OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2013

Úvod
Vážení občané, i když už je astronomické jaro, pořád nás trápí zimní počasí. Proto
doufám, že než se rozběhnou naplno jarní práce a konečně se oteplí, přijde Vám
vhod první číslo Obecního zpravodaje v letošním roce.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ leden 2013
Hlavním bodem zasedání OZ v lednu bylo přistoupení naší obce k Místní akční
skupině Hříběcí hory, o. s. Vysvětlení k Místní akční skupině najdete v samostatném
článku.
OZ dále schválilo vyřazení vybraného inventárního majetku z MŠ z důvodu
opotřebení, poškození a i z důvodu nevyhovujícího z hlediska bezpečnosti.
OZ také schválilo podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci na akci „Víceúčelový hasičský sportovní
a kulturní areál“. Žádost vypracovala Ing. Kubíčková.
Případná dotace by měla sloužit k vybudování klubovny na hasičském hřišti. Náklady
na výstavbu klubovny jsou vyčísleny na cca 1.200 000,-Kč a výše dotace je
stanovena na 400 000,-Kč. Rozhodnutí o přiznání dotace bude oznámeno v dubnu
tohoto roku. Na základě výsledku rozhodnutí o přiznání, případně výši dotace, bude
OZ rozhodovat, jestli přistoupí k výstavbě klubovny. V letošním roce je totiž ještě
plánována rekonstrukce místního hřbitova, včetně márnice a zhotovení nového
oplocení.
V současné době se připravují podklady pro výběrové řízení a OZ rozhoduje
o výběru materiálu pro zhotovení oplocení hřbitova a o výběru vhodného podkladu
pro zpevněné plochy.
Dalším předmětem jednání OZ v lednu bylo schválení rozpočtového opatření, které
se týkalo úpravy rozpočtu z minulého roku, o přesunu jednotlivých účetních položek
v rámci schváleného rozpočtu.
OZ schválilo také výši stočného pro letošní rok, rozpočtový výhled na léta 2014 –
2015, finanční příspěvek obce na pořádání dětského karnevalu a smlouvu
o zprostředkování divadelního vystoupení souboru Tyjátr.

Místní akční skupina
Mnozí z Vás se tázali co to vlastně Místní akční skupina (dále jen MAS) je a proč do
MAS naše obec vstupuje.
Každá místní akční skupina musí mít svůj statut a právní subjektivitu. Po svém
založení místní akční skupina zpracuje pro území, ve kterém působí vlastní strategii
rozvoje. Tato strategie musí být tematicky zaměřená na specifické problémy území,
ve kterém místní akční skupina působí. Z integrované strategie vychází tzv.
Strategický plán LEADER (SPL). Nejlépe zpracované strategické plány jsou vybrány
Ministerstvem zemědělství k realizaci a podpořeny finanční dotací.
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Místní akční skupina poté vyhlásí výzvu k předkládání projektových záměrů z území,
ve kterém působí, a které jsou v souladu se Strategickým plánem LEADER.
Z předložených projektů vybere ty, které nejlépe splňují zadaná kritéria a doporučí je
národnímu řídícímu orgánu programu (Ministerstvo zemědělství, resp. Státní
zemědělský a intervenční fond) k podpoře.
Činnost místních akčních skupin lze vzdáleně přirovnat grantové agentuře, která si
sama na základě znalostí místních podmínek stanoví grantový program (SPL)
a následně podle těchto předem daných pravidel distribuuje do území svého
působení finanční prostředky. Dotace nejsou poskytovány pouze členům místní
akční skupiny, ale mohou o ně žádat všichni zájemci z území působnosti MAS
(podnikatelé, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, obce, apod.), kteří
splňují pravidla pro jejich poskytování.
Zjednodušeně lze říct, že MAS je dalším nástrojem k čerpání dotací pro naši obec.
Další výhodou je i to, že pokud bude tato MAS doporučena k financování, do
rozdělování dotací už nezasahuje nikdo zvenčí, ale sama MAS si na základě
rozhodnutí vlastní výběrové komise určí, který projekt podpoří. Je nutné ještě dodat,
že MAS má své ochranné mechanizmy, aby nedocházelo k zvýhodňování určitého
subjektu. Další informace o MAS Hříběcí hory o. s., najdete na www.hribecihory.cz.

Únor 2013
Na únorovém zasedání OZ byl po projednání schválen nový odpisový plán majetku
pro rok 2013, který bude zpracován novým kvalifikovaným odhadem. Jedná se
o účetnickou záležitost, kterou ovšem vyžadují kontrolní orgány. Dále byla schválena
smlouva o provozování vodovodu v místní části Kopánky mezi naší obcí a VAK
Kroměříž, a. s.
OZ rozhodlo o nákupu žaluzií pro zasedací místnost a kancelář obecního úřadu
a schválilo výši pronájmu pozemku p. č. 63/2 o výměře 80 m2 ve výši 20,-Kč za m2
(Rychlé občerstvení). Důvodem zvýšení nájmu je skutečnost, že se tento poplatek
neměnil od roku 1993.

