	kamarády	a	známé.

Tvrzení,	 že	 se	 mu	 „vede dobře“	 nelze	 samozřejmě	 věřit.	
Žádný	 vězeň	 nemohl	 napsat	 pravdu,	 protože	 takový	 dopis	
by	neprošel	přísnou	cenzurou.	O	skutečných	podmínkách	ve	
věznicích	a	koncentračních	táborech	podali	svědectví	v	plné	
šíři	až	ti,	kteří	přežili.

Rozsudek a věznice Gollnow
Antonínovy	naděje	na	brzký	návrat	domů	se	bohužel	ne-

naplnily.	 Dne	 6.	 března	 1940	 byl	 rozsudkem	 Říšského	 vá-
lečného	 soudu	 v	 Berlíně	 odsouzen	 k	 trestu	 smrti.	 Později,	
v	červnu	téhož	roku,	byl	trest	smrti	změněn	na	10	let	těžkého	
žaláře	s	tím,	že	konec	trestu	vyprší	29.	března	1950.	K	výkonu	
trestu	byl	převezen	do	věznice	v	německém	Gollnowě	u	Štětí-
na	v	Pomořansku.	Od	roku	1945	je	toto	historické	území	při	
pobřeží	Baltského	moře	rozdělené	mezi	Polsko	a	Německo.	
Město	Gollnow	připadlo	Polsku	a	na	mapě	jej	najdeme	pod	
polským	 názvem	 Goleniów.	 Dosud	 tam	 najdeme	 také	 stále	
funkční	věznici,	která	byla	postavena	už	v	roce	1856	v	tehdej-
ším	Prusku.	Tímto	starým	pruským	vězením	prošlo	za	druhé	
světové	 války,	 podle	 ne	 dosud	 kompletní	 dokumentace,	 té-
měř	1400	českých	vězňů.

I	v	této	věznici	byli	podmínky	pro	přežití	tak	kruté,	že	ně-
kteří	odsouzení	 se	 raději	vrhli	do	drátěného	plotu	nabitého	
elektřinou,	aby	tak	ukončili	utrpení,	která	museli	snášet.

Vězni	vykonávali	 různé	práce.	Také	 to	záleželo	na	 jejich	
kvalifikaci,	 kterou	 bylo	 možné	 využít	 „pro	 blaho	 říše“	 –	 vy-
učeni	„černému“	řemeslu,	krejčí,	obuvníci	atd.	Mnoho	vězňů	
páralo	 vojenské	 uniformy.	 Když	 došla	 zásoba	 uniforem	 bý-
valé	 československé	 armády,	 došly	 na	 řadu	 německé,	 které	
byly	přiváženy	z	fronty,	mnohdy	ještě	zkrvavené	a	rozstřílené.	
Páralo	se	všechno,	včetně	čepic.	Z	takto	získaného	materiálu	
se	pak	šili	„nové	mundúry“.

Větší	naději	na	přežití	měli	mladí	a	silní.	Jenže	těžká	prá-
ce,	 nedostatečná	 strava,	 neustálé	 bití	 za	 každou	 maličkost,	
více	 než	 špatné	 hygienické	 podmínky,	 chladná	 kobka,	 vši	
a	infekční	nemoci	dokázaly	dříve	silné	tělo	oslabit	natolik,	že	
umírali	i	mladí.

Antonín onemocněl a jeho vyčerpaný a zmučený organi-
smus se již nedokázal bránit. Dne 15. dubna 1944 zemřel 
v ústavní nemocnici na zápal plic.

Zachovalo	se	i	několik	básní,	které	napsal	ve	vězení	a	posílal	
v	dopisech.	Zvláště	výmluvná	je	ta,	kterou	věnoval	matce:

Matčiny oči

Dvé pomněnek jsem kdysi znal,
lnu kvítky – oči matky mé.
Jich, bohužel, si nevšímal,
ach, zůstaly mi zkalené.

Je uviděl zas po letech,
když v dáli zle jsem živořil.
Co půvabu jde z očí těch,
bych doma nikdy nevěřil.

Dvě chrpy v kytce koukolu,
se nevyjímají tak ctně.

Jas nezdobí tak oblohu,
ta krása v žádné květině.

Již nejsem slepý, matinko,
chci vidět, líbat, míti Vás!

