OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2015

Úvod
Vážení spoluobčané,
následující letní měsíce budou patřit hlavně dovoleným a děti si budou užívat
zasloužených prázdnin. Proto Vám všem přeji krásné léto, klidnou dovolenou
a pěkné prázdniny. Dovolte mi také, abych Vás seznámil s činností obecního
zastupitelstva za poslední měsíce.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ duben 2015
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na
plynovou přípojku pro rodinný dům žadatele. Dále OZ schválilo rozpočtové opatření
č. 2/2015. Jednalo se o úpravy rozpočtu jako je vratka nevyčerpané částky z dotace
na volby a vyčlenění financí na rekonstrukci budovy obchodu.
ZO projednávalo návrh smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu mezi
naší obcí a VaK Kroměříž. Jedná se o vodovod v místní části Kopánky. VaK má jako
provozovatel povinnost uzavřít smlouvu o provozování vodovodu. K uzavření
smlouvy je ovšem potřeba splnit několik podmínek, jako je vypracování majetkové
evidence, plán obnovy financování vodohospodářského majetku a také doložit
projekt skutečného provedení a kolaudační rozhodnutí. Vodovod v této místní části je
majetkem obce, který byl vybudován v rámci inženýrských sítí pro výstavbu
rodinných domů.
Starosta obce informoval zastupitele o nových zprávách k již dříve projednanému
majetkoprávnímu vypořádání pozemků s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.
Ředitelství silnic zjistilo, že naše obec by směnou získala o 1300 m2 pozemků víc,
než chce Zlínský kraj směnit a proto navrhuje odprodat tyto pozemky obci za cenu
9,-Kč/m2. Poněvadž zatím nemáme k případnému odprodeji oficiální nabídku, ZO
nepřijalo žádné usnesení.
Starosta obce dále seznámil přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014 (auditu), kterou provádějí každý rok pracovníci krajského úřadu. Byly
zjištěny jen drobné nedostatky.
Proběhla také informace, že jsou vysázeny stromy v sadě za obecním úřadem.
Celkem bylo vysázeno 36 převážně ovocných stromů - jabloně, třešně, jeřáby, ale
i vlašské ořechy. Výsadbu stromů
provedli
zaměstnanci
obce
ve
spolupráci s p. Běhulou z Mysločovic,
který stromky vypěstoval. Doufáme,
že z těchto stromů budou mít užitek
všichni
občané
naší
obce.
S vysazováním
nových
stromů
bychom i nadále rádi pokračovali,
protože každý rok musíme několik
starých stromů vykácet.
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Zasedání OZ květen 2015
Na květnovém zasedání OZ schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2014 včetně
příspěvkové organizace MŠ a účetní závěrky a to bez výhrad.
Byla také schválena již zmiňovaná smlouva s VaK Kroměříž o provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu v lokalitě Kopánky.
ZO ale muselo vyřešit problém s nečekaným ukončením smlouvy s dosavadním
nájemcem prodejny potravin. Proto byl zveřejněn záměr pronájmu prodejny potravin,
abychom mohli co nejdříve najít zájemce o provozování obchodu a uzavřít smlouvu
s novým nájemcem.
Starosta obce informoval o nabídce studie / projektu revitalizace hasičské nádrže
v obci (firma Axiom Pardubice), následně by bylo možné žádat o dotaci. ZO zatím
k této nabídce nepřijalo žádné usnesení.
Starosta obce informoval velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů o nutnosti
uzavřít příslušné smlouvy se členy jednotky a aktualizovat seznam členů JSDH.
OZ schválilo „Dopravně provozní řád JSDH obce Nová Dědina“. Dopravně provozní
řád upravuje podmínky používání nového zásahového vozidla pro JSDH.
OZ po projednání schválilo zveřejnění záměru pronájmu části pozemku (cca 300m2),
p. č. 123/8 v místní části Kopánky za účelem vysázení ovocných stromů.
OZ také schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší vyhláška
„O vyhlášení závazných částí územního plánu obce Nová Dědina“, která již pozbyla
platnosti.
Starosta seznámil zastupitele i ostatní přítomné občany o rozklikávacím rozpočtu na
webových stránkách obce. Tato aplikace umožňuje občanům zobrazovat si
informace o aktuálních příjmech a výdajích obce. Údaje o plnění rozpočtu jsou
aktualizovány každý měsíc tak, jak je musíme zasílat do centrálního systému
Ministerstva financí. Aplikace je velmi jednoduchá. Když v hlavní nabídce rozkliknete
„Úřad obce“, tak se v podmenu zobrazí „Rozpočet“, kde už najdete potřebné
informace. Dále jsme pořídili ještě jeden modul a to online teploměr, který až se
zprovozní, bude zaznamenávat aktuální teplotu v naší obci a samozřejmě i celou
historii měření teploty od začátku instalace.
V diskuzi se přítomní občané dotazovali na situaci kolem plánované výstavby
inženýrských sítí v lokalitě Kostelík, dále na problematiku nového územního plánu
a s tím související odkanalizování obce. Situace kolem nového územního plánu je
složitá, protože naši obec neustále limituje vyřešení odkanalizování obce. Jednáme
jak s Ministerstvem zemědělství, tak s Krajským úřadem Zlínského kraje, teplárnou
Otrokovice, obcí Bělov a Žlutava i s projektanty, abychom našli co nejvhodnější
vyřešení celé situace. Největším problémem je fakt, že už nebudou v žádném
případě dotačně podporovány jednotné kanalizace (splašková a dešťová), ale pouze
oddílné, což v praxi znamená, že pokud bude obec chtít dosáhnout na dotaci, bude
muset v téměř celé obci vybudovat kanalizaci novou. Když ovšem nebude alespoň
vypracován projekt nové kanalizace, nelze vypracovat nový územní plán.

Zasedání OZ červen 2015
Červnové zasedání zahájil starosta obce informací, že obci byla přiznána dotace na
dovybavení sběrného dvora. Uznatelné náklady jsou ve výši 1.678.076,-Kč. Za tyto
prostředky by obec měla pořídit malé nákladní vozidlo s hákovým nakladačem
kontejnerů, 4ks kontejnerů a drtič odpadu. Celá akce musí být dokončena do konce
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roku 2015. Cílem by mělo být zefektivněním nakládání s biologickým odpadem, tak
jak nám ukládá zákon.
Dalším bodem zasedání bylo schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro výstavbu inženýrských sítí v místní části Kostelík. Vypracováním
projektové dokumentace byl pověřen Ing. Karel Srněnský, který se osobně zúčastnil
jednání spolu s odborníkem na kanalizaci a vodovod, ing. Štěpánem, aby vysvětlili
všem případným zájemcům o výstavbu rodinných domů, celou problematiku.
Náklady na projektovou dokumentaci jsou vyčísleny na 266.200,-Kč. Nyní budou
probíhat geodetická zaměření pozemků a taky geologické průzkum a to i z důvodu
toho, že v minulosti zde byla umístěna skládka. Podmínkou realizace inženýrských
sítí bude také zájem potencionálních stavitelů a samozřejmě možnost získání dotace
na výstavbu sítí.
ZO dále schválilo uzavření smlouvy k administraci projektu dovybavení sběrného
dvora a organizaci výběrového řízení na dodavatele vybavení sběrného dvora
v rámci schválené dotace a taky schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na renovaci sukovitého kříže. Tato výzva byla vyhlášena 22. 5. 2015.
K podání žádosti je ovšem celkem málo času, a protože se k žádosti musí
vypracovat restaurátorská zpráva, není zcela jisté, jestli se to dá v tak krátkém čase
zvládnout.

Výsledky ankety
Vážení spoluobčané, v minulém čísle obecního zpravodaje jste byli seznámeni
s vyhlášením ankety, zda souhlasíte s rekonstrukcí prodejny potravin a jestli
souhlasíte s vybudováním obecní hospůdky v prostorách prodejny potravin. Zde jsou
výsledky: k rekonstrukci obchodu se vyslovilo 97 domácností, z toho 80 hlasovalo
pro rekonstrukci a 17 proti, k vybudování obecní hospůdky se vyslovilo 114
domácností, z toho 96 pro a 18 proti. Připomínám, že z každého zařízení, ze kterého
se lze připojit k internetu, se dalo hlasovat jenom jednou. I když výsledky hlasování
nelze přeceňovat, je zde vidět jakási zpětná vazba, co si občané v naší obci přejí.
Rekonstrukce obchodu zatím pokračuje a co se týká obecní hospůdky, probíhají
vyjadřovací stanoviska dotčených orgánů ke stavebnímu povolení. K výstavbě
hospůdky zatím nejsou potřebné finance a to z několika důvodů. Jednak jsou obecní
rozpočty v celé republice vystavěny propadu příjmu sdílených daní, hlavně výběrem
DPH a taky proto, že letos obec počítá s investiční akcí zateplení mateřské školy
a nově s dovybavením sběrného dvora.