Březen 2013
V měsíci březnu OZ schválilo na svém zasedání uzavření dodatků ke smlouvám
o dodávkách plynu pro obecní budovy, které by obci měly přinést opět nějakou
úsporu.
OZ rozhodlo, že při příležitosti Dne matek vystoupí hudební skupina Radovan,
schválilo příspěvek pro Myslivecké sdružení Kvasice ve výši 3 000,-Kč, rozpočtové
opatření a vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce pro letošní
rok. Pro tyto pracovní místa budou obsazeni vhodní uchazeči na základě doporučení
úřadu práce a výběru OZ.
Protože je možné, že bude vyhlášena výzva na zateplení veřejných budov, OZ
schválilo přípravu projektové dokumentace na zateplení MŠ, včetně vypracování
energetického auditu. Energetický audit je povinnou přílohou k podání žádosti
o dotaci.
OZ projednávalo i možnost postupné rekonstrukce veřejného osvětlení, z důvodu
úspory elektrické energie. Firma, která se zabývá rekonstrukcí veřejného osvětlení,
instalovala v naší obci tři svítidla s výrazně slabším zdrojem. Pokud se svítidla
osvědčí, bude OZ zvažovat, zda nevyužít možnosti výměny svítidel hlavně
v odlehlých částech obce a to na základě cenové nabídky a kalkulace úspor.
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Odpadové hospodářství v roce 2012
Vážení občané, jak už jste jistě zaznamenali, pro letošní rok přistoupilo OZ ke
zvýšení poplatku za svoz a ukládání odpadu na 540,-Kč za poplatníka. Důvod je
celkem jednoduchý - neustále se zvyšující množství odpadu, zvýšení DPH, růst cen
za pohonné hmoty a poplatek za ukládání odpadu. V loňském roce doplácela obec
ze svého rozpočtu za svoz a ukládání odpadu 115 339,-Kč (viz. tabulky).
Náklady na odpadové hospodářství obce
Množství
v tunách

Druh odpadu
Směsný komunální odpad

54,48

Objemný odpad

31,94

Pneumatiky

3,04

Stavební suť

43,21

Náklady za svoz
a uložení [Kč]
139 642,-

147 664,-

Biologický odpad

6,74

Sklo-sběrný dvůr

2,60

Plasty-sběrný dvůr

0,38

Papír, lepenka, nápojové kartony

0,92

9 063,-

Plasty-sběrné nádoby

1,59

37 848,-

Sklo-sběrné nádoby
Nebezpečný odpad-obaly se škodlivinami, pesticidy,
olej, nepoužitá léčiva

3,32

bez poplatku

1,01

13 979,-

149,23

348 196,-

Celkem náklady za odvoz a uložení
Odměny obci za zpětný odběr [Kč]
EKO-KOM – papír, plast, sklo

17 728,-

Asekol, Elektrowin, Ekolamp

1 629,-

Odměna za 1. místo v třídění elektrozařízení v obcích do 500
obyvatel
Celkem

15 000,34 357,-

Celkové vyčíslení odpadového hospodářství v obci [Kč]
Celkové náklady za odvoz a uložení odpadů
Odměny za zpětný odběr

348 196,34 357,-

Platby od občanů

198 500,-

Podíl obce

115 339,-
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Po dohodě OZ rozhodlo, že zatím nebude zvýšen poplatek za psy a za odvádění
odpadních vod. Poplatek za odpadní vody jsme nuceni vybírat na základě zákona
o financování vodovodů a kanalizací.
OZ zatím neuvažuje ani o zvyšování daně z nemovitosti, i když má obec už několik
let nárok zvýšit tuto daň až o 100%.

Vodovod v místní části Mrlín
V současné době neustále probíhají jednání mezi naší obcí a VaK Kroměříž o opravě
nevhodně uloženého vodovodního řadu v místní části Mrlín. Zatím jsme neobdrželi
žádné oficiální informace, ale dle nepotvrzených informací zahrnul Vak Kroměříž
opravu tohoto vodovodu do svých investičních akcí pro letošní rok. Dále by měla být
provedena oprava výtlačného vodovodního potrubí v naší obci.

Komunikace mezi Novou Dědinou a Žlutavou
V minulém vydání Zpravodaje jsem Vám slíbil, že poskytnu informace týkající se
povolení, nebo volného vjezdu na komunikaci mezi naší obcí a obcemi Žlutava
a Halenkovice.
Tuto problematiku jsem několikrát konzultoval s právním oddělením Odboru dopravy
Zlínského kraje a s ředitelem krajské pobočky Lesy ČR s.p. Tato záležitost je ale
velmi složitá a nedá se na ni jednoduše odpovědět.
Situaci zhoršilo majetkové vyrovnání s církvemi, protože část této komunikace je
majetkem církve. Dle posledních informací církev zatím nepožádala o vrácení
majetku a Lesy ČR nemají možnosti s tímto majetkem hospodařit, resp. uzavírat
nájemní smlouvu.
Na základě rozhovoru s ředitelem krajské pobočky by měl Lesní závod Buchlovice
vydat povolení k přístupu na tuto komunikaci oprávněným žadatelům, tzn. těm, kteří
mají v této lokalitě pozemky či nemovitosti. Níže uvádím několik stanovisek
veřejného ochránce práv.