Jen vytrvejte kratinko,
a opět Pán Bůh sváže nás!

Tak včelka nezulíbe květ,
ret půdy jarní sluníčko,
tak slavík neumí si pět,
co budu já Ti matičko.

Vyznamenání a pocty
•	 Z	 pověření	 prezidenta	 republiky	 byl	 za	 vynikající	 zásluhy	

o	osvobození	Československé	republiky	vyznamenán	v	roce	
1945	Čs.	válečným	křížem	„In	memoriam“
	Pomník a pamětní deska obětem 2. světové války, na kterých je 
uvedeno jméno Antonína Juráska:

•	 pomník	v	parku	Hrdinů	v	Ostrožské	Nové	Vsi
•	 pamětní	deska	členům	TJ	Orla	padlým	za	svobodu	vlasti,	od	

Slovácké	orelské	župy	Velehrad,	na	budově	Orlovny	v	Uher-
ském	Hradišti,	Mariánské	nám.	78

Vzpomínku	 na	 něj	 najdeme	 také	 na	 zdejším	 hřbitově,	 na	 ná-
hrobní	desce	rodiny	Juráskovy	a	Kusákovy.

S	 osobou	 Antonína	 Juráska,	 mladého	 nadějného	 muže	
a	 vlastence,	 který	 neváhal	 položit	 život	 za	 naši	 svobodu,	 jsme	
se	mohli	blíže	seznámit	především	zásluhou	naší	rodačky,	paní	
Vlasty	Staňkové,	 rozené	Kusákové,	provdané	do	Blatnice	pod	
Svatým	Antonínkem.	Paní	Staňková,	Antonínova	neteř,	mi	za-
půjčila	některé	vzácné	dokumenty	z	rodinného	archivu,	za	což	jí	
patří	velké	poděkování.	Byly	to	zejména	vzpomínky	její	matky,	
dopisy	z	vězení,	oznámení	o	úmrtí	a	fotografie.

Jiné	zdroje:
•	 Výroční zpráva Státního československého reálného gymnázia 

ve Strážnici za školní roky 1936/1937 a 1937/1938.
(www.digitalniknihovna.cz/mzk)

•	 Vojenský historický ústav Praha. (www.vhu.cz)
•	 Vojenský historický ústav Bratislava.	(www.vhu.sk)
•	 Historie a vojenství, č. 1, únor 1991, str. 48 a 52.	Časopis	Histo-

rického	ústavu	Československé	armády	Praha	(www.digital-
niknihovna.cz/dsmo)	

•	 Osobní věstník čs. ministerstva národní obrany, č. 64, 
15. 12. 1945, str. 626.	(www.digitalniknihovna.cz/dsmo)

•	 Spolek pro vojenská pietní místa.	(www.vets.cz)

pokračování
Ludmila Nešporová
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Po třech letech jsme zpět
S	 mimořádným	 zájmem	 jsme	 očekávali,	 jakým	

způsobem	se	bude	ubírat	dohrávání	soutěží	po	uvol-
ňování	vládních	nařízení	z	nouzového	stavu.	Konečný	
verdikt	řídících	orgánů	FAČR	byl	celkem	očekávaný,	
nicméně	pro	náš	klub	hodně	nešťastný.	Všechny	ama-
térské	 soutěže	 byly	 ukončeny	 s	 konečným	 pořadím,	
kterého	 družstva	 dosáhla	 po	 podzimní	 části.	 Naše	
družstvo	mužů	se	tak	stalo	vítězem	okresního	přeboru!	Dalším	
rozhodnutím	organizace	bylo,	že	nikdo	ze	zúčastněných	nebude	
sestupovat	a	samozřejmě	ani	postupovat,	což	nás	docela	zamr-
zelo.	Dobře	jsme	si	uvědomovali,	jak	bylo	těžké	dosažení	dob-
rých	výsledků	v	podzimní	části	soutěže,	jež	nás	zavazovaly	k	vel-
kému	předsevzetí,	pokusit	se	vítězstvím	v	soutěži	o	návrat	do	již	
dříve	 vybudovaných	 pozic	 a	 účinkování	 v	 krajských	 soutěžích.	
Stejně	podobně	dopadlo	 i	naše	účinkování	v	dobře	rozehrané	
soutěži	o	pohár	OFS.	Jakýmsi	pokusem	o	dohrání	byla	myšlenka	
tuto	soutěž	dohrát	formou	hry	FIFA	na	PlayStationu.	Z	pocho-
pitelných	důvodů	tato	myšlenka	nenašla	podporu	zúčastněných	
klubů.	Vše	uvedené	vzalo	za	své	v	posledním	červnovém	týdnu,	
kdy	 byly	 uzávěrky	 přihlášek	 do	 krajských	 soutěží.	 Díky	 nepři-
hlášení	 se	 družstva	 Březolup,	 nám	 bylo	 jako	 vítězi	 okresního	

