OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2014

Úvod
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám čtvrté a poslední číslo Obecního zpravodaje
v letošním roce. Nastávají nejkrásnější svátky v roce, svátky pohody, klidu a setkání
s rodinami, či blízkými. Přeji Vám v této uspěchané době, abychom poslední dny
tohoto roku prožili v klidu a lásce. Nejenom dětem přeji hodně dárků a splněná přání,
všem spoluobčanům zdraví, pohodu a osobní spokojenost v novém roce 2015.

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 10. - 11. října 2014 se v celé ČR konaly volby do obecních a městských
zastupitelstev. Občané měli možnost dát svůj hlas tomu kandidátovi, o kterém byli
přesvědčeni, že jejich obec (či město) bude po další 4 roky dobře zastupovat. I v naší
obci tomu nebylo jinak. U nás bylo na seznamu 347 platných voličů, z toho se však
k volební urně dostavilo jen 268 voličů, a bylo odevzdáno 266 platných hlasovacích
lístků. Volební účast v Nové Dědině činila 77,23 % z celkového počtu voličů.
Výsledky voleb:
Složení zastupitelstva 2014 - 2018
Seznam zastupitelů

Volební strana

Hlasy

Roman Polášek

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

193

Jiří Gazdoš

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

152

Karel Strýc

NOVÝ SMĚR

98

Mgr. Petr Skácel

NOVÝ SMĚR

91

Radek Dvouletý

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

85

Mgr. Jarmila Bochezová Šance pro Novou Dědinu

80

Marie Gazdošová

76

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Nově bylo zvoleno zastupitelstvo obce Nová Dědina v tomto složení:
-

p. Roman Polášek – starosta,
pí Mgr. Jarmila Bochezová – místostarosta,
p. Jiří Gazdoš – člen zastupitelstva, předseda finančního výboru,
p. Karel Strýc – člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru,
pí Marie Gazdošová – člen zastupitelstva, člen finančního výboru,
p. Mgr. Petr Skácel – člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru,
p. Radek Dvouletý – člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru,

-

pí Jana Zapletalová – člen finančního výboru
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Necelých čtrnáct dnů po ustavujícím zasedání se 18. 11. sešlo nově zvolené
zastupitelstvo a začalo fakticky pracovat. Po krátkém seznámení se situací v obci,
byl zastupitelům předložen první úkol a to projednání a schválení dohody o změně
veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi Obcí Nová
Dědina a Městem Kroměříž. Dodatek smlouvy řeší na další volební období
projednávání přestupků, které se vyskytnou v naší obci, nebo je spáchá náš občan.
Přestupky za naši obec řeší v přenesené působnosti Komise k projednávání
přestupků Města Kroměříže.
Zastupitelstvo obce Nová Dědina schválilo vzájemné majetkoprávní vypořádání mezi
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ŘSZK) a obcí
Nová Dědina. Majetkoprávní vyrovnání schválilo už minulé zastupitelstvo (viz
předchozí číslo zpravodaje), ale poněvadž jsme ještě našli další pozemky, které by
mohly být předmětem tohoto vypořádání, rozhodlo zastupitelstvo obce jedním
usnesením o majetkoprávním vypořádání.
Zastupitelstvo obce Nová Dědina schválilo dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003
Sb. ve znění pozdějších předpisů, odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
obce a členovi výboru, s účinností od 18. 11. 2014. Všem členům bylo toto
odměňování schváleno ve snížené formě.
Dalším bodem jednání bylo schválení návrhu rozpočtu na rok 2015. Zastupitelstvo
schválilo návrh rozpočtu ve výši příjmů 4 350 900,- Kč a na straně výdajů ve stejné
výši. Návrh rozpočtu byl tedy schválen jako vyrovnaný.
Zastupitelstvo obce Nová Dědina schválilo také rozpočtové opatření. V rozpočtovém
opatření se projevují změny v čerpání rozpočtu pro daný rok.
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Dalším bodem jednání bylo schválení podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje na
věcné prostředky požární ochrany. Případná dotace by byla využita na vybavení
nového zásahového vozidla pro Jednotku požární ochrany obce.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o jmenování inventarizační a likvidační komise ve
složení: předseda – Mgr. Jarmila Bochezová a členové – Mgr. Petr Skácel, Radek
Dvouletý.
V diskuzi se projednávaly možnosti dalšího využití budovy prodejny potravin.
Zasedání OZ navštívil p. Kulíšek, který provozuje nekuřácké pohostinství v obci
Žlutava a měl by zájem provozovat pohostinství i u nás v obci. P. Kulíšek je ochoten
na svoje náklady vybavit případné pohostinství svým vnitřním zařízením a podílet se
i finančně na stavebních úpravách. OZ pověřilo starostu obce zpracováním projektu
stavebních úprav v prodejně a zpracováním rozpočtových nákladů. Jakmile budeme
znát rozpočtové náklady, bude se OZ rozhodovat, jestli přistoupí na nabídku
p. Kulíška provozovat v naší obci pohostinství.
Dalším bodem diskuze bylo projednání možnosti zasíťování pozemků v lokalitě
„Kostelík“. Naše obec má zpracovanou zastavovací studii k výstavbě rodinných
domů v této lokalitě a bude v nejbližší době rozhodovat o zadání projektu
k zasíťování. Předběžně se počítá s tím, že se zastavovací studie rozdělí na několik
etap a podle finančních možností obce a předfinancováním projektu zájemci
o stavbu, by se mohly tyto pozemky zasíťovat.

