OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2015

Když jarní květy září a slunce náhle plá,
tak příroda svou náruč každému otvírá.
Krásné Velikonoce
a radost z každého prožitého jarního dne
Vám i Vašim rodinám přeje
zastupitelstvo Obce Nová Dědina
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Úvod
Vážení spoluobčané, s přicházejícím jarem se dostává do Vašich rukou první číslo
Obecního zpravodaje v tomto roce. Zimní počasí nám nepřineslo žádné výrazné
kalamitní situace, a tak doufám, že i jarní počasí bude příznivé a můžeme se pustit
do jarního úklidu a našich zahrádek. Dříve, než se tak stane, dovolte mi, abych Vás
seznámil s činností obecního zastupitelstva, co bychom si přáli v tomto roce
zrealizovat, nebo co by se dalo vylepšit.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ leden 2015
Na lednovém zasedání OZ informoval starosta obce přítomné o dotačních
možnostech v roce 2015. Bohužel se ještě nerozjel žádný dotační titul z nového
programovacího období 2014 – 2020. Pro období 2014–2020 je z rozpočtu EU pro
Českou republiku vyčleněno téměř 24 miliard EUR (tj. cca 666 miliard korun). Obec,
ale musí být připravena k podávání žádostí o dotaci, proto je potřeba zajistit
projektovou přípravu. OZ proto pověřilo starostu obce ke zpracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci místní sokolovny (zateplení, sociální zařízení,
střecha, příp. nástavba nad přísálím pro hernu na stolní tenis). OZ dále pověřilo
starostu obce ke zpracování projektové dokumentace k celkové rekonstrukci
prodejny potravin a zjistit cenové nabídky na projekt zasíťování pozemků pro
výstavbu RD v lokalitě Kostelík.
OZ dále schválilo finanční příspěvek 500,-Kč Diakonii Broumov, sociálnímu družstvu
na odvoz humanitární sbírky.

Zasedání OZ únor 2015
Hlavním bodem únorového zasedání byla možnost podání žádosti o dotaci na
dovybavení sběrného dvora z mimořádně vyhlášeného programu „Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“, z Operačního
programu Životního prostředí. Jednalo by se o zakoupení malého nákladního vozidla
s pohonem na čtyři kola s hákovým nakladačem výměnných kontejnerů včetně čtyř
kontejnerů a pořízení mobilního drtiče větví. Komunální vozidlo by bylo využíváno
především ke svozu odpadu a vedlo by k zefektivnění práce s obecním odpadem.
Bio-odpad, který bude vyprodukován při použití drtiče by byl využíván k úpravě
obecních, či jiných pozemků. Celkové výdaje na projekt byly vyčísleny na částku
1 678 076,-Kč, podíl obce v případě schválení dotace by činil 167 808,- Kč včetně
DPH.
Další možností podání žádosti o dotaci jsou krajinné úpravy (úvozová obecní cesta,
směrem na Břehy), tady je ovšem nutné zapojení majitelů okolních pozemků, aby
vzniklo celistvé území. Jednalo by se o vyčištění od náletových dřevin, výsadba
nových dřevin, zachování původních dřevin, regulace potoka, naučná stezka,
zachování remízků, zprůchodnění cesty. Podmínkou ovšem je, že toto území se
musí 10 let udržovat a je nutné, aby souhlasili i majitelé okolních pozemků.
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OZ také schválilo zprávu z inventarizace o ukončení inventarizace finančních
prostředků, majetku, pohledávek, závazků, jmění a výsledku hospodaření
k 31. 12. 2014 v obci Nová Dědina. Součástí zápisu je protokol o vyřazení drobného
majetku.

Zasedání březen 2015
V březnovém zasedání se OZ zabývalo schválením nových Obecně závazných
vyhlášek a to vyhláškou „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, dále
vyhláškou „ O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Nová Dědina“ a Obecně závaznou vyhláškou, kterou se vydává Požární řád
obce. Všechny výše uvedené vyhlášky jsou aktualizovány podle současné legislativy.
A co je to vlastně obecně závazná vyhláška? Obecně závazná vyhláška obce je
v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl. 104 ods. 3
Ústavy ČR zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti, kterým se řídí občané
v území obce.
Dále OZ schválilo hospodářský výsledek MŠ za rok 2014. Mateřská škola
hospodařila se ziskem ve výši 5075,90 Kč. OZ schválilo převod 1575,90 Kč do
rezervního fondu a 3500,- Kč do fondu odměn.
Zastupitelstvo obce také schválilo postupnou rekonstrukci prodejny potravin
a vyčlenilo částku 500.000,-Kč na tuto akci. Na webových stránkách obce byla
spuštěna anketa s dotazem „Souhlasíte se zřízením obecní hospůdky v prostorách
obchodu?“ a „Souhlasíte se zrekonstruováním budovy místního obchodu?“. Anketou
bychom chtěli získat zpětnou vazbu, zdali občané obce vlastně souhlasí jak
s rekonstrukcí, tak i s využitím dalšího prostoru v prodejně. Aktuální stav ankety je ke
dni 26. 3. je: 95% občanů souhlasí se zrekonstruováním budovy místního obchodu,
proti je 5% a 89% občanů souhlasí se zřízením obecní hospůdky v prostorách
obchodu, zatímco proti je 11%. Podotýkám, že hlasovat se může jenom jednou
z jednoho zařízení s připojením k Internetu.
A ještě pohled do historie prodejny potravin. Byla postavena svépomocí v letech
1974-1975 a všichni pamětníci si vzpomenou, jaká to byla sláva, když se prodejna
otevírala. Mnozí i na svoje ruce, co se na ní nadřeli. Ovšem je také nutné zdůraznit,
že od té doby se kromě opravy střechy a drobných oprav do budovy neinvestovalo.
Proto si nejen já myslím, že je zbytečný luxus využívat jenom malou část těchto
prostor. Proto se zastupitelstvo obce snaží najít využití i pro jiné účely. Nabízí se
obecní hospůdka, protože podobné zařízení v obci chybí, pokud nepočítáme malý
bufet u rybníka. Zájemce o provozování hospůdky obec má, tak proč to nezkusit? Ale
nemusí to být nutně jenom hospůdka, ale mohlo by se uvažovat i o dalším využití
jako je umístění místní knihovny, společenská místnost, apod.
Dalším bodem jednání bylo schválení podání žádosti o dotaci na dovybavení
sběrného dvora viz zasedání únor. Zpracováním žádosti byla pověřena na základě
nabídky společnost Renards z Brna.
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Dalším bodem jednání bylo schválení nové nájemní smlouvy o pronájmu obecního
pozemku, p. č. 63/2 o výměře 80 m2. Roční nájemné se stanovuje ve výši 800,- Kč,
t. j. 10,- Kč /m. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku.
OZ se dohodlo o použití vyřazených oken z budovy MŠ na rekonstrukci obchodu.
Ostatní okna pokud zbudou, budou nabídnuta k prodeji v ceně 1000,- Kč/ks.
Starosta obce podal informaci k probíhajícímu jednání týkající se reklamace
zásahového vozidla SDH. Vozidla se momentálně upravuje pro potřeby hasičů ve
firmě Tital s. r. o. Olomouc. Při úpravě vozidla byly zjištěné závady, na které jsme
nebyli upozorněni. Proto vozidlo reklamujeme u prodejce společnosti Carent a. s.
Brno. V nejbližších dnech by mělo být vozidlo opraveno a dokončeny úpravy.