přeboru	nabídnuto	uvolněné	místo.	Naše	rozhodová-
ní	bylo	okamžité,	a	tak	jsme	s	radostí	nabídku	přijali	
a	po	třech	letech	od	sestupu	z	1.	B	třídy	budeme	moci	
znovu	bojovat	v	krajských	vodách!

S	 dobrými	 pocity	 můžeme	 konstatovat,	 že	 pan-
demií	vyvolaná	pauza	našla	odezvu	v	zájmu	o	fotbal	
v	 těch	 nejmladších	 kategoriích.	 Žáci	 pod	 vedením	

trenéra	 Marka	 Lopaty	 a	 jeho	 asistenta	 Dalimila	 Hyky	 usilov-
ně	pracují	na	svém	zdokonalování	a	jejich	velmi	dobrá	účast	na	
trénincích	je	blýskáním	se	na	lepší	časy.	Ještě	větší	radost	nám	
dělají	benjamínci	z	přípravky.	Pod	vedením	trenérského	tria	Ivo	
Bedřich,	Lukáš	Franta	a	Petr	Svoboda,	a	samozřejmě	i	podpory	
rodičů,	přivádějí	 řadu	kamarádů	na	 fotbalový	 trávník.	Výsled-
kem	je	rozšíření	týmu	o	16	nových	nadějí	a	přihlášení	dvou	druž-
stev	do	soutěžního	ročníku	2020/21.

Po	nucené	dlouhé	přestávce	 tak	všichni	netrpělivě	čekáme	
a	těšíme	se	na	naše	účinkování	v	nových	soutěžích.	Nicméně	si	
dobře	uvědomujeme,	že	strašák	jménem	Covid	–	19	ještě	nemu-
sel	říci	vše,	ale	věříme,	že	se	vše	v	dobré	obrátí	a	budeme	moci	
v	plné	síle	a	s	nadšením	zápolit	ve	hře	zvané	fotbal.

Marek Tvrdoň

Fotbalový šéf slavil „abrahámoviny“
Předseda	novoveského	fotbalu	Marek	Tvrdoň	oslavil	pade-

sátiny	v	dresu	„své	jedenáctky“	při	utkáni	proti	mužstvu	slože-
nému	z	bývalých	i	současných	playerů	FK	Ostrožská	Nová	Ves.

Sobotní	slunce	hráče	vůbec	nešetřilo,	pot	se	řinul	po	čele,	
ale	 všichni	 aktéři	 vydrželi	 na	 pažitu	 až	 do	 závěrečného	 hviz-
du	sudího	Dalina	Hyky,	jehož	do	Vsi	vyslala	samotná	UEFA.	
Ještě	před	přicházejícím	deštěm	jsme	stihli	společné	focení	do	
archivu	hráčů	i	klubu.	A	jedna	pikantnost:	Do	branky	v	muž-
stvu	 oslavence	 se	 postavil	 „efantterrible	 novoveského	 fotba-
lu“	 –	 pětašedesátiletý	 Miroslav	 „Kába“	 Bravenec	 a	 nezůstal	
ani	v	tomto	„sranda	mači“	své	pověsti	nic	dlužen.	Svoji	úlohu	
bral	s	plnou	vážností	a	spoluhráče	před	sebou	„pucoval“	jako	
v	dobách	své	dlouholeté	aktivní	kariéry…	Vše	se	pak	při	vý-
borném	guláši,	pivečku	i	štamprlce	uhladilo	a	zase	bude	na	co	
vzpomínat.

