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úVODNÍK

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu roku a před sebou obdo-

bí prázdnin, na které se nejvíc těší především děti a studenti. 
Ale přiznejme si, že na chvíle dovolené a odpočinku se těšíme 
i my, dospělí.

Poslední červnový den byl nejen v naší škole ve znamení lou-
čení. Mnozí žáci se vrátí do lavic novoveské školy po prázdni-
nách, ale letošní deváťáci už bohužel jako žáci naší školy ne.  
Tito deváťáci byli výrazně poznamenáni koronavirovou situ-
ací, po dlouhé době si neužili předtančení na tradičním plese 
a spoustu akcí, které k poslednímu roku na základní škole patří. 
Mnoho hodin výuky bohužel strávili za počítačem a ne osob-
ně mezi spolužáky. Přesto se z nich stali šikovné slečny a mladí 
pánové a odcházeli s vysvědčením v rukou, aby  po prázdni-
nách mohli nastoupit ke studiu do vybraných učebních obo-
rů a středních škol. Přeji jim hodně úspěchů, pevné zdraví 
a hlavně ať je jejich další studium co nejméně poznamenáno 
distanční výukou z důvodu korovinarové epidemie. Omezení 
díky koronavirové epidemii v uplynulém pololetí poznamena-
lo nejen školní výuku, ale i společenské a kulturní dění v obci, 
které doufáme, že se postupně začne oživovat. Po dlouhé době 
se konala v naší výstavní síni obecního úřadu vernisáž výstavy 
obrazů pana Vlastimila Mahdala, při níž zněla po dlouhé době 
živá hudba a účastníci vernisáže i muzikanti si to moc užili. 
Doufám, že na tuto akci postupně naváží další společenské akce 
a postupně se budeme zase setkávat na divadelních představe-
ních, přednáškách, koncertech a také, že se uskuteční po roční 
přestávce novoveské hody s právem. Vždyť stárci už jsou připra-
veni a chasa už začala zase trénovat hodové vystoupení. A my 
všichni už se na normální „předkoronavirový“ život těšíme.

Ale nepředbíhejme a prožijme nejdříve období prázd-
nin a dovolené, pokud nám to situace alespoň trochu dovo-
lí. Spousta lidí volí v současné době prožití dovolené v naší 
republice z důvodu neustále se měnících epidemiologických 
pravidel. Vždyť u nás je tolik krásných míst. Bohužel ne všem 
je dopřáno poznávat krásy vlasti z důvodu živelné pohromy, 
která na konci června letošního roku postihla obce na Ho-
donínsku a Břeclavsku. Těmto lidem se během pár okamži-
ků změnil život, najednou přišli o střechy nad hlavou, nemají 
kde bydlet, kde  si navařit, nemají si pomalu co obléct, školáci 
neměli jít kam do školy a lékař přišel o svou ordinaci. Při-
šli o všechno, co mnoho generací budovalo. Několik lidí při-
šlo o život. Pro mnohé z nás nepředstavitelný okamžik. Mám 
mnoho let života za sebou a vždycky jsem si myslela, že taková 
hrůza  způsobená tornádem se děje  jenom v Americe. A hle, 
najednou je to tady „za humny“.  V ten den se naší obcí pře-
hnala bouřka a někteří občané měli zatopený sklep nebo za-
hradu. Bohužel takové množství dešťové vody v krátkém oka-
mžiku není možno kanalizací pojmout. V naší obci jsme měli 
to velké štěstí, že všem zůstala střecha nad hlavou. Úžasné bylo 
to ráno, kdy jsme všichni začali řešit, jakým způsobem může-
me pomoci postiženým oblastem. Je až neuvěřitelné a obdivu-
hodné, jak se dokážeme v těchto těžkých chvílích semknout 
a máme snahu pomáhat jeden druhému. A kolik je mezi lidmi 
solidarity a štědrosti. Každý se snaží pomáhat, jak může. Obča-
né přinášeli potraviny, oblečení, deky, drogerii, plachty na stře-
chy, nářadí, dokonce dámské jízdní kolo do vinotéky, kde byla 
paní Veronikou Ivanovou uspořádaná sbírka na postižené 
Mikulčice. Někteří dobrovolníci z řad našich občanů a hasičů 
nečekali a ihned se vydali pomoct, přiložit ruku k dílu na od-
klízení následků, vzali nářadí a ujížděli pomáhat. Lidé začali 
posílat na různé transparentní účty finanční prostředky. Rada 

obce rozhodla poskytnout z rozpočtu obce každé z postižených 
obcí finanční dar ve výši 20 000 Kč. Také členové Mužského 
sboru Krasavci se rozhodli upořádat benefiční akci „Musíme 
si pomáhat aneb veřejná nedělní zkouška“, kde lidé mohli 
v průběhu nedělního odpoledne přispět na tornádem postižené 
oblasti, buď finančním darem nebo zakoupením jakéhokoliv 
občerstvení. Společný výtěžek darů od občanů a přispění členů 
mužského sboru činí 60 000 Kč. Ženský pěvecký sbor Denica 
podpořil finanční částkou 20 000 Kč jednu rodinu v postižené 
oblasti.  I v naší obci byla farností organizována finanční sbír-
ka a jedna kasička byla umístěna na obecním úřadě. Při této 
sbírce se vybralo celkem neuvěřitelných 153 550 Kč. Všem, 
kteří přispěli finanční částkou a jakýmkoliv jiným způsobem 
pomohli a budou i nadále pomáhat, patří velký obdiv a obrov-
ské poděkování za štědrost a velkorysost. Je vidět, že mezi námi 
jsou lidé s velkým a dobrým srdcem. Přestože se setkáváme 
s případy, kdy mezi lidmi nejsou dobré mezilidské a sousedské 
vztahy. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny plné po-
hody, odpočinku a načerpání sil na další období. Prožijte 
je v kruhu svých nejbližších ve zdraví a bez velkých starostí. 

Jaroslava Bedřichová
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Z jednání zastupitelstva obce 
Dne 11. 5. 2021 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva 

obce Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo schvaluje: 
•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	2021	ve	výši	326	000		Kč	

spolku	 FK	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Nádražní	 842,	 687	 22	
Ostrožská	 Nová	 Ves,	 IČ:	 485	 06	 087	 a	 ukládá	 sepsat	
se	spolkem	veřejnoprávní	smlouvu	v	souladu	se	zákonem	
250/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech	územních	rozpo-
čtů;

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	2021	ve	výši	405	000	Kč	
spolku	 TJ	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Nádražní	 970,	 687	 22	
Ostrožská	 Nová	 Ves,	 IČ:	 603	 69	 761	 a	 ukládá	 sepsat	
se	spolkem	veřejnoprávní	smlouvu	v	souladu	se	zákonem	
250/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech	územních	rozpo-
čtů;

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	2021	ve	výši	120	000	Kč	
spolku	Základní	organizace	Českého	svazu	včelařů,	z.	s.,	
Hřbitovní	263,	687	22	Ostrožská	Nová	Ves,	IČ:	697	25	691	
a	ukládá	sepsat	se	spolkem	veřejnoprávní	smlouvu	v	sou-
ladu	se	zákonem	250/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech	
územních	rozpočtů;

•	 přidělení	finančního	příspěvku	v	rámci	Směrnice	č.	1/2018	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 k	 příspěvku	 na	 rekonstrukci,	
demolici	s	následnou	výstavbou	nového	rodinného	domu	
či	 výstavby	 nového	 rodinného	 domu	 v	 již	 zasíťovaném	
území	ve	výši	80	000	Kč	manželům	I.	a	P.	J.;

•	 přidělení	finančního	příspěvku	v	rámci	Směrnice	č.	1/2018	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 k	 příspěvku	 na	 rekonstrukci,	
demolici	s	následnou	výstavbou	nového	rodinného	domu	
či	 výstavby	 nového	 rodinného	 domu	 v	 již	 zasíťovaném	
území	ve	výši	250	000	Kč	paní	J.	Š.;

•	 předložený	 Seznam	 podpořitelných	 nemovitostí	 ke	 dni	
11.	5.	2021	dle	Směrnice	č.	1/2018	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demolici	s	následnou	vý-
stavbou	 nového	 rodinného	 domu	 či	 výstavby	 nového	 ro-
dinného	domu	v	již	zasíťovaném	území;

•	 zveřejnění	 záměru	 prodeje	 pozemku	 parc.	 č.	 291	 v	 k.	 ú.	
a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	183	m2;

•	 zveřejnění	záměru	prodeje	pozemku	parc.	č.	2234	v	k.	ú.	
Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	78	m2;

•	 zveřejnění	záměru	směny	pozemku	parc.	č.	5069/44	v	k.	ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 240	 m2	 dle	 nově	
vzniklého	geometrického	plánu	č.	1368-117/2021	za	poze-
mek	parc.	č.	1819/2	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	 o	 výměře	 240	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	
plánu	č.	1025-104/2021;

•	 zveřejnění	 záměru	 směny	 pozemku	 parc.	 č.	 5093/30	
v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	2	m2	za	po-
zemek	parc.	č.	5093/34	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
o	 výměře	 2	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	 plánu	
č.		1373-	106/2021;

•	 zveřejnění	záměru	směny	pozemku	parc.	č.	5093/29	v	k.	ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 2	 m2	 za	 pozemek	
parc.	č.	5093/33	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výmě-
ře	2	m2	dle	nově	vzniklého	geometrického	plánu	č.	1373-
106/2021;

•	 zveřejnění	 záměru	 směny	 pozemku	 parc.	 č.	 5093/28	
v	k.	 	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	4	m2	za	po-
zemek	parc.	č.	5093/32	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
o	 výměře	 4	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	 plánu	
č.	1373-106/2021;

•	 zveřejnění	 záměru	 směny	 s	 doplatkem	 pozemku	 parc.	
č.	 	 5093/27	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	
10		m2	za	pozemek	parc.	č.	5093/31	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	

Nová	Ves	o	výměře	7	m2	dle	nově	vzniklého	geometrické-
ho	plánu	č.	1373-106/2021;

•	 zveřejnění	záměru	prodeje	nemovitosti	RD	č.	p.	344	a	po-
zemku	parc.	č.	817	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	s	mi-
nimální	nabídkou	dle	vypracovaného	znaleckého	posudku	
č.	017/003/20	Ing.	Pavlem	Štefaníkem,	J.	E.	Purkyně	1257,	
Uherské	 Hradiště	 ve	 výši	 746	 000	 Kč,	 s	 tím,	 že	 budou	
na	úřední	desce	zveřejněny	upřesňující	podmínky	záměru	
prodeje;

•	 upuštění	od	smluvní	pokuty	ve	výši	80	000	Kč	manželům	
J.	kladě	právního	posouzení	žádosti	manželů	F.	zpracova-
ného	 JUDr.	 Lucií	 Kavanovou,	 Havlíčkova	 159,	 Uherské	
Hradiště	dne	19.	2.	2021;

•	 na	základě	ustanovení	§	6	odst.	1)	písmeno	c)	a	odst.	5)	
písmeno	a)	a	f)	zákona	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	pláno-
vání	a	stavebním	řádu	(stavební	zákon)	v	aktuálním	znění	
a	ustanovení	§	35	odst.	1)	a		§	84	odst.	2)	písmeno	y)	záko-
na	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zřízení)	v	aktuálním	
znění	 pořízení	 změny	 Územního	 plánu	 Ostrožská	 Nová	
Ves	na	pozemcích	pana	R.	B.	a	Z.	B.	na	parcele	č.	1565	
v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves.	Změnou	bude	
prověřena	 možnost	 navržení	 ploch	 pro	 bydlení	 na	 této	
parcele.

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
•	 písemné	zprávy	finančního	a	kontrolního	výboru;
•	 rozpočtové	opatření	č.		2	schválené	radou	obce	č.	61	dne	

12.	4.	2021	týkající	se	navýšení	příjmů	u	DPFO	z	podniká-
ní	a	navýšení	výdajů	o	rezervu	na	krizová	opatření	a	drob-
ný	hmotný	dlouhodobý	majetek	pro	místní	hospodářství;

•	 rozpočtové	opatření	č.		3	schválené	radou	obce	č.	62	dne	
26.	4.	2021	týkající	se	navýšení	příjmů	o	příspěvek	ze	stát-
ního	 rozpočtu	 –	 kompenzační	 bonus	 příjmů	 za	 prodej	
keramických	 známek	 a	 navýšení	 výdajů	 na	 služby	 ČOV	
a	opravy	aut;

•	 	informace	 starostky	obce	o	 investičních	a	neinvestičních	
akcích	 probíhajících	 v	 roce	 2021	 v	 obci	 včetně	 jejich	 fi-
nančního	plnění	k	11.	5.	2021.	

Zastupitelstvo neschvaluje:
•	 zveřejnění	záměru	prodeje	pozemku	parc.	č.	5119/4	v	k.	ú.	

a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	10	m2	dle	nově	vznik-
lého	geometrického	plánu	č.	1367-116/2021;

•	 zveřejnit	 na	 úřední	 desce	 záměr	 prodeje	 části	 pozemku	
obce	par.	č.		5093/1	o	výměře	asi	114	m2;

•	 na	základě	ustanovení	§	6	odst.	1)	písmeno	c)	a	odst.	5)	
písmeno	a)	a	f)	zákona	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	pláno-
vání	a	stavebním	řádu	(stavební	zákon)	v	aktuálním	znění	
a	ustanovení	§	35	odst.	1)	a	§	84	odst.	2)	písmeno	y)	záko-
na	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zřízení)	v	aktuálním	
znění	 pořízení	 změny	 Územního	 plánu	 Ostrožská	 Nová	
Ves	na	pozemcích	pana	J.		N.	parc.	č.	2083	a	2084	v	k.	ú.	
Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves.	

Dne 22. 6. 2021 se konalo 15. zasedání Zastupitelstva 
obce Ostrožská Nová Ves

Zastupitelstvo schvaluje: 
•	 závěrečný	účet	obce	 za	 rok	2020	 včetně	 výsledku	 zprávy	

o	 přezkoumání	 hospodaření	 Obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
za	 rok	 2020,	 která	 je	 přílohou	 závěrečného	 účtu	 obce	
za	rok	2020;

•	 v	 souladu	 s	 §17	odst.	 7	písm.	 a)	 zákona	 č.	 250/2000	 Sb.,	
o	 rozpočtových	 pravidlech	 územních	 rozpočtů	 v	 plat-
ném	znění	s	celoročním	hospodařením	obce	za	rok	2020,	
a	to	bez	výhrad;



5www.onves.cz        profil

ZPRAVODAJSTVÍ

•	 účetní	 závěrku	 obce	 sestavenou	 k	 rozvahovému	 dni	
31.	12.	2020	včetně	protokolu	o	schválení	účetní	závěrky,	
který	tvoří	přílohu	č.	1	tohoto	usnesení;

•	 přidělení	finančního	příspěvku	v	rámci	Směrnice	č.	1/2018	
obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 k	 příspěvku	 na	 rekonstrukci,	
demolici	s	následnou	výstavbou	nového	rodinného	domu	
či	 výstavby	 nového	 rodinného	 domu	 v	 již	 zasíťovaném	
území	ve	výši	80	000	Kč	manželům	I.	a	J.		P.;

•	 předložený	 Seznam	 podpořitelných	 nemovitostí	 ke	 dni	
22.	6.	2021	dle	Směrnice	č.	1/2018	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demolici	s	následnou	vý-
stavbou	 nového	 rodinného	 domu	 či	 výstavby	 nového	 ro-
dinného	domu	v	již	zasíťovaném	území;

•	 prodej	 pozemku	 parc.	 č.	 291	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	
Nová	Ves	o	výměře	183	m2	(zahrada)	panu	O.	M.	za	cenu	
940		Kč/m2,	tj.	celkem	172	020	Kč.	K	výsledné	ceně	bude	
zákonná	 sazba	DPH	 připočtena.	 Náklady	 spojené	 s	pře-
vodem	nemovitosti	hradí	kupující;

•	 prodej	 pozemku	 parc.	 č.	 2234	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 a	 obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	78	m2	(zahrada)	panu	J.	M.	
za	cenu	626	Kč/m2,	tj.	celkem	48	828	Kč.	K	výsledné	ceně	
bude	 zákonná	 sazba	 DPH	 připočtena.	 Náklady	 spojené	
s	převodem	nemovitosti	hradí	kupující;

•	 směnu	 bez	 doplatku	 pozemku	 parc.	 č.	 5069/44	 (ostatní	
plocha,	manipulační	plocha)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	
Ves	 o	 výměře	 240	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	
plánu	 č.	 1368-117/2021	 za	 cenu	 133	 Kč/m2	 za	 pozemek	
parc.	č.	1819/2	(ostatní	plocha,	silnice)	v	k.	ú.	Chylice	obce	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	240	m2	dle	nově	vzniklého	
geometrického	plánu	č.	1025-104/2021	za	cenu	89	Kč/m2	
se	společností	MONTECO,	spol.	s	r.o.,	Na	Splávku	1248,	
Uherské	Hradiště,	IČ:	49435957.	Náklady	spojené	s	pře-
vodem	nemovitosti	hradí	žadatel;

•	 směnu	 bez	 doplatku	 pozemku	 parc.	 č.	 5093/29	 (ostatní	
plocha,	neplodná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
o	výměře	2	m2	za	pozemek	parc.	č.	5093/33	(ostatní	plo-
cha,	 neplodná	 půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	 výměře	 2	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	 plánu	
č.	1373-106/2021	s	paní	M.	Š.	za	cenu	710	Kč/m2.	Náklady	
spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	žadatelka;

•	 směnu	 bez	 doplatku	 pozemku	 parc.	 č.	 5093/30	 (ostatní	
plocha,	neplodná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
o	výměře	2	m2	za	pozemek	parc.	č.	5093/34	(ostatní	plo-
cha,	 neplodná	 půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	 výměře	 2	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	 plánu	
č.	1373-106/2021	s	panem	Z.	Š.	za	cenu	710	Kč/m2.	Nákla-
dy	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	žadatel;

•	 směnu	 bez	 doplatku	 pozemku	 parc.	 č.	 5093/28	 (ostatní	
plocha,	neplodná	půda)	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	

o	výměře	4	m2	za	pozemek	parc.	č.	5093/32	(ostatní	plo-
cha,	 neplodná	 půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	 výměře	 4	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	 plánu	
č.	1373-106/2021	s	panem	V.	T.	za	cenu	710	Kč/m2.	Nákla-
dy	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	žadatel;

•	 směnu	 s	 doplatkem	 pozemku	 parc.	 č.	 5093/27	 (ostatní	
plocha,	 neplodná	 půda)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves	o	výměře	10	m2	za	pozemek	parc.	č.	5093/31	(ostatní	
plocha,	 jiná	 plocha)	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	 výměře	 7	 m2	 dle	 nově	 vzniklého	 geometrického	 plá-
nu	 č.	 1373-106/2021	 s	 panem	 M.	 H.	 za	 cenu	 710	 Kč/m2,	
tj.	 	2	130	Kč.	K	výsledné	ceně	bude	zákonná	sazba	DPH	
připočtena.	Náklady	spojené	s	převodem	nemovitosti	hra-
dí	žadatel;

•	 zveřejnění	záměru	směny	částí	pozemků	parc.	č.	5285	(za-
hrada)	o	výměře	2	m2,	parc.	č.	5287	(ostatní	plocha,	ostat-
ní	 komunikace)	 o	 výměře	 17	 m2	 a	 parc.	 č.	 5393	 (ostatní	
plocha,	 jiná	 plocha)	 o	 výměře	 32	 m2	 za	 pozemek	 parc.	
č.	 6243/2	 (ostatní	 plocha,	 ostatní	 komunikace)	 o	 výmě-
ře	 51	 m2	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 dle	 nového	
GP	č.	1366-105/2021;

•	 prodej	nemovitosti	RD	č.	p.	344	a	pozemku	parc.	č.	817	
(zastavěná	plocha	a	nádvoří)	o	výměře	234	m2	k.	ú.	a	obci	
Ostrožská	Nová	Ves	paní	V.	P.	za	cenu	946	001	Kč,	s	tím,	že	
budou	dodrženy	podmínky	prodeje	zveřejněné	na	úřední	
desce.	Náklady	spojené	s	převodem	nemovitosti	hradí	ku-
pující;

•	 informace	 starostky	obce	o	 investičních	a	neinvestičních	
akcích	 probíhajících	 v	 roce	 2021	 v	 obci	 včetně	 jejich	 fi-
nančního	plnění	k	22.	6.	2021.	

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
•	 písemnou	zprávu	finančního	výboru.	
Zastupitelstvo neschvaluje:
•	 nabídky	na	odkup	RD.	č.	p.	392	a	pozemku	parc.	 č.	770	

(zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří)	 o	 výměře	 137	 m2	 v	 k.	 ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 za	 cenu	 1	 600	 000	 Kč	 a	 RD	
č.	p.	330	a	pozemku	parc.	č.	771	(zastavěná	plocha	a	ná-
dvoří)	o	výměře	139	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
za	cenu	1	600	000	Kč	zapsaných	na	LV	416	předloženou	
P.	B.	a	panem	T.	B.	

Zastupitelstvo jmenuje: 
•	 do	 školské	 rady	 příspěvkové	 organizace	 Základní	 škola	

Ostrožská	Nová	Ves:

•	 	Bc.	Moniku	Jahodíkovou,	
•	 Mgr.	Růženu	Hlůškovou,	
•	 Ing.	Iva	Mikošku.

