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úVODNÍK

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané,
máme za sebou krásné letní dny, období prázdnin a dovolených. 

Také máme za sebou letošní hody, které proběhly pod vedením stár-
ků Nely Vlkové a Jožky Slezáka. Obavy, že po neuskutečnění hodů 
v minulém roce z důvodu koronavirové pandemie zanikne tradice 
každoročních hodů, se nenaplnily. Obavy o zaniknutí hodové tradice 
v minulém roce nebyly na místě, ba naopak chasu, stárky a všechny 
folkloristy semkla takovým způsobem, že letošní hody skutečně nemě-
ly chybu. Koronavirová opatření ministerstva zdravotnictví pořadatele 
hodů přiměla k drobným změnám v programu, na jaký jsme byli tra-
dičně zvyklí.

Ve čtvrtek byly hody zapáleny vernisáží výstavy Víta Johna pod ná-
zvem odpovídající tomuto období „Výběr z hroznů“. Vernisáž byla vel-
mi zdařilá, a to že byly hody zapáleny dobře, by vám povyprávěl sám 
realizátor výstavy pan Jan Botek.

Páteční program začal tradičním stavěním máje, který se chlap-
cům z chasy letos podařil bez problémů postavit. V pátečním pro-
gramu letošních hodů chyběla taneční zábava se skupinou Artemis. 
O to víc se chasa mohla věnovat hlídání máje, protože jak se ukáza-
lo, v následujících dnech o ukradení novoveského máje měli zájem 
„Lhoťané“.

Sobotní program také začal tradičně, setkáním chasy tentokrát 
u Dřeváku. Chasa spolu s ostatními krojovanými z řad dětí i dospě-
lých v nádherném slunečném počasí vyrazila pro stárky. Hodového 
průvodu si letos opravdu užila celá obec, jelikož stárek si pro stárku 
šel až na Chříb do Chylic. Po vyzvednutí stárky se celý hodový prů-
vod v čele se stárky vydal pro žádání práva až na fotbalové hřiště. 
Právě k tomuto místu pro předání práva a předvedení chasou nacvi-
čeného hodového vystoupení po mnoha letech se pořadatelé vrátily. 
O tom, že bylo toto místo dobře zvoleno, svědčilo množství diváků, 
kteří krojované netrpělivě očekávali a hodovou atmosféru si očividně 
užívali. Po příchodu krojovaných, kdy krása střídala nádheru, nebyl 
důvod po poučení policajta a paní starostky právo na hodovou zá-
bavu do rukou stárků nepředat. Po požehnání práva a chasy otcem 
Janem dětský soubor Včelínek, děti z mateřské školky a v neposlední 
řadě chasa předvedly svá hodová vystoupení. Všichni byli oceněni 
obrovským potleskem. Také večerní zábava proběhla ve výborné 
a veselé hodové atmosféře. Nedělní dopoledne pokračoval hodový 
program již tradičním průvodem chasy a krojovaných na mši svatou, 
abychom společně oslavili svátek patrona našeho kostela sv. Václa-
va. Po přivítání všech krojovaných před vstupem do kostela otcem 
Janem proběhla slavnostní mše svatá. Nedělní večer patřil hodovým 
dozvukům. Z reakcí a ohlasů účastníků hodů, diváků a i z mého po-
hledu se letošní hody nejen díky nádhernému počasí určitě vydařily. 
Dají se zařadit díky šikovným stárkům, chase, rodičům i prarodičům 
stárků, také rodičům a prarodičům chasy a všem krojovaným mezi 
další velmi zdařilé a krásné novoveské hody. Všem patří obrovské 
poděkování za nažehlení a přípravu krojů, díky nimž můžeme dodr-
žovat lidové tradice. Obrovské poděkování patří všem pořadatelům, 
kteří se každoročně podílejí na přípravě zdárného průběhu hodů 
a úklidu po hodách. Obrovské poděkování patří paní Blance Pjajčí-
kové a všem, kteří jí pomáhají při zajištění hodů. To, že si chasa hody 
užila, bylo vidět v očích všech hodařů, kteří byť byli unaveni, ve vel-
kém počtu přišli v pondělí po hodech uklidit halu a už teď se těší 
na další hody. Pochopitelně v obci byl v nočních hodinách každo-
roční hodový ruch, za který se všem občanům omlouváme. Bohužel 
ještě v noci na svátek sv. Václava se některým chtivým našeho máje 
podařilo máj uřezat. Hody nám tím v žádném případě nepokazi-
li, jenom zničili jeden krásný strom, který mohl vzkrášlit naši obec 
v pohodovém období, a pak následně posloužit v sousedním městě 
při hodech. Škoda. Komu tím pomohli v úterý po hodech, nevím. 
Ještě jednou všem velký dík a přání, ať se příští rok odehrají ve stejné 
atmosféře jako letos. Jména stárků ještě neznáme, ale pevně věřím, 
že se určitě v této chase zase najdou. 

A ještě se vrátím k letošnímu létu, které nebylo jenom ve zname-
ní odpočívání a hodování. V letním období byla zrealizována rekon-
strukce místní komunikace v ulici Spojovací mezi ulicí Dědina a ulicí 
Dolní. Tato ulice dostala po mnoha letech novou tvář místní komu-
nikace včetně parkovacích míst a chodníků. Obec požádala minis-
terstvo pro místní rozvoj o poskytnutí finanční podpory z dotačního 
titulu Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli a podprogramu Podpora 
místních komunikací. Naše obec byla při získání podpory úspěšná 
a na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací získala dotaci ve výši 
1 817 062 Kč. Po mnoha letech se podařilo zrealizovat osvětlení v ulici 
Sportovní, zatím to vypadá, že osvětlení bude osvětlovat trávu, ale není 
tomu tak. V podzimním období budou zahájeny práce na rozšíření 
cesty na ulici Sportovní z důvodu bezpečnosti provozu v této lokalitě. 
V letošním roce by měly proběhnout práce na úpravě křižovatky v ulici 
Za Kostelem z důvodu zklidnění dopravy v této ulici. Zklidnění dopra-
vy se také v letošním roce dočkají občané v ulici Chylická.

Obec také pracuje na přípravách realizace návsi před novým 
obecním úřadem na volném prostranství, přestože se nám nepodaři-
lo vykoupit zbývající domy v ulici Na Láni. Pracuje se na přípravě 
rekonstrukce cyklostezky mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským 
Ostrohem, na studii proveditelnosti využití starého obecního úřadu, 
rozšíření prostor pro účely školy a v neposlední řadě na přípravě ob-
jektu v Chylicích, který se stal velkou pozorností regionálních médií. 
Ubezpečuji občany, že realizace objektu v Chylicích je neustále v řeše-
ní a celou záležitost budeme s občany Ostrožské Nové Vsi diskutovat 
a řešit.

Také se nám podařilo získat dotaci z ministerstva kultury na dovy-
bavení místní knihovny a výstavní síně, které bude využíváno při růz-
ných přednáškách a vernisážích a besedách.

A co se týká kulturních akcí ve společenském sále, pomalu začíná-
me organizovat program. První akcí po koronavirové pauze bylo diva-
delní představení Normální debil 2. Účast však nebyla velká, kapacita 
sálu byla naplněna jenom z poloviny. Doufám, že v dalším období 
bude situace ohledně koronaviru stabilizovaná a bude možné pořádat 
další akce, o kterých budete vždy včas informováni.

Vážení spoluobčané, i když nás čeká období pochmurných pod-
zimních dnů, přeji Vám všem prožití těchto dnů ve zdraví, pohodě 
a v kruhu svých nejbližších.

Jaroslava Bedřichová
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Z jednání zastupitelstva obce 
Dne 14. 9. 2021 se konalo 16. zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo schvaluje: 
•	 rozpočtové	opatření	č.	6,		kterým	 se	 navyšují	 příjmy	 a	 vý-

daje	o	dotaci	na	volby,	navyšují	se	příjmy	o	podíl	na	zisku	
ze	Sirnatých	 lázní,	navyšují	 se	 výdaje	na	zpomalovací	 re-
tardéry	v	ulicích	Chylická	a	Za	Kostelem	a	výstavbu	nové	
místní	 komunikace	 v	 ulici	 Sportovní,	 výdaje	 se	 snižují	
o	 předpokládanou	 investici	 do	 výstavby	 objektu	 v	 Chyli-
cích;

•	 v	 souladu	 s	 usnesením	 č.	 ZO16/2021/9	 upravený	 rozpočet	
roku	2021	v	těchto	závazných	ukazatelích:

Upravený	rozpočet	obce	bude	zpracován	pro	informační	systém	
dle	platné	legislativy;
•	 směnu	bez	doplatku	částí	pozemků	parc.	č.	5285	(zahrada)	

o	výměře	2	m2,	parc.	č.	5287	(ostatní	plocha,	ostatní	komu-
nikace)	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	výměře	51	m2	v	k.	ú.	a	obci	Os-
trožská	Nová	Ves	dle	nového	GP	č.	1366-105/2021	s	manželi	
L.	za	cenu	112	Kč/m2.	Náklady	spojené	s	převodem	nemovi-
tosti	hradí	žadatelé;

•	 Smlouvu	o	vzájemné	spolupráci	za	účelem	realizace	projektu	
„Rekonstrukce	 cyklostezky	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 –	 Uh.	 Os-
troh“	 uzavřenou	 s	 Městem	 Uherský	 Ostroh,	 Zámecká	 24,	
Uherský	Ostroh;

•	 Dodatek	 č.	 1/2021	 ke	 Zřizovací	 listině	 organizační	 složky	
obce	Víceúčelové	hřiště	Ostrožská	Nová	Ves,	kterým	se	mění	
Čl.	 III	 týkající	 se	 způsobu	 určení	 osoby	 oprávněné	 jednat	
za	organizační	složku;

•	 Dodatek	 č.	 1/2021	 ke	 Zřizovací	 listině	 organizační	 složky	
obce	 Sportovního	 centra	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi,	 kterým	 se	
mění	Čl.	IV	týkající	se	způsobu	určení	osoby	oprávněné	jed-
nat	za	organizační	složku.	

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
•	 výroční	 zprávu	 společnosti	 Sirnaté	 lázně	 Ostrožská	 Nová	

Ves,	 s.	 r.	 o.,	 Kunovská	 664,	 687	 22	 Ostrožská	 Nová	 Ves,	
IČ:	47915005	za	rok	2020;

•	 písemné	zprávy	finančního	a	kontrolního	výboru;
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 	 4	 schválené	 radou	 obce	 č.	 66	 dne	

28.	 6.	 2021	 týkající	 se	navýšení	příjmu	o	dotaci	 ze	 státního	
rozpočtu	pro	knihovnu,	navýšení	příjmu	za	sběr	starého	papí-
ru,	navýšení	podílu	na	zisku	z	OTR	a	navýšení	výdajů	na	po-
řízení	majetku	do	knihovny	z	přijaté	dotace	a	poskytnutí	darů	
obcím	postiženým	živelnou	pohromou	–	tornádem;

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 	 5	 schválené	 radou	 obce	 č.	 68	 dne	
9.	8.	2021	týkající	se	navýšení	příjmů	o	kompenzační	bonus	
ze	státního	rozpočtu,	o	investiční	dotaci	na	místní	komunika-
ci	v	ulici	Spojovací	mezi	ulicemi	Dědina	a	Dolní	a	z	pojistné-
ho	plnění	a	úpravy	na	straně	výdajů	na	položce	rekonstrukce	
místní	 komunikace	 v	 ulici	 Spojovací	 mezi	 ulicemi	 Dědina	
a	Dolní;

•	 informace	starostky	obce	o	investičních	a	neinvestičních	ak-
cích	probíhajících	v	roce	2021	v	obci	včetně	jejich	finančního	
plnění	ke	14.	9.	2021.	

Zastupitelstvo neschvaluje:
•	 zveřejnění	 záměru	 prodeje	 nemovitosti	 pozemku	

parc.	č.	1014	(zastavěná	plocha	a	nádvoří)	o	výměře	156	m2	
a	 RD	 č.	 p.	 273	 v	 ulici	 Kopánky	 dle	 znaleckého	 posudku	
č.	7708-40/21	vypracovaného	Ing.	Pavlem	Titlem,	Svatoplu-
ka	Čecha	212,	Uherský	Ostroh	za	cenu	480	920	Kč,	s	tím,	
že	budou	na	úřední	desce	zveřejněny	upřesňující	podmínky	
záměru	prodeje;

•	 odložení	 rozhodnutí	 o	 realizaci	 investičního	 záměru	 pře-
stavby	RD	č.	p.	63	a	64	v	ulici	Na	Lapači	v	obci	Ostrožská	
Nová	 Ves	 k.	 ú.	 Chylice,	 podle	 rozhodnutí	 o	 dodatečném	
povolení	rozestavěné	stavby	ze	dne	27.	8.	2002	pod	č.	j.	SÚ-
TIC-17-SPPO-241/2002	a	podle	rozhodnutí	o	změně	stavby	
před	jejím	dokončením	ze	dne	30.	7.	2021	pod	č.	j.	MUUO	
2207/2021	MIK	na	své	následující	zasedání	v	prosinci	2021.	

Zastupitelstvo ukládá:
•	 vedení	 obce	 zorganizovat	 veřejnou	 debatu	 k	 investičnímu	

záměru	přestavby	RD	č.	p.	63	a	64	v	ulici	Na	Lapači	v	Ost-
rožské	Nové	Vsi	v	k.	ú.	Chylice	po	nabytí	právní	moci	Roz-
hodnutí	o	změně	stavby	před	jejím	dokončením	č.	j.		MUUO	
2207/2021	MIK	ze	dne	30.	7.	2021.

Monika Pleváková

PŘÍJMY UR po RO6

Daňové příjmy 53 370000

Nedaňové příjmy 11 594 000

Kapitálové příjmy 300 000

Přijaté dotace 3 802 300

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 69 066 300

VÝDAJE

22 - Doprava 14 034 000

23 - Vodní hospodářství 7 325 000

24 - Poštovní služby 598 000

31 - Vzdělání 5 720 000

33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 831 000

34 - Sport a zájmová činnost 6 850 000

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 9 969 000

37 - Ochrana životního prostředí 7 443 000

43 - Sociální péče a pomoc 75 000

52 - Civilní připravenost na krizové stavy 150 000

55 - Požární ochrana a IZS 1 117 000

61 - Státní moc, státní správa, územní 
samosp. a politické strany 16 193 000

63 - Finanční operace 997 000

64 - Vratky a ostatní transfery 320 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 73 622 000

FINANCOVÁNÍ

krátkodobé financování - změna stavu na 
bankovních účtech 8 682 000

dlouhodobé financování - investiční úvěr 0

splátky dlouhodobých půjčených prostředků 4 167 000

opravné položky k peněž. operacím Sazka 40 000

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU CELKEM 4 555 700
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ZPRAVODAJSTVÍ

Z jednání rady obce 
Dne 19. 7. 2021 se konalo 67. zasedání rady 

Rada schvaluje: 
•	 schvaluje	žádost	pana	M.	Š.	o	snížení	stočného	z	důvodů	

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

•	 nabídku	na	opravu	sochy	Panny	Marie	s	podstavcem	v	uli-
ci	Chylická	za	cenu	32	428	Kč	vč.	DPH	předloženou	pa-
nem	Petrem	Blahou,	Vlčnov	92;

•	 podpis	Dodatku	ke	smlouvě	o	spolupráci	při	 tvorbě,	ak-
tualizaci	a	správě	Digitální	 technické	mapy	obce	zaslaný	
Krajským	úřadem	Zlínského	kraje;

•	 podpis	 hromadné	 licenční	 smlouvy	 o	 veřejném	 provozo-
vání	 pro	 užití	 hudebních	 děl	 prostřednictvím	 místního	
rozhlasu	 za	 rok	 2021	 ve	 výši	 8	 922	 Kč	 vč.	 DPH	 zaslané	
OSA	-	Ochranným	svazem	autorským	pro	práva	k	dílům	
hudebním;

•	 poskytnutí	daru	ve	výši	3	000	Kč	spolku	Bratrství	Čechů	
a	Slováků	Javořina,	z.	 s.,	 tř.	Masarykova	119,	Veselí	nad	
Moravou,	na	pořádání	29.	ročníku	Slavností	bratrstva	Če-
chov	a	Slovákov	na	Veľké	Javořině;

•	 Dohodu	o	 realizaci	přeložky	plynovodní	přípojky	a	části	
odběrného	plynového	zařízení	na	adrese	Na	Lapači	142	se	
společností	GasNet,	s.	r.	o.,	Klíšská	940/96,	Ústí	nad	La-
bem;

•	 Dohodu	 o	 ukončení	 nájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 1819	
v	 k.	 ú.	 Chylice	 se	 společností	 MONTECO	 spol.	 s	 r.	 o.,	
Na	Splávku	1248,	Uherské	Hradiště,	k	31.	7.	2021.

Rada bere na vědomí: 
•	 vyjádření	k	projektové	dokumentaci	 „Zklidnění	dopravy	

v	 ulici	 Chylická“	 zaslané	 Krajským	 ředitelstvím	 Policie	
Zlínského	kraje,	Dopravním	inspektorátem.	Rada	ukládá	
informovat	občany	v	ulici	Chylická	způsobem	obvyklým;

•	 Změnu	rozpisu	rozpočtu	č.	3	k	rozpočtu	2021	schválenou	
starostkou	obce	dne	14.	7.	2021.

Dne 9. 8. 2021 se konalo 68. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 žádost	o	pronájem	parkovacího	místa	č.	7	v	ulici	Sadová	paní	

V.	O.	za	cenu	1	200	Kč/rok.	Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žada-
telem	s	platností	od	1.	1.	2022	přihlášení	k	místnímu	poplatku	
za	užívání	veřejného	prostranství;

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 5	 týkající	 se	 navýšení	 příjmů	
o	 kompenzační	 bonus	 ze	 státního	 rozpočtu,	 o	 investič-
ní	 dotaci	 na	 MK	 v	 ulici	 Spojovací	 mezi	 ulicemi	 Dědina	
a	 Dolní	 a	 z	 pojistného	 plnění	 a	 úpravy	 na	 straně	 výdajů	
na	položce	rekonstrukce	MK	v	ulici	Spojovací	mezi	ulice-
mi	Dědina	a	Dolní;

•	 zveřejnění	 záměru	 pronájmu	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 2233	
v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	o	výměře	asi	1,36	m2;

•	 Dodatek	č.	1_2021	ke	Smlouvě	o	zajištění	provozu	systému	
shromažďování	sběru,	přepravy,	 třídění,	využívání	a	odstra-
ňování	komunálních	odpadů	uzavřené	dne	17.	12.	2012	s	Ma-
teřskou	 školou	Ostrožská	Nová	Ves,	Školní	 833,	Ostrožská	
Nová	Ves	týkající	se	cen	za	vývoz	nádob	v	souvislosti	se	změ-
nou	DPH;

•	 podpis	Plné	moci	udělené	panu	Stanislavu	Novákovi,	Prak-
šická	990,	Uherský	Brod	týkají	se	plnění	ohlašovací	povin-
nosti	prostřednictvím	Integrovaného	 systému	plnění	ohla-
šovacích	povinností	 v	oblasti	 životního	prostředí	v	agendě	
odpadů;

•	 podpis	 Smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 na	 pozemku	
parc.	č.	2233	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ostrožská	Nová	Ves	za	úče-
lem	uložení	NTL	plynovodní	přípojky	k	RD	č.	p.	76	za	cenu	
2	 152	 Kč	 vč.	 DPH	 se	 společností	 GasNet,	 s.	 r.	 o.,	 Klíšská	
940/96,	Ústí	nad	Labem.	

Rada bere na vědomí: 
•	 žádost	 o	 ukončení	 platnosti	 užívání	 parkovacího	 místa	 č.	 7	

v	ulici	Sadová	ke	31.	12.	2021	předloženou	paní	M.	J.

Dne 30. 8. 2021 se konalo 69. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 Smlouvu	o	zajištění	zpětného	odběru	elektrozařízení	se	spo-

lečností	ASEKOL	a.	s.,	Československého	exilu	2062/8,	Pra-
ha;

•	 Dodatek	č.	5	ke	smlouvě	o	nájmu	nemovitostí,	týkající	se	na-
výšení	nájemného	se	společností	Ostrožsko,	a.	s.,	Ostrožská	
Lhota	413;

•	 Dodatek	č.	1_2021	ke	smlouvě	o	nájmu	s	paní	H.	H.,	týkají	se	
prodloužení	nájmu	do	30.	9.	2021;

•	 bezúplatnou	 Smlouvu	 pro	 umístění	 Z-BOXU	 a	 spolupráci	
při	jeho	provozování	na	pozemku	parc.	č.	2233	v	k.	ú.	Chylice	
se	společností	Zásilkovna	s.	r.	o.,	Lihovarská	1060/12,	Praha.	

Rada bere na vědomí: 
•	 Výroční	 zprávu	Sirnatých	 lázní	Ostrožská	Nová	Ves	 za	 rok	

2020.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	 výroční	 zprávu	 a	 zápis	
z	valné	hromady	Sirnatých	lázní	Ostrožská	Nová	Ves	na	nej-
bližším	jednání	zastupitelstva	obce.	

Rada ukládá: 
•	 předložit	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce	Ostrožská	

Nová	Ves	Smlouvu	o	vzájemné	spolupráci	za	účelem	realiza-
ce	projektu	„Rekonstrukce	cyklostezky	Ostrožská	Nová	Ves	
–	Uherský	Ostroh“	s	Městem	Uherský	Ostroh,	Zámecká	24,	
Uherský	Ostroh.

