OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2012

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ leden 2012
Na lednovém zasedání bylo odhlasováno zapsání místního hřbitova vč. budovy
márnice a mramorového kříže jako památka místního významu. Důvodem tohoto
rozhodnutí byla možnost podání žádosti o dotaci na obnovu místního hřbitova.
Dále bylo projednáno zpracování projektu na pasport místních komunikací od
společnosti Geofactor a to z toho důvodu, že obec musí mít podle zákona zpracován
pasport místních komunikací.
Bylo odsouhlaseno vyřazení 230 knih z místní knihovny z důvodu tematického
zastarání a poškození.
Byla schválena žádost o dotaci z podprogramu na podporu obnovy venkova – týká
se obnovy MŠ, navýšení nedostatečné kapacity MŠ z 20 na 25 dětí a zlepšení
stávajícího hygienického stavu budovy pro splnění podmínek péče o předškolní děti.
Byl schválen záměr na odprodej nemovitosti parcelní číslo 974/1 – silnice v k. ú.
Nová Dědina. Jedná se o pozemek silnice ke dřevěnému kříži směrem na Žlutavu –
Halenkovice. Důvodem tohoto záměru prodat tuto nemovitost byla nabídka Lesů ČR,
že tuto nemovitost odkoupí pro zcelení a urovnání majetkových vztahů. Při prodeji
zmíněné komunikace, která končí pod dřevěným sukovitým křížem, a která je od
tohoto kříže ve vlastnictví Lesů ČR, se pro občany naší obce nic nemění. Ti, kteří
v této lokalitě vlastní nemovitosti budou mít na základě povolení Lesů ČR umožněn
přístup k těmto nemovitostem. Je zde nabídka od Lesů ČR, že žádosti o vydání
povolení mohou majitelé nemovitostí podávat na OÚ Nová Dědina, který tyto žádosti
hromadně předá k vyřízení Lesům ČR.
Dalším bodem byl návrh na odkoupení nemovitosti v části parcely místní komunikace
do Kopanin, která je ve vlastnictví Lesů ČR. Naše obec tuto cestu spravuje a udržuje.
Oba tyto návrhy na prodej a nákup jsou ve stadiu zpracovávání smluv a znaleckých
posudků.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí opatření obecné povahy na zrušení ochranného
pásma vodního zdroje II. stupně v lokalitě „Zápověď“. Toto opatření se týká možnosti
zbudování čističky odpadních vod v této lokalitě.

Zasedání OZ únor 2012
OZ schválilo, že pozemek parcelní číslo 972/1 Ostatní plocha, způsob využití –
ostatní komunikace v k. ú. Nová Dědina neslouží jako ostatní komunikace. Důvodem
tohoto rozhodnutí byla žádost majitele této nemovitosti kvůli zhotovení oplocení a
výstavby garáže.
Následně byl schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 2-972/2 Ostatní plocha –
ostatní komunikace v k. ú. Nová Dědina ve vlastnictví obce Nová Dědina.
Obecní zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu části pozemku p. č. 2-10/3 Trvalý
travní porost, v k. ú. Nová Dědina ve vlastnictví obce Nová Dědina.

-1-

Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek 2 000,- Kč na zakoupení drobných dárků
pro akci Dětský karneval.
Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek 1 000,- Kč pro Fond ohrožených dětí –
Klokánek (pobočka Kroměříž).

Zasedání OZ březen 2012
Státní zemědělský intervenční fond nedoporučil poskytnutí dotace na celkovou
rekonstrukci budovy MŠ, a proto jsme ihned reagovali na dotační výzvu SFŽP
k zateplení veřejných budov a opět jsme zažádali o dotaci na zateplení MŠ
z Operačního programu životního prostředí. OZ schválilo žádost o podání dotace.
OZ dále schválilo žádost o podání dotace z Programu rozvoje venkova na obnovu
místního hřbitova vč. budovy márnice a mramorového kříže.
OZ schválilo vyčlenění finančních prostředků na zakoupení čtyř dvouskříní pro
potřeby jednotky SDH obce Nová Dědina. Výše schváleného finančního příspěvku je
10 000,- Kč.
Bylo schváleno uzavření smlouvy o Veřejné službě mezi obcí Nová Dědina a
Úřadem práce ČR.