Dlouhá	řada	spoluhráčů	i	přátel	z	fotbalové	sféry	pak	přišla	
Markovi	osobně	popřát	nejen	zdraví	a	štěstí	v	osobním	životě,	
ale	 i	 fotbalové	 úspěchy	 a	 pohodu	 v	 oddílu.	 Samozřejmě	 mezi	
prvními	gratulanty	byl	jeho	otec,	manželka,	dcera	Adriana	a	sy-
nové	Marian	a	Erik.	Ti	všichni	ho	celou	dobu	v	jeho	sportovní	
činnosti	podporují,	a	tak	i	jim	patří	poděkování	od	všech	přátel	
novoveské	kopané.

František Tureček



32 profil        www.onves.cz

SPORT

Vířící voda i bubny našich dragonů na Slováckém létě
Čas	korony	změnil	chod	světa	a	i	svět	dragonboatingu,	jehož	

kouzlu	propadlo	50	miliónů	 sportovců	 ze	 všech	 zemí,	nemohl	
zůstat	ušetřen.	Proto	všichni	s	netrpělivostí	čekali,	jestli	sezóna	
tak	masového	sportu,	jako	jsou	dračí	lodě,	vůbec	začne.

Dočkali	jsme	se.	V	rámci	Slováckého	léta	v	AVX	Dragon	Boat	
Morava	Race	byl	v	sobotu	4.	7.	zahájen	Český	pohár	dračích	lodí	
2020.	Nejlepší	republikové	posádky	čekaly	na	tento	nezvyklý	ter-
mín,	aby	se	mohly	potkat	a	poměřit	své	síly.	Všichni	sportovci	se	
neskutečně	těšili	na	Ostrožskou	Novou	Ves,	protože	je	to	jejich	
nejoblíbenější	 místo	 závodu	 v	 rámci	 Českého	 poháru.	 Také	 je	
hnala	zvědavost,	co	koronakrize	udělala	s	fyzičkou	a	vůbec	lidmi	
v	posádkách	a	jestli	nějak	významně	koronakrize	nezamíchá	cel-
kově	s	českým	dragonboatingem.	Prověřit	své	síly	přijelo	11	muž-
ských,	6	ženských,	9	mixových	a	14	firemních	posádek.

Závod	 byl	 zahájen	 kategorií	 small	 boat,	 tedy	 desítkových	
lodí.	Už	sobotní	klání	přineslo	obrovskou	radost	do	domácích	
týmů.	Ženy	byly	v	sobotu	zlaté	ve	všech	disciplínách.	Muži	vylo-
vili	z	novoveských	vod	zlato	na	200	m	a	stříbro	na	1000	m	v	těs-
ném	závěsu	za	nymburskou	posádkou.	Nutno	říct,	že	v	koneč-
ném	důsledku	bylo	při	vyhlašování	vítězů	cítit,	že	o	medaile	ani	
tak	nešlo,	ale	bylo	důležité,	že	se	na	stupních	vítězů	potkaly	zase	

posádky,	které	se	na	stupních	vítězů	také	na	podzim	s	dračí	se-
zónou	loučily.	Všichni	měli	na	chvíli	pocit,	že	se	vlastně	za	celou	
dobu	nic	nestalo.

Neděle	se	nesla	ve	znamení	standart	boat,	tedy	dvacítkových	
lodí.	 Ani	 v	 tento	 den	 neodešla	 domácí	 posádka	 bez	 medailí.	
Soutěžilo	se	na	trati	200	m	a	500	m.	Ženy	si	odnesly	z	krátké	
tratě	opět	zlato,	v	pětisetmetrové	trati	je	těsně	předjela	posádka	
DB	Tragédky.	U	mužů	byly	výsledky	barvitější.	Novoveská	muž-
ská	posádka	byla	na	200	m	třetí	za	posádkou	z	Přerova	a	Nym-
burka,	v	trati	na	500	m	přijeli	novoveští	muži	v	těsném	závěsu	
za	Nymburkem.