Poděkování
Zaměstnancům mateřské školy, rodičům dětí a všem ostatním, kteří se podíleli na
přípravě a organizování „Pohádkové dědiny“, a také za kulturní představení dětí při
oslavě svátku matek.
SDH Nová Dědina za uspořádání tradičního stavění a kácení máje a také za
organizaci dětského dne na fotbalovém hřišti.
Firmě Elektra Nová Dědina s.r.o. (Stuchlík Václav ml.) za poskytnutí finančního daru
15.000,-Kč.
Poděkování patří i p. V. Stuchlíkovi st. za spolupráci s obcí, kdy nám ochotně
vychází vstříc, když je potřeba některý problém okamžitě vyřešit.
Příspěvky: Roman Polášek
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Oznámení a informace
Naše obec
prostředí

recyklací

elektrospotřebičů

výrazně

ulevila

životnímu

Loni občané odevzdali k recyklaci 39 televizí, 30 monitorů a 272 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 39 televizí, 30 monitorů a 272 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 16,68 MWh elektřiny, 673 litrů ropy, 79 m3 vody
a 0,82 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,90 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,68 tun. Výsledek studie
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně a to ve
všech aspektech.

V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce II. světové války
Dne 3. května 1945 byla osvobozena obec Nová Dědina.
Život naší obce na sklonku II. světové války.
Na sklonku války se toto období dá nejlépe vystihnout těmito slovy:
Letadla, nálety, dunění děl, shon, strach, dělání krytů, nejisté očekávání. V červenci
1944 poprvé vidíme nálet spojeneckých letadel. V listopadu 1944 byl bombardován
Zlín, přičemž byly silně poškozeny tovární objekty a zbořeny sklady obuvnické
a gumárenské. Také silně poškozeno bylo i nádraží. V únoru 1945 byli v naší obci
přechodně ubytováni maďarští vojáci. V dubnu 1945 přišla do obce skupina
partyzánů a ubytovali se v domku Františka Daňka č. 51. Partyzáni se zdrželi v obci
celý den, prováděli si opravu šatů a hlavně bot v dílně místního obuvníka Karla
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Bartůska č. 93. U partyzánů byli z naší obce Jindřich Vičánek, Stanislav Goiš a Josef
Regent. Byli členy partyzánského oddílu "Olga". K partyzánským činům se přičítá
smrt vrchního strážmistra Teichmana, který byl nalezen v úterý po velikonocích
Janou Navrátilovou z čísla 67, která šla se svými rodiči a sestrou na list do lesa.
Strážmistr byl pobodán, usmrcen a zahrabán do listu v lese Čajetín u Zápovědi.
Zahraničního odboje se zúčastnil Jaroslav Bocheza, který byl příslušníkem vládního
vojska. Když toto vládní vojsko bylo později odesláno do Itálie, přešel s ostatními
příslušníky přes Alpy do francouzského Lyonu a po vyzbrojení byli odesláni na frontu
k pevnosti Dinkirchen, kde byla samostatná československá brigáda pod vedením
gen. Lišky.
18. dubna1945, tedy v době, kdy jeden český kraj za druhým byl osvobozován
ruskou armádou a kdy nepřemožitelná německá armáda zbaběle utíkala z jedné
české vsi za druhou, přišla část této armády se svým lupem do naší obce. Lupem
této skupiny banditů byl dobytek v počtu asi 70 kusů, který nahnali bez jakéhokoliv
svolení do zahrady Bedřicha Poláška č. 44. Když se tato německá vojenská jednotka
dozvěděla, že v okolí se zdržují partyzáni, rozestavila si přes noc hlídky. V noci dne
19. dubna střetl se partyzánský oddíl Jana Žižky s velitelem Bohušem s německou
hlídkou v době mezi 1. a 2. hodinou noční, a když tato na ně vystřelila, velitel
partyzánského oddílu z automatu zastřelil německého vojína. Německý vojín při
výstřelu z pušky použil současně i ručního granátu, jehož střepinou byl lehce zraněn
jeden člen partyzánského oddílu. V důsledku toho, že opomenuli zastřeleného vojína
odzbrojiti, byla domněnka, že německého vojína zastřelil někdo z civilního
obyvatelstva, což velmi podporovala výpověď jednoho německého vojína, před
kterým při hlídce v zahradě naši občané dávali úsměšně najevo radost nad
neúspěchem slavné německé armády. Toto střetnutí se stalo před domy č. 7 a 42.
V poledne 19. dubna odtáhli vojáci s dobytkem i s mrtvým vojínem a obec si od této
návštěvy oddechla. Ne však na dlouho. Před večerem přijel do vesnice téhož dne
trestní oddíl. Velící důstojník zavolal starostu obce Josefa Bartůska na radnici, kde
ho obstoupili do půlkruhu a dokazovali, že vojína zastřelili buď partyzáni, nebo ti
občané, co byli utečeni z nucených prací z Říše a vyzvali starostu ku sdělení jmen
osob z Říše utečených pod osobní zodpovědností trestu smrti. Přesto, že v tuto dobu
bylo v obci 17 hochů utečených z Říše a z nich tři u partyzánů, starosta obce přes
jejich výhružku se zaručil, že žádný utečený z Říše u partyzánů není. Po této záruce
důstojník nařídil, aby všichni muži od 18 do 50 let se dostavili do osmi hodin večer na
radnici pod trestem smrti. Po této době, kdo bude na ulici spatřen, bude zastřelen.
Vyjímka byla učiněna jen prokazatelně nemocným. Na radnici byli všichni muži
drženi pod zesílenou vojenskou hlídkou až do 8 hodiny ranní dne 20. dubna 1945.
Důstojník této trestné německé výpravy sdělil starostovi o páté hodině ranní, že má
rozkaz zastřelit 10 mužů a vesnici vypálit, ale po uvážení mění sám tento rozkaz
a nařídil vybrání 20 mladých mužů, kteří budou průvodci dobytka a současně jako
rukojmí s řídícím učitelem Aloisem Michálkem. V případě, že by transport byl rušen
kýmkoliv, ať z občanstva, nebo partyzánů během cesty na Kostelany a při předání
dobytka, bude všech 20 rukojmí zastřeleno a mimo toho bude celá vesnice vypálena
a zničena. Tak bylo občanům naší vesnice ukradeno 40 kusů nejlepšího hovězího
dobytka a 40 kusů vepřů. Ukradený hovězí dobytek byl hnán na Kostelany určenými
20 muži a řídícím učitelem.
Byli to Zdeněk Kubíček, Václav Smékal, Vlastimil Regent, František Skopal, Antonín
Šenovský, Stanislav Staněk, Bohumil Hapala, Alois Brázdil, Miroslav Vavřík, Karel
Uherec, Jaroslav Uherec, Josef Regent, Jan Polášek, Josef Čabla, František Šiška,
Břetislav Valentík, Bohumil Polášek, Blahoslav Polášek, Metoděj Valentík, Miroslav
Valentík, Josef Surý. Těmto bylo důstojníkem připomenuto, že v případě pokusil-li by
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se někdo během cesty o útěk, nebo chyběl některý na místě určení, budou zbývající
muži zastřeleni.
Poněvadž na německého vojína bylo střeleno od domu Františka Kalčíka č. 7 a od
stavení Jaroslava Čable č. 10, postačila tato záminka ku mstě důstojníka na tyto
majitele. Po odehnání dobytka z obce vypálil zmíněný důstojník z cesty do Vinohradů
jejich pověstnou pancéřovou pěst do obytného stavení Františka Kalčíka č. 7, které
musela rodina během 10 minut opustiti, ze stavení mimo dobytka nesmělo býti nic
odneseno a po vzdálení se rodiny bylo stavení zamčeno a pancéřovou pěstí
zapáleno. Oheň nesměl býti nikým hašen, ale po vzdálení se důstojníka od požářiště,
podařilo se přece mnoho z hořícího stavení obětavými občany zachrániti. Po tomto
činu byli držení občané na radnici propuštěni a mohli zasáhnout, též hasičský sbor
mohl zasáhnout. Výbuch pancéřové pěsti způsobil největší zmatek mezi osadníky
Podkoryt a Kopanin, kteří byli uvedeni v domnění, že byla vyhozena radnice a tato že
hoří, kde byli občané drženi. K určenému výhozu rohu stavení č. 10 nedošlo.
V dopoledních hodinách přijeli tito paliči znovu nákladním autem a dvěma povozy,
které odcizili i s koňmi rovněž ve zdejší obci, aby pokračovali v loupení a drancování.
Tomuto drancování ale zamezil kvasický hrabě Arnošt Thun, který je z obce vykázal.
Přesto bylo sebráno několik vepřů, brambor, jízdních kol a jiné potraviny. Po několika
dnech přijela do obce zvláštní komise, která znovu věc vyšetřovala a zjistila, že
německé vojenské vedení nepostupovalo správně.
Při přeletu vojenských letadel, která si někdy odlehčovala od nákladu, spadlo na
našem katastru také několik bomb. Při jednom nedělním přeletu vojenských letadel
byl lehce zraněn stařeček František Lidinec z čísla 24, který po celotýdenní lopotě
odpočíval za slunného nedělního odpoledne pod mezí svého pozemku Vinohrady,
kde od něj kousek dopadly tři letecké bomby.

