OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2014

Úvod
Vážení spoluobčané, nastaly letní měsíce a s nimi i doba dovolených a prázdnin.
Doufám, že nám všem bude přát počasí a všichni si užijeme dovolené a děti tolik
vytoužených prázdnin. A třeba si najdete čas začíst se do dalšího vydání Obecního
zpravodaje.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ duben 2014
Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi obcí Nová Dědina a Zlínským krajem, určenou na
nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Nová Dědina.
Výše dotace činí 240.000,- Kč, podmínkou přidělení dotace je, že 30 procent dotace
dofinancuje obec ze svého rozpočtu. V tomto případě činí podíl obce necelých
103.000,- Kč.
OZ dále schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi
obcí Nová Dědina a EKO-KOM a.s. Tato smlouva pouze upravuje podmínky
zpětného odběru a využití obalů v návaznosti na Nový občanský zákoník.
OZ schválilo provedení pasportu kanalizace jako podklad k vypracování projektové
dokumentace na dostavbu kanalizace v obci Nová Dědina. Provedením pasportu byl
pověřen ing. Ondřej Mlčoch z Kroměříže. Důvodem je zjištění skutečného stavu
a zaměření kanalizace v naší obci, pro vypracování projektové dokumentace
k umístění čističky odpadních vod. Dalším důvodem je, že projekt kanalizace
a umístění ČOV musí být zahrnutý v připravovaném novém územním plánu obce.
OZ schválilo zakoupení informační vitríny pro účely obecního hřbitova. Vitrína bude
umístěna u vchodu hřbitova a to z důvodu zlepšení informovanosti občanů. Bude tam
umístěn řád pohřebiště, plán hřbitova a další důležité informace, které se týkají
provozu hřbitova.
OZ schválilo rozpočtové opatření, tzn. přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu a dále registraci místa zpětného odběru použitých přenosných
baterií a akumulátorů u společnosti ECOBAT s.r.o., která je jako uživatel již
umístěného sběrného boxu oprávněna a povinna zpětně odebírat použité baterie
a akumulátory od naší obce. Místo zpětného odběru neslouží ke zpětnému odběru
automobilových či průmyslových baterií a akumulátorů.
OZ vzalo na vědomí informaci starosty obce o proplacení dotace na akci Obnova
místního hřbitova a sakrálních památek ze Státního zemědělského intervenčního
fondu.
V diskuzi se probíraly možnosti výstavby domů v lokalitě Kostelík. Padaly návrhy,
zda neprodat tamní pozemky ve vlastnictví obce, jež jsou zahrnuty v územním plánu
obce jako plochy bydlení, developerské společnosti, která by následně pozemky
zasíťovala a prodávala zájemcům o výstavbu, nebo by zasíťování provedla naše
obec sama. Obec má zpracovanou zastavovací studii, která je rozdělena na dvě
etapy. V první etapě se počítá z výstavbou až 26 domů, ve druhé se počítá s osmi
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domy. Podotýkám, že v plánované druhé etapě nejsou všechny pozemky ve
vlastnictví obce. Chci taky upozornit, že podle mého názoru, v případě prodeje
pozemků developerské společnosti může nastat riziko jakéhosi sociálního rozčlenění
obyvatel, a to v případě prodeje pozemků movitějším zájemcům z měst apod. Proto
chci požádat opravdu vážné zájemce o výstavbu v této lokalitě, aby se přihlásili na
obecním úřadě. Podle zájmu bude obec zvažovat, zda tyto pozemky zasíťovat, nebo
hledat jiné varianty řešení. Podmínkou bude zcela jistě závazná smlouva se zájemci
o výstavbu, k předfinancování inženýrských sítí, protože půjde o finančně náročnější
akci, na kterou nemá obec v současné době prostředky a momentálně není
k dispozici žádný vhodný dotační titul.

Zasedání OZ květen 2014
OZ schválilo strategický dokument Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku
na období 2014-2015. Je to aktualizovaný dokument, který vznikl v rámci projektu
„Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na
Otrokovicku“. Realizorátorem projektu je město Otrokovice, partnery projektu je
7 obcí, včetně naší obce a 8 partnerských organizací. Na projektu spolupracovali
zástupci cílových skupin, tzn. senioři, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiny
s dětmi, osoby v krizi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy. Prioritou je
udržitelnost těch stávajících služeb, jejichž potřeba byla prokázána. Veškeré
uvedené služby mohou samozřejmě využívat i občané naší obce.
OZ schválilo uzavření smlouvy o dílo pro zpracování zadávací dokumentace
a dokumentace k výběrovému řízení k akci Zateplení MŠ Nová Dědina mezi obcí
Nová Dědina a LM Engineering s.r.o. a pověřilo starostu obce jmenováním hodnotící
komise.
OZ pověřilo starostu obce zajištěním vypracování cenové nabídky k opravě vjezdů
na místní komunikace v místní části Kopaniny. Tyto vjezdy jsou z obou stran hřbitova
ve špatném stavu, a proto OZ uvažuje o jejich opravě. V případě schválení finanční
částky na opravu vjezdů, by se oprava realizovala v průběhu měsíce září.
Hlavní bodem diskuze byl dotaz p. Václava Stuchlíka mladšího, jak OZ rozhodne
o využití finančního daru ve výši 15.000,- Kč, který každoročně obci poskytuje na
základě smlouvy o pronájmu pozemku. OZ rozhodlo tak, aby si p. Stuchlík ml. určil
dle dvou návrhů starosty obce, jak se dar využije. P. Stuchlík souhlasil, aby se
zakoupily hrací prvky pro dětské hřiště v mateřské škole.
Dále se v diskuzi debatovalo o opravě cesty kolem fotbalového hřiště, která je ve
velmi špatném stavu. Jak jsem již informoval v některém dřívějším obecním
zpravodaji, narážíme zde na problém vlastnických vztahů. Místní komunikace je
vedena jako sportoviště a rekreační plocha a část pozemku je v majetku TJ Sokol
Nová Dědina, které patří i pozemek hřiště. Nabízí se dvě možnosti řešení a to:
pozemky zaměřit a směnit s TJ Sokol Nová Dědina, nebo se domluvit s majitelem na
převodu těchto pozemků na obec, obě varianty jsou ovšem časově celkem náročné.
Bez vyřešení vlastnických vztahů nelze tuto cestu opravit, nebo spíše rekonstruovat.