Dotace
Mateřská škola
V minulých měsících probíhalo zpracování projektu k žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova – občanské vybavení a služby ze Státního zemědělského
intervenčního fondu.
Projekt byl velmi rozsáhlý a časové náročný. Žádali jsme o cca 10 mil. Kč. Tato
dotace podléhala přísnému bodovému hodnocení, ve kterém nám pro zařazení mezi
schválené projekty chyběly 3 body. Pokud bychom chtěli dosáhnout vyššího
bodového hodnocení, museli bychom se zavázat ke zřízení nikoli jednoho, ale dvou
pracovních míst po dobu trvání 5 let, což by bylo pro naši obec velmi zatěžující jak
po stránce finanční, tak po stránce náplně práce.
Po oznámení zamítavého stanoviska (skončili jsme jako druzí náhradníci) jsme ihned
zareagovali na vyhlášení výzvy zateplení veřejných budov z Operačního programu
životního prostředí (OPŽP). Pro tuto žádost musela být operativně zpracována
aktualizovaná projektová dokumentace, nový energetický audit budovy a
samozřejmě vypracována nová žádost o dotaci.
Na zpracování veškerých potřebných dokumentů byl pouze týden. Termín pro podání
žádosti byl oficiálně stanoven od 29. 2. 2012 do 30. 4. 2012, ovšem pro obrovský
zájem byl příjem žádostí ukončen již 1. 3. 2012 v 13:00 hod. Žádosti byly prvotně
podávány pouze elektronickou formou a jen díky velkému úsilí se nám naše žádost i
přes zahlcení elektronické sítě státního fondu podařila úspěšně podat. Nyní čekáme
na další vyjádření.
I když jsme neznali výsledek žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (žádost
o 10 mil. Kč), zažádali jsme o další dotaci poskytovanou Krajským úřadem na
zvýšení kapacity MŠ (z 20 na 25 dětí) a opravu hygienického zařízení.
Krajský úřad nám na tuto akci přislíbil 967 tis. Kč, přičemž plánovaný rozpočet je cca
2,8 mil. Kč.
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Místní hřbitov
Ve velmi krátkém termínu byla vyhlášena další výzva z Programu rozvoje venkova
na ochranu kulturních památek.
Operativně byl zpracován projekt na obnovu místního hřbitova, budovy márnice a
mramorového kříže vč. přístupových komunikací, oplocení, zpevněných ploch a
výsadby zeleně.
Tato žádost byla úspěšně podána v Olomouci na Ministerstvu zemědělství.
Všechny žádosti byly podány starostou obce Romanem Poláškem ve spolupráci
s místostarostou Petrem Krčem.