Sobotní	závodní	den	osvěžil	dragonský	večer	s	kapelou	Lo-
foši.	I	ten	prověřil	fyzičku	všech	přítomných,	tentokrát	v	tanci.	
Novoveská	posádka	měla	situaci	pevně	v	rukou	i	po	organizační	
stránce	 a	 naši	 sportovci	 dokázali	 závodit	 a	 ještě	 zastat	 veške-
rou	organizační	práci.	Sluší	se	poděkovat	všem	našim	přátelům,	
kteří	nám	pomohli	zajistit	servis	pro	všechny	přítomné.	Stabilně	
péči	o	sportovce	zajišťovala	v	bufetu	Blanka	Pjajčíková,	Jolana	
Andrýsková	a	Hana	Zumrová.

Co	 říci	na	 závěr?	Ti,	 kterým	 je	 sport	 životem,	najdou	 cestu	
ve	všech	nesnázích.	A	proto	je	třeba	vyslovit	 i	uznání	Zbyňkovi	

Sezóna v rychlostní kanoistice zahájena
Brněnský	dvoukilák	na	Svratce	odstartoval	 v	neděli	 7.	 červ-

na	 letošní	 závodní	 sezónu.	 Z	 úvodního	 klání	 Velkomoravské	
ligy	putovalo	do	loděnice	v	Ostrožské	Nové	Vsi	29	medailových	
umístnění.	27.	června	se	jel	kvůli	velké	vodě	odložený	druhý	závod	
Velkomoravské	ligy	–	Moravský	pohár	v	Kojetíně.	K	jeho	zisku	
scházel	pádlujícím	z	pod	Buchlova	jediný	bod!	Medailovou	sbírku	
rozšířili	tentokráte	o	dalších	sedmačtyřicet	cenných	kovů.

Odchovanec	Jiří	Zalubil	podstoupil	12.–14.	června	na	upra-
vené	 račické	 závodní	 dráze	 testování	 českých	 reprezentantů.	
V	 singlových	 finálových	 jízdách	 se	 mu	 nejlépe	 dařilo	 na	 pěti-
stovce,	kde	dojel	juniorský	mistr	Evropy	jako	sedmý	muž	v	po-
řadí.	Na	deblkanoi	se	kromě	olympijské	posádky	bratrů	Fukso-
vých	 musela	 dvojice	 Zalubil–Hrabal	 sklonit	 také	 před	 výkony	
ex-olympionika	 Dvořáka	 pádlujícího	 s	 kojetínským	 juniorem	
Minaříkem.

Tréninků	u	jezera	Čtverec	v	Ostrožské	Nové	Vsi	se	aktuálně	
účastní	i	více	jak	pět	desítek	chlapců	a	děvčat,	nejen	místních,	ale	
i	přespolních.	Po	třetím	díle	Velkomoravské	ligy	(4.	7.)	v	Přerově	
a	 tradičním	 čtrnáctidenním	 předrepublikovém	 kempu	 u	 hradu	
Zvíkova	(5.–18.	7.)	by	měla	sezóna	pokračovat	podle	aktualizova-
né	termínové	listiny,	kde	nechybí	jak	domácí	Mezinárodní	Mist-
rovství	Moravy	SLOVÁCKÁ	500,	tak	Novoveský	přespolák.

Nová termínová listina 2020
30.	7.–2.	8.	Račice
Mistrovství ČR na krátkých tratích, Český pohár
21.	8.–23.	8.	ONV
MM Moravy Slovácká 500, Velkomoravská liga
28.	8.–30.	8.	Račice
I. náhradní závod ČP mládeže, Český pohár
5.	9.	Kunětice	nad	Labem
Pohár Sezemic, Labský pohár
6.	9.	Černožice	nad	Labem
Černožický kilometr, Labský pohár
12.	9.–13.	9.	Račice
II. náhradní závod ČP mládeže, Český pohár
26.	9.–27.	9.	Praha
Mistrovství ČR dlouhé tratě, Český pohár
17.	10.	ONV
Novoveský přespolák, Velkomoravská liga

Proběhla volební valná hromada TJ Ostrožská 
Nová Ves, z. s.