Zasedání OZ červen 2014
Na zasedání OZ v červnu, bylo hlavním bodem zateplení MŠ Nová Dědina. Vznikl
tady celkem problém s přidělením dotace. Obec zpracovávala několik žádostí
o dotaci k zateplení mateřské školy už od roku 2010, avšak doposud vždy
neúspěšně. Poslední žádost se podávala do Operačního programu životního
prostředí v listopadu loňského roku. Tato žádost byla následně schválena
k financování v červnu tohoto roku. Přidělená dotace je ve výši 544.500,- Kč, vlastní
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zdroje 784.174,- Kč, včetně DPH. V této žádosti se kvůli zhoršování hodnocení
projektu nepočítalo s výměnou stávajících plastových oken. Dotace zahrnovala
pouze výměnu vchodových dveří, výměnu starého okna v mezipatře a zateplení
obvodového pláště a stěny od kotelny. Jenomže Státní fond životního prostředí měl
v zásobníku naši žádost o dotaci zpracovanou z programu Zelená úsporám,
administrovanou v roce 2010, kterou podávala ještě bývalá starostka obce
p. Musilová. V průběhu měsíce června jsme dostali zprávu, že nám z tohoto
programu poskytují podporu. Tato podpora je pro naši obec podstatně výhodnější,
protože výše dotace je stanovena na 1.379.275,- Kč bez DPH a podíl obce 137.928,Kč bez DPH, ovšem dle tehdejších parametrů pro přidělení dotace se počítá
s výměnou stávajících plastových oken za nová dřevěná typu EURO. Je mi zcela
jasné, že si spousta občanů řekne, proč opět zasahovat do dva roky opravené
budovy školky a věřte, že to nikdo ze zastupitelů obce nechce. Pokud ovšem
budeme nuceni dodržet parametry z tehdejší doby a nepřijít o dotaci, budeme muset
okna vyměnit, ač se to zdá zcela nepochopitelné, ale tak je tato dotace nastavena.
OZ schválilo nabídku firmy SMO Otrokovice a. s. pro realizaci opravy vjezdů na
místní komunikace z obou stran hřbitova a opravu kanalizace v místní části Zelnice
ve výši 335.303,- Kč, včetně DPH. Realizace by měla proběhnout v průběhu měsíce
září.
Dalším bodem jednání bylo zajištění zásahového vozidla pro potřeby SDH Nová
Dědina na které poskytl Zlínský kraj dotaci, viz informace z dubnového zasedání.
Dobrovolní hasiči zažádali OZ o zvýšení příspěvku na zakoupení nového
zásahového vozidla. OZ této žádosti vyhovělo a schválilo příspěvek na zásahové
vozidlo do celkové částky 550.000,- Kč. Podle posledních informací však není možné
ani za tuto částku sehnat nové vozidlo, které by vyhovovalo potřebám SDH. Buď byla
částka podstatně vyšší, nebo nebylo možné dodat vozidlo v požadovaném termínu.
Proto se starosta obce dohodl s SDH, že se bude shánět vozidlo již používané, ale
v dobrém stavu v ceně kolem 400.000,- Kč s rezervou cca 100.000,- Kč na nezbytné
vybavení, aby splňovalo podmínky zásahového vozidla, jak požaduje Zlínský kraj.
OZ schválilo druhé rozpočtové opatření v tomto roce, tzn. přesun finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu.
OZ schválilo závěrečný účet obce, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013, bez výhrad.
OZ schválilo uzavření pachtovní smlouvy mezi obcí Nová Dědina a Zemědělským
podnikem Kvasicko a. s., s výhradami (výpovědní lhůta, předkupní právo), které se
upraví při podpisu smlouvy.
Starosta obce informoval OZ, že požádal Úřad práce o přidělení ještě dvou
pracovníků na veřejně prospěšné práce. OZ požadavek schválilo.
OZ zamítlo žádost společnosti Revenge a. s. přistavit v naší obci trvale kontejner na
použitý textil. Obec bude nadále využívat služeb mobilního sběru občanského
sdružení Diakonie Broumov.
OZ schválilo, že v případě zájmu občanů profinancuje dopravu pro připravovaný
zájezd do vinného sklepa v obci Petrov.
OZ schválilo příspěvek 10,- Kč na občana pro Místní akční skupinu Hříběcí hory na
přípravu rozvojového dokumentu pro území MAS na období 2014-2020. Cílem
strategie je získání dotací z operačních programů pro cílený rozvoj našeho regionu
a zlepšení života v obcích.
V diskuzi starosta obce informoval zastupitele a občany, jak pokračuje jednání
o umístění ČOV a následné přípravě nového územního plánu obce.
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Nový územní plán obce Nová Dědina
Vážení občané, v tomto zpravodaji jsem již několikrát zmínil nový územní plán obce.
Co to vlastně je územní plán obce? Tento dokument zasahuje širokou veřejnost,
dotýká se nejen stavebníků, zástupců obcí, státní a veřejné správy, ale svojí
podstatou se dotýká všech uživatelů území a jeho obyvatel (řeší vztah veřejných
a soukromých zájmů v území). Cílem územního plánování by mělo být zachování
a vyvažování podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, aby bylo dosaženo obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
K dosažení všech těchto cílů by územní plánování mělo ve veřejném zájmu:
• chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
• chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti.
• určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
• zajistit, aby v nezastavěném území byly v souladu s jeho charakterem umisťovány
jen určené stavby, zařízení a jiná opatření.
Proto Vás chci požádat, pokud máte nějaké nápady, představy o využití ať už
veřejných (obecních) prostranství, či soukromých pozemků, nebo které
pozemky a k čemu byste chtěli využít, přijďte vše projednat na zasedání OZ.
I když cesta k novému územnímu plánu je ještě daleká a územní plán se bude
několikrát i veřejně projednávat, byl bych rád, aby Vaše podněty mělo obecní
zastupitelstvo co nejdříve. Případné změny v již schváleném územním plánu jsou
totiž podstatně náročnější jak časově, tak finančně.