Stanoviska veřejného ochránce práv (ombudsman) - veřejné cesty příklady
Pokud správní orgán není schopen vydat rozhodnutí v době, kdy je cesta jasně
patrná v terénu, nemůže to jít k tíži uživatelů. Stejně tak nemůže úřad činit závěry
z nesouhlasu vlastníka, který cestu uzavřel, aniž by bral v potaz skutečnost, že
souhlas původního vlastníka zavazuje i vlastníky budoucí. V tomto případě nový
majitel pozemku zatarasil pěšinu, která přes jeho a další pozemky dlouhá desetiletí
vedla. Využívali ji zahrádkáři k přístupu na své pozemky a také další občané
k procházkám v rekreační oblasti.
Veřejně přístupná účelová komunikace vzniká fakticky pouhým naplněním čtyř
znaků: patrnost stálé cesty v terénu, cesta slouží přístupu a/nebo příjezdu k určitým
cizím nemovitostem, alespoň konkludentní (ústní) souhlas vlastníka cesty, existence
nutné komunikační potřeby. Ve sporných případech je silniční správní úřad povinen
vést na žádost dotčených osob (vlastníka nebo uživatele potenciální komunikace)
deklaratorní řízení dle ustanovení § 142 správního řádu a rozhodnout, zda veřejně
přístupná účelová komunikace existuje.
Při hodnocení nutné komunikační potřeby jakožto znaku veřejně přístupné účelové
komunikace silniční správní úřad posuzuje: délku posuzované cesty a délku
případného alternativního přístupu (resp. příjezdu), kvalitu obou variant (povrch
a sklon), nutnost a nákladnost případných úprav staveb (či pozemků), jejichž

-4-

přístupnost je řešena a typ stavby (či pozemku), jejichž přístupnost je řešena (pole,
zahrada, rekreační stavba, rodinný dům).
Les jako celek nemůže být uzavřeným areálem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích a z tohoto hlediska tak nemohou být účelové
komunikace v lese považovány za neveřejné. Lesní zákon vylučuje z okruhu
pozemků určených k plnění funkcí lesa („les“ v širším smyslu slova) pozemky
zastavěné a jejich zpevněné příjezdní komunikace. Zpevněné lesní cesty sloužící
jako příjezd k zastavěným pozemkům tak nejsou lesem a nevztahuje se na ně zákaz
vjezdu motorových vozidel do lesa.

Nová publikace Veřejné cesty pomůže obcím řešit spory o přístupové
cesty 10. října 2011
Nové vydání publikace Veřejné cesty přináší rozšířené a aktualizované vysvětlení
problematiky pozemních komunikací, shrnutí důležitých soudních rozhodnutí
a zobecnění právních závěrů z šetření, která ombudsman v posledních letech vedl.
Na konkrétních případech pak ukazuje, jak mají úřady v určitých situacích
postupovat.
Od prvního vydání publikace uplynuly čtyři roky a za tu dobu se zvýšila
informovanost veřejnosti, takže občané se začali svých nároků domáhat na
správných místech a obecní úřady musí aktivně řešit spory o užívání pozemků jako
přístupových cest. Problematika veřejných cest je však natolik složitá, že zvlášť malé
obce ji nejsou schopny zvládnout. Silničním správním úřadem je totiž každá obec
v ČR, i ta nejmenší, přestože není materiálně ani personálně vybavená k tomu, aby
vedla komplikovaná správní řízení. Potvrzují to stovky stížností, které ochránce
v posledních letech šetřil.
Složitost problematiky pozemních komunikací vyžaduje právní znalosti a zkušenosti.
Úřad se musí vypořádat s judikaturou i s argumenty ležícími v rovině ústavněprávní
(ochrana vlastnictví). V některých případech musí řešit i otázky, které dosud nejsou
ujasněny samotnou judikaturou.
Publikace Veřejné cesty je připravena tak, aby úřadům sloužila jako pomůcka při
rozhodování. Vysvětluje pojmy, kompetence, nabízí řešení. To vše srozumitelným
způsobem, aby informace mohli využít úředníci bez právnického vzdělání i široká
veřejnost.
Úplná znění stanovisek ombudsmana k problematice veřejných cest jsou na
stránkách www.ochrance.cz v sekci „Veřejné cesty“.
Příspěvky: Roman Polášek