Monika Pleváková

Z jednání rady obce 
Dne 12. 4. 2021 se konalo 61. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 Rozhodnutí	 zadavatele	 o	 přidělení	 veřejné	 zakázky	

na	 stavební	 práce	 „Obnova	 místní	 komunikace	 ul.	 Spo-
jovací	 Ostrožská	 Nová	 Ves“.	 Nabídku	 s	 nejnižší	 cenou	
ve	 výši	 4	 716	 299	 Kč	 včetně	 DPH	 předložila	 společnost	
STRABAG	a.	s.,	Kačírkova	982/4,	Praha;

•	 Rozhodnutí	zadavatele	o	přidělení	veřejné	zakázky	na	sta-
vební	 práce	 „Výstavba	 VO	 v	 ulici	 Nádražní	 Ostrožská	
Nová	Ves“.	Nabídku	s	nejnižší	cenou	ve	výši	926	397,79	Kč	
včetně	DPH	předložila	společnost	OSVĚTLENÍ,	s.	r.	o.,	
Novodvorská	1010/4,	Praha;

•	 poskytnutí	 dotací	 z	 rozpočtu	 obce	 pro	 rok	 2021	 zá-
jmovým	 a	 sportovním	 organizacím	 ve	 výši	 220	 500	 Kč	

a	Římskokatolické	farnosti	ONV	ve	výši	50	000	Kč.	Rada	
obce	 ukládá	 sepsat	 s	 žadateli	 veřejnoprávní	 smlouvu	
o	poskytnutí	dotace.	Rada	obce	ukládá	projednat	na	nej-
bližším	 jednání	 zastupitelstva	 obce	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
žádosti	 o	 dotace	 FK	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 TJ	 Ostrožská	
Nová	Ves	a	Základní	organizace	Českého	svazu	včelařů,	
z.	s.;

•	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 obce	 neziskové	 organizaci	
Zdravotní	klaun	o.	p.	 s.,	Paříkova	355/7,	Praha	9	ve	výši	
2	000	Kč.	Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žadatelem	veřejno-
právní	smlouvu	o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce;

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 2	 týkající	 se	 navýšení	 příjmů	
u	DPFO	z	podnikání	a	navýšení	výdajů	o	rezervu	na	kri-
zová	 opatření	 a	 drobný	 hmotný	 dlouhodobý	 majetek	



6 profil        www.onves.cz

ZPRAVODAJSTVÍ 

pro	 místní	 hospodářství.	 Rada	 obce	 ukládá	 informovat	
zastupitele	o	rozpočtovém	opatření	na	nejbližším	zasedá-
ní	zastupitelstva	obce;	

•	 vyhlášení	 výběrového	 řízení	 pro	 zájemce	 o	 poskytnu-
tí	 úvěru	 z	 fondu	 bydlení	 obce	 pro	 rok	 2021.	 Rada	 obce	
schvaluje	 fixní	 úrokovou	 sazbu	 2	 %	 a	 objem	 finančních	
prostředků	ve	výši	500	000	Kč;

•	 podpis	 smlouvy	 o	 zpracování	 daňového	 přiznání	
k	 DPPO	 za	 rok	 2020	 s	 firmou	 1.STRMISKA,	 s.	 r.	 o.,	
Ing.	Petr	Strmiska,	Družstevní	821,	Ostrožská	Nová	Ves	
za	 cenu	 50	 457	 Kč	 vč.	 DPH.	 Rada	 obce	 zplnomocňuje	
Ing.	 Petra	 Strmisku	 ke	 zpracování	 a	 podání	 daňového	
přiznání	do	30.	6.	2021;

•	 Smlouvu	 o	 dílo	 na	 výstavbu	 veřejného	 osvětlení	 v	 ulici	
Za	 Kostelem	 za	 cenu	 261	 395,30	 Kč	 bez	 DPH	 s	 panem	
Ing.	Antonínem	Březinou,	Drahová	693,	Uherský	Ostroh.

Rada bere na vědomí: 
•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 posouzení	 a	 hodnocení	

nabídek	na	veřejnou	zakázku	na	stavební	práce	„Obnova	
místní	 komunikace	 ul.	 Spojovací	 Ostrožská	 Nová	 Ves“.	
Rada	obce	rozhodla	o	přidělení	zakázky	„Obnova	místní	
komunikace	 ul.	 Spojovací	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 společ-
nosti	 STRABAG	 a.	 s.,	 Kačírkova	 982/4,	 Praha	 za	 cenu	
4	716	299	Kč	včetně	DPH;

•	 zprávu	 o	 posouzení	 kvalifikace,	 posouzení	 a	 hodnocení	
nabídek	na	veřejnou	zakázku	na	stavební	práce	„Výstavba	
VO	v	ulici	Nádražní	Ostrožská	Nová	Ves“.	Rada	obce	roz-
hodla	o	přidělení	zakázky	„Výstavba	VO	v	ulici	Nádražní	
Ostrožská	 Nová	 Ves“	 společnosti	 OSVĚTLENÍ,	 s.	 r.	 o.,	
Novodvorská	1010/4,	Praha,	za	cenu	926	397,79	Kč	včetně	
DPH;

•	 Výroční	zprávu	o	plnění	povinností	a	závazků	za	rok	2020	
k	veřejnému	a	slavnostnímu	osvětlení	v	obci	zaslaný	spo-
lečností	 ELTODO-CITELUM,	 s.	 r.	 o.,	 U	 Elektrárny	 1,	
Hodonín.	

Dne 26. 4. 2021 se konalo 62. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 zařazení	žádosti	manželů	M.	a	O.	K.	do	seznamu	nemo-

vitostí	ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	
demolici	 s	 následnou	 výstavbou	 nového	 RD	 či	 výstavbu	
nového	RD	v	 již	 zasíťovaném	území	–	manželé	K.	 žáda-
jí	 o	 příspěvek	 na	 demolici	 s	 následnou	 výstavbou	 nové-
ho	RD	na	pozemku	parc.	č.	562	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	
Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	předložit	žádost	manželů	K.	
na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 rozpočtové	opatření	č.	3	k	rozpočtu	obce	Ostrožská	Nová	
Ves	 týkající	 se	 navýšení	 příjmů	 o	 příspěvek	 ze	 státního	
rozpočtu	–	kompenzační	bonus	příjmů	za	prodej	keramic-
kých	známek	a	navýšení	výdajů	na	služby	ČOV	a	opravy	
aut;

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
č.	OT-001030063405/001-PERF	na	pozemku	parc.	č.	2199	
v	k.	ú.	Chylice	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves,	kabel	NN,	pilíř	
NN	za	cenu	4	420	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.D,	a.	s.,	
Lidická	1873/36,	Brno;

•	 	Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
č.	OT-001030063406/001-PERF	na	pozemku	parc.	č.	118	
a	 121	 v	 k.	 ú.	 Chylice	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 kabel	
NN,	 pilíř	 NN	 za	 cenu	 4	 420	 Kč	 vč.	 DPH	 se	 společností	
EG.D,		a.	s.,	Lidická	1873/36,	Brno;

•	 smlouvu	o	dílo	 se	 společností	STRABAG	a.	 s.,	Kačírko-
va	 982/4,	 Praha	 na	 stavební	 práce	 „Obnova	 místní	 ko-
munikace	 ul.	 Spojovací,	 Ostrožská	 Nová	 Ves“	 za	 cenu	
4	716	299	Kč	vč.	DPH;

•	 smlouvu	 o	 nájmu	 pozemku	 parc.	 č.	 7478	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	
Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	76	m2	za	cenu	2	Kč/m2/rok	
s	panem	M.	L.;

•	 Smlouvu	 o	 nájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 5233/1	 v	 k.	 ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 asi	 18	 m2	 za	 cenu	
4	Kč/m2/rok	s	panem	P.	B.	za	účelem	parkování	osobního	
automobilu;

•	 Dodatek	 č.	 1/2021	 ke	 smlouvě	 o	 nájmu	 prostor	 slouží-
cích	k	podnikání	ze	dne	1.	2.	2018	s	paní	Dorotou	Pátek,	
Na	Hrázi	28,	Ostrožská	Nová	Ves	na	prostory	na	adrese	
Dědina	 787,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 týkající	 se	 změny	 výše	
nájmu	za	4	měsíce	z	důvodů	uzavření	provozovny	na	zá-
kladě	usnesení	vlády	ČR	ode	dne	22.	10.	2020.	Výše	nájmu	
v	tomto	období	se	stanovuje	na	0	Kč;

•	 Dodatek	č.	1/2021	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	pro-
stor	 sloužících	 k	 podnikání	 ze	 dne	 31.	 12.	 2012	 s	 paní	
Evou	 Juráskovou	 a	 Marií	 Blažkovou,	 Kadeřnictví	 EMA	
na	prostory	na	adrese	Dědina	787,	Ostrožská	Nová	Ves	
týkající	se	změny	výše	nájmu	za	4	měsíce	z	důvodů	uza-
vření	provozovny	na	základě	usnesení	vlády	ČR	ode	dne	
22.	 10.	 2020.	 Výše	 nájmu	 v	 tomto	 období	 se	 stanovuje	
na	0	Kč;

•	 Dodatek	 č.	 1/2021	 ke	 smlouvě	 o	 nájmu	 nebytových	 pro-
stor	sloužících	k	podnikání	ze	dne	28.	2.	2013	s	paní	Ivou	
Vojtkovou,	Kosmetické	služby	Iva	Vojtková,	IČ:01378295	
na	 prostory	 na	 adrese	 Školní	 833,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
(domek	v	areálu	MŠ	na	pozemku	parc.	č.	1679/3)	týkající	
se	změny	výše	nájmu	za	4	měsíce	z	důvodů	uzavření	provo-
zovny	na	základě	usnesení	vlády	ČR	ode	dne	22.	10.	2020.	
Výše	nájmu	v	tomto	období	se	stanovuje	na	0	Kč;

•	 Dodatek	č.	1/2021	ke	smlouvě	o	nájmu	nebytových	prostor	
sloužících	k	podnikání	ze	dne	31.	12.	2012	s	paní	Helenou	
Lažkovou,	Kadeřnictví	Helena	Lažková,	IČ:62809636	na	
prostory	na	adrese	Školní	833,	Ostrožská	Nová	Ves	(do-
mek	 v	 areálu	 MŠ	 na	 pozemku	 parc.	 č.	 1679/5)	 týkající	
se	změny	výše	nájmu	za	4	měsíce	z	důvodů	uzavření	provo-
zovny	na	základě	usnesení	vlády	ČR	ode	dne	22.	10.	2020.	
Výše	nájmu	v	tomto	období	se	stanovuje	na	0	Kč.

Rada ukládá: 
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	žádost	

pana	J.	M.	o	prodej	pozemku	parc.	č.	2234	v	k.	ú.	Chylice	
obce	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	78	m2	z	důvodů	zájmu	
připojení	k	zahradě	jeho	RD;

•	 smlouvu	 o	 dílo	 na	 stavební	 práce	 „Ostrožská	 Nová	 Ves,	
VO	ul.	Nádražní“	za	cenu	926	397,80	Kč	vč.	DPH	se	spo-
lečností	 ELTODO	 OSVĚTLENÍ,	 s.	 r.	 o.,	 Novodvorská	
1010/14,	Praha.	

Rada bere na vědomí: 
•	 posouzení	 předaných	 návrhů	 na	 změnu	 využití	 území	

v	Územním	plánu	Ostrožská	Nová	Ves	zaslané	Městským	
úřadem	 Uherské	 Hradiště,	 Odborem	 stavebního	 úřadu	
a	životního	prostředí.		Rada	obce	ukládá	předložit	posou-
zení	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce.	

Dne 10. 5. 2021 se konalo 63. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 žádost	 Kadeřnictví	 EMA	 paní	 Evy	 Juráskové	 a	 Marie	

Blažkové,	 Dědina	 787,	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 ukončení	
platnosti	 nájemní	 smlouvy	 ze	 dne	 31.	 12.	 2012	 dohodou	
ke	dni	31.	5.	2021.	Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žadatelkami	
Dohodu	o	ukončení	platnosti	nájemní	smlouvy;

•	 žádost	 ředitelky	 Základní	 školy	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
Mgr.	Aleny	Horáková	o	navýšení	kapacity	školní	družiny	
ze	75	na	105	dětí	od	školního	roku	2021/2022;

•	 Dodatek	č.	3/2021	se	společností	KABELOVÁ	TELEVI-
ZE	CZ	s.	r.	o.,	Ruská	8,	Praha,	kterým	se	prodlužuje	doba	
pronájmu	kabelových	rozvodů	do	31.	5.	2023.	

Rada ukládá:
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	žádost	

pana	M.	H.	o	prodej	pozemku	parc.	č.	5093/27	o	výměře	
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114	m2	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	dle	nově	vznik-
lého	GP	č.	1344-410/2020;

•	 zveřejnit	 záměr	 pronájmu	 části	 prostor	 pro	 podnikání	
na	adrese	Dědina	787	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	
o	výměře	45	m2.

Rada neschvaluje:
•	 žádost	paní	H.	H.	o	prodloužení	platnosti	nájemní	smlou-

vy	na	RD	č.	p.	344	do	31.	12.	2023;
•	 nabídku	 na	 nákup	 balíčků	 pro	 pomoc	 handicapovaným	

lidem	 předloženou	 společností	 BONA	 HELPO	 s.	 r.	 o.,	
Sadová	612,	Frýdek-Místek.	

Dne 27. 5. 2021 se konalo 64. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 poskytnutí	 nepeněžního	 daru	 do	 výše	 2	 000	 Kč	 paní	

Blance	Vaníčkové,	Dědina	37,	Ostrožská	Nová	Ves,	kte-
rá	v	obci	pořádá	v	termínu	26.	–	30.	7.	2021	na	hasičárně	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	příměstský	tábor;

•	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	obce	ve	výši	10	000	Kč	Dia-
konii	ČCE	–	středisku	CESTA,	Na	Stavidle	1266,	Uherské	
Hradiště;

•	 Dodatek	 č.2_2021	 ke	 smlouvě	 o	 pronájmu	 prostor	
pro	 podnikání	 s	 paní	 Dorotou	 Pátek,	 Na	 Hrázi	 28,	
Ostrožská	 Nová	 Ves	 na	 adrese	 Dědina	 787,	 Ostrožská	
Nová	 Ves	 týkající	 se	 ukončení	 podnájmu	 prostor	 třetí	
osobě	paní	M.	T.;

•	 doplňkový	ceník	předmětů,	které	se	prodávají	v	pokladně	
obce;

•	 Přílohu	č.	1/8	Smlouvy	o	odběru	obalových	a	dalších	odpa-
dů	č.	500	se	společností	Sběrné	suroviny	UH,	s.	r.	o.,	Prů-
myslová	1147,	Uherské	Hradiště	týkající	se	navýšení	počtu	
plastových	zvonů	na	tříděný	odpad	umístěných	v	obci;

•	 smlouvu	 na	 výrobu	 „Televizního	 měsíčníku	 Ostrožské	
Nové	 Vsi“	 pro	 rok	 2021	 (červenec	 –	 prosinec)	 za	 cenu	
90	750	Kč	vč.	DPH	zaslanou	společností	J.	D.	Production,	
s.	r.	o,	Palackého	nám.	293,	Uherské	Hradiště;

•	 Smlouvu	o	nájmu	prostor	sloužících	k	podnikání	na	adre-
se	Dědina	787,	Ostrožská	Nová	Ves	s	Kadeřnictvím	EMA,	
IČ:11520183,	Obecnice	656,	Ostrožská	Nová	Ves	za	cenu	
750	Kč/měsíc.	

Rada ukládá:
•	 vyřešit	 s	Policií	ČR,	Dopravním	 inspektorátem	parková-

ní	 na	 místních	 komunikacích	 v	 obci.	 	 Rada	 obce	 ukládá	
informovat	 způsobem	 obvyklým	 občany	 o	 možnostech	
parkování	na	místních	komunikacích;

•	 zaslat	 zástupci	 podepsaných	 osob	 Nesouhlasného	 stano-
viska	 k	 podmínkám	 nařízených	 vládou,	 které	 provázejí	
nástup	dětí	do	škol	a	školek,	a	výzvy	k	návratu	všech	dětí	
k	 prezenční	 výuce	 bez	 podmínek	 paní	 L.	 J.	 stanovisko,	
že	obec	není	kompetentní	příslušná	opatření	rozporovat,	
a	tudíž	výzvu	podpořit.	

Dne 8. 6. 2021 se konalo 65. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 zařazení	 žádosti	 pana	 F.	 K.	 do	 seznamu	 nemovitostí	

ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demo-
lici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	či	výstavbu	nového	
RD	 v	 již	 zasíťovaném	 území	 –	 pan	 K.	 žádá	 o	 příspěvek	
na	 výstavbu	 nového	 RD	 v	 již	 zasíťovaném	 území.	 Rada	
obce	ukládá	předložit	žádost	pana	K.	na	nejbližším	jedná-
ní	zastupitelstva	obce;

•	 zápis	kroniky	za	rok	2020.	Rada	obce	ukládá	vytvořit	čis-
topis	kroniky	včetně	příloh	a	elektronickou	podobu	zápi-
su	kroniky	za	rok	2020	do	konce	srpna	2021.	

Rada ukládá:
•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	 obce	 žá-

dost	 manželů	 I.	 a	 J.	 P.	 o	 vyplacení	 finančního	 příspěvku	

na	stavbu	nového	RD	na	 již	zasíťovaném	pozemku	parc.	
č.	5087	a	5088	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves;

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	pronájmu	části	pozemku	
parc.	č.	5083/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	
asi	36	m2;

•	 zveřejnit	na	úřední	desce	záměr	pronájmu	části	pozemku	
parc.	č.	5083/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	
asi	12	m2;

•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	žádost	
manželů	A.	a	M.	L.,	kteří	žádají	o	směnu	částí	pozemků	
ve	vlastnictví	Obce	Ostrožská	Nová	Ves	parc.	č.	5285	o	vý-
měře	2	m2,	parc.	 č.	 5287	o	výměře	17	m2	a	parc.	 č.	 5393	
o	 výměře	 32	 m2	 za	 pozemek	 v	 jejich	 vlastnictví	 parc.	
č.	 6243/2	 o	 výměře	 51	 m2	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves	dle	nového	GP	č.	1366-105/2021;

•	 předložit	 na	 nejbližším	 jednání	 zastupitelstva	 obce	 žá-
dost	Státního	podniku	Povodí	Moravy,	Moravní	náměstí	
766,	Uherské	Hradiště	o	prodej	pozemku	parc.	č.	11157/2	
v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 do	 vlastnictví	 České	
republiky	s	právem	hospodařit	s	majetkem	státu	státnímu	
podniku	Povodí	Moravy,	Moravní	náměstí	 766,	Uherské	
Hradiště.	

Rada neschvaluje:
•	 poskytnutí	finančního	daru	spolku	Asociace	rodičů	a	přá-

tel	 zdravotně	 postižených	 dětí	 v	 ČR,	 z.	 s.,	 Barákova	 23,	
Prostějov.	

Rada bere na vědomí:
•	 Změnu	rozpisu	rozpočtu	č.	2	k	rozpočtu	2021	schválenou	

starostkou	obce	dne	3.	6.	2021.	

Dne 28. 6. 2021 se konalo 66. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 žádost	 paní	 N.	 H.	 o	 snížení	 stočného	 z	 důvodů	 havárie	

vodovodu.	Rada	obce	ukládá	fakturovat	žadatelce	stočné	
ve	výši	průměrné	spotřeby	za	předchozí	3	roky;	

•	 žádost	o	pronájem	parkovacího	místa	č.	24	v	ulici	Sadová	
panu	M.	J.	za	cenu	1	200	Kč/rok.	Rada	obce	ukládá	sepsat	
s	žadatelem	přihlášení	k	místnímu	poplatku	za	užívání	ve-
řejného	prostranství;

•	 žádost	o	pronájem	parkovacího	místa	č.	22	v	ulici	Sadová	
paní	M.	H.	za	cenu	1	200	Kč/rok.	Rada	obce	ukládá	sepsat	
s	 žadatelkou	 přihlášení	 k	 místnímu	 poplatku	 za	 užívání	
veřejného	prostranství;

•	 žádost	o	pronájem	parkovacího	místa	č.	23	v	ulici	Sadová	
panu	A.	M.	za	cenu	1	200	Kč/rok.	Rada	obce	ukládá	se-
psat	s	žadatelem	přihlášení	k	místnímu	poplatku	za	užívá-
ní	veřejného	prostranství;

•	 žádost	o	pronájem	parkovacího	místa	č.	1	v	ulici	Sadová	
panu	R.	P.	za	cenu	1	200	Kč/rok.	Rada	obce	ukládá	sepsat	
s	žadatelem	s	platností	od	1.	1.	2022	přihlášení	k	místnímu	
poplatku	za	užívání	veřejného	prostranství;

•	 žádost	 ředitelky	 Mateřské	 školy	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	 uzavření	 školy	 v	 době	 letních	 prázdnin	 2021	 v	 ter-
mínu	 od	 31.	 7.	 do	 15.	 8.	 2021	 z	 důvodu	 čerpání	 dovo-
lené	 zaměstnanců.	 Rada	 obce	 schvaluje	 uzavření	 MŠ	
dne	 30.	 a	 31.	 8.	 2021	 z	 důvodu	 čistění	 koberců	 a	 čalou-
něného	 nábytku.	 	 Rada	 obce	 ukládá	 informovat	 občany	
způsobem	obvyklým;

•	 	žádost	 ředitelky	 Mateřské	 školy	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
o	udělení	výjimky	z	počtu	dětí	v	MŠ	s	platností	od	1.	9.	2021	
na	dobu	neurčitou;

•	 žádost	o	poskytnutí	finanční	odměny	pro	ředitelku	mateř-
ské	školy	za	první	pololetí	roku	2021;

•	 žádost	 o	 poskytnutí	 finanční	 odměny	 pro	 ředitelku	 zá-
kladní	školy	za	první	pololetí	roku	2021;

•	 Rozpočtové	opatření	č.	4	týkající	se	navýšení	příjmu	o	do-
taci	 ze	 státního	 rozpočtu	 pro	 knihovnu,	 navýšení	 příjmu	
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za	 sběr	 starého	 papíru,	 navýšení	 podílu	 na	 zisku	 z	 OTR	
a	navýšení	výdajů	na	pořízení	majetku	do	knihovny	z	při-
jaté	dotace	a	poskytnutí	darů	obcím	postiženým	živelnou	
pohromou	–	tornádem;

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
č.	OT-001030063404/007-ENGS	na	pozemku	parc.	č.	2347	
a	2358	v	k.	ú.	Chylice	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves	a	pozem-
ku	parc.	č.	1719/1	v	k.	ú.	a	obci	Ostrožská	Nová	Ves		kabel	
NN,	za	cenu	9	680	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.D,	a.	s.,	
Lidická	1873/36,	Brno;

•	 Přílohu	č.	3	k	servisní	smlouvě	č.	310/2018	se	společností	
Bosch	Termotechnika	s.	r.	o.,	Průmyslová	372/1,	Praha	10;

•	 Smlouvu	 na	 dodávku	 kopie	 programového	 produktu	
ke	 správě	hřbitova	 se	 společností	GORDIC	spol.	 s	 r.	o.,	
Erbenova	4,	Jihlava,	za	cenu	10	246,28	Kč	vč.	DPH;

•	 Smlouvu	 o	 využití	 obecního	 systému	 odpadového	 hos-
podářství	 a	 zajištění	 zpětného	 odběru	 elektrozařízení	
se	společností	Elektrowin	a.	s.,	Michelská	300/60,	Praha	4;

•	 Dodatek	č.	1/2021	k	Nájemní	smlouvě	ze	dne	15.	6.	2011	
s	 Římskokatolickou	 farností	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	 Dědi-
na	152,	Ostrožská	Nová	Ves,	kterým	se	upravuje	číslo	účtu	
farnosti;

•	 Dodatek	č.	 1/2021	k	Nájemní	 smlouvě	ze	dne	1.	 1.	 2009	
s	panem	J.	K.,	kterým	se	doplňuje	účel	pronájmu;

•	 Darovací	smlouvu	s	Městysem	Moravská	Nová	Ves	týka-
jící	 se	 poskytnutí	 20	 000	 Kč	 za	 účelem	 pomoci	 městysu	
v	souvislosti	s	živelnou	pohromou	–	tornádem;

•	 Darovací	 smlouvu	 s	 Obcí	 Hrušky	 týkající	 se	 poskytnutí	
20	000	Kč	za	účelem	pomoci	obci	v	souvislosti	s	živelnou	
pohromou	–	tornádem;

•	 Darovací	smlouvu	s	Obcí	Mikulčice	týkající	se	poskytnutí	
20	000	Kč	za	účelem	pomoci	obci	v	souvislosti	s	živelnou	
pohromou	–	tornádem;

•	 Darovací	 smlouvu	 s	 Obcí	 Lužice	 týkající	 se	 poskytnutí	
20	000	Kč	za	účelem	pomoci	obci	v	souvislosti	s	živelnou	
pohromou	–	tornádem;

•	 Darovací	 smlouvu	s	městem	Hodonín	 týkající	 se	poskyt-
nutí	20	000	Kč	za	účelem	pomoci	městu	Hodonín	v	souvis-
losti	s	živelnou	pohromou	–	tornádem.	