Dny kolem osvobození v květnu 1945
Kouř a neustálé výbuchy kolem dokola našeho kraje dosvědčovaly, že fronta se
rychle blíží k naší vesnici. Dne 30. dubna byla rumunská vojska, která bojovala po
boku ruské armády, již v blízké obci Halenkovice, která byla následujícího dne, to jest
1. května, osvobozena a předvoj dostihl téhož dne hájenky hajného Bělounka na
Divinách, vzdálené jeden a půl kilometru od naší obce. Navečer 2. května přijelo do
obce 21 automatčíků na kolech a později 150 německých vojáků na třech nákladních
autech, kteří obsadili vesnici. Hlídky rumunské již v noci 2. května postoupily až
k obci na Záhumení, ale byly Němci zatlačeny zpět. V ranních hodinách 3. května
s radostí pozorovali drahovští občané první prapor osvobození na žlutavském kopci
"Soudná". První přestřelka nastala v Kopaninách v trati "Zmoly" pod domkem Fr.
Regenta. Hned nato nastala dělostřelecká příprava. První zásah byl do chlévků pro
vepře Františka Nakládala a hned druhý do plotu Františka Kadlčíka č. 31, přičemž
byl lehce raněn úlomkem František Suchánek.
Za velmi nepříznivého počasí postupovali naši osvoboditelé, jedni směrem k Lávkám
za účelem obklíčení vesnice z boku od Vrbky, druzí Vinohrady, ti se rozdělili na tři
proudy, aby zachytili střední a dolní část vesnice s osadami Podkoryta a Kopaniny.
První, kdo uvítal naše osvoboditele, byli občané Podkoryt, kteří s nasazením
vlastních životů zachránili zraněného rumunského vojína. Byli to František Bartůsek,
František Valentík, Vincenc Kolouch a Antonín Kolouch. Boj o tyto osady začal
3. května ve 13:30 hodin a byl veden dále, neboť Němci ustupovali z obce směrem
k těmto osadám. Tyto byly definitivně osvobozeny až 4. května.
Do vlastní obce vnikly první rumunské oddíly 3. května v 15:30 hodin, kdy zaznělo
pod našimi dvory a zahradami slavnostní "Gurá", jež oznamovalo konec německé
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nadvlády a našeho poddanství. První výpad rumunských vojáků byl učiněn od
dolního Pastviska a ze Záhumenní od Žlutav na zahrádky a dvory stavení ve středu
obce. Zvlášť početnější jednotka si vynutila průstup uličkou mezi stavením Františka
Dohnalíka a Karla Kadlčíka a přes dvůr Václava Smékala č. 36. Nečestně a zbaběle
jednali němečtí vojíni, kteří se oblékali do civilních šatů odcizených občanům a stříleli
na rumunské vojíny, kteří se pak domnívali, že občané sympatizují s Němci, ale brzy
se vše vysvětlilo a naši osvoboditelé byli všude s velkou radostí a láskou přijati
a pohoštěni, pokud jim to situace dovolovala. Během dvou hodin byla celá vesnice
od Němců vyčištěna, až na dva zbabělce, kteří se schovali v plevníku Františka
Daňka č. 51, ale i tam byli druhého dne nalezeni a jako zajatci předáni rumunské
hlídce. Po obsazení rumunské vojsko prohlédlo vesnici, zdali někde není ukryt
nepřítel, přitom se častovali, aniž by pozorovali přípravu nepřítele na protiútok.
Německá pěchota podporována dělostřelectvem učinila protiútok od lesa Spáleniska
na dolní konec obce a pronikla až mezi první domky vesnice. Byli však rumunským
vojskem odraženi a vytlačeni zpět. Po utišení vyšší rumunský důstojník pozoroval
pod drahovskými domky situaci a tu dopadlo ještě několik granátů zasáhnuvších
obytné stavení Josefa Melichárka č. 113, kde byl zabit rumunský vojín.
Toho dne navečer a v noci převážel raněné vojíny Josef Brázdil a Miroslav Vavřík
č. 90 koňmi Kalčíka č. 7 a Antonína Železníka. Josef Čabla č. 56 převážel kravami
telefonní vedení do Halenkovic. Po uklidnění bylo nařízeno všem občanům
prohlédnutí svých pozemků a neexplodované střely označiti a ohlásiti, tyto pak byly
pyrotechnikem zneškodněny.
Pro lepší život a svobodné žití našich občanů obětovali svůj mladý život vzdáleni své
vlasti tito rumunští vojíni: Gheorghe Petre, Ciobotaru, Bocseru Constantin, Hercule
Ivan, Ciincurrku Grigore, Fruntas Bärcuteam Vasile, Serg. Dumitrche elice –
důstojník, roztrhán minou, na kterou najel.
Jejich tělesné schránky byly uloženy do lůna země na místě nejčestnějším v naší
obci po pravé straně památníku z první světové války. Výkrop a rozloučení učinil
Preot Čapitan Sarku Ernest, Regiment 26 Donobauli Craiva Románia. Jménem
národního výboru a všeho občanstva rozloučil se s padlými Jan Polášek.

22. února byla těla padlých rumunských vojínů vyzvednuta, uložena do rakví
a převezena na hřbitov do Kvasic. V roce 1947 byli znovu exhumováni a převezeni
do Brna na společný hřbitov padlých příslušníků rumunské armády.
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Po osvobození naší vlasti v roce 1945 byli bývalí obyvatelé našeho pohraničí, Němci,
odsunuti do Německa a na jejich místo nastoupí čeští obyvatelé z vnitrozemí. Výzvu
vlády na obsazení pohraničí uposlechli i občané naší vesnice a do pohraničí odešli
následující rodiny: do obce Rázové, okres Bruntál František Havlík, Antonín
Kolomazník, Josef Kovařík, Jaroslav Konečný, Vilém Polášek, Antonín Potočný,
Josef Mlčůch, Vojtěch Uherec, Josef Uherec, František Uherec, Bohuslav Žůrek,
František Vičánek, František Vlachynský, František Švec. Do obce Křinice, okres
Broumov František Bartůsek. Do obce Verneřovice, okres Broumov Alois Řezníček,
František Hanulík, Tomáš Sovadina.
Po roce 1945 po znovunabytí naší samostatnosti nastává doba velkého
budovatelského úsilí, velkých politických i hospodářských zvratů. Z této doby, na
kterou si ještě i dnes někteří naši občané pamatují, je nutné si připomenout alespoň
krátce všechny ty změny v naší obci, které měly vliv na celkový její vzhled
a charakter. Nutné je připomenout navrácení našeho zvonu, který jest zase jako
zázrakem zachráněn a vrácen. Stalo se to hned za první světové války, kdy byl také
odebrán a za druhé zase. Byl znovu zavěšen a poprvé vyzváněl 28. října 1945 ve tři
hodiny odpoledne.
(čerpáno z knihy: Zdeněk Kubíček: Kapitoly z historie Nové Dědiny a z kroniky obce
Nová Dědina)

Kultura
Oslava svátku matek
Dne 9. května 2015 odpoledne jsme uspořádali již tradiční oslavu svátku matek,
spojenou s besedou s důchodci.
Tentokrát vystoupily se svým představením nejprve děti z místní Mateřské školy, pod
vedením svých učitelek.