Z historie naší obce
Autobusové neštěstí, které se stalo na lince Nová Dědina a Zlín v roce 1931 v měsíci
dubnu. V 5. hodin ráno vyjel autobus z Nové Dědiny a plně byl obsazen asi 40
dělníky. Autobus řídil šofer Jelínek a za jízdy z Nové dědiny se stala na stroji
porucha, takže řidič nemohl stroj ovládat a mezi Kvasicemi a Tlumačovem na trati
Amerikách najel autobus na silný jasan za rychlosti 40km za hodinu. Autobus byl
značně poškozen a 13 osob bylo různě zraněno.
1. května 1932 otevírán nový sál hostince p. Gabrhelíka. Rozměry sálu 17m x 6m.
Na jižní straně sálu zřízeno podium pro jeviště v rozměrech- šířka 9.21m, hloubka
6.50m, výška 4.40m, výška podium 90cm.
25. 3. 1935 zřízen odpadový kanál z cement. rour 50cm světlosti „Podkopec“ a kanál
stejné světlosti před domem p. Fr. Kalčíka v délce 20m, který provedl p. Fr. Kalčík na
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svůj náklad. Jak byly honorovány, placeny obecní služby: Obecním sluhou,
pomocným, zvoníkem a polním hlídačem ustanoven Fr. Kašík za 525 Kč a 6q rži.
Ošetřovatelem obec. plemeníků p. Vinc. Bocheza za 2 000 Kč ročně. Obsluhovačem
vodovodu p. Josef Janiš za 2 000 Kč ročně.
Epidemické nemoci: V tomto roce objevil se v několika případech záškrt u dětí
předškolních. Učiněno opatření očkováním proti záškrtu – očkováno bylo celkem 108
dětí obvodním lékařem Karlem Zlámalem z Kvasic.
V roce 1930 koupila obec dům č. 12 se zahradou a polem ve výměře 29 479m2 za
130 tis.Kč. Dne 17.pros.1930 prodala obec veřejnou soudní dražbou obecní hostinec
p. Janu Gabrhelíkovi z Halenkovic za 120 tis.Kč, kterým obnosem splacen dluh
v obč. záložně v Kvasicích za koupený podsedek č.12.
22. prosince 1930 dokončen telefon nákladem 13 tis.Kč na který ze zemského fondu
Batě poskytnut příspěvek 3 500 Kč.
V dřívějších letech před rokem 1930 byla prodejna zboží u pí. Barbory Nedbálkové
č. 83, pro koupi tohoto domu Ant. Vaňákem v roce 1930 byla novým majitelem po
úpravě domu zřízena opět prodejna zboží a vystavena pekárna, do níž si i občané
nosili chleba na pečení. Do roku 1930 byla prodejna zboží i v obec. hostinci a pak
přechodně u p. Františka Kalčíka, č.7, který zřídil i porážku na dobytek a výsek
masa. Dále byla přechodně prodejna zboží u pí. Fr. Železníkové, č.15. V roce 1948
byly všechny tyto prodejny zrušeny.
Doslovný přepis z rodinné kroniky R. Poláška.
Kroniku sepsal Jan Polášek, nar.1896.

Přímá volba prezidenta ČR v Nové Dědině – výsledky 1. kola
Počet voličů: 344
Odevzdané hlasy: 246
Neplatné hlasy: 4
Účast ve volbách: 71,51%
Roithová Zuzana
Fischer Jan
Bobošíková Jana
Fischerová Taťána
Sobotka Přemysl
Zeman Miloš
Franz Vladimír
Dienstbier Jiří
Swarzenberg Karel

hlasů
15
55
9
9
5
83
18
31
17

pořadí
6
2
7/8
7/8
9
1
4
3
5

Přímá volba prezidenta ČR v Nové Dědině – výsledky 2. kola
Počet voličů: 341
Odevzdané hlasy: 233
Neplatné hlasy: 3
Účast ve volbách: 68,33%
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

171
59
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Oznámení a informace
Statistika obyvatel obce – rekapitulace za rok 2012
Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Odstěhovali se z obce
Přistěhovali se do obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2012
Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2012

5
4
14
3
420
40,46
Příspěvek: Petr Krč

Kultura
Karneval na Nové Dědině
V sobotu 2. 2. 2013 uspořádali rodiče dětí s nohejbalovým klubem TJ Nová Dědina
za přispění obce Nová Dědina karneval pro děti.
Karneval se tentokrát nesl v čertovsko-pekelném duchu. Celý prostor byl vyzdoben
čerty z papírů, kreslenými obrázky čertů, černo-oranžovo-červenými balónky,
stuhami, dokonce zde byl kotel s ohněm, váhy, vidle a jiné čertovské nářadí. Děti se
ale vůbec nemusely bát, protože karneval měl heslo „přijďte se podívat, jak si
hrajeme v pekle“. Všichni strašidelní čerti byli zavření a na karneval měli vstup
zakázán.
Děti plnily různé čertovské úkoly, které jim čertovští pořadatelé vždy ukázali, např.
skákaly
v
pytlích,
házely
bramborou, hledaly díru do
pekla a další soutěže. Velký
úspěch měla na konci módní
přehlídka a společný taneček
s módně vyzdobenými rodiči
nebo
jinými
dospěláckými
příslušníky. K tomu všemu nám
tu hrály pouze čertovské
písničky.
Za každý úkol dostaly děti
malou odměnu a na konci si
mohly vybrat z připravených cen
věnovaných různými sponzory
nebo dobrovolnými dárci.
Maminky a některé další „pekařky“ upekly domácí štrůdly, svatební koláčky, koláče,
zákusky, slané pečivo. To vše bylo možno za symbolickou cenu koupit v čertovském
bufetu. Děti dostaly zdarma párek a pití v průběhu celého karnevalu.
Po oficiálním ukončení karnevalu zůstala ještě spousta dětí a čekala na balónky
a ostatní dekoraci, které si vždy tak rády odnesou domů.
Chtěla bych tímto poděkovat sponzorům a všem, kteří pomohli při vyzdobení a úklidu
sokolovny, na výrobě dekorací, na pečení, na pomoci při soutěžích anebo přispěli
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jakoukoli formou. Dále náš velký dík patří dětem z MŠ pod vedením ředitelky Ivanky
Vybíralové za pomoc při výrobě dekorací.
Celou fotogalerii z akce je možno shlédnout na webových stránkách naší obce:
http://www.novadedina.cz
Jitka Polášková

Divadelní představení
V sobotu dne 16. února roku 2013 v podvečer se v místní sokolovně v Nové Dědině
hrálo divadelní představení „Ženitba“. Divadelní komedii od Nikolaje Vasiljeviče
Gogola nám přijeli zahrát členové dlouholetého výborného ochotnického Divadla
„TYJÁTR“ při Otrokovické Besedě.