Rada bere na vědomí:
•	 informaci	 Ministerstva	 kultury,	 Maltézské	 nám.	 471/1,	

Praha	 1,	 Rozhodnutí	 č.	 j.	 MK	 22058/2021	 OULK	 o	 po-
skytnutí	 dotace	 ve	 výši	 35	 000	 Kč	 ze	 státního	 rozpoč-
tu	 na	 rok	 2021	 na	 pořízení	 multimediální	 obrazovky,	
notebooku	 a	 tabletu	 do	 knihovny.	 Rada	 obce	 pověřuje	
Ing.	Tomáše	Margetíka	nákupem	techniky;

•	 žádost	o	ukončení	platnosti	užívání	parkovacího	místa	č.	1	
v	ulici	Sadová	ke	31.	12.	2021	předloženou	panem	R.	M.;

•	 petici	rodičů	žáků	3.	B	předloženou	paní	M.	O.,	aby	i	ve	škol-
ním	roce	2021/2022	byla	třídní	učitelkou	jejich	dětí	Mgr.	Blanka	
Španělová.	Rada	obce	ukládá	informovat	iniciátorku	petice,	že	
zřizovatel	obce	není	kompetentní	ve	věci	přidělování	třídnic-
tví.	Rada	obce	ukládá	postoupit	petici	s	žádostí	ředitelce	školy.	

Rada neschvaluje: 
•	 Dohodu	o	realizaci	přeložky	plynovodní	přípojky	a	části	

odběrného	plynového	zařízení	na	adrese	Na	Lapači	142,	
Ostrožská	Nová	Ves	se	společností	GasNet,	s.	r.	o.,	Klíš-
ská	940/96,	Ústí	nad	Labem.

Monika Pleváková 

Vzpomínka na 76. výročí osvobození naší obce
27.	dubna	2021	se	konal	pietní	akt	k	76.	výročí	osvobození	

naší	obce	rumunskou	armádou	od	konce	II.	světové	války	v	par-
ku	Hrdinů.	Opět	se	opakovala	situace,	že	z	důvodu	pandemie	
jako	v	roce	2020,	uctili	památku	bez	přítomnosti	veřejnosti	jen	
naši	představitelé	obce.	Věnec	k	pomníku	padlým	položili	sta-
rostka	 obce	 Jaroslava	 Bedřichová	 a	 místostarostové	 Jaromír	
Lažek	a	Marek	Jurásek.	Paní	 starostka	měla	opět	přichystaný	
projev,	který	zde	cituji:

„Milí	spoluobčané,
každoročně	si	připomínáme	27.	duben	1945.	Den,	kdy	byly	

naše	obce	Ostrožská	Nová	Ves	a	Chylice	osvobozeny	z	područí	
německé	okupace	a	opět	začaly	žít	svobodně.		Je	to	příležitost	
pro	uctění	památky	všem,	kteří	obětovali	život	za	svobodu	ná-
roda,	 také	 pro	 věnování	 tiché	 vzpomínky	 zmařeným	 lidským	
životům	v	průběhu	2.	světové	války.	Tato	připomínka	je	i	pří-
ležitostí	zastavit	se	a	přemýšlet	o	válce	a	míru,	smrti	a	životě,	
zdrojích	 porážek	 a	 vítězství,	 životu	 jednotlivce,	 rodiny,	 obce	
a	národa.

Onen	 27.	 duben	 1945	 nebyl	 izolovanou	 událostí.	 Je	 třeba	
vnímat	 naše	 osvobození	 v	 souvislostech.	 Dnes	 chci	 připome-
nout	 i	 osvobozování	 celého	 Slovácka.	 Za	 osvobození	 vděčíme	
především	sovětské	armádě,	která	nesla	největší	tíhu	bojů	s	hit-
lerovským	Německem.	Nemůžeme	pominout,	že	ji	doprovázela	
armáda	 rumunská,	 když	 v	 závěru	 války	 Rumunské	 království	
opustilo	Hitlera	a	dalo	se	na	stranu	Sovětského	svazu.

Dne	 11.	 dubna	 1945	 byla	 osvobozena	 první	 slovácká	
obec	Lanžhot	na	Podluží,	 zůstaly	 zde	 stovky	mrtvých	a	 té-
měř	 zničená	 vesnice.	 Pod	 Javořinou	 se	 bojovalo	 dvanáct	
dní	 o	 Strání,	 kde	 padlo	 150	 sovětských,	 203	 rumunských	
vojáků	 a	 22	 místních	 obyvatel.	 O	 Hroznovou	 Lhotu	 bojo-
vala	 rumunská	 vojenská	 jednotka	 pět	 dnů	 a	 zahynulo	 65	

rumunských	vojáků.	Rumuni	postupovali	 také	od	Velké	na	
Louku,	Blatnici,	Uherský	Ostroh	a	naše	obce,	vedle	ve	smě-
ru	na	Hluk	a	Kunovice	postupovali	 sovětští	 vojáci.	 27.	du-
ben	přinesl	Chylicím	a	Nové	Vsi	svobodu	vlastně	bez	větších	
bojů.	 K	 poledni	 27.	 dubna	 1945	 vstoupili	 od	 jihu	 do	 obou	
obcí	 rumunští	 vojáci	 2.	 horské	 divize,	 které	 srdečně	 uvítal	
chylický	starosta	František	Berka.	Při	bojích	byly	poškoze-
ny	tři	domy	a	padli	zde	asi	čtyři	němečtí	vojáci.	Němci	zde	
rychle	ustupovali.	Symbolem	osvobození	 se	 stala	 českoslo-
venská	státní	vlajka,	kterou	na	žádost	 rumunského	poddů-
stojníka	vyvěsil	na	kostel	pětiletý	chlapec	Miroslav	Bádal.		
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Takový	zpětný	pohled	před	nás	staví	hodnotu	každého	lid-
ského	života.	Několik	mladých	mužů	nejen	z	Nové	Vsi	a	Chy-
lic	odešlo	bránit	svou	vlast	a	svobodu	do	zahraničních	armád	
a	kdesi	stovky	a	tisíce	kilometrů	daleko	od	domova	umírali	za	
svobodu	národa,	který	si	dnes	osvobození	neváží.	Říká	se,	že	
kdo	si	neváží	a	kdo	se	nechce	poučit,	musí	si	zlem	projít	znovu.

Události	 před	 2.	 světovou	 válkou,	 v	 jejím	 průběhu	 i	 po	 ní,	
v	 roce	 1945	 i	 v	 roce	 1948,	 události	 kolem	 Mnichova	 i	 události	
v	Evropské	unii	a	v	NATO	nám	před	oči	staví	problém	spojenců	
a	spojenectví.	Někdy	se	připomíná	myšlenka,	že	před	nepřáteli	se	
nějak	ubráníme,	nejtěžší	je	ubránit	se	před	spojenci.	Naše	zkuše-
nost	je,	že	nejméně	důvěry	si	zaslouží	právě	ti,	jimž	říkáme	„naši	
spojenci“.

To	má	odraz	 i	v	našich	všedních	životech.	Je	 třeba	se	vždy	
snažit	stát	na	vlastních	nohou,	umět	si	sám	poradit,	být	co	nej-
více	soběstačný.	Jestliže	ani	spojenectví	v	rodině	není	vždy	jisté,	
co	teprve	v	politice,	mezinárodních	vztazích?	Postoj	samostat-
nosti,	soběstačnosti	a	hlídání	vlastních	zájmů	je	vždy	nezbytně	
nutný.		

Přeji	 nám	 všem,	 abychom	 se	 stále	 učili	 realistickému	 po-
hledu	na	život	a	na	svět,	stále	udržovali	rozumnou	míru	sobě-
stačnosti.	Takový	postoj	nám	prospěje	jako	jednotlivcům	i	jako	
společnosti.“

Tolik	z	projevu	paní	starostky.	Nezapomínejme	na	tuto	těžce	
získanou	svobodu.

Miroslava Vajdíková

Výstava obrazů Vlastimila Mahdala 
Konečně	přišlo	léto,	z	ničeho	nic.	Ještě	začátkem	června	býva-

lo	ráno	kolem	5	°C.	A	najednou	takové	léto!	A	kultura?	
Poslední	vernisáž	výstavy	uměleckého	kováře	Jaroslava	Válka	

ani	nebyla.	Ani	vernisáž	ani	dernisáž.	Exponáty	na	výstavě	čekaly	
a	čekaly	…	A	nic.		

Po	dlouhé	době	„nežití“	přišel	Vlastimil	Mahdal	a	ukázal	vý-
sledky	své	tvořivosti.	

11.	června	2021	byla	jeho	už	24	výstavou.	Hosty	přivítala	naše	
paní	 starostka	a	pan	Miroslav	Potyka	–	 coby	kurátor	–	 výstavu	
uvedl	a	otevřel.

Hosty	 oslovily	 veselé	 barvy,	 zajímavé	 kombinace	 technik	
a	v	neposlední	řadě	i	country	kapela	Fenix,	která	vernisáž	hudeb-
ně	doprovázela	a	mile	dotvářela	příjemnou	atmosféru.	 	Obrazy	
veselé,	barvy	jasné,	zářivé,	ale	některé	vyžadovaly	i	hlubší	zamyš-
lení	a	hledání	vnitřních	vztahů	mezi	komponenty	na	obraze.	

Nejsem	znalec,	ale	vždycky	si	najdu	něco,	„co	by	mohlo	viset	
u	nás	v	bytě“,	co	mě	osloví	buď	barvou,	tvarem	či	kompozicí.	

I	na	výstavě	Vlastimila	Mahdala	jsem	takové	dva	našla.	
Škoda,	že	nás	na	výstavě	bylo	tak	málo.	V	dřívějších	dobách,	

kdy	 se	 ještě	 pravidelné	 výstavy	 nepořádaly,	 tak	 lidé	 „remcali“,	
že	se	u	nás	nic	neděje.	Až	se	začaly	výstavy	realizovat,	tak	nás	tam	
bylo	z	Nové	Vsi	„slovy	šest“.	

Možná,	že	to	krásné	počasí	vytáhlo	všechny	na	výlety	či	k	vodě.	
Zastavte	se	v	knihovně	a	prohlédněte	si	práce	pana	Mahdala.	

Veselé	barvy	vám	určitě	zlepší	náladu.	
Anna Řezáčová

Vlastimil Mahdal 
Autor	Vlastimil	Mahdal	(ročník	1955)	žil	řadu	let	v	Uher-

ském	Brodě,	nyní	v	Uherském	Ostrohu.	Absolvoval	Střední	
umělecko-průmyslovou	školu	v	Uherském	Hradišti	(kresba,	
malba,	grafika	u	prof.	Jana	Blažka	a	Jana	Gajdoše).	Je	čle-
nem	Unie	výtvarných	umělců	-	Sdružení	výtvarných	umělců	
a	teoretiků	jihovýchodní	Moravy,	Sdružení	výtvarných	uměl-
ců	moravských	a	Sdružení	výtvarných	umělců	moravsko-slo-
venského	pomezí	-	často	se	zúčastňuje	kolektivních	výstav.

Autorské	 výstavy	 připravil	 např.	 v	 Uherském	 Brodě,	
Praze,	 Hodoníně,	 Slavičíně,	 Veselí	 nad	 Moravou,	 Vizovi-
cích,	Skalici,	Uherském	Hradišti,	Uherském	Ostrohu	apod.	
Mahdalovy	vize	jsou	postaveny	na	hravém	principu	kombi-
nování	a	prolínání	několika	směrů	a	stylů	moderní	malby,	
vznikají	 variováním	 uvedených	 podnětů,	 autor	 si	 s	 jejich	
poetikou	pohrává	a	přetváří	k	obrazu	svému.	Často	pracuje	
s	 metaforou	 a	 symbolem,	 námětově	 se	 inspiruje	 literatu-
rou,	historií,	vztahem	člověka	k	přírodě,	prezentuje	i	filo-
zofická	a	etická	poselství.	Výrazná	barevnost,	promyšlená	

kompozice	a	dokonalost	malířského	rukopisu	jsou	dalšími	
atributy	jeho	tvorby.

Vlastimil	 Mahdal	 inklinuje	 k	 monumentální	 malbě.	
Ať	tvoří	na	jakékoliv	ploše,	stále	se	mu	tato	plocha	jeví	jako	
nedostatečná	 k	 tomu,	 aby	 vyjádřil	 touhu	 říci	 štětcem	 vše,	
co	má	na	 srdci.	Dokáže	obraz	 rozčlenit	do	několika	přísně	
rozdělených	ploch,	z	nichž	každá	má	svůj	děj,	a	přece	součet	
jejich	 myšlenek	 spojuje	 se	 v	 jedinou	 myšlenkovou	 filozofii	
–	burcující	 svědomí	každého	z	nás.	Z	Mahdalových	obrazů	
sálá	sugestivní	a	imaginární	energie.	Malířské	dílo	Vlastimi-
la	Mahdala	je	hrou	i	tancem	vášnivých	tahů	štětcem	a	barev,	
kdy	se	nakonec	děj	obrazů	mění	v	nekonečném	vesmíru.	Dílo	
Vlastimila	Mahdala	je	výrazně	nadsmyslně	metafyzické.

Výstava	 v	 místní	 výstavní	 síni	 byla	 zahájena	 vernisáži	 dne	
11.	června	2021	a	potrvá	do	17.	září	2021.	Je	přístupná	vždy	v	ote-
vírací	době	knihovny,	v	pondělí	a	čtvrtek	od	9	do	16.30	hodin.

Hana Uherková
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Víkend otevřených památkových domků 2021
Po	roce,	kdy	byla	veškerá	kultura	„mrtvá“,	jsme	se	těšili	ale-

spoň	na	„Víkend	památkových	domků,	objektů	lidového	stavi-
telství	a	malých	muzeí“.	

To	vše	5.	a	6.	června	2021.	
Podle	 propagačního	 materiálu	 bylo	 letos	 ke	 zhlédnutí	

60	objektů.	Možnost	vidět	různé	typy	bydlení,	vaření,	ukládání	
potravin	a	hospodaření	v	chalupách	či	mlýnech,	vidět	expozice	
hornictví,	 sklářství,	 pivovarnictví	 či	 muzeum	 tupeské	 kerami-
ky.	 Na	 hosty	 čekal	 i	 habánský	 sklep	 a	 spousta	 jiných	 zajíma-
vostí.	 Celá	 šedesátka	 staveb	 byla	 připravena	 nejen	 pro	 pěší,	
ale	i	pro	cyklisty.		

Spolu	s	Kunovicemi,	Popovicemi,	Vlčnovem,	Dolním	Něm-
čím,	 Hlukem	 a	 sousední	 Lhotou	 jsme	 patřili	 do	 3.	 cyklistické	
trasy	dlouhé	42	km.	

Byly	 to	 dva	 krásné	 dny	 jako	 stvořené	 k	 výletům	 a	 hodně	
lidí	 toho	 po	 dlouhém	 kulturním	 půstu	 využilo.	 Letos	 si	 mohli	
hosté	 prohlédnout	 i	 nové	 exponáty,	 které	 jsme	 přes	 zimu	 zís-
kali	od	Kunovjánků	a	z	Juráskovy	pekárny.	Krásně	doplnily	náš	

zemědělský	koutek.
Venku	 vítal	 hosty	 malý	 pasáček,	 vedoucí	 na	 pastvu	 kozu.	

U	vrat	zase	stála	dřevěná	socha	sedláka	ve	všedním	pracovním	
kroji.	V	průběhu	dvou	dnů	přišla	 i	přijela	do	naší	 vsi	 spousta	
„domorodců“,	tj.	obyvatel	Čech,	Moravy	a	Slezska.	Avšak	zaví-
tali	k	nám	také	cizinci,	o	čemž	svědčí	zápisy	v	památkové	knize:	
z	Japonska,	Holandska,	Itálie	či	Anglie.	

Kromě	ukázky	bydlení	z	konce	19.	a	začátku	20.	století	oce-
ňovali	lidé	možnost	využití	prostoru	domku	pro	širokou	veřej-
nost.	Můžeme	zde	besedovat,	slavit	svátky,	narozeniny,	pořádat	
členské	schůze	nebo	se	věnovat	klubové	činnosti.	

Je	nabíledni,	že	se	při	takových	akcích	můžete	setkat	i	se	zná-
mými,	či	těmi,	kdo	jezdívali	do	Nové	Vsi	zpívat	(z	Nedakonic,	
Hrušek	 nebo	 Bukovan).	 Bylo	 to	 po	 takové	 době	 povzbuzující	
setkání	se	zpěváky.	Všichni	už	se	těšíme,	až	budeme	moci	zase	
zpívat	a	jezdit	mezi	lidi	do	blízkého	nebo	i	vzdálenějšího	okolí	
a	„vyvážet“	povědomí	o	Ostrožské	Nové	Vsi.

Anna Řezáčová

ZE ŽIVOTA OBCE

Chvála zachování kultury předků
Letos	poprvé	jsme	vyjeli	 i	na	obhlídku	jiných	památkových	

objektů,	 abychom	 se	 něco	 přiučili	 a	 podívali	 se	 na	 krásu	 ji-
ných	stavení	v	okolních	i	vzdálenějších	obcích	Slovácka.	Skoro	
v	 každé	 obci	 mají	 nějaký	 ten	 historický	 domek,	 mlýn,	 chalu-
pu,	muzeum,	sklípek	nebo	sýpku.	A	v	každé	dědině	mají	něco,	
co	 jinde	nemají.	Nedá	se	 to	všechno	popsat,	 to	 se	musí	vidět.	
Ale	něco	mají	všechny	„domečky“	společné:	potřebují	ke	svému	
znovuobnovení	a	zachování	-	prostě	k	životu	-	obětavé	lidi,	srd-
caře,	kteří	tomu	obětují	svůj	čas	a	mnohdy	i	peníze.	Například	
v	Hrubé	Vrbce,	kde	provozuje	stavení	Vrbeckého	muzea	majitel	
na	své	náklady	bez	přispění	obce	či	památkářů.	V	průběhu	let	

shromažďoval	od	lidí	„krámy	na	vyhození“	a	vytvořil	z	nich	při-
pomenutí	historie,	kultury	a	života	na	Horňácku.	Velmi	se	nám	
líbilo	také	v	domku	č.	p.	97	v	Šardicích,	který	stojí	přímo	v	za-
hradě	rodinného	domku	a	provozují	ho	z	vlastních	prostředků	
manželé,	kteří	ho	zdědili	po	stařence.	Vypadá	to	tam,	 jako	by	
si	právě	někam	odskočila...

Lidé,	kteří	 se	 touto	 činností	 zabývají,	 si	 zaslouží	náš	obdiv	
a	velký	dík.	Je	to	dřina,	ale	vděční	obdivovatelé	historie,	starých	
krojů,	původních	staveb	i	lidových	zvyků	to	ocení.	

Markéta Řezáčová

Musíme si pomáhat
Po	té	hrůze,	kterou	jsme	všichni	viděli	24.	června	i	v	dalších	

dnech	v	 televizi,	 jsme	 se	poměrně	 rychle	 vzpamatovali	 a	každý	
se	snaží	podat	pomocnou	ruku	tak,	jak	to	kdo	dokáže	či	jaké	má	
možnosti.	Někdo	vyjel	hned	v	sobotu	a	neděli	„na	Jih“	pomáhat.	
Jak	kde	v	těch	čtyřech	nejvíce	postižených	dědinách	potřebovali.

Někdo	koupí	poukázky	na	maso,	jiný	pošle	kolo,	které	mu	visí	
zbytečně	v	garáži	na	zdi,	někdo	dokonce	daruje	nevyužívané	auto	
lidem,	kteří	ho	potřebují	nezbytně	k	životu	třeba	proto,	že	mají	
postižené	dítě.	

Jiní,	přesněji	řečeno	jiné	poslaly	finanční	pomoc	přímo	lidem,	
kteří	mají	kořeny	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Je	to	rodina	Janoškova	
z	Hrušek.	Babička	pana	Filipa	je	Novovešťanka:	Zdena	Blažková,	

rozená	 Hrušková	 od	 Svatých.	 Mladá	 rodina	 bydlela	 v	 novém	
domě	přesně	72	dnů,	a	nyní	je	dům	určen	k	demolici,	stejně	jako	
desítky	dalších	v	zasažené	oblasti.			

Rodina	 dostala	 finanční	 pomoc	 od	 ženského	 sboru	 Denica.	
To	alespoň	pro	začátek.	Po	domluvě	jim	později	budeme	pomá-
hat	i	v	nastávajícím	létě,	podzimu	a	případně	i	v	zimě.

Pozadu	nezůstal	ani	mužský	sbor	Krasavci.	Deset	dní	po	řá-
dění	živlu	připravil	benefiční	akci	„Musíme	si	pomáhat“.	Spolu	
s	 cimbálovou	 muzikou	 Falešnica	 nachystali	 veřejnou	 nedělní	
zkoušku	 na	 památkových	 domcích.	 V	 průběhu	 odpoledne	 lidé	
přispívali	finančním	darem	pro	postižené	lidi	z	Lužic,	Mikulčic,	
Hrušek	a	Moravské	Nové	Vsi.	Akce	se	kromě	cimbálky	zúčastnilo	
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13	 členů	 MS	 Krasavci,	 kteří	 návštěvníkům	 akce	 navařili	 guláš,	
čepovali	pivo,	 rozlévali	 víno	 i	něco	ostřejšího,	k	ochutnání	byly	
i	domácí	 vdolky,	buchty	 i	 řezy	a	 velké	pecny	domácího	chleba.	
Poděkování	Krasavcům	patří	za	rychlé	uspořádání	benefiční	akce	
a	samozřejmě	i	jejich	manželkám	za	upečení	výborných	domácích	
dezertů.	

Lidská	 solidarita	 nezná	 mezí,	 a	 tak	 si	 tu	 velkou	 dávku	 člo-
věčenství	 ještě	nějakou	dobu	podržme	v	 srdcích	a	přemýšlejme	
v	této	souvislosti	o	slově	„štěstí“.	Pro	někoho	je	štěstí,	že	mu	živel	
vzal	 jenom	střechu	nad	hlavou,	pro	 jiného	 je	štěstím,	že	přežil,	
protože	 souseda	 zabil	 rotující	 předmět	 v	 oku	 tornáda	 v	 době,	
kdy	spěchal	do	bezpečí	svého	domu.	Už	to	nestihl.	Neměl	štěstí.	