Společenská	budova	areálu	 loděnice	byla	v	pondělí	8.	června	
místem	konání	valné	hromady	spolku	TJ	ONV,	jehož	součástí	oddíl	
kanoistiky	je.	Kromě	tradičních	procedurálních	záležitostí	(zprávy	
o	činnosti,	hospodaření,	kontrolní	zpráva)	proběhly	po	pěti	letech	
volby	do	statutárních	orgánů	a	předsedy	TJ	ONV.	Členy	výkonné-
ho	výboru	byli	opět	zvoleni	Vít	Pjajčík,	Marek	Mazur,	Pavel	Bez-
děk,	nově	pak	Richard	Podráský	a	za	gymnastiku	Ivana	Mášová.	
Kontrolní	výbor	bude	působit	ve	složení	Pavla	Martinková,	Mar-
tina	Kyselá	a	nově	Markéta	Bartáková.	V	pozici	předsedy	spolku	
pokračuje	Vít	Pjajčík.

Vít Pjajčík
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Ondračkovi	a	Marku	Pjajčíkovi,	kteří	nacházeli	cesty,	jak	by	moh-
la	 posádka	 trénovat	 v	 časech	 ztížených	 podmínek,	 zajišťovali	
k	tomu	technické	podmínky.	Organizační	strategie	tréninků	velké	
skupiny	sportovců	při	omezeném	setkávání	většího	počtu	lidí	byly	
vskutku	vrcholným	umem.	Novoveská	posádka	však	 své	kvality	
a	chuť	na	sobě	pracovat	potvrdila.	Doufáme,	že	své	odhodlání	zá-
vodit	co	nejlépe	ukážeme	18.	července	při	závodu	v	Brně	a	druhý	
srpnový	víkend	při	mistrovství	republiky	v	Račicích.

Markéta Frantová

Gymnastika
Po	 koronavirové	 pandemii	 jsme	 se	 k	 trénování	 dostali	

11.	května	s	velkým	elánem	zase	začít	trénovat.	Pauza	byla	dlou-
há,	proto	už	bylo	zapotřebí	se	zase	vrátit,	oprášit	nářadí	a	za-
čít	trénovat.	U	některých	našich	gymnastek	bylo	poznat,	že	na	
sobě	doma	pracovaly	a	z	tréningového	režimu	nevyjely.	Ovšem	
u	některých	to	bylo	horší,	proto	bylo	zapotřebí,	aby	se	pořádně	
roztrénovaly.	Teď	náš	čeká	soustředění	na	Letním	výcvikovém	
táboře	Soboňky,	kterého	se	účastníme	každý	rok	a	holky	se	tam	
naučí	mnoho	nových	prvků.	

Jménem	 gymnastiky	 Vám	 přejeme	 krásné	 slunečné	 prázd-
niny	a	našim	gymnastkám	žádná	zranění.	Doufáme,	že	se	zase	
setkáme	v	září	s	úsměvem	v	tělocvičně.

Kamila Hastíková 

Orel – pestrá sportovní nabídka pro každého
V	 naší	 obci	 jsou	 sportovní	

aktivity	 orelské	 jednoty	 mo-
mentálně	 orientovány	 hlavně	
na	stolní	tenis.	Jsme	velmi	rádi,	
že	se	nám	po	sportovní	stránce	

daří	–	máme	5	družstev	dospělých,	jedno	družstvo	žáků.	Pořádáme	
obecní,	orelské,	okresní	a	krajské	bodovací	turnaje	mládeže.

Nechceme	ale	usnout	na	vavřínech	a	rádi	bychom	rozšířili	naše	
řady	o	sportovní	nadšence,	které	baví	i	jiné	sporty.	Orel	je	sice	křes-
ťanská	sportovní	organizace,	což	ale	neznamená,	že	sdružuje	pouze	
ty,	kteří	chodí	každou	neděli	do	kostela.

Následující	slova	jsem	si	vypůjčil	z	orelského	webu:	„Prioritou	
činnosti	Orla	je	především	podpora	sportu	pro	všechny.	Cílem	Orla	
je	výchova	mladých	lidí	a	dětí	prostřednictvím	sportovních	a	ostat-
ních	aktivit.	Cílem	Orla	není	vychovávat	mistry	světa,	našim	cílem	
je	věnovat	se	sportu,	který	podporuje	kladné	vlastnosti	člověka	–
sportu,	který	je	férový,	ohlíží	se	na	soupeře	i	spoluhráče.	Orel	chce	
dávat	sportu	smysl.	V	tom	mu	pomáhají	pevné	základy,	které	mu	
poskytují	křesťanské	hodnoty	a	celá	historie	jeho	činnosti.“