Dne 13. 9. 2021 se konalo 70. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 rezervaci	sportovní	haly	v	termínu	19.	2.	2022	z	důvodů	ko-

nání	 Hasičského	 plesu	 pro	 Sdružení	 hasičů	 Čech,	 Moravy	
a	Slezska,	Sbor	dobrovolných	hasičů	Ostrožská	Nová	Ves;

•	 žádost	pana	P.	CH.	o	pronájem	dvou	parkovacích	míst	č.	5	a	6	
v	ulici	Sadová	od	1.	1.	2022.	Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žada-
telem	přihlášení	k	místnímu	poplatku	za	užívání	veřejného	
prostranství;

•	 žádost	ODS,	Truhlářská	1106/9,	Praha	1	o	zábor	veřejného	
prostranství	na	dvou	místech	pozemku	parc.	č.	5105/1	k.	ú.	
a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 o	 výměře	 1	 m2	 (před	 RD	 č.	 p.	
924	 a	 RD	 č.	 p.	 124)	 za	 účelem	 umístění	 poutačů	 od	 13.	 9.	
do	9.	10.	2021	v	souvislosti	s	volbami	za	cenu	10	Kč/den/m2.	
Rada	obce	ukládá	sepsat	s	žadatelem	Přihlášení	k	poplatku	
za	zábor	veřejného	prostranství;

•	 finanční	dar	ve	výši	1	000	Kč	rodičům	žáků	1.	třídy,	kteří	na-
stoupili	školní	docházku	v	roce	2021/2022	do	ZŠ	Ostrožská	
Nová	Ves;

•	 Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
č.	OT-001030069420/001-MPEL	kabelové	vedení	NN	na	po-
zemku	 parc.	 č.	 5114/1	 v	 k.	 ú.	 a	 obci	 Ostrožská	 Nová	 Ves	
za	cenu	2	420	Kč	vč.	DPH	se	společností	EG.	D.,	a.	s.,	Lidická	
1873/36,	Brno;

•	 Smlouvu	o	dílo	na	zpracování	žádosti	o	dotaci	u	MAS	Hor-
ňácko	 a	 Ostrožsko	 k	 záměru	 „Rekonstrukce	 cyklostezky	
Ostrožská	Nová	Ves	–	Uherský	Ostroh“	za	cenu	110	000	Kč	
bez	DPH	s	panem	Ing.	Janem	Miškeříkem,	Lipov	490.

Dne 29. 9. 2021 se konalo 71. zasedání rady 
Rada schvaluje: 
•	 Rozhodnutí	zadavatele	o	přidělení	veřejné	zakázky	na	sta-

vební	 práce	 „Zklidnění	 dopravy	 v	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves“.	Nabídku	s	nejnižší	cenou	ve	výši	1	148	138	Kč	včet-
ně	DPH	předložila	společnost	STRABAG	a.	s.,	Kačírkova	
982/4,	Praha;
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•	 zařazení	 žádosti	 manželů	 N.	 do	 seznamu	 nemovitostí	
ke	Směrnici	č.	1/2018	k	příspěvku	na	rekonstrukci,	demolici	
s	následnou	výstavbou	nového	RD	či	 výstavbu	nového	RD	
v	 již	 zasíťovaném	 území	 –	 manželé	 N.	 žádají	 o	 příspěvek	
na	demolici	s	následnou	výstavbou	nového	RD	v	ulici	Chy-
lická	dříve	RD	č.	p.	44	parc.	č.	170	v	k.	ú.	Chylice	obce	Ost-
rožská	Nová	Ves.	Rada	obce	ukládá	předložit	žádost	včetně	
příloh	na	nejbližším	jednání	zastupitelstva	obce;

•	 Dodatek	 č.	 21	 k	 vnitřní	 směrnici	 týkající	 se	 změny	 správce	
a	podmínek	účtování	na	Víceúčelovém	hřišti;

•	 Dodatek	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	 o	 zajištění	 služeb	 uzavřené	 dne	
29.		10.	2020	s	panem	Pavlem	Miklíčkem,	Na	Láni	294,	Ost-
rožská	Nová	Ves.	Dodatkem	se	doplňuje	zajištění	a	správa	ne-
movitosti	–	Víceúčelové	hřiště	a	způsob	odměňování	správce;

•	 Veřejnoprávní	smlouvu	o	přenosu	působnosti	k	projednávání	
přestupků	s	Městem	Uherský	Ostroh,	Zámecká	24,	Uherský	
Ostroh.	Náklady	spojené	s	výkonem	předmětu	 jsou	dohod-
nuty	ve	výši	1	500	Kč	za	jeden	případ;

•	 Smlouvu	o	připojení	k	distribuční	 soustavě	z	napěťové	hla-
diny	 nízkého	 napětí	 č.	 9001879038	 na	 parc.	 č.	 5232	 v	 k.	 ú.	
Ostrožská	Nová	Ves	veřejné	osvětlení	ulice	U	Svatých	před-
loženou	společností	EG.	D,	a.	s.,	Lidická	1873/36,	Brno.

Rada bere na vědomí: 
•	 Rozhodnutí	o	poskytnutí	dotace	ve	výši	1	817	062	Kč	na	pro-

jekt	 „Obnova	 místní	 komunikace	 ul.	 Spojovací,	 Ostrožská	
Nová	Ves“	 zaslané	Ministerstvem	pro	místní	 rozvoj,	Staro-
městské	náměstí	932/6,	Praha	1;

•	 Rozhodnutí	o	poskytnutí	dotace	 ve	 výši	 35	000	Kč	na	pro-
jekt	„Ostrožská	Nová	Ves,	místní	knihovna,	technika	určená	
ke	vzdělávacím	účelům“	zaslané	Ministerstvem	kultury,	Mal-
tézské	náměstí	471/1,	Praha	1;

•	 zprávu	o	posouzení	kvalifikace,	posouzení	a	hodnocení	na-
bídek	na	veřejnou	zakázku	na	stavební	práce	„Zklidnění	do-
pravy	v	obci	Ostrožská	Nová	Ves“.	Rada	obce	rozhodla	o	při-
dělení	 zakázky	 „Zklidnění	 dopravy	 v	 obci	 Ostrožská	 Nová	
Ves“	 společnosti	 STRABAG	 a.	 s.,	 Kačírkova	 982/4,	 Praha	
za	cenu	1	148	138	Kč	včetně	DPH;

•	 vědomí	Plán	financování	obnovy	kanalizací	obce	Ostrožská	
Nová	 Ves	 včetně	 Přílohy	 č.	 1.	 Rada	 obce	 ukládá	 předložit	
Plán	financování	obnovy	kanalizací	na	nejbližším	jednání	za-
stupitelstva	obce;

•	 Přílohu	č.	4	týkající	se	změny	Standardů	složení	komunál-
ních	 odpadů	 a	 podílu	 obalové	 složky	 od	 1.	 10.	 2021	 za-
slanou	společností	EKO-KOM,	a.	s.,	Na	Pankráci	1685/17	
Praha	4.	

Rada ukládá: 
•	 předložit	na	nejbližším	 jednání	zastupitelstva	obce	nabídku	

paní	R.	K.	na	odkup	singulárních	podílů	v	k.	ú.	Chylice	obce	
Ostrožská	Nová	Ves.	

Rada neschvaluje:
•	 nabídku	 na	 odkup	 podílu	 ¼	 z	 pozemků	 LV	 č.	 1810	 v	 k.	 ú.	

Ostrožská	Nová	Ves	předloženou	společností	VIAGEM	a.	s.,	
Sokolovská	131/86,	Praha.	

Monika Pleváková 

Stolní kalendář 2022
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	bude		letos	vydávat	stolní	kalendář	na	rok	2022	s	fotografiemi	z	okolí	naší	obce.	Kalendář	si	

můžete	zakoupit	v	pokladně	obecního	úřadu.	O	termínu	prodeje	kalendáře	budete	včas	informováni.

Letní kempy
Na	 orlovně	 v	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	 se	 letošní	 prázdniny	

konaly	v	pěti	turnusech	letní	kempy	pod	záštitou	Univerzity	
Palackého	v	Olomouci.	Akce	pořádané	formou	příměstských	
táborů	 byly	 pro	 děti	 díky	 dotaci	 z	 prostředků	 Ministerstva	
školství	 zcela	zdarma.	Aktivity	na	kempech	cílily	především	
na	 děti	 z	 druhého	 stupně	 základních	 škol,	 nicméně	 v	 rámci	
turnusů	se	na	kempu	objevily	i	mladší	děti	zejména	z	pátých	
tříd.

Přihlásili	 se	 žáci	 z	 celého	 okresu,	 nejvíce	 však	 z	 Kunovic	
a	ze	samotné	Ostrožské	Nové	Vsi.	Součástí	programu	byl	výlet	
do	olomoucké	Pevnosti	poznání,	návštěva	aquaparku	v	Uher-
ském	 Hradišti,	 minigolf	 nebo	 populární	 laser	 game	 –	 strate-
gická	hra	 s	 využitím	 laserových	paprsků.	 „Z	programu	 se	mi	
nejvíc	 líbily	výlety,	na	kterých	byla	zábava,	a	zároveň	jsem	se	
něco	dozvěděl.	Seznámil	jsem	se	s	novými	kamarády	a	ze	stra-
ny	organizátorů	o	nás	bylo	úžasně	postaráno.“	Toto	řekl	Karel	
Jahodík,	 žák	 sedmé	 třídy	místní	 základní	 školy,	který	 se	 sám	
kempu	účastnil.

Přestože	média	často	označovala	kempy	jako	doučovací,	mi-
nisterstvo	 dalo	 pořadatelům	 na	 prvním	 místě	 za	 úkol	 obnovit	
sociální	vztahy	mezi	vrstevníky	bez	ohledu	na	to,	z	jakého	spole-
čenského	prostředí	zrovna	pocházejí.	Za	pořadatele	mohu	říci,	
že	 to	 se	nám	bez	 výjimky	podařilo	–	účastníci	 kempu	v	pátek	
odcházeli	 spokojení	 a	 plni	 zážitků.	 Navíc	 si	 také	 účastníci	 zo-
pakovali	leccos	ze	školy	a	i	díky	příznivému	počasí	alespoň	čás-
tečně	kempy	nahradily	týdny	prosezené	před	počítačem	během	
distanční	výuky	aktivním	pohybem.

Dík	patří	především	Pedagogické	fakultě	Univerzity	Palac-
kého,	 která	 tábor	 vzala	 pod	 svá	 křídla	 a	 umožnila	 tak	 kemp	
uskutečnit	 v	 bohatém	 formátu,	 dále	 místní	 Jednotě	 Orla	
za	vstřícnost	a	poskytnutí	prostor	a	také	místní	základní	škole	

za	spolupráci	a	zapůjčení	technického	vybavení.	Přestože	orga-
nizace	byla	náročná,	akce	jako	celek	se	vydařila	a	pokud	bude	
možnost	příští	prázdniny	opět	pořádat	akci	podobného	typu,	
s	velkou	pravděpodobností	se	do	toho	pustím.

Filip Šmejkal
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Malá vzpomínka na paní učitelku
V	září	1968	jsme	nastoupili	do	druhé	třídy	a	dostali	jsme	

novou	paní	učitelku.	Jmenovala	se	Anna	Větříšková	a	moc	
se	nám	 líbila.	Po	paní	učitelce	Miroslavě	Honcové,	kterou	
jsme	měli	jako	prvňáčci,	která	byla	sice	hodná,	ale	působila	
na	nás	svojí	autoritou,	přišla	učitelka	nová.	Menší	s	moder-
ním	 účesem	 a	 mladší.	 Působila	 na	 nás	 velmi	 mile,	 třebaže	
dovedla	 být	 přísná.	 Naše	 dětské	 hlavičky	 z	 mnohého	 ještě	
neměly	rozum,	ale	nám	se	nová	paní	učitelka	 líbila.	Neod-
myslitelně	zapadla	do	našich	dětských	vzpomínek	prozáře-
ných	 sluncem	 a	 radostí.	 Po	 třetí	 třídě	 odešla	 a	 my	 dostali	
starého	pána	Aloise	Hostašu.	Při	pohledu	na	školní	fotogra-
fie	 se	 nám	 paní	 učitelka	 Větříšková	 stále	 vracela	 na	 mysl.	
Moc	jsme	o	ní	nevěděli,	co	nás	udivovalo,	to	byla	jména	je-
jích	dcer,	Monika	a	Ingrid,	která	nám	v	Nové	Vsi	připadala	
nesmírně	 cizokrajná.	A	po	desetiletích	 jsme	 se	opět	 začali	
potkávat.	Už	to	nebyla	hezká	mladá	paní,	ale	důchodkyně,	
velmi	 tichá,	a	diskrétní	 s	mírným	úsměvem.	Vzpomínky	 se	
vracely	intenzivněji.

Působila	 trochu	 tajemným	 dojmem.	 Jednou	 jsme	 spolu	
jeli	 autobusem	 z	 Uherského	 Hradiště	 a	 já	 se	 zeptal,	 abych	
trochu	paní	učitelku	více	poznal.	Ochotně	vyprávěla	o	svém	
životě.	Bohužel,	nezapsal	jsem	si,	co	všechno	mi	řekla	a	už	to	
nezapíšu.

Anna	Jochová,	tak	se	jmenovala	za	svobodna,	pak	provdaná	
Větříšková,	se	narodila	v	roce	1943.	Učila	v	Hluku,	pak	několik	
roků	v	Nové	Vsi	a	dlouhých	pětatřicet	let	(1970	-	2005)	v	Uher-
ském	Ostrohu.	Důchod	prožívala	ve	svém	novoveském	domku	

nade	dvorem,	o	který	se	starala	a	věnovala	se	zahradě.	Dávno	
ovdověla	 a	 svou	 lásku	 věnovala	 vnoučatům.	 Kolegyně	 a	 žáci	
vzpomínají	na	její	učitelské	působení	při	formování	našich	ma-
lých	slováckých	dětí,	na	její	náročnost	a	současně	spravedlnost.	
Ano,	taková	byla,	když	nás	malé	novoveské	školáčky	před	pade-
sáti	lety	učila.

Mezi	námi	tiše	žila	a	s	novým	školním	rokem	tiše	odešla.	Jen	
na	chvíli	její	odchod	připomnělo	smuteční	oznámení.	Zaslouží	si	
alespoň	těchto	pár	slov	vzpomínky,	protože	celý	život	věnovala	
vzdělání	dětí	našeho	kraje.

Vladimír Teťhal

ZE ŽIVOTA OBCE

Ocenění Jiřího Galušky
Pana	 Jiřího	 Galušku	 známe	 jako	 výrazného	 a	 originálního	

novoveského	politika,	je	znám	také	jako	chovatel	koní,	ale	slav-
ným	jej	činí	především	výroba	cimbálů.	Dnes	už	pětašedesátník	
se	 této	aktivitě	věnuje	více	 jak	 třicet	 let	a	v	oboru	výroby	hu-
debních	nástrojů,	konkrétně	cimbálů,	je	jméno	Galuška	pojem,	
vždyť	jeho	výrobky	se	dostaly	až	za	oceán.	V	celé	republice	jsou	
výrobci	cimbálů	jen	tři.	Odborné	hudební	kruhy	se	o	jeho	práci	
vyjadřují	s	nejvyšším	uznáním.

Počátkem	 září	 Zlínský	 kraj	 oceňoval	 Mistry	 tradiční	 ruko-
dělné	výroby	a	do	letošní	trojice	byl	vybrán	právě	i	Jiří	Galuška	
spolu	s	paní	Annou	Krocovou	a	Janem	Vysloužilem.	Ocenění	
převzal	z	rukou	hejtmana	Zlínského	kraje.

Panu	Jiřímu	Galuškovi	gratulujeme	a	přejeme	pevné	zdraví,	
aby	touto	záslužnou	činností	mohl	ještě	dlouho	naplňovat	svůj	
život,	a	tak	přispíval	k	budování	hudebního	bohatství	slovácké-
ho	kraje.	Především	však	pan	Galuška	svými	cimbály	šíří	kultu-
ru,	radost	a	dobrou	náladu	tisíců	milovníků	cimbálové	hudby.

Vladimír Teťhal 

Novoveské hody 2021
Čtvrtek 23. 9. - Vernisáž

Jako	 již	 tradičně	 Svatováclavské	 hody	 s	 právem	 v	 naší	
obci	 začínají	 vernisáží.	 Ani	 letos	 tomu	 nebylo	 jinak.	 Náš	
kulturní	 zastánce	 (či	 galerista)	 Jenda	 Botek	 letos	 vybral	
olomouckého	 umělce	 Víta	 Johna.	 Představil	 nám	 „Výběr	
z	 hroznů“.	 V	 galerii	 jsou	 vystavena	 díla	 s	 jeho	 figurálními	
kompozicemi.	Je	to	profesionální	výtvarník	a	vystavuje	ak-
ryly	i	olejomalby.	K	dobré	náladě	přispěla	i	folková	skupina	
Venca´s	 Group.	 Hrála	 skvěle	 a	 dlouho,	 až	 do	 tmy.	 Sněd-
li	 jsme	 všechno	 pohoštění	 a	 vypili	 všechno	 bílé,	 růžové	
„aj	s	burčákem“.				
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Pátek 24. 9. – Stavění máje
Po	více	než	roční	pauze,	kdy	kultura	všeobecně	dostala	„na	frak“,	

jsme	byli	rádi,	že	opět	můžeme	uspořádat	tradiční	Svatováclavské	
hody	s	právem.	Už	v	týdnu	jsem	zaslechla,	že	mája	dočasně	uscho-
vaná	na	hasičárně,	je	letos	vysoká	a	pevná,	tak	snad	vydrží.	V	pátek	
navečer,	když	jsem	před	pátou	hodinou	přicházela	k	orlovně,	postá-
valo	na	místě	jen	pár	lidí	a	některá	děvčata	z	chasy.	Ale	za	pár	minut	
už	bylo	vidět	na	hlavní	silnici	vůz	s	naloženou	májkou,	na	kterém	jela	
cimbálka	a	za	ním	šla	další	část	chasy.	Jedna	z	divaček	poznamenala:	
„Snad	poprvé	vyjeli	z	Chylic	včas,	přesně	v	16.30.“	

S	příjezdem	koňského	spřežení	s	nákladem	na	místo	začali	při-
cházet	 lidé.	 Když	 průvod	 dorazil	 k	 orlovně,	 následovala	 obvyklá	
procedura.	Za	doprovodu	cimbálky	děvčata	ozdobila	májku,	letos	
si	opravdu	dala	záležet	–	celá	byla	obsypaná	krepovými	růžemi.	Di-
váci	si	čas	krátili	popíjením	burčáku	i	vína.	Nakonec	se	jich	sešly	od-
hadem	přes	tři	stovky,	a	to	nepočítám	členy	chasy,	kterých	bylo	více	
než	50.	Lidé	se	zdravili,	klábosili,	fotili	se	…	Přijeli	i	novovešťané,	
kteří	žijí	jinde	a	na	hody	přijíždějí	pravidelně.	Z	davu	jsem	zaslechla	
poznámku:	„Eště,	že	sú	ty	hody,	ináč	bysme	sa	ani	neviděli!“

Nakonec	po	nutných	přípravách	chlapci	z	chasy	zahájili	sta-
vění	 máje.	 Díky	 organizaci	 a	 vydatnému	 pokřiku	 „stavebního	
dozoru“	Marka	Kyseláka	se	zdárně	podařilo	(i	přes	komplikace)	
ozdobený	kmen	postupně	vztyčit	na	obvyklém	místě.	Po	řádném	
ukotvení	nakonec	nahoru	vylezl	hrdina	Radim	Silnica,	který	si	
počínal	neohroženě	a	sebejistě	bez	sebemenšího	zaváhání.	Jako	
by	to	dělal	každý	den.	S	pomocí	kolegů,	kteří	ho	nahoru	po	kme-
ni	postrkovali	na	žebříku,	úspěšně	odvázal	jistící	lana.	Když	slezl	
dolů,	přivítali	ho	ostatní	obdivným	pokřikem	a	dostal	 i	hobla.	
A	zavdal	si	za	odměnu	z	láhve	vínka.

Během	celé	operace,	kdy	se	chlapi	i	diváci	pohybovali	v	blízkos-
ti	silnice	i	na	ní,	řídili	dopravu	dva	policisté	z	Uherského	Ostrohu.	
Kvůli	bezpečnosti	lidí	i	kvůli	nebezpečí	pádu	májky.	Děti	si	užívaly	
omezený	provoz.	Kdy	jindy	se	vám	podaří	na	celkem	frekventované	

silnici	posedět	přímo	v	zálivu	pro	autobusy	a	sledovat	dění	na	protější	
straně	ulice?	Několik	cyklistů	zastavilo,	zaparkovali	kola	a	na	mobily	
si	natáčeli	stavění	máje.	Bylo	pěkné	vidět	některé	bývalé	členky	chasy	
s	miminky	v	náručí.	Snad	nám	z	nich	vyroste	generace	dalších	nadše-
ných	folkloristů.	Protože	ne	v	každé	dědině	na	Slovácku	se	krojova-
né	hody	pořádají.	A	ještě	navíc	s	takovým	množstvím	lidí.	Vděčíme	
za	to	naší	omladině,	která	pilně	nacvičuje,	připravuje,	organizuje	….	
a	hlavně	udržuje	naše	krásné	lidové	tradice.	A	samozřejmě	vedení	
obce,	které	jejich	snažení	podporuje.

Přihlížejícím	 se	 zdálo,	 že	 postup	 prací	 šel	 možná	 pomaleji	
než	 jiné	 roky,	ale	nakonec	májka	bezpečně	zakotvila	na	 svém	
tradičním	 místě.	 S	 postupujícím	 večerem	 dívky	 ještě	 zatanči-
ly	 karičky.	 Diváci	 se	 rozcházeli	 až	 se	 setměním.	 Někteří	 ještě	
pod	 nátlakem	 dětí	 zamířili	 na	 kolotoče.	 U	 stánku	 s	 cukrovou	
vatou	se	dokonce	utvořila	fronta.

Dokonce	i	počasí	vyšlo.	Nezbývalo	než	se	těšit,	co	přinesou	
další	hodové	dny.

Sobota 25. 9. – Hodový průvod
Nejkrásnější	 akcí	 celých	 hodů	 je	 průvod	 od	 stárka	 ke	 stárce	

a	 předávání	 hodového	 práva.	 Letošními	 stárky	 byli	 Jožka	 Slezák	
a	Nela	Vlková,	podstárky	Jakub	Botek	a	Denisa	Andrýsková.	Kdo	
šel	do	průvodu	v	kroji,	ten	nelitoval.	V	jeho	čele	šla	naše	dechová	
hudba.	Za	ní	dvacítka	malých	dětí	následovaná	dvěma	desítkami	
dospělých	s	dětmi	v	kočárcích	a	vozících.	Poté	třicet	párů	mladých	
lidí	ve	svátečních	krojích.	Na	konci	průvodu	opět	muzikanti:	na	koň-
ském	povoze	seděla	a	hrála	Novoveská	banda	a	zpívali	Krasavci.	

Po	příchodu	na	hřiště	požádal	stárek	paní	starostku	o	udělení	
hodového	práva.	Ještě	než	jim	paní	starostka	předala	právo	pořá-
dat	hody,	promluvil	„náš	policajt“,	který	vtipně	shrnul	dění	v	obci	
za	uplynulý	rok.	Pan	farář	požehnal	právu,	popřál	chase	i	všem	
ostatním,	ať	si	hody	užijí	a	paní	starostka	konečně	právo	předala	
stárkovi	a	stárce.		
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Pak	 už	 následovala	 taneční	 představení	 Včelínku,	 dětí	 z	 MŠ	
a	chasy.	Byla	to	nádhera!	A	diváků?	Mraky.	Betonová	plocha	na	fot-
balovém	hřišti	byla	v	obležení	a	všichni	byli	nadšeni.	Večer	byla	hodo-
vá	zábava	na	hale.	Hrála	dechová	hudba	Novovešťanka	a	cimbálová	
muzika	Vinár.	Účast	byla	hojná	a	rozcházeli	se	až	nad	ránem.