Nedovedeme	 si	 ani	 představit,	 že	 bychom	 byli	 na	 dovolené	
a	někdo	nám	zavolal,	že	náš	dům	je	pryč	a	nemáme	se	kam	vrátit.	
To,	co	lidé	roky	budovali,	bylo	najednou	během	pěti	minut	pryč.	
Bezmocně	sledovali,	jak	jim	živel	bere	nejen	majetky	soukromé,	
ale	v	postižených	obcích	zmizely	téměř	veškeré	vzrostlé	stromy,	
kostelní	věže,	školy,	hřiště,	budovy	a	technika	v	zemědělských	far-
mách,	 těžce	 zasaženy	 byly	 i	 vinohrady	 a	 pole,	 zahrady,	 domácí	
a	hospodářské	zvířectvo	Letecké	záběry	převrácených	aut,	domů	
bez	střech,	pobořených	kostelů	a	pokácených	lesů	obletěly	nejen	
Českou	republiku,	ale	i	celý	svět.	Vháněly	nám	slzy	do	očí.

Často	slýcháme,	že	v	dnešní	době	jsou	k	sobě	lidé	lhostejní,	zlí	
a	závistiví,	o	to	víc	snad	celý	národ	a	hlavně	lidi	z	tornádem	po-
stižených	obcí	doslova	šokovala	vlna	soucitu,	solidarity	a	hlavně	
pomoci,	které	se	jim	ještě	týž	den	večer	začalo	dostávat.	Téměř	
okamžitě	 a	 jako	 první	 zareagoval	 Hasičský	 záchranný	 sbor	 ČR	
i	Sbor	dobrovolných	hasičů	z	celé	ČR	a	Policie	ČR.	Na	místo	do-
razili	s	technikou	a	začali	traumatizovaným	obyvatelům	okamži-
tě	pomáhat.	Okolní	nemocnice	aktivovaly	traumaplán	–	posílení	
personálu	v	případech	hromadných	neštěstí	a	při	větším	množ-
ství	zraněných	osob.	Zdravotníci,	kteří	měli	volno	a	byli	povoláni	
do	služby,	přijížděli	z	okolí	na	kolech	nebo	šli	pěšky	kvůli	silnicím	
zablokovaným	 popadanými	 stromy.	 Někteří	 byli	 sami	 postiženi	
kalamitou,	ale	obětavě	pracovali,	dokud	bylo	potřeba.	

Stejně	 rychle	 zareagovaly	 i	 regiony	 z	 příhraničí.	 Na	 místo	
se	během	pár	hodin	dostavili	záchranáři	ze	Slovenska	i	Rakouska.	
I	jim	patří	velký	dík.

Sbírky	 charitativních	 organizací	 nikdy	 předtím	 nezazname-
naly	 takový	 nárust	 peněz	 na	 svých	 kontech	 tak	 rychle.	 Během	
dvou	dní	se	vybralo	několik	desítek	milionů	korun.	Přispívali	lidé	

z	celého	Česka.	Nejen	finančně,	ale	i	materiální	pomocí	a	někteří	
se	dokonce	místo	vlastní	dovolené	vydali	na	pomoc	při	odklízení	
trosek.	Zaznamenán	byl	dokonce	 i	případ,	kdy	se	skupina	ang-
lických	 turistů	 vzdala	 plánované	 prohlídky	 pražských	 památek	
a	místo	toho	se	vydali	na	úklid	obcí	na	jižní	Moravu.

Následky	tornáda	jakoby	i	naše	fotbalisty	nabily	novou	ener-
gií.	Utkání	s	Nizozemskem	odehrané	dva	dny	po	katastrofě	neče-
kaně	vyhráli	2:0.	

Ani	jiní	sportovci	a	známé	osobnosti	nezůstali	pozadu.	Hoke-
jisté	i	fotbalisté	darovali	peníze,	umělci	během	pár	dní	uspořádali	
několik	koncertů	na	podporu	nevídanou	katastrofou	poničených	
vesnic.	

Po	 10	 dnech	 od	 nečekané	 živelné	 pohromy	 je	 jasné,	 že	 lidé	
to	 nevzdali	 a	 budou	 se	 snažit	 zachránit	 a	 obnovit	 vše,	 co	 půjde.	
A	co	nepůjde,	prostě	vybudují	znovu	a	lépe.	Třeba	stromy	a	vino-
hrady	budou	potřebovat	nějaký	čas,	ale	domy	i	budovy	nutné	pro	
infrastrukturu	se	snad	s	pomocí	dobrovolníků	podaří	obnovit	do	
zimy.	Největším	problémem	zůstává	nedostatek	stavebních	mate-
riálů.	Držíme	palce,	aby	se	i	tento	problém	podařilo	zdárně	vyřešit.	

Je	 jasné,	 že	v	 lidech,	kteří	 si	 řádění	 tornáda	zažili,	už	 tento	
zážitek	zůstane	navždy.	Už	vždy	se	při	každé	bouřce	a	silnějším	
větru	budou	obávat	a	bude	se	jim	neblahá	vzpomínka	vracet.	

Popřejme	jim	proto	hodně	psychických	i	fyzických	sil	a	ener-
gie	do	dalšího	boje.	Život	jde	dál.	Vzpomínky	zůstanou.

Anna Řezáčová
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Pastelkové zpravodajství
CO NÁS ČEKÁ 
Kroužky v novém školním roce 2021/2022 

Školní	rok	2020/2021	byl	poznamenán	koronavirovou	epidemií	
a	s	ní	souvisejícími	vládními	opatřeními.	Dotklo	se	to	všech	kroužků	
a	kurzů	organizovaných	na	DDM	Pastelka.	Některé	kroužky	jsme	
sice	museli	zrušit,	protože	jsme	nemohli	splnit	všechny	stanovené	
podmínky,	ale	ze	všech	sil	jsme	se	snažili,	aby	co	nejvíce	kroužků	
probíhalo	a	zájemci	je	mohli	navštěvovat.	Doufáme,	že	nový	škol-
ní	 rok	 již	bude	probíhat	 za	“normálních”	podmínek	a	my	bude-
me	moci	dětem	i	dospělým	nabídnout	všechny	oblíbené	aktivity.	
V	 současné	 době	 chystáme	 novou	 brožuru	 s	 nabídkou	 kroužků,	
která	se	brzy	objeví	i	na	našich	webových	a	facebookových	strán-
kách.	Těšíme	se	na	všechny	stávající	i	nové	účastníky.		

CO PROBĚHLO 
Něco končí, něco nového začíná... 

Co	nového	přijde	s	novým	školním	rokem,	nevíme.	Za	to	
však	 víme,	 že	 tento	 dobíhající	 školní	 rok	 byl	 pro	 všechny	
(zaměstnance	 DDM	 Pastelka,	 vedoucí	 kroužků	 a	 táborů,	

děti,	 rodiče)	 náročný,	 často	 chao-
tický	 a	 plný	 změn,	 ale	 určitě	 přinesl	
pro	 mnohé	 i	 něco	 krásného	 a	 pozi-
tivního.	 Chtěli	 bychom	 všem,	 kte-
ří	 s	 námi	 tento	 rok	 spolupracovali,	
účastnili	 se	 našich	 kroužků	 a	 akcí,	 podporovali	 nás	 a	 věřili	
nám,	poděkovat.	Víme,	že	to	často	nebylo	lehké	a	mnohé	si-
tuace	vyžadovaly	dost	trpělivosti.		O	to	více	si	vážíme	všech,	
kteří	tento	školní	rok	prožívali	s	DDM	Pastelkou,	a	doufáme,	
že	jsme	jim	svou	činností	přinesli	 trošku	té	radosti	a	zábavy	
do	“koronavirových”	dnů.	

Loučíme	se	s	naší	paní	ředitelkou	Evou	Hlůškovou	i	s	něko-
lika	 zaměstnanci.	Všem	 jim	děkujeme	za	 jejich	práci	 a	přínos	
pro	DDM	Pastelka	a	přejeme	 jim,	aby	se	 jim	v	životě	 i	v	prá-
ci	 dařilo	 a	 aby	 na	 dny	 strávené	 na	 DDM	 Pastelka	 vzpomínali	
s	radostí.	Každý	zaměstnanec	DDM	Pastelka	vždy	přispívá	svým	
menším	či	větším	dílem	k	 tomu,	aby	“domeček”	rostl,	krásněl	
a	aby	zde	všem	účastníkům	bylo	příjemně	a	pohodově.	Nebýt	
covidu-19,	který	 letos	dost	 tahal	 za	brzdu,	 tak	DDM	Pastelka	
byl	rozjetý	jak	nikdy.	Snad	bude	v	novém	školním	roce	stejnou	
rychlostí	pokračovat	dál.	Přejeme	mu	to!

Miroslava Veselá

Ohlédnutí za Antonínem Voráčem
Poslední	rok	přinesl	řadu	rozloučení.	Lidé,	kteří	po	léta	

neodmyslitelně	 patřili	 do	 našich	 životů	 i	 života	 obce	 od-
cházeli	rychle	za	sebou.	Mezi	nimi	 i	Antonín	Voráč,	běžně	
a	jednoduše	Tonda.

Narodil	 se	 8.	 června	 1950	 v	 malé	 pohraniční	 vesnici	
na	 Mikulovsku,	 v	 Bulharech.	 Tatínek	 František	 Voráč	 po-
cházel	 z	 Vysočiny,	 maminka	 Helena	 byla	 rozená	 Žajdlíko-
vá	 z	 Ostrožské	 Lhoty.	 Tonda	 měl	 řadu	 sourozenců,	 zůstali	
František,	 Josef,	 Karel,	 Antonín,	 Jan,	 Alois	 a	 mezi	 nimi	
sestra	 Helena.	 V	 roce	 1967	 se	 rodina	 přestěhovala	 na	 se-
ver	do	obce	Lipová	–	Lázně	a	v	šedesátých	letech	se	vrátila	
do	Ostrožské	Lhoty.	Tonda	 se	vyučil	 strojním	zámečníkem	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	na	Štěrku,	ale	od	dětství	byl	zapále-
ný	sportovec,	zvláště	fotbalista,	a	tak	se	po	vojně	dostal	do	
Bohumína	a	pak	do	Starého	Města.	Přes	fotbal	navázal	řadu	
přátelství	a	ač	tolik	nezazářil	na	nebi	československé	kopa-
né	jako	mimořádná	hvězda	ověšená	medailemi,	vždy	zazářil	
jako	férový	hráč,	dobrý	kamarád	a	laskavý	člověk.

V	roce	1975	se	přiženil	do	Nové	Vsi,	vzal	 si	Alenu	Píš-
ťkovou,	vychovali	spolu	Alenu,	Michala	a	Marii	a	postavili	
na	místě	patřícím	babičce	Zalubilové	na	Záhumení	rodinný	
dům.	 Léta	 pracoval	 na	 Prefě,	 což	 zúročil	 při	 velké	 opravě	
kostela	v	roce	1989,	kdy	jeho	pracovitost	i	charakter	umož-
nily	 pomoc,	 kterou	 vedení	 Prefy	 poskytlo	 při	 stěhování	
kostela.	Po	roce	1990	chvilku	podnikal	a	pak	se	vrátil	k	zá-
mečnické	 práci	 na	 Štěrku	 a	 pracoval	 zde	 i	 jako	 důchodce	
až	do	konce.

Do	jeho	života	silně	vstoupil	v	roce	1985	nový	duchovní	
správce	Antonín	Kupka,	se	kterým	navázal	úzkou	spoluprá-
ci	a	až	do	konce	života	byli	 jak	rodní	bratři.	Tonda	s	man-
želkou	Alenou	pak	Antonínu	Kupkovi	pomáhali	v	 různých	
záležitostech,	ale	především	spolu	vytvořili	v	Nové	Vsi	spo-
lečenství	rodin,	které	v	osmdesátých	a	devadesátých	letech	
sehrávalo	důležitou	roli	v	duchovním	životě	novoveské	far-
nosti,	zvláště	v	rámci	hnutí	Díla	Mariina.	To	Tondovi	a	Ale-
ně	otevřelo	i	množství	nových	kontaktů	v	řadě	zemí,	přede-
vším	v	Itálii.	A	cestování	Tondu	bavilo,	rád	poznával	nejen	

Itálii,	 ale	 i	 Rusko,	
Střední	 Asii	 a	 na-
konec	Mongolsko.

Tonda	 byl	 vždy	
ochotný	 druhým	
pomoci.	 Neodmítal,	
našel	 si	 čas,	 přiložil	
ruku	 k	 dílu,	 zpro-
středkoval,	 poradil.	
Nevyhnul	 se	 tedy	
ani	 veřejnému	 živo-
tu,	pracoval	v	lidové	
straně,	 léta	 byl	 za-
stupitelem	i	radním.	
Ve	 farnosti	 od	 časů	
pana	administrátora	
Krajčoviče	byl	i	kos-
telníkem	a	akolytou.	
Ke	 svému	 vysněné-
mu	 koníčku,	 vče-
laření,	 se	 dostal	 až	
v	 posledních	 letech	
života.

Jeho	štěstím	bylo,	že	s	manželkou	Alenou	tvořili	sehra-
ný	 pár	 stejných	 hodnot,	 zájmů	 a	 zaměření,	 byli	 si	 oporou	
a	dokázali	stejně	vést	 i	děti.	K	nemocem,	které	se	objevu-
jí	 s	 léty,	najednou	přibyl	covid.	Dne	5.	května	2021	Tonda	
v	nemocnici	zemřel.	Pohřben	byl	za	obrovské	účasti	rodiny,	
farníků,	 přátel	 z	 různých	 koutů	 republiky	 na	 novoveském	
hřbitově.	 Odcházel	 zaopatřen	 svátostmi,	 obklopen	 láskou	
nejbližších	s	vědomím,	že	to	vše	má	Bůh	ve	své	režii.	Máme	
jakousi	morální	jistotu,	že	šel	do	nebe	pro	věčnou	odměnu,	
a	 tam	se	za	nás	všechny	přimlouvá	a	 tam	očekává	mnohé,	
kterým	 nejrůznějším	 způsobem	 vždy	 s	 klidem	 a	 úsměvem,	
pomáhal.

Vladimír Teťhal

ZE ŽIVOTA OBCE
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Červen v mateřské škole
V	 měsíci	 červnu	 se	 nám	 podařilo	 konečně	 uskutečnit	 akce,	

o	které	jsme	v	minulém	roce	s	dětmi	přišli.	Akce,	na	které	se	děti	
i	paní	učitelky	celý	rok	nejvíce	těší.

První	takovou	akcí	byla	oslava	Mezinárodního	dne	dětí.	Jak	je	
u	nás	 v	MŠ	zvykem,	uspořádali	 jsme	velký	dětský	karneval.	Děti	
si	 během	 dopoledne	 zatančily,	 zahrály	 různé	 hry	 a	 soutěže.	 Poté	
jsme	se	vydali	na	tradiční	průvod	vesnicí.	Zastávka	u	potravin	man-
želů	Bujákových	nemohla	chybět.	Děti	tady	dostaly	sladké	dárečky	
(tímto	moc	děkujeme	majitelům	za	dlouholetou	podporu)	a	pokra-
čovali	jsme	obveselit	zaměstnance	obecního	úřadu,	kteří	nás	mile	
přivítali	a	také	nám	dali	něco	na	zub.	Krásné	slunečné	dopoledne	
jsme	zakončili	na	zahradě	mateřské	školy	mlsáním	nanuků.

Druhou	 velmi	 vydařenou	 akcí	 byl	 výlet	 všech	 dětí	 do	 ZOO	
Hodonín.	Počasí	nám	přálo,	zvířátka	nás	přivítala	v	hojném	počtu	
a	nadšení	dětí	z	výletu	bylo	znát	při	vyprávění	jejich	zážitků.

O	 týden	 později	 čekal	 na	 předškoláky	 Indiánský	 den	 spojený	
se	spaním	ve	školce.	Ráno	jsme	vyrazili	na	Ranč	do	Kostelan.	Pro-
šli	stezku	Indiánů,	prohlédli	si	zvířata,	zaskotačili	v	místním	areá-
lu,	prohlédli	si	pravé	indiánské	Tee-Pee	a	trochu	znaveni	se	vrátili	
do	mateřské	 školy.	Únava	však	brzy	přešla	a	čekal	nás	 indiánský	
večer	a	noc.	Děti	se	sešly	v	mateřské	škole	v	18	hodin,	kde	pro	ně	

paní	učitelky	připravily	bohatý,	 tvořivý	a	zábavný	program.	Večer	
plný	her,	zábavy	a	radosti	zakončila	stezka	odvahy	a	ti	nejodvážněj-
ší	poprvé	strávili	noc	ve	školce.	Ráno	po	probuzení	a	snídani	děti	
pozdravily	slunce	s	klasickou	jógou	a	plny	zážitků	vyrazily	se	svými	
rodiči	k	domovu.

Poslední	velkou	akcí	tohoto	školního	roku	bylo	pasování	před-
školáků	 na	 školáky	 a	 zahradní	 slavnost	 pro	 všechny	 děti	 a	 jejich	
rodiče.	 Počasí	 nám	 opět	 přálo,	 sluníčko	 trochu	 až	 potrápilo,	 ale	
vše	 se	 zdařilo.	 Předškolní	 děti	 pasovala	 paní	 ředitelka	 ZŠ	 Alena	
Horáková,	školkové	paní	učitelky	děti	obdarovaly	drobnými	dárky	
na	památku	a	portfoliem,	které	každému	dítěti	vedly	po	celou	dobu	
docházky	do	mateřské	školy.	Pak	následoval	přípitek	a	zpěv	školác-
kých	písní,	které	si	děti	pro	tuto	příležitost	připravily.	Po	ukončení	
této	slavnostní	chvíle	se	k	nám	přidaly	i	další	děti	s	rodiči	a	zahradní	
slavnost	pokračovala	až	do	22.	hodiny	ve	veselém	duchu	s	táborá-
kem,	skákacím	hradem	a	živou	hudbou.

Vážení	rodiče,	dovolte	mi,	abych	vám	za	celý	kolektiv	mateřské	
školy	poděkovala	za	uplynulý	náročný	rok,	popřála	krásné	a	poho-
dové	prázdniny	a	hodně	zdraví	a	chvil	strávených	se	svými	dětmi.

Kateřina Kusáková

 Matematický klokan na škole
I	přes	distanční	výuku,	a	s	tím	i	nový	způsob	realizace	této	

celostátní	 soutěže	 v	 matematice,	 se	 i	 letos	 uskutečnila	 soutěž	
Matematický	 klokan	 19.	 března	 2021.	 Pořadatelem	 Klokana	
v	 ČR	 je	 Jednota	 českých	 matematiků	 a	 fyziků	 ve	 spolupráci	
s	Katedrou	matematiky	PdF	UP	a	Katedrou	algebry	a	geomet-
rie	PřF	UP	v	Olomouci.	Žáci	byli	rozděleni	do	kategorií	Cvrček	
(2.	a	3.	ročník),	Klokánek	(4.	a	5.	ročník),	Benjamín	(6.	a	7.	roč-
ník)	 a	 Kadet	 (8.	 a	 9.	 ročník).	 Pro	 tento	 rok	 jsme	 se	 rozhodli,	
že	tuto	soutěž	budou	realizovat	všichni	žáci	školy	258	žáků	(kro-
mě	prvních	ročníků	a	v	druhých	pouze	výběr)	z	důvodu	zpětné	
vazby,	jak	se	výuka	během	distančního	období	posunula.	Je	taky	
důležité,	aby	si	žáci	 touto	formou	prověřili	 schopnost	 logické-
ho	myšlení	a	trochu	potrénovali	hlavu.	Někteří	žáci	se	zapojili	
poprvé,	bylo	 to	 pro	 ně	nové	a	 taky	 tímto	 těžké,	 ale	příští	 rok	

si	určitě	povedou	lépe	a	budou	na	tuto	soutěž	lépe	připraveni.	
Nejlepšími	řešiteli	za	naši	školu	jsou:
•	 v	kategorii	Cvrček:	Svoboda	Jáchym,	Čápková	Eliška,	Gabr-

hel	Alexandr,	Těthalová	Nathali,	Ševelová	Ema;
•	 	v	kategorii	Klokánek:	Zachová	Nikol,	Truhlář	Michael,	Hr-

báčková	Kamila,	Helmichová	Julie,	Borková	Elen;
•	 v	kategorii	Benjamín:	Sucháňová	Leona,	Lažková	Kateřina,	

Mahdalík	Jakub,	Grebeníček	Erik,	Kotačková	Karolína;
•	 v	kategorii	Kadet:	Húsková	Karolína,	Svoboda	Šimon,	Hráč-

ková	Linda,	Žejdlík	David,	Bočková	Eliška.
Všem	úspěšným	řešitelům	gratulujeme	a	těšíme	se	na	příští	

ročník.	Doufáme,	že	už	prezenčně	-	ve	škole.

Nataša Gabrhelová
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Den Země na I. stupni
Na	čtvrtek	22.	dubna	připadl	mezinárodní	svátek	naší	planety,	

Den	Země.	Přesto,	že	se	stále	většina	dětí	naší	školy	vzdělává	dis-
tančně	z	domova,	využili	jsme	toho,	že	je	část	dětí	1.	stupně	ve	ško-
le	prezenčně,	proto	s	nimi	paní	učitelky	vyrazily	oslavit	tento	svá-
tek	do	přírody.	Každá	třída	šla	někam	jinam	a	cílem	tak	byla	různá	
místa	v	naší	obci	nebo	 jejím	blízkém	okolí.	A	ať	už	 strávily	děti	
dopoledne	na	„Místečku“	u	Gramance,	v	lázeňském	parku	nebo	
například	na	hřišti,	důležité	je,	že	si	díky	programu,	který	si	pro	ně	
paní	učitelky	připravily,	vysvětlily	význam	Dne	Země	a	připomně-
ly	si,	jak	je	důležité	chovat	se	k	naší	planetě	ohleduplně	a	šetrně.	
Každý	se	mohl	zamyslet	nad	tím,	co	by	„své“	Zemi	k	jejímu	svátku	
popřál	a	jakým	„dárkem	by	ji	potěšil“.	Ale	došlo	také	například	
na	poznávání	rostlin	a	živočichů,	pokusy	s	vodou,	společné	hry	dětí	
venku	nebo	například	landart	neboli	tvoření	z	přírodních	materiá-
lů	-	i	těmito	a	mnohými	dalšími	aktivitami	se	děti	v	toto	„sváteční“	
dopoledne	zabavily.	A	o	tom,	že	si	 to	skutečně	užily,	se	můžete	
přesvědčit	ve	fotogalerii	na	stránkách	školy.

Ostatní	 žáci	 1.	 stupně,	 kteří	 v	tomto	 týdnu	 měli	 distanční	
výuku,	se	mohou	o	to	více	těšit	na	týden	následující,	kdy	i	oni	
svátek	naší	planety	náležitě	oslaví.

Pavla Sedláčková

Máme rádi přírodu
Kdo	by	neměl	rád	jaro?	Nejen	v	družinách	jsme	letos	nad-

šeně	 vyhlíželi	 první	 kvetoucí	 stromy	 a	 keře,	 první	 pampelišky	
a	fialky,	první	 létající	 včelky	a	motýlky.	V	dubnu	 jsme	oslavili	
Den	 Země	 a	 nasáli	 inspiraci,	 kterou	 jsme	 využili	 ve	 výtvarné	
soutěži	právě	na	téma	„Máme	rádi	přírodu“.	Obrázků	se	sešlo	
hojné	množství	a	vybrat	ty	nejhezčí	byl	velmi	těžký	úkol,	kterého	
se	zhostila	paní	učitelka	Barbora	Knedlíková.	Na	mě	zbyl	pak	
úkol	nejmilejší,	a	to	poděkovat	všem	zúčastněným	a	pogratulo-
vat	vítězům:	první	místo	si	vykreslila	Emička	Ševelová,	o	druhé	
a	třetí	místo	se	podělily	sestry	Verunka	a	Barunka	Habáníkovy.