Dále mezi nás zavítali i členové Tanečního klubu Gradace Kroměříž. Tento klub
vznikl na jaře roku 1993 jako občanské sdružení. Zakládajícími členy byli Alena
a Dušan Starečkovi - současní vedoucí a trenéři klubu. V dnešní době patří Gradace
Kroměříž ke klubům s nejvyšším podílem tanečních párů v dětských a juniorských
kategoriích a také k předním klubům s nejlepšími výsledky. V jejich řadách najdete
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několikanásobné Mistry ČR, finalisty a semifinalisty Mistrovství ČR a známých
evropských soutěží. Tanečníci z klubu nám předvedli opravdu výjimečné
představení, a proto si právem u všech diváků zasloužily obrovský aplaus.
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Dále jsme mohli shlédnout vystoupení slečny Jitky Šuranské z Kudlovic. Slečna
Šuranská je výjimečná zpěvačka a houslistka z Moravy, držitelka ceny Anděl 2013
v kategorii world music! Hraje a zpívá
výhradně lidové písničky, převážně ve
svých vlastních úpravách. Zpívá vždy
čistým hlasem bez manýr, s obrovským
citem pro zpívanou písničku. Zazpívala
nám např.: Zelný víneček, Soláň,
Zaspal Janko, Brodil Janko, Manželské,
Ej lásko lásko, Nězachoď slunečko,
Hoci som malučká aj.
Zpěv Jitky Šuranské je vždy kultivovaný
a procítěný, s lehkou dávkou dráždivé
zemitosti. A ani výběr písní se
nezaměřuje na konkrétní oblast Moravy,
ale pohybuje se od Valašska až po
Dolňácko. Pohybuje se tedy skutečně
v oblasti world music, v níž jsou domácí zdroje vnímány hodně zeširoka, stejně jako
vnější stylové vlivy.
Tato talentovaná muzikantka si ve svých začátcích nejprve vyzkoušela, jaké to je
hrát s cimbálovou muzikou, v duu, ve folkrockové kapele, ale nakonec se rozhodla
vyzkoušet i hraní zcela sólové – jenom s přístrojem, který se nazývá loop-station
a umožňuje jednomu člověku na pódiu vrstvit několik hlasů a tvořit tak přímo před
lidmi aranž k písni.
Její vystoupení bylo velice působivé a ona sama nám dokázala, že mladí lidé se ani
dnes nebojí moravských lidových písniček
a objevuje v nich zase něco nového,
neotřelého.
A co říká slečna Jitka sama o sobě?
… jsem houslistka a zpěvačka. Nebo snad
zpěvačka a houslistka? Kdo by řešil
pořadí... Mé kořeny jsou silné, moravské...
Tak silné, že je nechci opouštět. Zároveň
hledám novou cestu k vyjádření, zpívám
starobylé texty a nápěvy a fidluju k nim na
housličky. Používám loopstation, protože
věřím, že hudec v tomto století má prostě
takovou mašinku doma mít... Cítím, že je to
otázka živá a aktuální. Jak naložit s tradicí,
nakolik se jí držet a jak nezakrnět...
Více se o ní i o jejích vystoupeních můžete
dozvědět také i na jejích internetových
stránkách www.jitkasuranska.cz.
Za její působivé a originální vystoupení bychom jí touto cestou rádi opravdu upřímně
poděkovali. Zároveň se už nyní těšíme na další její koncerty u nás.
Jarmila Bochezová

- 10 -

Stavění máje
Poslední dubnový den každoročně přináší další z mnoha tradicí, které se v naší
dědině udržují. Je to stavění máje. Jak bývá zvykem, práce se ujme vždy mladá
generace občanů. Letos připadl poslední dubnový den na čtvrtek, ale již v úterý se
sešlo 9 chlapů u lesa a vyrazilo vybrat strom, který se pak celý květen tyčí nad naší
dědinou. Po krátkém rozhodování bylo vybráno. Strom byl pořezán a odzrněn,
a mohla tak následovat ta nejtěžší část „transport májky“ na fotbalové hřiště. Za
vydatného deště a za použití pouze lidské síly byla májka donesena na místo.

Stavění májky se pak uskutečnilo ve čtvrtek. Chlapci se odpoledne vrhli na kopání
díry a opatření dřeva na táborák. Pak následovalo upevnění špičky a zdobení
mašlemi, to už ovšem za asistence svobodných děvčat. Vše se nakonec zvládlo na
minutu přesně a tak v 18:30 mohla jít májka za pomoci silných chlapů nahoru. Letos
šlo všechno pěkně hladce a májka byla postavena velmi rychle. Odměnou tak byl
potlesk od všech občanů, kteří se přišli podívat. Jak už bývá samozřejmostí, mohli
také okoštovat dobroty z udírny nebo si dát točené pivečko. O bufet se postarali místí
dobrovolní hasiči. Celou akcí se prolínala uvolněná atmosféra, tak jak už to na
takových akcích bývá.
Karel Strýc

Společenská kronika
Jubilanti: duben – červen 2015
DUBEN
Polišenská Svatava

23. dubna

80 let

KVĚTEN
Čevora Josef
Čupalka Jozef
Kadlčíková Ludmila

4. května
13. května
14. května

60 let
75 let
70 let

ČERVEN
Kuchař Miroslav

29. června

75 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
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Vítání občánků do života
Dne 7. června 2015 se v naší obci uskutečnilo vítání nových občánků do života.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali tyto děti:
▫ Zuzanu POLÁŠKOVOU, nar. 3. 1. 2015
rodičům Michaele Říhové a Miroslavu
Poláškovi,
▫ Sandru KLIMEŠOVOU, nar. 4. 3. 2015
rodičům Veronice a Jiřímu Klimešovým,
▫ Michaela PŠENKU, nar. 8. 4. 2015
rodičům Veronice Piňosové a Pavlu
Pšenkovi.
Pan starosta obce pan Roman Polášek
přivítal všechny nově narozené děti
a popřál jim do života hodně zdraví
a štěstí, a ať svým rodičům dělají jen
samou radost. Zúčastnily se také děti
z Mateřské i Základní školy, které svým
kulturním
vystoupením
umocnily
slavnostní atmosféru vítání občánků.
Celá akce se již tradičně uskutečnila v nově zrekonstruované Mateřské školce, také
za účasti všech babiček, dědečků i ostatního příbuzenstva dětí.