Neděle 26. 9. – Nedělní mše svatá
Na	 11.	 hodinu	 se	 před	 kostelem	 sešla	 dvacítka	 dětí,	 stárek	

se	stárkou,	podstárci	a	za	nimi	nádhera	střídala	krásu.	Všechna	
děvčata	v	čepení,	kluci	s	kosárkama	(dověděla	jsem	se,	že	jedno	
„péro	za	klobúk“	stojí	dnes	až	500,-Kč!!!).	Škoda,	že	nemáme	bí-
lého	kohúta!

Pan	 farář	 letos	 nešel	 s	 průvodem,	 ale	 čekal	 na	 chasu	
před	otevřenými	dveřmi	kostela.	Osobně	se	přivítal	s	každým	
krojovaným,	potřásl	si	s	ním	rukou	a	představili	se	navzájem.	
Pak	zavedl	celý	průvod	do	kostela	a	mohla	začít	slavnostní	mše.

Večer	byly	ještě	hodové	dozvuky.	Zahrála	Novoveská	banda	
a	zazpívaly	již	tradičně	soubory	Denica	i	Krasavci.	Zpívala	a	tan-
čila	hodová	chasa	a	postupně	i	všichni	hosté.	

Celkově	snad	můžeme	říct,	že	se	letošní	hody	po	dvou	letech	
opravdu	vydařily.	Přálo	nám	počasí	a	účast	krojovaných	i	přihlí-
žejících	byla	hojná.	

Letos	upřímně	a	srdečně	děkuji	celé	chase	v	čele	se	stár-
kem	a	stárkou.	A	nejen	jim,	ale	hlavně	jejich	rodičům,	praro-
dičům	i	ostatním	příbuzným:	za	přípravu,	pořízení	a	udržová-
ní	nákladných	krojů,	čepení	i	bot.	Také	jim	patří	velké	uznání	
za	bezchybný	průběh	hodů:	všechny	hosty	vítali	s	nelíčeným	
veselím	a	radostí,	věnovali	se	všem,	prohodili	pár	slov,	všech-
ny	bohatě	pohostili….	prostě	skvělé.	

Všem	patří	veliký	dík	a	těšíme	se	na	další	rok!		

Anna Řezáčová

Mateřské centrum Sluníčko
Od	8.	září	2021	zahájilo	svou	činnost	v	Ostrožské	Nové	Vsi	

nové	Mateřské	centrum	Sluníčko.	Program	probíhá	ve	skupině	
malých	 dětí	 ve	 věku	 1	 -	 3	 roky.	 Je	 zaměřen	 na	 různé	 aktivity	
dle	 ročních	období,	 říkanky,	písničky	a	pohybové	hry.	Hravou	
formou	se	děti	učí	poznávat	barvy	a	 tvary,	 rozšiřovat	 si	 slovní	
zásobu,	zvládat	samostatné	úkoly	a	spolupráci	v	kolektivu.

Na	všechny	maminky	se	těší	každou	středu	v	čase	9.00	-	11.00	
hodin	Nicol.	Vstupné	je	60	Kč	za	rodinu.

Cvičení rodičů s dětmi
Od	října	jsme	pro	rodiče	s	malými	dětmi	ve	věku	1	-	3	roky	

v	Ostrožské	Lhotě	připravili	sportovní	aktivitu	„Cvičení	rodičů	
s	dětmi“.	Cvičení	bude	probíhat	každé	úterý	v	čase	9.00	-	11.00	
hodin	na	sportovní	hale.	Cena	 je	600	Kč/10	 lekcí.	Na	všechny	
děti	se	těší	Nicol.

Přihlas se do svého kroužku
Pro	 děti	 i	 dospělé	 z	 Ostrožské	 Nové	 Vsi,	 ale	 i	 okolních	

obcí,	 jsme	 připravili	 nabídku	 kroužků	 na	 školní	 rok	 2021	 -	
2022.	Pokud	chcete	s	námi	trávit	volný	čas,	určitě	se	podívejte	
na	www.nadedine.cz,	kde	najdete	aktuální	nabídku	otevřených	
kroužků.	Některé	kroužky	máme	obsazené,	ale	někde	ještě	vol-
ná	místa	jsou.	Tak	neváhejte	a	přihlaste	se	do	konce	října	2021.

Děti na startu
Od	září	2021	jsme	se	stali	registrovaným	střediskem	projektu	

Děti	na	startu,	který	má	působnost	po	celé	ČR.	Jedná	se	o	pro-
jekt	všeobecné	pohybové	přípravy	dětí	předškolního	a	mladšího	
školního	věku	(4	-	9	let),	který	je	zaměřený	na	rozvoj	základní	
pohybové	motoriky,	koordinace,	obratnosti,	rychlosti	a	síly.	Děti	
se	učí	formou	her	správně	běhat,	skákat,	padat,	chytat	a	házet	
míč,	udělat	kotrmelec	a	další	dovednosti.	Všechny	děti,	které	se	
budou	kurzu	účastnit,	dostanou	tričko	Dětí	na	startu	a	sportovní	
deníček.	V	Ostrožské	Nové	Vsi	jsme	otevřeli	dvě	skupiny,	které	
cvičí	každé	úterý	v	čase	16.30	-	18.30	hodin	na	Orlovně.	Od	října	
jsme	navázali	 spolupráci	s	MŠ	v	Ostrožské	Lhotě,	kde	cvičení	
bude	probíhat	každý	pátek	dopoledne	ve	sportovní	hale.	
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AKCE MINULÉ
Ukliďme česko

Žáci	 ze	 základní	 školy	 Na	 Dědině	 se	 i	 letos	 zapojili	 do	 akce	
Ukliďme	Česko.	I	když	hlavní	úklidový	den	byl	v	sobotu	18.	9.	2021,	
naši	žáci	se	rozhodli	uklidit	kousek	přírody	v	obci	před	novoveský-
mi	hody.	V	pátek	24.	9.	2021	dopoledne	vyrazili	ze	školy	až	na	„Mís-
tečko“,	kde	přispěli	troškou	do	mlýna	a	vysbírali	v	okolí	odpadky,	
za	což	jim	patří	velké	poděkování.	A	že	nevíte,	kde	to	je?	Zajděte	
si	na	procházku	kousek	za	„Gramanec“	a	určitě	ho	objevíte.	Nebo	
mrkněte	na	www.facebook.com/misteckoostrozskanovaves.

Drakiáda na Svatém Antonínku
V	neděli	odpoledne	3.	10.	2021	se	na	Svatém	Antonínku	ko-

nala	po	roční	pauze	opět	drakiáda	a	to	díky	pořadatelům	z	Matice	
Svatoantonínské,	Domácího	hospice	Antonínek	a	samozřejmě	naší	
organizace	Na	Dědině.	Od	14.30	hodin	děti	i	dospělí	pouštěli	své	
draky.	Draci	to	byli	zakoupení	i	ručně	vyrobení,	nejrůznějších	tva-
rů,	barev	a	velikostí.	Počasí	bylo	sice	slunečné,	ale	vál	velmi	silný	
vítr,	který	některé	draky	poškodil	nebo	je	odnesl	do	korun	stromů,	
ale	přesto	spousta	draků	brázdila	na	modrém	nebi	skoro	až	do	se-
tmění.	Děti	během	odpoledne	mohli	plnit	 různé	úkoly	na	deseti	
stanovištích.	Po	splnění	všech	úkolů	na	ně	čekala	sladká	odměna	
a	také	opečený	špekáček.	Ten	byl	sice	kvůli	větru	opečený	na	grilu,	
ale	přesto	chutnal	výborně.		V	rámci	stanovišť	si	děti	a	dospělí	moh-
li	 vyzkoušet	 sportovní	 i	 vědomostní	disciplíny,	provazochodectví,	
první	pomoc	na	resuscitační	figuríně,	podívat	se	do	sanitky	RZP,	
zastřílet	si	z	luku,	svést	se	na	koni,	vytvořit	si	krásné	dekorace	z	pří-
rodních	materiálů	nebo	navštívit	vojenský	bunkr	vzdálený	kousek	
od	kaple.	Akce	to	byla	velmi	vydařená,	takže	příští	rok	na	viděnou.

Výstava na stromech aneb Život v Bavlně
Obec	Ostrožská	Nová	Ves	měla	letos	poprvé	příležitost	hos-

tit	 výstavu	 fotografií	 o	 pěstitelích	 bavlny.	 Podmínky	 panující	

na	bavlníkových	polích	v	Indii	přiblížila	výstava	pod	širým	nebem	
nazvaná	ŽIVOT	V	BAVLNĚ,	která	byla	od	2.	října	do	10.	října	
2021	k	vidění	v	parku	Sirnatých	lázní	v	Ostrožské	Nové	Vsi.

Plakátová	výstava	upozornila	na	důležitá	témata	jako	zacházení	
s	vodou,	chudoba	pěstitelů	nebo	geneticky	modifikované	plodiny.

Výstava	na	stromech	je	výstavový	happening	na	podporu	dů-
stojné	 práce.	 Akce	 se	 koná	 každý	 rok	 během	 Týdne	 důstojné	
práce.	Více	na	www.vystavanastromech.cz

AKCE PROBÍHAJÍCÍ
3. - 31. 10. 2021 Podzimní stezka aneb 
„Než půjde příroda spát“

Připojte	se	k	osvětové	kampani	Stromy	a	my	a	přijďte	si	pro-
jít	naši	stezku	do	Ostrožské	Nové	Vsi	a	zároveň	se	něco	dozvědět	
o	podzimní	přírodě.	Stezka	bude	instalovaná	celý	měsíc	říjen	v	par-
ku	Sirnatých	lázní	a	je	určena	pro	rodiny	s	dětmi.	Start	je	na	začát-
ku	kaštanové	aleje	v	lázních	(hned	za	závorou).	Parkovat	můžete	
na	malém	parkovišti	před	vstupem	do	parku	nebo	auto	zaparkovat	
u	Slováckého	dvora	a	asi	1	km	dojít	pěšky	do	lázní	po	cyklostezce.

AKCE BUDOUCÍ
27. - 29. 10. 2021 Akce pro děti na podzimní 
prázdniny
6. 11. 2021 Lampionový průvod s ohňovou 
show skupiny Fuerza del Fuego
5. 12. 2021 možná přijde Mikuláš…

Více	 informací	 naleznete	 průběžně	 na	 plakátech	 ve	 vývěs-
kách,	 www.nadedine.cz,	 www.facebook.com/www.nadedine.cz,	
www.instagram.com/nadedine.cz/	nebo	na	mob.	606	431	061.

Eva Hlůšková
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Září v mateřské škole
Nový	školní	rok	v	mateřské	škole	jsme	zahájili	1.	září.	Kapa-

cita	školky	je	plně	využita.	Nastoupilo	nám	124	dětí	do	pěti	tříd.	
Děti	se	poměrně	snadno	adaptovaly	na	nové	prostředí,	počáteční	
odloučení	od	svých	rodin	zvládly	i	ty	nejmenší	děti	během	čtrnácti	
dnů	téměř	bez	problémů.	V	mateřské	škole	došlo	k	několika	per-
sonálním	změnám	jak	z	řad	pedagogických	pracovníků,	tak	i	z	řad	
správních	zaměstnanců.

					První	a	nejdůležitější	akcí	měsíce	září	je	příprava	na	Sva-
továclavské	 hody.	 V	 loňském	 roce	 se	 nám	 bohužel	 vzhledem	

k	epidemiologické	situaci	nepodařilo	s	dětmi	nacvičit	hodové	vy-
stoupení.	Letos	jsme	se	do	toho	pustili	s	o	to	větším	nadšením.	
Nacvičovali	 jsme	 opravdu	 s	 velkým	 nasazením,	 a	 to	 každý	 den	
během	prvních	tří	týdnů.	Děti	do	nácviku	daly	maximum	a	odmě-
nou	jim	bylo	uznání	a	obrovský	potlesk	při	sobotním	vystoupení.	
13	krojovaných	párů	dokázalo,	že	folklor	a	dodržování	tradic	na-
šich	předků	bude	snad	pokračovat	i	v	budoucnu.	

Kateřina Kusáková 



11www.onves.cz        profil

Slavnostní vítání prvňáčků
Ve	 středu	 1.	 září	 jsme	 slavnostně	 zahájili	 nový	 školní	 rok	

2021/2022.	Pro	naše	prvňáčky	se	jednalo	o	důležitý	a	výjimečný	
den.	V	 jídelně	byli	přivítáni	vedením	obce,	 školy	a	svými	 tříd-
ními	učitelkami.	Po	milých	úvodních	slovech	se	žáci	přesunuli	
do	svých	 tříd,	kde	poprvé	usedli	do	školních	 lavic,	plnili	první	

školní	úkoly	a	dostali	první	jedničku.	Rodiče	byli	seznámeni	se	
základními	organizačními	náležitostmi	školy.	Všichni	se	plni	do-
jmů	a	očekávání	s	úsměvem	na	rtech	rozloučili.

Paní učitelky prvních tříd Hana Drštičková a Blanka Španělová

Cvičný požární poplach
Dne	 2.	 září	 2021	 se	 chodbami	 naší	 školy	 ro-

zeznělo	 volání	 „Hoří“.	 Naštěstí	 šlo	 jen	 o	 cvičný	
požární	 poplach.	 Zaměstnanci	 a	 žáci	 se	 při	 něm	
pohotově	evakuovali	nejbližším	únikovým	výcho-
dem	 na	 shromaždiště	 před	 budovu	 školy,	 a	 to	
v	čase	3:34.	Nyní	již	sedíme	zase	v	pořádku	v	lavi-
cích	a	doufáme,	že	další	„Hoří“	uslyšíme	nejdříve	
na	začátku	příštího	školního	roku.

Lenka Mikošková

ŠKOLA

Vyučování tak trochu jinak
Krásné	zářijové	počasí	nás	 ve	 středu	15.	 září	 vylákalo	ven	

za	sluníčkem.	Hned	ráno	jsme	se	vydali	do	areálu	novoveských	
lázní,	kde	jsme	strávili	téměř	celé	dopoledne.	Využili	jsme	vol-
ného	prostranství	před	tamní	kavárnou	a	začali	jsme,	jak	jinak,	
vydatnou	svačinou.	Takto	posilněni	jsme	se	pak	s	chutí	pustili	
do	připravených	úkolů.	V	českém	jazyce	jsme	si	ověřili	znalost	
pohádek	a	vytvářeli	 tak	dvojice	známých	pohádkových	postav	
a	trošku	se	i	potrápili	nad	jejich	správnými	jmény.	Ve	vytvoře-
ných	 týmech	 jsme	 ale	 dali	 hlavy	 dohromady	 a	 společnými	 si-
lami	jsme	je	nakonec	všechny	správně	odhalili.	V	matematice	

jsme	znovu	procvičovali	počítání	do	dvaceti,	což	nám	jde	čím	
dál	lépe.	Zbyla	také	chvilka,	kdy	jsme	se	mohli	vyřádit	i	na	při-
lehlém	dětském	hřišti,	kluci	 si	dokonce	zahráli	 tolik	oblíbený	
fotbal.	Celé	dopoledne	jsme	zakončili	slalomem	mezi	kaštany	
a	pak	už	jsme	si	to	namířili	zpátky	do	školy	na	oběd.	Vyučování	
venku	 v	 přírodě	 bylo	 super,	 tak	 doufáme,	 že	 hezké	 babí	 léto	
vydrží	co	nejdéle	a	my	si	budeme	moci	takové	dopoledne	zase	
brzy	zopakovat.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová



12 profil        www.onves.cz

Vlastivědná a dějepisná exkurze
Ve	čtvrtek	16.	9.	2021	jsme	se	se	žáky	5.	A,	5.	B	a	7.	třídy	vy-

dali	do	Archeoskanzenu	v	Modré	na	vlastivědnou	a	dějepisnou	
exkurzi,	která	byla	zaměřena	na	život	starých	Slovanů.

Archeoskanzen	 v	 Modré	 představuje	 opevněné	 sídliště	
z	doby	Velké	Moravy.	Vznikl	na	podkladě	skutečných	archeo-
logických	nálezů,	z	nichž	některé	pocházejí	přímo	z	místa,	kde	
se	skanzen	nachází.

Naši	 žáci	 měli	 možnost	 zhlédnout,	 jak	 naši	 předkové	 žili.	
Prohlédli	si	domy,	ve	kterých	bydleli,	školu,	velmožský	palác,	

dokonce	mohli	ochutnat	i	běžný	pokrm	té	doby	–	placky	z	mou-
ky	dělané	na	ohni.	Viděli	také,	jak	se	vyráběla	keramika	na	ruč-
ním	hrnčířském	kruhu.	To	nejlepší	na	konec	–	všichni	si	mohli	
vyzkoušet	střelbu	z	luku.

V	závěru	exkurze	jsme	se	přesunuli	na	Velehrad,	kde	někteří	
stihli	ještě	navštívit	i	baziliku.

Barbora Knedlíková, Jana Melichárková, Markéta Vávrová

ŠKOLA

Legenda o Stromovousech 
Les	patří	do	školy.	Anebo	škola	do	lesa?	

A	 jak	 nejlépe	 dětem	 předat	 nejen	 znalosti,	
ale	 zvláště	 radost	 z	 poznávání	 a	 souznění	
s	 přírodou?	 K	 tomu	 jsou	 zapotřebí	 dvě	 dů-
ležité	 ingredience.	 Zvědavost	 a	 zaujatost.	
Kde	se	vzala,	 tu	se	vzala	 tajemná	„lesní	 tří-
da“.	 A	 ne	 ledajaká!	 Je	 v	 ní	 šest	 žáků,	 kte-
ří	 se	 rozhodli	 sdílet	 s	 dětmi	 3.	 A	 prastarou	
legendu	 o	 Stromovousech.	 Vybrali	 si	 zrov-
na	nás!	To	bylo	překvapení!	S	nedočkavostí	
jsme	 očekávali,	 co	 nám	 budou	 lesní	 žáčci	
chtít	 sdělit	 a	 kam	 nás	 nasměrovat.	 Jejich	
první	 zpráva	 pro	 nás	 byla	 zároveň	 prvním	
úkolem.	 Zněla	 jasně.	 Spojit	 se	 s	 velvyslan-
cem	 Stromovousů.	 Jak	 takový	 Stromovous	
asi	 vypadá?	 V	 hlavě	 jsme	 měli	 spoustu	
otázek.	 Naučili	 jsme	 se	 zaříkávadlo	 a	 na-
šli	 v	 okolí	 pár	 klacíků,	 se	 kterými	 jsme	 po-
šimrali	 zemi	 kolem	 vysokého	 stromu.	 Tím	
prý	 velvyslance	 probudíme.	 Napětí	 to	 bylo	
veliké…	Zklamání,	když	se	nám	Stromovous	
neukázal,	bylo	ještě	větší.	Jenže	později	jsme	
se	 dozvěděli,	 že	 je	 před	 ním	 dlouhá	 cesta,	
než	 se	může	ukázat.	A	co	hůř,	 je	nemocný.	
Takže	 pěkně	 pomaloučku.	 Zatím	 víme,	 že	 se	 jako	 velvysla-
nec	Stromovousů	potřebuje	uzdravit	a	k	 tomu	nutně	potře-
buje	čerstvé	zprávy	o	stavu	lesa	v	naší	krajině.	Jak	ale	na	to?																																																																																																																										
Ještěže	 máme	 blízko	 ,,Místečko“,	 ve	 kterém	 můžeme	 pro-

zkoumat	 vše,	 co	 s	 rovnováhou	 lesa	 souvisí.	 Nebude	 to	 jed-
noduché,	 ale	 dobrodružství	 určitě	 veliké.	 Už	 se	 na	 něj	 moc	
těšíme!

 Marta Straková
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Atletický čtyřboj Polešovice
Dne	24.	9.	2021	se	v	ZŠ	Polešovice	uskutečnil	tradiční	

atletický	čtyřboj	pro	žáky	1.	stupně.	Závodu	se	zúčastnilo	8	
škol	z	celého	okresu	-	ZŠ	Polešovice,	Nedakonice,	Uherský	
Ostroh,	Ořechov,	Tupesy,	Bílovice,	Kunovice	a	Ostrožská	
Nová	Ves.

Po	slavnostním	zahájení	a	rozcvičce	naši	malí	atleti,	Hu-
číková	Eliška	2.	B,	Bezděk	Jiří	2.	B,	Pojezná	Adriana	2.	A,	
Mikošková	Anna	3.	A,	Prchlíková	Sabina	3.	B,	Žajdlíková	
Stela	3.	B,	Franta	Matyáš	3.	A,	Hábl	Kristián	3.	A,	Hruboš	
Adam	3.	A	a	Miklíček	Martin	3.	A.,	porovnali	své	síly	v	běhu	
na	50	m,	300	m,	skoku	z	místa	a	hodu	medicimbalem.

Starší	atleti	ve	složení:	Tomeček	Michal	4.	B,	Tomeček	
David	4.	A,	Gabrhel	Alex	4.	A,	Boček	Matyáš	4.	A,	Te-
ťhalová	Nathali	4.	A	a	Bočková	Ema	4.	A	bojovali	v	běhu	
na	50	m,	300	m,	skoku	dalekém	a	hodu	kriketovým	míč-
kem.	Poté	všichni	společně	zaběhli	štafetový	závod.

A jak se nám dařilo letos?
1.	místo	a	zlatou	medaili	získal	Franta	Matyáš;
2.	místo	a	stříbrnou	medaili	získala	Prchlíková	Sabina;
3.	místo	a	bronzovou	medaili	získala	Pojezná	Adriana

Ve	 štafetovém	 závodu	 zazářila	 mladší	 děvčata	 a	 vybojo-
vala	 1.	 místo	 –	 Mikošková	 Anna,	 Prchlíková	 Sabina,	 Pojezná	

Adriana,	Žajdlíková	Stela.	1.	místo	získali	 také	mladší	chlapci	
Franta	Matyáš,	Hábl	Kristián,	Hruboš	Adam,	Miklíček	Martin.