Ještě	jednou	moc	gratuluji.
Denisa Haklová

Den Země na II. stupni
Dne	22.	4.	si	každý	rok	připomínáme	Den	Země.	Ani	letos	

tomu	není	jinak.	Protože	nám	současná	situace	nedovoluje	žád-
né	hromadné	akce,	pojali	jsme	to	tentokrát	o	něco	komorněji.

Historie	 tohoto	dne	se	začala	psát	roku	1970	v	USA.	Dnes	
slaví	Den	Země	víc	jak	miliarda	lidí	ve	175	státech	světa.	Den	
Země	 se	 tak	 stal	 největším	 svátkem,	 který	 slaví	 lidé	 společně	
na	celé	planetě	bez	ohledu	na	původ,	víru	či	národnost.

My	jsme	si	tento	den	připomněli	trochou	teorie	a	především	
zamyšlením	nad	tím,	co	každý	z	nás	může	udělat	pro	tuto	plane-
tu.	Naši	žáci	měli	možnost	se	realizovat	a	zvolit	si	aktivitu,	která	
jim	přišla	smysluplná	a	zároveň	tak	alespoň	trochu	napomohla	
tomu,	aby	se	nám	tady	lépe	žilo.	Někteří	se	rozhodli,	že	se	vydají	
posbírat	odpadky	ve	svém	okolí,	jiní	si	třeba	ušili	sáčky	na	peči-
vo,	aby	nemuseli	používat	ty	plastové.	Věřím,	že	každý	si	našel	
to	své…

Barbora Knedlíková

Den Země ve školní družině
Ve	čtvrtek	22.	4.	2021	byl	odpolední	program	ve	ŠD	zaměřen	

na	Den	Země.
Začali	 jsme	povídáním	o	naší	planetě	Zemi,	 jak	 je	pro	nás	

důležitá	a	čím	je	„Den	Země“	tak	významný.	Bylo	velmi	hezké	
poslouchat,	jak	děti	vnímají	tuto	problematiku	a	mají	už	přehled	
o	tom,	co	je	dobré,	a	naopak	co	škodí	naší	přírodě.	Plynule	jsme	
navázali	na	zábavnou	stezku	v	přízemních	prostorách	školy.

Zde	 byly	 ukryty	 pracovní	 listy	 na	 toto	 téma	 s	 různorodým	
zaměřením,	 které	 bylo	 potřeba	 vypracovat.	 Děti	 plnily	 úkoly	
i	správně	třídily	odpad	podle	barev	a	materiálů.

Jsme	rádi,	že	jsme	mohli	zrealizovat	tento	environmentální	
den	zábavnou	formou	pro	děti	ve	ŠD.

 Alena Pilčíková, Taťána Jurásková
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Děti přály maminkám
Společně	s	dětmi	 jsme	všem	maminkám	chtěli	 	po-

přát	hodně	radosti	a	pohody.	Děti	 také	připojily	velké	
poděkování	za	práci	během	distanční	výuky.	Velmi	dob-
ře	 víme,	 že	 právě	 maminky	 s	 distanční	 výukou	 dětem	
pomáhaly.	Děkujeme!

Děti	dostaly	za	úkol	připravit	pro	maminky	dáreček,	
kterým	 by	 vyjádřily,	 jak	 moc	 si	 váží	 toho,	 co	 maminky	
pro	 ně	 dělají.	 Velmi	 mile	 mne	 překvapilo,	 jak	 si	 děti	
na	distanční	výuce	s	úkolem	poradily.	Posuďte	sami!

Denisa Hanáčková

Beseda se Slováckým 
divadlem

Každý	známe	tu	příšernou	chvíli,	kdy	nemůžeme	na-
jít	dvě	stejné	ponožky.	Za	tímto	problémem	může	někdy	
stát	malý	tvoreček	jménem	LICHOŽROUT.

O	tomto	tvorovi	vypráví	Pavel	Šrut	v	knize	Lichožrouti.	
A	právě	s	touto	knihou,	a	nejen	s	ní,	přišli	herci	Slovácké-
ho	divadla	seznámit	žáky	3.	a	4.	ročníků.	A	jelikož	je	složi-
tější	doba,	museli	to	herci	zvládnout	online.	I	přesto	se	ale	
děti	na	tuto	hodinu	velmi	těšily.	Na	chvíli	si	totiž	děti	mohly	
odskočit	od	každodenní	výuky	a	užít	si	čtení	z	knihy,	malé	
představení	a	také	nahlédnout	do	zákulisí	divadla.	Dozvědě-
ly	se	například,	jaký	je	rozdíl	mezi	dramatikem	a	dramatur-
gem,	kdo	se	stará	o	kostýmy	a	kdo	o	světla	nebo	jak	důležitá	
je	práce	nápovědy.	Děti	postupně	docházely	i	na	to,	jak	sa-
motná	hra	Lichožrouti	vlastně	vzniká.	Ani	na	chviličku	jsme	
se	nenudili	a	hercům	jsme	hltali	každé	slovo.	Děkujeme	za	
tuto	příležitost	a	snad	se	brzy	potkáme	zase	v	divadle.

Blanka Španělová

Den dětí na I. stupni
Dne	1.	června	jsme	s	dětmi	oslavili	Mezinárodní	den	

dětí.	Tento	den	děti	nechaly	aktovky	doma	a	místo	učení	
se	mohly	těšit	na	spoustu	her	a	zábavy.	Program	pro	první	
stupeň	připravovali	žáci	4.	a	5.	ročníků.	Nejprve	se	začí-
nalo	na	školním	hřišti,	kde	nám	žáci	4.	ročníku	připravili	
různá	stanoviště	s	úkoly,	které	si	sami	vymysleli	a	děti	tě-
mito	aktivitami	hezky	provázeli.	Žáci	si	mohli	vyzkoušet	
hod	na	cíl,	běh	s	míčkem,	skákání	v	pytli	nebo	třeba	pře-
nášení	vody	pomocí	lžičky.	Po	úspěšném	zvládnutí	všech	
aktivit	na	hřišti	nás	čekala	šipkovaná,	kterou	si	pro	děti	
připravili	žáci	5.	ročníků.	U	této	hry	se	děti	pořádně	zapo-
tily,	protože	úkoly	byly	poschovávané	po	celé	Ostrožské	
Nové	Vsi.	To	nám	však	nevadilo,	protože	počasí	bylo	krás-
né	a	každý	úkol	stál	za	to.

Tento	den	jsme	si	tedy	všichni	společně	užili.

Blanka Španělová

Den dětí v naší škole
V	úterý	1.	června	všichni	žáci	z	naší	základní	školy	osla-

vili	svůj	každoroční	velký	svátek	–	Den	dětí.	Čekal	na	ně	
program	 na	 celé	 dopoledne,	 šestikilometrová	 dobro-
družná	trasa	po	okolí	a	hlavně	spousta	zajímavých	úkolů	
a	soutěží.	Všichni	úspěšně	prošli	celou	stezku	a	s	pomocí	
našich	šikovných	deváťáků,	kteří	se	zhostili	rolí	pomocní-
ků	a	rozhodčích,	vše	bez	problémů	zvládli	a	taky	konečně	
nachytali	trochu	toho	bronzu	od	sluníčka.

Jakub Ilík
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Den dětí ve školní družině
Na	začátku	června	jsme	pro	kluky	a	holky	ve	školní	družině	

připravili	„Den	dětí“	formou	zábavy	a	her	na	školním	dvoře.	
Děti	měly	možnost	vyzkoušet	si	přeskok	přes	lano,	trefování	
na	cíl,	driblování	s	míčem	mezi	kužely,	hod	na	basketbalový	
koš	a	mnoho	jiných	míčových	her.	Při	těchto	hrách	tentokrát	
nešlo	 o	 soutěž	 jednotlivců	 a	 družstev,	 ale	 o	 společné	 užití	
si	aktivit	ve	ŠD,	které	jsme	do	této	doby	nemohli	uskutečnit.	
Děti	 s	 velkou	 radostí	 přivítaly	 popcornovou	 odměnu.	 Bylo	
to	velmi	příjemné	odpoledne,	počasí	nám	přálo	a	spokojené	
úsměvy	dětí	svědčily	o	spokojenosti	pořádaného	dne.

 Taťána Jurásková

Pozorování zatmění Slunce
Dnes	si	žáci	devátých	ročníků	opět	ověřili,	že	fyzika	není	jen	

teorie,	ale	že	všechny	 informace	se	propojují	s	praxí.	Poslední	
kapitola,	kterou	ukončujeme	základní	kurz	fyziky,	se	týká	ves-
míru.	Právě	dnes	probíhá	částečné	zatmění	Slunce,	které	kul-
minovalo	právě	kolem	poledne,	kdy	měli	deváťáci	 fyziku.	Ne-
váhali	jsme	a	vzácný	jev	jsme	pozorovali	nejen	přes	tmavé	sklo,	

ale	i	přes	cameru	obscuru.	Měsíc	sice	zakryl	Slunce	jen	z	necelé	
pětiny,	ale	i	tak	to	byl	pro	všechny	zážitek.	Velkou	radost	jsme	
měli	z	toho,	že	se	k	pozorování	připojili	i	mladší	spolužáci	i	paní	
vychovatelky	s	dětmi	ve	školní	družině.	Kdo	ví,	třeba	dnešní	zá-
žitek	v	některých	dětech	probudí	zájem	o	astrofyziku.

Alena Horáková

Školní výlet 1. A a 1. B
Odměnou	 za	 celoroční	 práci	 během	 školního	 roku	 je	

pro	všechny	žáky	školní	výlet.	S	uplynulým	školním	rokem	jsme	
si	ho	jistě	zasloužili	více	než	kdy	jindy.		Za	10	měsíců	odvedli	
prvňáčci	 obrovský	 kus	 práce,	 proto	 ani	 je	 odměna	 v	 podobě	
školního	výletu	neminula.

Ve	středu	23.	června	jsme	kolem	půl	deváté	téměř	v	plném	
počtu	 vyrazili	 na	 vlakové	 nádraží.	 I	 když	 cíl	 naší	 cesty	 nebyl	
daleký,	všichni	 jsme	se	moc	těšili.	Mířili	 jsme	do	Vnorov,	kde	
nás	 z	 vlakového	 nádraží	 čekala	 ještě	 asi	 2,5	 kilometrová	 pro-
cházka	 do	 tamního	 přístaviště.	 Tady	 už	 na	 nás	 čekala	 pirátka	
Černá	perla,	která	nás	na	úvod	seznámila	s	tím,	co	nás	během	
celého	pobytu	v	přístavu	čeká.	A	tak	 jsme	si	v	průběhu	dopo-
ledne	 pod	 vedením	 Černé	 perly	 vyrobili	 pravé	 pirátské	 šátky	
a	také	jsme	ve	skupinkách	zvládli	pohádkovo	–	pirátskou	cestu	
lesem,	při	níž	jsme	plnili	zadané	úkoly.	Ještě	před	tím,	než	jsme	
se	vydali	na	zpáteční	cestu,	 tentokrát	v	podobě	plavby	skuteč-
nou	lodí,	jsme	si	v	areálu	přístaviště	zahráli	zábavné	hry	a	také	
jsme	si	v	horkém	letním	dni	pochutnali	na	dobrých	zmrzlinách.	
Na	zpáteční	plavbu	do	Veselí	nad	Moravou	se	s	námi	vydala	i	pi-
rátka	 Černá	 perla,	 která	 nám	 rozdala	 a	 vlastnoručně	 uvázala	
naše	pirátské	šátky	a	nezapomněla	ani	na	zaslouženou	odměnu	
z	truhlice	pokladů.	Celou	cestu	jsme	si	s	ní	zpívali	při	kytaře.

Po	 necelé	 hodince	 plavby	 jsme	 bezpečně	 zakotvili	
v	 přístavišti	 ve	 Veselí	 nad	 Moravou,	 kde	 jsme	 se	 nakonec	

rozloučili	 halasným	 pokřikem	 „HOJ,	 HOJ,	 HOJ!!!“	 Nezbý-
valo	než	 se	vydat	na	cestu	k	vlaku.	Krátce	před	čtvrtou	ho-
dinou	jsme	v	pořádku	dorazili	zpět	na	nádraží	do	Ostrožské	
Nové	Vsi,	kde	už	na	nás	čekali	rodiče.	

I	když	to	byl	výlet	jen	„za	humny“,	skutečně	se	nám	vydařil	
a	děti	si	ho	moc	užily.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová
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Druháčci na školním výletě
Na	květnatých	orchidejových	loukách	na	úpatí	Bílých	Kar-

pat	 jsme	 navštívili	 skanzen	 v	 přírodě	 –	 Salaš	 Travičná	 spo-
lu	 s	 rozhlednou	 Travičná.	 Ve	 výletním	 ekologickém	 areálu	
jsme	se	dozvěděli,	jak	žili	lidé	v	Karpatech	před	sto	lety,	jaká	
bývala	příroda	bohatá	a	co	vše	 lidé	dříve	uměli.	Prošli	 jsme	
arboretem	23	původních	dřevin,	ekologickou	stezkou	se	7	za-
staveními,	 ochutnali	 léčivé	 byliny,	 využili	 sportovní	 atrakce		

-	nejrůznější	herní	prvky	z	přírodních	materiálů.	Nezapomně-
li	 jsme	 si	 pohladit	 ovečky,	 kozy,	 králíky	 a	 při	 opékání	 špe-
káčků	 nám	 dělaly	 společnost	 slepičky.	 Rozhledna	 Travičná	
byla	třešničkou	na	dortu.	Skýtala	skvostný	a	dechberoucí	po-
hled	do	okolí.	V	přírodě	nám	bylo	skvěle	a	měli	jsme	radost,	
že	můžeme	prožít	společně	nádherný	den.

 Marta Straková a Jitka Truclová

Výlet do Zoo Lešná očima dětí 3. třídy
V	den	letního	slunovratu	jsme	si	vyjeli	na	výlet.	Bylo	sice	velké	

horko,	ale	stejně	jsme	si	to	moc	užili.	Jeli	jsme	autobusem	a	trvalo	
to	asi	hodinu.	Viděli	jsme	spoustu	zvířat	-	od	žirafy	po	tygra.	Ka-
ždý	si	určitě	našel	jedno	zvíře,	u	kterého	se	zdržel	déle.	A	všich-
ni	 jsme	 si	 zapsali	 nějaké	 informace	 o	 zvířeti,	 aby	 ten	 výlet	 byl	

i	trochu	naučný.	Například	jsme	se	dozvěděli,	že	panda	červená	
má	šest	prstů.	Do	Lešné	jsme	jeli,	protože	jsme	se	chtěli	něco	na-
učit.	Byla	tam	i	betonová	gorila	a	u	ní	jsme	udělali	spoustu	fotek.	
Výlet	se	nám	vydařil!

Napsaly děti třídy 3. A a 3. B
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Výlet 4. tříd
Bylo	krásné	a	prosluněné	páteční	ráno.	Před	školou	na	nás	

čekal	 autobus.	 Když	 jsme	 do	 něj	 vstoupili,	 připadali	 jsme	 si	
jako	na	palubě	letadla.	Krátce	po	osmé	hodině	jsme	vyjeli.	Cí-
lem	 byl	 Památník	 Velké	 Moravy	 ve	 Starém	 Městě.	 Vystoupili	
jsme	z	autobusu.	Před	námi	se	objevilo	velké	prostranství.	Tam	
jsme	se	za	chvíli	seznámili	se	štěnětem	rotvajlera	a	jeho	pánem.	
Za	chvíli	na	nás	čekal	bohatý	program.	Ve	vlastivědě	jsme	se	letos	
o	Velké	Moravě	učili.	Teď	jsme	si	to	znovu	zopakovali	a	dověděli	
jsme	se	ještě	spoustu	zajímavostí	o	této	době.	Součástí	programu	
byla	také	příprava	pokrmů	-	polévka	z	luštěnin	a	obilné	placky,	
které	jsme	si	opekli	na	rozpáleném	kameni.	Nechybělo	ani	za-
koupení	suvenýrů	a	vzhůru	do	jedné	z	věží	Chrámu	svatého	Du-
cha.	Byla	dobrá	viditelnost.	Mohli	jsme	pozorovat	okolní	města	
a	vesnice.	A	co	by	to	byl	za	výlet,	kdybychom	nenavštívili	zvířátka	
v	nedaleké	Minizoo.	Autobus	na	nás	už	čekal,	aby	nás	zase	do-
pravil	domů.	A	před	námi	byl	celý	víkend.

Žáci 4. ročníku a vyučující

Školní výlet 5. B
Po	školním	roce	plném	distanční	a	kombinované	výuky	

si	naši	páťáci	za	odměnu	užili	hodně	zábavy.
Vyrazili	 jsme	 ráno	 vlakem	 do	 Uherkského	 Hradiště.	

Uznávám,	že	to	nezní	zrovna	zábavně,	ale	co	nás	čekalo	tam,	
bylo	už	mnohem,	mnohem	zábavnější.	Z	vlakového	nádraží	
jsme	se	přesunuli	do	aquaparku,	ve	kterém	jsme	si	užili	dvě	
hodiny	 tobogánů,	 výřivek,	 divoké	 vody	 a	 relaxace	 ve	 ven-
kovním	teplém	bazénu.	Příjemně	unavení	jsme	pak	vyrazili	
na	druhou	část	programu	-	na	Lasergame	Utron.	Rozdělili	
jsme	se	na	skupinky	po	devíti	a	ponořili	se	do	světa	paprsků.	
Ani	nevím,	kolikrát	mě	děti	zasáhly,	ale	byl	to	skvělý	zážitek.	
Jakmile	jsme	se	několikrát	vystřídali,	museli	 jsme	se	rychle	
přesunout	na	vlakové	nádraží.

Naštěstí	 jsme	 všechno	 stihli	 a	 domů	 jsme	 se	 vraceli	 plní	
dojmů.	Doufám,	že	si	to	všichni	užili	tak,	jako	já.

Jana Jurásková

Máme tady reprezentanty
Ač	to	zní	nereálně,	i	v	době	covidové	mají	naši	žáci	spor-

tovní	úspěchy.	I	když	nařízení	vlády	vzhledem	k	epidemiolo-
gické	 situaci	omezila	přípravu	všech	 sportovců,	ukazuje	 se,	
že	naši	deváťáci	nezaháleli.

Máme	 mezi	 nimi	 hned	 tři	 úspěšné	 reprezentanty	 ČR.	
Jsou	to	Simona	Andrýsková,	Klára	Studničková,	které	se	vě-
nují	 kanoistice.	 Děvčata	 8.	 května	 absolvovala	 v	Račicích	
srovnávací	testy	(SCM	a	RDJ).	Do	Račič	byli	pozváni	jen	ti	
nejlepší,	aby	porovnali	své	schopnosti	a	dovednosti.

Během	tří	finálových	jízd	ve	své	kategorii	skončila	Klára	
dvakrát	na	2.	místě	a	 jednou	na	 třetím.	Simča	byla	 jednou	
druhá	a	jednou	třetí.	Což	je	velký	úspěch.	Další	velký	závod,	
tentokrát	mezinárodní,	je	čekal	28.	-	30.	května	v	Bratislavě.

Dalším	reprezentantem	je	Matyáš	Zelinka,	který	se	účast-
ní	reprezentačních	soustředění	v	Praze	s	družstvem	softballu	
(U16).

Jsme	na	vás	pyšní.	Protože	víme,	že	za	takovými	úspěchy	
je	velká	dřina	a	píle,	posíláme	povzbuzení	do	dalších	trénin-
ků.

Vzhledem	 k	tomu,	 že	 letos	 odcházíte	 na	 střední	 školu,	
přejeme	vám	hodně	dalších	úspěchů.	A	to	nejen	těch	spor-
tovních.	Budeme	vám	dál	fandit,	ať	se	vám	daří!

Miroslava Prchlíková



19www.onves.cz        profil

ŠKOLA 

Sběr papíru
V	 pátek	 25.	 června	 pořádala	 základní	 škola	 tradiční	 sběr	

starého	 papíru.	 Děti	 odevzdávaly	 přinesené	 balíky	 papíru	
v	 průběhu	 dopoledne,	 občané	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 přiváže-
li	 starý	 papír	 do	 přistavených	 kontejnerů	 na	 parkovišti	 vedle	

památkového	domku.	S	ukládáním	přivezeného	papíru	pomá-
hali	žáci	8.	a	9.	ročníku,	za	což	jim	patří	poděkování.

Pavla Sedláčková

Předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. ročníku
Dne	30.	6.	proběhlo	v	základní	škole	některými	žáky	dlouho	

očekávané	předávání	závěrečného	vysvědčení	9.	ročníku.
25	žáků	uvedla	letos	paní	Glacová	na	školní	dvůr.	Zde	byli	

přivítáni	zástupci	obce,	vedením	školy	a	všemi	pedagogy,	kteří	
je	 po	 dobu	 jejich	 docházky	 učili.	 Letos	 se	 mohli	 této	 události	
zúčastnit	i	rodiče.

Nejprve	si	vzala	slovo	paní	starostka	Jaroslava	Bedřichová,	
potom	promluvila	paní	ředitelka	Alena	Horáková.	Po	slavnost-
ním	 předání	 vysvědčení,	 které	 dostali	 z	 rukou	 třídní	 učitelky	
Miroslavy	Prchlíkové,	došlo	i	na	ocenění	sedmi	žáků,	kteří	měli	
výborné	studijní	výsledky	po	celou	dobu	školní	docházky,	dvou	

žákyň	za	příkladnou	práci	pro	třídní	kolektiv	a	taky	byl	odmě-
něn	Matyáš	Zelinka	za	reprezentaci	školy	v	krajském	kole	sou-
těže	Mladý	chemik.	

Potom	 zavzpomínala	 a	 se	 všemi	 se	 rozloučila	 třídní	 uči-
telka.	 Nakonec	 se	 za	 třídu	 rozloučili	 žáci	 Viktorie	 Slavíková	
a	Michal	Taťák.

Věřím,	 že	 všichni	 do	 dalšího	 života	 vykročili	 tou	 správnou	
nohou.

Setkání	se	všem	líbilo	a	zůstane	trvalou	součástí	vzpomínek	
na	školní	léta.