Zasedání OZ dne 8. prosince 2014
Hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2015. OZ po projednání
rozpočet schválilo bez výhrad, jako vyrovnaný. V rozpočtu na rok 2015 je jako
prioritní investicí zateplení budovy MŠ, včetně výměny oken, kde má obec
přislíbenou dotaci ve výši 1.379.275,- Kč bez DPH.
OZ schválilo předběžné rozpočtové opatření č. 5 - pro operace, které vzniknou za
období od data 9. 12. 2014 do 31. 12. 2014 bez určení konkrétní výše v Kč. Toto
rozpočtové opatření se týká výdajů, které se mohou vyskytnout v případě havárií
a dalších neočekávaných výdajů, pro případ, že už o nich nebude rozhodovat OZ,
protože se už do konce roku nesejde.
Dalším bodem bylo schválení rozpočtového výhledu na léta 2016 – 2017.
Rozpočtový výhled musí mít naše obec ze zákona zpracovaný, nejméně na dobu
dva roky dopředu, i když nelze přesně určit v jaké výši se budou pohybovat příjmy
a samozřejmě i výdaje.
ZO projednalo a schválilo poplatky za likvidaci odpadu, za odvádění odpadních vod
i poplatky ze psů, ve stejné výši jako v roce 2014.
ZO schválilo dohodu o ukončení Rámcové smlouvy s městem Otrokovice. Jedná se
o ukončení dohody o podmínkách poskytování příspěvku na pobytové sociální služby
občanům obce v zařízení SENIOR Otrokovice, p. o., z důvodu změny podmínek pro
přijímání mimo-otrokovických žadatelů do výše uvedeného zařízení. Žádosti pro
aktuální žadatele se však mohou podávat i nadále.
ZO schválilo po projednání dodatek smlouvy se společností Energie pod kontrolou.
Dodatek snižuje poplatek obci za poskytování služeb v oblasti zajišťování výběru
poskytovatelů dodávek energií (plyn, elektřina). Mimochodem za rok 2014 se
podařilo snížit platby za odběr plynu a elektřiny pro naši obec, cca o 43.000,- Kč.
ZO schválilo na návrh ředitelky MŠ vyřazení opotřebovaného či poškozeného
inventárního majetku mateřské školy.
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ZO schválilo návrh na rekonstrukci poslední části veřejného osvětlení se společností
Pecha mont s.r.o. Spytihněv. Rekonstrukce spočívá ve výměně současných
světelných těles za úsporné.
ZO schválilo žádost paní Hrabalové (prodejna potravin), o snížení nájmu z důvodu
snížení tržeb a také z důvodu udržitelnosti prodejny potravin v naší obci.
ZO schválilo smlouvu o opravě kanalizace v místní části Kopánky, se společností
SMO Otrokovice, dle jejich nabídky. Oprava počítá s terénními úpravami obecního
pozemku v této lokalitě, v opravě části kanalizace a svedením povrchových vod do
koryta bezejmenného potoka.
V diskuzi debatovali zastupitelé i hosté o opravě místní sokolovny. Budova by
potřebovala zateplit a zrekonstruovat sociální zařízení. Proto OZ doporučilo
zpracovat celkový projekt na opravu sokolovny, aby v případě, kdy bude vyhlášen
vhodný dotační titul, jsme mohli podat žádost o dotaci.
Projednávaly se také návrhy akcí pořádané Obcí Nová Dědina na rok 2015, ať už
možnosti tanečního kurzu, vystoupení ke dni matek, obecní zabíjačka apod.
Příspěvky: Roman Polášek

Oznámení o místních poplatcích v roce 2015
Poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek za likvidaci odpadu – občané od 70 let
Poplatek za odvádění odpadních vod
Poplatek ze psa
Poplatek za dalšího psa
Pro objekty určené k rekreaci je poplatek za likvidaci odpadu
a poplatek za odvádění odpadních vod

540,- Kč za osobu
440,- Kč za osobu
50,- Kč za osobu
50,- Kč
70,- Kč
540,- Kč za objekt
50,- Kč za objekt

Poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny v pondělí a
ve středu od 9.30 do 17.00 hodin nebo převodem na účet obce č. 1483128379/0800,
variabilní symbol 999000xxx, kde poslední tři čísla jsou číslem popisným nemovitosti,
za kterou jsou poplatky hrazeny. Ve zprávě pro příjemce může být uvedeno jméno
plátce.
Poplatky je možno platit až od 15. 2. 2015.
Jarmila Cagašová – účetní

Rozpočet obce Nová Dědina na rok 2015
(v tis. Kč)
Příjmy

Plán

1

Daňové příjmy

3886,00 Kč

2

Nedaňové příjmy

210,10 Kč

3

Kapitálové příjmy

0,00 Kč

4

Dotace

254,80 Kč

Celkem

4 350,90 Kč

-4-

Výdaje

Plán

22

Doprava

114,00 Kč

23

Odpadní vody a kanalizace

31

Vzdělávání

562,00 Kč

33

Kultura, církve, sdělovací prostředky

200,00 Kč

34

Tělovýchova a zájmová činnost

35

Zdravotní zařízení

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

973,00 Kč

37

Ochrana životního prostředí

372,00 Kč

43

Sociální služby

5,00 Kč

52

Ochrana obyvatelstva

5,00 Kč

55

Požární ochrana

61

Státní správa a územní samospráva

63

Finanční operace

30,00 Kč

64

Ostatní činnosti

10,00 Kč

75,00 Kč

15,00 Kč
- Kč

80,00 Kč

Financování-rezerva (8115)

1 581,90 Kč

308,00 Kč

Financování-splátky půjček (8124)
celkem

20,00 Kč
4 350,90 Kč

Kultura
Lampionový průvod
Poslední říjnový den se děti se svými rodinnými příslušníky sešly a „vyrazily“ na již
pátý lampiónový průvod. Sraz byl tradičně u hřbitova, kde jsme čekali na setmění. Za
tmy děti rozsvítily svá světýlka a vyrazily na průvod přes vesnici. Pan starosta vypnul
veřejné osvětlení, takže vesnice se ponořila do tmy, kterou osvětlovaly pouze
lampiony. Průvod vesnicí byl tradičně ukončen v místní Sokolovně, kde ještě po
společném fotografování čekalo na děti malé občerstvení. Komu se nechtělo domů,
mohl se zúčastnit i různých menších soutěží.
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Svatomartinské hodování
Na sobotní podvečer 15. 11. 2014 uspořádal nohejbalový klub TJ Nová Dědina
v místní Sokolovně již třetí Svatomartinské hody. I letos si dali pořadatelé práci
s pečením husích stehen, a vařením zelí a můžeme říct, že se to opět velmi povedlo.
K pití bylo přichystáno výborné svatomartinské víno, bílé i červené. K tanci hrála živá
hudba - skupina Vega, která svým představením potěšila všechny věkové skupiny.
I letos se nám podařilo přichystat bohatou tombolu, kterou podpořila nejenom naše
obec, ale i další sponzoři a také spoustu našich spoluobčanů, za což jim patří
obrovské poděkování. Doufáme, že pokud bude chuť a vůle ji zopakovat i v dalších
letech, najdou se nejen spokojení hosté, ale i nadšenci z řad
organizátorů.

