OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 2/2007

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Jistě i ve druhém čísle Obecního zpravodaje najdete spoustu zajímavostí a informací
o dění v naší obci. Doufám, že se zde objeví i Vaše příspěvky, náměty či připomínky.
V prvním čísle jsme toto postrádali.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – BŘEZEN 2007
Na zasedání obecního zastupitelstva byla schválena oprava zídky v mateřské škole,
která je oplocením od Vavříkového a je v havarijním stavu. Dále bylo předběžně
dohodnuto, že budou v obci osazeny nadzemní hydranty. Jelikož cena těchto dvou
hydrantů měla být i s prací 70 000,- Kč, bylo od tohoto v tomto roce upuštěno. Chtěli
jsme, aby byla v obci zabudována ještě jedna siréna, protože ta na budově MŠ
nepokryje signálem celou obec.
Naše žádost však byla zamítnuta a to z důvodu, že se naše obec nenachází v zoně
havarijního plánování , ani v pásmu ohrožení. Bylo nám doporučeno rozšířené využití
místního rozhlasu.
Na tomto zasedání rozhodlo obecní zastupitelstvo o zřízení Jednotky požární
ochrany obce.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – DUBEN 2007
V měsíci dubnu se sešlo zastupitelstvo obce dvakrát. Odsouhlasilo záměr obce o
koupi pozemku p.č. 1/7 o výměře 22m2 a pozemku p.č. 1/6 o výměře 8 m2. Tyto
pozemky jsou ve vlastnictví VaK Kroměříž a odkoupením těchto pozemků se zajistí
lepší přístup na víceúčelové hřiště za Sokolovnou.JMP Brno projevila zájem o odkup
plynárenského zařízení v naší obci, zastupitelstvo předběžně s tímto souhlasilo, bude
ale záležet na podmínkách prodeje. Zažádali jsem o dataci z Podprogramu na
podporu obnovy venkova na opravu zdi oplocení MŠ. Náklady na tento projekt podle
projektové dokumentace jsou bez DPH
829 459,- Kč.Je to poměrně vysoká částka, ale jedná se o oplocení v délce 30 m,
problém je, že oproti sousednímu pozemku pana Petra Vavříka je výškový rozdíl
skoro 6 m.Vysoké náklady tvoří i velké množství materiálu ze zídky a stávajících
základů, které se musí odstranit a převést na skládku. Pokud naše žádost uspěje,
40% nákladů pokryje dotace ze Zlínského kraje.
Kromě opravy tohoto oplocení bude ale ještě třeba staticky zajistit budovu, čekáme
na vyjádření statika.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení poplatku za sečení a
to tak, že sečení křovinořezem i sekačkou stojí pro občany 200,- Kč za 1 hodinu. Ke
zvýšení jsme přistoupili z důvodu zvýšení nákladů.Za zapůjčení stolů a židlí se platí
stejný poplatek jako nyní, a to za stůl 10,- Kč a za židli 2,- Kč.
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Nové betonové lavičky na hřbitově stály včetně dopravy a DPH 3 750,- Kč za kus a
litinové lavičky u obchodu 4 105,- Kč za kus.Dřívější lavičky ze hřbitova, které byly
nízké, jsou umístěny na hřišti a u obrázku Svaté trojice na kraji lesa.12. a 13. dubna
provedla zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu,
přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Při této kontrole nebyly zjištěny chyby
ani nedostatky.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – KVĚTEN 2007
Na květnovém zasedání obecního zastupitelstva byl projednán a schválen závěrečný
účet obce za rok 2006 a to bez výhrad. Dále bylo rozhodnuto, že oprava křížů, na
kterou byl rozpočet 50 000,- Kč, nebude v tomto roce provedena. Začátkem příštího
roku zažádáme o dotaciz Fondu kultury Zlínského kraje, která by mohla činit až 70%.
Zastupitelstvo obce bylo také seznámeno se Závěrečným účtem Mikroregionu
Otrokovicko, jehož jsme členem.
Zastupitelstvo obce projednalo požadavek občanů Podkoryt o zavedení plynu.
Starostka obce zjistí u dodavatele zemního plynu, za jakých podmínek se dá tato
lokalita plynofikovat.
Byl zakoupen sporák Rekreant na tuhá paliva do sklepa Sokolovny, menší
chladnička s mrazícím prostorem, dvouplotýnkový elektrický vařič a varná konvice.
Tímto zařízením se vylepší vybavení sklepa, který slouží ke společenským účelům.
Do sklepa sokolovny byly vyměněny dveře a udělán nad ně přístřešek.
V součastné době pracujeme na místním programu obnovy vesnice na roky 2007 –
2010, který navazuje na program obnovy vesnice z roku 1997. Uvítali bychom Vaše
náměty a připomínky, co bychom do něj měli zahrnout. Počítáme v něm s výstavbou
kanalizace + ČOV, vybudování chodníků v obci, již zmíněné oplocení zahrady MŠ,
statické zajištění budovy školy a případná rekonstrukce a modernizace celé budovy
školy pro její širší využití.
Toto všechno je ale závislé na finančních možnostech obce a dotacích z programu
EU na roky 2007 – 2013.
Příspěvek : Marie Musilová, starostka obce