Komedie byla o dlouho připravovaných námluvách, ale i o strachu dostat se jednou
provždy do chomoutu. V režii Radka Chmely se přestavili v hlavní roli Miroslav
Valentík, Marcela Palúchová, Olga Brožová, Karel Škrabal, Jitka Lisoňková, Lukáš
Laciga, Dušan Mikeštík, Tomáš Krajča, Pavel Hrabovský, Eva Ostřanská,
a technický personál divadla.
Někteří pamětníci si jistě vzpomenou, že Nová Dědina byla dříve také proslulá,
(i když už to pro nás bylo v minulém století), svým ochotnickým divadelním spolkem.
Bylo by jistě příjemné tuto tradici v Nové Dědině znovu obnovit, ať už za přispění
hostujícího divadla, či v rámci vlastních aktivistů…
A jak vlastně divadlo „TYJÁTR“ vzniklo? To se jednou ke konci roku 2001 sešla malá
skupinka kamarádů s nápadem založit nové divadlo v Otrokovicích. Jelikož byl mezi
nimi i pan Radek Chmela – současný šéf divadelního souboru, byl od nápadu již jen
malý krůček k samotné realizaci. Po návrhu ke vzniku nového divadelního souboru
v Otrokovicích, který p. Chmela předložil i s projektem tehdejšímu řediteli Otrokovické
BESEDY p. Rudolfu Vavrečkovi, bylo tehdejší vedení velice nakloněno, a tak zbývalo
už jen doladit podrobnosti. Oficiálně tedy „TYJÁTR“ zahájil své působení 2. 2. 2002.
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Zřizovatelem se stala Otrokovická BESEDA, která jej vzala pod svá křídla. Soubor
tehdy začínal pouze v pětičlenné sestavě. Ti, kteří už měli s hraním nějaké
zkušenosti, přivedli své známé, kamarády, kteří si také chtěli vyzkoušet, jaké to je,
stát na prknech co znamenají svět. A tak se začala rodit nová skupinka lidí
zapálených pro divadlo. Během následujících let se ale do souboru začali hlásit noví
členové, a tak se z malého souboru stalo divadelní seskupení nejen herců, ale i těch,
bez kterých se divadlo dělá jen těžce, a to jsou technici, kostymérky, maskérky
a další důležití členové divadla. Dramaturgie souboru je velmi přesně nastavená, a to
především na komedie a pohádky pro děti. Členové Divadla „TYJÁTR“ se také
aktivně podílí na různých akcích pro město Otrokovice. Velmi často také vystupují
nejen na domácí scéně, ale také na výjezdových představeních a přehlídkách. Tak
jako jsme je mohli vidět nyní i my, na Nové Dědině.
Všichni, kteří shlédli jejich divadelní představení Ženitba, byli velice spokojeni,
a odcházeli domů s velmi pěkným kulturním zážitkem. Ti z Vás, kteří jste toto divadlo
neviděli, jste tímto srdečně zváni na některé další divadelní představení, které nám
„TYJÁTR“ rád a ochotně zase přijede někdy zahrát. Divadlo „TYJÁTR“ baví všechny,
ať už dospělé nebo děti, takže si s příští nabídky určitě vyberete i Vy.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem členům divadla „TYJÁTR“ za
jejich velice pěkné divadelní představení a zároveň jim popřála hodně dalších
spokojených diváků, a ať se jim v jejich práci pořád dobře daří.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Oslava svátku matek
Dne 11. května 2013 odpoledne pro Vás připravujeme tradiční oslavu svátku
matek, spojenou s besedou s důchodci. Tentokrát vystoupí členové folklórního
souboru Radovan z Napajedel. Všichni jste srdečně zváni.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Vánoční šachový turnaj
V sobotu 29. prosince 2012 jsme v místní hospůdce uspořádali již tradiční šachový
turnaj. Shodou špatných okolností se někteří pravidelní účastníci předem omluvili
a noví poslední roky moc nepřichází a i proto se nás sešlo jen šest. Přesto jsme se
příjemně pobavili a odreagovali v době občas hektických svátků. Turnaj vyhrál pro
tentokrát neporažen Vavřík Jaroslav ml. Jako druhý skončil Vavřík Petr a třetí Láník
Martin. Někteří z vás možná ani neví, že každoročně pořádáme turnaje dva. Již
zmíněný Vánoční a také Velikonoční. Ten letošní plánujeme nejspíše na Velikonoční
neděli, tedy 31. března. Stačí sledovat obecní plakátové plochy, na kterých se určitě
předem objeví pozvánka s přesným datem i časem. Hráváme „časovku“ 7 minut pro
hráče na partii, ale není se čeho bát. Propozice turnaje je možné po domluvě
s ostatními upravit podle kvalit a věku zúčastněných hráčů. Šachy jsou zvány hrou
královskou a některými považovány za těžké na naučení i samotné hraní. Nám jde
ale spíše o pobavení se a změření sil se živými protihráči, ať jen nesedíme doma
před monitory počítačů, které stejně nejde porazit. A proto přijďte také, stačí umět
trochu hrát! Všichni jsou srdečně zváni. Muži i ženy všech věkových kategorií,
vyznání, barvy i orientace.
Za TJ Nová Dědina Vavřík Jaroslav
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Tříkrálová sbírka 2013
Již třináctý ročník Tříkrálové sbírky, kterou tradičně pořádá Charita ČR, překonal
rekordní částku z minulého roku, která přesáhla přes 75 mil. Kč. Tento rok je dosud
vybraná celková částka 76,9 mil. Kč. Číslo „třináct“ rozhodně smůlu nepřineslo.
Sbírka poslouží charitě zejména v péči o seniory, nemocné a handicapované, lidem
bez domova a v hmotné či sociální nouzi. Většina finančních prostředků jde na
pomoc v regionu, kde byly vykoledovány. Přibližně desetina výnosu je použita na
pomoc do zahraničí. O podpořených projektech z minulých let i záměrech letošní
sbírky se více dozvíte na adrese www.trikralovasbirka.cz. Přispět můžete také
zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, charita obdrží
27 Kč) nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky (č.ú. 66008822/0800, VS:777).
V naší obci se Tříkrálová sbírka také stala tradicí. První lednovou sobotu dvě
skupinky koledníků (skupinka vedoucího Václava Malenovského - Michaela Vlčková,
Natálie Huťková, Tereza Vašinová a skupinka vedoucí Marie Gazdošové - Vendula
Vlčková, Jakub a Daniel Gazdošovi) i přes nepříznivé uplakané počasí, obcházeli
dům od domu. Do zapečetěných pokladniček se podařilo vykoledovat celkem
10 053 Kč. Sice jsme nepřekonali částku z minulého roku (10 246 Kč), ale i za to
všem
dárcům
patří
srdečné „Pán Bůh zaplať“
a
koledníkům
velké
poděkování
za
jejich
ochotu a trpělivost.
Děkujeme a příští rok se
opět budeme těšit.
Na závěr výnosy sbírky
okolních vesnic:
Kvasice
44 214 Kč
Sulimov
10 288 Kč
Karolín
7 237 Kč
Bělov
6 095 Kč
Střížovice
3 727 Kč
Celková částka Tříkrálové sbírky 2013 ve farnosti Kvasice – 81 664 Kč.
Příspěvek: Marie Gazdošová