Jitka Polášková

Živý Betlém
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina si
dovoluje pozvat všechny občany na
tradiční Živý Betlém, který v letošním roce
nese názvem „V Betlémě není místo“.
Scénka o zrození Ježíše Krista se
uskuteční v pondělí 22. 12. v 17 hod. na
fotbalovém hřišti na Nové Dědině.
Samozřejmostí je teplé občerstvení svařák, čaj i něco ostřejšího na zahřátí ☺
Závěr předsvátečního večera zpestří
ohňostroj.
Při této příležitosti proběhne také sbírka hraček pro Fond ohrožených dětí Klokánek
a dětské oddělení Kroměřížské nemocnice.
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Kdo se bojí, nesmí do lesa
Horní les na Nové Dědině je již tradičně
v podzimních měsících obsazen strašidly.
Děti, které sebraly odvahu a vstoupily 27. 9.
s rodiči do lesa, mohly potkat na třinácti
stanovištích různé pohádkové strašidelné
bytosti. Na cestu jim přitom svítilo několik
loučí a barevná světýlka. Za svoji odvahu
dostaly děti od strašidel sladkou odměnu a
na konci cesty také voňavý špekáček. Akci,
která je každoročně velmi navštěvovaná
připravil Sbor dobrovolných hasičů Nová
Dědina.

Společenská kronika
Jubilanti: říjen – prosinec 2014
ŘÍJEN
Zámorská Ludmila
Dědková Božena

12. října
17. října

70 let
60 let

LISTOPAD
Petříček Jaroslav

15. listopadu

50 let

PROSINEC
Kytlica Stanislav

28. prosince

60 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Naše nejstarší spoluobčanka oslavila 95. narozeniny
Paní Jiřina Švecová je nejstarší spoluobčankou naší vesnice. Letos v říjnu oslavila
v plné svěžesti spolu s celou rodinou své 95.
narozeniny.
Dovolte mi, abych se s vámi čtenáři podělila
o to, jak prožila těch "téměř" 100 let.
Narodila se dne 22. října roku 1919 na Nové
Dědině. Tedy brzy po vzniku Československa.
Byla první dítě rodičů Leopoldiny a Viléma
Poláškových. Spolu tady bydleli v malém
rodinném domečku (nyní na tomto místě stojí
dům č. 124). Do rodiny později přibyli ještě
i další sourozenci bratr Blahoslav (narozený
v roce 1921), sestra Věra (nar. v r. 1924)
a poslední ze sourozenců byl bratr Jaroslav
(nar. v r. 1932). Vyrůstala tady i se svými
nevlastními sourozenci (z tatínkovy strany)
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bratry Františkem a Vilémem a sestrou Marií. Když jí byly asi 3 roky, tak se rodina
přestěhovala do domku č. 1 – uprostřed vesnice, kde předtím žila její stařenka.
V rodinném kruhu zde prožívala své šťastné dětství i mládí. Absolvovala základní
školu, a pak šla pracovat k panu řídícímu - panu Štanglicovi, o kterého se starala až
do jeho smrti. Pak začala pracovat v revíru na Tabarkách, kde pracovala jak v lese,
tak tam i vypomáhala v domácnosti – to bylo v roce 1936. Ovšem později se její
rodiče rozhodli, že se přestěhují do pohraničí – do Razové. Paní Jiřina a její bratr pan
Blahoslav s nimi však neodešli. Zůstali bydlet na Nové Dědině, již bez rodičů. Sami
pak spolu hospodařili v jejich chaloupce.
Pak paní Jiřina hledala práci ve Zlíně. Našla ji ve Svitu (u T. Bati). I když
neabsolvovala Baťovu školu práce, tak se ihned zapracovala, a dostala zde práci při
výrobě bot - u kruhu. Také jí bylo nabídnuto bydlení na internátě ve Zlíně. Sama
však byla nešťastná, z toho, že musela bydlet na internátě. Tady pak zůstala
pracovat asi 10 let.
Další její životní etapa
započala v roce 1947.
Dne 15. února tohoto
roku se provdala za
pana Jaroslava Švece
ze Žlutav. Byl to strojní
inženýr. Svatbu měli
v kostele ve Kvasicích.
Ovšem v tu dobu
napadlo tolik sněhu, že
tam museli jet na
saních. Prožili spolu
pěkné a spokojené
manželství. V témže
roce se jim také narodila dcera Jaroslava. O dva roky později i dcera Jiřina. Své
dcery vychovávali vždy s velkou láskou a obětavostí.
Ovšem společné bydlení se svým bratrem Blahoslavem (v domku č. 1) již nebylo pro
rodinu dostačující, a tak si brzy po svatbě začali spolu s manželem stavět svůj
rodinný dům na Nové Dědině - v Nové ulici. Byla to těžká práce a dřina. Paní Jiřina
vzpomíná, jak často míchala maltu, a kousek po kousku jím domeček vyrůstal před
očima. Ale všechno dobře dopadlo, a tak se pak v roce 1959 mohli spolu s celou
rodinou přestěhovat do nového bydlení (dům č. 22).
Po mateřské dovolené pak paní Jiřina nastoupila pracovat do Šohaje Hulín, kde
pracovala jako šička. Tady pak setrvala až do odchodu do důchodu.
O její další spokojený život se také postarali i její čtyři vnoučata. Postupně do rodiny
přibyla prvorozená vnučka Jaroslava, pak vnuk Roman, vnučka Andrea a pak i vnuk
Libor. Život plynul stále dál a už i vnoučata mají své děti. Paní Jiřina se stala
prababičkou v roce 1990, kdy přišla na svět první pravnučka Petra. Pak se narodily
i další její pravnoučata – Veronika, Adéla, Vendula, Patrik, Natálie, Aneta a Václav.
Příští rok ji čeká i narození jejího 9 pravnoučka (či pravnučky :-)). Paní Jiřina vždy
velmi ráda pobývá v jejich přítomnosti, a oni všichni také velice rádi babičku
navštěvují a její lásku a péči opětují.
V životě to však neměla nikdy lehké, ale přesto si našla čas i na své záliby. V mládí
ráda vyšívala a také pletla – převážně pro svoje dcery. Vždy velmi pečlivě a obětavě
pečovala o celou svoji rodinu. Také velmi ráda cvičila i hrávala divadlo. Ráda také
pracovala na své zahrádce.
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Byla také činná i ve veřejném životě. Již od svého mládí byla členkou Sokola na
Nové Dědině, působila tady i spolu se svým bratrem Blahoslavem. Zastávala zde
funkci náčelnice Sokola. S touto organizací se také podívala i do Prahy, a to když
cvičila na Všesokolském sletu. Což bylo veřejné cvičení pro veřejnost. Měla zde
příležitost setkat se i se světovým sokolstvem. Byla to pro ni významná společenská
událost spojená s řadou doprovodných akcí. A nebylo to jenom v Praze. Ráda také
vždy cvičila se svými kamarádkami a i vrstevnicemi z Nové Dědiny. Dodnes na tuto
dobu ráda vzpomíná.
Také byla členkou i Divadelního ochotnického spolku v Nově Dědině. Tady pak
společně s ostatními vrstevníky objeli se svým divadelním vystoupením celé široké
okolí. Jako hosté vystoupili např. na Žlutavě, na Kostelanech, nebo i v Otrokovicích.