Z mateřinky
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Mateřská škola děkuje všem účastníkům výstavy za jejich příspěvky.
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POZVÁNKA
Oslavte s námi dětský den maškarním karnevalem.
Kdy :
Kde :
Jak :
Proč :
Zač :

v sobotu 2. června 2007 od 14,00 hodin.
na zahradě mateřské školy ( jen za příznivého počasí ).
rejem masek, soutěžemi, tancem, opékáním špekáčků ( jednoduché
občerstvení v trávě zajištěno ).
protože mají děti svátek a dospělí byli taky kdysi dětmi.
za jedno volné odpoledne věnované dětem, vstupné dobrovolné.
Děti i dospělí vstup pouze v maskách ! ! !

Příspěvek a fotografie : Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ

SDH Nová Dědina
OSLAVY
V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina již 105. výročí od
svého založení. Oslavy proběhly ve dnech 25. – 26. 5. 2007 s bohatým programem,
který si členové sboru pro své spoluobčany připravili. V pátek 25.5.2007 se v sále
místní sokolovny konala taneční zábava se skupinou Pension & Expo a v sobotu
26.5.2007 pak oslavy pokračovaly následujícím programem. Ve 13.00 hodin
proběhla v sále místní sokolovny slavnostní schůze,v 16.00 hodin se na novém
cvičišti pod obcí konalo námětové cvičení a ukázka zásahu Integrovaného
záchranného systému a od 19.00 hodin mohli občané strávit sobotní večer tancem,
ke kterému hrála krojovaná dechová hudba Zdounečanka. Sbor dobrovolných hasičů
děkuje všem, kteří se na pořádání oslav jakýmkoliv způsobem podíleli.

Příspěvek : Jaroslav Vavřík ml., velitel SDH
Fotografie : Lenka Kovaříková
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Kultura
STAVĚNÍ MÁJKY
Poslední dubnový den se členové Sboru dobrovolných hasičů a další
dobrovolníci z řad občanů dali na místním hřišti do stavění máje stejně
jako tomu bylo v loňském roce i letech předešlých. Počasí bylo naštěstí
hezké a nestěžovalo jim práci.
Májka se jako vždy stavěla tradičním způsobem pomocí žebřů, provazů
a samozřejmě silných rukou. Po sedmé hodině večerní se potom nad
obcí tyčil „ máj “.
Příspěvek a fotografie : Lenka Kovaříková
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Sport
ŠACHOVÝ TURNAJ – BLESKOVÁ HRA O PŘEBORNÍKA OBCE
Ačkoli bylo v neděli 8. dubna 2007 krásné slunečné počasí, několik příznivců
šachové hry se sešlo v novodědinské sokolovně, aby si změřili své síly v této
královské hře. Na všech 14 účastníků čekaly ceny, ale každý si je musel zasloužit ve
13 šachových partiích, z nichž každá trvala 7 minut. Jedinému šachistovi, Jakubovi
Vaculíkovi, byla udělena výjimka v podobě jedné minuty navíc, a to z toho důvodu,
že byl nejmladším účastníkem celého turnaje, ale přesto se jej nezúčastnil poprvé.
Ukázalo se to také na jeho výsledku – umístil se na krásném třetím místě. Na
druhém místě byl Jaroslav Vavřík ml. a vítězem se stal ing. Vratislav Bednařík, na
kterého čekala nejen věcná cena, ale také putovní pohár, který se „stěhuje“ již od 70.
let, kdy byl symbolem prvního místa v soutěži o nejvšestranějšího sportovce obce
Nová Dědina. Momentálně se uvažuje o zakoupení nového poháru, protože ten
původní už má přece jen po tolika letech něco za sebou.
Musím se zmínit i o účastnících, kteří pamatují i starší ročníky tohoto turnaje, protože
se ho zúčastňují opravdu pravidelně. Patří mezi ně p. František Waloszek (zároveň
nejstarší účastník) a p. Petr Vavřík, který turnaj organizoval.
Celý turnaj byl zakončen simultální hrou, které se jako v loňském roce ujal
ing. Vratislav Bednařík, který letos neponechal nic náhodě a vyhrál jak šachovou
soutěž, tak celou simultální hru proti osmi hráčům, a to bez ztráty jediného bodu.
Všem zúčastněným jménem organizátora Tělovýchovná jednota Nová Dědina děkuji
a přeji mnoho úspěchů v dalších ročnících šachového turnaje a zároveň vyzývám
ostatní milovníky tohoto sportu, aby se příště odvážili a také přišli ukázat své
dovednosti.
Příspěvek a fotografie : Anna Vavříková, ml.
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Oznámení a informace
OZNÁMENÍ
V sobotu 26. května 2007 byla odhalena na budově mateřské školy pamětní deska
Janu Wundrovi.