Obnova hřbitova a sakrálních památek
Jsem potěšen, že v tomto vydání Obecního zpravodaje můžu konečně oznámit, že
akce „Obnova hřbitova a sakrálních památek“ je dokončena. Vše začalo na jaře roku
2012, kdy se OZ usneslo, že podáme žádost o dotaci a prohlásili hřbitov za památku
místního významu. Na podzim roku 2012 podala obec žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova, která byla následně schválena SZIF v říjnu roku 2012. Po několika
úpravách projektu, výběru vhodných materiálů a nezbytných úkonů, jako je výběrové
řízení, zajištění úvěru, se začalo s realizací v srpnu 2013. V únoru 2014 proběhla
pracovníky fondu fyzická kontrola hřbitova a všech dokladů k dotaci. Každá akce
končí, až je proplacena a splacen dluh. V dubnu tohoto roku přišla obci zpráva ze
Státního zemědělského intervenčního fondu, že naše žádost o proplacení dotace
byla schválena a následně proplacena. Naše obec tak mohla splatit krátkodobý úvěr
České spořitelně. Celkové náklady na obnovu hřbitova činily 3.577.331,- Kč, dotace
ze SZIF 2.565.568,- Kč a podíl obce 1.011.763,- Kč, včetně úroků z úvěru.
Teď už záleží jenom na nás, jak se budeme všichni o hřbitov starat a jak dlouho nám
v takovém stavu vydrží.
Příspěvky: Roman Polášek
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Oznámení a informace
Volby do Evropského parlamentu v obci Nová Dědina, konané ve dnech
23. 5. – 24. 5. 2014
Výsledky hlasování
Pořadí
Strana
1.
Komunistická strana Čech a Moravy
2.
Křesťanská a demokr. unie – Českoslov. str. lidová
3. – 4.
Česká strana sociálně demokratická
3. – 4.
ANO 2011
5.
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
6.
Česká pirátská strana
7.
Občanská demokratická strana
8. – 10.
Koalice TOP 09 a STAN
8. – 10.
Moravané
8. – 10.
Strana svobodných občanů
11. – 14. Strana zelených
11. – 14. Volte Pravý Blok www.cibulka.net
11. – 14. Strana zdravého rozumu-NECHCEME EURO
11. – 14. Liberálně ekologická strana

Počet hlasů
10
9
8
8
6
5
4
2
2
2
1
1
1
1

Voliči v seznamu: 344
Odevzdané obálky: 61
Platné hlasy: 60
Volební účast 17,73%

Veřejné projednání komunitně vedené strategie místního rozvoje pro
programové období 2014–2020
Vážení občané a členové obecních zastupitelstev obcí v působnosti místní akční
skupiny Hříběcí hory, v současné době připravujeme rozvojový dokument pro území
MAS na období 2014-2020. Protože se jedná se o komunitně vedenou strategii
místního rozvoje, můžete její podobu ovlivnit i Vy.
Zveme vás na setkání k projednání této strategie – cílem je získání dotací
z operačních programů pro cílený rozvoj našeho regionu a zlepšení života v obcích.
Chcete-li pomoci s rozvojem obce, realizovat svůj projekt, podnikatelský záměr
v katastru obce, nebo podpořit své podnikání či spolek – přijďte, a řekněte nám!
Budeme se věnovat těmto tématům:
• Vysvětlení strategie, společné definování jejího cíle
• Dlouhodobá vize rozvoje území – stanovení priorit a specifických cílů + jak jich
dosáhnout
• Operační programy - co nám EU nabízí a co z toho chceme v našem území využít
• Vaše podněty a inspirace pro konkrétní projekty, které by se měly realizovat
Na setkání s Vámi se těšíme v úterý 29. 7. 2014 od 16:00 hod v areálu společnosti
G3 s.r.o. (bývalé ZD) v Těšánkách.
Zároveň Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete na
www.hribecihory.cz v kategorii Dotazník.
Realizační tým projektu:
Ing. Petr Galatík, předseda MAS, tel. 602 741 251
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Ing. Eva Lízalová, manažerka MAS, tel. 734 435 218
Bc. Lenka Dostálová, DiS, manažerka projektů spolupráce, tel. 777 730 583
Ing. Eva Žallmannová, koordinátorka zpracování strategie, tel. 603 417 946
Marie Gaťaříková, pracovník pro územní analýzu, tel. 603 262 937
Nikola Staňková, pracovník pro územní analýzu, tel. 602 585 836.

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně
životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 34 televizí, 14 monitorů a 175 kg drobného elektra.
Občané naší obce již několik let třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí v loňském roce. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 34 televizí, 14 monitorů a 175 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 11,52 MWh elektřiny, 442,39 litrů ropy, 53,80 m3 vody
a 0,56 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,73 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,48 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Zájezd do vinného sklepa
Obecní úřad připravuje zájezd do vinného sklepa v obci Petrov do vinných sklepů
Plže. Vinné sklepy Plže se nachází na okraji obce Petrov a první zmínky o nich
pochází již z 15. století. Základním prvkem Plží jsou samotné vinné sklepy, které byly
budovány až do nedávných let. Plže byly vyhlášeny státní památkovou rezervací
v roce 1983. Termín zájezdu je stanoven na 4. října. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě do 31. srpna. Cena zájezdu bude asi 400,- Kč na osobu, včetně
pohoštění a konzumace vína. Náklady na dopravu zaplatí obec. Podrobný program
zájezdu se bude upřesňovat až podle zájmu občanů.