Příspěvky: Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Významné osobnosti naší obce
Lesník Jan Wunder (1811 – 1889)
V minulém čísle našeho obecního zpravodaje jsme Vás
informovali o našem čestném občanu p. Janu Wundrovi.
Dovolte mi, abychom Vám jej opětovně připomněli, zase
poněkud z jiného úhlu pohledu:
„Prohlížím si staré černobílé fotografie a oživují se mi
vzpomínky z dětství, vidím na nich vzrostlé stromořadí
podél cesty z Kvasic do Sulimova. Tenkrát, když byly
stromy ještě plny života, jsem netušil, že za onu nádheru,
která mi dnes tolik schází, vděčím prostému člověku se
silným vztahem k přírodě. Zatím jsem dříve popsal osudy
lidí, kteří nám po sobě zanechali různé památky, ať už
hmotné či duchovní. Co ale zůstalo po tomto člověku, jehož podoba se nám
zachovala na fotografii, člověku s patriarchálním porostem tváře a s černou klapkou
přes pravé oko? Tak trochu se bojím odpovědět, protože už pomalu upadl
v zapomnění, stejně jako jeho mohutný pískovcový náhrobní kámen spočívající na
kvasickém hřbitově více jak sto let. Dávno utichl bzukot včel z jeho velkých včelínů,
zmizely štěpnice, stejně jako pomalu mizí stromořadí podél cest, která možná
pamatují laskavé ruce tohoto člověka, nebo mu alespoň vděčí za svůj vznik. Ale
přece jen zůstalo pár písemných střípků popisujících nám nadlidské výkony a ty ne
zrovna lehce najdeme v muzejních knihovnách či archivech pod heslem Jan Wunder.
Jaký to vlastně byl člověk, jehož život je i tak trochu zastřen rouškou tajemna? Na to
nám výstižně odpoví slova z nekrologu, napsaná po jeho smrti, a hodnocení vydané
o dvě desetiletí později:
„Zesnulý pro výtečné vlastnosti svého ducha i vrozenou skromnost povahy, jakož
i vzorné působení vlastenecké, těšil se vážnosti a oblibě všech spoluobčanů svých.
Jména věhlasného dobyl si zesnulý svými znamenitými zkušenostmi i vědomostmi
z oboru lesnictví a štěpařství.“
„Jemu byla příroda vším. Celé dny trávil ve včelíně, školce a lese, který nade vše
miloval … Na Wundrovi nic strojeného. Jednal i v životě v naprostém souhlasu
s prostředím, v němž obcoval. Vůně domácích lesů, zahrad, včelínů dýchá z jeho
skutků. Byl měkkým, něžný, opojen ovzduším, v němž rostl a se pohyboval, byl
synem přírody ušlechtilých zvuků bez její hrůzy a temných stránek.!
Kde se vlastně Jan narodil? Tato otázka mě dlouho pronásledovala, než se mi ji
podařilo objasnit. Zatím všechny dostupné prameny uvádí místo narození Kostelany
a v této obci ho dodnes považují za svého rodáka. Jak ale dokládá matriční záznam
z roku 1811 v matrice farnosti kvasické, Jan se narodil 8. dubna 1811 v Kvasicích na
čísle popisném 12, dnes na tom místě stojí budova staré školy. Proč zrovna
v Kvasicích a ne v Kostelanech, jak chybně uvádí zatím dostupné prameny?
Matka Jana, Františka rozená Symon pocházela z Kvasic a právě zde po jejím
sňatku s revírním myslivcem panství kvasického Janem Wundrem zůstali
v Kvasicích. Malý Jan má v matrice celé jméno Johan Albert Josef Wunder.
Krátce po narození Jana se rodina revírníka přestěhovala na Novou Dědinu, hájovnu
číslo 61, kde se Janovi narodili čtyři sourozenci, v roce 1813 Josef Franz Johan,
1814 Maria Franciska Josefa, 1816 Leopold Valentin Anton, který se později oženil
s Barborou Čermákovou a v roce 1818 Franz Johan.
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Po roce 1818, kdy Janovi bylo teprve sedm let, se rodina revírníka opět stěhuje, a to
do Kostelan na hájovnu číslo 1, kde se Janovi v roce 1820 narodila sestra Josefa
Františka Kateřina. Jan na Kostelanech žil převážnou část svého mladého života až
do roku 1838, kdy se oženil, možná právě proto byl považován za rodáka z Kostelan.
Na malé hájence, na okraji vesnice směrem na Bunč, prožíval Jan nelehké roky
svého života provázené smutnými ztrátami nebližších. V roce 1821 ve věku tří let
umírá Janův mladší brat František, ani ne rok po jeho smrti v roce 1822 umírá jeho
sestra Josefa Františka s matkou Františkou, která měla teprve 30 let. Janův otec
nezůstal dlouho sám a v roce 1823 se ve věku 39 let oženil v Buchlovicích s teprve
osumnáctiletou Teklou, kterou si přivedl ke svým dětem na hájovnu do Kostelan, kde
se jim narodily tři děti. V roce 1823 Adolf, 1825 Franc Adolf, 1826 Antonie. Smutné
událost nebraly konce a v roce 1827 umírá na hájovně v Kostelanech Janův otec ve
věku 46 let.
Do školy chodil malý Jan do nedaleké Lubné a vzhledem k tomu, že byl velice
snaživý a pilný žák, poslal ho otec v deseti letech studovat do piaristického gymnázia
v Kroměříži. Po předčasné otcově smrti se v patnácti letech musel vrátit domů
a zaujmout jeho místo. V roce 1827 se stal lesnickým učněm a po třech letech, coby
lesnický mládenec, nastoupil do služby v kvasickém revíru. V roce 1837 byl
jmenován revírníkem na Nové Dědině (v té době se psalo v Nové Vsi), kde také
strávil celý zbytek života a staral se až do své smrti o lesy na Kvasicku.
Rok po svém nástupu na nové místo se v Kvasicích dne 17. 1. 1838 oženil s Antonií,
dcerou Vincence Koldinského z Kvasic. Po svatbě se nastěhovali do hájovny číslo 61
na Novou Dědinu, kde se jim narodily tři děti. V roce 1839 Emil Heinrich, 1840 Marie,
1842 Berthold Vincenc (ten zemřel v roce 1845). Dcera Marie se v roce 1866 ve 26
letech provdala za Ferdinanda Stříže. Zdá se, jako by Wundra provázela v životě
převážně bolest, ještě před smrtí syna Bertholda mu umírá žena Antonie ve věku 32
let a opakuje se tak podobný scénář jako u jeho matky. O jak velkou ztrátu šlo, jistě
vypovídá náhrobní deska vsazená na hrobě v Kvasicích. Jan zůstává s dětmi sám,
a tak se oženil s Josefou, dcerou Antonína Řemenovského, mlynáře z Kvasic. Spolu
už ale děti neměli. Další rána nenechala na sebe dlouho čekat, když při své práci
přišel Jan o oko. Při honu byl postřelen zbloudilým brokem jednoho nešikovného
střelce. Wunder patřil k výborným lesníkům, svou pozornost soustředil převážně na
cílenou obnovu lesa. Výsledkem jeho snažení bylo vysazování stromků s různou
skladbou dřevin, takzvané „Wundrovy řádky“. Za své zásluhy a věrnost v oblasti
svého povolání obdržel v roce 1868 zlatý Záslužný kříž.
Již od dětství tíhl k přírodě, velkou láskou na celý život se mu stalo včelaření, s nímž
začal ve svých 16 letech právě ve Kvasicích, v té době se včely ještě chovaly ve
špalcích. Dlouho pečoval o panská včelstva a později o svá vlastní. Na Nové Dědině
měl až sto včelstev umístěných ve včelíně poblíž lesa. Jeho přínos ve včelaření byl
veliký, již v roce 1835 začal zhotovovat úly s trámky (lištami), na které upevňoval
plásty. Jeho úly se staly vzorem pro návrh Moravského spolkového stojanu, který si
zachoval i původní Wundrovy míry. Se sestrojováním úlů souvisel i jeho druhý
vynález z roku 1851, kterým bylo razidlo na vytlačování základů včelích plástů do
vosku na loučkách. Tento vynález byl vystaven v roce 1850 na včelařské výstavě
v Brně. Wunder patřil mezi první členy Včelařského spolku pro Moravu a Slezsko se
sídlem v Brně. Od března 1867 začal včelařský odbor vydávat časopis včela
brněnská. Odbor pořádal i včelařské sjezdy spojené s výstavami, jedna taková
proběhla v roce 1862 v Kroměříži, kde nechyběl ani Wunder. Za svou celkovou
aktivitu ve včelařství byl v té době oceněn velkou zlatou a stříbrnou medailí
Hospodářské společnosti. I v dalších letech se Wunder aktivně zapojoval do života
spolku moravských včelařů a navštěvoval pravidelně jejich sjezdy. Na jednom
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brněnském sjezdu představil svou další pozoruhodnou technickou novinku, se svým
hospodářstvím na Nové Dědině seznamoval návštěvníky prostřednictvím fotografií.
Kromě včelaření se také věnoval pěstování a výsadbě ovocných stromů
a ovocnářství, které podporoval i v Hospodářské jednotě Záhlinicko – Kvasické, kde
byl členem od roku 1861 a měl na starosti sekci včelařství a zahradnictví. Na valné
hromadě Jednoty v roce 1863 v Hulíně Wunder apeloval na přítomné rolníky:
„Všude, kde se po vlasti naší podíváme, schází ještě mnoho stromoví, prázdných
míst, kde by krásné ovocné sady státi mohly, je skoro ještě při každé obci… Proto je
nevyhnutelná potřeba školek ovocných – školek, kde si obec sama stromky
vypěstuje… A proč bychom se měli o rozmnožování ovocného stromoví starati? Co
myslíte, proč máme nyní ustavičně suché roky? Proto, že jsme mnoho stromů
vyhubili a málo nasázeli, to vám vysvětlí každý přírodovědec.“
Wunder také připravil několikastránkové „Stručné pojednání o sázení a pěstování
ovocných stromů podél cest a silnic“, zveřejněné jak ve výroční zprávě Jednoty za
rok 1865, tak vydané samostatně nákladem spolku. Do doby, než se Jednota spolu
s obcemi pustily do náročného díla, nebylo kolem cest pomalu žádné ovocné
stromoví. Od roku 1865 vyhlašovala Jednota pro venkovské obce soutěž o nejlepší
výsadbu stromořadí podél cest na jejich katastru. Oblast kolem Wundrova domova,
Nová Dědina, Bělov, Sulimov, Vrbka a Kvasice, se stala proslulá pěstováním hrušek,
jabloní a zvláště třešní natolik, že se v poslední třetině 19. století expedovaly do
Vídně a staly se významným ekonomickým přínosem kraje. Na Nové Dědině založil
Wunder ovocnářskou školku a pěstoval v ní nejlepší krajové odrůdy. Další, kdo svou
ovocnářskou školkou podpořil obce, byl Emanuel Proskowetz, od kterého ji pak
v roce 1874 Jednota odkoupila za 500 zlatých. V 70. letech Jednota poskytla na
výsadbu 22 000 ovocných stromků, převážně jabloně, hrušky, třešně, ořechy, jedlé
kaštany a moruše. S narůstajícím počtem ovocných stromů rostl také počet jejich
škůdců, tímto problémem se také Wunder zabýval. Zdůrazňoval hlavně důležitost
ptactva pro hubení škodlivého hmyzu, sám si dokonce nechal zhotovovat u hrnčíře
umělá hnízda a rozvěšoval je po svém sadě. Ještě jednoho škůdce ale Wunder dost
často uváděl na svých vystoupeních, byl to člověk sám, který nemalou měrou
přispíval k devastaci alejí vysázených při cestách.
„Máme však ještě jiného nepřítele stromoví, jenž mnoho škody působí a tj. člověk
sám. K lidem takovým připočísti dlužno děti zanedbané, ku chodění do školy
nepřidržované, jež lenošení jsouce navyklé po osadách se potloukají, dále opilce,
málo lepší nežli předešlí. Tito nejvíce lámou strom při cestách a hubí jej a nejsouce
přichyceni ujdou trestu.“
Wunder také patřil k propagátorům pokusů o zavedení výroby hedvábí na Hané
cestou pěstování bource morušového, což bylo v té době bráno jako vážný pokus
o netradiční ekonomický rozvoj Hané. Sám si založil vlastní chov bource
morušového, s jehož výsledky seznamoval návštěvníky na výstavě Jednoty
pořádané v roce 1865 v Kroměříži. Celkově ale tento spíš orientální hospodářský
pokus neuspěl. Při svých aktivitách nezapomínal na své povolání. V lesích
kvasického panství zavedl racionální těžbu rozdělením celého polesí na oddělení,
která se udržela dodnes. Přičinil se o vybudování nové silnice z Kvasic na Novou
Dědinu a dále do lesa až na Kostelany pro snadnější odvoz lesní těžby.
Jan Wunder, lesník a vynálezce, končí svou životní pouť na Nové Dědině, kde po
třídenní nemoci 20. června 1889 ve stáří 78 umírá. Připomínkou jeho významného
života je zajímavý náhrobek na kvasickém hřbitově, kam byl Wunder o dva dny
později pohřben a který upoutá krásnou umělecky zpracovanou deskou psanou
v němčině. Překlad textu z této desky zní:
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Zde, moje milované děti
Emille, Maria a Bertholde
pod náhrobkem leží vaše
předčasně zesnulá matka Antonie
Wunder, mladá revírní, zde pochována,
rozená Koldinská, 4. ledna 1811
ve Zdounkách, provdaná 17. ledna 1838 do
Kvasic,
zemřela v březnu 1843 v Nové Dědině.
Vzpomínáme v Kristu stále na Vás,
přeskvostná, nejmilejší a nejstarostlivější
maminko.
Bůh buď milostivý
k Vaší duši a dej jí věčné odpočinutí.
V hloubi mého zuboženého srdce
budete navždy vryta.
Jediné, co mi zůstává,
je Váš obrázek
a moje bolest.
V roce 1891 umírá i druhá žena Jana Wundera Josefa ve věku 79 let.
Wundrova láska k přírodě byla opravdu nezměrná, dokazoval to celý život svou
obětavou prací i svými zálibami, ve kterých vynikal. Stromy se staly jeho žijícím
památníkem, ještě stále slýchávám z úst pamětníků „to je wundrova hruška“. Ale
i ony mají svůj konec i strom jednou zajde, a tak se pomalu z naší krajiny vytrácí rys,
který jí tento člověk před stoletím vtiskl. Jak velmi miloval stromy, je vidět z jeho slov,
která by klidně mohla být jeho epitafem:
„Ze dřeva stromu je naše kolébka, na dřevě ze stromu požíváme potravy, ze stromu
máme rozličné nářadí, unaveni-li jsme, pod strom si sednem a v libém jeho stínu
odpočíváme, nemůžeme-li dále jíti, hůl k podpoře ze stromu si beřeme, žízníme-li,
pochutná nám šťavnaté ovoce stromu, a konečně i mrtvolu naši pochovají přátelé
v rakev ze dřeva. Strom je dobrodincem člověka velikým, a proto hřeší každý, kdo
stromy své volně kazí a kdos se o rozšíření stromu sázením a pěstováním nestará.“
V kraji najdeme i památku na Wundrova otce. Jsou to zápisy v pamětní knize fary
Těšnovice: V místech zvaných Tabarky stojí při silnici vedoucí na Novou Dědinu kříž,
na jehož soklu je letopočet 1848. Než zde byl postaven tento kříž, byl na nedaleké
boudě připevněn železný kříž, který zde nechal umístit právě revírník Wunder. Jak
praví pamětní zápis: Učinil to z vděčnosti a poděkování Pánu Bohu, že toliko
zázračným způsobem v boji s pytláky v těchto místech svým životem vyvázl. Vedla
zakladatele snad k tomu činu zbožná mysl, aby lesní zřízenci, kdy nedělního času
povinni hlídku konati museli a pročež jim nebylo možno služeb Božích v Kvasickém
kostele se zúčastniti, měli před očima svýma předmět, kterýž by jich na jejich
křesťanskou povinnost svou denní modlitbu vykonali, upamatoval. Tím lid, na kříž
a jeho původ upozorněn, začal kříž tento v uctivost míti a žáden nelitoval kousek
cesty an bouda dále od cesty v myslivně stále, aby pokud jen možno kříži povinnou
úctu složil. Událost se stala roku 1820. Když Jan Wunder zemřel, byl kříž tento
z lesní boudy sňat a na jeho hrob na hřbitově ve Zlámance postaven. Opět zde byl
postaven železný kříž na kamenném podstavci, který byl vysvěcen v roce 1879
kvasickým farářem Vincencem Prchlou. Nový tento kříž již nestál na starém místě,
nýbrž byl poněkud blíž ku vozné cestě pošinut. Roku 1879, když nová silnice se
zakládala, a sice směrem, který se poněkud lišil od staré vozové cesty, byl tento kříž
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opět ze starého místa vyzdvižen a na nynější místo při silnici umístěn. Paní hraběnka
Leopoldina z Thun Hohensteinu nechala při této příležitosti kříž tento zase důkladně
obnovit a také posvětit.
Kdo ví, kolikrát se u tohoto kříže zastavil sám revírník Jan Wunder, syn
kostelanského lesníka a revírníka.
Jan ale nebyl jen člověk milující přírodu a jeho smrtí nekončí rod s tak netypickým
jménem, v Kvasicích se na čísle 22 usadil jeho bratr Leopold. Jednalo se o menší
dům uprostřed parku, kde se mu a jeho ženě Barboře Čermákové narodilo šest dětí.
V roce 1850 Leopold, 1852 Berthold, 1853 Rudolfina, 1855 Anna, 1857 Vilemína,
1858 Ernest. Všem těmto dětem šel za kmotra jejich strýc Jan Wunder se svojí
ženou Josefínou.
zdroj: KLAPIL, P.: Životní osudy, vlastní náklad, 2012. 211 s.