Pasport hřbitova
Dovolte, abych Vás informoval o vytvoření schématického zákresu hřbitova (podklad
pro pasport), který je dostupný na webových stránkách obce a momentálně se
doplňuje daty. Naleznete zde seznam hrobových míst včetně informací o hrobech,
nájemcích a informací o pohřbených. V hlavní nabídce najedete myší na Geoportál,
který po rozkliknutí zobrazí katastr obce. V nabídce v pravé části obrazovky je sekce
hřbitov. Po přiblížení a kliknutím na hřbitov se objeví nabídka hřbitov a hroby. Když
zaškrtnete políčko hřbitov, objeví se schéma hřbitova s očíslovanými hroby. Po
zaškrtnutí políčka hroby se objeví oranžově znázorněné obdélníky s hrobovými
místy. Když klikneme na jednotlivé hroby, zobrazí se údaje o konkrétním hrobě
s údaji o zemřelých a nájemci hrobového místa, včetně doby trvání smlouvy. Zobrazí
se také fotografie náhrobku, kterou můžeme detailně zvětšit.
Při doplňování údajů vychází obec z dostupných informací, a proto bych Vás chtěl
požádat, pokud narazíte na nesrovnalosti, abyste to oznámili na obecním úřadě a my
mohli uvést věci do pořádku.

§ 38 Zákona o obcích
Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat
o zachování a rozvoj svého majetku.

Cesta u lesa
Před koncem roku 2014 schválilo zastupitelstvo obce Nová Dědina uzavření smlouvy
se SMO Otrokovice a. s. na úpravu cesty, opravu zatrubnění kanalizace a odvodnění
pozemku p. č. 76 v lokalitě Kopánky, dle cenové nabídky ve výši 279.554,-Kč, včetně
DPH. I když se setkávám někdy s negativními ohlasy, proč „vyhazujeme peníze“ za
takové opravy, jsem přesvědčen, že i tato menší investice se obci vyplatí. Pozemek
v této části byl silně podmáčen, bylo potřeba vyčistit obecní pozemek od náletových
dřevin a navrátit obecní pozemek do původního zaměření a taky svést vody do
koryta vyústí kanalizace. V neposlední řadě je potřeba zdůraznit, že tudy vede
hipotrasa v rámci projektu „Společně jsme na koni“, Místní akční skupiny Hříběcí
hory, kde je naše obec členem. Projekt navazuje na již realizované projekty
spolupráce rozšířením a navázáním na stávající síť hipotras. Dalším výstupem budou
altánky (v naší obci již realizováno), přírodní vyhlídky, rozhledny, které budou taktéž
na hipotrasách nebo v jejich blízkém okolí, což nabídne turistům další zatraktivnění
místa k odpočinku a výhled do krajiny.
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Dokonce si myslím, že i naši občané můžou teď využívat zpřístupněnou cestu
k procházkám a plánujeme také zhotovit lavečku u krásného košatého dubu
s neobvyklým pohledem na místní část Kopánky.

Veřejné osvětlení
V měsíci březnu proběhla poslední část rekonstrukce veřejného osvětlení v naší
obci. Celá obec je již osazena úspornými svítidly. I tady doufáme, že dojde k nemalé
úspoře energie pro naši obec. V loňském roce byla výše úspory jenom spodní větve
po rekonstrukci veřejného osvětlení vyčíslena na cca 40 000,- Kč. Přesnou výši
úspory zjistíme až po vyúčtování za uzavřený rok. I tady se ovšem setkávám
s názory, proč se to dělalo tak, a proč ne jinak. Na tomto místě si dovolím
připomenout, že každé zasedání obecního zastupitelstva je veřejné a samozřejmě
každý občan naší obce má právo vznést připomínky k rozhodnutí zastupitelstva.
Taky je potřeba říct, že každé usnesení se důkladně projednává a pokud není shoda
v jednání, je rozhodnutí zastupitelstva odloženo na další zasedání. Z tohoto důvodu
se ani nedá vše podstatné z jednání zastupitelstva shrnout do pár vět v obecním
zpravodaji.

Poděkování
Poděkování patří SDH Nová Dědina za velmi zdařilý živý Betlém, pěkný masopustní
průvod i za zábavný hasičský ples. Nohejbalovému klubu za přípravu a organizování
dětského karnevalu, dětem z mateřské školy, rodičům dětí i celému kolektivu MŠ, v
čele s paní ředitelkou MŠ, za nádhernou výrobu dekorací pro karneval a taky p. J.
Poláškové, která opět, jakož už poněkolikáté vymyslela a moderovala program, již
tak úspěšného dětského karnevalu.
Příspěvky: Roman Polášek
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Kalendárium
1365 (650 let) – první zmínka o obci pod názvem Nowa Wes (Nowavila)
1795 (220 let) – Nová Dědina má vlastní školu
1890 (155 let) – položen základní kámen nové budovy školy
1865 (150 let) – založen Čtenářský spolek (zanikl v roce 1945)
1900 (115 let) – skupina asi 78 domácností písemně protestovala proti výstavbě
vodovodu v obci s tím, že v obci je dostatek studní a že jde o nějaké novoty
1905 (110 let) – poprvé je k setí obilí používaný secí 15 ti řádkový stroj
1915 (100 let) – dne 29. 3. zaveden lístkový přídělový systém na chléb a moučné
výrobky
1920 (95 let) – dne 18. 4. konaly se volby, poprvé volily i ženy
1925 (90 let) – obec zakoupila mostní váhu, která byla instalována vedle obecního
hostince
1930 (85 let) – instalace obecního telefonu v místnosti hostince
Zdroj: čerpáno z údajů kroniky obce, zpracoval p. J. Brož

MAS Hříběcí hory má nového předsedu
Ve čtvrtek dne 5. března 2015 se starosta i místostarostka obce Nová Dědina
zúčastnili v Těšánkách členské schůze Místní akční skupiny (MAS) Hříběcí hory, z. s.
Připomeňme si něco bližšího o MAS.
Jedná se o spolek obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a občanů se
zájmem o rozvoj venkovského regionu. Samotný spolek byl založen v roce 2005
a v současné době působí na území 33 obcí. MAS Hříběcí hory má v současné době
56 členů. Název Hříběcí hory pochází z dávných časů, kdy tak naši předkové
nazývali Chřiby.
V čele spolku stojí rada, jejíž součástí je předseda a místopředseda. Jelikož
současnému předsedovi i místopředsedovi končil mandát, jedním z bodů programu
schůze byla také volba členů do těchto dvou funkcí. Ing. Petr Galatík vykonával
funkci předsedy od roku 2009 a na tuto pozici znovu nekandidoval. Novým
předsedou byl zvolen Pavel Čech, starosta obce Pačlavice a místopředsedou Jan
Petřík, starosta obce Kostelany. Ing. Petru Galatíkovi patří velké díky za všechen čas
a úsilí, které MAS Hříběcí hory věnoval. Nadále bude členem rady MAS.
V posledním roce MAS Hříběcí hory realizovala mimo jiné i projekt „Podpora vzniku
strategie komunitně vedeného rozvoje“ v rámci kterého byla zpracována strategie
rozvoje území MAS Hříběcí hory. Dokument se snaží zachytit všechny plány a vize
dalšího rozvoje regionu a je zveřejněn na webových stránkách www.hribecihory.cz.
Jelikož je dokument ve fázi připomínkování, kdokoli z občanů regionu má možnost se
k němu vyjádřit. Dalším projektem spolupráce, který bude brzy u svého konce, je
projekt „Příběhy našich kronik“. Jedním z jeho výstupů bude i publikace „Příběhy
našich kronik“, která obsahuje příběh z každé obce v působnosti MAS Hříběcí hory.
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V rámci projektu proběhly také interaktivní přednášky v několika školách. Prvním
projektem spolupráce MAS Hříběcí hory se zahraničním partnerem ze Slovenska je
projekt „Společně jsme na koni“, který bude také ukončen v letošním roce. Výstupem
projektu je rozšířená síť hipotras doplněná o altány, odpočívadla a vyhlídky
s informačními tabulemi.
Jedním z hostů členské schůze byl i PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta
Kroměříže, který vystoupil na téma sociální služby na Kroměřížsku. Dalším hostem
byl Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda Sdružení místních samospráv, starosta
Dolní Studénky, který hovořil o budoucnosti místních akčních skupin v souvislosti
s čerpáním dotací z nových operačních programů. Zajímavými příklady dobré praxe
ze svého regionu se snažil vnést všem přítomným optimismus do žil a inspirovat je
k další práci. Aktivní MAS budou mít velký prostor a nástroje pro rozvoj regionů.