Lenka Běhalová

ŠKOLA

Evropský den jazyků
V	pondělí	27.	9.	se	na	naší	škole	opět	uskutečnil	Evropský	

den	jazyků.
Jistě	neuškodí	si	zopakovat	historii	tohoto	dne.
Evropský	den	jazyků	–	EDJ	-	je	den	podpory	jazykového	vzdě-

lávání	v	Evropě.	Slaví	se	každoročně	26.	září	od	roku	2001,	a	to	
z	iniciativy	Rady	Evropy.	Jeho	organizaci	má	na	starosti	Evropské	
centrum	pro	moderní	jazyky,	které	sídlí	ve	Štýrském	Hradci.
Hlavní cíle EDJ:

1.	Zvýšit	 povědomí	 veřejnosti	 o	 důležitosti	 jazykového	 vzdě-
lávání,	podpořit	vícejazyčnost	a	mezikulturní	porozumění.

2.	Propagovat	jazykové	a	kulturní	bohatství	Evropy.
3.	Povzbudit	celoživotní	jazykové	vzdělávání	ve	škole	i	mimo	ni.

Do	 projektu	 se	 tradičně	 zapojuje	 celá	 škola.	 V	 každé	
třídě	 jsme	 začali	 povídáním	 o	 tom,	 proč	 se	 učí	 cizí	 jazy-
ky.	K	čemu	jsou	nám	tyto	znalosti	dobré.	Žáci	plnili	různé	
úkoly,	 které	 odpovídaly	 jejich	 znalostem	 a	 schopnostem.	
Ve	3.	ročníku	provází	děti	anglickým	jazykem	pejsek	Lucky,	
který	se	stal	pro	ně	věrným	kamarádem.	Doufáme,	že	si	ten-
to	den	všichni	žáci	náležitě	užili	a	něco	nového	se	dověděli	
a	naučili.

Závěrem	citát	Nelsona	Mandely:	„Mluvíte-li	s	člověkem	v	ja-
zyce,	kterému	rozumí,	vede	to	k	jeho	mysli.	Mluvíte-li	s	ním	ale	
jeho	jazykem,	vede	to	do	jeho	srdce.“

Jarmila Valihrachová
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ŠKOLA

Cyklovýlet druháků
Ještě	než	nám	babí	léto	řekne	definitivně	„sbo-

hem“,	využili	jsme	posledních	slunečných	dnů	mě-
síce	září	a	hned	v	pondělí	po	novoveských	hodech	
jsme	se	vydali	na	výlet	na	kolech.	Naším	cílem	byl	
nedaleký	OK	bar	u	Leteckého	muzea	v	Kunovi-
cích.	Krátce	před	osmou	hodinou	jsme	se	všichni	
sešli	před	školou	a	po	zopakování	zásad	bezpečné	
jízdy	 jsme	 vyrazili.	 Celý	 „peleton“	 32	 žáků	 vedla	
paní	učitelka	Běhalová,	ze	zadních	pozic	na	bez-
pečnost	a	hladký	průběh	jízdy	dohlížela	paní	uči-
telka	Sedláčková	a	paní	asistentka	Haklová.	Snad	
i	díky	nižším	ranním	teplotám	jsme,	ve	snaze	roz-
proudit	v	tělech	krev	a	zahřát	se,	do	pedálů	šlápli	
opravdu	s	vervou	a	přibližně	za	půl	hodiny	plynulé	
jízdy	jsme	bez	větších	zádrhelů	přijeli	do	Kunovic.	
Odměnou	 za	 skvělou	 jízdu	 byla	 svačina	 z	 vlast-
ních	zásob,	po	které	 jsme	se	pak	pustili	do	plně-
ní	úkolů.	Nejdříve	 jsme	se	ve	4	členných	 týmech	
snažili	co	nejrychleji,	ale	především	správně,	najít	
v	trávě	kartičky	se	všemi	písmeny	abecedy	tak	jak	
jdou	v	abecedě	za	sebou.	Jakmile	měli	všichni	hotovo,	každý	sám	
si	už	pak	zapsal	písmena	abecedy	do	svého	sešitu	a	úkolem	bylo	vy-
myslet	ke	každému	z	nich	slovo	na	toto	písmeno	začínající.	Některá	
písmena	jako	například	W,	X	nebo	Y	nás	trochu	potrápila,	ale	nako-
nec	jsme	všichni	zvládli.	Nezapomněli	jsme	ani	na	Den	evropských	
jazyků,	který	se	v	tento	den	slavil	v	celé	naší	škole.	Vysvětlili	 jsme	
si	význam	tohoto	dne,	bavili	jsme	se	o	tom,	jak	je	důležité	se	cizím	
jazykům	učit,	abychom	se	jimi	jednou	dobře	domluvili	za	hranicemi	
naší	země.	Snažili	jsme	se	rozpoznat	běžné	pozdravy	v	jiných	jazycích	
a	přiřadit	je	ke	správné	vlajce	daného	státu.	

Třešinkou	 na	 dortu	 byl	 pro	 děti	 okamžik,	 kdy	 se	 otevřely	
dveře	místní	 restaurace	a	děti	 si	 tak	mohly	nakoupit	 sladkosti	
či	jiné	dobroty,	ti	více	horkokrevní	neodolali	dokonce	nanuku.	
Takto	posilnění	jsme	se	krátce	před	12.	hodinou	vydali	na	zpá-
teční	cestu.	

Výlet	 se	 nám	 opravdu	 vydařil,	 všichni	 druháci	 si	 zasloužili	
velkou	 pochvalu	 s	 jedničkou	 z	 tělocviku	 a	 společně	 se	 už	 teď	
budeme	těšit	na	jaro,	až	svá	kola	po	zimě	zase	provětráme.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová

Evropský den jazyků na 2. stupni
Dne	27.	září	2021	proběhl	na	naší	škole	Evropský	den	jazyků.	

Pro	všechny	žáky	byly	připraveny	zábavné	aktivity	a	soutěže,	které	
nám	připomněly,	čím	je	tento	den	pro	nás	Evropany	významný.

Evropský	den	jazyků	se	slaví	z	iniciativy	Rady	Evropy	každo-
ročně	dne	26.	září,	letos	už	po	dvacáté.	Evropský	den	poukazuje	
na	to,	že	jazyková	rozmanitost	je	jednak	nástrojem	lepšího	me-
zikulturního	porozumění,	ale	zároveň	i	důležitou	součástí	boha-
tého	kulturního	dědictví	našeho	kontinentu.

Program	 na	 2.	 stupni	 byl	 zahájen	 zeměpisnou	 částí.	 Osvěžili	
jsme	si	znalosti	hlavních	měst	evropských	států,	od	těch	„jednoduš-
ších“	jako	jsou	naši	sousedé	Polsko	nebo	Slovensko,	až	po	ty	„ná-
ročnější“	kam	patří	např.	pobaltské	státy.	V	další	aktivitě	jsme	měli	
rozpoznat	 nejvýznamnější	 evropské	 památky,	 dominanty	 jednot-
livých	 států.	Eiffelova	věž	nebo	Stonehenge	ni-
koho	nepřekvapily,	ale	Braniborská	brána	nebo	
Parlament	v	Budapešti	byly	trochu	„oříšek“.

Další	 část	 byla	 věnována	 jazykům.	 Pozna-
li	 jsme,	že	 idiomy	(=ustálená	spojení)	nejsou	
všude	 stejné.	 Tak	 třeba	 Finové	 nekupují	 za-
jíce	 v	 pytli,	 ale	 prase	 v	 pytli.	 My	 sice	 házíme	
flintu	 do	 žita,	 ale	 Španělé	 odhazují	 provaz	
za	vědrem	a	Chorvaté	zase	hází	kopí	do	 trní.	
Většinou	víme,	v	které	zemi	používají	„Merci“	
nebo	„Danke“.	Ale	co	třeba	„Tack“,	„Obriga-
do“	 nebo	 „Paldies“?	 Švédština,	 portugalština	
a	lotyština	nás	trochu	potrápily.	Aby	to	byl	po-
řádný	den	jazyků,	nesměla	chybět	ani	zvuková	
ukázka	cizích	jazyků.	Poslechli	jsme	si,	jak	zní	
např.	maďarština,	polština	nebo	italština.

Program	 pokračoval	 vědomostní	 soutě-
ží.	 „Riskuj“	 už	 někteří	 z	 televize	 možná	 ne-
znají,	 ale	 to	 vůbec	 nevadilo.	 Důležité	 bylo	

vzpomenout	si	na	to,	čím	jsou	známé	země	Evropy,	jaké	osob-
nosti	z	nich	vzešly,	 jakou	měnu	používají	nebo	jakým	jazykem	
mluví.	Takové	otázky	byly	součástí	soutěžní	hry.	A	tak	jsme	ně-
kteří	poprvé	slyšeli,	že	„lev“	je	měna	Bulharska	nebo	že	„dalma-
tin“	pochází	z	Chorvatska.	Zase	jsme	o	něco	chytřejší!

Den	byl	zakončen	tvořivou	činností.	Každá	skupinka	ztvárni-
la	některý	ze	států	Evropy	–	jeho	vlajku,	jazyk,	něco	typického…	
Fantazie	se	rozjela	naplno	a	vznikly	opravdu	krásné	plakáty.

Tento	den	jsme	si	opravdu	užili.	Zopakovali	jsme	si,	co	všech-
no	o	Evropě	víme,	něco	nového	jsme	se	dozvěděli	a	určitě	jsme	
se	i	dobře	bavili.	Náš	Evropský	den	jazyků	se	vydařil	a	těšíme	se	
zase	na	příště.

Hana Syslová
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ŠKOLA / SPOLKY

Prvouka ve III. B
Velmi	důležitým	učivem	ve	třetím	ročníku	ZŠ	je	téma	

„Obec“.	 Proto	 žáci	 již	 tradičně	 navštívili	 obecní	 úřad,	
kde	 pro	 ně	 připravila	 paní	 Monika	 Pleváková	 krásný	
program	o	jejich	obci	Ostrožské	Nové	Vsi.	Této	návštěvě	
předcházela	motivace	ve	třídě	při	práci	na	interaktivní	ta-
buli.	Tady	se	žáci	seznámili	s	historickým	vývojem	obce.	
Na	obecním	úřadě	se	osobně	seznámili	s	paní	starostkou	
Jaroslavou	Bedřichovou.	V	zasedací	místnosti	pak	pro-
běhla	krásná	beseda	o	historii	i	současnosti	obce.	Děti	si	
prohlédly	i	kroniku,	symboly	a	zaujala	je	i	velká	fotografie	
obce,	kde	si	mohly	najít	svůj	dům.	Projektový	den	jsme	
zakončili	ve	třídě	diskusí	o	tom,	co	si	nejlépe	děti	zapa-
matovaly	a	kresbou	vlajky	Ostrožské	Nové	Vsi.				

Jitka Truclová

Podzimní tvoření čtvrťáků
Podzim	nám	nabízí	 spoustu	přírodního	materiálu	

k	 tvoření,	a	 tak	 jsme	se	 s	dětmi	čtvrté	 třídy	 rozhodli	
toho	využít	a	vyrobit	si	něco	pěkného	na	výzdobu	in-
teriéru.	 Děti	 si	 nejprve	 nasbíraly	 spoustu	 zajímavých	
plodů	a	suchých	květů.	Samozřejmě	nechyběly	obvyklé	
barevné	podzimní	listy.	Na	kartonový	papír	se	dá	dob-
ře	přírodniny	přilepit,	 tak	 jsme	 jako	podkladový	ma-
teriál	zvolili	kartón.	A	už	jsme	mohli	začít	tvořit.	Byla	
to	 příjemná	 podzimní	 chvíle	 spojení	 výtvarné	 tvorby	
s	přírodou.	Odměnou	za	trpělivost	a	přípravu	celého	
tvoření	byly	krásné	obrázky,	které	jsou	nejen	zajímavé,	
ale	také	přináší	vůni	podzimu	do	našich	domovů.	

Denisa Hanáčková

Naživo jsme viděli zkázu po tornádu
Je	 večer	 24.	 června	 2021.	 Jsme	 šokováni.	 Slyšíme	

o	tornádu	na	Břeclavsku	a	Hodonínsku,	vidíme	obráz-
ky	na	internetu	a	ve	sdělovacích	prostředcích.	Nechce	
se	 nám	 věřit,	 že	 něco	 takového	 se	 stalo	 pár	 kilomet-
rů	od	našich	domovů.	V	první	 chvíli	děkujeme	Bohu,	
že	 se	 ničivé	 tornádo	 neprohnalo	 Ostrožskou	 Novou	
Vsí.	Naše	myšlenky	míří	k	lidem	v	zasažených	oblastech	
a	k	našim	kamarádům	do	Moravské	Nové	Vsi.	S	tam-
ními	hasiči	totiž	několik	let	spolupracujeme,	pořádáme	
společné	tábory,	navštěvujeme	se	při	společenských	ak-
cích	a	předáváme	si	hasičské	zkušenosti.	Později	večer	
se	ozývá	siréna	a	my	zasahujeme,	zatím	jen	v	naší	obci.	
Čerpáme	 vodu,	 odstraňujeme	 popadané	 větve	 a	 stro-
my	ze	silnice.	Po	desáté	večer	se	Petr	Kostrůnek	a	Petr	
Babčan	balí	a	jako	členové	Czech	SAR	Team	odjíždě-
jí	 jako	první	 z	nás	na	Hodonínsko.	Czech	SAR	Team	
patří	mezi	složky	 integrovaného	záchranného	systému	
a	specializuje	 se	na	pátrání	po	osobách	a	na	poskyto-
vání	neodkladné	první	pomoci.	Často	zasahuje	v	těžko	
přístupném	terénu	a	využívá	čtyřkolky	a	další	techniku.	
Petrové	 přijíždějí	 do	 Hrušek	 na	 Hodonínsku,	 poprvé	
vidí	naživo	zkázu,	kterou	tornádo	způsobilo.	Ještě	netu-
ší,	že	na	dalších	čtrnáct	dní	se	stane	obec	Hrušky	jejich	
druhým	domovem.	Pouštějí	se	do	práce,	zajišťují	třídění	zraněných	
a	v	prvních	dnech	jich	ošetřují	až	stovky	denně.	Postupně	zasahují	
také	v	Lužicích	a	v	Mikulčicích.	V	dalších	dnech	se	starají	o	logisti-
ku,	rozvážejí	jídlo,	pití	i	potřebný	materiál.	

My	ostatní	se	hlásíme	také.	Chceme	pomáhat.	Zdá	se	nám,	
že	všechno	trvá	až	moc	dlouho.	Nakonec	se	sami	domlouváme	

s	 místostarostou	 z	 Moravské	 Nové	 Vsi,	 balíme	 věci,	 kupuje-
me	 nezbytné	 vybavení	 a	 vyrážíme	 směr	 Moravská	 Nová	 Ves.	
Všude	je	chaos.	Místní	krizový	štáb	nám	přiděluje	první	úkoly.	
Shazujeme	poničené	střechy,	odklízíme	hromady	suti.	Pracu-
jeme	do	pozdních	večerních	hodin.	Nakonec	odjíždíme	domů,	
ale	 vracíme	 se	 zase	další	dny.	Celkem	v	Moravské	Nové	Vsi	
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Den včelařů v Ostrožské Nové Vsi 2021
Včelaři	ve	spolupráci	s	okresní	organizací	Uherské	Hradiš-

tě	letos	opět	zorganizovali	po	„kovidové	pauze“	včelařský	den.	
Konal	 se	21.	8.	2021,	program	byl	 letos	přichystán	na	Včelař-
ské	základně	„Hájek”	ve	Lhotě	a	poté	na	historickém	domku	
u	kostela	v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Letošní	 ročník	byl	 výjimečný	
v	tom,	že	jsme	zároveň	oslavili	95.	výročí	založení	našeho	spol-
ku.	V	prosinci	roku	2020	měla	naše	organizace	95	let	od	jejího	
založení.	Již	v	roce	1925	se	sešli	novoveští	včelaři,	aby	založili	
„Včelařský	 spolek	v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	okolí“.	Sdružilo	 se	
v	něm	17	zakládajících	členů	z	Nové	Vsi	a	Chylic	(dohromady	
měli	115	včelstev).

Program	začal	na	Včelařské	základně	„Hájek”	v	Ostrožské	
Lhotě	v	9:00	odbornou	přednáškou	a	praktickou	ukázkou	hy-
pertermie	s	Ing.	Jiřím	Kalendou	-	
ošetření	včelstev	pomocí	přístroje	
Varroa	Controller.	Poté	proběhla	
přednáška	s	názvem	„Budoucnost	
evropského	 včelařství	 a	 meziná-
rodní	 aspekty	 včelařství”,	 před-
nášel	 Ing.	 Pavel	 Fiľo	 (Ředitel	
Střední	 odborné	 školy	 Bánská	
Bystrica	se	zaměřením	na	včelař-
ství,	člen	výkonného	výboru	SZV,	
lektor	 včelařství	 a	 profesionální	
včelař).	Blok	přednášek	ukončila	
přednáška	 MVDr.	 Juraje	 Topor-
čáka	 (Veterinární	 lékař,	 peda-
gogický	 a	 výzkumný	 pracovník	
na	 Univerzitě	 veterinární	 medi-
cíny	a	farmacie	v	Košicích)	o	no-
vých	poznatcích	v	chování	roztoče	
Varroa	 Destructor	 a	 moderních	
metodách	ošetřování	a	léčení	ne-
mocných	včel.	

Po	 odborných	 přednáškách	
pro	 včelaře	 následoval	 přesun	 na	
historický	domek	u	kostela	v	Ost-
rožské	Nové	Vsi,	zde	byl	od	12	ho-
din	připraven	program	pro	širokou	
veřejnost.	 Bylo	 zde	 přichystáno	
občerstvení	 -	 grilované	 selátko,	

guláš,	pivo,	limo…	Pro	včelaře	i	nevčelaře	byly	připraveny	stánky	
s	občerstvením,	ale	také	se	včelařským	sortimentem.	Bylo	možné	
zakoupit	základní	vybavení	ke	včelám,	včelí	produkty	a	suvenýry.	
Tento	program	probíhal	za	doprovodu	cimbálové	muziky	Višňa.	
Jako	každý	rok	zde	bylo	možné	ochutnat	několik	desítek	vzorků	
medu,	jak	od	našich	včelařů,	tak	medy	z	celého	světa.	Proběhla	
také	soutěž	o	nejlepší	med	–	z	přinesených	vzorků	odborná	po-
rota	 z	 řad	přednášejících	vybrala	5	nejlepších	medů,	které	byly	
oceněny	diplomem.	Akce	měla	dobrou	účast,	jak	z	řad	veřejnosti,	
tak	i	přátel	včelařů	z	okolí.	

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

Pavel Peprník

SPOLKY

strávíme	 šest	 dnů.	 Během	 nich	 opravujeme	 střechu	
hasičské	zbrojnice	a	pomáháme	hned	několika	míst-
ním	 občanům.	 Přidávají	 se	 k	 nám	 i	 někteří	 občané	
a	hasiči	z	Ostrožské	Lhoty.	Mnozí	z	nás	se	na	místo	
vracejí	ještě	jako	odřady	profesionálních	jednotek.	

Je	několik	měsíců	po	katastrofě	a	my	se	často	v	my-
šlenkách	 vracíme	 do	 Hrušek,	 do	 Mikulčic,	 do	 Lužic,	
do	Moravské	Nové	Vsi	i	do	ostatních	obcí	poničených	
tornádem.	Hluboce	se	skláníme	před	lidmi,	kteří	přišli	
téměř	o	všechno,	a	přesto	to	nevzdali,	neúnavně	praco-
vali	a	starali	se	o	nás,	hasiče	a	dobrovolníky.	My	jsme	
rádi,	že	jsme	mohli	dostát	našemu	hasičskému	heslu:	
Bohu	ke	cti,	lidem	ku	pomoci,	vlasti	ku	prospěchu.	

Zasahující	hasiči	z	Ostrožské	Nové	Vsi:	Petr	Bab-
čan,	Karel	Denkocy,	Michal	Denkocy,	Miroslav	Hlů-
šek	ml.,	Jan	Jurásek,	Vojtěch	Jurásek,	Patrik	Kolařík,	
Petr	Kostrůnek,	Radim	Křivák,	Marcel	Kuchař,	Deni-
sa	Peprníčková,	Radek	Peprníček,	Ondřej	Smištík

Dobrovolníci	 z	 řad	 občanů:	 Martin	 Dvouletý,	
Tomáš	Jurák,	Josef	Konečný,	Martin	Skovajsa.

Růžena Hlůšková
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Slavnosti vína
Už	jsme	téměř	nedoufali,	že	se	takové	setkání	folkloristů	ješ-

tě	někdy	uskuteční.	S	jakou	radostí	jsme	letos	připravovali	své	
kroje	a	těšili	se,	až	se	sejdeme	ve	Vinohradské	ulici,	zařadíme	
se	do	několikasethlavého	průvodu	a	ukážeme	cestou	na	náměs-
tí,	že	jsme	za	tu	dlouhou	dobu	nezapomněli	zpívat	(a	v	případě	
chasy)	i	tančit.

Bylo	krásné,	slunečné	a	teplé	sobotní	ráno.	Po	půl	osmé	jsme	
se	začali	scházet	na	autobusové	zastávce.	Do	přepravních	prostor	
autobusu	byly	šetrně	umístěny	dva	malé	vozíky	se	soudkem	a	dvě-
ma	demižony	novoveského	vína.	Jeden	vozík	patří	chase	a	druhý	
Krasavcům.	A	tak	jsme	vydatně	hasili	v	horkém	dni	a	při	dlouhé	
cestě	městem	žízeň.	Ani	nevím,	jestli	jsme	to	„vyžahli“	všechno.	
Po	cestě	na	náměstí	jsme	potkávali	„staré	známé“,	to	jest	ty,	kteří	
chodí	jako	diváctvo	na	slavnosti	vína	každoročně.	Ale	i	nové	obli-
čeje.	Dokonce	jsem	zahlédla	i	několik	cizokrajných	návštěvníků.	
To	–	vzhledem	k	situaci	ve	světě	–	velice	potěší.				

Letos	byla	Nová	Ves	vzata	„na	milost“	a	jeden	zástupce	No-
vovešťanu	byl	vybrán	do	programu.	Mikroregion	Ostrožsko	–	
Veselsko	má	stanoviště	pravidelně	na	Redutě.	Je	to	příjemný	
prostor	 pro	 takovéto	 akce	 –	 ani	 velký,	 ani	 malý,	 tak	 akorát.	
Jen	vnitřní	uspořádání	bývá	občas	přestavěno.	Program	sesta-
vuje	 vedení	 regionu.	 Po	 úvodních	 skladbách	 dechové	 hudby	

Blatničanka	 nastoupila	 na	 pódium	 „naša	 Denica“.	 Ve	 dvou	
pásmech	jsme	zpívaly	písničky	pomalé	i	rychlejší,	veselé	i	smut-
nější	–	takové,	jaký	je	život.	Radostný	i	smutný.	