PODĚKOVÁNÍ
Diakonie Broumov děkuje tímto všem občanům, kteří přispěli do humanitární sbírky,
konané ve spolupráci s obecním úřadem. Jelikož byl o tuto sbírku velký zájem,
budeme v ní pokračovat i v příštím roce.
Jménem obecního úřadu bych chtěla poděkovat panu Jaroslavu Brožovi, který se
svými zajímavostmi z historie naší obce stará o její propagaci. Jeho články na
internetových stránkách obce jsou velmi zajímavé.
Příspěvek : Marie Musilová, starostka obce

Společenská kronika
JUBILANTI
DUBEN
Hurdes František

KVĚTEN
60 let

Kovářová Vladimíra

ČERVEN
50 let

Hora Jaromír

60 let

Kovaříková Marie

50 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let !!!
Příspěvek : Jarmila Bochezová
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NAROZENÍ
ÚNOR 2007

BŘEZEN 2007

Vojtěch Halaška

Jakub Dvouletý

K narození děťátka srdečně blahopřejeme !!!

Příspěvek : Marie Musilová, starostka obce

Příspěvky čtenářů
ZAPOMENUTÝ RODÁK Z NOVÉ DĚDINY – MICHAL ŽITNÝ
Je tomu již opravdu dávno, co se rodičům Františku a Maryně Žitným narodil jejich
syn Michal, budoucí zakladatel v širém okolí známé rodu hrnčířů a kamnářů. Stalo se
tak v měsíci září v roce 1796. Otec František při svém velmi skromném hospodářství
pracoval jako tkadlec a to také mělo rozhodnout o budoucím povolání Michala – čas
měl po svém otci zdědit tkalcovský stav a také být tkalcem. Osud však chtěl jinak.
Maminka se věnovala starostí a péčí o rodinu.
Když Michal ukončil školní docházku do novodědinské národní školy, poslal jej otec
do učení k mistru tkalci Ignáci Zelinkovi do Kvasic. Učení v té době nebylo nijak
jednoduché. Michal musel přes den pracovat na stavu a večer chodil pást koně za
Moravu – do „Ameriky“. Nebyl tam sám, bývalo tam mnoho i jiných učňů a čeledníků.
A tak při pastvě využívali čas k různým hrám, vyprávění a nebo i ke spánku, který jim
často chyběl. Z obavy, aby se jim koně někam nezatoulali uvázali jim provaz od hlavy
k předním nohám. Zelinkův kůň se však přiblížil k Moravě, asi se chtěl napít vody,
spadl do ní a utopil se. Michal od strachu z následků utekl domů na Novou Dědinu a
tu prohlásil, že se již tkalcem učit nebude. Nepomohlo nejen přesvědčování rodičů,
ale ani mistra Zelinky, který se na něj ani moc nezlobil. Michal od svého rozhodnutí
neustoupil a jeho novým přáním bylo, že se chce učit řemeslu hrnčířskému.
Tak se jeho novým mistrem stal hrnčířský mistr Jan Přeslička ve Kvasicích –
Mariánově. Práce jej velmi bavila a již v druhém roce učení sám od sebe začal dělat i
kachlová kamna. Pro jedna stala se mu předlohou věž kvasického zámku a také je
bez formy, jen rukama, v zámku postavil. Hraběnce se kamna velmi líbila a Michala
za jeho práci bohatě odměnila. Každým rokem dostal 20 rýnských šajnů a dvoje šaty.
Po vyučení pracoval ještě jeden rok jako tovaryš a pak se vydal na vandr – do světa
na zkušenou. Jeho první zastávkou byla Bystřice pod Hostýnem, kde nastoupil
k hrnčířskému mistru Vlčkovi. Při jednom výstupu na kopec sv. Hostýn, našel v tehdy
zpustošeném kostele plechovou figurku Panny Marie Hostýnské. Tak přišel na nápad