 Miroslava Prchlíková
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Pasování na čtenáře v místní knihovně
Ve	 čtvrtek	 24.	 června	 se	 uskutečnilo	 slavnostní	 pasování	

žáků	1.	tříd	ZŠ	na	čtenáře.	Do	knihovny,	kde	se	pasování	ko-
nalo,	přišly	děti	z	1.	A	a	1.	B	a	jejich	třídní	učitelky	paní	Bě-
halová	a	Sedláčková.	Podívat	se	na	ně	přišla	i	paní	ředitelka	
Horáková.	Nejdříve	všichni	jeden	po	druhém	přečetli	kousek	
ze	slabikáře,	aby	předvedli,	že	se	naučili	všechna	písmenka,	
umí	číst	a	mohou	 tedy	být	pasováni	na	čtenáře.	Potom	děti	
složily	 čtenářský	 slib	a	paní	 starostka	Bedřichová	 je	mečem	
pasovala.
Text slibu:

„Slibuji,	že	zachovám	věrnost	knihám	a	budu	je	vždy	ochra-
ňovat.	Slibuji,	že	se	budu	statečně	a	čestně	jako	rytíř	bít	za	všech-
no	dobré,	co	je	v	knihách	napsáno.“	Děti	dostaly	na	památku	dá-
rek	–	Knížku	pro	prvňáčka.	Je	to	kniha,	která	se	nedá	v	obchodě	
koupit	a	 je	 vydaná	 speciálně	pro	žáky	prvních	 tříd	 základních	

škol	přihlášených	do	Projektu	Už	jsem	čtenář	–	Knížka	pro	prv-
ňáčka	ve	školním	roce	2020/2021.

Letos	je	to	knížka	První	školní	výlet	od	Michaely	Fišarové	s	ilus-
tracemi	Anety	Žabkové.	Kniha	obsahuje	hravé	vyprávění	o	dvojča-
tech	Kristýnce	a	Jakubovi	a	jejich	dobrodružství	na	výletě.

Následovalo	 veselé	 vystoupení	 kouzelníka	 Jirky	 Hadaše,	
které	se	všem	moc	líbilo.	Nakonec	se	všichni	vyfotili	a	spoko-
jeně	odcházeli	do	školy.

A	nyní	je	na	nich,	zda	se	stanou	čtenáři	knihovny,	budou	
si	sem	chodit	půjčovat	knihy	a	časopisy,	oblíbí	si	čtení	a	kniha	
se	stane	jejich	věrným	kamarádem.

Byla	to	letos	první	akce	pro	děti	a	doufejme,	že	v	dalším	
školním	 roce	 se	 budeme	 s	 dětmi	 všech	 tříd	 naší	 školy	 zase	
pravidelně	setkávat	na	tradičních	besedách	o	knihách	a	spi-
sovatelích	a	také	při	exkurzích	do	knihovny.

Hana Uherková

Poděkování Zlínskému kraji
Tímto	děkuji	Zlínskému	kraji	zastoupeným	paní	Bc.	Hanou	

Ančincovou,	 statutární	 náměstkyní	 hejtmana	 Zlínského	 kra-
je	 za	 poskytnutí	 neinvestiční	 dotace	 z	 Fondu	 Zlínského	 kraje	
ve	 výši	 9	 800	 Kč	 na	 realizaci	 projektu	 na	 Nákup	 včelařského	
vybavení.	 Tato	 dotace	 byla	 poskytnuta	 na	 základě	 mé	 žádosti	

o	jejím	poskytnutí	v	lednu	tohoto	roku.	Finanční	prostředky	již	
byly	účelně	využity	pro	rozšíření	činnosti	mého	hobby	včelaření.	

Jaromír Hastík, Základní organizace  
Českého svazu včelařů Uherské Hradiště

Práce na včelařské základně v Ostrožské Lhotě 
Včelaři	za	podpory	obcí	Ostrožská	Nová	Ves	a	Ostrožská	Lhota	

letos	opět	započali	práce	na	včelařské	základně	v	Ostrožské	Lhotě.	
Na	jaro	proběhlo	dočištění	pozemku,	výstavba	skladu	(pro	uložení	
úlů,	včelařských	potřeb,	nářadí	atd.)	a	vytýčení	pěšinek.

V	sobotu	29.	května	proběhla	první	letošní	brigáda,	kde	jsme	
sekali	 trávu	 a	 natírali	 vybudovaný	 sklad.	 I	 přes	 menší	 účast	 se	
nám	podařilo	posekat	velkou	část	pozemku	a	2x	natřít	sklad,	tak-
že	práci,	co	byla	potřeba,	jsme	udělali.	Nyní	budeme	pokračovat	
v	budování	pěšinek	s	naučnými	tabulemi	a	lavičkami	pro	návštěv-
níky	základny.	

Dále	máme	v	plánu	údržbu	včelařského	miniskanzenu	v	 lá-
zeňském	areálu	a	také	včelí	stezky	Františka	Nešpora,	která	má	
nyní	celkem	17	stanovišť	a	vede	podél	cyklotrasy	vedoucí	z	Ost-
rožské	Nové	Vsi	přes	Uherský	Ostroh	do	Ostrožské	Lhoty.	Cel-
ková	délka	stezky	je	nyní	cca	10	km.	

Naše	 činnost	 je	 stále	 omezena,	 protože	 nikdo	 neví,	 jak	 se	
bude	vyvíjet	situace	s	nákazou	Covid	19,	i	přesto	plánujeme	na	
sobotu	21.	8.	2021	náš	tradiční	včelařský	den,	který	bude	letos	

spojen	s	oslavou	výročí	naší	základní	organizace	-	95	let,	doufej-
me,	že	to	situace	dovolí.

Budeme	rádi,	když	se	mezi	nás	přijdete	podívat.	Podrobnosti	
a	program	včas	upřesníme.

Peprník Pavel

SPOLKY / KULTURA
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Z malých prvňáčků jsou čtenáři
Ač	se	to	nezdá,	uteklo	to	jako	voda,	a	je	tady	téměř	konec	

školního	roku.	A	z	malých	prvňáčků,	kteří	až	na	výjimky	 ještě	
před	necelými	10	měsíci	znali	sotva	pár	písmenek,	se	stali	„čte-
náři“.	Cestu	od	prvních	písmen	a	slabik	v	živé	abecedě	přes	jed-
noduchá	 slova	 a	 věty	 až	 po	 první	 krátké	 příběhy	 a	 pohádky	
ve	slabikáři	zvládly	všechny	děti	bez	problémů.	Dnes,	jsou	z	nich	
malí	 čtenáři,	 kteří	 už	 si	 můžou	 sami	 sáhnout	 po	 první	 knížce	
pohádek	nebo	příběhů	dětských	hrdinů.	

Proto	jsme	s	velkou	radostí	a	snad	ještě	větším	očekáváním	
přijali	 pozvání	 paní	 Uherkové	 z	 místní	 knihovny	 na	 slavnost-
ní	 událost	 –	 „pasování	 na	 čtenáře“.	 	 A	 tak	 jsme	 se	 ve	 čtvrtek	
24.	června	vydali	do	knihovny.	

Vzali	 jsme	si	 s	 sebou	slabikáře,	abychom	mohli	všem	pří-
tomným	názorně	předvést,	že	jsme	se	číst	opravdu	naučili.	Bě-
hem	krátké	chvilky	přečetly	děti	3	krátké	pohádky,	při	které	

každý	prvňáček	přečetl	kousek	příběhu.	Poté	nastal	slavnostní	
okamžik,	kdy	byly	děti	 rukou	paní	 starostky	Jaroslavy	Bedři-
chové	 pasovány	 na	 čtenáře.	 Několik	 pochvalných	 slov	 adre-
sovaných	 dětem,	 coby	 malým	 čtenářům,	 zaznělo	 i	 z	 úst	 paní	
ředitelky	Aleny	Horákové,	která	na	tuto	oslavu	přijala	pozvání	
a	přišla	za	námi.

Tento	 důstojný	 slavnostní	 akt	 pak	 vystřídala	 půlhodinka	
kouzlení	s	kouzelníkem	Jirkou	Hadašem,	který	svými	čarovnými	
schopnostmi	rozesmál	všechny	děti	i	jejich	paní	učitelky.

Paní	Uherkové,	paní	starostce	i	paní	ředitelce	a	kouzelníkovi	
moc	děkujeme	za	úžasné	dopoledne,	které	jsme	si	všichni	užili,	
a	všem	„čtenářům“	přejeme,	aby	o	prázdninách	zažili	alespoň	
jedno	krásné	dobrodružství	s	nějakým	knižním	hrdinou.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová 

Velká prázdninová soutěž v knihovně
Každý	čtenář,	který	si	vypůjčí	více	než	10	knih	a	přinese	je	

vrátit	až	po	prázdninách,	bude	zařazen	do	slosování	o	zajímavé	
ceny.

V	srpnu	bude	v	knihovně	probíhat	pravidelná	revize	všech	
knih.

Každá	 kniha	 se	 musí	 vyndat	 z	 regálu	 a	 přinést	 k	 počíta-
či	 k	 načtení	 čárového	 kódu.	 V	 knihovně	 máme	 téměř	 12	 tisíc	
knih,	pomůže	nám	proto,	když	bude	co	nejvíce	knih	rozpůjčeno	
mezi	čtenáři.	V	tomto	případě	proběhne	revize	jen	přes	počítač,	
bez	nutnosti	přinesení	knihy.

Revize	se	koná	jednou	za	pět	let	a	v	roce	2016	nám	při	této	
soutěži	čtenáři	výrazně	pomohli.	Bylo	vypůjčeno	přes	2	000	knih,	
to	je	na	letní	období	o	hodně	víc	než	obvykle.	Pomůžete	i	letos?

Obalování učebnic v knihovně
Místní	knihovna	nabízí	obalování	učebnic.

ROZMĚR:	A	5		–		5	Kč	/	A	4		–	7	Kč	/	ATYPICKÝ		–		10	Kč
Přineste	si	do	knihovny	a	nechte	si	obalit	učebnice	ještě	o	prázdninách.

„Co	můžeš	udělat	dnes,	neodkládej	na	zítra“.

Od 2. do 6. srpna 2021 bude z důvodu dovolené zavřeno.

Letní půjčovní doba:

Pondělí 9.00 – 16.30

Čtvrtek  9.00 – 16.30

Hana Uherková
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Beletrie 

Hana Uherková

Bauer, Jan Bratrstvo Růžového kříže

Mordy v časech císaře Rudolfa II.

Folklorní osvěta
Sedlácká a jiné lidové tance v Ostrožské Nové Vsi

Před	24	lety	přišla	do	Nové	Vsi	a	Chylic	velká	voda,	povodně.	
Mnohým	lidem	zpustošila	domovy	a	napáchala	obrovskou	újmu	
na	majetku.	Nezpůsobila	však	jenom	materiální	škody,	naši	obec	
poškodila	 i	po	kulturní	 stránce.	Díky	záplavám	 jsme	přišli	 také	
o	písemnosti,	s	nimiž	by	bylo	u	nás	možné	znovuzavést	v	součas-
nosti	dávno	zapomenuté	lidové	písně	a	tance.	Po	těchto	písem-
ných	 pramenech	 jsem	 pátral	 v	 rodině	 pana	 Františka	 Zalubila,	
bývalého	varhaníka	a	kapelníka	někdejší	„Novoveské	dechovky“	
s	nadějí,	že	by	se	zde	mohly	v	pozůstalosti	nacházet.	Bohužel	mi	
jeho	příbuzní	s	lítostí	oznámili,	že	veškeré	věci	po	něm	byly	nená-
vratně	zničeny,	již	při	zmiňovaných	povodních	a	že	nejsem	první	
osobou,	která	se	po	nich	pídí.	Kde	tedy	pátrat?	U	koho	hledat?	
Dodnes	 novodobé	 legendy	 vypráví	 o	 ztraceném	 zpěvníku	 pana	
řezníka	Šálka,	který	naposled	třímal	v	rukou	páter	Sládek.	Naše	
dědiny,	ale	mohou	mluvit	o	obrovském	štěstí,	že	z	nich	pochází	
etnograf	a	prof.	Jan	Húsek,	 jehož	práce	a	pár	dalších	pramenů	
nám	přeci	jen	něco	zanechaly.

V	Ostrožské	Nové	Vsi	 eviduji	 25	 tanců.	Započítáme-li	 běž-
ně	 užívanou	 polku	 a	 valčík,	 dostáváme	 se	 na	 číslo	 27.	 K	 těm	
základním	patřila	 jako	nejhlavnější	 tzv.	 sedlácká.	 Jak	 se	ale	 ta-
kový	 tanec	 vůbec	 u	 nás	 tančil?	 Jakou	 podobu	 při	 světských	

oslavách	a	muzikách	v	naší	obci	nabýval?	Existovalo	vůbec	něco	
takového?	Po	regionech	Slovácka	byla	zaznamenána	velmi	široká	
škála	selských	tanců,	jež	se	dodnes	praktikují	při	besedách	u	cim-
bálu,	folklorních	vystoupeních	a	akcích.	Vlastním	tancem	se	mo-
hou	 chlubit	 ku	 příkladu	 v	 Bílovicích,	 Hluku,	 Boršicích,	 Strání,	
Korytné,	Dolním	Němčí,	Veselí	nebo	Starém	Městě	u	Uherského	
Hradiště.	I	v	sousedních	Kunovicích	mají	dochován	svůj	vlastní	
taneční	styl.	Takových	lokalit	je	ovšem	daleko	více	a	ani	Ostrožská	
Nová	Ves	není	výjimkou.	Naše	Novoveská	–	sedlácká	je	charak-
terizována	 jako	 klidnější	 tanec	 s	 pomalejší	 nebo	 rychlejší	 vari-
antou,	hrána	ve	2/4	taktu.	Oproti	Vrtěné	na	Podluží	či	sedlácké	
na	Horňácku	je	ale	rozhodně	méně	energická.	Důvodem	je	menší	
fyzická	zdatnost	a	mírnější	temperament,	který	je	pro	obyvatele	
Dolnomoravského	úvalu	typický	a	tím	pádem	i	pro	nás.	Písňový	
repertoár	k	sedláckým	je	ovšem	tvrdší	oříšek.	Zejména	co	se	týče	
nápěvů	a	not.	Stručně	lze	jeho	složení	tedy	definovat	profesoro-
vým	výrokem:	„Vyzpívalo	se	do	nich	sta	veršů	a	slok,	od	smutných	
balad	až	po	nejrozmanitější	satiry	a	epigramy.“	Podstatou	sedlác-
ké	v	Nové	Vsi	je	spíše	zpěv,	a	také	figury	s	divadelními	nebo	i	mi-
mickými	projevy,	nežli	tanec	sám.	Vše	se	započíná,	když	tanečníci	
vychází	 za	předzpěvu,	přivolávaje	 si	 zatleskáním	 tanečnice.	 Pár	
se	po	čas	něj	pohupuje	do	rytmu	v	kolenou,	boky	při	sobě.	Muž	
drží	svou	partnerku	pravou	rukou	kolem	pasu,	zatímco	její	levá	

Bing a jeho dobrodružství, Bing a jeho kamarádi

Králíčka Binga znáte z TV.

Fischerová, Daniela Adélka

Důležitý mezník v životě, první den ve školce, prožije malá 
holčička Adélka. Naučí se něco důležitého o slušném chování, 
a také navštíví paní doktorku. V knize najdeme nejen poutavé 
vyprávění pro děti, ale ke každému tématu i celou stránku 
praktických rad pro rodiče. Hádanky a úkoly v každé kapitole zase 
pomáhají našim nejmenším poznávat stále něco nového.

Grajkowski, Wojciech Zuby

Máme je všichni, ale co o nich víš? Vypátrej v knize odpovědi 
na spoustu otázek, které tě o zubech napadnou.

Hoňková, Iva Samík a práškovací letadlo

Pro začínající čtenáře i milovníky starých letadel, Samík 
s dědečkem na prohlídce letiště.

Hrachovcová, 
Michaela

Hnědáček a nalezená podkova

Příběh o koních s krásnými ilustracemi.

Socha, Radomír Ruměnička Lipůvka a její kamarádi

Jiný pohled na svět hmyzu. Příběh ploštice Ruměničky od jejího 
vylíhnutí, poznávání života v říši zvířat.

Výběr z nových knih
Nové knihy pro děti

Benková, Jana Volavka

Nový život mezi nejvlivnějšími lidmi v zemi, plný ambicí, intrik 
a přetvářky.

Bryndza, Robert Ne tak úplně soukromé e-maily 
Coco Pinchardové

Jaké to je začínat po čtyřicítce znovu?

Černá, Jaroslava Záhada Černolických vražd

Historické krimi.

Formanová, Martina Nalakuj to narůžovo

Autorka reflektuje svůj život po smrti manžela Miloše Formana.

Howell, Hannah Když tě zachrání Skot

Historická romance.

Jacobs, Anne Nebe nad Kilimandžárem

Mladá žena navzdory všem osudovým nepřízním hledá své štěstí. 

Jurmanová, Jana Statek je rodu ženského

Čtyři ženy, čtyři osudy.

Smith, Wilbur Volání havrana

Dobrodružný román.

Vainlich, Jaroslav Život básníka

Básnická sbírka, doplněná fotografiemi autora, novoveského 
spoluobčana.

Weaver, Tim Ztracené střípky

Zmizela před pěti měsíci. Proč ji nikdo nehledá? Moderní thriller 
od autora bestsellerů.



23www.onves.cz        profil

KULTURA

spočívá	na	rameni	tanečníka.	Poté	si	dvojice	podřepla,	tanečník	
si	začal	s	tleskáním	dokola	popocházet,	a	to	drobnými	kroky,	při	
čemž	jej	jeho	taneční	partnerka	sama	obcházela	přísunným	kro-
kem.	Po	dokončení	tohoto	prvku	se	opět	uchopili	a	následně	pře-
šli	do	společného	víření.		Je	to	klasicky	vyšlapávaný	krok	kolem	
pomyslné	společné	osy,	po	směru	hodinových	ručiček,	kdy	muž	
jde	vpřed	a	žena	couvá.	K	těmto	figurám	se	přidávaly	i	jiné,	ve-
dlejší	prvky.	Jako	třeba	když	muž	zvedl	ruku	a	jeho	tanečnice	jej	
oběhla.	 Taktéž	 zde	 byla	 eventualita,	 kdy	 se	 žena	 dala	 do	 toček	
a	 její	 tanečník	kolem	nebo	vedle	ní	zacifroval,	anebo	se	 tleskal	
po	„holénkách“.	Způsob	zdejšího	společného	víření	je	identický	
s	ostatními	obcemi	v	našem	regionu.	Používají	jej	ku	příkladu	také	
v	Hluku	či	Blatnici.	Tam	ovšem	mají	před	společným	vířením	zase	
svůj	vlastní	taneční	ráz.	Hlučané	vykopávají,	zatímco	Blatničané	
mají	ve	zvyku	podtáčet	tanečnici	nebo	i	společně	v	páru.	Pro	pří-
pad,	že	by	tento	poněkud	odbornější	popis	tance	nebyl	v	souladu	
s	představivostí	čtenáře,	ať	už	se	jedná	o	laika,	folkloristu	anebo	
zasvěcenou	osobu	s	hodovou	minulostí,	nabízím	mu	možnost	spa-
třit	tento	pohybový	projev	na	internetové	stránce	Youtube.	Tam	
si	vyhledá	historický	videozáznam	Českého	zvukového	týdeníku	
Aktualita	na	kanále	pana	Roberta	Váverky	s	názvem	Novoveské	
hody	z	roku	1940.	Konkrétní	záběry	zachycující	místní	sedláckou,	
lze	ji	spatřit	v	časovém	rozmezí	1:39	–	1:42,	2:09	–	2:16	minut.	Jed-
ná	se	sice	pouze	o	pár	vteřin,	avšak	jiný	audiozáznam	k	dispozici	
momentálně	není.	Tak	takovéto	podoby	nabýval	reprezentativní	
tanec	naší	vesnice.			

Dalšími	tanci,	které	se	zde	uchytily,	byl	čardáš,	obyčejný	i	cigán-
ský	a	muži	se	na	tanečním	parketu	také	nesčetněkrát	projevovali	
svým	verbuňkem.	Vyjma	tohoto	tanečního	umění	se	provozovaly	
také	tzv.	figurální	tance,	které	jsou	na	rozdíl	od	těch	točivých	udá-
vány	určitými	choreografickými	pravidly	a	posloupnostmi.	U	jejich	
tancování	není	možnost	improvizovat	a	kombinovat	jednotlivé	prv-
ky	dle	fantazie.	Tančí	se	výhradně	za	doprovodu	jenom	jedné	písně	
či	čistě	určené	instrumentální	hudby.	Mají	částečný	charakter	ta-
nečních	her.	Využívá	se	k	jejich	provedení	obkrokových,	polkových	
a	valčíkových	pohybů,	různých	úkroků	a	gest.	Až	na	pár	výjimek	
na	toto	území	přišly	z	oblasti	Čech.	K	takovýmto	tancům	se	u	nás	
řadí:	Cukrovan	(Cukrabant),	Holúbek,	Hovado,	Jatelinka	(Včelí-
nek),	Kanafaska,	Kmínek,	Koník,	Komárno,	Mlynářská,	Pěry	(Trn-
ka),	 Palicová,	 Slavíček,	 Šátečková,	 Ševcovská,	 Ševcovská-liskaná,	

Škrk	 (tetka	 Helena),	 Šotyška,	 Štajerka,	 Špacírpolka	 (Špacírka),	
Zpáteční	polka	a	Zpívaný	valčík.	To	vše	se	tančívalo	u	příležitostí	
světských	oslav	jako	svatba,	hody,	dožínky,	jízda	králů,	fašankové	
zábavy	anebo	i	obyčejné	muziky,	které	se	pořádaly	podle	slov	pana	
J.	Zajíce	a	Z.	Botka	„co	chvíla“.	Samozřejmě	když	ovšem	netrval	
církevní	půst	(adventní,	čtyřiceti	denní	nebo	velikonoční).	To,	jak	
tyto	kdysi	velmi	oblíbené	starodávné	tance	a	jejich	písně	vymizely	
z	našich	obcí,	patří	asi	již	do	jiného	vyprávění.	Zkrátka	a	prostě	je-
jich	život	vybledl	napříč	neúnavným	časem.	Dnes	se	k	nám	navra-
cí	už	skrze	hodové	vystoupení	chasy,	ale	rozhodně	bylo	přínosné,	
ba	co	víc	potřebné,	usilovat	o	jejich	znovunavrácení,	neboť	právě	
ony	jsou	životodárnou	krví	pohánějící	srdce	našich	tradic.		

Zdroje:	
HÚSEK	JAN:	Moravská	vesnice	Nová	Ves	u	Uh.	Ostrohu
ZDENA	JELÍNKOVÁ:	Kapitola	o	Lidové	kultuře,	část	Lidový	
tanec,	Uherský	Ostroh.	Monografie	města,	2000.
Foto:	Slovácké	Muzeum

František Miklíček

Růžena Tomancová a Jan Jurásek při Šotyšce. Hody 1940

Krojovaná chasa při Včelínku. Hody 1940
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1. A Jarmila Šupková 5. A Alena Horáková

1. B Jitka Trnčáková 5. B Dana Hofmannová

2. A Blanka Blahová, 
od 8. 11. Š. Šimůnková 6. A Jana Melichárková

2. B Miroslava Kolmanová 6. B Jitka Králíková

3. A Jitka Šilhavá 7. A Marcela Schützová

3. B Martin Ilčík 7. B Ludmila Dvořáková

4. A Karel Zerzáň 8. A Marcela Křiváková

4. B Petra Černá, 
od 15. 9. Helena Chytková 8. B Svatopluk Hofmann

Školní rok 1993/1994
Pedagogický	 sbor	 nastoupil	 k	 přípravě	 školního	 roku	

1993-	94	dne	25.	8.	1993.	Činnost	byla	zahájena	pedagogickou	
poradou,	 na	 níž	 byli	 vyučující	 informováni	 úkoly,	 které	 na	 ně	
během	celého	školního	roku	budou	kladeny.	Bylo	zde	přidělení	
třídnictví,	úkolů	–	funkcí	a	předmětů	podle	osnov.