Jiřina Švecová divadlo (vpravo nahoře v bílém = 1. zprava)
Ovšem život jí nepřinášel jenom radostné události. V červnu roku 1987 ji náhle
navždy opustil její manžel Jaroslav. Prožili spolu s manželem 40 let společných
a šťastných manželských let. Aby zde nebyla tak sama, tak se později za ní, na
Novou Dědinu, do jejího domku přistěhovala zpět její dcera Jiřina i se svým
manželem, a žijí s ní doposud.
Dodnes je paní Švecová stále plná elánu a optimismu. Radosti a pohody má pořád
na rozdávání.
Dovolte mi, abych paní Jiřině Švecové i touto cestou poblahopřála k jejímu
významnému životnímu jubileu. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
osobní i rodinné pohody. Ať se ráda a ve zdraví ještě dlouho těší i ze svých vnoučat
i z pravnoučat.
Příspěvky: Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Bumtarata na buben, ať jde honem z kola ven, kdo si ráno nemyl oči,
nepozdravil „dobrý den“!
Nejen říkankou a bubínkem jsme zahájili v září nový školní rok, ale
i maňáskovou pohádkou s názvem “Cukrárna u čarodějnice“. Hned další týden jsme
navázali hudební produkcí netradičních hudebních nástrojů. Děti si mohly samy
vyzkoušet hru na nástroje, které jsme ještě neviděli. Hrát na buben indiánského
šamana, nebo australského domorodce byl zcela nevšední zážitek. Vždyť který
z českých hudebních nástrojů umí kvákat jako žába, houkat jako sova nebo znít jako
šumění moře, či tropický déšť. V rámci výchovně vzdělávací práce s dětmi
naplánované na letošní školní rok nás navštívila zdravotnice Českého červeného
kříže, která s dětmi probrala základy první pomoci a prevenci dětských úrazů. Děti
s chutí dělaly figuranty pro různé situace. Nechaly se obvázat, ba i zabalit do
termofolie.
To již podzim v plné kráse nám poskytl květy hortenzií pro společnou práci dětí
s rodiči. Ti spolu vyrobili spoustu věnečků, ježků, jablíček a jiných podzimních
dekorací. A protože se kvapem přiblížily zimní svátky, pustili jsme se do přípravy na
Mikuláše i Vánoce. Při společném odpoledním „andělíčkování „vzniklo několik druhů
dekorativních andělů, které vyzdobí domácnosti šikovných výrobců. Ani školka
nebude pozadu. Na chodbě vznikla zasněžená Nová Dědina z různých krabic. Před
každým krabicovým domem stojí Mikuláš, čert nebo anděl a celý prostor voní
perníkem vlastnoručně pečeným v mateřské škole. Děti byly sice při jeho výrobě od
hlavy po paty od mouky, ale stálo to za to!

Až nazdobíme stromeček, pozveme všechny na vánoční besídku. Pak se už jenom
pět krát vyspíme a bude chodit Ježíšek. Možná se nám splní přání:
Podkovičky zazvoní, jede zima na koni.
Znovu zase po roce, budou bílé Vánoce!
S přáním klidně prožitých vánočních svátků I. Vybíralová
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Vánoční přání od zastupitelů:
Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě jednou, abych Vám popřál hodně štěstí, zdraví
a lásky nejen o Vánocích, ale i po celý nadcházející rok 2015.
Roman Polášek - starosta obce
Co patří k těm pravým tajuplným Vánocům?
Ozdobený stromeček, světla svíček, čerstvě napadaný sníh, pohádky, vůně cukroví,
jmelí a... především všichni naši nejbližší – naše rodiny.
O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako bílé vločky,
snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky
pochytat a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani, stále můžeme svá přání
pošeptat do zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým.
Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, štěstí, láska a přátelství dává
světlo našim dnům.
Posílám jedno malé přání i k Vám: Krásné, klidné a pohodové Vánoce a ty
nejšťastnější dny v novém roce 2015 Vám i Vašim nejbližším přeje
Mgr. Jarmila Bochezová - místostarostka obce
Pokojné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce přeje všem svým
voličům i ostatním spoluobčanům.
Jiří Gazdoš
Hezké vánoční svátky, plné štěstí a rodinné pohody.
V novém roce hodně zdraví, spokojenosti a splnění všech přání, přeje spoluobčanům
Nové Dědiny
Radek Dvouletý
Pokoj a radost vánoční noci ať naplní Vaše srdce a zůstává s Vámi po celý nový rok
2015.
Marie Gazdošová

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám klidné prožití vánočních svátků v kruhu
svých nejbližších. V novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání.
Mgr. Petr Skácel
Rád bych všem občanům obce popřál krásné vánoční svátky plné klidu a pohody a
do nového roku hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho šťastných chvil a žádné
špatné zprávy ani události. Přál bych si, abychom všichni táhli za jeden provaz bez
rozdílu věku, pohlaví, názorů či sympatií a prožili krásný a veselý rok 2015 na Nové
Dědině.
Karel Strýc
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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem příznivcům a členům TJ Nová
Dědina za organizaci a účast na sportovních akcích v roce 2014.
Pro rok 2015 máme opět připraveny turnaje v šachu, stolním tenisu, malé kopané
a nejvíce akcí připravuje oddíl nohejbalu.
"Jen zbabělý si sedne do koutečku,
při první prohře v životě,
za životem dělá tečku
a hořkne ve své samotě."
Věřím, že tato báseň se většiny z nás netýká, a že se některé z těchto akcí aktivně
zúčastníme.
Všechno nejlepší v práci i odpočinku, hodně zdraví ve sportu a hodně štěstí
v rodinném životě v roce 2015 přejí svým spoluobčanům členové TJ "oddílu šachu,
stolního tenisu, kuželkářů a nohejbalu".
předseda TJ - Petr Vavřík (senior)