-6-

Poděkování
Členům nohejbalovému klubu, kteří brigádně provedli zastínění víceúčelového hřiště
plotovou stínící tkaninou.
P. Petrovi Vavříkovi st., který ve svém volném čase opravil poškozené pletivo na
víceúčelovém hřišti.
Zaměstnancům mateřské školy, rodičům dětí a všem ostatním, kteří se podíleli na
přípravě a organizování „Pohádkové dědiny“.
Zaměstnancům mateřské školy za přípravu a organizování akce „Rozloučení se
školním rokem“.
SDH Nová Dědina za uspořádání tradičního kácení máje a také za organizaci
dětského dne na fotbalovém hřišti.
Účetní obce paní J. Cagašové za pomoc při výsadbě květin v naší obci.
Příspěvky: Roman Polášek

Kultura
Oslava svátku matek
Dne 10. května 2014 se v místní sokolovně uskutečnila již tradiční oslava svátku
všech maminek, spojená také s besedou s důchodci. Nejprve se se svým
vystoupením představily děti z místní Mateřské školy, které si pod vedením svých
paní učitelek připravily velmi pěkné taneční vystoupení. Poté vystoupili členové
Mužského pěveckého sboru HLAHOL z Mysločovic, pod vedením pana Mgr. Michala
Mynáře. Svým bujarým pěveckým výkonem nadchly všechny přítomné diváky. Mnozí
si s nimi také zazpívaly lidové písničky z Hané, Valašska či Slovácka.
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Příspěvek: Jarmila Bochezová

Společenská kronika
Jubilanti: duben – červen 2014
DUBEN
Polášková Františka
Vavříková Marie
Kratinová Helena

3. dubna
7. dubna
29. dubna

70 let
80 let
50 let

KVĚTEN
Brázdil Bohumil
Železníková Ludmila

8. května
24. května

50 let
70 let

ČERVEN
-------------------Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.

Vítání občánků do života
Dne 22. června 2014 se v naší obci uskutečnilo vítání nových občánků do života.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali tyto děti:
Timona Bartůska, nar. 3.1.2014 rodičům Michaele a Pavlu Bartůskovým,
Antonína Zapletala, nar. 29.3.2014 rodičům Terezii a Pavlu Zapletalovým,
Sabinu Vavříkovou, nar. 19.5.2014 rodičům Ivetě Skalníkové a Jaroslavu Vavříkovi.
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Pan starosta obce Roman Polášek přivítal všechny nově narozené děti a popřál jim
do života hodně zdraví a štěstí, a ať svým rodičům dělají jen samou radost.
Zúčastnily se také děti z Mateřské i Základní školy, které svým kulturním
vystoupením umocnily slavnostní atmosféru vítání občánků. Celá akce se nyní opět
uskutečnila v nově zrekonstruované Mateřské školce, také za účasti všech babiček,
dědečků i ostatního příbuzenstva dětí.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Podzim, zima, jaro, léto to je školní rok.
U nás ve školce utekl jak voda. Co se u nás dělo na podzim a v zimě jste již četli. Co
jsme zažili od té doby, Vám povíme teď.
Na jaro jsme se všichni těšili. Abychom si ho přispíšili, vyzdobili jsme si školku
kvetoucím stromem, spoustou ptáčků, kytek a sluníček. Naučili jsme se nové
písničky a tanečky, proměnili se v myšky a kocoury. Také jsme se tak na oslavě
svátku matek předvedli.
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Potom přišel na řadu náš svátek 1. červen.
Dostali jsme dárek - jeli jsme do kroměřížského
zámku na pohádku „Dračí poklad“. Pohádka to
byla trochu strašidelná, ale protože jsme byli
stateční, zasloužili jsme si pořádnou zmrzlinu.
V sobotu 7. června jsme v doprovodu maminek
a tatínků jeli na výlet do Zooparku a Dinoparku
ve Vyškově. Komu by se nelíbilo procházet se
mezi dinosaury, co se dokáží hýbat a občas
i zařvou, navštívit 3D kino a podniknout plavbu
podmořskou ponorkou mezi pravěkými ještěry
a zažít ten pocit, že jsme v opravdové ponorce.
Také návštěva v babiččině dvorku mezi kozami
byla velkým zážitkem. Vždyť ty kozy byly tak
drzé, že kradly z rukou i prázdné pytlíky od
krmení. Škoda, že z řad dětí a rodičů, co již
nenavštěvují mateřskou školu, se přihlásilo málo
zájemců. Zůstalo nám ještě dost volných míst
v autobusu. Tak snad příští rok až zase někam pojedeme.
Do pohádkové dědiny zato dorazilo skoro 100 dětí se svými učitelkami. Bylo také co
obdivovat. Na začátku cesty myslivce, za zatáčkou ježibabu, potom krásně zeleného
vodníka, nebo hejkala u lesa. Kdo nenakrmil veverky šiškami (i když byly jen z
papíru), mohl poskládat velkého tříhlavého draka. Pak ještě na děti čekala bílá paní,
včelka Mája, čert a Káča a nakonec poklad. Velké poděkování a obdiv patří všem, co
nám pohádkové postavičky ztvárnili. Bez nich bychom takovou akci nemohli pořádat.
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To již klepal na dveře poslední den školního roku a pozvání na honbu za pokladem
na zahradě mateřské školy. Kdo přišel – neprohloupil. Po splnění všech deseti
námořnických a pirátských úkolů se dočkal nejen sladké, ale masité odměny. Takový
čerstvě opečený špekáček na voňavém dřevě v ohništi je skvělá věc. V rámci
odpoledne byl na zahradě zakopán „náš poklad“. Když nám na podzim vysadili na
zahradě lípu, vyfotili jsme se u ní a na památku nakreslili obrázky. Teď byly fotografie
i obrázky uloženy ve
schránce do země u paty
stromu na památku této
akce. Po dvaceti letech,
až je děti - vlastně už
jako dospělí - vykopou,
snad se poznají a ještě
vzpomenou,
jak
to
tenkrát bylo.
Ještě
vyprovodit
ze
školky
všech
šest
předškoláků, popřát jim
zdar v první třídě a hurá
na prázdniny. Ať jsou
slunečné, plné skvělých
zážitků a v září zase
nashledanou.
Zaměstnanci a děti mateřské školy