Veřejná služba a veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po
dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch
obce, státu nebo jiné veřejně prospěšné instituce (jde například o údržbu veřejných
prostranství, údržbu a úklid veřejných budov a komunikací a podobně). Jejich cílem
je umožnit uchazečům o zaměstnání, obtížně umístitelným na trhu práce, pracovat
v době, kdy nemohou najít standardní práci.
Stát na ně poskytuje zaměstnavatelům mzdové příspěvky, maximálně však po dobu
12 po sobě jdoucích měsíců. Zaměstnavatelé se zavazují, že místa na veřejně
prospěšné práce budou obsazovat výhradně uchazeči, které jim doporučí úřady
práce.
Oproti tomu veřejná služba je činnost, za níž pracovníci nedostávají mzdu. Jde tedy
o bezplatnou pracovní sílu pro obce. Veřejná služba spočívá nejčastěji v udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje,
sociální péče nebo péče o životní prostředí.
Na veřejnou službu může být zařazen uchazeč, který je veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce. Jestliže bez vážného důvodu odmítne
nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen
z evidence uchazečů o zaměstnání. Následně, pokud by byl vyřazený uchazeč
zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci v hmotné
nouzi. Přijde také o státem placené zdravotní pojištění.
Do evidence uchazečů o zaměstnání může být takový člověk znovu zařazen nejdříve
po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení.
V letošním roce je podmíněno získání pracovníků na veřejně prospěšné práce
uzavřením smlouvy s Úřadem práce o veřejné službě. Pracovníky na veřejnou službu
bude dosazovat výhradně Úřad práce na základě jejich databáze.
Příspěvky: Roman Polášek
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Oznámení a informace
Zamrznutý vodovod
Výňatek z vyjádření společnosti VAK Kroměříž ze dne 21. 2. 2012 k omezené
dodávce pitné vody v mrazivém období v některých částech naší obce:
Dne 7. 2. 2012 bylo našemu provozu nahlášeno přerušení dodávky vody do
některých nemovitostí ve vaší obci. Touto dobou s příchodem vydatných holomrazů
takřka arktické zimy řešila a řeší naše společnost desítky obdobných případů. Mimo
jednoznačné případy, kdy došlo k zamrznutí vodoměru, přípojky či vodovodního
rozvodu (zodpovídá majitel) řešíme i několik odběrů ve vaší obci, jako v ulici Mrlín,
kde připouštíme, že mohlo dojít k zamrznutí hlavního vodovodního řadu. (provozují
VAK Kroměříž, a.s.)
Ověřením provozní dokumentace z doby výstavby vodovodního řadu by se mělo
potrubí nacházet v nezámrzné hloubce tedy min. 1,0 m. Místo uložení se nachází ve
vozovce. Hloubka uložení přípojek jednotlivých domácností není známa.
Proč tedy některým odběratelům této ulice netekla v domácnostech voda?
Prvním a zásadním faktorem jsou bezpochyby několika týdenní vydatné mrazy bez
sněhu. Tyto jsou počátkem problému. Dojde-li k zamrznutí vedení vodovodní přípojky
či hlavního řadu v terénu, který promrzne až do hloubky 80 cm je obtížné a přístroji
nemožné určení tohoto místa. Není dostupná žádná technologie, která by dokázala
vzniklé problémy tohoto typu lokalizovat či bleskově odstranit.
Kde je problém?
Problém nebo spíše chladem vzniklý led, který brání průtoku vody je někde v potrubí
vodovodního řadu. Obecně došlo k promrznutí nejdříve v místech, kde je nejmenší
krytí terénu. To může být např. u prostupu přípojky do objektu nebo vlivem terénních
úprav pozemku či komunikace.
Kdo za to zodpovídá?
Provozovatelem a majitelem hlavního vodovodního řadu je společnost VAK
Kroměříž, a.s. Byla-li dodržena hloubka uložení vodovodu dle projektové
dokumentace, nemělo by k zamrznutí vodovodního řadu dojít. Vybudování vodovodu
naší společností však proběhlo před cca 20 lety. Až to počasí dovolí, zajistíme
vykopání sond pro zjištění hloubky uložení jak vodovodního řadu, tak i přípojek.
Vzhledem k rozvoji obce mohla parametry vodovodu negativně ovlivnit výstavba
nové komunikace v ulici, případně terénní úpravy u jednotlivých domů. Domníváme
se, že místy došlo k snížení krytí povrchu terénu a zde tak mohou být příčiny
promrzání řadu, a možná i jednotlivých přípojek. Příslušná komunikace byla
zbudována obcí.
V rámci náhradního zásobení vodou bylo sjednáno odběrné místo na obecním úřadě
a odběratelům z ulice Mrlín jsme připraveni i kompenzovat náklady za případně
zakoupenou balenou vodu na pití či vaření. Dle klimatických podmínek byla do ulice
přistavována cisterna.
Plné znění vyjádření je zveřejněno na internetových stránkách obce.
Budou následovat další jednání mezi obcí Nová Dědina a VAK Kroměříž a.s. za
účelem nalezení řešení, které zabrání opakování této situace. Prosíme občany,
kterých se tato závada týkala, aby své připomínky formulovali písemnou formou na
OÚ, aby měla obec podklady k dalším krokům.
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Statistika obyvatel obce – rekapitulace za rok 2011
5
7
5
4
433
39,58

Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Odstěhovali se z obce
Přistěhovali se do obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2011
Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2011

Příspěvek: Petr Krč

Návštěva bývalých občanů Nové Dědiny v domově důchodců
Před Vánocemi jsme navštívili s drobnými dárky naše bývalé spoluobčany, kteří nyní
žijí v Kroměříži a v Otrokovicích v domovech důchodců.
V Kroměříži jsem navštívil paní Horkovou, pana Ančince a pana Urbánka.
V Otrokovicích paní Vojtáškovou navštívila zastupitelka Jarmila Bochezová.
Setkání je potěšilo a mile překvapilo. Vyptávali se, co je nového na Nové Dědině,
vzpomínali na život, který zde prožili a všechny spoluobčany pozdravují.
Tento rok před Vánocemi bych rád toto setkání zopakoval.
Příspěvek: Roman Polášek

Odpadové hospodářství v roce 2011
Celkové náklady hrazené obcí na odpadové hospodářství v roce 2011 byly
326 tis. Kč, což je zvýšení téměř o 70 tis. Kč oproti roku 2010. Toto je způsobeno
rapidním nárůstem množství stavebního odpadu, velkoobjemového odpadu a
pneumatik. Příspěvek za zpětný odběr elektrozařízení a třídění odpadu (papír, plast,
sklo) činil 22 tis. Kč, na poplatcích za odpady obec vybrala 204 tis. Kč, doplatek obce
za rok 2011 činil 101 tis. Kč. I přes nárůst nákladů na likvidaci odpadu se provoz
sběrného dvora v obci osvědčil, v okolí obce ubylo černých skládek (i když i ty se
stále místy vyskytují). Připomínáme občanům že ve sběrném dvoře mohou ukládat i
biologicky rozložitelný odpad.
Příspěvek: Roman Polášek
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Kultura
Tříkrálová sbírka 2012

V tomto roce se konal 12. ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Po
rozpečetění všech pokladniček v České republice, dosáhl výnos sbírky téměř
75 mil. Kč, byl tak překonán loňský výtěžek (72,7 mil. Kč).
I naší obcí v sobotu 7. 1. 2012 procházely dvě skupinky Tříkrálových koledníků, kteří
chodili dům od domu, zpívali koledy, na dveře či rám nad nimi svěcenou křídou
napsali písmena K+M+B a letopočet (což znamená „Kristus ať požehná příbytek“, lat.
„Christus mansionem benedicat“) a přitom prosili o finanční dar, který slouží na
pomoc lidem v nouzi.
Koledníkům se podařilo vykoledovat celkem 10 246,- Kč.
Srdečně děkujeme všem dárcům. Velké poděkování také náleží koledníkům za jejich
odvahu a ochotu (Michaela Vlčková, Natálie Huťková, Tereza Vašinová, Daniel
Gazdoš, Jakub Gazdoš, Marie Gazdošová, Václav Malenovský – vedoucí skupinek).
Výnosy sbírky z okolních vesnic:
Kvasice
–
43 368,- Kč
Sulimov
–
9 390,- Kč
Karolín
–
6 904,- Kč
Bělov
–
5 194,- Kč
Střížovice –
3 669,- Kč
Celková částka Tříkrálové sbírky 2012 ve farnosti Kvasice je 78 771,- Kč.
Příspěvek: Václav Malenovský a Marie Gazdošová
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Poděkování
-