Velikonoční svátky
České velikonoční tradice a zvyky
Co nesmí na Velikonoce chybět?
Malované vajíčko, ať již uvařené natvrdo, nebo vyfouklé, slouží jako odměna
koledníkům. Chlapec, kterého si dívka vyhlédla, dostane od ní kraslici červenou –
v barvě lásky. Modrá na vejci symbolizuje pohodu, zelená jarní svěžest a žlutá
slunce. Fialová je barvou křesťanství, na kterém je založena celá tradice Velikonoc.
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Pomlázka, spletený svazek vrbových proutků ozdobený pestrobarevnými
pentlemi, kterým se omlazují ženy a dívky.
Velikonoční zajíček symbolizuje štěstí a příchod jara. V evropské
i severoamerické tradici je spojený především s tajným roznášením velikonočních
dárečků pro děti, především čokoládových vajíček.
Zelené osení. Vysejte obilí do misek, aby rostoucí zelená travička přivedla
toužebně očekávané jaro do domu.
Mláďátka bezesporu patří nejvíc k vítání jara a oslavám nového života. Kromě
zajíčků jsou nejvíce zažití beránci a kuřátka.
Jak se slaví Velikonoce v jiných zemích?
V Dánsku vyzdobí na velikonoční svátky celý dům jarními kyticemi a vajíčky ve
žlutých odstínech. Všichni členové rodiny se potom sejdou k velké studené tabuli,
které říkají „Paske Frokost“. Děti dostanou čokoládového zajíčka a vajíčka.
V Řecku slaví Velikonoce podle řecko-ortodoxního způsobu. O velikonoční noci znějí
zvony a o půlnoci se koná mše za vzkříšení Krista. Potom oslavy, které zde trvají
pouze 24 hodin, končí. V neosvětleném kostele rozsvítí každý svíčku a nese ji hořící
domů. Tam na něj čeká mazanec, placičky, červeně nabarvená vajíčka a jehněčí
polévka „Maghiritsa“.
V Irsku se podává k jídlu na velikonoce jehněčí pečeně (např. jehněčí kýta s mátovou
omáčkou) nebo krocan.
V Portugalsku se velikonoční jehněčí pečeně nazývá „Cordeiro Pascal“. Než se však
Portugalci pustí do této pochoutky, musí navštívit svého kmotra a předat mu „Folar
de Páscoa“, což je kynutý koláč skrývající uvnitř vajíčko ve skořápce uvařené
natvrdo.
Do Izraele přicházejí na velikonoce poutníci. Tady se slaví židovský svátek Passah
a křesťanské velikonoce. Ve velikonočním týdnu se v Jeruzalémě konají velká
procesí. Křesťané, kteří se sem sjíždějí ze všech zemí světa, procházejí historickou
křížovou cestou, po které kráčel Kristus. Zelený čtvrtek je prvním dnem ze sedmi dní
slavnosti Passah, která připomíná odchod Izraelitů z Egypta. Všichni Židé oslavují
tento svátek, i když nejsou věřící. Zajímavé je i to, že křesťanská poslední večeře
Páně a symbol velikonočního beránka mají svůj původ právě ve svátku Passah.
V mnohých zemích nemají typické velikonoční zvyky. Například ve Spojených
státech – zemi mnoha kultur, národností a náboženství slaví velikonoce každý tak,
jak se naučil od svých předků, jak je v jeho rodině zvykem.
Stejně je tomu i v Jižní Africe, kde se některé národy orientují více na Nizozemí,
obyvatelstvo anglického původu pak na Velkou Británii. Jedno je však v Jižní Africe
skutečně originální: darují se zde totiž na místo slepičích vajíček malovaná pštrosí
vejce!
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Společenská kronika
Jubilanti: leden – březen 2013
LEDEN
Staňková Danuše
Polišenská Anežka
Kadlčík Rostislav
Vavříková Anna