Dobré zprávy.
Dobrá zpráva je něco jako šafrán. Ne tak drahá, ale vzácná. Je potřeba vyvinout
mnoho úsilí, aby vznikla. Ve spleti zpráv z katastrof, neštěstí druhých, informacích
o podvodech a vraždách, působí dobrá zpráva jako balzám na pomalu se hojící rány.
Je to výborný lék na blbou náladu. Ale velmi těžko se dobré zprávy hledají. Jakoby
si lidi mysleli, že jsou nezajímavé, málo vzrušující. Dobré zprávy totiž nešokují
a nejsou taháky na předních stranách deníků a už vůbec ne těch bulvárních. Žijeme
v době, kdy raději vyhledáváme ty špatné zprávy?
Dobrou zprávou není, že náš prezident mluví sprostě, tíhne k Rusku a žene nás do
jeho náruče. Dobrou zprávou není, že se velice pomalu obměňuje stará garda a ve
svých funkcích se drží zuby nehty. Dobrá zpráva není, že ve sněmovně sedí
nekompetentní poslanci, kteří ve chvíli schvalování zákona už ví, že je to paskvil
a budou ho muset hned opravovat. Dobrá zpráva není to, že lidi nechodí k volbám
a nezajímají se o věci veřejné. Dobrá zpráva není to, že se vytratila hrdost ke své
vlasti. Dobrá zpráva není, že svět čelí konfrontační politice Ruska. Dobrá zpráva
není, že stále čelíme nějakým hrozbám a nepřemýšlíme pozitivně.
Tak přemýšlím, co letos pro mě byla dobrá zpráva. Asi jen to, že Roman Polášek je
opět starosta, že budou opět Vánoce a že blbost musí vychcípat, aby bylo líp.
S nedostatkem dobrých zpráv se těžko srovnával
Petr Redl

Sport
Pozvánka na šachový turnaj
V pátek dne 26. prosince 2014 uspořádá TJ Nová Dědina šachový turnaj v pekle
místní sokolovny. Začátek je ve 14 hodin, systém turnaje bude určen až před
začátkem soutěže.
Přijďte si zahrát, nebo se podívat. Startovné pro soutěžící je 30,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé
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Upozornění
Připomínám, že podle nových stanov "ČSU" (České unie sportu), musí každá
tělovýchovná jednota vybírat členské příspěvky, a to dospělí 100,- Kč; děti, studenti
a důchodci 50,- Kč.
Proto žádám všechny členy TJ a zájemce o vstup do naší organizace, aby se do
31. 12. 2014 přihlásili na mojí adrese.
předseda TJ - Petr Vavřík (senior)

Zprávy o činnosti nohejbalového klubu Nová Dědina
Nohejbalový klub Nová Dědina existuje již několik let. Ze začátku se několik příznivců
rekreačního nohejbalu začalo scházet každou neděli dopoledne, aby si trochu
zasportovali. Postupem času se přidávali další a dnes už máme celkem širokou
základnu. Nejsme sice žádným organizovaným spolkem, ale za tu dobu co
existujeme, jsme se snažili přinést i něco pro obec. Příspěvky na naši činnost si
dobrovolně vybíráme sami, každý týden ve výši 20,- Kč na osobu. Nejprve jsme tyto
prostředky využívali k zakoupení občerstvení a cenám k turnajům, které jsme
pořádali. Po čase, když jsme si našetřili nějaké prostředky, jsme se rozhodli, že je
můžeme alespoň zčásti využít i jinak. Přišli jsme s nápadem, že se můžeme podílet
na pořádání dětského karnevalu a zajistit drobné dárky pro děti. Po čase se stala
z této akce již zavedená tradice, o čemž svědčí i to, že nejenom místní děti, ale
i návštěvníci z okolních obcí si tuto akci pochvalují. Zkusili jsme si i další akci
a uspořádali jsme Svatomartinské hody. Tak jak se patří, s pečenou husou, zelím
a knedlíkem i se svatomartinským vínem. V letošním roce jsme pořádali již třetí
ročník a dle našeho mínění se toto hodování těší oblibě. I proto si myslíme, že je
potřeba dál pokračovat v těchto už zaběhnutých akcích a možná ještě zkusit něco
nového.
Rozhodli jsme se také, že z vlastních prostředků zakoupíme a vyrobíme hrací prvek
(skluzavku a houpačky) na fotbalovém hřišti, pro naše děti. S výrobou jsme začali
v loňském roce a letos na jaře se nám celou akci podařilo dokončit. Jenom si
přejeme, aby tento koutek sloužil pro děti a rodiče a nebyl nijak poškozován.
Každou středu se také někteří z nás scházejí na sokolovně, aby si zahráli stolní
tenis. I tady je vidět, že zájem o tuto hru stále trvá a zapojují se i další zájemci.
Na závěr je potřeba poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně podílí na
bezplatném dárcovství krve.