Členská schůze Místní akční skupiny Hříběcí hory, z. s. v Těšánkách

Oznámení a informace
Oznámení o místních poplatcích za rok 2015
!!! Připomínáme občanům, že poplatky za likvidaci odpadu, poplatky za odvádění
odpadních vod a poplatky ze psů jsou splatné jednorázově, a to do konce měsíce
dubna letošního roku. !!!
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Statistika obyvatel obce – rekapitulace za rok 2014
muži

ženy

celkem

Počet narozených dětí

2

1

3

Počet úmrtí

1

3

4

Odstěhovali se z obce

2

5

7

Přistěhovali se do obce

3

4

7

Počet obyvatel k 31. 12. 2014

422

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2014

41 let

* Narozené děti:
Timon BARTŮSEK
Antonín ZAPLETAL
Sabina VAVŘÍKOVÁ

Timonek Bartůsek

* 3. 1. 2014
* 29. 3. 2014
* 19. 5. 2014

Toníček Zapletal

Sabinka Vavříková

Nejstarší občanka Nové Dědiny – paní Jiřina Švecová, Nová Dědina č. 22, nar. 1919.

† Zemřelí spoluobčané:
Věra HALAMÁSKOVÁ
† 23. 2. 2014 zemřela ve věku 66 let
Marie REGENTOVÁ
† 24. 6. 2014 zemřela ve věku 88 let
Pavel GABRHELÍK
† 12. 7. 2014 zemřela ve věku 47 let
Anežka POLIŠENSKÁ
† 7.10. 2014 zemřela ve věku nedožitých 92 let
Robert ŠTOKMAN, bývalý spoluobčan † 3.10. 2014 zemřel ve věku 89 let
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Kultura
Pašijový týden aneb názvy dnů ve velikonočním týdnu
Květná neděle – poslední (tedy šestá) postní neděle (půst začíná Popeleční středou
a trvá 40 dní). Dle Bible přijel Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma, aby oslavil
Pesach (obchod Izraelitů z Egypta). Název neděle je odvozen od květů (mají
připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými se zdobí kostely.
Modré (žluté) pondělí – představuje poslední masopustní pondělí.
Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty.
Škaredá středa (Sazometná středa) – Bible uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil
Ježíše Krista. Podle tradice se mají vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se
mračit, pak se budete mračit každou středu po celý rok.
Zelený čtvrtek – dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední
večeře Ježíše Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před
Velikonocemi rozezní zvony (říká se, že odlétají do Říma. Znovu zazní až na Bílou
sobotu při zpěvu Gloria). Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Název
tohoto dne je odvozen od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní roucho. Mezi zvyky
patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst
něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo
z kynutého těsta), které se namazaly medem.
Velký pátek – v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován.
Křesťané mají držet přísný půst. Říká se, že na Velký pátek se otevírá země
a vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora Blaník a prý je možné spatřit blanické
rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic
půjčovat, prodávat a darovat.
Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční
beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – podle Bible vstal Ježíš Kristus
z mrtvých. Pro křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí
jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule.
Velikonoční pondělí – tento den se spojen s koledováním, poléváním vodou
a velikonočním zajíčkem.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Tříkrálová sbírka
Oblastní Charita Kroměříž se i v roce 2015 zapojila do Tříkrálové sbírky pod správou
Charity ČR. Tento rok procházeli naší obcí Tříkrálový koledníci v sobotu dne 3. ledna
od 9:00 hodin. Díky vaší štědrosti se podařilo vybrat 10 506,- Kč. Srdečně vám děkují
koledníci i pracovníci Charity za vlídné přijetí a podporu. Zároveň patří poděkování
samotným koledníkům i vedoucím za jejich ochotu a čas.
Výtěžek sbírky v ostatních obcích farnosti Kvasice:
Kvasice
49 615,- Kč,
Bělov
7 017,- Kč,
Střížovice
5 205,- Kč,
Karolín
8 430,- Kč,
Sulimov
8 701,- Kč.
Pomáháte potřebným lidem v nouzi.
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Daniel Gazdoš, Aneta Vavříková, Klára Vlčková
(vedoucí skupinky – sl. Marie Gazdošová)

Natálie Huťková, Tereza Vašinová, Magdalena Škrabalová
(vedoucí skupinky – p. Václav Malenovský)

koordinátorka Charity Kvasice Marie Gazdošová, DiS

Sedm statečných
Ve čtvrtek 5. 2. 2015 se sešlo sedm statečných tanečních párů k první lekci
společenských tanců. Po absolvování pěti dvouhodinových lekcí pod vedením
manželů Zlámalových z Tlumačova, se tanečníci naučili základní kroky tanců
standardních (walz, tango, valčík, polka) a latinsko-amerických (chacha, jive). Děkuji
těmto tanečníkům za jejich zájem a statečnost, že se kurzu zúčastnili. A velký dík
patří učitelům tance za jejich čas, ochotu a trpělivost.
Přeji všem úspěšné taneční kroky i do budoucna.

Příspěvek: Marie Gazdošová, DiS
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Velký vodnický karneval na Nové Dědině
Tento rok jsme se v tradičním karnevalu pro děti snažili dětem přiblížit tématiku
rybníka a jejího pána vodníka. Děti v prostorách Sokolovny zahalené do iluze
rybníčka se spoustou rybiček, leknínů, vodníků a mořských pan plnily veskrze
vodnické úkoly, kdy se snažily chytat rybičky, vázat pentličky, ale také hledat cestičku
k jezírku nebo oblékat strašáka. Součástí byly i tanečky s novinami, oblíbená
„mašinka“ nebo nový společný taneček. Také dospělý doprovod se zapojoval do her,
zejména do tanečků. Děti sbíraly za soutěže razítka a na konci proměnily tato razítka
za krásné ceny, které si samy vybraly ve vodnickém obchůdku.
Pro všechny malé účastníky karnevalu byl přichystán párek s rohlíkem a pití zdarma.
Další občerstvení bylo zajištěno malým bufetem. Doufám, že se karneval líbil
a všichni byli spokojení a věřím, že se za rok opět sejdeme na příštím „reji masek“.
Chtěla bych tímto poděkovat všem sponzorům, kteří nám poskytli dárky pro děti.
Dále děkuji dětem z MŠ Nová Dědina pod vedením paní ředitelky I. Vybíralové za
velkou pomoc s výrobou dekorací.