V	současné	době	má	orel	cca	20	000	členů.	Během	kalendářní-
ho	roku	pořádají	různé	jednoty	nepřeberné	množství	sportovních	
aktivit,	přičemž	ty	největší	celorepublikové	akce	jsou	podporovány	

a	termínově	řízeny	přímo	z	orelského	ústředí.	Mezi	největší	celo-
roční	akce	patří	orelská	florbalová	liga	(v	minulých	letech	jsme	se	jí	
pravidelně	účastnili)	a	orelská	běžecká	liga	–	jedná	se	o	seriál	běhů	
na	různých	místech	v	naší	krásné	zemi,	přičemž	jsou	běhy	vypsány	
ve	všech	možných	věkových	kategoriích	–	každoročně	se	jedná	mi-
nimálně	o	20	závodů.

Pokud	 zúžíme	 výběr	 aktivit	 pouze	 na	 ústřední	 akce,	 tak	 je	
možné	si	během	roku	zasoutěžit	v	lyžování,	volejbalu,	kuželkách,	
pétanque,	 atletice,	 nohejbalu,	 horských	 kolech,	 fotbalu,	 plavání,	
šachách,	 badmintonu,	 gymnastice	 a	 samozřejmě	 stolním	 tenisu,	
florbalu	a	běžecké	lize.	Z	kulturních	aktivit	jsou	to	recitační	a	foto-
grafické	soutěže,	divadelní	či	hudební	přehlídky.	Pokud	bychom	se	
podívali	dále	do	programu	jednotlivých	jednot,	tak	bychom	zcela	
jistě	nalezli	další	nabídku	sportovních	a	společenských	aktivit.

Pokud	by	kdokoliv	ze	sportovních	nadšenců	měl	zájem	se	k	nám	
přidat	a	chtěl	pravidelně	měřit	svoje	síly	ve	svém	oblíbeném	spor-
tu,	tak	vás	rádi	mezi	sebou	uvítáme.	Zcela	jistě	podpoříme	každou	
sportovní	snahu,	ať	už	se	jedná	o	jednotlivce	nebo	záměr	vybudovat	
tým	(florbalový,	volejbalový	apod.).

Více	informací	na	www.orel.cz	a	nebo	na	facebooku	Orel	Ost-
rožská	Nová	Ves.

Ivo Mikoška

Stolní tenis – dohrání přerušené sezony
Kritická	zdravotní	situace	v	celém	světě	pozastavila	prakticky	

veškeré	aktivity,	které	sdružují	 lidi	–	sport	nevyjímaje.	Jelikož	se	
soutěžní	stolní	tenis	hraje	od	října	do	března,	tak	k	řádnému	ukon-
čení	sezony	chyběla	odehrát	pouze	dvě	soutěžní	kola.	Po	uvolnění	
bezpečnostních	opatření,	ovšem	stále	s	ohledem	na	možnost	šíření	
nákazy,	 rozhodl	krajský	svaz,	že	 se	v	krajských	soutěžích	dohrají	
pouze	ty	zápasy,	které	mohou	mít	vliv	na	postupující	a	sestupující	
družstva.	My	jsme	patřili	mezi	družstva	ohrožená	sestupem,	ale	měli	
jsme	relativně	dobrou	výchozí	pozici	do	posledních	bojů.	V	sobotu	
6.	6.	jsme	tedy	u	nás	přivítali	hráče	z	Bylnice.	Jelikož	jsme	domácí	
utkání	po	restartu	vyhráli	a	družstvo	Šarov	prohrálo	v	Kunovicích,	

tak	bylo	o	naší	záchraně	definitivně	rozhodnuto	a	z	bezpečnostních	
důvodů	bylo	naše	poslední	utkání,	které	připadalo	na	neděli,	proti	
Otrokovicím	B	zrušeno.

Na	třetí	pokus	se	nám	tedy	povedlo	udržet	krajský	přebor	I.	tří-
dy,	což	zcela	jistě	považujeme	za	velký	úspěch.	V	krajských	soutě-
žích	nastupujeme	nepřetržitě	11	sezon.	8x	jsme	hráli	krajský	přebor	
II.	třídy	a	3x	krajský	přebor	I.	třídy.