POZVÁNKA
Nohejbalový klub Nová Dědina si Vás tímto dovoluje pozvat na dětský karneval, který
se uskuteční dne 7. února 2015 v místní sokolovně. O přesném čase budete včas
informováni.
Leoš Chocholatý
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Hasiči Nová Dědina…Co? Kde? jak? …v roce 2014
Konec roku se pomalu blíží. Čekají nás vánoční svátky, chvíle klidu a pohody, ale je
to také čas na bilancování.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina v letošním roce nemusela
zasahovat u žádné události a tak se zúčastnila pouze několika námětových cvičení
okrsku Kvasice. Členové jednotky byli přítomni na školení velitelů a strojníků,
a jelikož se kladou čím dál větší nároky na jednotky dobrovolných hasičů, zúčastnili
se také vybraní členové školení obsluhy motorových pil.
Akce na začátku roku odstartovaly únorové ostatky, na které navazovalo během
zimních měsíců několik rockových zábav. Novinkou letošního roku byl Hasičský ples.
Tato akce předčila všechna naše očekávání a tak jsme se rozhodli, že ji budeme
v příštím roce opět pořádat. Na plese nechyběla ani tombola. Hlavní cena byla
opravdu lákavá – 4 hod. práce hasičského týmu mužů! Cena však nezůstala na Nové
Dědině a putovala i s námi na Karolín, kde na nás čekala hromada dříví, které bylo
potřeba naštípat.
S příchodem jara jsme odstartovali trénink v požárním sportu. Družstvo mužů
absolvovalo opět seriál pohárů v Podhostýnské hasičské lize, avšak ne s výsledkem,
který by je uspokojoval. Na stupních vítězů stáli jen v Nětčicích a tak bylo celkové
pořadí nakonec až dvanácté. Mimo PHL dosáhli na první místo jen na noční soutěži
na Karolíně a dvakrát se jim podařilo obsadit 2. místo, a to v pohárové soutěži
v Bílanech a na noční soutěži v Tlumačově.
Družstvo dorostenců letos jezdilo Zlínskou ligu požárního sportu, kde obsadilo jen
těsně bramborovou příčku. Velkých úspěchů zažili několik: vítězství slavili hned
dvakrát - ve Vrběticích a Rackové, třikrát dosáhli 2. místa – v Bratřejově, Lukově
a Šarovech, a třikrát 3. místa – z Hřivínova Újezdu, Velkýho Ořechova a Tečovic.
Nejúspěšnějším našim týmem bylo družstvo starších žáků, které ve
Středomoravském poháru mládeže bojovalo po celou sezonu výborně,
a k celkovému vítězství chyběl opravdu jen kousek. Obrovská gratulace jim však
patří i za druhé místo.
Družstvo mladých hasičů pod vedením trenéra Milana Kovaříka získávalo během
sezony další a další cenné zkušenosti, jak na pohárových soutěžích, tak na
Středomoravském poháru mládeže.
Koncem června jsme pořádali Pohárovou soutěž mladých hasičů v požárním útoku
a v půlce července pak soutěž mužů, žen a dorostenců zařazenou do seriálu
Podhostýnské hasičské ligy. Soutěž se vydařila velmi dobře. Často slýcháváme velké
pochvaly na adresu našeho krásného areálu, což nás velmi těší. Pořadatelství se
nám podařilo obhájit, takže i příští rok uvidíme soutěž zařazenou do PHL a to
19. července.
V záři jsme se za podpory obce Nová Dědina zhostili pořádání tradičního fotbalového
turnaje, který měl po třech letech opět vítěze v družstvu mužů z Halenkovic. V tomto
měsíci jsme také uspořádali strašidelný les.
Soutěž O pohár chřibských lesů v požárním útoku mladých hasičů, jež byl letos
uspořádán poprvé, se uskutečnil v říjnu. V tomto měsíci pak přišla na řadu také
drakiáda, která měla hojnou účast dětí i rodičů.
Následoval listopad, kdy se konala zábava se skupinou Street 69. Sokolovna však
nepraskala ve švech jen v tento den. Na konci měsíce se totiž konala uzlovací soutěž
pro mladé hasiče, které se zúčastnil rekordní počet 29 družstev a 190 jednotlivců!!
Konec tohoto roku se nesl ve znamení místních tradic a to v podobě pochůzky
s Mikulášem, na kterou pak naváže dramatické ztvárnění Živého Betléma v podání
místních hasičů. Letos s názvem „V Betlémě není místo“.

- 14 -

Stále se snažíme o dobudování hasičského hřiště „na Drahách“. Krytá pergola na
časomíru, pro moderátora a rozhodčí již stojí. Stále však řešíme nejrůznější možnosti
výstavby budovy s technickým zázemím a pevnými záchody, která by tak zajistila
lepší podmínky nejen závodníkům, ale hlavně ulehčila práci pořadatelům. Budova by
pak mohla být využívána pro potřeby všech občanů obce. Zatím se nám bohužel
nedaří zajistit finanční prostředky.
V letošním roce získala obec Nová Dědina dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na
vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů, respektive na nové zásahové auto.
Společně jsme se rozhodli pro koupi zánovního devítimístného automobilu Ford
Tranzit. Automobil je momentálně ve specializované firmě v Olomouci, kde se
upravuje tak, aby vyhovoval požadované vyhlášce. Ostatní úpravy pak budeme řešit
již svépomocí. Další informace o novém automobilu včetně fotek a vybavení
přineseme v následujícím čísle obecního zpravodaje.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří v tomto roce podali pomocnou ruku během
nejrůznějších akcí, sponzorům (firma Saker a Gebeshuber), bez kterých bychom
neměli krásnou pergolu na hasičském hřišti, ale zejména Obci Nová Dědina za
finanční podporu. Především pak za mimořádnou finanční podporu při nákupu
a úpravách zásahového automobilu.
Rád Bych Vám popřál za celý Sbor dobrovolných hasičů krásné prožití svátků
vánočních. Ať jsou plné lásky, klidu a pohody, a do nového roku hlavně hodně
zdraví, štěstí a úsměvu na tváři a žádné starosti.

Drakiáda 12. 10. 2014
Už je to téměř tradice! Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina se i letos podařilo
zorganizovat drakiádu na hasičském hřišti na Drahách v úplném bezvětří. Trefit se do
jediného dne, kdy na tomto místě nefouká, není opravdu lehké. Nelehký úkol však
mělo také přibližně třicet dětí s rodiči. Dostat draky do výšky v těchto podmínkách
neumí každý. Ukázalo se ale, že tatínci to mají dobře natrénováno a tak byla obloha
plná krásných létajících stvoření. Odměnou jim za to bylo občerstvení a opečený
špekáček.

Drakiáda
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Plánované akce SDH na rok 2015
Leden / únor
Únor
17. 2.
Březen
30. 4.
31. 5.
Červen
19. 7.
Srpen/září
Září/říjen
Říjen
Říjen
Listopad
28. 11.
5. 12.
22. 12.