Zpěv	bez	hudby	je	„o	ničem“.	Sehnaly	jsme	muzikanty,	kte-
ří	nás	doprovodili.	Děkuji	za	celou	Denicu	Denise	Andrýskové	
a	Petru	Svobodovi	z	nově	vzniklé	cimbálové	muziky	SVOBO-
DICA.	Moc	jim	děkuji	za	ochotu	a	za	hudební	doprovod.	Pro-
gram	pak	pokračoval	až	do	pozdního	odpoledne.	Jeho	součástí	
bylo	i	zpívání	starostů.	Letos	je	posílil	 i	předseda	Poslanecké	
sněmovny	Parlamentu	ČR	pan	Radek	Vondráček.	

A	kolik	bylo	Novovešťanů?	Jako	obvykle	jsme	patřili	k	nejpo-
četnějším	výpravám.	Ze	začátku	bylo	přihlášeno	přes	60	účastní-
ků,	ale	bylo	nás	mnohem,	mnohem	více.	Což	mě	těší.	Přestože	se	
někteří	členové	FS	nemohli	ze	zdravotních	důvodů	zúčastnit,	při-
šla	chasa,	děti,	Krasavci,	Denica	a	spousta	kamarádů	a	rodinných	
příslušníků.	V	čele	naší	 výpravy	 stál	místostarosta	Marek	Jurá-
sek.	Bála	jsem	se,	že	návštěvníci	nepřijdou,	že	se	budou	vzhledem	
k	pandemické	situace	ve	světě	(a	taky	kvůli	složité	dopravní	situa-
ci	na	silnicích	v	okolí)	takového	množství	lidí	obávat.		

Ale	bylo	to	skvělé.	Letošní	slavnosti	vína	jsme	si	užili	do	po-
slední	kapky.

Anna Řezáčová
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Divadlo bláznů lovících ideje cedníkem je zpět
Připadá	 nám	 to	 jako	 věčnost.	

Covid	 zasáhl	 do	 životů	 nás	 všech.	
A	našemu	divadlu	tak	zabránil	ne-
jen	oslavit	dvacáté	výročí,	ale	pře-
rušil	 nám	 i	 zkoušení	 druhého	 dílu	
varietního	 pořadu	 Tváří	 v	 tvář.	
Do	 této	 sezóny	 jsme	 ale	 vstoupi-
li	 s	 novou	 vervou	 a	 nadějí.	 Opět	
jsme	 v	 plném	 proudu	 zkoušení.	
A	 premiéru	 máme	 naplánovanou	
na	 18.	 prosince.	 Také	 oprašujeme	
pohádku	 Kocourek	 Modroočko.	
Dovedete	 si	 asi	 představit,	 jak	
nám	 za	 ty	 dva	 roky	 vyrostla	 naše	
koťátka.	 Takže	 některé	 role	 pře-
zkušujeme,	 některé	 si	 jen	 připo-
mínáme,	ale	vcelku	jsme	se	ujistili,	
že	 je	 to	 velmi	 zábavná	 pohádka,	
při	jejímž	zkoušení	se	opravdu	na-
smějeme.	 Modroočka	 máme	 hrát	
v	 listopadu	 na	 festivalu	 ve	 Vese-
lí	 nad	 Moravou,	 snad	 nám	 Covid	
zase	nepřekazí	plány.		Ale	protože	
se	nám	po	divadle	už	opravdu	hod-
ně	stýskalo,	rovnou	 jsme	se	pustili	
i	do	zkoušení	dvou	nových	komedií.	
Zatím	máme	za	sebou	první	čtené	zkoušky,	ale	z	přiložených	
fotografií	je	vidět,	že	jsme	se	už	při	čtení	pořádně	zasmáli,	tak	
snad	se	brzy	zasmějete	s	námi	i	vy.	Čeká	nás	zápletková	fraška	
„Na	správné	adrese“,	kdy	si	čtyři	dámy	z	jednoho	bytu	poda-
jí	nezávisle	na	sobě	každá	inzerát	a	čtyři	pánové	se	postupně	
na	tyto	inzeráty	dostaví.	Že	se	každý	setká	s	jinou	z	dam,	než	
za	kterou	původně	přišel,	je	nasnadě,	ale	proč	každý	z	pánů	na-
konec	skončí	v	trenýrkách,	to	vám	neprozradím.	Na	to	se	bu-
dete	muset	přijít	podívat	za	námi	do	divadla.

Druhá	čtená	zkouška	proběhla	na	klasickou	komedii	Woo-
dyho	Allena	„Zahraj	to	znovu,	Same“.		Půvabná	konverzačka	
o	chytrém	neurotikovi,	který	si	po	rozvodu	touží	najít	novou	
ženu,	přičemž	mu	vydatně	pomáhá	manželka	jeho	nejlepšího	
kamaráda,	je	také	plná	krásných	gagů	a	nečekaných	vyústění.	
Takže	my	si	teď	budeme	užívat	na	zkouškách	a	od	listopadu	se	
s	námi	můžete	potkávat	už	i	na	jevišti	při	představení.	

Andrea Helmichová

Informace z knihovny
Místní	knihovna	děkuje	za	vstřícnost	a	ochotu	při	poskytnutí	

věcných	darů	do	prázdninové	soutěže	10	a	více	knih	těmto	firmám:
•	 Květinářství	Čajkovi,
•	 Lékárna	Salvia,
•	 Potraviny	Bujákovi,
•	 PKB	paní	Krajčová.

Všem	soutěžícím	děkujeme	za	účast	v	soutěži.	Výherci	bu-
dou	kontaktováni	telefonicky	a	ceny	jim	budou	předány	při	je-
jich	návštěvě	knihovny.

Od	září	2021	má	knihovna	opět	obvyklou	půjčovní	dobu:

Pondělí 9.00 – 12.00   12.30- 17.30

Úterý      9.00 – 12.00   12.30 – 15.00

Čtvrtek 9.00 – 12.00    12.30 - 17.30

Pátek 9.00 – 12.00

Nabízíme	pro	všechny	zájemce	službu	–	obalování	knih	a	učeb-
nic.	Do	24	hodin	Vám	obalíme	jakýkoliv	formát,	včetně	atypických.

Cena	dle	velikosti:

FORMÁT CENA

A5 5,-Kč

A4 7,- Kč

Větší 10,- Kč

Také	připomínáme,	že	starší	a	nemocní	čtenáři	mohou	zdar-
ma	využít	naši	donáškovou	službu.	Knihy	a	časopisy	vám	zdarma	
doneseme	až	domů	po	předchozí	telefonické	domluvě	na	čísle	
570	990	304	nebo	603	823	942,	popřípadě	na	e-mailu		knihov-
na@onves.cz.

O	 prázdninách	 proběhla	 v	 naší	 knihovně	 revize	 knih.	 Bylo	
zkontrolováno	 celkem	 11038	 knih,	 které	 naše	 knihovna	 má	
ve	svém	fondu.	Bylo	zjištěno,	že	je	12	ztracených	exemplářů,	což	
na	knihovnu	naší	velikosti	není	moc.	Revize	probíhala	za	pomo-
ci	pracovnic	Knihovny	B.	B.	Buchlovana	v	Uh.	Hradišti	a	obec-
ního	 úřadu.	 Děkujeme	 všem	 za	 jejich	 velké	 pracovní	 nasazení.	
Díky	 tomu	byla	revize	udělána	v	krátkém	čase.	Také	děkujeme	
všem	čtenářům,	kteří	před	revizí	vyslyšeli	výzvu,	aby	si	vypůjčili	
na	prázdniny	co	nejvíce	knih.

V	naší	knihovně	jsme	se	jako	každý	rok	připojili	k	celostátní	
akci	Týden	knihoven,	která	probíhala	od	4.	do	8.	října.	Po	celý	
týden	 se	 mohli	 noví	 čtenáři	 registrovat	 na	 1	 rok	 zdarma.	 Na-
bídli	jsme	vyřazené	knihy	a	časopisy.	Prominuty	byly	upomínací	
poplatky.	Nejmenší	 čtenáři	dostali	malý	dárek	–	 časopis	nebo	
omalovánky.

Přijďte	do	knihovny!	Čeká	tu	na	vás	mnoho	zajímavých	knih	
a	časopisů,	příjemné	prostředí	v	čítárně,	4	počítače	s	přístupem	
na	 internet.	 Můžete	 využít	 barevnou	 kopírku	 a	 tiskárnu,	 také	
laminovačku	fólií.

Hana Uherková
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Folklorní osvěta: „Hodová obchůzka na druhý deň“
Ke	konci	září,	po	dvouleté	pauze,	za	níž	můžeme	vděčit	pande-

mické	situaci	se	opět	vrátilo	do	obce	hodové	veselí.	Pro	historický	
článek	o	nedávno	uskutečněné	akci	se	jeví	tento	námět	snad	jako	
nejlepší	možné	téma	do	posledního	čísla	Profilu	v	tomto	roce.	Ov-
šem	samo	o	sobě	se	jedná	o	velmi	rozsáhlou	oblast,	kterou	bohužel	
není	možné	zde	vylíčit,	tak	jak	by	bylo	třeba.	Přesto	v	tomto	obyčeji	
existuje	určitá	část,	která	rok	od	roku	čím	dál	více	bledne	až	do	za-
pomnění	a	myslím,	že	 je	potřebné	ji	znovu	připomenout	v	 jejich	
pravých	barvách.	Ještě	před	tím	než	ale	přistoupíme	k	hlavnímu	
pojednání,	 je	 nezbytné	 napravit	 omyl,	 ke	 které-
mu	došlo	v	mé	rozpravě	o	starodávných	tancích	
v	Nové	Vsi,	jež	vyšla	v	předešlém	vydání	Profilu.	
Mám	 na	 mysli	 informaci,	 týkající	 se	 ztraceného	
zpěvníku	pana	Šálka	a	 jeho	posledního	držitele,	
za	něž	jsem	označil	pana	faráře	Sládka.	Bohužel	
jsem	si	jej	nedopatřením	zaměnil	s	jeho	kolegou	
páterem	 Josefem	Botkem,	neboť	 si	 jej	 ze	 svého	
dětství	až	tak	dobře	nevybavuji.	Proto	se	za	tento	
neblahý	překlep	omlouvám.

Současné	hody	končí	pro	jejich	účastníky	dvo-
jím	způsobem.	Pro	někoho	návratem	domů	z	ne-
dělní	 dozvukové	 zábavy	 a	 pro	 někoho	 pondělní	
porcí	vývaru	v	prostorách	Bistra	u	Kusáků.	Bývaly	
však	časy,	kdy	měly	hody	úplně	jiný	způsob	zavr-
šení	a	taktéž	den.	Z	generace	hodařů,	kteří	tanco-
vali	mezi	lety	(cca)	1998–2008	a	samozřejmě	i	pře-
dešlé	starší	ročníky,	si	bezpochyby	vybavují,	že	se	
týden	 po	 hlavním	 hodovém	 víkendu	 vozil	 v	 na-
zdobeném	vozíku	či	později	dokonce	v	kárce,	be-
ran.	Tzv.	„Vození	barana“	probíhalo	formou	ob-
chůzky	po	dědině,	při	hudecké	muzice,	pokud	se	ji	
tedy	podařilo	zajistit.	Procesí	bylo	vybaveno	kasič-
kou,	do	níž	putoval	dobrovolný	příspěvek	z	domů	
vycházejících	spoluobčanů.	Ale	ani	tento	průběh	
není	našim	domovským.	V	Novoveských	hodech	
s	 právem	 se	 poprvé	 objevuje	 v	 druhé	 polovině	
70.	 let	převzetím	 již	z	dříve	zmíněných	Míkovic.	
Konec	tomuto	závěrečnému	obřadu	hodů	učinili	
přítrž	na	počátku	jednadvacátého	století	ochránci	
zvířat.	Prohlášením	tohoto	lidového	jevu	za	týrání	
zvířete	způsobili,	že	se	mnohde	obchůzka	v	tom-
to	stylu	buď	zaměnila	atrapou,	jiným	předmětem	
nebo	 se	 i	 úplně	 zrušila.	 V	 Ostrožské	 Nové	 Vsi	
vybrali	tu	třetí	možnost.	Jelikož	tehdejšímu	sesta-
vení	chasy	přišlo	cokoliv	jiného,	než	vozit	živého	
berana	 jako	 nevhodná	 alternativa.	 Od	 těch	 dob	
je	 tento	 zvyk	 nahrazen	 „Zvaním	 na	 hody“,	 kdy	
se	navštěvuje	dům	od	domu	s	propagačním	letáč-
kem	blížících	se	hodů	a	slovním	pozváním,	které	
je	 doprovázeno	 nabídkou	 „zavdání	 si	 vínem“.	
Odpověď	na	hádanku,	jak	tedy	bývaly	zakončová-
ny	hodové	tradice	kdysi	v	naší	vesnici,	je	celkem	
záludná.	Pamětníci	hodů,	které	se	podařilo	uspo-
řádat	během	třicetileté	dekády	od	r.	1940,	tvrdí,	
že	se	tradice	s	beranem	za	jejich	působení	nevyko-
návala.	Opak	potvrzují	tanečníci	hodů	až	od	roku	
1977.	Průběh	naší	původní	zvyklosti	k	ukončování	
hodových	oslav	dokládá	samotná	bible	Slovácka.	
Ve	starodávných	časech	chodívali	úterního	dopo-
ledne	 stárci	 s	 chasou	 (mužskou)	 „po	 babkách“,	
doprovázeni	dechovou	muzikou.	Přičemž	nabízeli	
přípitek	kořalky	či	 vína,	načež	za	něj	od	hospo-
dářů	obdrželi	krom	koláčku	také	malý	příspěvek	
v	podobě	obilnin.	Nastřádaný	ječmen	pak	prodali	
v	hospodě	a	za	tuto	tržbu	zaplatili	veškeré	potřeb-
né	výdaje.	Muzikanty,	máj,	jídlo,	pití	atd.	Jedinou	

spojitost,	které	měly	naše	hody	a	onen	beran,	byla	situace,	kdy	ho	
v	pondělí	pod	májem	musel	jedinou	ranou	setnout	starší	stárek	ko-
sířem	na	důkaz	své	síly	a	schopností.	Tomuto	aktu	přihlížela	celá	
chasa.	V	případě	neúspěchu	čekaly	ten	den	staršího	stárka	nemalé	
finanční	výlohy.	K	večeru	byl	beran	upečen	a	sněden.	Definitivní	
tečkou	za	Svatováclavskými	hody	v	Ostrožské	Nové	Vsi	učinil	sta-
rosta,	který	si	z	rukou	stárků	převzal	nazpět	hodové	právo,	kteréžto	
bylo	symbolem	hodů	a	zhmotněné	povolení	je	řídit	a	pořádat.

František Miklíček 
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Školní rok 1994 – 1995
Pedagogický	sbor	nastoupil	k	přípravě	školního	roku	1994/95	

dne	29.	 8.	 1994.	Činnost	byla	 zahájena	pedagogickou	poradou,	
na	níž	byli	vyučující	seznámeni	s	úkoly,	které	na	ně	během	celého	
školního	roku	94-95	budou	kladeny.	Bylo	zde	přidělení	 třídnic-
tví,	úkolů	–	funkcí	a	předmětů	podle	osnov.	ZŠ	v	prvních	ročních	
1994/95	začíná	vyučovat	podle	projektu	„Obecná	škola“.	Vyučují-
cí	prvních	tříd	byli	určeni:	Mgr.	Jitka	Šilhavá	a	Mgr.	Martin	Ilčík.

Přidělení	tříd

1. A Jitka Šilhavá 5. A Svatopluk Hofmann

1. B Martin Ilčík 5. B Marcela Křiváková

2. A Jarmila Šupková 6. A Alena Horáková

2. B Jitka Simerská 6. B Dana Hofmannová

3. A Šárka Šimůnková 7. A
Jana Melichárková, 
od 15. 5. 1995 
Běla Droščáková

3. B
Miroslava Kolmanová, 
od 19. 9 1994 do 28. 2. 
1995 Marie Muchová

7. B
Jitka Králíková, 
(Kubicová), od 6. 2. 1995 
Jana Lukešová

4. A Karel Zerzáň 8. A Marcela Schützová

4. B Helena Chytková 8. B Ludmila Dvořáková

Další	vyučující:	Blažena	Kodrlová,	Vlasta	Hanáčková,	Marta	
Novotná.

Výchovná	poradkyně:	Olga	Štochlová.
Vychovatelka	ŠD:	Dana	Botková.
Zástupce	 ředitelky:	 Jaroslav	 Němec,	 ředitelka:	 Miroslava	

Vajdíková.
Nový	školní	rok	byl	zahájen	1.	září	1994.	Žáci	se	sešli	ve	svých	

třídách	 se	 svými	 třídními	 učiteli	 a	 společně	 vyslechli	 projev	 ředi-
telky	školy,	v	němž	byli	představeni	všichni	vyučující.	Byli	přivítáni	
žáci	1.	tříd,	kteří	se	začali	vyučovat	podle	projektu	„Obecná	škola“.	
Dále	 ve	 třídách	 probíhaly	 organizační	 práce.	 Žáci	 byli	 seznámeni	
i	s	vnitřním	řádem	školy.	Pravidelné	vyučování	bylo	zahájeno	2.	září	
1994.	Změny:	Na	I.	stupni	za	paní	učitelku	Miroslavu	Kolmanovou	
vyučovala	ve	3.	B	třídě	od	19.	9.	1994	do	28.	2.	1995	paní	učitelka	
Marie	Muchová.	Na	II.	stupeň	nastoupila	6.	2.	1995	paní	učitelka	
Jana	Lukešová	místo	paní	učitelky	Jitky	Kubicové	–	MD,	15.	5.	1995	
paní	učitelka	Běla	Droščáková	místo	paní	učitelky	Jany	Melichárko-
vé	–	MD.	Novou	členkou	pedagogického	sboru	se	stala	paní	učitelka	
Jitka	Simerská.

Soutěže	a	besedy:	Žáci	se	zúčastnili	výtvarných	soutěží	„Ma-
lujeme	pohádku“	a	„Alšova	země“.	Postupně	navštěvovali	Míst-
ní	lidovou	knihovnu	v	Ostrožské	Nové	Vsi	a	besedovali	o	knize	
s	vedoucí	MLK.		Beseda	s	policií	–	„Bezpečnost	dětí	na	silnici,	
vybavení	kol“.

17.	6.	„Běh	míru“	–	zúčastnili	se	žáci	5.	tříd	se	Svatoplukem	
Hofmannem.

Recitační	soutěž	–	okrskové	kolo	v	Uh.	Ostrohu:	3.	A	Petra	
Janíková,	 Martina	 Bobková,	 3.	 B	 Hana	 Durnová,	 4.	 A	 Tereza	
Čápková,	4.	B	Lucie	Mlýnková.	Všechna	děvčata	postoupila	do	
okresního	kola.		Matematika:	byl	zaveden	seminář	z	matematiky	
pro	talentované	žáky	pátých	a	sedmých	tříd	–	vedla	Jitka	Kubico-
vá,	po	jejím	odchodu	Jana	Lukešová.

Pythagoriáda	–	5.	ročník	Petr	Nemšovský,	Kateřina	Vlková,	
6.	 ročník	 Přemysl	 Paška,	 Marek	 Mikoška	 –	 obsadili	 společně	
3.	místo.	Olympiáda	–	7.	ročník	Eva	Jurásková	–	12.	místo.

Jazyk	český:	Olympiáda	–	8.	ročník,	školní	kolo	7	žáků,	okres-
ní	kolo	Bohumila	Obdržálková	–	6.	místo.		Recitační	soutěž:	okr-
skové	kolo	v	Uh.	Ostrohu.	Monika	Mahdalová	5.	B	–	2.	místo,	
Petra	Janásová	6.	A	–	2.	místo,	Kamila	Botková	7.	B	–	2.	místo,	
všechny	postoupily	do	okresního	kola.

Soutěže	v	literárním	projevu	„Náš	svět“	se	zúčastnili	žáci	Ivo	
Mikoška	7.	B	a	Bohumila	Obdržálková	8.	B.

Zeměpis:	 Kolumbiáda	 –	 se	 zúčastnili	 Marek	 Mikoška	
6.	B	a	Dana	Šálková	7.	B.

Přírodopis:	 Olympiáda	 –	 Bohumila	 Obdržálková	 3.	 místo	
a	účast	v	oblastním	kole.

Tělesná	výchova:	Olympiáda	pro	žáky	I.	stupně	-	žáci	4.	AB,	
vybíjená	1.	místo,	R.	Straka	–	hod	kriketovým	míčkem	1.	místo,	
J.	Čambal	2.	místo,	 J.	Hlůšek	–	 skok	z	místa	3.	místo,	 J.	Čam-
bal	-	hod	kriketovým	míčkem	na	cíl	3.	místo.	Pohár	ZŠ	v	atletice:	
štafeta	děvčat	4	x	60	m	1.	místo,	Š.	Prchlíková	dálka	–	1.	místo,	
K.	Kroupová	-	800	m	2.	místo,	B.	Pašková	kriket	2.	místo.	Okresní	
kolo	v	přespolním	běhu	–	P.	Kusák	3.	místo.	Okresní	kolo	ve	stol-
ním	tenisu	–	družstvo	1.	místo,	P.	Galuška	2.	místo,	J.	Mahdalíček	
3.	místo.	Regionální	kolo	ve	stolním	tenisu	–	družstvo	1.	místo,	
P.	Galuška	2.	místo.	Okresní	přebor	v	lehké	atletice:	K.	Botková	
-	1	500	m	3.	místo,	K.	Kroupová	-	1	500	m	3.	místo,	B.	Pašková	
-	koule	3.	místo,	štafeta	4	x	60	m	3.	místo.	Pohár	rozhlasu:	dívky	
starší	6.	místo,	chlapci	starší	8.	místo.	Mikulášské	laťky	se	zúčast-
nilo	42	dětí.	Plavecké	závody:	J.	Krajča	4.	místo,	B.	Miklíčková	
5.	místo.

Německý	jazyk:	školu	reprezentovala	Adéla	Němečková	8.	B.
I.	stupeň:	uspořádání	mezitřídní	pěvecké	soutěže,	hospitace	

učitelů	na	ZŠ	Uh.	Brod	–	dramatická	výchova,	beseda	s	dětskou	
lékařkou	 MUDr.	 P.	 Navrátilovou,	 „Běh	 míru“	 žáků	 I.	 stupně,	
jízda	zručnosti	na	kolech	v	Uh.	Hradišti.