Příspěvek: Jitka Polášková

Pozvánka na oslavu svátku matek
Dne 9. května 2015 odpoledne pro Vás připravujeme
již tradiční oslavu svátku matek, spojenou s besedou
s důchodci. Tentokrát vystoupí slečna Jitka Šuranská
z Kudlovic, která hraje a zpívá výhradně lidové
písničky, převážně ve svých vlastních úpravách. Za
své CD Písňobraní získala v roce 2005 hudební cenu
Anděl, a v roce 2013 za CD Nězachoď slunečko opět
získala hudební cenu Anděl. Více se o ní můžete
dozvědět i na jejích internetových stránkách
www.jitkasuranska.cz.
Všichni jste na vystoupení srdečně zváni do místní
sokolovny.
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Společenská kronika
Jubilanti: leden – březen 2015
LEDEN
Vojtášek Josef
Navrátilová Jana

25. ledna
27. ledna

70 let
70 let

ÚNOR
Junaštík Jaroslav
Láník Josef
Bernatíková Lenka

15. února
24. února
28. února

50 let
60 let
50 let

BŘEZEN
Škrabal Milan
Šebestíková Milada
Skácelová Marie
Gazdoš Jiří

2. března
9. března
12. března
16. března

60 let
60 let
75 let
60 let

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

Příspěvky čtenářů
Kde se dočtete zajímavosti o Nové Dědině?
Vážení čtenáři,
napsala jsem 6 knih, jednu z toho jako spoluautorka s panem Petrem Klapilem
s názvem Kvasice. Kniha vyšla v roce 2003, po zdařilé výstavě Staré časy městečka
Kvasice. Čerpali jsme z písemnictví o bohaté historii městečka, a že toho bylo
o Kvasicích napsáno již dost, je zřejmé ze seznamu použité literatury. Mezi autory
nechyběl samozřejmě spisovatel Jindřich Spáčil. Hodně materiálu jsem získala i
z Farní kroniky Kvasice. Nebylo to pouze opisování, ale studium a podařilo se nám
objevit i zcela nové události. Nová Dědina patří mezi obce, která je s historií Kvasic
neodmyslitelně propojená a velmi mě zaujala. Proto jsem se zúčastnila i vaší výstavy
k založení obce a také odhalení pamětní desky významné osobnosti Johanna
Wundra. Na vaší výstavě jste měli i překlad jeho náhrobku, byla jsem příjemně
překvapena, byl to můj volný překlad z knihy Navlékání korálků. Při odhalení pamětní
desky se mi líbil proslov pana Jiřího Brože. Byl výstižný a jiný než jsem četla dosud
v literatuře.
A tak chci v dnešním příspěvku zůstat u osobnosti Johanna Wundra. Přes něho se
dostanu také k prezentaci své poslední knihy CRESCAS LABORE. Kniha je
věnovaná představitelům významného rodu Kvasic, kteří zde zahájili po pádu
feudalismu novou éru. Jedná se o rod Proskowetzů. Zmiňuji se o nich v knize Paví
pero a Plamen života, ale té poslední si cením nejvíce. Je to proto, že jsem navázala
pevné přátelství s paní Evou Hńnigschmid roz. Proskowezovou. Několikrát jsem ji
navštívila v Německu, hodně mi o svých předcích vyprávěla a umožnila studovat
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v jejich rodinném archivu. Takže to mám z první ruky a mohu vyvrátit některé mýty
a lidová podání. Pro knihu Crescas labore, která byla vytištěna v Německu, mi
zapůjčila deníky pradědečka, dědečka a vzpomínky tatínka na události koncem a po
druhé světové válce. Musela jsem si je přeložit z němčiny a paradoxem je, že moje
kniha byla zase z češtiny přeložena pro rodinné příslušníky do němčiny.
První, o němž se v knize zmiňuji, je Emanuel Proskowetz st., spoluzakladatel
moderního cukrovaru v Kvasicích. Následuje jeho syn Emanuel Proskowetz ml,
významný světový vědec, kterému jsme vloni v Kvasicích odhalili na obecním úřadě
pamětní desku na počest 70. výročí jeho úmrtí. V poslední části knihy píši o odchodu
rodiny Wilfrieda Proskowetze z vlasti a z Kvasic, k nimž měl vřelý vztah i se svou
ženou Amalií. Svědčí o tom i to, že jejich zpopelněné ostatky byly v období
socialismu převezeny z Německa a tajně uloženy do rodinné hrobky na hřbitově
v Kvasicích. Nechybí ani dramatické vyprávění paní Evy o jejím útěku z Kvasic se
svými malými syny.
Cituji z knihy Crescas Labore o Johannu Wundrovi a Nové
Dědině, z kapitoly Požáry a účast při jejich likvidaci a Přátelé
a osobnosti.
„Jednou jsem asistoval u rozsáhlého požáru, kde zasahovala
vedle vrchnostenské hasičské jednotky i naše skupina. Při
manipulaci s požární hadicí jsem zpozoroval, že úředník, s nímž
jsem k požáru přijel, se nebezpečně přiblížil k hořícímu domu,
a aniž by to zpozoroval, vzplál na něm od plamenů oděv.
Pohotově jsem namířil hadici na jeho zasažená prsa. Vylekal se
jako postřelený zajíc. Po této události rychle odjel domů.
Podobná epizoda se mi stala v následujícím roce na Nové Dědině, kde jsem
zasahoval při likvidaci rozsáhlého požáru. Nebyla v tom žádná zlomyslnost, ale
pomocná a pohotová ruka, která namířila proud vody na můj hořící oděv, a můj
zachránce byl lesník Johann Wunder, s nímž jsem uzavřel věrné přátelství
a spolupráci.
Vážil jsem si lesníka Johanna Wundra z Nové Dědiny. Vyznal se ve svém oboru, byl
mi moc sympatický. Vedli jsme spolu plodné hovory. S ním jsem si rozuměl od první
chvíle, kdy mi při požáru na Nové Dědině zachránil život. Po nějaké době jsme se
setkali a byl moc smutný. Někdo mu zapálil 40 úlů se včelami. Nemohl pochopit, že
toho byl nějaký člověk schopen.“
K výčtu mých knih patří ještě Amorovy střely s obrázky a drobnými skici
akademického malíře Marcela Krasického, kvasického rodáka, které jsem obdržela
od jeho ženy.
Srdečně zdraví Květa Koutňáková, Kvasice
(Pozn. redakce: Malý Jan Wunder má v matrice celé jméno Johann Albert Josef
Wunder)

Významné osobnosti naší obce
Johann Wunder (1811 – 1889)
[zdroj: Květa Koutňáková, Kvasice]
Lesník, včelař, sadař, vynálezce. Narodil se v rodině panského myslivce, sloužícího
už v několikáté generaci kvasické vrchnosti. Po základní škole, kterou navštěvoval
v Lubné, studoval piaristické gymnázium v Kroměříži, avšak po předčasné smrti otce
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se musel vrátit domů a zaujmout jako patnáctiletý jeho místo. Jednašedesát let se
staral jako revírník o lesy na kvasicku, žil na Nové Dědině. V této službě přišel při
jednom honu o oko. Prosazoval pěstování a výsadbu ovocných stromů v regionu.
Nová Dědina, Bělov, Sulimov, Vrbka a Kvasice byly proslulou oblastí hrušek jabloní
a především třešní, které se expedovaly do Vídně a staly se významným
ekonomickým přínosem kraje. Stejně významný byl i jeho přínos ve včelařství.
Používal jako jeden z prvních pohyblivé rámky. Snažil se o zavedení výroby hedvábí
na Hané pěstováním bource morušového. Jeho hrob, kde byla předčasně uložena
i jeho mladá žena, je dosud na hřbitově v Kvasicích zachován. V obci Nová Dědina
mu odhalili pamětní desku.