Rocková zábava
Sáňkařské závody
Masopustní průvod
2. hasičský ples
Stavění Máje
Kácení Máje, Dětský den
Soutěž mladých hasičů
PHL - soutěž muži, ženy
Fotbalový turnaj
O pohár Chřibských lesů – soutěž mladých hasičů
Strašidelný les
Drakiáda
Rocková zábava
Uzlovačka mladých hasičů
Mikuláš
Živý Betlém

Termíny některých akcí jsou pouze orientační.
Karel Strýc, velitel SDH Nová Dědina
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Zprávy a pozvánky z Kvasic
Základní škola Kvasice
Co je nového ve škole
Od slavnostního zahájení nového školního roku uplynuly již tři měsíce, před námi je
čas adventu, čas hodnocení výsledků, jichž naši žáci spolu se svými učiteli za
uplynulé čtvrtletí dosáhli.
K dnešnímu dni navštěvuje Základní školu v Kvasicích celkem 235 žáků, z toho 18
jich pravidelně dojíždí z Nové Dědiny - 15 chlapců a 3 dívky.
Od září se uskutečnilo v samotné škole hned několik akcí, žáci se například
zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, zástupci naší školy si úspěšně vedli
v soutěži Psaní všemi deseti (obsadili 1. A 2. místo v rámci okresku), stejně tak byli
úspěšní i ve výtvarné soutěži s názvem Na hladině, pod hladinou- pořádané v DDM
Sluníčko Tlumačov. Velmi dobře jsme se prezentovali i na sportovní soutěži družstev
Zlínský Vorvaň. Již tradičně si dobře vedeme i v kopané chlapců a dívek.
Řadu let probíhá spolupráce s Policií České republiky a BESIP formou besed
a společných akcí s dětmi jak prvního, tak i druhého stupně. V říjnu se například
uskutečnila dopravně bezpečnostní akce Hlídky dětí, kdy žáci 5. ročníku byli v říjnu
svědky kontroly dodržování dopravních předpisů a za mírné přestupky sami udělovali
provinilým řidičům tresty, například odříkání vyjmenovaných slov apod.

Významné jsou i návštěvy dětí z mateřské školy Kvasice, při nichž se předškoláci
seznámí s novým prostředím a poznají pokroky svých o něco starších kamarádů.
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Mezi zcela samozřejmé patří i návštěvy našich žáků například v Muzeu Kroměříž,
divadla ve Zlíně, Galaxie Zlín.
Nyní je již adventní čas – a s ním se i ve škole uskutečnila řada akcí zaměřených na
vánoční atmosféru.
Kulturním vystoupením našich žáků při rozsvěcování vánočního stromu v obci začal
adventní čas, tradičně školu navštívil Mikuláš se svou družinou, který rozdal dárečky
všem žákům na 1. stupni, oni zas potěšili svým vystoupením klienty domova se
zvláštní péčí, rodiče se mohou zúčastnit vánočního tvoření ve společenské místnosti.
Vše pak vyvrcholí následný den 18. prosince, kdy se i se spoluobčany všichni
symbolicky rozloučíme se starým rokem již tradičně ohňostrojem.
Podrobnější přehled všech minulých i budoucích akcí, včetně fotodokumentace, je
možno shlédnout na našich WEB stránkách www.zskvasice.cz.
Mgr. Ladislav Škrabal - ředitel školy
Sněhové vločky k zemi se snáší, mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři, vánoční čas nastává.
Vánoční koledy zpívají andělé,
už jsou tu Vánoce, tak ať jsou šťastné a veselé.
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc, hodně zdraví,
pracovních i osobních úspěchů v roce 2015
všem dětem, rodičům i příznivcům přejí
všichni zaměstnanci Základní školy Kvasice.

Charita Kvasice
Pomáhejte s charitou na misiích
Zakoupením kalendáře na rok 2015 můžete podpořit činnost Charity ČR na Haiti
nebo Papežských misijních děl v Keni.
Kalendáře v hodnotě 50,- Kč až 200,- Kč lze zakoupit na středisku Charity Kvasice,
A. Dohnala č. p. 25 (u autobusového nádraží) každou středu od 16:00 do 18:00 hod.

Den charity 2014
Dne 27. 9. si připomínáme svátek Sv. Vincence de Paul, zakladatele charitního díla.
Proto Charity, ku příležitosti jeho památky, během měsíce září a října pořádaly různé
aktivity pro veřejnost.
Zapojila se i dobrovolná charita Kvasice a 5. 10. 2014 pořádala Charitní den. Akce
byla zahájena v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie pobožností za charitní
dílo, kterou doprovázela zpěvem farní dětská scholička. Pak následovala prohlídka
prostor střediska charity Kvasice u autobusového nádraží (A. Dohnala č. p. 25).
Příchozí se mohli seznámit s činností charity prostřednictvím informačních letáků,
osobních dotazů i fotoprojekcí o organizovaných akcích v průběhu roku 2014. Měli
možnost nechat si změřit krevní tlak, glykemii (hladinu krevního cukru v krvi), váhu,
výšku a BMI (výpočet indexu tělesné hmotnosti). Pro děti byly připraveny stanoviště
s úkoly. Děti si mimo jiné vyzkoušely, jak se žije lidem s různými tělesnými
postiženími. V obecní klubovně bylo připraveno bohaté pohoštění a k příjemné
náladě přispěl pan Miroslav Musil z Tlumačova svou hrou na harmoniku a zpěvem.
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci Charitního dne
a návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli.
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Charita kvasice

Staňte se „STARDANCE“
V roce 2015 se vám nabízí jedinečná příležitost navštěvovat taneční kurz na
sokolovně v Nové Dědině. Základy standardních i latinsko-amerických tanců vás
naučí taneční pár manželé Zlámalovi z Tlumačova.
Kurz bude probíhat dle vašeho zájmu, proto se hlaste co nejdříve osobně nebo
telefonicky 604 489 152 (Marie Gazdošová).

Tříkrálová sbírka:
Oblastní Charita Kroměříž se i v roce 2015 zapojí do Tříkrálové sbírky pod správou
Charity ČR. Prosíme, přijměte Tříkrálové koledníky, kteří budou procházet naší obcí
v sobotu 3. 1. 2015 od 9:00 hodin.
Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním.
koordinátorka Charity Kvasice Marie Gazdošová

Římskokatolická farnost ve Kvasicích - POZVÁNKA
Bohoslužby o Vánocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích:
24. 12. Štědrý den
25. 12. Boží hod vánoční
26. 12. Sv. Štěpána - Prvomučedníka páně
28. 12. neděle
31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
1. 1. 2015 Slavnost Matky Boží
4. 1. 2015 neděle

23.00 hodin
07:45 hodin
07:45 hodin
07:45 hodin
15:00 hodin
07:45 hodin
07:45 hodin
P. Ing. Mgr. et Mgr. Petr Klimeš
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Církev Československá husitská ve Kvasicích - POZVÁNKA
Bohoslužby o Vánocích Církve československé husitské v Husově sboru v Kvasicích:
24. 12. Štědrý den ve 21:00 hod.
25. 12. Boží hod vánoční v 8:00 hod.
28. 12. První neděle po Vánocích (Rodiny Páně) v 8:00 hod.
Krásné a pokojné prožití vánočního času, prozářeného světlem tváře betlémského
dítěte a do Nového roku hojnost Božího požehnání a sílu překonat všechny
překážky, vám přeje
Mgr. Lubomír Pliska – farář NO CČSH v Kvasicích