5. ledna
15. ledna
30. ledna
30. ledna

80 let
90 let
75 let
60 let

ÚNOR
Trvajová Jindřiška
Kuchař František
Marčíková Věra

8. února
10. února
18. února

60 let
70 let
75 let

BŘEZEN
---------------------------

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

Příspěvky čtenářů
Pohledy odjinud
Koncem loňského roku jsme přežili konec světa. Dobrý marketingový tah chytráků,
kteří dovedou na hloupých lidech vymámit peníze na záchranu jejich hloupých životů.
Ale jsou i lepší témata, než tato. Proto jsem se rozhodl Vám něco povědět o učení
starých Toltéků, což byli obyvatelé státního útvaru ve střední Americe
předkolumbovské éry. Jejich filozofie vychází ze čtyř dohod. Tady jsou.
Dohoda první - Nehřešte slovem
Je nejdůležitější, ale přitom nejtěžší ji dodržovat. Vážit každé vyřčené slovo, které
může způsobit katastrofu. Slovo je nejmocnějším nástrojem, a jako jediný tvor na
Zemi jej máme. Naše slovo dokáže vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo
nás zničit. Proto je nutné být opatrný na to, co vyslovuji.
Dohoda druhá - Neberte si nic osobně
Vyjádří-li někdo před námi svůj názor, například, že jsme hloupí, neberme to osobně,
protože ten člověk se zabývá svými vlastními pocity a názory. Pokouší se nám poslat
jed a budeme-li si to brát osobně, pak se k nám jed dostane a stane se naším jedem.
To co o nás vyslovil ten, co nás chtěl urazit, nemusí o nás nic vypovídat. Naopak to
vypovídá o něm samotném a o jeho úrovni. Vaše rozezlená reakce je to, co mu
právě udělá radost.
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Dohoda třetí - Nevytvářejte žádné domněnky.
Máme sklon si vytvářet o všem domněnky. Problém vytváření domněnek je v tom, že
si myslíme, že jsou pravdivé. Vytvářením si mylných domněnek můžeme druhým
velmi ublížit, ale můžeme se dočkat i velkých zklamání. Pokusme se domněnky
potlačit, když se budeme o někom domnívat něco špatného. Buď máme důkazy,
nebo si raději nic nepředstavujme. Veškerý smutek a dramata našeho života mají
kořeny v tom, že si vytváříme domněnky a bereme věci osobně. Vytvářením
domněnek o našich vztazích si koledujeme o problémy. Často si vytvoříme
domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme. Předpokládáme, že budou dělat to,
co chceme. Když to nedělají, cítíme se zraněni.
Dohoda čtvrtá - Dělejte vždy vše, jak nejlépe dovedete.
Každý z nás je originál se svým individuálním úkolem. Každý z nás je vítěznou
spermií. Dělejme vše nejlépe v dané situaci. Nemusíme se snažit být stejní jako ti
druzí a nemusíme s nimi ani soupeřit. Vyhráli jsme už tím, že jsme tady. Je lepší se
snažit o dobré vztahy s ostatními, než se snažit toho druhého ve věčném souboji
porazit.
Tyto čtyři dohody jsou souhrnným mistrovstvím Toltéků. My žijeme v jiném světě
a jiné době. Nicméně když si osvojíme jen malou část, posuneme naši společnost
tam, kde se za ni nebudeme stydět. Zasloužíme si to. Narodili jsme se, abychom byli
šťastní. Máme na to právo.
Příspěvek: Petr Redl