[zdroj: webové stránky obce Nová Dědina]
Pocházel ze staré lesnické rodiny. V roce 1837 nastoupil jako revírník na Novou Ves
(nynější Novou Dědinu). Celý svůj život věnoval péči o lesy, šlechtění a výsadbě
ovocných stromků a nejvíce se proslavil novátorským chovem včel, kdy místo
tradičních klátů vytvořil již v roce 1840 tzv. pohyblivé rámky, které se staly vzorem
pro výrobu prvních moravských stojanů – úlů. Jeho úly, postavené v prostoru
dnešního včelína, vzbudily pozornost nejen širokého okolí, ale věhlas se dostal až do
Vídně. S jeho prací se osobně přijel seznámit i rakouský ministr orby, což v té době
byla velká vzácnost. V obci vybudoval jednu z prvních školek šlechtěných ovocných
stromků v kraji. Z občanů obce, kteří u něj pracovali, vychoval mnoho sadařů
a štěpařů, kteří pak získané znalosti šířili dál po Moravě. Ve svém profesionálním
poslání – lesnictví – stal se známým výsadbou smíšených jehličnatých a listnatých
stromů do řádků, což pak dostalo název „Wundrovy řádky“. Podílel se na založení
a velmi aktivní práci čtenářského spolku. Byl členem představenstva významné
Kvasicko záhlenické hospodářské společnosti. K snadnějšímu svozu vytěženého
dřeva z hor prosadil vybudování silnice z Kvasic, přes Novou Dědinu, až na
Kostelany. Za svou záslužnou práci byl častokrát odměněn a jednou z největších
poct byl mu udělen Zlatý záslužný kříž. Obec Nová Ves jej jmenovala čestným
občanem.
Více se dozvíte i v příštím vydání obecního zpravodaje obce Nová Dědina.

- 14 -

U nás ve školce
Po vánocích jsme se vrátili do mateřské školy odpočinutí a s chutí se pustili
doplánovaných činností. Když jsme si sdělili všechny novinky, spočítali dárky, co byly
doma pod stromečkem, nebo pod tím naším školkovým, dostali jsme ještě jeden
dárek. Tentokrát v podobě maňáskového představení pohádky s opravdu aktuálním
názvem „Zubařská pohádka“. Po těch všech vánočních sladkostech nám při pohledu
na pohádkovou zubařskou ordinaci se zvukem vrtačky“ jako živé“ zatrnulo v zubech.
O to pečlivěji jsme si hned po obědě s velkým úsilím očistili zuby, abychom nedopadli
jako liška v pohádce. Máme každý svoji pastu s kartáčkem a pravidelně po obědě
pečujeme o naše zoubky, aby byly pořád jako perličky. Už máme ve školce několik
„bezzubek“, ale to jsou naštěstí předškoláci, kterým už mléčné zoubky dělají místo
těm novým. Těch čekatelů na školu máme pět. Až nám odejdou do první třídy,
nebude nás málo, protože k zápisu 1. dubna určitě přijde spousta dalších nových
kamarádů a jak to vypadá, skoro samí kluci.
V době jarních prázdnin je naplánovaná výměna oken a dveří, aby v letních měsících
mohlo být uskutečněno zateplení mateřské školy s novým nátěrem fasády. Těšíme
se, že i z vnější strany bude školka tak pěkná jako zevnitř.
Ještě jedna novinka – máme vlastní stránky: www.msnovadedina.cz kde můžete
sledovat aktuality a třeba i fotografie ze života u nás ve školce.

Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ
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Mateřská škola Nová Dědina pořádá
Zápis dětí
Do mateřské školy na školní rok 2015/2016.
Zápis se uskuteční dne 1. dubna 2015 od
8:00 do 15:00 hodin v budově mateřské
školy.
Zapisují se všechny děti, které během školního
roku, od září 2015 do června 2016, do mateřské
školy nastoupí.
Zapisujeme děti od tří let, dle potřeby i mladší s
osvojenými základními hygienickými
návyky.
V den zápisu obdržíte žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a vyplněnou ji
odevzdáte do 14. 4. 2015. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce.
Bližší informace v mateřské škole
nebo na tel.: 573 358 078

Rychlost
Rychlost. Je to fenomén, co byl vynalezen parní stroj. Do té doby rychlost určoval
kůň. Kde jsou ty časy, kdy lidé měli strach, že při rychlosti nad 50 km/h zemřou. Lidé
jsou posedlí z vysokých rychlostí. Rychlost je ukazatelem kvality výrobků z různých
technických oblastí i lidských činností. U aut je ceněna maximální rychlost a zrychlení
z nuly na sto. U internetu hledíme jen na rychlost připojení. Zrychlujeme vlaky,
letadla, odezvy počítačů a v neposlední řadě i produktivitu práce, která
neodmyslitelně patří ke zrychlování výroby. Žijeme ve společnosti šibeničních
termínů, neodkladných úkolů a nejdůležitějších věcí. Doba a všechno kolem se
rychle mění. Ani nestačíme vstřebat jednu novinku a už se hrne další, která tu
předchozí předčí. Stále chceme rychle něco nového. Nemáme žádné vztahy
k věcem okolo nás. Jak můžeme budovat vztahy k lidem? Protože nemáme čas si je
vybudovat. Ta stále se zvyšující rychlost života nám v tom brání. Rostou nám
povinnosti, ale zkracuje se čas na ně. Co nás zabrzdí? Co se musí stát, abychom
změnili nebo alespoň upravili tento styl života? Jen zemědělci to mají dané. Pšenice,
i když se vehementně snaží, jim rychleji nevyroste. Příroda nám tím jasně ukazuje,
jak to má správně být. Je takový přirozený brzdič naší činnosti. Nastavuje nám limity,
které bychom tak rádi odstranili. Není to ten impuls, který potřebujeme, abychom
přibrzdili? Naskakuje mi husí kůže při pomyšlení, kde to může skončit. A tak zase si
přečtu leták se superrychlým internetem, na stránce časopisu na mě vykoukne
nejrychlejší čip a v televizi se mihne nejrychlejší auto. Ještě že se nezrychluje čas, to
už bych nedal. Nad rychlostí okolo nás se zamýšlel pomalu píšící
Příspěvek: Petr Redl
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Sport
Cvičení pro děti
Dovoluji si oznámit, že tento rok se z důvodů malého počtu zájemců a mé pracovní
vytíženosti cvičení pro děti nebude konat.
Marie Gazdošová, DiS

Vánoční šachový turnaj
Dne 26. prosince 2014 se v pekle místní sokolovny uskutečnil vánoční šachový
turnaj. Hráli proti sobě 4 x 2 hráči.

Hasiči Nová Dědina
Betlém 2014
S přicházejícím předvánočním časem začali hasiči intenzivně připravovat každoroční
Živý Betlém. Ten má na Nové Dědině již déle než desetiletou tradici a časem prošel
celou řadou změn. Diváci zajisté postřehli, že jsme si pro ně letos připravili zcela
nové dialogy. Příběh o narození Ježíška se tentokrát rozhodla sehrát generace, která
stála u počátku této tradice, což bylo zajímavý zpestřením. Jak již bývá zvykem, byl
pro všechny přihlížející připraven na zahřátí svařák nebo čaj. Na závěr představení
byl přichystán ohňostroj, který obdivovali zejména ti nejmenší. Každoročně probíhá
u příležitosti Živého Betléma také sbírka hraček, které jsme tentokrát věnovali FOD
Klokánek v Kroměříži. Myslím si, že i letos se nám podařilo naplnit hlavní cíl této
akce, a to přátelské setkání spoluobčanů v předvánočním čase.
Příspěvek: Petr Skácel
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Masopustní průvod 2015
Masopust je období veselí a hodování, které končí Popeleční středou. Ta letos
připadla na 18. února, a proto se v sobotu 14. února v naší obci uskutečnil tradiční
masopustní průvod. Jak jste již zvyklí, mohli jste mezi maskami zahlédnout starého
známého medvěda. Setkali jste se také se strašidelnými čarodějnicemi, mladým
myslivcem, pohádkovým večerníčkem, pracovitým zahradníkem a mnoha dalšími.
Nemohli jste určitě přehlédnout pojízdný výčep s hostinským, který se staral
o občerstvení všech občanů. Během masopustního veselí jste mohli slyšet hrát do
kroku všem maskám harmonikáře. Jsme rádi, že o zachování masopustní tradice
v naší obci je stále zájem, o čemž svědčí účast i těch nejmladších.