Historie
Obecní zvon v Nové Dědině
Významnou kulturní a církevní památkou je ZVON. Jeho posláním bylo vždy
oznamovat lidem nějakou novinu, ať již veselou či smutnou, nebo také upozornit
občany na čas k práci, k odpočinku a k modlitbě. V minulosti musel často zvonit,
když např. plameny zachvátily les. Své spoluobčany doprovází i na jejich poslední
cestě.
Původ zvonu
I Nová Dědina má svůj zvon, který je dnes zavěšen ve zvoničce na místním hřbitově.
Ale nebylo tomu tak vždy. I zde se bohužel nezachovaly žádné podrobnější
záznamy. V dochovaných obecních kronikách, ani v písemných vzpomínkách
kronikářů pana Jana Poláška ani pana Zdeňka Kubíčka není uvedeno, kdo nechal
zvon zhotovit a kdo jej posvětil, ani přesné datum, kdy byl zavěšen. Snad to bylo
v první obecní kronice, která se však nenávratně ztratila. Dle data zhotovení zvonu,
uvedeného na jeho obvodu lze jen usoudit, že posvěcení zvonu provedl kvasický
farář p. Pavel Král a podle reliéfů na zvonu, že byl zasvěcen Panně Marii.
Zvon byl ulit v dílně Leopolda Františka Stankeho z Olomouce v roce 1839.
Z vyprávění dětí pamětníků víme, že původně byl zvon umístěn ve zděné zvoničce,
která byla postavena u silnice v horní části vesnice, v prostoru, kde dnes stojí dům
číslo 59. Zvonička však byla zhotovena z nepálených cihel a časem se začala
rozpadat. Jak zvonička vypadala, o tom nejsou bohužel žádné záznamy ani kresby.
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Požár, který v roce 1859 zachvátil velkou část obce, zničil i domek, ve kterém byla
obecní škola. Když pak v roce 1860 byl položen základní kámen nové budovy školy,
bylo rozhodnuto, aby na její střeše byla zhotovena i zvonička, do které bude zvon
zavěšen. A tak při slavnostním otevření nové školy zvonil zvon již ze svého nového
místa. Zvonění bylo jednou z tehdejších „povinností“ učitelů. Často se však stávalo,
že ranní, polední a večerní zvonění vykonávala stařenka paní Valentíková, která
bydlela nedaleko školy. V roce 1871 byl zvoněním pověřen obecní sluha.
Obecní zvon v období světových válek a do roku 1959
Zvon ve své zvoničce přežil první světovou válku, ale té druhé se již nevyhnul. Petr
Klapil a Květoslava Koutňáková ve své knize „Kvasice“ uvádí, že dne 18. března
1942 dostavili se do Kvasic zástupci firmy Halamíček, aby všechny předem
označené zvony z celé kvasické farnosti pro válečné účely odebrali. A tak již ve
čtvrtek 19. března dostavil se na Novou Dědinu zástupce okresního úřadu
s pracovníky firmy a zvon ze zvoničky sňali. Naposledy zvonil téhož dne ve třičtvrtě
na tři odpoledne, a pak byl sňat a odvezen. Poté bylo smutno v celé dědině, protože
válečné události nezaručovaly, že se zvon ještě někdy vrátí. A vrátil se! Začátkem
října 1945 byl neporušen dopraven zpět do své obce. Naštěstí na něm bylo žlutou
barvou v německém a českém jazyce uvedeno místo odkud byl odebrán. Proto byl
také tak brzo zpět. Ihned byl znovu zavěšen na své místo ve zvoničce na střeše
budovy školy a poprvé po svém návratu zazněl jeho hlas dne 28. října 1945. A tak
zde zůstal až do roku 1959. To však již delší dobu nebyl používán, protože dřevěná
konstrukce zvoničky byla již ve velmi špatném stavu a bylo nebezpečí jejího
zhroucení. Proto častěji zazněl jeho hlas z gramofonové desky či magnetického
pásku prostřednictvím obecního rozhlasu.
Výstavba nového hřbitova s márnicí a zvoničkou v roce 1959
Již při záměru zřídit v obci vlastní hřbitov bylo počítáno s tím, že zde bude postavena
i zvonička, kde bude zvon zavěšen. A tak našel od roku 1959 své nové důstojné
místo. V této době již zvon ale neplnil zcela své poslání. Neoznamuje ani začátek
dne a ani příchod večera. Neoznamuje čas k modlitbám. Zůstalo mu jen to smutnější
poslání, rozloučit se naposledy se zesnulými. Pak v jeho hlase slyšíme, že říká: „Živé
volám – mrtvé oplakávám“.
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Celková rekonstrukce hřbitova včetně zvoničky a zvonu v roce 2013
V roce 2013 byla provedena celková rekonstrukce hřbitova, jejíž součástí byla
i oprava obecního zvonu. Plášť zvonu byl vyčištěn a ošetřen konzervací na bázi
včelího vosku. Poškozená
dubová hlava byla nahrazena
hlavy
kopií
původní
z kvalitního dubového dřeva
s hřídelí, ložiskovými tělesy
a naklápěcími ložisky. Srdce
zvonu bylo vyrobeno nové,
kované, klasické jednoosé
s pěstí a výpustkou. Je
uchyceno
vícevrstvým
koženým pásáním. Zvon je
osazen elektrickým pohonem
řídící
elektronickou
s
jednotkou a s týdenními
spínacími hodinami, které
jsou
řízeny
rádiovým
signálem.
Od tohoto roku je po dlouhých letech „mlčení“, obecní zvon opět schopen plnit své
poslání a opět nám oznamuje začátek každého nového dne, pravé poledne a
i příchod večera.
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Technické údaje a popis zvonu
Zvon je ulit z bronzu a je vysoký 43 cm a dolní průměr má 49 cm. V dolní části po
obvodu je v latině uvedeno jméno autora litecké dílny, které zní: „A Leopoldo
Francisco Stanke Olomoucii fusa 1839“ (Ulil Leopold František Stanke v Olomouci
v roce 1839). Uprostřed je reliéf Panny Marie s Jezulátkem v náručí. Co drží Panna
Marie v pravé ruce je velmi špatně zřetelné. V horní části zvonu je nápis opět v latině
a zní: „S: Maria ora pro noris“ (Svatá Maria oroduj za nás). Ke spodní lince nápisu je
přisazený ornamentální pás s rostlinným motivem.
Příběh obecního zvonu v Nové Dědině je zaznamenán v obecních kronikách. První
dochovaná kronika zachycuje události v obci od roku 1918 do roku 1955. Prvním
kronikářem obce byl v té době pan Bohumil Vlček, řídící učitel v Nové Dědině,
narozený 14. listopadu 1881 v Sazovicích.