zhotovit si formu a s její pomocí pak vyrábět hliněný reliéf, který připevňoval na
hliněné baňky, které mistr Vlček prodával poutníkům, kteří si v nich odnášeli domů
vodu hostýnskou vodu.
O tyto baňky byl mezi poutníky velký zájem a mistru Vlčkovi přinášel velký zisk.
Všichni hrnčíři chtěli Michala pro jeho zručnost získat pro své dílny, ale on se
rozhodl, že půjde dál do světa. Mistr Vlček jej prosil, aby zůstal, že mu dá za ženu
svou dceru a k tomu i celou dílnu – verštat – jak tehdy říkali.
Michal odolal nabídkám a vydal se na cestu. Nedošel „daleko“, jen do Prostějova.
Našel si tam práci, ale se tam nezdržel. Zatoužil po domově.
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Vrátil se a usadil se v domku č.70, kde si vybudoval svou dílnu a krátce na to přivedl i
svou ženu, Terezu Urbanovou, dceru cechovního mistra Karla Urbana z Kvasic, se
kterou se v roce 1821 oženil.
Nastaly starosti o živobytí. Začal vyrábět kuchyňské nádobí, které šlo na odbyt nejen
na Nové Dědině, ale i v okolí. K prodeji využíval poutě a zejména kvasický mlýn,
kam přijížděli lidé i ze vzdálených míst.
Pro hlínu musel chodit až ke Chlumu do Bažantnice. Protože jeho zboží bylo kvalitní
a vyhledávané, nastoupila závist kvasických hrnčířů, kteří na něj žalovali vrchnosti.
Vrchnost zjistilo, že Michal neplatí daně a tak mu zakázala brát si hlínu. On se však
nepodřídil. Nebylo to pro něj jednoduché, vždyť v té době měli s Terezou již tři děti a
tak starostí bylo až nad hlavu. Michal i přes zákaz chodil do Bažantnice na hlínu, až
jednou, když se vrátil domů z jednání u vrchnosti, prohlásil, že hlínu musí hledat
jinde.
Hledal v okolí Kostela – a nic. S motykou na rameni přišel až do Halenkovic a tam na
trati „Za Šenkerovskýma“ našel, co hledal. Od samé radosti koupil od tamějšího
hrnčíře Menšíka chalupu č. 178, do které se s Terezou a dětmi Josefem,Terezií a
Amálií přestěhovali a to byl počátek později v té době slavného kamnářského a
hrnčířského rodu Žitných.
O nápady a práci neměl Michal nouzi. Dále vyráběl kamna, kuchyňské nádobí,
květináče pro arcibiskupa Maxmiliána do jeho zahrad v Kroměříži, dělal z hlíny formy
na cukr pro cukrovary a báně na sirup. Pokračoval i ve výrobě baněk pro hostýnskou
vodu, ale s reliéfem Ochránkyně Moravy. Vyrobené zboží někdy odváželo i šest
formanů najednou.
Manželství Michala s Terezou bylo velmi plodné. Vedle třech dětí narozených na
Nové Dědině, narodilo se jim v Halenkovicích ještě dalších deset dětí. A protože
Michal stále tíhnul ke své rodné obci, není divu, že několika jeho dětem byl za kmotra
sám novodědinský revírník Jan Wunder se svou ženou Antonínou.
Svému řemeslu vyučil i syny Josefa, Ferdinanda a Albína.
Když se syn Josef, také novodědinský rodák, osamostatnil vyráběl kamna a hrnce.
Druhý syn – Ferdinand – byl velmi vynalézavý a podnikavý. Vyráběl také kamna, ale
více pozornosti věnoval kuchyňskému nádobí, výrobě komínových násadníků,
hrncům, „látkám“ na mléko, „benešníkům“ – plotnám s prohlubeninami, různým