Jak se máme v „nové“ školce? Báječně!!!
Máme spoustu místa na hraní. Máme novou šatnu, skříňky na ručníčky, stolky
a židličky. Vždyť ty staré nám sloužily už bezmála třicet let. Můžeme si hrát v nové
kuchyňce, knížky jsme si poskládali do nové knihovničky. Je nám tu báječně
a hlavně se sem všichni pohodlně vejdeme. Jen před Vánocemi nám tu bylo trochu
těsno. Posuďte sami. Když nám do školky přišel Mikuláš s andělem a s čerty a my
jsme se všichni chtěli schovat do jednoho rohu v herně, tak tam opravdu bylo
najednou nějak těsno. Naštěstí to dobře dopadlo, a když odešli - všichni jsme si
oddechli. Ještě jednou nám tu vlastně bylo těsno. Jenže to už nám vůbec nevadilo.
Na vánoční besídce jsme měli návštěvníků plnou školku, ale jak se říká „dobrých lidí
se vždycky vejde“ - vešli jsme se sem všichni.
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Ale nemyslete si, že si jenom hrajeme. Umíme už spoustu věcí. I divadlo k nám
přijelo s pohádkou „Jak šel krtek do školy“, i kouzlit jsme se učili při návštěvě
kouzelníka. Sněhu jsme si užili a teď jen vynést Morenu co nám stojí v šatně
a přivolat jaro.
Vaše děti z mateřské školky.

Sport
Několik slov od stávajícího předsedy Tělovýchovné jednoty Vavříka
Petra
Již několik let se mi nedaří znovu rozjet aktivitu TJ Nová Dědina. Víme, že činnost TJ
se celou dobu existence pohybuje na různých vlnách aktivity. Pravděpodobně
největší tělovýchovná činnost byla vyvíjena po založení „Sokola“ v obci, v roce 1919.
V průběhu II. světové války byla tělocvičná výchova sokolstva silně potlačována
a zakazována, aby se po roce 1945 opět naplno rozjela.
V dalších letech dochází k odstěhování několika rodin do pohraničí, mezi kterými
jsou i hlavní organizační pracovníci TJ Sokol, a tím se opět činnost snížila. Na
začátku šedesátých let začíná činnost stoupat, rodí se a dorůstají tzv. poválečné děti,
rodiče těchto dětí se více zapojují do aktivit TJ Sokol a v roce 1960 se poprvé hovoří
o stavbě sokolovny. V roce 1961 byl vypracován první projekt výstavby sokolovny
s umístěním na hřišti, vedle Rožnovského a Zapletalova plotu. Projekt byl několikrát
upraven až do dnešní podoby i s umístěním stavby. Aktivita TJ Sokol se drží na
velmi dobré úrovni, až do politických změn roku 1989. Tady začíná činnost upadat,
snižují se dotace na činnost a údržbu, restituenti se hlásí o své majetky.
Následuje více jak dvouletá soudní tahanice o pohostinství, pozemky pod a za
sokolovnou, řešení sousedských vztahů s podnikem Vodovody a kanalizace, a další
roky řešení majetkoprávních vztahů s Českou obcí sokolskou. Z těchto tahanic jsem
se cítil organizačně unaven, funkci předsedy jsem několikrát nabídl členům TJ, ale
nikdo ji nechtěl převzít.
V dalších letech držíme TJ více-méně papírově, protože jsme ji nechtěli zrušit.
V tomto útlumovém až mrtvém období jsme uspořádali pouze několik turnajů ve
stolním tenise, šachu, kopané a zbytek dotací jsme předali Obci Nová Dědina na
částečnou úhradu energií. Veškeré jiné kulturní, ale i sportovní akce převzala Obec,
společně s místní organizací hasičů, za což jim upřímně děkuji, a přeji hodně
úspěchů a vytrvalosti v jejich záslužné práci i do dalších let. Po úpravě hřiště za
sokolovnou a položení umělého povrchu, vzniká nohejbalový klub. Muži, ale i ženy,
se pravidelně schází, aby si zahráli, a tím něco udělali pro své zdraví.
21.1.2012 se uskutečnila první přípravná schůze nohejbalistů, kde jsem dostal za
úkol projednat na OV ČSTV případnou registraci oddílu. Po několikerém jednání na
OV nám bylo doporučeno zaevidovat nohejbalový klub při TJ, hlavně proto, že
tělovýchova má každoročně uzavřené úrazové pojištění, kdežto registrované oddíly
si musí pojištění sjednávat a hradit samostatně. Dále bylo navrženo přejít na
příspěvky, a to v hodnotě 100,-Kč ročně u dospělých a 40,-Kč u dětí do 18 let. Celá
schůze byla vedena systémem diskuze, ze které vyznělo, že členové nohejbalového
klubu budou nápomocni pro zlepšení a zkvalitnění činnosti TJ.
15.2.2013 se uskutečnila druhá schůze – „valná hromada“, na které byly dřívější
návrhy schváleny a dále bylo schváleno pracovní předsednictvo, a to: Vavřík Petr st.
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– předseda, Hartlová Denisa – hospodář, Chocholatý Leoš – jednatel, Redl Petr –
technický vedoucí a Čevorová Marie – revizní komise.
Po vybrání členských příspěvků, a tím i úpravě členské základny, chceme uspořádat
novou valnou hromadu, na které doplníme anebo vyměníme členy pracovního
předsednictva a navrhneme plán akcí TJ na nejbližší období tak, abychom postupně
zlepšili činnost TJ.
Sportu zdar!!!
Příspěvek: Petr Vavřík
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