Foto: archiv obce Nová Dědina
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Z historie naší obce – počasí roku 1934
Rok 1934 byl celý abnormální. Leden začal
s mírnou zimou. Hromnice zimní období ukončily.
V druhé polovici února byla teplota nad normál.
Celý březen se pilně pracovalo na poli
i zahradách. I duben nás překvapil. Pokud sahají
porovnání do minulosti, až do roku 1775 nebylo
u nás tak vysoké teploty v dubnu jako letos.
Pohybovala se okolo 26 stupňů. Ovocné stromy
všech druhů kvetly téměř současně. Do 25. dubna
byly všechny odkvetlé. 30. dubna bylo u nás ve
stínu 30 stupňů. Při tomto teple bylo úžasně sucho, takže se zdálo, že všechno
uschne. Ječmeny ani nevymetaly. 14. a 15. května uhodil dosti silný mráz. První
vydatnější déšť 19. května. Konec května a počátek června byl chladnější a občas
slabě pršelo. První kosení žita začalo 29. června. Žně měly rychlý spád. Začátek
srpna byla pole skorem bez mandelů. Teprve koncem srpna začínají vydatné deště
a trvají až do 6. září. Jsou to deště tzv. zemské, spojené místy s krupobitím,
průtržemi mračen a povodněmi. Následkem dlouhotrvajících dešťů narostla taková
spousta hřibů, že hřiby jež prodávaly se 20. srpna 1 kg po 5 Kč se dne 10. září
prodávaly 1 kg po 60 h až 1 Kč. Hřibů bylo tolik, že nákladní auta dojíždějící z Brna
na Novou Dědinu odvážela z obce 10 až 15 centů hřibů denně. Dle novinářských
zpráv prodávalo se denně z celého pohoří Chřibského v době nejlepší úrody až 400
centů. První mráz silnější byl 17. října, ale pak již do konce roku vůbec nemrzlo.
Zdroj: doslovný přepis z první dochované obecní kroniky

100 let od vypuknutí první světové války
V roce 2014 si připomínáme významné výročí vztahující se k světovým dějinám: 100
let od vypuknutí první světové války, v dobové terminologii označované jako Velká
válka.
Historie první světové války se v očích dnešní veřejnosti ocitá neoprávněně trochu ve
stínu následného druhoválečného konfliktu z let 1939-1945. Ale nikoli jen ta druhá,
nýbrž obě války jsou nedílnou a vzájemně podmíněnou součástí moderní historie
lidstva. Z hlediska dějin zemí koruny české je první světová válka zásadní i proto, že
v ní bylo po vojenské stránce zapojeno nebývalé množství Čechů, Moravanů
i Slezanů. Podle hrubých odhadů přes jeden milion našich předků bojovalo
v zákopech konfliktu, dokonce na obou válčících stranách. A téměř 140 000 jich také
nalezlo na bojištích smrt. Jejich památku dodnes připomínají téměř v každé obci
četné památníky.
Jak to začalo?
V červnu roku 1914 odjel následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Edste
s manželkou vévodkyní Žofií z českého zámku v Konopišti do Bosny a Hercegoviny
na vojenské manévry rakousko-uherské armády. Bosna a Hercegovina byly v roce
1908 násilně připojeny k rakouskému území a tím se Habsburkové stali terčem
nenávisti. Tajná srbská nacionalistická organizace „Černá ruka“ již dlouho
připravovala skupinu mladíků, kteří měli spáchat atentát na některého z Habsburků.
To se pak podařilo provést Gavrilu Principovi, žáku osmé třídy bělehradského
gymnázia několika výstřely, kterými smrtelně zranil nejen Ferdinanda, ale i jeho ženu
Žofii.
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Vyhlášení války 18. července 1914 byla jen formalitou, plakáty s císařským
manifestem „Mým národům“ mnoho mužů četlo už ve vojenské uniformě. Vyhlášení
částečné mobilizace bylo provedeno již v neděli 25. července dopoledne. V pondělí
se mnoho záložníků muselo rozloučit se svými rodinami, odejít do kasáren a odjet na
srbské nebo ruské bojiště.
Tak začala I. světová válka
Císařský manifest „Mým národům“ byl vypovězením války Srbsku. Rozpoutal válečný
požár trvající víc jak čtyři roky. Válka postupně stala se celosvětovou, a když
skončila, byl již svět naprosto jiný než předtím.
Vznik Československé republiky byl jednou z těch velkých změn