rendlíkům, mísám na polévky, větším mísám na zadělávání těsta, různým formám na
pečivo a dalším. Své výrobky vyvážel na jižní, východní i severní Moravu.
Své syny Josefa a Huberta také vyučil svému řemeslu, kteří mu pak vydatně
pomáhali.
Po smrti Ferdinanda zdědil dílnu syn Hubert, který pokračoval v rodinné tradici
hrnčířského a kamnářského rodu Žitných. I on své dva syny, Bedřicha a Huberta,
tedy již čtvrtou generaci rodu, řemeslu vyučil.
Třetí syn Michala – Albín – byl malé postavy a byl velmi tělesně slabý. Proto jej práce
na hrnčířském kruhu velmi unavovala. Chtěl se proto věnovat jemnější hrnčířské
práci. Tak jako jeho otec, vydal se tedy na vandr. Prošel velkou část Moravy a
zabloudil i na Slovensko do okolí Bratislavy. Tam se mnohému přiučil. Po návratu
domů se oženil a usadil ve Žlutavě. Své řemeslo velmi dobře zvládal. Výrobky sám
začal zdobit barvami, ale jeho ornamenty nebyly žádnou napodobeninou toho, co
viděl ve světě. Začal se věnovat i náboženské figurální tvorbě, zdobeným křížům,
soškám Panny Marie a dalším svatým. Reliéfní ozdoby zhotovoval podle forem, které
si sám zhotovoval. Jeho práce byly vyhledávány a dodnes jsou v některých
domácnostech a jejich majitelé ani neznají jejich autora.
Michal Žitný se svou ženou Terezou žili ve svazku manželském více jak padesát let.
Jejich Zlatá svatba prý byla velkou událostí nejen jejich velké rodiny, ale celé
Halenkovické obce.
Po oslavách však Tereza začala chřadnout a brzo na to zemřela. Michal se však
zanedlouho po jejím pohřbu znovu oženil, ale jejich sňatek neměl dlouhého trvání.
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Jeho druhá žena Barbora také zanedlouho zemřela. Třetí sňatek opět nedal na sebe
dlouho čekat. To však již Michalovi začaly ubývat síly a o halenkovické pouti dne 19.
března 1875 na sešlost věkem umírá. Přišla jej na poslední cestu doprovodit velká
skupina členů hrnčířského cechu z Kvasic a mnoho přátel ze všech okolních vesnic.
Zakladatel rodu byl pochován na halenkovickém hřbitově.
Konec 19. století přináší do života nová řemesla, nové zboží. Hrnčířské výrobky jsou
nahrazovány kovovými, místo kameninových baněk nastupují skleněné demižony,
kachlová kamna jsou nahrazována litinovými kamny. A s tímto nástupem zaniká i
sláva kamnářů a hrnčířů rodu Žitníků.
Dovětek :
Michal Žitník, *30. 9. 1796 na Nové Dědině,
19. 3. 1875 v Halenkovicích
Ve kvasickém zámku je toho času prováděna rekonstrukce. Podle vyjádření
památkového úřadu v zámku se nacházejí již jen jedna kachlová kamna.
Momentálně jsou zakryta a tak je nelze identifikovat podle popisu uvedeného
v článku. Toto bude provedeno po ukončení prací. V zámku se dříve nacházelo více
kachlových kamen, ale ta byla odstraněna.
Volně zpracováno dle publikace Halenkovice od Karla Zezuly. Kvasická Cechovní
kniha z roku 1851 obsahuje záznamy o vyučení Ferdinanda a Albína hrnčířem a
také o složení tovaryšské zkoušky. Jejich učitelem byl jejich otec Michal.
Fotodokumentace baněk na hostýnskou vodu byla pořízena v Místním muzeu na
Vrbce.
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