Další	vyučující:	Vlasta	Hanáčková,	Blažena	Kodrlová,	Mar-
ta	Novotná,	výchovná	poradkyně	Olga	Štochlová,	vychovatelka	
Dana	Botková.

Zástupce	ředitelky	Jaroslav	Němec,	ředitelka	ZŠ	Miroslava	
Vajdíková.

Změny:	Žáci	 a	učitelé	ZŠ	 se	 začali	od	6.	 září	 1993	 stravo-
vat	v	nové	jídelně.	Přístavba	byla	provedena	za	dva	měsíce	a	je	
součástí	 MŠ.	 Také	 nová	 ŠD	 byla	 otevřena	 na	 „Hruškovém“.	
Pro	menší	zájem	dětí	bylo	otevřeno	1.	oddělení.		Na	druhý	stu-
peň	nastoupily	dvě	nové	paní	učitelky:	 Jana	Melichárková	Jč-
-Hv	a	Alena	Horáková	M-Fy.	Na	I.	stupeň	nastoupili	pan	Karel	
Zerzáň	Dě-Ped.	a	paní	vychovatelka	Blanka	Blahová,	která	pře-
šla	ze	ŠD	na	I.	stupeň	a	pak	na	MD.	O	úklid	a	čistotu	se	sta-
rá	5	správních	zaměstnanců.	Vede	je	pan	školník	Václav	Váňa.	
Ostatní	jsou	paní	Čevelová,	Prchlíková,	Vojtková	a	Voráčová.

Výsledky klasifikace:

1. pololetí 2. pololetí

celkový počet žáků 361 celkový počet žáků 359

prospělo s vyznamenáním 64
prospělo s vyzname-
náním

50

neprospělo 5 neprospělo 5

pochvala 5 pochvala 34

knižní odměna 0 knižní odměna 13

napomenutí třídního učitele 11
napomenutí třídního 
učitele

3

důtka třídního učitele 7 důtka třídního učitele 3

důtka ředitelky školy 3 důtka ředitelky školy 4

2. stupeň z chování 1 2. stupeň z chování 2

Úspěchy	žáků:
Biologická	 olympiáda	 –	 okresní	 kolo:	 4.	 místo	 -	 Bohumila	

Obdržálková,	další	 soutěžící	Dita	Šálková,	vedoucí	Alena	Ho-
ráková;	

Mladý	historik	–	okresní	kolo:	6.	místo	Ondřej	Slach,	vedou-
cí	Marcela	Schützová;

Kulumbiáda	 –	 5.	 tř.	 P.	 Paška	 –	 8.	 místo,	 7.	 tř.	 O.	 Slach	 –	
6.	místo,	8.	tř.	R.	Frýzová	–	9.	místo,	vedoucí	Marcela	Křiváková	
a	Jaroslav	Němec;	

	„Zazpívej	slavíčku“	–	4.	místo	v	Uh.	Hradišti	Kamila	Jurás-
ková,	vedoucí	Marta	Novotná;

Výtvarná	soutěž	„Týká	se	to	také	tebe“:	žáci	soutěžili	pod	ve-
dením	Ludmily	Dvořákové	a	Vlasty	Hanáčkové;

Pythagoriáda	–	okresní	kolo:	3.	místo	 I.	Mikoška,	3.	místo	
M.	Paška,	vedoucí	Jitka	Králíková	a	Alena	Horáková;

Olympiáda	v	jazyce	českém	–	okresní	soutěž:	7.	místo	K.	Ku-
sáková,	vedoucí	Vlasta	Hanáčková;

Olympiáda	v	matematice	–	okresní	kolo:	Jaroslav	Knedlík,	
vedoucí	Blažena	Kodrlová;

Recitační	soutěž	–	okrskové	kolo	v	Uh.	Ostrohu:	N.	Říčicová,	
A.	Jurásková,	M.	Janásová,	P.	Profous,	E.	Jurásková,	M.	Čásla-
vová,	D.	Dvořáková,	A.	Šantrůčková,	všichni	se	umístili	na	1.	–	3.	
místo	s	postupem	do	okresního	kola,	vedoucí	Jana	Melichárko-
vá,	Marta	Novotná,	Marcela	Schützová,	 Jitka	Šilhavá,	Helena	
Chytková,	Karel	Zerzáň.

Sportovní soutěže:
Mikulášská	laťka	–	organizátoři	Dana	Hofmannová	a	Svato-

pluk	Hofmann
I.	kategorie:	1.	místo	Aneta	Součková,	1.	místo	Michal	 In-

derka
II.	kategorie:	1.	místo	Romana	Stoinovová,	1.	místo	Robert	

Smutný;
Okresní	přebor	žactva	v	 lehké	atletice,	vedoucí	Dana	Hof-

mannová	–	Romana	Stoinovová	–	skok	vysoký	–	125	cm,	Kamila	
Botková	běh	na	60	m	–	9,1	sec.,	Renata	Novotná	–	hod	krike-
tovým	míčkem	–	37	m,	Dita	Šálková	–	běh	na	800	m,	7.	místo;

Slovácká	laťka	v	Uh.	Hradišti,	vedoucí	Svatopluk	Hofmann:	
1.	místo	Michal	Inderka,	2.	místo	Romana	Stoinovová;

Pohár	 rozhlasu,	 vedoucí	 Dana	 Hofmannová	 a	 Svatoplluk	
Hofmann:	4.	místo	mladší	žákyně,	14.	místo	starší	žáci	–	V.	Gla-
cová,	 K.	 Kroupová,	 R.	 Stoinovová,	 K.	 Botková,	 R.	 Novotná,	
M.	Dennerová,	A.	Součková,	R.	Smutný,	M.	Kusák,	B.	Kusák,	
A.	Jirásek,	R.	Štefaník,	J.	Knedlík.	Okresní	soutěž	v	košíkové,	ve-
doucí	Svatopluk	Hofmann:	5.	místo;

Turnaj	 v	 softtenisu,	 vedoucí	 Jaroslav	 Němec:	 1.	 místo	
M.	Čáslavová,	2.	místo	E.	Konečná,	1.	místo	L.	Prchlík,	2.	místo	
M.	Vařecha.

Okresní	přebor	 v	plavání:	 3.	místo	L.	Chalupa	50	m	volný	
styl,	3.	místo	štafeta	–	3	x	50	m:	O.	Šišpera,	T.	Čápková,	J.	Je-
lénková	–	3.	třída,	3.	místo	–	štafeta	3	x	50	m:	M.	Dennerová,	
M.	Vařecha,	P.	Kusák	–	6.	třída.

Kulturní a vzdělávací pořady
4.	června	roku	1994	oslavila	ZŠ	–	II.	stupeň	-	90	let	od	jejího	

založení.	Za	 velké	pomoci	obecního	úřadu	byly	 všechny	míst-
nosti	budov	II.	a	I.	stupně	vymalovány,	provedeny	nátěry	soklů,	
dveří,	zárubní,	oken,	na	budově	II.	stupně	opraveny	římsy,	svody	
a	hlavně	provedena	fasáda.	4.	června	se	konal	Den	otevřených	
dveří	ZŠ,	kterou	navštívili	nejen	bývalí	učitelé,	správní	zaměst-
nanci,	ale	hlavně	obyvatelé	naší	vesnice,	bývalí	žáci,	hosté.	Třídy	
a	chodby	byly	velmi	pěkně	vyzdobeny.	Pedagogický	sbor	se	svý-
mi	žáky	se	měl	čím	chlubit.	Před	ZŠ	se	konal	koncert	dechové	
hudby.	V	10.30	hodin	očekával	všechny	učitele,	hosty	a	správní	
zaměstnance	 pan	 starosta	 Josef	 Pavlačka	 na	 obecním	 úřadě,	
kde	se	konalo	přijetí	v	obřadní	síni.	Následoval	společný	oběd	
ve	školní	jídelně,	který	ochotně	připravily	a	všechny	obsloužily	
paní	kuchařky	pod	vedením	vedoucí	Marie	Ťokové.	Vyvrchole-
ním	oslav	byla	v	odpoledních	hodinách	akademie.	Pod	vedením	
učitelů	vystoupili	žáci	s	pestrým	programem,	který	byl	veřejností	
velmi	dobře	hodnocen.	Všem	patří	velký	dík.

Ekologie
22.	dubna	byl	Den	Země	–	největší	akcí	byla	finanční	sbírka	

na	adopci	zvířete	ze	ZOO	Lešná	„Zachraňte	zvíře“.	Žáci	vybrali	
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5	156	Kč	a	stali	se	adoptivními	rodiči	lachtana	hřivnatého,	or-
ganizátorkou	 byla	 Alena	 Horáková.	 6.	 třídy	 navštívily	 EKO	
centrum	v	Uherském	Hradišti.	 5.	 třídy	měly	besedu	„Chráně-
né	 rostliny	 v	 Bílých	 Karpatech“,	 výsadba	 zeleně	 na	 Gramanci	
–	80	topolů,	stříbrný	smrk	před	ZŠ,	organizovala	Jitka	Králíko-
vá,	výsadba	chráněných	rostlin	ze	semen,	organizovala	Blažena	
Kodrlová	a	Martin	Ilčík.

Dvě	 žákyně	 se	 zúčastnily	 týdenního	 pobytu	 v	 rekreačním	
středisku	 na	 Lopeníku	 –	 Kateřina	 Kusáková,	 pobyt	 zaměřen	
na	JA,	Bohumila	Obdržálková,	na	přírodu.

Rok	 1994	 je	 rokem	 Rodiny.	 Všichni	 učitelé	 uspořádali	
se	žáky	besedy,	nástěnky,	promítli	videokazety.		Ludmila	Dvo-
řáková	a	Vlasta	Hanáčková	se	žáky	vyrobily	přáníčka	do	Nor-
ska,	nadace	„Na	vlastních	nohou“.	Obdrželi	jsme	děkovný	do-
pis,	ve	kterém	nám	bylo	sděleno,	že	za	přáníčka	byly	zakoupeny	
pro	zdravotnictví	sanitky	a	přístroje.	Na	akci	SOS	Sarajevo	jsme	
zaslali	částku	800	Kč.	V	Anglii	strávili	žáci	naší	školy	s	Marce-
lou	Křivákovou	10	pěkných	dnů.	Učitelé	I.	stupně	s	ředitelkou	
navštívili	ZŠ	v	Traplicích.	Hospitovali	ve	třídách	s	výukou	podle	
projektu	„Obecná	škola“.	Panu	řediteli	a	paní	učitelkám	děku-
jeme.	 Jitka	Šilhavá	a	Martin	 Ilčík	uspořádali	 schůzku	 s	 rodiči	
nastávajících	prvňáčků	94/95	a	seznámili	je	s	projektem	„Obec-
ná	škola“,	podle	něhož	se	bude	v	novém	školním	roce	vyučovat.	
Ve		3.	a	4.	třídě	se	v	kroužcích	vyučovalo	jazyku	anglickému	–	
byly	 to	Marcela	Křiváková	a	Miloslava	Berková.	Za	obětavou	
práci	jim	vedení	školy	děkuje.

Žáci	 navštívili	 dvě	 filmová	 a	 dvě	 divadelní	 představení.	
Na	Den	dětí	uspořádal	zdarma	kouzelnické	vystoupení	pan	Ha-
daš	pro	děti	I.	stupně.	27.	6.	1994	se	konal	sportovní	den.	Ledo-
vou	plochu	v	Uh.	Ostrohu	využívali	žáci	v	hodinách	Tv	–	plochu	
financoval	OÚ.	Žáci	se	zúčastnili	vánočního	koncertu,	diskoték,	
karnevalu	a	varietního	vystoupení.	Učitelé	I.	stupně	uspořádali	
pro	 žáky	besedu	 s	Policií	ČR,	3.	 a	4.	 třídy	 využily	dopravního	
hřiště	v	Mařaticích	a	všichni	se	zúčastnili	soutěže	„Zlatá	zebra“	
–	Roman	Pšurný	se	umístil	na	pěkném	místě	v	okresním	kole	
a	Monika	Mléčková	zase	v	krajském	kole.	Oba	obdrželi	věcné	
dary.	V	lednu	se	konal	ples	SRPŠ,	který	byl	velmi	pěkný,	s	boha-
tou	tombolou	a	početnou	účastí	veřejností.	Výtěžek	byl	věnován	
dětem.	Žáci	7.	tříd	se	zúčastnili	lyžařského	kurzu	na	Ramzové.	

SRPŠ	uhradilo	autobus,	vleky	ve	výši	12	000	Kč	a	 taky	závěsy	
do	tříd,	knižní	odměny	a	další.	V	lednu	se	konal	zápis	do	1.	tříd.	
Zapsáno	bylo	36	dětí.	Dárky	pro	děti	vyrobili	žáci	ŠD.	Mezi	ZŠ	
a	MŠ	je	velmi	dobrá	spolupráce.	Na	Den	učitelů	přišli	zaměst-
nancům	ZŠ	popřát	pan	starosta	Josef	Pavlačka,	zástupce	staros-
ty	pan	Stanislav	Tureček	a	zástupci	SRPŠ.	Všichni	všem	za	práci	
poděkovali.

Umístění žáků
Z	8.	AB	a	ze	7.	B	vychází	51	žáků.	Jedna	žákyně	si	přihláš-

ku	nepodala	a	jedna	žákyně	nebyla	přijata.	Přijato	bylo	99,5	%.	
Do	sportovní	školy	odchází	Roman	Pšurný	ze	4.	B.	 																						

ZŠ	 byla	 přihlášena	 do	 soutěže	 sběru	 odpadových	 suro-
vin	 v	 ČR	 a	 umístila	 se	 mezi	 školami	 do	 10.	 místa.	 ZŠ	 získala	
pro	jednoho	žáka	zájezd	k	moři.	Byli	vyhodnoceni	nejlepší	sbě-
rači	 ze	 tříd.	 Nastalo	 velké	 napětí,	 protože	 účastníka	 zájezdu	
vylosoval	 žák	1.	 třídy	Víťa	Nešpor.	Tím	šťastným	výhercem	se	
stal	Jaromír	Štěpán	z	6.	A.	Navštívil	Španělsko.	Blahopřejeme.	
Sběru	 odpadových	 surovin,	 léčivých	 bylin,	 pomerančové	 kůry	
se	zúčastnili	dobrovolníci	z	řad	žáků	a	učitelů.	Finanční	obnosy	
jsou	věnovány	na	pomůcky	a	kulturní	akce.	

Poděkování
Ředitelka	 školy	 děkuje	 paní	 učitelce	 Jitce	 Trnčákové	 (od-

chází	na	ZŠ	Staré	Město)	za	její	práci.	Vedení	ZŠ	oceňuje	práci	
pedagogického	kolektivu.	Škola	má	velmi	dobrou	úroveň.	Uči-
telé	vykazují	velmi	dobré	vyučovací	výsledky	ve	všech	ročnících.	
Jejich	dobrá	práce	se	projevila	i	v	přijímání	dětí	na	školy,	v	sou-
těžích	 a	 olympiádách.	 Ředitelství	 ZŠ	 děkuje	 obecnímu	 úřadu,	
ŠÚ,	ČŠI	za	podporu	a	spolupráci.	Děkujeme	všem	podnikatelům	
a	firmám	za	finanční	pomoc,	za	dárky,	knihy	a	pomůcky.	Děkuje-
me	všem	rodičům,	hlavně	SRPŠ	za	velmi	dobrou	spolupráci.	Přá-
ním	celého	kolektivu	je	ještě	více	utužit	spolupráci	se	všemi	rodiči	
při	výchově	a	vzdělávání	dětí.	Přejeme	všem	krásnou	dovolenou,	
načerpání	nových	sil	a	žákům	slunné	prázdniny.

Miroslava Vajdíková, ředitelka ZŠ
Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková
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Procházka po hřbitově aneb Staňa Martinůj
Mezi	historiky	byl	rozšířený	názor,	že	dějiny	vesnice	jsou	dě-

jiny	rodů	a	gruntů.	Nejde	nám	o	diskusi,	zda	 je	to	tak,	ale	tato	
myšlenka	nás	obrací	k	domu	č.	p.	13	v	novoveské	dědině.	V	první	
polovině	20.	století	zde	žil	Cyril	Botek	(3.	7.	1863	-	14.	5.	1951),	
který	v	přelomovém	období	v	letech	1917-1919	zastával	místo	sta-
rosty	novoveské	obce.	Jeho	dcera	Antonie	se	provdala	za	podsed-
nického	synka	Martina	Červenáka	(8.	11.	1890	-	18.	9.	1951),	který	
mimo	jiné	dal	jméno	Martinově	uličce.	I	Martin	Červenák	svojí	
angažovaností	v	lidové	straně,	v	Orlu,	v	mlékárně,	při	budování	
Lidového	domu,	ale	i	jako	obchodník	a	největší	novoveský	sedlák,	
nepočítaje	 statkáře	Charuzu,	hrál	v	životě	Nové	Vsi	obrovskou	
roli.	Martin	a	Antonie	měli	jediné	dítě,	syna	Stanislava,	o	kterém	
budou	následující	řádky	a	u	jehož	hrobu	můžeme	na	novoveském	
hřbitově	postát.

Stanislav	se	narodil	v	později	různě	památný	den	17.	listopa-
du,	a	to	v	roce	1920,	něco	málo	přes	rok	od	svatby	rodičů.	Třeba-
že	byl	jedináček,	nevyrůstal	sám,	ale	v	širokém	okruhu	sestřenic.	
Macubovi,	Jurčekovi,	Juráskovi,	 to	byla	široká	rodina,	do	které	
patřil	a	která	 jej	 společně	s	 rodiči,	kostelem	a	školou	formova-
la.	 Hospodářství	 novoveští	 selští	 synové	 nestudovali,	 to	 se	 učili	
doma,	ale	vzhledem	k	tatínkovu	obchodu	se	Stanislav	vyučil	ob-
chodním	příručím,	což	v	domácím	obchodě	s	potravinami	a	látka-
mi	byla	nutnost.	V	roce	1946	se	oženil	s	dcerou	místního	slavného	
kováře	Marií	Klímkovou	(3.2.1924	–	1.12.2020),	dívkou	z	dobré	
rodiny,	kterou	utvářela	tatínkova	laskavost	a	maminčina	ráznost,	
ale	i	klášterní	výchova.	Marie	patřila	k	novoveské	generaci	dobře	
zformovaných	dívek	jak	v	oblasti	práce,	tak	v	duchovních	věcech,	
ale	i	„bontónu“,	který	si	Marie	osvojila	v	klášteře	sester	sv.	Kříže	
v	Napajedlech.	Vychovali	spolu	dva	syny,	Libora	a	Stanislava.

Mladí	manželé	 se	museli	postavit	 sami	na	nohy,	když	 v	 roce	
1951	zemřel	jak	dědeček	Botek	tak	tatínek	Červenák	a	nastávala	
nesnadná	léta.	V	roce	1958	došlo	k	prvním	dvěma	likvidacím	vel-
kých	zemědělských	závodů,	Bočkova	na	č.	p.	5	a	právě	Červenáko-
va.	Rodina	se	ocitla	bez	prostředků,	vše,	co	se	týkalo	zemědělství,	
bylo	zabaveno,	Stanislav	navíc	neměl	povolení	nastoupit	do	práce,	
ale	jeden	kamarád	mu	zajistil	obživu	v	beskydských	lesích	u	Frýd-
ku-Místku	a	pak	pracoval	několik	let	v	lese	ve	Fulneku.	Po	nějakém	
čase	našel	práci	v	Lesním	závodě	Buchlovice	a	asi	posledních	pět	
let	před	důchodem	pracoval	v	Mrazírnách.	Jako	důchodce	pak	ješ-
tě	pracoval	jako	topič	v	Prefě.

To	vše	je	sice	zajímavý	životopis,	ale	nám	jde	o	lidskou	stránku	
tohoto	muže.	Běžně	se	mu	říkalo	Staňa	Martinůj,	byl	nositelem	ur-
čité	tradice	po	otci,	dědovi	i	tchánovi,	byl	jakýmsi	reprezentantem	

staré	Nové	Vsi,	měl	to,	čemu	se	říká	přirozená	autorita.	Těšil	se	úctě	
i	popularitě,	byl	to	Staňa,	byl	náš,	byl	novoveský	a	ze	všeho,	co	re-
prezentoval,	byla	na	prvním	místě	lidská	dobrota,	víra	a	novoveské	
vlastenectví,	vždyť	se	na	něj	vzpomínalo	a	množství	fotografií	to	do-
kládalo,	jako	na	stárka	na	slavných	hodech	v	době	protektorátu.

Jaký	byl	Staňa	Martinůj?	Byl	 to	dobrý	manžel	a	 tatínek,	 tře-
baže	léta	byl	s	rodinou	málo	kvůli	pracovním	okolnostem.	S	mír-
ným	 úsměvem,	 bez	 křiku,	 dobrým	 příkladem	 vedl	 a	 vychovával.	
Nebylo	třeba	velkých	slov	a	frází.	Byl	poctivým	a	zapáleným	pra-
covníkem,	ať	šlo	o	jakoukoliv	práci.	Byl	dříč,	nezdolný	a	vytrvalý,	
na	poli,	v	zaměstnání,	doma.	V	lese	i	doma	při	škrabání	brambor	
k	nedělnímu	obědu.	Bez	dnešních	moderních	frází	a	vztazích	muže	
a	ženy	pomáhal	manželce	 s	přípravou	nedělního	oběda	a	necítil	
se	tím	být	jako	muž	ponížen,	naopak.	Nebyl	zpěvák,	ale	rád	zpíval.	
V	roce	1968	koupil	auto,	měl	tisícovku	embéčko,	později	trabanta	
a	s	manželkou	jezdil	na	pouti	a	na	výlety,	na	jeden	den	i	na	delší	
čas	s	ubytováním	v	kempu.	Vedl	neokázalý,	ale	důsledný	duchovní	
život,	denní	modlitba,	příležitostně	růženec,	svátosti,	nedělní	mše	
byla	samozřejmost,	velice	na	to	dbal.

Léta	běžela,	hlásily	se	nemoci	a	pak	obvyklý	problém	stáří	–	zlo-
menina	krčku.	Čtrnáct	dní	bolestného	loučení.	V	neděli	1.	července	
2003	zemřel.	Působivým	kázáním	se	s	ním	loučil	novoveský	rodák	
P.	Josef	Botek.

Téměř	dvacet	let	od	úmrtí,	měl	by	už	stovku	za	sebou.	Zůstá-
vá	v	paměti,	jak	jsme	jej	vídali,	ať	už	v	nedělním	nebo	pracovním,	
s	mírným	úsměvem	a	s	aurou	přirozené	autority	muže,	který	v	sobě	
nesl	to	nejlepší,	co	k	Nové	Vsi	patřilo.