Evropa v roce 1914 (zdroj: Wikipedie)
Dovětek k Františku Ferdinandu d´Este:
František Ferdinand d´Este se svou ženou Žofií Hohensteinovou a dětmi býval
častým hostem na zámku ve Kvasicích u rodiny hraběte JUDr. Jaroslava ThunaHohensteina, se kterým jej vázaly rodinné vztahy. Velmi rád se zúčastňoval na
lovech zvěře v lesích za Novou Dědinou a v okolí Kvasic. Je známo, že často nejen
tábořili i u rybníčku v Tabarkách, ale že se zde i koupali. Za tím účelem byla
v jednom z rybníčků zhotovena dřevěná ohrada s přístupovou plošinou. V roce 1913
se naposledy zúčastnil honu v Bažantnici nedaleko Kvasic.
Po násilné smrti Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženy, byly jejich děti – dcera
Sofie a syni Maxmilián a Ernest svěřeny do péče rodiny Thunů. Děti byly
vychovávány v Děčíně, ale často pobývaly i na zámku v Kvasicích.
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Československé legie
Již od začátku války Češi, Moravané i Slováci toužili po tom, aby se zbavili závislosti
na Rakousku-Uhersku, aby se dostali z područí habsburkovského trůnu. Proto není
divu, že vojáci, kteří bojovali v jednotkách rakousko-uherské armády, stále častěji
přebíhali frontu k „nepříteli“, kde z nich byly postupně zakládány nejprve družiny,
které pak, zprvu bez soustavy, bojovaly v dohodových vojscích. Soustavu donesl do
všech až Tomáš G. Masaryk, který před vánocemi v roce 1914 odešel do ciziny, aby
se postavil do čela našeho zahraničního odboje.
Nově ustavené vojenské útvary nesly název Jednotky československých
zahraničních vojsk. Název Československé legie vznikl až po ukončení války.
Naši vojáci se zúčastnili, a také vyznamenali, v mnohých významných bitvách, jako
byly bitvy u Zborova, Bachmače, Terronu, Arrasu, Piavy a dalších.
V jednotkách legií bojovali i někteří občané naší obce. Byli to:
Ruská legie: Arnošt Grofek, Břetislav Polášek, František Vavřík a Karel Bartůsek;
Italská legie: Bohuslav Brázdil, Antonín Brázdil, Cyril Skácel, František Chocholatý,
František Kubíček, Josef Nakládal, Jan Polišenský, Antonín Vychodil a Dominik
Žůrek;
Francouzská legie: Karel Kubíček.
Jejich návrat domů ke svým rodinám nebyl jednoduchý. Nejpozději přišel Břetislav
Polášek. Podle jeho poznámek, které se zachovaly, vrátil se až v roce 1920. Prošel
Sibiřskou anabází z Ukrajiny až do Vladivostoku. Pak lodí přes oceán do Ameriky,
odtud opět lodí do Francie a pak již vlakem do nové vlasti – Československa.
Byli však i takoví, kteří se již domů nikdy nevrátili. Jména dvacetipěti hrdinů jsou
vyryta na věčnou památku v mramorové desce v dolní části pomníku. Jsou to:
Cyril Hora, Emanuel Matlocha, Josef Šumbera, Josef Železník, Metoděj Nakládal,
Josef Crlík, Rostislav Kadlčík, Jindřich Zlámal, Alois Regent, Jindřich Brázdil, Oldřich
Bartůsek, Karel Bartůsek, Josef Bartůsek, Alois Vlček, Alois Žůrek, Emil Kubíček,
Alois Kašík, Vendelín Brázdil, Inocenc Pospíšil, Emil Žitný, Alois Ševčík, Jindřich
Janiš, František Přecechtěl, Anselm Háhn a řídící učitel Jindřich Vláčil.
Vojáci Československé legie se plně podíleli na vítězství Dohody v I. světové válce
a tím poskytly velkou podporu českým a slovenským politikům v přípravách na vznik
nového státu – Československé republiky.
O životě v obci v roce 1915
(Z poznámek Jana Poláška nar. 1896, které chystal jako článek do časopisu
Moravský venkov)
V první vlně mobilizace odešlo z obce přes 70 mužů. To mělo pro mnohé rodiny
velké důsledky. Bohužel, Jan Polášek neuvádí jména postižených rodin, ale stejné
problémy měly všechny rodiny v obci. Tak uvádí:
„Jedna starší vdova má dva syny a jednu dceru 19 roků starou. Oba synové byli
povoláni do války již při první mobilizaci. Ona zůstala se svou dcerou sama na
hospodářství v rozloze 8 hektarů…“
„Ze dvou menších hospodářství byli odvedeni tři muži a ženy zůstaly samy…“
„Ve více případech narukovali hospodáři i se svými dospělými syny a doma nechali
jen ženu se dvěmi, třemi dětmi ve věku 2-4 nebo 4-6 roků. V některých domech
zůstali jen starci. Když po mobilizaci v srpnu 1914 začaly polní práce, byl pohled na
ženy za pluhem, které pluh v životě nedržely, hrůzostrašný, někdy k smíchu, častěji
k pláči…
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Pro letošní rok nastává pro ženy horší kampaň. Setí a okopávačky se odbudou jak
tak, ale horší bude, až nastane doba sečení sena a sečení obilí o žních. Kdo to
udělá?... Když se rolnictva nikdo nezastane, musí přijít na mizinu. Aby rolnictvo
mohlo odevzdat to, co je na nich požadováno, není možné bez pomoci zajistit. Měli
by přijít pomoci lidé z továren, vystěhovalci nebo i zajatci. Když tato pomoc nepřijde,
práce nebudou včas provedeny, nemůže se po rolnictvu žádat daň v odvodu obilí,
dobytka a podobně.