Masopust. Foto dodal Radek Přikryl

Příspěvek: Petr Skácel

Povedl se druhý ročník?
Poslední únorový den patřil hlavně dobrovolným hasičům. A proč? Na místní
sokolovně se konal druhý ročník hasičského plesu.
Letos se hasiči snažili ještě víc. Hostům nic nesmělo chybět. Celý večer k tanci
I poslechu hrála živá kapela Delta Moravy. Jak bývá dobrým zvykem dobrovolných
hasičů, bylo připraveno bohaté občerstvení. Potěšili zejména milovníky piva, vína
a dobré zábavy. Na začátku večera se mohlo radovat oko všech fanoušků
moderního tance chytlavým vystoupením dívčí taneční skupiny Effect Proof.
I tentokrát nás hasiči nezklamali a ukázali, jak je jejich tvořivost rozmanitá. Během
večera se staly z pánů v padnoucích uniformách akvabely, které předvedly strhující
show v připraveném bazénu. Krásné akvabely sklidily bouřlivý potlesk a nekonečný
smích se nesl sálem. Troufám si říci, že letošní vystoupení hasičů nám uvízne na
dlouho v paměti.
O půlnoci nesmělo chybět napínavé losování tomboly. První cenou byl LED televizor,
který si odvezl jeden ze členů účinkující kapely (určitě se k nám budou rádi vracet).
Pochopitelně hlavní cenou již tradičně byla čtyřhodinová brigáda soutěžního týmu
hasičů Nová Dědina, která zůstala doma v dobrých rukou. Celý večer se sálem šířila
veselá zábava. Kdo zaváhal navštívit ples letos, už dnes se může těšit na další
ročník.
Velké díky pak patří všem sponzorům, kteří přispěli cenou do tomboly a ještě jednou
velké díky těm, kteří se podíleli na organizaci plesu.
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Hasičský ples. Foto dodal Jaroslav Vavřík

Příspěvek: Ivana Dvorská

Mladí hasiči z Nové Dědiny
Uzlování Malenovice 10. 1. 2015
V sobotu 10.1 jsme se vydali na uzlovací závody do Malenovic. Letos to byl stejně
jako u Nás již jejich 6. ročník. Za Novou Dědinu závodila 2 družstva mladších žáků,
9 mladších jednotlivců a jedna starší žačka. Tým A se umístil na 3. místě a tým B na
místě 4. V jednotlivcích se nejlépe dařilo Danielu Gajdošovi (11. místo) a Honzovi
Vavříkovi (14. místo). Dále ještě Erik Lisoněk dostal cenu mladého uzlíka za
nejmladšího soutěžícího.
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Ostatní umístění a časy viz tabulka:
Tým
Čas [s] Trestný čas [s]
N.D. “A”
49,19
15s
N.D. “B”
70,32
0s
Jednotlivci
Daniel Gazdoš
Jan Vavřík
Patrik Kovařík
Rudolf Korytář
Alexandr Lisoněk
Petr Dědek
Jakub Dvouletý
Milan Kovařík
Erik Lisoněk
Vendula Vlčková

Výsledný čas [s]
64,19s
70,32s

Kategorie Čas [s]
Mladší
36,04
Mladší
37,03
Mladší
47,88
Mladší
49,00
Mladší
64,79
Mladší
51,46
Mladší
62,92
Mladší
83,68
Mladší
122,55
Starší
35,09

umístění
3.
4.

Trestný čas [s] Výsledný čas [s]
0
36,04
0
37,03
0
47,88
0
49,00
0
64,79
15
66,46
15
77,92
0
83,68
30
152,55
0
35,09

umístění
11.
14.
24.
26.
36.
37.
47.
48.
52
27.

Uzlování Mysločovice 21. 2. 2015
V sobotu 21. února se 2 týmy mladších žáků a jedna starší žačka zúčastnili
uzlovací soutěže v Mysločovicích na místní hasičské zbrojnici. Bohužel se našim
družstvům vůbec nedařilo a po mnoha chybách obsadili poslední 2 místa.
V jednotlivcích se pak nejlépe zadařilo Rudovi Korytářovi, který obsadil ale až
27. místo!
Ostatní umístění a časy viz tabulka:
Tým
Výsledný čas [s]
umístění
N.D. “A”
60,42s
6.
N.D. “B”
90,05s
7.
Jednotlivci
Ruda Korytář
Patrik Kovařík
Dan Gazdoš
Jan Vavřík
Alex Lysoněk
Petr Dědek
Milan Kovařík
Erik Lysoněk
Venďa Vlčková

Kategorie Výsledný čas [s]
Mladší
45,10
Mladší
48,47
Mladší
60,46
Mladší
67,59
Mladší
77,03
Mladší
80,88
Mladší
109,21
Mladší
173,19
Starší
42,92

umístění
27.
30.
33.
38.
41.
44.
49.
50.
37.
Příspěvek: Martin Láník

Zajímavosti o včelaření na Nové Dědině
V současné době jsou v obci Nová Dědina dva včelaři registrováni v základní
organizaci českého svazu včelařů v Napajedlích.
Josef Vašina včelaří v lese na hranici katastru Nová Dědina, Halenkovice a Žlutava,
společně s dlouholetým bývalým předsedou ZO Napajedla a OV Zlín Ing. Švancerem
z Napajedel.
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Stanislav Kytlica chová svá včelstva v místní části Podkoryta.
Základní organizace českého svazu včelařů Napajedla sdružuje včelaře obcí:
Napajedla, Komárov, Pohořelice, Oldřichovice, Halenkovice, Spytihněv, Žlutava
a Nová Dědina. K 15. 2. 2015 eviduje 91 členů a 676 včelstev.