Zprávičky z Mateřské školy - Já mám koně, vraný koně……
zněla školkou slova písně přerušovaná klapotem „podkoviček“ dětí, které při říkance
„kovej, kovej, kováříčku“ opravovaly poctivě své papučky - podkovičky. Tolik je téma
o koních zaujalo, že jsme je zvolili jako motto pro vystoupení k svátku matek. Pak
stačilo probrat vše, co o koních známe, přidat pár písniček, říkanek, spojit je
s pohybem a už to bylo. Myslím, že se vystoupení dětí povedlo, vždyť kdo by odolal
pohledu na děti, když s písní „Když se zamiluje kůň“ kreslily do vzduchu srdce jako
přání pro svou maminku.
Nejen lásku k rodičům je třeba od malička pěstovat, ale i probouzet v dětech lásku
a úctu k místu, kde žijeme, kde jsme se narodili. Jak u dětí tak malých? Čím? Tím, co
je dětem nejsrozumitelnější – pohádkou – příběhem - vlastním příkladem. Proto jsme
se pustili do starých pověstí českých. Myslíte, že pro tak malé děti nejsou vhodné?
V dnešním světě plném televizního násilí jsou skoro pohlazením na duši. Tak jsme
s praotcem Čechem putovali na horu Říp, s Libuší a Přemyslem věštili slávu Prahy,
drželi palce Bivojovi při zápasu s kancem, obdivovali se statečnosti Horymíra
a prožívali dobrodružnou cestu Bruncvíka se lvem. Už víme, proč podle pověsti
máme ve znaku lva.
Pustili jsme se ještě do starší
historie Země. Cestu do pravěku
jsme začali u dinosaurů a budeme
pokračovat až k prvním lidem do
doby ledové. Chtěli bychom
tradiční rozloučení se školním
rokem na zahradě mateřské školy
uspořádat jako takovou malou
cestu pravěkou minulostí naší
Země. Po loňském úspěšném
putování za pirátským pokladem
Vás zveme Vzhůru do pravěku!
Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ

Jsem ateista
Nikdy jsem nechodil do náboženství, nezajímá mě sakrální architektura a nečetl jsem
ani bibli ani korán. Veškerý církevní život šel vždy okolo mě bez povšimnutí. Dá se
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říct, že jsem praktikující ateista. Ovšem v posledních letech se můj život v tomto
změnil. Objevující se zprávy o náboženském extremismu mě donutili o ně se více
zajímat. Nepřečetl jsem sice ani bibli ani korán, ale začal jsem hledat souvislosti,
které v současnosti a i v minulosti zapříčiňovali a zapříčiňují násilí ve snaze prosadit
toho či onoho boha. A vzhledem k množství bohů, kteří se uctívají zde na Zemi, musí
být v nebi pěkně nacpáno. A i proto jsem si nedávno přečetl knihu od Richarda
Dawkinsna – Boží blud. Ne že bych s ním ve všem souhlasil. Ale také nechci být
Boží služebník, vlastně nechci být ničí služebník, jak tomu bohužel ve většině
náboženství bývá. Spíše tuto knihu beru jako vymanění se z područí ideologie, která
plodí a v minulosti plodila násilí, i když hlásá mírumilovnost (mimochodem knihu
vřele doporučuji). A nejedná se pouze o dnes stále omílaný islám. Dokladem toho je
i letošní šestisté výročí od upálení Mistra Jana Husa lidmi, kteří potřebovali upevnit
svoji moc. A už jsme u podstaty celé věci. I náboženství je prostředek k udržení si
vlastní moci pomocí ideologie zákazů, příkazů a nařízeného způsobu života,
prostřednictvím čehož je možné řídit osudy ostatních. Kdo se protiví, bude
nemilosrdně odstraněn. Pravda v naší společnosti toto zatím nehrozí. Zatím. Ale kdo
je za dveřmi? Střet odlišných ideologií zdá se být nevyhnutelný. Záleží na nás, jak
budeme připraveni. Ostražitost je na místě. Mistr Jan Hus určitě nebyl a nebude
poslední.
Se zdviženým prstem napsal Petr Redl

Kurzy základních počítačových dovedností na Nové Dědině
Obec Nová Dědina se zapojila do projektu Vzdělávání v regionech Zlínského
a Jihomoravského kraje, který realizovalo Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky. Cílem projektu bylo vzdělávání obyvatel v obcích do 2 tis. obyvatel
v Zlínském a Jihomoravském kraji.
Občané Nové Dědiny, Karolína a Bařic absolvovali vzdělávání v oblasti základů
počítačových dovedností. Vzdělávání bylo pro ně zcela zdarma. Potřebnou techniku
zajistil realizátor projektu a školení se odehrávalo v zasedací místností OÚ Nová
Dědina celkem 9krát.
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Jsme rádi, že účastníci vzdělávání, z nichž někteří byli úplní začátečníci různých
věkových kategorií, se nebáli, a s počítačem se „poprali“. Ne všichni mají odvahu si
přiznat, že je stále co se učit a zdokonalovat a to v každém věku.
Taktéž děkuji „přespolním“, že na kurzy poctivě dojížděli.
Věříme, že jim školení poskytlo řadu informací a dovedností, které využijí i ve svém
každodenním životě, a že proběhlá školení budou motivací i pro ostatní, aby se
nebáli a přišli se vzdělávat zdarma, pokud bude obdobná šance i v budoucnu.
Ing. Marcela Kubíčková, hlavní koordinátor projektu,
Eva Chmelařová, asistentka projektu

Zajímavosti o včelaření na Nové Dědině
Dne 2. dubna 2015 se místostarostka obce Nová Dědina zúčastnila v Muzeu
v Napajedlích vernisáže výstavy ke 110. výročí včelařství v Napajedlích. Jelikož
i naši občané – p. Josef Vašina a p. Stanislav Kytlica jsou členy základní organizace
Českého svazu včelařů v Napajedlích, je
třeba je v této jejich náročné ale i pěkné
tradici podporovat. Vždyť již světoznámý
vědec Albert Einstein prohlásil, že: “Kdyby
nebylo včel, do čtyř let přestane lidstvo
existovat!”. Obec Nová Dědina je spjatá se
včelařením již hodně dávno – pan Jan
Wunder již v roce 1840 vytvořil moderní
a rozebíratelný úl.
Dnešní
mladá
generace
toho
již
o včelaření mnoho neví, jelikož už tady
nemáme tolik včelařů, jako tomu bylo
např. v roce 1935, kdy na Nové Dědině
bylo
registrovaných
14
včelařů
(p. František Bartůsek, p. Alois Hora,
p. Alois Horehleď, p. Vojtěch Horehleď, p.
Ladislav Kolouch, p. Tomáš Kolouch, p.
Václav Nedbálka, p. Jan Polášek, p. Jan
Regent, p. Josef Regent, p. Tomáš
Sovadina, p. František Valentík, p. Arnošt
Vráblík, p. Josef Vychytil). Ale v roce 1970 to bylo již
jen 8 včelařů (p. Jan Horka, p. Drahotín Marčík, p. Jan
Regent, p. Alois Sovadina, p. Václav Stuchlík, p.
František Valentík, p. Zdeněk Valentík, p. Antonín
Vaculík), a v roce 1990 jenom 6 včelařů (p. Jan Horka,
p. Drahotín Marčík, p. Josef Rožnovský, p. Alois
Sovadina, p. Václav Stuchlík, p. Zdeněk Valentík).
Při příležitosti této poučné výstavy byla vydaná i velmi
pěkná barevná publikace “110 let včelaření
v Napajedlích”, kterou máte všichni možnost
shlédnout v místní knihovně.
Dále máte možnost si v místní knihovně zapůjčit
i knihu:
Jindřicha
Nováka:
Osmdesát
let
organizovaného včelařství na Kvasicku –
Včelařská kronika 1932 - 2012.
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Podělíme se s Vámi i o jeden „sladký recept“: Včelařův medovník
Připravíme si 600 g hladké mouky, 120 g medu, 380 g práškového cukru, 4 vejce,
1 kávovou lžičku jedlé sody, 2 - 3 polévkové lžíce kávového vývaru, dohromady
1 kávovou lžičku perníkového koření (mletý hřebíček a anýz) a citrónovou kůru.
Do mouky přidáme mírně ohřátý med, vývar z černé kávy, cukr, vajíčka, jedlou sodu,
perníkové koření a vypracujeme vláčné těsto. Necháme do druhého dne odležet.
Potom je vyválíme na tloušťku 5 mm a vykrajujeme kolečka, která před pečením
potřeme vajíčkem a ozdobíme mandlemi. Upečené za horka znovu potřeme
vajíčkem.
Jarmila Bochezová