SDH Nová Dědina za uspořádání předvánočního živého Betlému
TJ Nová Dědina, nohejbalový klub za uspořádání „Velkého dětského karnevalu“
Romanu Juráškovi za vypůjčení hvězdářského dalekohledu na akci „Hodina země“
Všem, kteří se podíleli na organizování akcí v místní knihovně
Marii Gazdošové za organizování volnočasových sportovních aktivit pro děti
Ředitelce MŠ a dětem za vystoupení na vítání občánků
Ředitelce MŠ a dětem za pomoc při výrobě dekorací na „Velký dětský karneval“
Zdeňce Vavříkové za pomoc při organizování veškerých akcí pořádaných OÚ
Příspěvek: Roman Polášek

Čtení pro děti
Podruhé během půl roku se děti z
Nové Dědiny sešly v místní knihovně,
kde proběhlo čtení z různých knih,
tentokrát s vánoční tématikou.
Účelem těchto setkání je učit děti
vztahu ke knížkám, poslechu a
soustředění při čtení. Na čtení přišly
děti jak předškolního věku tak i ty
starší.
Děti si vybíraly z různých knížek,
prohlížely obrázky a třeba i dle nich
vybraly pohádky, které se jim líbí. Při
čtení se střídaly maminky dětí, ale také ty děti, které už umí číst. Děti při četbě
kreslily dle vlastní fantazie nebo o tom co slyšely. Nakreslena byla také spousta
čertů, vánočních stromečků a jiných vánočních obrázků. Dle jedné knihy děti
s maminkami a babičkami skládaly masky čertů a jiné papírové ozdoby. Všechny
obrázky jsou vystaveny v knihovně jako vernisáž.
Pro děti i jejich rodiče bylo připraveno malé dětské občerstvení.
Za půl roku chceme znovu tuto akci zorganizovat a dále tak působit na děti ve vztahu
ke knihám a tím trochu omezit jejich dnešní závislost na počítačích a televizi.
Příspěvek: Jitka Polášková

Velký dětský karneval na Nové Dědině
I tento rok se mohly děti z Nové Dědiny a
okolí „vyřádit“ na velkém dětském
karnevalu. Jeho organizace se ujal
Nohejbalový klub a někteří rodiče dětí.
V krásně nazdobené Sokolovně, kde
nechyběly ani hradby, soutěžily děti
v maskách za zvuku různých dětských
písniček. Za každou soutěž byli odměněni
odměnou,
kterou
si
sami
vybrali
z „kouzelného košíku“. Soutěže jim vždy
ukázali organizátoři a maminky – jak jinak
všichni v maskách. Některé soutěže byly
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podmíněny účastí dospělého doprovodu dětí a tak maminky a tatínci, babičky, ale
také organizátoři museli zapůjčit své boty nebo si je děti při poslední soutěži
nazdobily z připravených rekvizit. Závěrečný tanec všech ukončil dvouhodinový
karneval. A protože cen zbylo hodně, rozebraly si děti vše, co zbylo včetně balónků
z výzdoby.
Komu se nechtělo ještě domů, mohl již mimo soutěž prolézat tunelem, podlézat nebo
probíhat pod lanem.
Děti dostaly v průběhu karnevalu zdarma občerstvení – párek s rohlíkem a pití. Další
občerstvení bylo zajištěno malým bufetem. Doufám, že se karneval líbil a všichni byli
spokojení a věřím, že se děti mohou těšit na příští „rej masek“.
Chtěla bych tímto poděkovat všem sponzorům, kteří nám poskytli dárky pro děti.
Dále děkuji dětem z MŠ Nová Dědina pod vedením paní ředitelky I. Vybíralové, za
pomoc s výrobou dekorací.
Příspěvek: Jitka Polášková