Kulturní	a	vzdělávací	pořady:	Rok	1995	je	Rokem	tolerance	
a	evropským	Rokem	ochrany	přírody.	Ve	všech	předmětech	byly	
k	těmto	tématům	uskutečněny	besedy	a	promítány	videokazety.	
22.	dubna	–	Den	Země	–	každý	vyučující	 si	organizoval	podle	
svých	představ	akce	–	např.	vycházky	do	přírody,	besedy,	video-
kazety,	třídění	hliníkového	odpadu,	...

Na	naší	škole	pracuje	velmi	dobře	ekologický	kroužek	pod	ve-
dením	Aleny	Horákové.	Mezi	úspěšné	akce	patří	mimo	jiné	finanč-
ní	sbírka	na	adopci	zvířete	v	ZOO	Lešná.	Žáci	vybrali	2	092	Kč	
a	stali	se	adoptivními	rodiči	lachtana	hřivnatého.	Dále	bylo	vybráno	
1	400	Kč	za	sponzorské	samolepky.	Ekologický	kroužek	uspořádal	
anketu	„O	škodlivosti	kouření“,	zapojil	se	do	celostátního	dětského	
projektu	„Kdo	šetří,	má	za	tři“	a	do	projektu	„Modré	z	nebe“.

Od	září	1994	pracuje	kroužek	dramatické	výchovy	pod	vede-
ním	Karla	Zerzáně,	kroužek	výtvarné	výchovy	vede	Jitka	Šilhavá,	
kroužek	 zájmové	 tělesné	 výchovy	 vede	 Martin	 Ilčík,	 kroužkem	
informatiky	 se	 zabývá	 Jarmila	 Šupková	 a	 cvičení	 s	 hudbou	 má	
na	starosti	Jitka	Simerská.

Ludmila	Dvořáková	a	Svatopluk	Hofmann	opět	se	žáky	vyro-
bili	přání	pro	nadaci	„Na	vlastních	nohou“.	Obdrželi	jsme	děkov-
ný	dopis,	ve	kterém	nám	bylo	sděleno,	že	za	přání	byly	nakoupeny	
pro	zdravotnictví	sanitky	a	zdravotnické	přístroje.	Součástí	dopisu	
byla	pozvánka	pro	Ludmilu	Dvořákovou	a	tři	žákyně	na	setkání	
do	Prahy.	Lucie	Chrástková	se	zúčastní	o	prázdninách	týdenního	
setkání	pro	nejlepší	školy	ČR	a	SR	v	Kostelci	u	Mělníka.

Jarmila	 Šupková	 a	 Šárka	 Šimůnková	 uspořádaly	 schůzku	
s	rodiči	nastupujících	prváků	a	seznámily	je	s	projektem	„Obec-
ná	škola“	a	dalšími	záležitostmi	potřebnými	pro	vstup	do	1.	tří-
dy.	Mezi	ZŠ	a	MŠ	je	velmi	dobrá	spolupráce.	

Ve	3.	a	4.	ročníku	se	v	kroužcích	vyučovalo	jazyku	anglické-
mu	–	Marcela	Křiváková,	 jazyku	německému	–	Dana	Hofma-
nnová.

Žáci	navštívili	dvě	filmová	a	dvě	divadelní	představení.
Na	Den	dětí	jsme	uspořádali	ve	spolupráci	s	podnikem	Pís-

kovny	 a	 štěrkovny	 Ostrožská	 Nová	 Ves	 karneval	 na	 místním	
koupališti.	

Ledovou	plochu	v	Uh.	Ostrohu	využívali	žáci	v	hodinách	tě-
lesné	výchovy	–	financoval	OÚ.	

Žáci	se	zúčastnili	vánočního	koncertu,	diskoték	a	karnevalu,	
které	zorganizovali	ve	svém	volném	čase	učitelé.
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V	lednu	se	konal	ples	SRPŠ,	který	byl	velmi	pěkný	s	bohatou	
tombolou	 a	 početnou	 účastí	 veřejnosti.	 Všem	 rodičům	 a	 učite-
lům,	kteří	se	na	plese	podíleli,	patří	velký	dík.	Výtěžek	byl	věnován	
dětem.	Žáci	sedmých	tříd	se	zúčastnili	lyžařského	kurzu	na	Ram-
zové,	kde	pod	vedením	zkušených	 instruktorů	udělali	obrovský	
pokrok	ve	svých	lyžařských	dovednostech.	SRPŠ	uhradilo	dětem	
náklady	na	vleky	a	na	cestovné	na	lyžařský	kurz	ve	výši	12	000	Kč.	
Dále	financovalo	videoskříň,	magnetofonové	kazety	apod.

V	 lednu	 se	konal	 zápis	dětí	do	prvních	 tříd.	Zapsáno	bylo	
51	dětí.	Školní	docházku	zahájí	42	dětí.	Rodiče	9	dětí	požádali	
o	odklad	školní	docházky.	Dárky	pro	děti	vyrobili	žáci	ŠD.

Na	Den	učitelů	všem	zaměstnancům	ZŠ	poděkovali	zástupci	
výboru	SRPŠ,	starosta	obce	Josef	Pavlačka	a	zástupkyně	staros-
ty	Anna	Vymazalová.

V	 tomto	 školním	 roce	 byl	 zahájen	 pitný	 režim.	 Dana	 Bot-
ková	nabízí	dětem	ovocné	šťávy,	jogurty	apod.	Děti	jsou	velmi	
spokojené.

Do	 soutěže	 „Rozvoj	 okresního	 školství“	 byly	 podány	 tři	 pro-
jekty.	 Projekt	 jazyková	 laboratoř	 –	 Dana	 Hofmannová,	 Projekt	
učebny	informatiky	–	Jaroslav	Němec	a	Projekt	dramatická	výcho-
va	–	Karel	Zerzáň,	jeho	projekt	vyhrál	a	bude	realizován.	Věříme,	
že	v	příštím	roce	budou	realizovány	další.	Paní	učitelky	a	páni	uči-
telé	I.	stupně	uspořádali	„Den	otevřených	dveří“.	Každý	z	rodičů	
se	mohl	podívat	na	výuku	jednotlivých	předmětů.	Jitka	Simerská	
se	žáky	2.	B	předvedla	ukázkovou	práci	s	LEGEM	v	matematice,	
jazyce	českém	a	v	přírodovědě.	Lego	jsme	obdrželi	od	ŠÚ.

Zúčastnili	jsme	se	oslav	50.	výročí	ukončení	II.	světové	války	
písněmi,	básněmi	a	proslovem	o	osvobození	Uherskohradišťska.

Paní	 učitelky	 a	 páni	 učitelé	 se	 setkají	 na	 Dnech	 pedagogů	
v	Uh.	Brodě,	kde	budou	hodnotit	dva	roky	projektu	„Obecná	
škola“	(červenec	1995).

Sběry:	pedagogický	sbor	se	žáky	zorganizoval	sběr	odpado-
vých	surovin,	léčivých	bylin	a	pomerančové	kůry.	Finanční	ob-
nosy	jsou	věnovány	na	pomůcky	a	kulturní	akce.

Umístění	žáků:	Z	8.AB	vychází	40	žáků.	Přihlášky	na	střed-
ní	 školy	a	učební	obory	podalo	36	žáků.	Přijato	bylo	33	žáků,	
3	nepřijati.	Na	jazykovou	školu	do	Uh.	Hradiště	byli	přijati	Eva	
Stránská	a	Jaroslav	Hlůšek.	Na	sportovní	školu	do	Uh.	Hradiště	
odchází	Bronislav	Šálek,	Josef	Jurásek	a	Radim	Straka.

Výsledky klasifikace I. pololetí II. pololetí

Počet žáků 336 335

Prospělo s vyznamenáním (5. –  8. ročník)   55   54

Prospělo (1. – 8. ročník) 279 275

Neprospělo      3      5

Pochvala      4    42

Napomenutí třídního učitele      6      1

Důtka třídního učitele      7    11

Důtka ředitelky školy      2      6

2. stupeň z chování      2      1

3. stupeň z chování      0      0

Poděkování:	 Ředitelka	 školy	 děkuje	 všem	 pracovníkům	 ZŠ	
a	oceňuje	práci	pedagogického	sboru.	Škola	má	stále	dobrou	úro-
veň,	což	se	projevuje	ve	vyučovacích	výsledcích	ve	všech	ročnících.	
Jejich	dobrá	práce	je	vidět	i	v	přijímání	dětí	na	školy,	v	soutěžích	
a	na	olympiádách.

Ředitelství	školy	děkuje	obecnímu	úřadu,	ŠÚ,	ČŠI	za	pod-
poru	a	spolupráci.

Opravy:	Ve	školním	roce	1994/95	byla	provedena	elektroinsta-
lace	dílen,	opravena	podlaha	ve	třídě	3.	B	a	ve	sborovně	na	I.	stup-
ni,	byly	ušity	nové	potahy	na	křesla	a	židle,	zakoupeny	nové	závěsy	
a	záclony	pro	kabinety,	namontovány	mříže	u	 šaten	na	II.	 stupni,	
položeno	PVC	v	učebně	Vv,	3.	B	a	sborovně,	opraven	vodovodní	
rozvod,	vyměněny	umyvadla	a	pisoáry,	zakoupena	nová	lednička	pro	
sborovnu	II.	stupně,	provedeny	nátěry	tabulí	a	další	menší	opravy.

Děkujeme	všem	podnikatelům	a	firmám	za	finanční	pomoc	
a	 za	dárky.	Děkujeme	všem	rodičům,	hlavně	výboru	SRPŠ	za	
velmi	dobrou	spolupráci.	Přáním	pedagogického	sboru	je	ještě	
více	spolupracovat	se	všemi	rodiči	při	výchově	a	vzdělávání	dětí.

Přejeme	 všem	 krásnou	 dovolenou,	 načerpání	 nových	 sil	
a	především	slunné	prázdniny.

Ředitelka školy Miroslava Vajdíková 
Zapsala Miroslava Vajdíková 

Ze školní kroniky vypsala Miroslava Vajdíková

1994–1995 1. A
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1994–1995 1. B

1994–1995 8. A
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1994–1995 8. B

1994–1995 učitelský sbor
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Procházka po hřbitově aneb Sochař
Novovešťané	byli	obdařeni	výmluvným	jazykem,	o	čemž	svěd-

čí	nejen	naše	každodenní	zkušenost,	ale	 i	oblasti,	ve	kterých	se	
mnozí	 uplatnili.	 Nelze	 jim	 upřít	 zručnost	 a	 pracovitost,	 někteří	
měli	 technické	nadání,	 jak	 svědčí	přehledy	dávných	vysokoško-
láků	ještě	z	dob	starého	mocnářství.	Byl	jim	vlastní	smysl	pro	es-
tetiku,	to	dokládají	nejen	novoveské	kraslice	a	kroj.	Jeden	Novo-
vešťan	vynikl	ve	zvláštním	a	náročném	odvětví	výtvarného	umění,	
v	kamenosochařství.	Byl	to	Jaroslav	Foltýn	a	jeho	hrob	je	téměř	
v	rohu	při	zadní	hřbitovní	zdi.

Jaroslavův	otec	Michal	Foltýn	pocházel	z	Ratíškovic,	kde	se	
narodil	 v	 roce	 1859.	 Pracoval	 v	 panských	 dvorech	 na	 různých	
místech	a	dostal	se	i	na	lichtenštejnský	dvůr	v	Ostrožské	Nové	
Vsi,	kde	byl	zaměstnán	jako	švýcar,	což	byl	původně	sýrař,	teh-
dy	 už	 spíše	 dohlížel	 na	 mléčnou	 produkci	 na	 statku	 a	 staral	
se	i	o	býky.	Byl	dvakrát	ženatý,	podruhé	se	oženil	v	roce	1905	
v	Drnholci	s	Annou	Zezulovou,	o	třiadvacet	let	mladší	dívkou	
ze	Strážnice.	Z	obou	manželství	byla	řada	dětí,	snad	deset,	mezi	
nimi	i	Jaroslav,	který	přišel	na	svět	v	novoveském	dvoře,	tedy	na	
čísle	40,	dne	9.	března	1911.	Když	otec	odešel	do	penze,	pronajal	
si	byt	v	domě	čp.	314	vedle	novoveské	 fary,	což	byla	polovina	
starého	a	nyní	rozděleného	gruntu	čp.	153,	dnes	na	tomto	místě	
stojí	obchodní	dům.

Jaroslav	 se	 vyučil	 kameníkem,	 zřejmě	 ve	 Strážnici	 u	 tamní-
ho	sochaře	Karla	Anděla	(1896	–	1967)	a	zde	i	pracoval.	Mnoho	
nevíme	o	 jeho	práci	ve	Vídni,	kde	byl	nuceně	v	době	okupace.	
Když	Jan	Antonín	Baťa	v	roce	1939	založil	ve	Zlíně	Školu	umění	
a	sochařský	obor	byl	svěřen	Vincenci	Makovskému	(1900	–	1966),	
přednímu	českému	sochaři	poloviny	20.	století	a	pozdějšímu	ná-
rodnímu	umělci,	podařilo	se	Jaroslavu	Foltýnovi	dostat	na	tuto	
školu	a	pracovat	po	Makovského	boku.	Po	válce	odešel	Makovský	
do	Brna,	Foltýn	zůstal	ve	Zlíně	a	v	roce	1952	přešel	na	nově	zalo-
ženou	Umělecko-průmyslovou	školu	v	Uherském	Hradišti,	která	
byla	pokračováním	školy	zlínské.	Zde	pracoval	po	boku	kunovic-
kého	rodáka	a	později	předního	slováckého	sochaře	Jana	Habar-
ty	(1919	–	1989).	Foltýn	byl	vyučený	kamenosochař,	nepouštěl	se	
do	vlastní	tvorby,	ale	realizoval	projekty	druhých,	například	Ma-
kovského	bustu	Masaryka	a	pomník	padlých	v	Ostrožské	Nové	
Vsi,	později	zde	i	pomník	Julia	Fučíka.	Vytvářel	reliéfy	na	budovu	
Státní	banky	v	Bratislavě,	pomník	padlých	v	Luhačovicích,	sochu	
šimpanze	na	Expo	v	Montrealu	a	nepočítaně	dalších	děl.	Na	UM-
PRUM	byl	odborným	učitelem,	měl	svůj	velký	ateliér,	studenty	
učil	přenášet	návrh	provedený	na	papíru	do	kamene.

Pracoval	 především	 s	 pískovcem,	 ale	 třeba	 zmíněná	 socha	
šimpanze	byla	z	bílého	mramoru.	Neustálá	práce	v	pískovcovém	
prachu	se	pak	těžce	podepsala	na	jeho	zdraví.

Své	 rodné	obci	 zůstával	 věrný	 celý	 život.	 29.	dubna	1944	 se	
v	 novoveském	 kostele	 oženil	 s	 Kateřinou	 Kusákovou	 (1919	
-	1961),	 selskou	dívkou	z	 čp.	132,	která	však	vystudovala	velmi	
úspěšně	uherskohradišťské	gymnázium	a	připravovala	se	na	uči-
telské	povolání	na	univerzitě	v	Brně,	ale	díky	uzavření	vysokých	
škol	nemohla	studia	dokončit.	Napřed	našla	práci	v	místní	mlé-
kárně,	později	v	lázních,	nakonec	na	místním	národním	výboru.	
S	manželem	stavěla	dům	čp.	735,	do	kterého	se	v	roce	1959	na-
stěhovali,	věnovala	se	výchově	dcery	Jaroslavy	a	syna	Petra.	Jaro-
slav	přes	náročnou	práci	byl	dobrým	manželem	a	tatínkem,	vždy	
klidný,	třebaže	mu	nechybělo	stresových	situací.	Stále	se	vzdělá-
val	v	historii	umění,	vůbec	měl	rád	historickou	literaturu,	měl	rád	
hudbu,	miloval	píseň	Sedí	sokol	na	javory	v	podání	Jarmily	Šulá-
kové.	Jeho	oblíbenou	zábavou	byly	karty,	pravidelně	hrával	v	ne-
děli	 taroky	s	panem	farářem	Holubem,	varhaníkem	Zalubilem,	
ale	také	pekařem	Botkem	a	řezníkem	Karlem	Kusákem.

Po	smrti	manželky	v	množství	dřiny	ve	škole	i	doma	nakonec	
dostal	 rakovinu.	 Podlehl	 jí	 26.	 června	 1973,	 tak	 jako	 jeho	 žena	
Kateřina,	přežil	ji	o	dvanáct	let.	Mají	společné	místo	věčného	od-
počinku	na	novoveském	hřbitově.

Vladimír Teťhal

Jaroslav Foltýn

Busta Julia Fučíka patří mezi Foltýnova díla
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Ze staré Nové Vsi a Chylic
O	historii	naší	obce	čteme	to,	co	už	bylo	napsáno,	nebo	pátráme	po	tom,	co	ještě	napsáno	nebylo,	o	čem	ještě	nevíme.	Vzácnou	

pokladnicí	informací	všeho	druhu	jsou	digitální	knihovny.	Byla	by	škoda	nevyužít	možnosti	zalistovat	např.	v	novinách	z	19.	století	
a	nepřečíst	si,	co	se	tehdy	psalo	o	Nové	Vsi	a	Chylicích.

Nasbíraného	materiálu	je	velké	množství,	stačilo	by	to	na	další	obecní	kroniku,	ale	na	stránkách	Profilu,	v	této	nepravidelné	rubrice,	
budete	číst	jen	namátkově	vybrané	„střípky“	ze	života	našich	předků.	Články	z	novin	a	časopisů	nelze	přepisovat	doslovně,	protože	se	
v	nich	vyskytují	různé	detaily	bez	dalšího	vysvětlení,	kterým	porozumí	jen	ten,	kdo	zná	souvislosti.	Další	překážkou	je	tehdejší	mluvnic-
ká	stavba	věty,	tolik	odlišná	od	té	dnešní.	Takže	většinou	půjde	o	„převyprávění“	daného	obsahu,	ale	s	tím,	že	bude	striktně	zachována	
podstata	toho,	co	chtěl	pisatel	sdělit.	Citaci	z	obsahu	pozná	čtenář	podle	toho,	že	je	v	uvozovkách,	psaná	kurzívou.

1871 – Novoveští střelci
Neznámý autor z Ostrožského Předměstí ve svém příspěvku „Obraz o společenských poměrech tohoto okolí“ méně chválí a více kriti-

zuje poměry v posledních letech na Předměstí, v Uherském Ostrohu, v Milokošti, Blatnici či Hluku. Snáší se tam kritika i na Novou Ves.

Ludmila Nešporová

Pisatel	 si	 klade	otázku:	„A co po tyto roky pro obec prospěšného 
zařídilo zjednané či propité představenstvo občanů novoveských?“

O	co	tehdy	šlo?	Když	několik	novoveských	honby	milovných	ob-
čanů	převzalo	 v	 roce	1870	 na	obecním	poli	honitbu,	mnozí	 z	okolí	
to	 chválili	 a	 i	 jinde	 je	 chtěli	 následovat,	 aby	 si	 prý	 obecní	 majetek	
občané	sami	podrželi	ve	svých	rukou.	To	ale	byl	prý	„kocourkovský	
kousek“.	Kromě	těch	několika	oprávněných	si	mohli	opatřit	střelnou	
zbraň	 i	 ostatní	 mladší	 občané.	 V	 Uherském	 Ostrohu	 zemřel	 před-
tím	jeden	znamenitý	střelec,	po	němž	se	v	dražbě	prodávalo	mnoho	
pušek.	Údajně	se	přidal	i	leckdo	potajmu,	aby	se	výhodně	zbavil	své	
staré	zbraně.	To	vše	nejvíce	rozebrali	Novovešťané.	Tímto	způsobem	
se	v	Nové	Vsi	„všecko dostalo do zbraně“.	Mladší	sousedé,	hospodáři	
a	chasníci	měli	aspoň	po	jedné.

Všeobecně	se	stále	hlasitěji	ozývalo	přání,	aby	každý	muž	z	lidu,	
zvláště	mladý,	ovládal	zákonem	povolenou	zbraň,	protože	se	mu	to	
bude	hodit	na	vojně.	V	této	době	se	také	začínaly	zakládat	střelecké	
spolky.

V	celé	Nové	Vsi	nastalo	cvičení	s	puškami.	V	každém	domě,	kde	
měli	nějakého	nového	střelce,	se	místo	terče	střílelo	do	vrat	u	stodoly.	
V	dědině	nezůstala	ani	jedna	vrata	celá	a	kdo	šel	kolem,	nebyl	si	svým	
životem	jist.	Na	hon	si	vycházel	kdy	kdo	chtěl,	třebaže	neměl	opráv-
nění,	a	vlastním	majitelům	honby	působil	škodu	i	tehdy,	když	„ušáci 
polní byli skotni“.	Přibývalo	pytláků	a	 v	dědině	údajně	postřílel	psy	
a	holuby	jeden	druhému.	A	tak	se	stalo,	že	pachtýřům	byla	honitba	
úředně	odňata.

Dne	24.	května	1871	se	na	hejtmanství	v	Uherském	Hradišti	od-
bývala	nová	dražba	a	honitba	připadla	nové	společnosti,	v	jejímž	čele	
stála	sama	„obecní hlava“.

„Jsme ale v sousedstvu velmi žádostivi, jak tito noví střelci, když po-
dle své žádosti se takto vyšinuli navrch, nyní sami se zachovají, aby zdej-
šímu rolnictvu chlapcovskými kousky nestrojili posměchu a tím i před 
úřady v domáhání se o svá práva jim nebyli na úkor.“

Zdroj:
Moravská	orlice,	23.	6.	1871,	str.	3
(www.digitalniknihovna.cz/mzk)

Poznámka: „obecní hlava“	–	to	byl	František	Nedbal,	v	té	době	starosta	
v	Nové	Vsi	(to	je	prokázáno).	A	protože	se	dosud	o	tomto	starostovi	
málo	ví,	tak	se	s	ním	více	seznámíme	někdy	příště.

V té době byla velmi oblíbená tzv. lefoška, dvouhlavňová 
lovecká puška.
Moravská Slovač, 27. září 1884,
příloha k č. 2, str. 10
(www.digitalniknihovna.cz/vkol)

Lefoška, vyrobená do roku 1890.
(www.rehak-lov.com)
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Sekundice Martina Marka, novoveského faráře
Příspěvek k 150. výročí jeho úmrtí

Martin	Marek	byl	významnou	osobností	naší	farnosti.	Narodil	se	1.	listopadu	1795	ve	Stínavě	na	Prostějovsku.	Na	kněze	byl	
vysvěcen	23.	září	1820.	Do	Nové	Vsi	přišel	v	roce	1847	jako	lokální	kaplan.	Jeho	zásluhou	byla	dne	26.	července	1855	povýšena	Nová	
Ves	na	farnost.	Novoveským	farářem	se	stal	19.	září	téhož	roku.	Prožil	zde	polovinu	svého	kněžského	života.	Ke	konci	už	byl	slabý	
a	nemocný,	ale	přesto	se	dožil	své	sekundice:	tak	jako	primice	(prvotiny)	se	jmenuje	první	mše	svatá,	kterou	slouží	nově	vysvěcený	
kněz,	tak	sekundice	(druhotiny)	je	mše	svatá,	nazývána	též	„zlatá“,	kterou	slouží	po	padesáti	letech.	