Okresní	soutěže	byly	na	základě	hlasování	napříč	okresní	klu-
bovou	základnou	s	definitivní	platností	ukončeny	po	20.	kole	a	žád-
né	dohrávání	neproběhlo.

Ivo Mikoška
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
duben – květen – červen 2020

70 let
	 3.	4.		 Blažena	Hrachovská	 Lhotská	451
	11.	4.	 Marie	Kotačková	 Lhotská	562
	13.	4.	 Ludmila	Kvapilová	 Obecnice	568
	22.	4.	 Milan	Cvrkal		 Osvobození	116
	29.	4.	 František	Kupec	 Mírová	913
	12.	5.		 Antonín	Kalný	 Chříb	167
	13.	5.	 Ing.	Antonín	Kusák	 Záhumení	229
	 7.	6.	 František	Habarta	 Chylická	214
	 8.	6.	 Antonín	Voráč	 Záhumení	602
	25.	6.	 Zdeňka	Galušková	 Záhumení	647
	30.	6.	 Jana	Hrabcová	 Za	Kostelem	734

75 let
	29.	4.		 Božena	Červenáková	 Dědina	61
	24.	5.	 Františka	Štěrbová	 Dědina	33
	31.	5.	 Marie	Kozumplíková	 Na	Láni	201
	21.	6.	 Zdenka	Benešová	 Záhumení	576

80 let
	 1.	4.		 Jiřina	Miklíčková	 Osvobození	190
	 1.	5.	 Marie	Jurásková	 Nová	682
	 8.	5.	 Anna	Straková	 Za	Kostelem	785
	27.	5.		 Ludmila	Knedlíková	 Záhumení	534
	28.	5.	 Josef	Mléčka	 Obecnice	579

85 let
	28.	5.		 Hedvika	Pijáčková		 Chylická	15

87 let
	 2.	4.	 Josef	Machálek	 Nová	738
	 5.	5.	 Milada	Hlůšková	 Kunovská	732
	 8.	5.	 Marie	Kolísková	 Nivky	489
	12.	5.		 Božena	Vitková	 Nádražní	220
	28.	5.		 Antonín	Botek	 Nivky	659

88 let
	23.	4.		 Anna	Potrusilová	 Na	Rolách	658

90 let
	15.	6.	 Božena	Zajícová	 Záhumení	400		
	 	 	 tč.	DD	Uh.Ostroh

91 let
	29.	4.		 Jarmila	Jochová	 Za	Kostelem	730
	 5.	6.	 Anna	Zalubilová	 Chylická	36

92 let
	21.	6.	 Marie	Bartošková	 Družstevní	820

93 let
	24.	4.		 Jiřina	Potrusilová	 Dolní	352
	 3.	5.	 Marie	Galušková	 Dědina	182

95 let
	 8.	5.		 Josef	Stužka		 Dědina	170

Zlatá svatba
	 4.	4.	 Ladislav	a	Hana	Machálkovi	 Dědina	20
	25.	4.	 Pavel	a	Alena	Orlíkovi	 Květná	862
	13.	6.	 Zdeněk	a	Miroslava	Kumbárovi	 Dolní	313
	20.	6.	 Jiří	a	Jarmila	Blažkovi	 U	Ráje	536

Svatba
	27.	6.	 Hana	Hlavňovská	 Břeclav
	 	 Lukáš	Machala	 Dědina	23

Narození
	 4.	6.	 Tomáš	Pijáček	 Obecnice	641
	14.	6.	 Sofie	Hrníčková	 Nová	655

Úmrtí

	 6.	4.	 František	Polách	 (1946)	 Školní		965

	 20.	4.	 Josef	Dvouletý	 (1957)	 Lhotská	618	

	 4.	5.	 Marie	Ondračková	 (1939)	 Záhumení	502

	 14.	5.	 Antonín	Boček	 (1934)	 Dědina	21

	 28.	5.	 Antonín	Beneš	 (1936)	 Na	Lapači	60

	 3.	6.	 Jiří	Slovák	 (1964)	 Dědina	44

	 7.	6.	 Marie	Niklová	 (1928)	 Nivky	707

	 10.	6.	 Ludvík	Bobek	 (1934)	 Obecnice	599

	 15.	6.	 Božena	Bařinová	 (1930)	 Chaloupky	100
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