Slovo o Vánocích - Mágové a hvězda z Jákoba
O vánocích se skláníme před podivností vyvolení: Věky očekávaný Mesiáš (Kristus)
a Spasitel se nechá nalézt předně chudými a neslavnými pastýři, ne váženými
a bohatými předáky náboženské společnosti. Poslové nebes přijdou nejdřív
k opovrženým prosťáčkům na horách, ne ke knížatům a kněžím sídelního města
Jeruzaléma. „Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil“ (1K 1,28).
A pak se narozený Mesiáš a Král nechá nalézt cizinci, pohany, učenými astrology.
Není to zvláštní? Ze svého lidu si Bůh jako první svědky narození Mesiáše vyvolil ty
dole, prostinké duše. Z pohanů však ty nahoře, vzdělané mágy, hvězdopravce.
To na svědectví, že „Světlo světa“ přišlo pro všecky, pro církev i národy, pro učené
i neučené, pro bohaté i chudé. Bůh, Stvořitel nebes i země nedělá rozdílů, jaké my
děláme. On si vybere, koho a kdy chce, nám na podiv. A on má i podivné cesty, jak
najít člověka, jemuž chce dát své světlo. Jen pohleďme, jak našel a vedl pohanské
učence, aby našli hledaného Krále. Bůh, jediný dobrý a spravedlivý totiž „chce, aby
všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1Tm 2,4).
Tak z Boží vůle přišli k narozenému Mesiáši, Králi všech králů i cizinci z veliké dálky.
Byla to cesta delší než celá naše republika. A při tom se muselo cestovat
i nehostinnou pouští. Tenkrát to nebyla taková maličkost jako dnes, neboť nebyly
vlaky, auta ani letadla. A navíc cestovat na velbloudech bylo i nákladnější, protože
aby byla cesta vůbec možná, bylo zapotřebí k těm korábům pouště sehnat i lidi,
opatřit potravu na mnoho dní, nakoupit zbraně na zvěř i lupiče, a kdoví co ještě
zařídit. Pak teprve se mohlo jet, a to ne pár dnů, ale týdny. Vždyť oni cizinci byli až
z Babylonu.
A co byli zač? V Ekumenickém překladu Písma svatého čteme mudrci či mágové od
východu. Nebyli to tedy králové, jak dochovala jedna tradice. Ani se neříká, zda byli
tři. To ony tři dary přivedly na myšlenku, že šlo o tři dárce. Vpravdě se jednalo
o jménem neznámé učence a astrology znalé výkladu hvězd jaké si perští a médští
králové brávali mezi své rádce.
Proto když tito učení astrologové spatřili na východě hvězdu, věřili, že znamená
mimořádnou událost na zemi, ke které dojde v té části země, jež je představována
souhvězdím, v níž se hvězda ukázala. Na základě toho hvězdář Kepler usoudil, že
hvězda, která oznamovala narození Krále Židů, byla zvláštním seskupením,
konjunkcí Saturna s Jupiterem v souhvězdí Ryb, jež bylo dle chaldejských výkladů
symbolem Židů.
Nové objevy však ukázaly, že hvězdou, která oznamovala mudrcům narození Krále
Židů, byl nejspíše Jupiter, jenž je panovnickou hvězdou či přesněji planetou.
Optimální doba k tomu, aby Jupiter uděloval královské trůny, nastala 17. dubna
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roku 6 př. Kr., kdy se vynořil na východě, tj. jako ranní hvězda, v astrologickém
znamení Skopce, který podle nalezené římské mince řídil lidskou činnost Judska
a dalších zemí patřících k Herodově říši.
Také měsíc byl ve Skopci a směřoval přímo k Jupiteru, k jejich blízkému setkání,
konjunkci. Kromě toho bylo Slunce ve znamení Skopce ve „vysokém postavení“, což
je další mocný astrologický předpoklad pro narození krále. A dokonce byl ve Skopci
přítomen i Saturn, což bylo pokládáno za přímo neuvěřitelné znamení pro zrození
velkého krále v Judsku. Tak 17. dubna roku 6 př. Kr. vytvořily planety ke zrození
Mesiáše v Judsku mocné omen v astrologickém znamení Skopce.
Jenomže pouhé přemýšlení o astrologických jevech nevzbudilo v těch mudrcích onu
touhu vidět narozeného Mesiáše, krále Židů. Tuto touhu v nich vzbudila skrytá Boží
milost, sám Duch svatý. A stejně tak by nikam nedošli a ani ta hvězda, jako kterýkoli
jev kolem nás, by jim toho moc neřekl, kdyby se nedověděli od Judejců, pozůstalých
v Babylonu z času zajetí, že vyjde hvězda z Jákoba a povstane žezlo z Izraele, které
protne spánky Moába (Nu 24,17).
Tento verš totiž vykládali odedávna jako předpověď příchodu Mesiáše (Krista) nejen
křesťané, nýbrž i staří židovští bohoslovci. Původně se však toto proroctví věštce
Bileáma stahovalo na krále Davida, a teprve až když David zemřel a jeho království
prošlo všelijakými neblahými proměnami a byl očekáván nový David, David redivivus,
začalo se vztahovat i na Davida budoucího, tedy na Mesiáše či krále, který přemůže
všecky nepřátele Božího lidu, ba přesněji: všecku lidskou zlobu, vše, co je zlého mezi
lidmi, a proto jeho berla, jeho žezlo, jeho vláda, bude časem blaha a pokoje.
A toto vše se o očekávaném králi Židů, „davidovském“ Mesiáši ti mudrci dozvěděli
a Boží slovo a Bohem vzbuzená touha v jejich srdcích po jiném světle, než je světlo
slunce, měsíce a hvězd, dalo jejich pouti cíl. Tak se setkali s tím pravým světlem,
které svítí z tváře betlémského dítěte, z tváře ukřižovaného a vzkříšeného Pána.
Setkali se se světlem Boží lásky, která říká: „Já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku“ (Mt 28,20).
Mgr. Lubomír Pliska – farář NO CČSH v Kvasicích
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Myslivecké sdružení Kvasice
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