V	 neděli,	 9.	 října	 1870,	 se	 v	 Nové	 Vsi	
konala	 velkolepá	 dvojí	 oslava,	 kterou	 lze	
určitě	počítat	mezi	ty	vzácné.	Farář	Martin	
Marek	 slavil	 50.	 výročí	 vysvěcení	 na	 kně-
ze	a	současně	 i	povýšení	na	konzistorního	
radu.	Tento	titul	získal	v	září	tohoto	roku.

Na	 slavnosti	 se	 sešlo	 mnoho	 hostů	
zblízka	 i	zdaleka,	duchovních	 i	světských.	
Nejvýznamnějším	 hostem	 však	 byl	 Jind-
řich	Stašek,	hejtman	okresu	Uherské	Hra-
diště,	který	zde	zastupoval	císaře	Františka	
Josefa	I.,	a	jehož	jménem	předal	novoves-
kému	faráři	a	konzistornímu	radovi	Zlatý	
záslužný	kříž	s	korunou.	V	posloupnosti	tohoto	druhu	záslužných	křížů,	zlatých	i	stříbrných,	byl	
tento	nejcennější.

Ve	svém	projevu,	který	přednesl	„v moravštině“,	zdůraznil	hejtman	Stašek	jubilantovy	zásluhy.	
Z	jeho	mládí	zmínil	zejména	skutečnost,	že	v	době	napoleonských	válek	musel	jako	student	filoso-
fie	přerušit	studia,	neboť	byl	povolán	do	armády.	V	letech	1813–1814	se	zúčastnil	válečných	tažení	
a	poblíž	Štrasburku	byl	raněn.	Za	účast	v	bojích	byl	vyznamenán	Dělovým	křížem	(Kanonenkreuz).	
Napoleonské	války	skončily	porážkou	Napoleona	I.	v	bitvě	u	Waterloo	18.	června	1815,	ale	Martin	
byl	z	armády	propuštěn	až	v	roce	1817.	Do	civilu	odcházel	v	hodnosti	šikovatele	(Feldwebel)	od	čes-
kého	pěšího	pluku	č.	15,	jehož	majitelem	byl	Anton	von	Zach.	Tak	se	po	několika	letech	vrací	domů,	
aby	pokračoval	ve	studiích	a	stal	se	knězem.

Po	projevu	hejtmana	Staška	a	děkovných	slovech	starého	faráře,	která	pronášel	pohnutým	hla-
sem,	zahrála	novoveská	kapela	národní	císařskou	hymnu	zvanou	též	lidová	hymna.

Začátek	oslav	se	odehrával	s	největší	pravděpodobností	před	farou.	V	průvodu	se	pak	všichni	vyda-
li	ke	kostelu.	Na	koních	jeli	dragouni	od	dragounského	pluku	č.	14	(právě	byli	ubytovaní	v	Nové	Vsi),	
aby	vzdali	hold	svému	někdejšímu	druhovi	ve	zbrani.	Velkolepý	pohled	však	byl	především	na	skvělé	
banderium,	složené	ze	šedesáti	mladých	sedláků	z	Nové	Vsi	a	Chylic,	kteří	jeli	na	bílých	koních.

Ve	farním	kostele	sv.	Václava	odsloužil	jubilant	svoji	„zlatou“	mši	svatou,	jejíž	hudební	okra-
sou	byl	Ambrosiánský	chvalozpěv,	začínající	slovy	„Tebe	Bože	chválíme“	(Te	deum	laudamus).

Po	skončení	bohoslužby	se	průvod	přesunul	na	faru,	kde	oslavenec	přijal	mnohočetná	blahopřá-
ní.	Následovala	veselá	a	ničím	nerušená	hostina.	Provolávala	se	sláva	císaři	i	jubilantovi.	Novoveské-
mu	faráři	se	dostalo	nesčetných	projevů	úcty,	lásky	a	vděčnosti.

Hosté	 se	 rozcházeli	 s	přáním,	 ať	 si	 ctihodný,	obecně	vážený	pan	 farář,	 i	 nadále	užívá	 radosti	
ze	zaslouženého	nejvyššího	ocenění.

Rok	 poté,	 dne	 26.	 září	 1871,	 zemřel	 Martin	 Marek	 na	 sešlost	 stářím	 ve	 věku	 nedožitých	
76	let.	Zaopatřil	i	pochoval	jej	novoveský	kooperátor	Jan	Petr.	Je	však	zajímavé,	a	také	zaráže-
jící,	že	zatímco	rok	předtím	se	zúčastnilo	jeho	oslavy	i	mše	svaté	několik	kněží	výše	postavených	
než	kooperátor,	nenašel	se	při	jeho	úmrtí	žádný,	který	by	novoveského	faráře	a	konzistorního	
radu	pohřbil.

Zdroje:
Brünner	Zeitung,	24.	10.	1870,	č.	247	(Brünner	Morgenpost),	str.	997
Kniha	úmrtí	–	Nová	Ves	–	Zemřelí:	1856–1907
O	 faráři	Markovi	 se	můžete	 více	dočíst	 v	knize	Ostrožská	Nová	Ves,	 z	dějin	Nové	Vsi	 a	Chylic,	
na	str.	169–171	(Obec	2001),	kterou	má	určitě	většina	našich	domácností	ve	své	knihovně.

Tzv. Dělový kříž (Kanonenkreuz, oficiálně Armeekreuz)	–	rakouské	vyznamenání	udělované	císařem	
Františkem	I.	 v	 letech	1813–1814	vojákům	za	účast	 v	bojích	proti	Napoleonovi,	na	 stuze	 s	 černými	
a	žlutými	pruhy.	Původně	se	mělo	jednat	o	vyznamenání	za	účast	v	bitvě	u	Lipska	(16.–19.		října	1813),	
proto	bývá	někdy	nazýván	Lipský	kříž,	později	však	byl	význam	rozšířen	na	celé	válečné	tažení.	Název	dělový	kříž	je	odvozen	od	toho,	
že	materiál	na	vyznamenání	pocházel	z	roztavených	francouzských	děl.
Rakouský Zlatý záslužný kříž s korunou –	udělovaný	císařem	Františkem	Josefem	I.	za	všeobecné	zásluhy	o	panovníka	a	monarchii,	za	
dlouholetou	veřejnou	službu	či	zvláštní	zásluhy	o	obecné	blaho.	V	letech	1850–1914	na	červené	stuze,	výlučně	za	nebojové	zásluhy.

Ludmila Nešporová

Morawské nowiny, 4. října 1870, str. 1
(www.digitalniknihovna.cz/vkol)

Dělový kříž (Kanonenkreuz)
(cs.wikipedia.org/wiki)

Zlatý záslužný kříž s korunou
(cs.wikipedia.org/wiki)
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Novoveská stopa 
na Mistrovství Evropy 2020

Psala	 se	 neděle	 27.	 6.	 2021	 a	 ve	 večerním	 osmifinálovém	
utkání	ME	ve	fotbale	proti	Nizozemsku	v	Budapešti	došlo	k	his-
torickému	okamžiku	v	životě	mladíka,	který	začínal	s	 fotbalem	
v	Ostrožské	Nové	Vsi.	V	92.	minutě	vystřídal	Antonína	Baráka	
a	pět	minut	si	zahrál	velké	fotbalové	utkání.	Ano,	řeč	je	o	Micha-
lovi	Sadílkovi,	který	se	dostal	zásluhou	skvělých	výkonů	v	dresu	
Slovanu	Liberec	do	nominace	trenéra	Šilhavého	pro	mistrovství	
Evropy	 dospělých.	 Trochu	 symbolicky	 k	 tomu	 došlo	 proti	 hrá-
čům	Nizozemska,	ve	kterém	od	šestnácti	let	působí	v	klubu	PSV	
Eindhoven.	Naši	reprezentanti	se	postarali	vítězstvím	2:0	o	vel-
ké	překvapení	a	úspěch	českého	fotbalu.	Michal	se	od	té	doby	
pravidelně	 účastní	 reprezentačních	 srazů	 a	 v	 současné	 době	 je	
členem	reprezentace	v	kvalifikačních	bojích	o	mistrovství	 světa	
2022,	které	se	uskuteční	v	Kataru.	Svůj	debut	v	seniorské	repre-
zentaci	zažil	4.	června	v	přípravném	utkání	před	ME	s	Itálií,	které	
naše	reprezentace	prohrála	0:4.	Na	klubové	úrovni	momentálně	
z	PSV	Einhoven	hostuje	v	nizozemském	FC	Twente.	

Pokud	 je	 řeč	o	Michalovi,	nemůžeme	opomenout	neméně	
úspěšného	odchovance	novoveského	fotbalu	–	Michalova	brat-
ra	Lukáše.	Lukáš	je	strůjcem	hry	a	nejproduktivnějším	hráčem	
1.FC	 Slovácko	 minulé	 sezóny.	 Po	 historicky	 nejlepším	 umíst-
nění	 1.FC	 Slovácka	 v	 lize	 (čtvrté	 místo),	 si	 zahrál	 dvě	 utkání	
v	Evropské	konferenční	lize.	

Marek Tvrdoň

Po desetiměsíčním půstu 
konečně soutěžíme

Tak	dlouho	trval	zákaz	sportování	–	soutěžení,	až	se	po	osmi	
měsících	po	říjnovém	stopu	vládní	činovníci	rozhodli	dát	orga-
nizovanému	sportu	zelenou.	Po	dvouměsíční	přípravě	tak	naši	
fotbalisti	mohli	znovu	zahájit	své	soutěže.	

Naše	vlajková	loď	–	družstvo	mužů	pod	vedením	dvojice	Martin	
Voráč	a	Rostislav	Kreisl	nastupovalo	do	krajské	soutěže	1.B	třídy	
skupiny	C	s	cílem	obhájit	umístění	ze	čtvrté	příčky	z	nedohraného	
minulého	soutěžního	ročníku.	Soutěž	však	začala	rozpačitě,	ales-
poň	co	se	týče	výsledků.	Po	pátém	odehraném	kole	získalo	mužstvo	
pouze	1	bod	za	remízu	1:1	se	Slavkovem,	což	znamenalo	průběžné	
13.	(předposlední)	místo	v	tabulce	soutěže,	kterou	uzavíralo	bezbo-
dové	družstvo	Uherského	Ostrohu.	Výsledky	většiny	odehraných	
utkání	přitom	neodpovídaly	předvedené	hře	–	družstvo	se	trápilo	
s	koncovkou,	to	se	však	zlomilo	v	šestém	utkání	s	favorizovaným	
družstvem	 ze	 Zdounek	 a	 výsledek	 6:1	 byl	 konečně	 odpovídající.	
V	následných	 třech	utkání	 se	naplno	bodovalo	a	 rázem	se	muži	
posunuli	 na	 šesté	 místo	 v	 tabulce	 soutěže.	 Za	 zmínku	 stojí	 sku-
tečnost,	kdy	v	zatím	posledním	odehraném	utkání	s	Tlumačovem,	
podal	pomocnou	spíše	nohu	než	ruku	Radek	Zálešák	starší,	který	
před	začátkem	soutěže	ukončil	činnost	na	postu	hrajícího	vedoucí-
ho	družstva.	K	tomuto	utkání	vlivem	množství	omluvenek	ze	zdra-
votních	důvodů	družstvo	nastupovalo	právě	s	Radkem	v	základní	
sestavě	a	náhradníky	byly	oba	trenéři.	Radkovi	tak	bylo	umožněno	
odehrát	soutěžní	utkání	spolu	se	svými	syny	Radkem	a	Martinem,	
kteří	se	pod	vítězství	4:1	podepsali	každý	jednou	brankou.

Jak	už	bylo	v	minulosti	popsáno,	jsme	momentálně	bez	druž-
stva	dorostu,	i	když	dorostence	stále	máme.	Pro	ukončení	čin-
nosti	několika	hráčů	bylo	na	základě	spolupráce	se	sousedním	
Uherským	 Ostrohem	 vytvořeno	 společné	 družstvo,	 v	 němž	
máme	5	členné	zastoupení.	Toto	družstvo	po	šesti	odehraných	
utkání	obsazuje	s	16	body	a	zápasem	k	dobru	druhé	místo	okres-
ního	přeboru.

S	nedostatkem	mladých	hráčů	se	potýkáme	v	družstvu	žáků,	
jež	hraje	soutěž,	která	se	hraje	na	šířku	hřiště	s	počtem	sedmi	

hráčů	v	poli	a	brankářem.	Družstvo	pod	vedením	trenéra	Lu-
káše	Franty	a	vedoucího	Dalimila	Hyky	zatím	v	okresní	soutěži	
nedokázalo	bodovat	a	setrvává	na	posledním	-	devátém		místě	
tabulky	soutěže.

Asi	největší	radost	nám	přináší	nejmladší	benjamínci	klubu	–	
družstva	přípravek.	Na	tři	desítky	kluků	se	každé	pondělí	a	čtvr-
tek	prohání	pod	vedením	čtveřice	trenérů	Iva	Bedřicha,	Lukáše	
Franty,	 Petra	 Svobody	 a	 Romana	 Štefaníka	 po	 travnaté	 ploše	
našeho	hřiště.	O	víkendu	pak	nastupují	v	soutěži,	jejíž	výsledky	
se	z	výchovných	důvodů	nezapočítávají.	Po	narůstajícím	zájmu	
zejména	 těch	 nejmladších	 hochů	 bylo	 vytvořeno	 ke	 stávajícím	
starší	a	mladší	přípravce	i	družstvo	minipřípravky.	Výsledky	jsou	
střídavé,	ale	jak	už	bylo	poznamenáno	–	nejsou	důležité.	Věří-
me,	že	se	v	nejbližší	době	podaří	odstranit	problémy	s	počtem	
hráčů	žáků	a	dojde	k	návratu	do	soutěže	s	počtem	umožňujícím	
hrát	na	celé	hřiště.

Při	pohledu	na	současnou	epidemiologickou	situaci	v	zemi	
nás	 trochu	mrazí,	ale	snad	se	 tato	situace	ustálí	a	nebudou	se	
opakovat	loňská	opatření	a	soutěže	a	hlavně	činnost	sportovců	
bude	probíhat	bez	jakýchkoliv	omezení.

Marek Tvrdoň

Zálešáci – zleva Martin, Radek starší a Radek mladší

Michal Sadílek
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Novinky v gymnastice
Zdravím	všechny	čtenáře	Profilu	a	jsem	ráda,	že	Vám	můžu	

sdělit	pár	skvělých	novinek.	
Začala	bych	od	začátku	a	to	tím,	jak	jsem	psala	v	minulém	

vydání	Profilu	o	náboru	nových	gymnastických	nadějí	do	spor-
tovní	gymnastiky.	

13.	září	jsme	měli	nábor	a	musím	říct,	že	jsem	byla	mile	pře-
kvapená,	kolik	holčiček	k	nám	zavítalo.	Nepamatuji	si	rok,	kdy	
byla	tak	hojná	účast.	Jsme	velmi	rádi,	že	k	nám	do	klubu	zavítalo	
tolik	nových	tváří	a	doufáme,	že	se	jim	u	nás	bude	dařit	a	vycho-
váme	z	nich	další	dekádu	výborných	gymnastek.	

Další	 zpráva,	 kterou	 bych	 Vám	 čtenářům	 chtěla	 sdělit,	 se	
týká	prvního	závodu	letošní	sezony.

První	 závod	 v	 této	 sezoně	 jsme	 vyjeli	 do	 Krajského	 města	
Zlín,	kde	nás	hostila	Gymnastika	Zlín.	Odtud	si	naše	gymnastky	
odvezly	tři	medaile	-	jednu	zlatou,	dvě	stříbrné	a	jednu	bronzo-
vou.	1.	místo	si	vybojovala	Anna	Mikošková,	2.	místo	si	odvezla	
Rosálie	Ondrová	a	Ester	Hanzová	a	3.	místo	si	vybojovala	Ro-
zárie	Kordulová.	Holkám	velmi	gratulujeme	a	přejeme	mnoho	
dalších	medailí	v	následujících	závodech.	

Holky	se	momentálně	připravují	na	MČR,	které	se	uskuteční	
v	Praze	15.	-	17.	10.	2021.	Z	našeho	klubu	se	zúčastní	4	holky.	
Doufáme,	že	se	 jim	závod	povede	a	odvedou	práci,	na	kterou	
budou	hrdé.	

Kamila Hastíková

Úspěšné léto kanoistů
Ve	velkém	zápřahu	byli	rychlostní	kanoisté	od	konce	školní-

ho	roku	až	po	Svatováclavské	hody	s	právem.	První	dva	prázd-
ninové	týdny	naplnilo	již	tradiční,	předrepublikové	soustředění	
u	hradu	Zvíkova,	kde	pádlující	TJ	ONV	trénují	společně	s	Pro-
sportem	Sezemice	od	roku	2004.

Přelom	července	a	srpna	patřil	čtyřdennímu	mistrovství	Čes-
ké	republiky	na	krátkých	tratích	v	Račicích.	Impozantní	100%	
úspěšnost	 zaznamenal	 šestnáctiletý	 kajakář	 Ondřej	 Prchlík	
z	Chylic,	který	získal	všech	šest	možných	titulů	dorosteneckého	
šampiona.	Jeho	dosavadní	zlatá	sbírka	se	za	tři	roky	rozrostla	na	
dvanáct	 mistrovských	 zlatých.	 Žákovskými	 mistry	 ČR	 se	 stala	
i	veselsko-ostrožská	dvojice	Štěpán	Janoška	a	Dalimil	Knotek,	
která	si	spolu	se	Šindelem	(SK	Dvůr	Králové)	a	T.	Kapounem	
(Kojetín)	dokázala	udržet	vítěznou	pozici	ve	finále	čtyřkajaků.	
Při	absenci	olympijské	deblkanoe	bratrů	Fuksových	zaujala	po-
zici	české	jedničky	na	500	a	1000	metrů	dvojice	juniorských	mi-
strů	Evropy	a	bronzových	ze	světového	šampionátu	téže	věkové	
kategorie	Jiří	Zalubil	z	Mařatic	a	Jiří	Minařík	z	Kojetína.	Třetí	
vítězství	přidali	na	čtyřkanoi.	Žákovské	stříbro	získali	kanoisté	
Lukáš	Zálešák	-	Daniel	Knotek,	kteří	o	něj	usilovali	na	čtyřká-
noi	(500	m)	spolu	s	hranickou	dvojicí	Sedlák	-	Nagy.	Republika	
byla	nejen	druhým	závodem	Českého	poháru,	ale	zároveň	i	no-
minací	na	regatu	olympijských	nadějí.

Po	návratu	z	Račic	bylo	třeba	naplno	pokračovat	v	přípravách	
devětadvacátého	 ročníku	 Mezinárodního	 Mistrovství	 Moravy	

Slovácká	500.	Přesto	se	devět	chlapců	a	děvčat	vydalo	s	dopro-
vodem	reprezentovat	svoji	obec,	region,	Zlínský	kraj	a	potažmo	
Českou	republiku	na	mezinárodní	regatu	do	slovinského	přísta-
vu	Koper,	odkud	přivezli	šest	zlatých,	tři	stříbrné	a	tři	bronzové	
medaile.

XXIX.	 mezinárodního	 Mistrovství	 Moravy	 Slovácká	 500	
se	 zúčastnilo	 takřka	 350	 pádlujících	 z	 28	 oddílů	 a	 klubů	 Mo-
ravy,	 Čech,	 Slovenska	 a	 Lotyšska.	 Závod	 Velkomoravské	 ligy	

Tereza a Klára Studničkovy
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byl	odstartován	pátečním	prologem	„Okolo	Čtverca“,	po	němž	
následovala	 technická	 porada	 vedoucích	 trenérů.	 Maraton	
191	jízd	byl	zahájen	sobotními	rozjížďkami	na	500	metrů,	které	
prokládaly	medailové	jízdy	benjamínků	(12	let	a	mladší)	a	semi-
finálová	klání.	Před	polední	přestávkou	se	odehrál	česko-sloven-
ský	souboj	sedmikánoí,	ve	kterém	zvítězila	česká	loď.	Singlová	
zápolení	střídala	deblová.	Závod	C1	muži	500	m	se	 jel	po	de-
váté	jako	Memoriál	Bohumila	Hlůška,	mistra	Československa.	
Vyhrál	jej	přerovský	kanoista	Josef	Havlík.	K	večeru	pak	došlo	
na	 oblíbené	 závody	 klubových	 čtyřkajaků	 a	 čtyřkánoí.	 Chvíli	
před	startem	poslední	sobotní	disciplíny	–	K2	mix	se	předvedly	
začínající	děti.	Nechyběl	večerní	pozdrav	zástupců	obce	–	sta-
rostky	 Jaroslavy	 Bedřichové	 a	 místostarosty	 Jaromíra	 Lažka,	
kteří	předali	přítomným	symbolické	dárky.	Nedělní	program	na	
200	metrové	 trati	probíhal	 v	obdobném	duchu.	Česko-sloven-
ské	utkání	na	sedmikánoích	tentokráte	zvládlo	lépe	Slovensko.	
Poslední	191.	jízdou	bylo	finále	mixů	na	deblkánoích.	Průběžně	
byli	oceňováni	vítězové	Velkomoravské	ligy	2020.

Mezinárodní mistři Moravy v rychlostní 
kanoistice 2021:
kanoisti: Havlík	 Josef	 (Přerov)	 500	 i	 200	 m,	 deblkanoe	 Bátla	
Richard	-Masaryk	Kristian	(TTS	Trenčín)	500m,	Zubík	Daniel	-	
Večerka	Martin	(Přerov)	200m.
kajakáři:	Macháček	Jan	(Dukla	Praha)	500	i	200	m,	deblkajaky	
Voronič	Michal	(Jablonec/Nisou)-	Pavlík	Matouš	(USK	Praha)	
500	m,	Csoma	Tomáš	 (Přerov)-	Macháček	Jan	 (Dukla	Praha)	
500	m.
kajakářky:	Hermély	Gabriela	(Přerov)	500	i	200	m,	Husáriková	
Diana	-Múková	Alena	(TTS	Trenčín)	500	m	i	200	m.
kanoistky:	Tinková	Sandra	(TTS	Trenčín)	500	m,	Miškolciová	
Martina	 (TTS	 Trenčín)	 200	 m,	 deblkanoe	 Hladíková	 Barbora	
(Nymburk)-	Jiskrová	Tereza	(Přerov)	500	i	200	m.