Nařizuje se, by se březí krávy neprodávaly a telata odstavovala a vepřový dobytek
aby se choval v hojné míře, a na druhé straně se zakazuje šrotování obilí a káže se
krmit dranými otrubami, co dohromady nesouhlasí. Odpadky se nikdy nemůže
vykrmit dobytek tak, jak dobrou jakostí…“
„Při mobilizaci se zapomnělo na vykoupení obilí pro armádu. Obilí bylo – pšenice za
25 K, žito za 20 K, ječmen za 17 K a ani ho nechtěl žádný koupit. Tak se obilí
prodalo překupníkům za babku, ti vydělali strašné peníze, protože postupně obilí
velmi stouplo na ceně…“
“V čísle 14 M. Venkova bylo řečeno, že je dovoleno na výživu jedné osoby 54 kg
mouky od 1. ledna do srpna 1915, což je k smíchu. Prohlášení toto není jasné jestli
je počítáno ve 54 kg mouky aji chlebová mouka, jak u nás se říká, režná. Zemědělec
při své práci nemůže býti živ z jednoho ¼ kila mouky denně, to by musel mět masitou
stravu, ale kde ji vzít?... Hospodyň dvakrát do týdne koupí jen ¼ kila masa pro pěti
člennou rodinu. Maso je jenom zkrz polívku. Ostatní dny musí být jen koláče, co je
hlavní strava zemědělcova…“
„Když nastanou jarní práce, musí se na práci přinajati, tehdy se dělníkům dává strava
pětkrát denně a při těžké práci na to tedy ¼ kila mouky denně na osobu nestačí.
Obyčejně se stává, že dělník má třebas 2 – 3 děti a ty musí hospodář všechny
vyživovat, co přijde velmi draho...“
„Když nebude mít zemědělec co jíst, nebude mít nikdo…“.
Vzpomínky řídícího učitele Bohumila Vlčka jak jsou zaznamenány v obecní
kronice
„Když jsem v prosinci v roce 1917 přišel na Novou Dědinu, byl to žalostný obraz.
Muži všichni od 18 do 50 let byli na vojně, ženy a děti podvýživou zbědované. Ničeho
nebylo k dostání: mouky, cukru, kávy, zápalek, petroleje a jiných věcí. Všechno se
kupovalo pouze na lístky tzv. -enky, které opravňovaly jejich držitele k zakoupení
přesně úředně stanoveného množství zboží. Například na jednu cukřenku dostala
jedna osoba 1 ks cukru na jeden měsíc. Dávky byly pak den ze dne snižovány.
Odvolání nebylo nikde. Lid rolnický sužován byl neustálými rekvizicemi, při nichž, za
asistence vojska (většinou Němců a Maďarů), bylo bráno vše, co bylo nalezeno. Ve
chlévech byl rekvírován dobytek, ubývalo tahounů, nebylo dojnic, ale máslo bylo
s bezmeznou krutostí stále vymáháno.
Občané byli nuceni upisovati válečné půjčky. I naše obec musila upsati a sice na III.
válečnou půjčku 200 korun, na V. to bylo 9.500 korun a VII. 6.850 korun. Celkem
bylo zasláno 17.050 korun.“
Na počest padlých spoluobčanů a jejich trvalou památku
Již po ukončení I. světové války občané chtěli, aby se v obci zhotovil pomník na
počest všech občanů, kteří se nevrátili domů, kteří na různých frontách položili své
životy. Vždyť u některých ani nebylo známo, kde jsou pochováni. Jak tedy uctít jejich
památku? A tak se konaly sbírky, věnovaly se příjmy z různých akcí – šetřilo se.
Největší tíže byla na členech a členkách organizace Sokol, která vykazovala bohatou
činnost. Není proto divu, že jeden z nich, Jan Polášek, zhotovil návrh, jak by měl asi
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pomník vypadat. Po získání dostatečného množství peněz, byla realizace svěřena
Metodějovi Daňkovi z Prštné, rodáku z Kostelan. To se již psal rok 1938 – rok
dvacátého výročí založení republiky a opětného jejího ohrožení.
Členové Sokola již 22. března 1938 sešli se u „Masarykovy lípy svobody“, aby zde
opět složili přísahu věrnosti a obrany republiky. Protože se již vědělo, kde bude
pomník stát, zasadili sokolové vpravo od budoucího pomníku další „Lípu sokolské
přísahy“.
Přišla neděle 10. července. Přípravy na odhalení nového pomníku mezi dvěma
lípami, za pomoci všech občanů, byly již ukončeny. Na slavnostní okamžik byli
přizváni rodáci z celé republiky. Dostavil se i bývalý řídící učitel Bohumil Vlček.
Slavnostní projev přednesl J. Bábek, ředitel školy, poslanec a legionář z Prostějova.
Vlastní odhalení pomníku provedli dosud žijící legionáři z Nové Dědiny.
Odpoledne měla slavnost pokračovat tradičně na „Výletisku“ v Čubovici. Pro silný
déšť konala se oslava v sále hostince.
Všichni občané věřili, že zde bude stát navždy v plné kráse. Ale uplynulo jen několik
málo měsíců a naše republika byla násilně obsazena německými vojsky. Aby se
pomník zachránil, bylo třeba odstranit a ukrýt některé symboly. Byla z pomníku sňata
busta T. G. M. a oba reliéfy. Na své původní místo se vrátily zpět hned v květnových
dnech po osvobození v roce 1945.
Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.
Stefan Zweig

Čerpáno: publikace Obce Nová Dědina u příležitosti 90. Výročí
Československé republiky, podle dobových dokumentů zpracoval J. Brož
Foto: Wikipedie
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