Malování kraslic a čtení o Velikonocích
V sobotu 10. 03. 2012 se v obecní knihovně Nová Dědina uskutečnilo další setkání
dětí, tentokrát na motivy Velikonoc.
Děti zdobily vyfouknutá vejce a také
malovaly na papír kraslice dle vlastního
motivu a fantazie. Zájem byl velký,
zmizela všechna připravená vejce.
Některé kraslice si děti odnesly domů a
další zavěsily na připravené větvičky a
krásně tak vyzdobily naši knihovnu.
Kromě toho vznikla výstava kraslic
malovaných na papíře, kterou si může
prohlédnout
každý
návštěvník
knihovny. K malování poslouchaly děti
příběhy o Velikonocích a povídaly si o
Velikonočních tradicích. Pro děti bylo připraveno malé občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
Příspěvek: Roman Polášek

Hodina Země
Celosvětový happening Hodina Země v
sobotu 31. března podpořila řada obcí i
českých firem. Hodinové zhasnutí
světla je dalším signálem pro veřejné
činitele, že je třeba věnovat více
pozornosti ochraně životního prostředí,
zejména ochraně klimatu. Firmy patří k
nejaktivnějším
hráčům
v
oblasti
snižování emisí CO2.
V sobotu 31. 3. 2012 se naše obec
připojila k celosvětové výzvě „HODINA
ZEMĚ“. V 19:30 se sešli v místní
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knihovně někteří naši spoluobčané s dětmi. Než se zhasla světla, plnily děti úkoly
týkající se znalostí z přírody a ochrany životního prostředí. Jejich práce jsou
vystaveny v místní knihovně.
Po zhasnutí veřejného osvětlení šli účastníci pozorovat noční oblohu hvězdářským
dalekohledem. I když bylo chladno a větrno, byla krásně vidět Venuše, souhvězdí
Velké Medvědice (Velký vůz) a Kasiopea.
Po návratu do knihovny jsme si při svíčkách četli pověsti a legendy z Nové Dědiny.
Někteří účastníci povídali humorné i strašidelné zážitky, které zažili nebo slyšeli od
svých předků.
Toto večerní setkání při svíčkách bylo velmi příjemným zpestřením současné
uspěchané a přetechnizované doby. Byla to vzpomínka na naše dětství, kdy nám
babičky po večerech vyprávěly pohádky a příběhy z minulých dob.
Důkazem toho, že děti poslouchaly pozorně, je vyprávění mého syna, který se nám
ráno svěřil, že přemýšlel o ohnivém psovi a o staříčkovi Klívarovi, který do pytle
sbíral neposlušné děti.
V budoucnu bychom velmi rádi pokračovali v takových setkáních a doufáme, že
přijdou i další spoluobčané, kteří mohou dětem vyprávět o časech minulých a
předávat tak vlastní i nevlastní prožitky z historie naší obce.
Příspěvek: Roman Polášek, Zdeňka Bednaříková

Společenská kronika
Vítání občánků do života
Dne 26. února 2012 se v naší obci uskutečnilo vítání nových občánků do života.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali tyto děti:
▫ Valerii Bartůskovou, nar. 16. 11. 2011 rodičům Michaele a Pavlu Bartůskovým,
▫ Nikolu Vavříkovou, nar. 24. 11. 2011 rodičům Libuši a Miroslavu Vavříkovým,
▫ Mikeše Regenta, nar. 29. 11. 2011 rodičům Lence a Markovi Regentovým
Starosta obce p. Roman Polášek
přivítal všechny děti a popřál jim do
života hodně zdraví, štěstí a ať svým
rodičům dělají jen samou radost.
Zúčastnily se také děti ze Základní
i Mateřské školy, které svým kulturním
vystoupením
umocnily
slavnostní
atmosféru vítání občánků.
Celá akce se uskutečnila za hojné
účasti
všech
babiček,
dědečků
i ostatního příbuzenstva dětí.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

-9-

Jubilanti: leden – březen 2012
LEDEN
Botková Anna

2. ledna

60 let

ÚNOR
Skopalová Anežka

19. února

85 let

BŘEZEN
Uhercová Daniela
Dřímalová Olga
Vavřík Petr
Regent Josef
Vaculíková Jaroslava