Jan Pavlík, jednatel ZO Českého svazu včelařů Napajedla

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Základní škola Kvasice informuje:
Ve škole probíhají stavební úpravy
Od začátku února až do června se bude ve škole rekonstruovat kotelna a zateplovat
budova školy. Zřizovatel – Obec Kvasice – tímto způsobem využívá ministerské
dotace k odstranění zcela nevyhovujících kotlů, jež jsou dnes doslova časovanou
bombou, protože jejich provozuschopnost každým dnem skončí. Není také divu,
vždyť od svého uvedení do provozu, kromě mnoha topných sezón, prodělaly
povodně v roce 1997, kdy byly zcela zatopeny a poté znovu zprovozněny. Stávající
topná zařízení budou nahrazena ekologicky i ekonomicky šetrnějším kotlem na
spalování štěpků či peletek.
Veškeré
práce,
jak
stavební
tak
I topenářské a instalatérské, probíhají za
plného provozu. Zřizovatel i vedení školy
se dohodli s firmou Rovina Hulín, jež je
hlavním
dodavatelem,
na
přesném
harmonogramu některých činností, aby
nebyla nijak narušena výuka žáků.
Souběžně s pracemi v kotelně bude
probíhat i zateplování budovy školy, aby
tím byly splněny požadavky ekonomického
provozu. Škola tak dostane i zářivější
kabát.
Mgr. Ladislav Škrabal, ředitel školy
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Školní soutěže z přelomu roku
Výčet meziškolních klání, v nichž jsme měli své zastoupení, začínám
u nejradostnější události a tou bylo vítězství v okresním finále v halovém fotbale
dívek v Bystřici pod Hostýnem. Kvasické žákyně prošly bez ztráty bodu čtyřčlennou
skupinou, nezaváhaly ani v semifinále proti domácí ZŠ Bratrství a teprve ve finále
proti 1. ZŠ Holešov musely po bezbrankové remíze rozhodnout penalty. V nich stálo
štěstí na naší straně, a tak po třech stříbrných sezonách putovalo pomyslné zlato do
Kvasic.
Velká škoda, že se na tento úspěch nepovedlo navázat v následující prestižní
školské futsalové lize. Vstupenka do republikového finále vedla v kategorii mladších
i starších žákyň přes kvalifikační turnaj v Ostravě, který bohužel vystavil stopku
oběma našim týmům. Blíže k postupu měly tentokrát starší žákyně (9. a 8. třída),
které si poradily vysokým rozdílem 7:0 se ZŠ a Gymnáziem Vítkov a poměrem 3:0
i se ZŠ Generála Píky Ostrava. K postupu ovšem vedlo jen turnajové prvenství a to si
vybojovala Ostrava Poruba vítězstvím 3:0. Škoda, zvlášť když jsme se soupeřem,
jehož základní sestavu tvořilo 5 hráček Baníku Ostrava, živili ještě 3 minuty před
koncem za stavu 0:1 naději na remízu. Mladší dívky se ve svém turnaji umístily na 3.
místě ze čtyř celků. Starší hoši hráli 2. kolo ve Ždánicích, kde obsadili 3. místo za
Ždánicemi a Uherským Brodem.
Začátkem února byl na škole rozehrán 5. ročník pingpongové ligy, do které se
přihlásilo 25 dívek a stejný počet hochů. Nyní máme konec února a vrcholí boje ve
skupinách, z nichž postupuje 16 nejlepších v každé kategorii do vyřazovacích bojů.
V nich už má účast jistou celá řada favoritů např.: Jan Daněk, Radek Kahaja, Tomáš
Hora, Pavel Machala, Karolína Malenovská, Eliška Ševčíková Denisa Najkrová
a také několik překvapivých jmen jako třeba Vítek Pomališ (6. třída) nebo Natálie
Huťková (8.).
Čtyřčlenné družstvo šachistů ve složení Radek Pospíšil, Martin Gajdošík (oba
8. třída), Tomáš Slavík a Libor Vrtaník (oba 7. třída) se zúčastnilo okresního kola
v Kroměříži, kde obsadilo 8. místo. A zapomenout nesmím ani na lyžařský výcvikový
kurz ve Velkých Karlovicích, kde se na medailových pozicích ve slalomu objevili:
1. Pavel Machala, 2. Tomáš Hora, 3. Pavel Štanglica. V obřím slalomu to dopadlo
následovně: 1. Tomáš Hora, 2. Pavel Machala, 3. Martin Černošek.
Soutěžilo se také v dovednostních disciplínách. V soutěži Ukaž, co umíš pořádané
Střední školou – Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži se představilo 12
žáků z 8. a 9. ročníku. Z nich se nejlépe vedlo Lukáši Pomališovi (9. místo v kategorii
strojař), Davidu Vajďákovi a Aleši Balharovi (11. a 12. místo v kategorii
automechanik).
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Fotka po vítězství v halovém fotbale v Bystřici pod Hostýnem. Horní řada z leva: Adéla Teličková (v černém),
Michaela Marčíková (č. 12), Jana Pokojová (brankářka), Veronika Marčíková, Monika Novotná (č. 6), Dominika
Kubíčková, Hana Dubinová (14), Sára Paťhová, Karin Mošťková (7), Eliška Ševčíková (uprostřed s diplomem),
dolní řada Tereza Prechtlová a Karolína Malenovská. Úplně vlevo řve realizační tým.

Myška, princezna a Křemílek s Vochomůrkou přivítali budoucí školáky
Tyto známé pohádkové postavy provázely v pátek 6. února 2015, kdy se konal zápis
do školy, budoucí prvňáčky, kteří plnili v doprovodu rodičů jednoduché úkoly.
U jednotlivých stolků přednášeli zapisujícím učitelkám básničky, počítali, vystřihovali
obrázky a kreslili postavičky, aby tak prokázali svou schopnost stát se od září
opravdovým školákem. Za odměnu obdrželi pamětní list a stužku s logem školy,
drobné upomínkové předměty a cukrovinky od sponzorů, aby na svůj první den ve
škole měli malou památku.
K samotnému zápisu se dostavilo celkem 33 dětí, z toho v sedmi případech požádali
zákonní zástupci o odklad školní docházky, takže od 1. září 2015 bude do první třídy
docházet 26 nových žáků.

Mgr. Anna Tomaníková, vedoucí MS 1. stupně
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Ani ve školní družině nezahálíme
Zvonek už zacinkal,
ne však ten vánoční,
nastal čas vrátit se
do našich všedních dní.
Ano je to tak, všechny děti naší školy se po
prázdninách vrátily do svých lavic. V tomto
období je čekalo pololetní vysvědčení
a spousta práce.
I ve školní družince tomu nebylo jinak.
Prvním velkým úkolem byla výroba dárečků
pro nové kamarády, nastávající prvňáčky.
Měsíc leden a únor byl plný různých
sportovních aktivit, vyprávění, tvoření a zábavy. V tělocvičně si děti spolu s panem
vychovatelem zahrály minikopanou a s paní vychovatelkou vybíjenou. Své sportovní
vyžití si okořenily soutěží v hodu vlaštovkou, které si vyrobily a výtvarně doladily.
Svého výtvarného umu využily v srdíčkovém týdnu, zručnost si mohly vyzkoušet při
výrobě keramiky. Odměnou všem dětem bylo divadlo Hvízd Jiřího Kuhla s pohádkou“
Zachraňte les“, která byla plná překvapení. Závěrem a záměrem tohoto divadla bylo,
aby děti samotné zachránily les. Spokojenost v očích těchto malých dětí je pro nás
tou největší odměnou v naší práci. Už teď se společně těšíme na svátky jara,
sluníčko a probouzení přírody.

Za tým školní družiny Lenka Janošková, vychovatelka

Charita Kvasice připravuje
V měsíci dubnu nebo květnu připravujeme kurz PRVNÍ POMOCI, který se bude
konat v prostorách sociálního střediska ve Kvasicích u autobusového nádraží
(A. Dohnala č. p. 25). Kurz povede staniční sestra interní JIP - Eva Jarková, DiS.
Zájemci se mohou již nyní přihlašovat na mob.: 604 489 152
Marie Gazdošová, DiS., koordinátorka Charity Kvasice
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Římskokatolická farnost ve Kvasicích
POZVÁNKA:
Bohoslužby o Velikonocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích:
· obřady Květné neděle
dne 29. 3. 2015 - 7:45 hod.
· obřady Zeleného čtvrtku
dne 2. 4. 2015 - 18:30 hod.
· obřady Velkého pátku
dne 3. 4. 2015 - 18:30 hod.
· velikonoční vigílie - Bílá sobota
dne 4. 4. 2015 - 20:00 hod.
· velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně
dne 5. 4. 2015 - 7:45 hod.
· velikonoční pondělí
dne 6. 4. 2015 - 7:45 hod.
Pozvání na křížovou cestu - v pátek 3. 4. od 15:00 na "Kalvárce" u prvního zastavení.
P. Ing. Mgr. et Mgr. Petr Klimeš