Celkové pořadí (28 bodujících oddílů a klubů 
z Moravy, Čech, Slovenska a Lotyšska):

TJ	Ostrožská	Nová	Ves,	z.	s.	302,00	bodů;
TTS	Trenčín	299,50	bodů;
KK	Přerov	241,50	bodu.

Medaile ONV:
10x	zlato;
18x	stříbro;
32x	bronz.

První	zářijový	víkend	měla	novoveská	rychlostní	kanoistika	
zastoupení	na	čtyřech	místech.	Odchovanec	Jiří	Zalubil	závodil	
v	portugalském	Montemor-o-Velho,	na	které	vzpomínají	kaja-
kářka	Kateřina	Pjajčíková	(v	roce	2012	zde	jela	evropské	finále	
deblkajaků	juniorek)	a	kanoista	David	Janík	(v	roce	2015	tu	jel	
světové	semifinále	čtyřkánoí	juniorů	mimo	jiných	i	s	olympioni-
kem	Petrem	Fuksou,	jehož	dokázal	na	předcházejícím	domácím	
nominačním	závodě	porazit).	Zalubil	s	Minaříkem	dosáhli	ne-
daleko	Atlantického	oceánu	v	kategorii	do	23	let	fantastických	
úspěchů	-	získali	bronz	na	kilometru	a	stříbro	na	poloviční	trati!

Část	závodního	týmu	absolvovala	závody	Labského	poháru	
-	devětačtyřicátý	ročník	Černožického	kilometru	a	Pohár	Seze-
mic,	odkud	přivezla	pětatřicet	cenných	kovů,	dalších	osm	vybo-
jovali	nejmladší	pádlující	na	Olešné	ve	Frýdku-Místku.

Následující	víkend	hostily	regatu	olympijských	nadějí	Rači-
ce,	kam	se	sjela	velká	konkurence	z	takřka	čtyř	desítek	zemí	ce-
lého	světa.	Jen	centimetry	dělily	Ondřeje	Prchlíka	od	umístnění	
na	stupních	vítězů	v	závodech	deblkajaků,	finále	jela	i	děvčata	
Simona	Andrýsková	a	Klára	Studničková	na	deblkanoi.	Ostatní	
startovali	v	dalším	díle	Velkomoravské	ligy	v	Brně	na	Svratce,	
kde	uzmuli	čtyřiadvacet	medailových	umístnění.	Třetí	zářijový	
víkend	se	Zalubil	s	Minaříkem	poprvé	představili	na	mistrovství	

světa	dospělých,	a	to	v	Kodani,	kde	na	jezeře	Bagskvaerd	před	
osmnácti	 lety	 sahal	 po	 medaili	 za	 velké	 podpory	 fanoušků	
ze	 Slovácka	 kajakář	 Petr	 Hruška	 (na	 kilometru	 spolu	 s	 praž-
ským	Reném	Kučerou	čtvrtí,	na	„desítce“	osmí).	Mladá	česká	
deblkanoe	zvládla	premiéru	výtečně.	Probojovala	se	mezi	nej-
lepších	devět	posádek!	Ačkoliv	skončila	osmá,	od	čtvrtého	místa	
ji	dělilo	pouhých	čtyřiadvacet	setin	vteřiny!	Odchovanci	morav-
ské	kanoistiky	jeli	také	finále	čtyřkánoí,	v	němž	obsadili	šestou	
příčku.	 Jedenadvacetiletý	 Jiří	 Zalubil	 dostal	 prostor	 i	 v	 živém	
vysílání	České	televize	včetně	hlavních	zpráv.

O	další	mistrovské	medaile	z	pětikilometrové	trati	a	poháro-
vé	body	se	jelo	na	Pastvinské	přehradě.	Dvě	stříbra	získaly	ka-
noistky	-	Klára	Studničková	na	singlu	a	spolu	se	Simonou	And-
rýskovou	na	deblkanoi,	bronz	přidal	žákovský	deblkajak	Štěpán	
Janoška	-	Dalimil	Knotek.

Místo	 hodového	 veselí	 kanoisté,	 kajakáři,	 kanoistky	 a	 ka-
jakářky	 zápolili	 o	 poslední	 body	 do	 Českého	 poháru.	 Odces-
tovali	 do	 sportovního	 centra	 mládeže	 a	 sportovního	 střediska	
v	 Týně	 nad	 Vltavou.	 Nejúspěšnějšími	 závodnicemi	 byly	 sestry	
Klára	a	Tereza	Studničkovy,	obě	braly	po	dvou	medailích.	Pátý	
cenný	kov	a	 rovnou	zlatý	vybojovala	Ema	Vymazalová.	Tamní	
závodiště	se	může	pochlubit	významnými	světovými	soutěžemi	
v	kanoistickém	maratonu.	V	roce	1999	na	něm	Zbyněk	Ondrač-
ka	obsadil	třetí	místo	ve	světovém	poháru,	v	roce	2008	získala	
na	mistrovství	světa	v	Týně	stříbrnou	medaili	kajakářka	Monika	
Machová	v	závodě	deblkajaků	juniorek	(spolu	s	děčínskou	Ví-
chovou.

Kromě	Terezy	Studničkové	a	Emy	Vymazalové	z	Rajhradu	si	
pro	medaili	mezi	nejmladšími	na	některé	z	výše	uvedených	sou-
těží	dojeli	Jiří	Uvíra	z	Kudlovic,	Václav	Rolenc	z	Blatnice,	Klára	
Stloukalová	z	Chylic,	Erik	Vymazal	z	Rajhradu,	Radim	Pojezný,	
Alexandr	 Gabrhel	 z	 Uherského	 Ostrohu,	 Petr	 Pavelka	 z	 Dol-
ního	 Němčí,	 Tereza	 Galušková	 z	 Uherského	 Ostrohu,	 Sabina	
Prchlíková	z	Chylic,	Maxim	Solovjov	z	Chylic,	Esther	Hanzová	
z	Kněždubu,	Liliana	Wilimová	z	Chylic,	Stela	Habartová,	Eva	
Zalubilová,	Dominik	Jirásek	z	Chylic.

Významný	 podíl	 na	 průběhu	 soutěží	 měli	 rozhodčí	 Marek	
Mazur,	který	v	této	roli	působil	i	na	nedávném	světovém	šam-
pionátu	 maratonců	 v	 rumunském	 Bascově	 a	 Tomáš	 Mlčoch	
z	 Uherského	 Hradiště,	 jež	 byl	 například	 vrchním	 rozhodčím	
na	mistrovství	ČR	v	Račicích.

Náročné	období	provázely	opravy	původní	 loděnice	za	mi-
mořádného	přičinění	Marka	Pjajčíka	s	podporou	členů	oddílu,	
klubu	dračích	lodí	a	rodičů.

A	aby	 toho	nebylo	málo,	bylo	 třeba	připravit	 čtyřiačtyřicá-
tý	Novoveský	Přespolák	 (16.	10.);	 viz.přílohy.	Týden	před	ním	
(9.	-	10.	10.)	výběr	oddílu	reprezentoval	v	polském	Śląsku.

Vít Pjajčík

Jiří Zalubil na mistrovství světa v Portugalsku



31www.onves.cz        profil

SPORT

Letošní výsledky přinesly dragonům nominaci do floridské Sarasoty
Podzimní	část	sezony	roku	2021	uzavřely	dva	důležité	oka-

mžiky	 letošního	 Českého	 poháru	 dračích	 lodí.	 Prvním	 z	 nich	
bylo	16.	mistrovství	ČR	dračích	lodí	v	Račicích	a	druhým	Mist-
rovství	ČR	na	dlouhé	tratě	v	pražské	KVS.	Oba	závody	tak	zavr-
šily	velmi	dynamickou	a	úspěšnou	sezonu	novoveských	dragonů.

V	 Račicích,	 v	 nichž	 náš	 odddíl	 získal	 celkem	 17	 medailí,		
závod	v	 sobotu	odstartovala	kategorie	Standart	boat	na	všech	
tratích,	tedy	200	m,	500	m	a	2	km,	a	to	muži,	MIX	a	ženy	ten-
tokrát	 spojily	 své	 síly	 s	 oddílem	 Mondi	 Štětí.	 Po	 počátečním	
zaváhání	na	mixové	trati	200	m,	kdy	se	nám	nepodařilo	získat	
žádný	cenný	kov,	posádka	zaktivizovala	síly	a	schopnosti,	které	
v	průběhu	sezony	poctivě	nabírala.	Muži	i	ženy	pak	na	této	trati	
získali	3.	místo.	Následovala	 trať	dlouhá	500	m,	kdy	byly	ženy	
stříbrné,	muži	zlatí	a	MIX	rovněž	zlatý.	Stejnou	pozici	si	MIX	
udržel	i	na	trati	2000	m,	muži	pak	byli	stříbrní	a	ženy	bronzové.

Nedělní	 program	 byl	 věnován	 malým	 lodím,	 tedy	 Small	 boat.	
Muži	dosáhli	těchto	výsledků:	200	m	bronz,	1000	m	stříbro.	Ženy	pak	
byly	na	200	m	stříbrné,	na	1000	m	bronzové,	MIX	na	200	m	druhý.

Nelze	 však	 nezmínit	 naši	 nejúspěšnější	 posádku.	 Tou	 byla	
juniorská	posádka,	která	na	všech	tratích	získala	zlatou	medai-
li.	 Celkem	 jsme	 tedy	 v	 Račicích	 získali	 7	 zlatých,	 5	 stříbrných	
a	5	bronzových	medailí.

V	závodě	na	dlouhé	tratě	(3	km	a	5	km)	v	Praze	jsme	pak	for-
mu	potvrdili.	Díky	dvěma	zlatům	a	jednomu	bronzu	na	malých	

lodích,	jednomu	zlatu	a	bronzu	na	velkých	lodích	jsme	se	stali	
posádkou,	která	byla	nominována	na	ME	i	MS	klubových	posá-
dek	roku	2022.

Naším	cílem	je	tedy	připravit	se	do	července	2022	co	nejlépe,	
sestavit	plnou	posádku	a	do	Sarasoty	odletět.

Markéta Frantová

Stolní tenisté zahájili novou sezonu
Novou	 a	 doufejme	 nepřerušenou	 či	 nezrušenou	 sezonu	

stolního	 tenisu	 jsme	zahájili	pořádáním	krajského	bodova-
cího	turnaje	mládeže.	Konkrétně	se	jednalo	o	první	zářijový	
víkend,	kdy	k	nám	zavítala	stolně	tenisová	mládež	z	celého	
kraje.	Když	 jsme	 tento	 typ	 turnaje	pořádali	 v	obecní	 spor-
tovní	hale	na	přelomu	února	a	března	2020,	tak	nikdo	z	nás	
nečekal,	že	nás	bude	čekat	tak	dlouhá	pauza.	Celkové	vítěz-
ství	ze	zmíněného	turnaje	obhajoval	Matyáš	Kolečkář,	teh-
dy	 se	 turnaje	zúčastnilo	127	hráčů.	Po	 této	dlouhé	odmlce	

jsme	 s	 napětím	 očekávali,	 kolik	 mladých	 hráčů	 přijede	 na	
zahájení	 nové	 sezony.	 Nakonec	 se	 celkový	 počet	 zastavil	
na	 čísle	84.	Pevně	věříme,	 že	 se	 tyto	počty	 rychle	 zvednou	
a	 podaří	 se	 nastartovat	 nové	 mladé	 hráče	 a	 hráčky.	 Maty-
áš	 v	 sobotním	 turnaji	 nakonec	 obsadil	 celkové	 třetí	 místo.	
V	neděli	potom	naši	jednotu	reprezentovali	Šimon	Svoboda	
a	Karel	Jahodík.

Jelikož	Matyáš	Kolečkář	patří	k	republikové	špičce	ve	své	
věkové	kategorii	a	my	jsme	právem	na	něho	hrdí,	tak	bych	se	
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Tenisový Florian Cup má své vítěze 
Tradiční	v	pořadí	čtvrtý	tenisový	turnaj	v	deblu	se	za	účasti	

třinácti	 smíšených	 dvojic	 opět	 odehrál	 na	 tenisovém	 areálu	
v	Ostrožské	Nové	Vsi	–	Chylicích.		Zlověstné	ranní	mraky	na-
konec	přívětivý	vítr	odvál	a	po	desáté	hodině	ranní	mohli	sou-
těžící	rozehrát	své	„fiftíny“.	Jelikož	se	využili	všechny	tři	kur-
ty,	tak	to	pěkně	„vodsejpalo“	-	glosoval	vývoj	hokejový	mág	
Pavel	 Richter,	 který	 všechny	 dosavadní	 turnaje	 absolvoval.	
Téměř	ideální	počasí	vyburcovalo	tenisty	k	vynikajícím	výko-
nům	a	na	antuce	to	bylo	mnohdy	jak	na	nedávné	US	Open…			
Velké	finále	začalo	v	16.30.	Když	 se	proti	 sobě	utkali	 lonští	
vítězové	–Staňa	Tureček	s	Alenou	Durnovou	proti	manželům	
Čihákovým	z	matičky	Prahy.	Spousta	úžasných	výměn	z	raket	
všech	čtyř	finalistů	úplně	rozvibrovala	všechny	přítomné	tak,	
že	pořadatel	musel	některé	fans	až	tlumit	v	emocích.	Pohár	

vítězů	 si	 nakonec	 po	 litém	 boji	 vybojovali,	 a	 to	 už	 podruhé	
po	sobě,	emeritní	starosta	Staňa	Tureček	s	top	hráčkou	Ale-
nou	Durnovou!

Poražení	 manželé	 Čihákovi	 získali	 aspoň	 zvláštní	 cenu	
pro	nejlepší	manželský	pár	v	turnaji.	A	ještě	takový	malý	po-
střeh.	Skokany	 turnaje	 se	 stali	Tomáš	a	Petra	Hůskovi!	Oni	
totiž	poskočili	v	celkovém	pořadí	z	loňského	třináctého	místa	
na	 místo	 šesté	 v	 tomto	 zářijovém	 „Florianovi“.	 Takže	 velká	
gratulace	nejen	šťastným	vítězům,	ale	i	všem	co	se	4.	ročníku	
zúčastnili.

Petro	a	Tome,	vám	velký	dík	za	skvělou	organizaci	a	hmotné	
zajištění	turnaje.

František Tureček

rád	zmínil	i	o	jeho	účasti	na	republikovém	šampionátu.	Mist-
rovství	ČR	mladšího	žactva	se	konalo	v	Havířově	26.	9.	2021,	
zúčastnilo	se	ho	55	pozvaných	chlapců	a	40	pozvaných	dívek.	
Matyáš	dokráčel	až	do	čtvrtfinále,	kde	podlehl	nasazené	jed-
ničce	1:3	na	sety.	K	tomuto	krásnému	výkonu	a	umístění	mu	
všichni	moc	blahopřejeme.

Také	je	nutné	poděkovat	jeho	rodičům,	kteří	ho	plně	pod-
porují	a	kromě	tréninků	s	ním	téměř	každý	víkend	objíždí	tur-
naje	či	mistrovské	zápasy.

První	říjnový	víkend	zahájilo	„A-mužstvo“	novou	sezonu	kraj-
ského	přeboru	I.třídy	dvěma	vítězstvími	nad	Horní	Bečvou	10:8	
a	Bylnicí	13:5.	Přestože	se	jednalo	o	týmový	výkon,	tak	je	nutno	
vyzvednout	 výkon	 Josefa	 Mahdalíčka	 ml.,	 který	 za	 celý	 náročný	
víkend	nepoznal	hořkost	porážky.	Lepší	úvod	jsme	si	samozřejmě	
ani	nemohli	přát	a	doufáme,	že	se	budeme	během	sezony	pohybo-
vat	v	klidném	středu	tabulky.		

V	 letošní	 sezoně	kromě	dlouhodobých	 soutěží	plánujeme	po-
řádání	 obecního	 turnaje	 dne	 8.	 1.	 2022,	 okresních	 přeborů	 dne	
9.	1.	2022	a	krajská	mládež	k	nám	zamíří	opět	ve	dnech	5.	-	6.	2.	2022.

Ivo Mikoška
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Společenská kronika
červenec – srpen – září  2021

70 let
24.	7.		 Věra	Kotačková	 Chylická	42
28.	7.		 Zdeněk	Kumbár	 Dolní	313
		3.	9.		 Marta	Třasoňová	 Školní	965
		7.	9.		 Marie	Hýlová	 Za	Kostelem	830
		8.	9.		 Josef	Durna	 Chylická	7
24.	9.		 Marie	Lučná	 Záhumení	239

75 let
		4.	7.		 Zdenko	Janúšek	 Nová	640
		9.	7.		 Marie	Zajíčková	 Chylická	261
19.	8.		 Marie	Galušková	 Dědina	52
23.	8.		 František	Boček	 Obecnice	680
21.	9.		 Jaroslava	Šumberová	 Obecnice	981
22.	9.		 Josef	Janeček	 Příčná	809
25.	9.		 Marie	Škrabalová	 Osvobození	121

80 let
		5.	7.		 Stanislav	Kožela	 Dědina	44
10.	7.		 Matěj	Boček	 Dolní	780
24.	7.		 Anna	Bartošová	 Dědina	59
		5.	8.		 Marie	Kujíčková	 Obecnice	621
		6.	8.		 Josef	Zdráhal	 Školní	652

85 let
14.	7.		 Marie	Húsková	 Na	Hrázi	26
10.	8.		 Jolana	Šálková	 Záhumení	514
12.	8.		 Ludmila	Kusáková	 Obecnice	656
18.	8.		 Josef	Konečný	 Záhumení	784

 86 let
12.	7.		 Marta	Trávníčková	 Obecnice	593
		8.	8.		 Eduard	Šafář	 Školní	965

87 let
22.	8.		 Ludvík	Berka	 Nivky	699

88 let
18.	8.		 Ludmila	Pavelková	 Za	Kostelem	705
		7.	9.		 Marie	Skalková	 Za	Kostelem	731
11.	9.		 Zdeněk	Škrášek	 Nivky	574
12.	9.		 Ladislav	Peprníček	 Záhumení	624
27.	9.		 Václav	Bělohrad	 Záhumení	789

89 let
17.	8.		 Ludmila	Slezáková	 Záhumení	510
15.	9.		 Ludmila	Heinzová	 Kopanice	1008

90 let
24.	7.		 Božena	Koutníková	 Drahy	412

91 let
12.	7.			 Ludmila	Turečková	 Kunovská	244
26.	7.		 Anna	Majíčková	 Záhumení	505

92 let
		9.	7.		 Josef	Zajíc	 Dědina	484
22.	9.		 Drahomíra	Šálková	 Záhumení	662

94 let
27.	9.		 Václav	Mičola	 Osvobození	192

Úmrtí

30.	6.		 	 Dalibor	Jurásek	 (1959)	 Záhumení	1022
14.	7.	 	 Miroslav	Frola	 (1935)	 Kopanice	325
20.	7.	 	 František	Bezděk	 (1942)	 Nová	788
22.	7.		 	 Marie	Vařechová	 (1928)	 Nová	762
31.	7.	 	 Iveta	Pavelková	 (1966)	 Za	Kostelem	705
		4.	8.		 	 Vlasta	Galušková	 (1924)	 Chylická	2
16.	8.	 	 Marie	Dufková	 (1936)	 Za	Kostelem	661
17.	8.	 	 Marie	Holková	 (1936)	 Padělky	454
22.	8.		 	 Helena	Olahová	 (1931)	 Kopanice	93
24.	8.	 	 Josef	Machálek	 (1963)	 Dolní	363
		6.	9.	 	 Pavlína	Pipalová	 (1966)	 Školní	745
13.	9.	 	 Libor	Červenák	 (1947)	 Dědina	437
14.	9.		 	 Božena	Kolářová	 (1933)	 Záhumení	421
25.	9.	 	 Milan	Kvapil	 (1952)	 Obecnice	568
30.	9.		 	 Jarmila	Kusáková	 (1926)	 Chaloupky	180
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Diamantová svatba
15.	7.			 Josef	a	Hana	Štěrbovi	 Krajiny	205
16.	9.		 František	a	Ludmila	Šálkovi	 Dědina	36

Zlatá svatba
17.	7.			 Josef	a	Marie	Žajdlíkovi	 Dolní	422
21.	8.			 František	a	Marie	Habartovi	 Chylická	214
28.	8.			 Antonín	a	Jarmila	Kusákovi	 Záhumení	229
11.	9.			 Ladislav	a	Marie	Hůskovi	 Družstevní	824
18.	9.			 Jaroslav	a	Marie	Bezděkovi	 Dědina	17

Svatba
		2.	7.		 Iva	Machalová	 Dědina	23	
	 	 Josef	Holubík		 Radějov

		3.	7.		 Nikol	Klabačková	 Padělky	980	
	 	 Ondřej	Hýbal	 Brno

17.	7.					 Martina	Jarošová	 Týniště	nad	Orlicí	
	 	 Martin	Hél	 Na	Hrázi	269

31.	7.			 Markéta	Blažková	 Nová	708	
	 	 Jiří	Náplava	 Staré	Město

31.	7.			 Eliška	Kudrnová	 Chříb	194	
	 	 Tomáš	Majerčák	 Chříb	194

14.	8.			 Anna	Benýšková	 Olomouc	
	 	 Jiří	Galuška	 Květná	879

21.	8.			 Tereza	Bednaříková	 Na	Láni	299	
	 	 Tomáš	Němec	 Na	Láni	299

26.	8.			 Darja	Nožičková	 Krajiny	176	
	 	 Jan	Konečný	 Olomouc	

		4.	9.			 Lucie	Jagošová	 Veselí	nad	Moravou	
	 	 Ondřej	Franta	 Dědina	122

25.	9	 	 Tereza	Janečková	 Uherské	Hradiště	
	 	 David	Slavík	 Kopanice	107

Narození
		4.	7	 	 Emma	Crlová	 Chaloupky	67
20.	7.		 Sára	Vráblíková	 Kopanice	101	
14.	8.		 Levi	Havala	 Dědina	23
24.	9.		 Barbora	Mitáčková	 Za	Kostelem	1028
27.	9.		 Karolína	Frýzová	 Lhotská	157

Dne 16. 9. 2021 oslavili diamantovou svatbu manželé František a Ludmila Šálkovi. Ve stejný den oslavili diamantovou 
svatbu také pan Josef Kusák, bratr paní Ludmily Šálkové, se svojí  ženou Marií. Na fotografii oslavenci se svými dětmi.
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