8. března
11. března
11. března
20. března
20. března

50 let
60 let
60 let
60 let
75 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Sbírka víček
Již několik měsíců probíhá v celém Zlínském kraji sbírka plastových víček od PET
lahví, jejíž výtěžek je věnován Anetce Kráčalíkové a lze říci, že stejně jako podobná
akce z loňského roku pro Michalku Macurovou je i tato velmi úspěšná a svědčí o
velké vlně solidarity a soucítění mnoha z nás. Pro připomenutí – Anetka se narodila
v březnu 2007, od narození se potýkala s množstvím zdravotních problémů a
výsledkem jsou komplikovaná postižení jejího mozku a celkového tělesného vývoje,
mezi něž se řadí DMO spastická kvadruparéza, mikrocefalie, epilepsie a další.
O Anetku se příkladně starají její rodiče a tato péče je časově i finančně velmi
náročná, mezi používané léčebné metody patří např. Vojtova metoda, canisterapie,
bazální stimulace, masáže a protahování apod. Pro zdárný průběh rehabilitace by
Anetka potřebovala řadu pomůcek jako je třeba autosedačka, speciální postýlka,
polohovací zařízení či lehátko do vany, přičemž úhrada těchto potřebných zařízení
od zdravotní pojišťovny je pouze částečná či nulová.
Proto rodiče Anetky přijali nabídku specializované firmy na výkup víček za předem
dohodnutých podmínek a získané finanční prostředky budou cíleně použity na nákup
výše zmíněných pomůcek. Ke spolupráci při této sbírce byla oslovena veřejnost
prostřednictvím článků v tisku a následovala řada pozitivních ohlasů. V současnosti
je hlavním sběrným místem na Kroměřížsku Holešov, kde se sbírají víčka ve školách
a shromažďují na Gymnáziu Ladislava Jaroše. V naší obci je možné odevzdat víčka
v prodejně potravin u paní Hrabalové.
Příspěvek: Anna Fialová
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Pohledy odjinud
Domov. Pro každého člověka jiný význam. Pro někoho je domov tam, kde
momentálně žije, pro někoho je tam, kde jsou pohřbeni jeho rodiče, někdo má domov
jen jeden, jiný jich za život vystřídá spoustu a všude je to jeho domov. U někoho
končí domov za brankou vlastního plotu, u jiného má domov velmi široký pojem.
Jsou to nejen lidé, se kterými žije, ale i sousedé. Domov jsou pro něj místní zvyky a
obyčeje, domov jsou události chtěné i nechtěné. Veselé i smutné a nejen ty, co se
týkají jen mě.
Domov tvoří nejen životní prostředí okolo, ale hlavně ti, co žijí v mém okolí. Domov
by měl vyzařovat pohodu, pozitivní světlo (a nemusí to být zrovna světlo boží).
Člověk by měl cítit, že je v bezpečí a za rohem nečíhá nikdo v záloze, kdo chce moji
kůži. Tato země rodí kacíře i světce, zlatovlásky i čarodějnice, tahouny i lenochy.
Mám rád lidi, kteří věří, že nezestárnou a nezemřou. To jsou ti tahouni. Tahouni
nikomu nehází klacky pod nohy, protože před nimi nikdo není. Klacky pod nohy se
hází zezadu. Proto bychom si měli všichni položit otázku nám nejbližší – Kde domov
můj.
Příspěvek: Petr Redl

Sport
„Už je pátek, škola končí,
nemusíme se nic učit,
v klidu můžem zajít
na sokolku cvičit.“

Každý pátek od 17:00 do 18:00 hod.
se koná na místní sokolovně cvičení
pro děti, které navštěvují základní
školu. Nejprve si při krátké rozcvičce
protáhneme celé tělo od hlavy až
k patě a pak společně hrajeme
různé soutěže, cvičení s náčiním a
nářadím nebo hry – míčové,
pohybové, zájmové, smyslové, které
prověří naši zdatnost, dovednost,
rychlost, sílu a vytrvalost.
Těší se na vás
Marie Gazdošová
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