Církev Československá husitská ve Kvasicích
POZVÁNKA:
Bohoslužby Církve československé husitské v Husově sboru Kvasice o Velikonocích:
· Květná neděle
dne 29. 3. 2015 - 8:00 hod.
· Zelený čtvrtek - pesachová večeře
dne 2. 4. 2015 - 17:30 hod.
· Velký pátek - křížová cesta
dne 3. 4. 2015 - 15:00 hod.
· Velikonoční vigilie
dne 4. 4. 2015 - 19:30 hod.
· Boží hod velikonoční
dne 5. 4. 2015 - 8:00 hod.
Mgr. Lubomír Pliska – farář NO CČSH v Kvasicích

Oslava Velikonoc
Je známo, že velké křesťanské svátky spadají do dat starých pohanských přírodních
svátků. Ne jinak je tomu i u křesťanského slavení Velikonoc, které spadá do stejného
času jako svátek pohanský.
V tuto dobu lidé odedávna pociťovali příval nových sil a naděje. Od nepaměti měli
potřebu oslavit příznivé pootočení koloběhu přírody. A nezůstalo jen u slavení.
Protože se věřilo, že plodivé síly vzmáhající se v přírodě je možno nějakou
náboženskou aktivitou ještě roznítit, byly svátky také příležitostí k tomu, aby se
pohyb přírodních sil ještě podpořil imitativní magií, která často nabývala orgiastických
rysů.
Z toho nám dodnes zbyla už jen pomlázka a vajíčka. Výpraskem se měla děvčata
pomladit, aby porodily zdravé děti, a vajíčka zase měla vybudit mužskou plodnost.
Možná už nevěříme na účinek pomlázky a velikonočních vajec, ale témata
s velikonocemi spojená nás přitahují. Hledáme zdroje životních sil a usilujeme posílit
i podržet svou potenci a vitalitu.
Naproti tomu křesťanské Velikonoce připomínají událost, která nepatří do
přirozeného koloběhu či přirozeného běhu věcí. Tou událostí je Kristovo vzkříšení,
které je Božím zásahem do běhu dějin i přírody. Je to průlom nového života, jenž
nelze odvodit z ničeho, co my pozemšťané máme v rukou. Jedním slovem: vzkříšení
je div a divem zůstane.
To nejpodstatnější pak na zprávě o vzkříšení je, že Bůh sám v našem Pánu Ježíši
Kristu sestoupil do smrti, podstoupil ji a tím ji přemohl. Smrt už nemá ani nad Kristem
ani nad námi poslední slovo.
Nevíme přesně, jak to Bůh zařídí s námi i s celým vesmírem. Ale víme, jak to zařídil s
Kristem. A z toho můžeme čerpat naději. Věříme-li, že je Bůh dobrý, pak nás i ve
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smrti a za smrtí nečeká nic jiného než jeho dobrota, tedy milost, odpuštění a radost,
kterou tu zatím nejen neumíme popsat, ale ani si ji představit. A to vše nás
osvobozuje od posledního nepřítele, smrti.
Tak „zázrak Kristova vzkříšení vyvrací z kořenů modloslužbu smrti, která mezi námi
panuje. Kde je smrt tím posledním, tam se spojuje strach před ní se vzdorem. Kde je
smrt tím posledním, tam je pozemský život všechno nebo nic… Kde však člověk
poznává, že moc smrti je zlomena, kde svítí zázrak vzkříšení a nového života
doprostřed světa smrti, tam člověk nežádá od života žádné věčnosti, tam člověk bere
to, co život dává, nikoli všechno nebo nic, nýbrž dobré i zlé, důležité i nedůležité,
radost i bolest“ (Dietrich Bonhoeffer).
Probuzení jarních sil je sice krásné a mocné, ale událost vzkříšení Kristova je
zdrojem silnějším a nadějnějším. Víra čerpá z větších hloubek, než může poskytnout
jarní míza, neboť víra není závislá na příchodu jara. Nečeká, až se kolo osudu
příznivě nakloní, až vzejde slunce, až přijde ten šťastný den, ale sama začne
uprostřed tmy svítit a hřát. Zdroj života, síly a naděje vidí totiž v jedinečné události
Kristova vzkříšení.
Mgr. Lubomír Pliska

Myslivecké sdružení Kvasice
Z činnosti Mysliveckého sdružení Kvasice
Myslivecké sdružení Kvasice vzniklo v roce 1977 sloučením částí katastru obcí
Kvasice, Bělov, Nová Dědina, Sulimov, Karolín a Bařice.
Hospodaří ve smíšené honitbě (převážně polní) o celkové výměře 1926 hektarů.
Tuto honitbu má pronajatou od Honebního společenstva Kvasicko.
Členskou základnu k 31. 12. 2014 tvořilo 35 myslivců, 4 čekatelé na členství
a 1 adept před zkouškou z myslivosti.
Organizaci řídí 9 členný výbor a na kontrolu dohlíží 3 členná kontrolní a revizní
komise-viz.seznam níže. Sami členové sdružení se při své činnosti řídí provozním
řádem, který se každoročně schvaluje na Výroční členské schůzi. Ta se pravidelně
koná v měsíci březnu za účasti starostů obecních úřadů v působnosti našeho
mysliveckého sdružení, zástupců honebního společenstva a zástupců sousedních
mysliveckých sdružení.
Hlavní náplní činnosti našeho sdružení zůstává péče o zvěř, její chov, ochrana
a zušlechťování. Veškeré úsilí je orientováno na vytvoření co nejlepších podmínek
pro zvěř. Jedná se o zajišťování krmiva pro strádající zvěř v zimním období, údržba
remízků v krajině, výstavba přikrmovacích zařízení, podávání vakcinace liškám,
odčervování srnčí zvěře při zimním přikrmování a v neposlední řadě tlumení škodné
zvěře.
K tomu účelu nám slouží 7 lovecky upotřebitelných psů malých plemen a v hlavní
lovecké sezoně navíc 3 psi velkých plemen.
Z další činnosti bych chtěl vzpomenout pravidelné pořádání Mysliveckého plesuzpravidla v lednu a Myslivecké noci, která se pravidelně koná poslední červencovou
sobotu.
Ve spolupráci s obecními úřady se organizují různé kulturní akce – Svatohubertská
mše, Den přírody apod.

- 26 -

14. 10. 2014 Svatohubertská mše Kvasice

Neustále pokračuje rozsáhlá oprava a rekonstrukce mysliveckého areálu ve
Vilaparku u cukrovaru, kde naši členové a příznivci odpracovali již více než 14.000
brigádnických hodin. Další brigádnické hodiny byly odpracovány převážně při
opravách krmných a loveckých zařízení, ale také při přípravě a obstarání krmiva na
zimu.
Pravidelně také pořádáme Memoriál Miloše Svíráka, což je přebor v brokové střelbě.
I v letošním roce chceme úzce spolupracovat se všemi Obecními úřady na
společných akcích.
Přejme si, aby se naše myslivost dále rozvíjela a pro další generace zůstala
zachována pestrost v zastoupení jednotlivých druhů zvěře a stavy udrženy na
ekologicky přijatelné úrovni.
Aktuality z dění v MS Kvasice jsou pravidelně prezentovány na webových stránkách
www.mskvasice.webnode.cz.
Výbor mysliveckého sdružení:
Předseda
Ing. Pavel Brázdil
Místopředseda
Oldřich Petřík
Hospodář
Petr Vaculík
Jednatel
Zbyněk Trvaj
Pokladník
Ing. Pavel Štanzl
Kynologie
Petr Petřík
Střelectví
Václav Snopek
Kultura
Richard Vaněk
Brig. činnost
Jan Lechner
Revizní komise
Předseda
Karel Daňhel
Členové
Zdeněk Zapletal
Josef Sedlář
Ing. Pavel Brázdil, předseda MS Kvasice

- 27 -

Výsadba Vrážisko Kvasice

Brigáda

Myslivecký hon Kvasice

Bažantnice

Bažanti
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