Vladimír Teťhal

Staňa Martinůj

Oslava jubilea
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Sportovec okresu Ondřej Prchlík
Ondra	 již	 od	 malička	 sportoval.	 	 Nejdříve	 měl	 oblíbený	

fotbal.	Ale	asi	v	páté	 třídě	navštívil	kanoisty,	zalíbilo	se	mu	
pádlování	a	stal	se	členem	oddílu	kanoistiky.	S	přibývajícími	
roky	se	dostavovaly	i	cenné	výsledky.	Velkého	úspěchu	např.	
dosáhl	2.	2.	2019	jako	žák	deváté	třídy,	kdy	se	se	svými	kole-
gy	 z	 oddílu	 zúčastnil	 šampionátu	 v	 pádlování	 na	 trenažeru,	
jehož	 dějištěm	 bylo	 bratislavské	 nákupní	 středisko	 centrum	
Avoin.	Obě	soutěžní	tratě	vyhrál	a	stal	se	dvojnásobným	mis-
trem	Slovenska.	

Mladý	hoch	z	Ostrožské	Nové	Vsi	se	v	Labe	aréně	společ-
ně	se	zbraslavským	Lukášem	Součkem	nečekaně	stal	mistrem	
republiky,	když	v	olympijské	disciplíně	K2	na	tisíc	metrů	de-
klasoval	většinou	o	rok	starší	soupeře	a	mezi	dorostenci	vy-
stoupil	až	na	tu	nejvyšší	příčku.	Medailí	a	krásných	umístění	
je	 mnoho,	 i	 proto	 se	 nejspíš	 mistr	 ČR	 olympijských	 nadějí	
v	Maďarsku,	 člen	 reprezentačního	družstva	 juniorů	ČR	stal	
ve	své	kategorii	„Sportovec	okresu	Uherské	Hradiště“.

Ondřejovi	moc	blahopřejeme	a	přejeme	jen	a	jen	úspěchy	
nejen	ve	sportu,	ale	i	ve	studiu.

Miroslava Vajdíková

Kanoista Zalubil na světovém poháru a evropském šampionátu
Asi	nejtěžší	závody	dosavadní	sportovní	kariéry	má	za	sebou	

odchovanec	Ostrožské	Nové	Vsi	Jiří	Zalubil,	který	se	spolu	s	ko-
jetínským	 Jiřím	 Minaříkem,	 s	 nímž	 slavil	 před	 třemi	 lety	 titul	
juniorských	 mistrů	 Evropy,	 pokoušeli	 v	 maďarském	 Szegédu	
na	 květnovém	 světovém	 poháru	 sekundovat	 deblovým	 posád-
kám	majícím	zálusk	na	olympijské	medaile	v	Tokiu.	Jak	na	neo-
lympijské	 pětistovce,	 tak	 na	 olympijském	 kilometru	 nakonec	
Zalubil	 s	 Minaříkem	 postoupili	 do	 finále	 B.	 Na	 500	 metrové	

trati	skončili	čtvrtí	(celkově	tedy	třináctí)	na	1000	metrech	pak	
pátí	(celkově	čtrnáctí).

Na	nedávném	evropském	šampionátu	do	23	 let	 v	polské	
Poznani	(24.	-	27.	6.)	skončil	syn	bývalého	reprezentanta	Ja-
roslava	„Gardeho“	Zalubila	dvakrát	těsně	pod	medailovými	
stupni	na	4.	místě	(C2	1000	a	500	m).	Ačkoliv	do	bojů	o	me-
daile	 vedla	 cesta	 české	 deblkanoe	 s	 Jiřím	 Zalubilem	 poka-
ždé	 přes	 semifinálovou	 jízdu,	 zatímco	 tři	 nejrychlejší	 lodě	

SPORT
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postupovaly	 přímo	 z	 rozjížděk,	 medailový	 atak	 na	 evropské	
pódium	byl	ohromující.	Na	olympijském	kilometru	klečel	jed-
nadvacetiletý	reprezentant	z	Mařatic	v	deblovce	spolu	s	Jiřím	
Minaříkem.	Vývoj	závodu	byl	pro	českou	dvojici	impozantní,	
ale	v	posledních	záběrech	jim	první	velká	dospělácká	medaile	
doslova	proklouzla	mezi	prsty.	Od	třetích	Ukrajinců	je	dělilo	
pouhých	 patnáct	 setin	 vteřiny!	 Také	 poloviční	 trať	 s	 dalším	
odchovancem	 kojetínské	 kanoistiky	 Antonínem	 Hrabalem	
znamenala	pro	nedávného	závodníka	ONV	obdobný	výsledek	

-	čtvrté	místo.	Oba	evropské	finálové	závody	deblkanoí	ovlád-
la	 ruská	 dvojice	 Petrov-Romanov.	 Ostatně	 Kirill	 Romanov	
byl	právě	členem	tehdejší	juniorské	C2,	kterou	Zalubil	s	Mi-
naříkem	na	juniorském	ME	pokořili.

Pokud	se	Jiřímu	Zalubilovi	bude	dařit,	může	se	na	republi-
kovém	šampionátu	v	Račicích	(29.	7.	-	1.	8.)	nominovat	na	zá-
řijové	mistrovství	světa	do	23	let	v	portugalském	Montemoru.

Vít Pjajčík

SPORT
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Covid vnesl do tréninku dragonů nový rozměr
Trénink	sportovců	není	 jen	o	zdokonalování	 fyzického	 fondu,	

ale	spočívá	také	v	trénování	psychiky,	v	přípravě	na	psychickou	zá-
těž.	Veškerá	omezení	vnesla	obzvlášť	do	kolektivních	sportů	nový	
rozměr.		Nemožnost	se	potkat	v	přirozeném	dragonském	prostředí	
–	v	lodi,	kdy	počet	sportovců	a	jejich	vzdálenost	od	sebe	rozhodně	
nebude	odpovídat	stanoveným	opatřením	–	kladla	nároky	na	trené-
rovy	schopnosti,	odhodlanost	jednotlivých	sportovců	a	touhu	potkat	
se	znovu	a	navíc	obstát	ve	chvíli,	kdy	bude	možné	zahájit	sportovní	
sezonu,	ve	chvíli,	která	může	nastat	hned,	nebo	také	vůbec.		

Touto	 zkouškou	 si	nejen	během	zimní	přípravy,	 ale	 i	 v	době,	
kdy	se	na	dračích	lodích	už	běžně	trénuje	na	vodě,	dokonce	i	závodí,	
dragoni	prošli.	Organizovaly	se	tréninky	tak,	aby	se	sportovci	nepo-
tkali,	ale	přesto	měli	všichni	stejné	nebo	podobné	podmínky	k	tré-
ninku,	aby	výkonnost	neklesla,	aby	se	z	týmu	neztratili	demotivovaní	
sportovci	a	v	jeden	okamžik	se	všichni	sešli	k	jednotnému	výkonu.	
Navíc	aby	všichni	směřovali	k	plánovanému	ME	v	Kyjevě,	o	kterém	
není	jisté,	jestli	vůbec	proběhne.	Trénovat	na	něco,	o	čem	nevíme,	
jestli	vůbec	bude,	přináší	skutečnou	zátěž	na	sportovcovu	psychiku.	
Neztratit	motivaci	kladlo	na	dragony	nemalé	nároky.	Odolnost	však	
Novovešťané	znovu	prokázali,	když	se	19.	června	sešli	v	Praze	na	prv-
ních	závodech	sezony.	Na	první	závod	je	to	dost	pozdní	termín.	Ob-
vykle	probíhá	už	v	dubnu.	A	jak	to	všechno	dopadlo?

Jednalo	 se	 o	 vytrvalostní	 závod	 –	 dlouhé	 tratě	 –	 a	 závodilo	
se	v	kategorii	small	boat	(tzv.	desítkové	lodě)	a	standardních	lodích	

(tzv.	dvacítkové	lodě).	Na	malých	lodích	se	 jela	trať	dlouhá	2	km,	
na	 standardtních	 lodích	 trať	dlouhá	5	km.	V	kategorii	 small	boat	
ženy	 obsadily	 3.	 místo,	 na	 stejné	 trati	 mladší	 muži	 získali	 rovněž	
bronz	a	starší	muži	stříbro.	V	kategorii	MIX	na	desítkové	i	na	dvacít-
kové	lodi	byla	naše	posádka	suverénní	a	získala	v	obou	tratích	zlato.

Zbývá	si	jen	přát,	aby	sezona	neskončila	vzápětí,	protože	
psychickou	zátěž	dragoni	zvládli.

Markéta Frantová

Gymnastky opět trénují
Jsem	velmi	ráda,	že	můžu	začít	psát	už	i	něco	pozitivnějšího,	

než	jenom	články	o	tom,	jak	nám	Covid-19	zhoršuje	podmínky	
pro	 trénování.	 	 Koncem	 května	 nám	 bylo	 umožněno	 se	 vrátit	
zpátky	do	tělocvičny.	Holky	konečně	začaly	trénovat	i	na	nářadí,	
které	je	pro	sportovní	gymnastiku	tak	důležité.	Přece	jenom	to	
nejde	srovnávat	s	tréninky	na	venkovním	hřišti,	kde	byl	k	dispo-
zici	pouze	akrobatický	pás	a	žádné	jiné	nářadí.	Na	ostatní	nářadí	
si	tedy	holky	dlouho	počkaly,	ale	vyplatilo	se	to.

I	když	je	nábor	nových	děvčátek	jako	každý	rok	v	září,	tak	i	v	červ-
nu	jsme	přivítali	nové	tváře.	Našim	nejmenším	gymnastkám	se	spor-
tovní	gymnastika	velmi	zalíbila.	Tak	doufáme,	že	se	uvidíme	i	násle-
dující	sezónu,	která	bude	začínat	v	září.	V	prvním	červencovém	týdnu	
se	uskutečnil		každoroční	Letní	výcvikový	tábor	Soboňky.	Všichni	se	
na	Soboňky	velmi	těšili,	jelikož	tam	po	roce	uviděli	svoje	sportovní	
kolegyně/kolegy,	užili	si	koupání	v	bazénu,	přírody,	ale	hlavně	si	za-
trénovali	v	lese	pod	širým	nebem.	

Kamila Hastíková
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Házenkářka Veronika Andrýsková 
Odchovankyně	Uherského	Hradiště,	která	převážnou	část	kari-

éry	strávila	ve	Zlíně,	pomohla	Favoritovi	k	osmému	českému	titulu	
v	řadě,	po	finále	se	Slavií	křepčila	s	pohárem	a	medailí	na	krku.

Zatímco	pro	zbytek	týmu	šlo	o	každoroční	rutinu,	pro	rodač-
ku	z	Ostrožské	Nové	Vsi	to	byly	první	mistrovské	oslavy.	„Pro	
mě	to	bylo	něco	nového.	Byla	jsem	docela	nervózní.	Postupem	
času,	kdy	jsem	viděla,	jak	si	to	holky	užívají,	to	ale	ze	mě	opadlo	
a	nakonec	to	bylo	úžasné,“	říká	Andrýsková.
Jde o největší úspěch vaší kariéry?

Jednoznačně.	Vždyť	jsem	získala	svůj	vůbec	první	titul.	Ne-
vyhráli	 jsme	jenom	české	play-off,	ale	i	společnou	i	dlouhodo-
bou	 část	 česko-slovenské	 MOL	 ligy,	 takže	 máme	 double.	 Za-
pomenout	nesmím	ani	na	dohrávaný	Český	pohár	z	minulého	
ročníku,	který	jsme	ovládli	na	startu	sezony.	Sezona	byla	oprav-
du	povedená.	Je	to	pro	mě	největší	úspěch.
Jak se slaví titul v Mostě? Zašly jste i do Severky, kde se točil 
známý seriál?

To	néé,	tam	jsme	nebyly	(smích).	Oslavy	ale	i	tak	byly	hodně	
bouřlivé,	 i	 když	 je	 trošku	 poznamenala	 pandemie	 koronaviru.	

Po	zápase	jsme	byly	v	restauraci	nad	halou,	potom	jsme	všichni	
šli	domů	k	našemu	manažerovi	a	tam	jsme	pokračovali.	Já	jsem	
přivezla	 holkám	 ochutnat	 slivovici,	 ale	 pilo	 se	 skoro	 všechno.	
I	v	Mostě	se	umí	slavit.	(úsměv)
Čím to je, že Most nemá v Česku konkurenci? Stojí za úspě-
chem jenom peníze, nebo je za tím i něco víc?

Největší	rozdíl	mezi	Mostem	a	dalšími	kluby	je	v	zázemí,	které	
je	tady	opravdu	jiné.	Také	má	Most	ze	všech	českých	týmů	nej-
větší	ambice.	Jako	jediný	chce	z	naší	ligy	do	Evropy,	hrát	poháry,	
pokusit	se	o	Ligu	mistryň.	Ostatní	týmy	na	tom	nejsou	tak	dobře.
Takže přestupu nelitujete, že?

To	určitě	ne.	(úsměv)	Smlouvu	tady	mám	ještě	na	dva	roky.
Jakou roli jste měla v týmu?

S	vytížením	jsem	byla	maximálně	spokojená.	Oproti	Porubě	
to	byla	celkem	změna.	Tady	v	Mostě	se	hraje	jiným	stylem,	há-
zená	je	trošku	jiná.	Chvilku	mi	trvalo,	než	jsem	si	na	to	zvykla.	
Mými	hlavními	úkoly	byla	obrana	a	střelba	z	dálky.	V	průběhu	
sezony	si	to	sedlo	tak,	jak	mělo	a	ke	konci	sezony	už	to	bylo	ta-
kové,	jaké	jsme	očekávali.	Snad	na	to	navážu	i	příští	rok.
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Jak moc sezonu poznamenala pandemie koronaviru a vládní 
nařízení?

Bylo	 to	 fakt	hodně	náročné.	V	sezoně	byly	dva	delší	výpadky.	
Najednou	jsme	nemohly	trénovat	do	haly.	Bylo	to	zvláštní.	Pak	jsme	
zase	kvůli	pozitivním	testům	na	covid	musely	do	karantény.	Vždycky	
jsme	z	toho	vypadly	a	musely	se	do	toho	znovu	vracet,	což	bylo	asi	
nejhorší.	Přišlo	mi,	že	je	sezona	strašně	dlouhá,	přitom	se	končilo	
úplně	normálně.	Taky	nám	hodně	chyběli	diváci,	kteří	ke	sportu	pro-
stě	patří.	Naštěstí	mohli	alespoň	na	finále,	aby	s	námi	oslavili	titul.
Bylo finále se Slavií hodně těžké?

Pro	mě	to	bylo	vůbec	první	finále.	Holky	proti	Slavii	pravi-
delně	hrávají,	berou	ji	jako	velkého	rivala.	Já	jsem	to	až	tak	úpl-
ně	nebrala,	ale	po	tom,	co	jsem	to	zažila	na	vlastní	kůži,	vnímám	
to	úplně	stejně.	(úsměv)	Slavia	je	posledních	pár	let	fakt	hlavní	
soupeř	Mostu	a	žádnou	změnu	neočekávám	nejbližších	pár	let.
Tým opouští reprezentantky Zachová se Šustkovou, ale přichází 
Iveta Korešová. Budete příští rok ještě silnější?

I	když	nám	holky	budou	chybět,	Iveta	nám	hodně	pomůže.	
Je	 to	osobnost,	velká	hráčka,	 reprezentantka.	Samozřejmě	si	
nemůžeme	myslet,	že	nám	sama	vyhraje	všechny	zápasy.	Musí-
me	jí	pomoct.	Šanci	ale	určitě	dostanou	i	další	mladší	děvčata,	
které	mohou	odcházející	opory	nahradit	a	ukázat,	že	do	týmu	
taky	 patří.	 Myslím,	 že	 to	 bude	 zase	 fungovat	 a	 posuneme	 se	
o	kousek	dál.	Třeba	v	Evropě	chceme	mít	ještě	větší	roli	než	
doteď.
V klubu končí i trenér Tancoš, jehož od nové sezony nahradí 
Polák Adrian Struzik. Nemáte strach ze spolupráce se zahra-
ničním koučem?

Ze	začátku	trošku	obavy	byly,	ty	ale	zahnal	sám	trenér,	který	
už	se	byl	podívat	na	pár	trénincích,	chodil	i	na	zápasy	a	byl	s	námi	
i	při	oslavách	titulu.	Všem	nám	pogratuloval.	Co	vím,	tak	se	učí	
česky.	 Když	 mi	 blahopřál,	 docela	 jsem	 mu	 rozuměla.	 Čeština	
s	polštinou	jsou	si	blízké,	neměl	by	v	tom	být	žádný	problém.
Jak se žilo v Mostě v době pandemie? O městu koluje spousta 
historek …

Popravdě	jsem	město	za	ten	rok	ani	moc	neprošla.	Samozřej-
mě	jsou	tady	hezká	místa,	jako	všude	jinde.	Zmínit	musím	jezero	
Most	nebo	třeba	hrad	Hněvín.	Okolí	i	příroda	je	taky	hezké,	ale	
mentalita	lidí	je	jiná.	Samozřejmě	uvnitř	klubu	a	v	týmu	všechno	
funguje,	ohledně	házené	si	nemůžu	na	nic	stěžovat.	Všechno	bylo	
super,	ale	nedokážu	si	představit,	že	bych	měla	v	Mostě	žít	až	do	
konce	života.	Já	se	budu	vždycky	ráda	vracet	na	Moravu.
Kdy se dostanete domů na Slovácko?

Po	finále	jsme	dostali	pár	dnů	volno.	Ve	středu	se	ale	sejdeme	
s	novým	trenérem	Struzikem	a	začneme	přípravu	na	novou	sezonu.	
Trénovat	budeme	do	18.	června	a	pak	budeme	mít	měsíc	volno.	
Žádnou	 dovolenou	 neplánuji.	 Stačí,	 když	 se	 potkám	 s	 rodinou,	
s	přítelem,	kamarády.	Třeba	na	poslední	chvíli	něco	vymyslíme,	ale	
kvůli	covidu	je	to	takové	složitější.	Moc	dopředu	plánovat	nejde.
A co škola? Jak se vám dařilo skloubit házenou se studiem?

Na	Baťově	univerzitě	jsem	si	udělala	bakalářský	titul	v	oboru	
chemie	 a	 technologie	 potravin.	 Nyní	 studuji	 v	 Praze	 Zeměděl-
skou	univerzitu	program	se	zaměřením	na	výživu	a	potraviny.	Je	
to	na	dva	roky.	Nyní	jsem	skončila	jeden	semestr.	Je	to	ale	takové	
zvláštní,	kvůli	covidu	je	všechno	online.

Libor Kopl
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Úmrtí

		6.	4.		 	 Marie	Hlůšková	 (1957)	 Dědina	48
		6.	4.		 	 Jiřina	Potrusilová	 (1927)	 Dolní	352
15.	4.		 	 Anna	Botková	 (1928)	 Obecnice	725
		5.	5.		 	 Antonín	Voráč	 (1950)	 Záhumení	602
10.	5.		 	 Jaroslav	Margetík	 (1965)	 Záhumení	1022
18.	5.	 	 Marie	Galušková	 (1927)	 Dědina	182
20.	5.	 	 Marie	Peprníčková	 (1930)	 Chylická	262
		3.	6.	 	 František	Bělohrad	 (1956)	 Nová	655
10.	6.	 	 Pavel	Studnička	 (1949)	 Dědina	39
27.	6.	 	 Ladislav	Machálek	 (1947)	 Dědina	20

Společenská kronika
duben – květen – červen  2021

70 let
19.	4.		 Marie	Bělohradová	 Nová	655
26.	4.		 Miluše	Botková	 Školní	630
		2.	5.		 Milan	Řezáč	 Polní	823
		6.	5.		 Petr	Šišpera	 Dědina	41
15.	5.		 Jiří	Basel	 Hřbitovní	267
22.	5.		 Zdeňka	Červenáková	 Dědina	437
		3.	6.		 Miloš	Škodík	 Kunovská	340
		4.	6.		 Stanislava	Hochová	 Za	Kostelem	730
25.	6.		 Marie	Bezděková	 Dědina	17

75 let
		3.	4.		 Stanislav	Polehňa	 Dědina	334
		8.	4.		 Eva	Hýbalová	 Osvobození	124
10.	5.		 Marie	Trčková	 Polní	828
10.	5.		 Antonín	Vítek	 Chříb	200
15.	5.		 Zdeněk	Hanus	 Chříb	220
14.	6.		 Jan	Jelének	 Za	Kostelem	687

80 let
		1.	4.		 František	Matuška	 Drahy	678
		8.	4.		 František	Šaňák	 Družstevní	808
		8.	5.		 František	Kusák	 Za	Kostelem	635
27.	5.		 Ing.	Jaromír	Cícha	 Dědina	136

85 let
12.	4.		 Ludmila	Řezáčová	 Nová	736
		6.	5.		 Zdeněk	Zalubil	 Nová	742
19.	5.		 Ludmila	Slezáková	 Nová	604
20.	5.		 Antonín	Jurásek	 Dědina	130
25.	5.		 Hedvika	Mikulcová	 Nivky	713
		5.	6.		 Marie	Muchová	 Nivky	531
19.	6.				 Marie	Červenáková	 Krajiny	248

86 let
28.	5.		 Hedvika	Pijáčková		 Chylická	15

88 let
		2.	4.		 Josef	Machálek	 Nová	738
		8.	5.		 Marie	Kolísková	 Nivky	489
28.	5.		 Antonín	Botek	 Nivky	659

89 let
23.	4.		 Anna	Potrusilová	 Na	Rolách	658
11.	6.		 František	Koutník	 Drahy	412

91 let
15.	6.		 Božena	Zajícová	 Záhumení	400
	 	 	 t.	č.	DD	Uh.Ostroh	

92 let
29.	4.		 Jarmila	Jochová	 Za	Kostelem	730

93 let
21.	6.		 Marie	Bartošková	 Družstevní	820

Zlatá svatba
		5.	6.		 Milan		a		Jaroslava	Zálešákovi	 Nová	827
26.	6.			 Stanislav		a		Marie	Polehňovi	 Dědina	334

Svatba
17.	4.			 Alexandra	Pajerová	 Květná	874
	 	 Jakub	Obdržálek	 Uh.Hradiště-Míkovice
24.	4.			 Nina	Struhelková	 Dědina	149
	 	 Přemysl	Chvilíček	 Obecnice	643
24.	4.		 Markéta	Silnicová	 Za	Kostelem	847
	 	 Jozef	Baláž	 Na	Hrázi	131
12.	6.			 Barbora	Mičutová	 Boršice	u	Blatnice
	 	 Radek	Slavík	 Za	Kostelem	735
26.	6.			 Veronika	Veselá	 U	Svatých	1039
	 	 Jan	Doruška	 U	Svatých	1039

Narození
21.	4.		 Sára	Žufánková	 Nivky	665
20.	5.		 Jakub	Machala	 Dědina	23
10.	6.		 Tereza	Vařechová	 Krajiny	333
15.	6.		 Nina	Vlčková	 Kunovská	347
16.	6.		 Karolína	Mocharová	 Chříb	224
16.	6.		 Oskar	Martinák	 Dědina	185
18.	6.		 Patrik	Švub	 Zahradní	882
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