Včelařská výstava v Napajedlích
ZO ČSV v Napajedlích slaví v letošním roce
110 let od svého založení. K tomuto výročí
jsme
připravili
výstavu
Včelařství
v Napajedlích.
Výstava připomíná dobu založení našeho
spolku a dokumentuje jeho činnost po celou
dobu jeho trvání. Na vystavených exponátech
je možné zhlédnout dobové zakládací listiny
i fotografie z dávné ale i současné činnosti
včelařů z Napajedel a celého okolí.
Díky moderní technice Napajedelského muzea
měl návštěvník možnost seznámit se
s chovem a ošetřováním včelstev.
Na bočních projekčních plochách pak probíhala projekce fotografií ze současné
činnosti, ale i z dávné minulosti. Děti i ostatní návštěvníci
si mohli osahat exponáty, ve kterých včelařili naši
předchůdci, ale hlavní zájem byl o zařízení, ve kterých se
včelaří v současnosti. Nechyběl ani perníkový úl ve
skutečné velikosti krásně vyzdobený marcipánem.
Výstavu navštívilo víc jak tisíc návštěvníků. Potěšil nás
velký zájem škol, pro které jsme připravili odborný výklad,
kterého se zúčastnilo kolem 400 dětí. Do příprav jsme
zapojili i děti VKM a děti okolních škol, které se zúčastnily
soutěže „Namaluj včelu medonosnou“. Práce dětí pak
zdobily prostory výstavního sálu. Rádi jsme přivítali
i přátele včelaře z Polska, kterým se výstava velmi líbila.
Součástí oslav založení spolku bylo vydání publikace 110
let včelařství v Napajedlích. Tato publikace zachycuje vše
za celou dobu působnosti našeho spolku z dob minulých
až po současnost. Je v ní zobrazena zakládací listina
z roku 1905, ale také mapa všech našich stanovišť a také
spousta fotografií z činnosti spolku.
Výstava trvala od 2. 4. 2015 do 27. 4. 2015 Její upořádání
by nebylo možné bez velké podpory Města Napajedla. Za tuto podporu velmi
děkujeme.
za Včelaře – Ladislav Žaludek, předseda ZO ČSV Napajedla
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Sport
Zprávy o činnosti TJ Nová Dědina – nohejbalový klub
Nohejbalový turnaj v Otrokovicích
V sobotu 30. května se na tenisovém kurtu TOT Otrokovice a. s. uskutečnil 13.
ročník nohejbalového turnaje trojic, kam bylo pozváno i družstvo z Nové Dědiny ve
složení – K. Hartl, P. Janíček, R. Polášek a náhradník R. Musil. Do turnaje se
přihlásilo 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupině se odehrály
zápasy každý s každým, přitom první čtyři týmy postoupily do čtvrtfinále. Náš tým
suverénně vyhrál skupinu i zápas ve čtvrtfinále, stejně si vedl i v semifinále. Finále se
nakonec kvůli nepřízni počasí neuskutečnilo a tak organizátoři turnaje vyhlásili dvě
první místa. I tak zaslouží náš tým pochvalu za velmi dobrý výkon po celý turnaj.
Odměnou jim byly velmi pěkné ceny a pohár pro vítěze. Poděkování patří i všem
organizátorům turnaje za bezchybný průběh soutěže a za velmi přátelskou
atmosféru. A tak doufáme, že dostaneme pozvánku na turnaj i v příštím roce.
Příspěvek: Leoš Chocholatý

Ping-pong pro mládež i dospělé
Oddíl stolního tenisu (TJ Nová Dědina) je již tradičním sportovním vyžitím, které je
dostupné všem občanům naší obce, a to bez rozdílu věku. Stačí mít chuť a přijít si ve
středu „zapinkat“ na Sokolovnu.
Dětem se na každém tréninku stolního tenisu věnuje jeden z členů oddílu (všichni
jsou zkušenými a trpělivými rodiči) a trénuje s nimi zábavnou formou hru i jednotlivé
údery.
V dubnu letošního roku dokonce proběhl nultý ročník Turnaje ve stolním tenise pro
děti a mládež, jehož účast ukázala, že první ročník bude v roce 2016 zcela jistě
následovat.
Tréninky pro mládež i dospělé probíhají každou pracovní středu od 17:30 hod. na
Sokolovně (sportovní náčiní je zdarma k zapůjčení).

Bližší info na tel.: 730 57 58 59 (Ing. Lisoněk Daniel)
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Hasiči Nová Dědina
Sezóna požárního sportu v plném proudu!
A je to tady! S přicházejícími letními měsíci nastává období hasičských soutěží.
V letošním roce zahájila svou sportovní sezónu hned čtyři družstva z našeho SDH.
Dvojnásobné zastoupení v kategorii mužů zajišťuje kromě stávajícího družstva mužů
i loňský dorost. Postup do vyšší věkové kategorie se dotkl také týmu loňských
starších žáků, kteří si letos měří svoje síly s týmy v kategorii dorostů. Svou šikovnost
a štěstí v soutěžích zkouší i naši nejmladší členové v kategorii mladších žáků. Naše
týmy mají již své první soutěže v letošní sezóně za sebou. Mnohem více je však
ještě čeká, proto jim přejme hodně štěstí, úspěchů i dobré kondice. Příležitost
povzbudit a podpořit naše závodníky se nám nabízí i na soutěžích plánovaných
v naší obci, na které všechny příznivce hasičského sportu i fanoušky našich týmů
srdečně zveme.
Soutěž pro mladší a starší žáky, se uskuteční
27. 6. 2015 od 14:00 hod.
na místním hasičském hřišti
SDH Nová Dědina pořádá soutěž v požárním útoku
v kategoriích mužů a žen, která se uskuteční
19. 7. 2015 od 10:00 hod.
na místním hasičském hřišti.
Soutěž je zařazena do seriálu soutěží PHL.
Za SDH Nová Dědina Terezie Zapletalová

Hasiči se dočkali… Mají nové zásahové vozidlo.
V minulém zpravodaji padla zmínka o novém hasičském autě. V tomto vydání se na
nový přírůstek místních hasičů podíváme blíže.
Minulý rok dostala naše obec dotaci 240 tisíc korun od Zlínského kraje na nákup
zásahového vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů. Se spoluúčastí obce dělala
částka celkem 300 tisíc korun a byla použita na nákup nového auta. Po několika
jednáních zastupitelstva s představiteli sboru jsme si dali jasné podmínky. Auto musí
být nové či zánovní s garancí autorizovaného servisu s veškerými úpravami dle
vyhlášky. Nakonec byla díky vstřícnosti zastupitelů částka na vůz včetně veškerých
úprav navýšena na celkových 550 tisíc korun. A tak se začalo hledat… Po dlouhém
výběru z velmi málo vyhovujících automobilů v naší republice bylo zakoupeno dva
roky staré vozidlo Ford Tranzit v bílé
barvě. Možná tady vzniká otázka – Proč
se nekoupilo vozidlo úplně nové, když na
to bylo vyčleněno tolik financí??? Ano,
nové vozidlo bychom za tuto částku sice
koupili, ale nic víc. Další úpravy na vozidle
by pak vyšly na dalších 130 tisíc, které
nemáme a ze zkušenosti víme, že dotaci
dva roky po sobě by nám nikdo nedal.
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Mnohem důležitější je mít zásahové vozidlo, které splňuje vyhlášku, je upravené
a vybavené pro potřeby jednotky, než úplně nové auto, které bude stát ve zbojnici,
a bude se několik let čekat na finanční prostředky k jejímu dodělání. A také vzhledem
k dotacím by to nebylo možné.
Ale teď již k autu… Auto bylo zakoupeno v autorizovaném servisu v Brně a bylo
v bílé barvě, tudíž jeho první cesta následovala do lakovny, kde bylo přestříkáno na
červenou. Dále byla vybrána firma TitalFire z Olomouce, která prováděla veškeré
další úpravy. Byly zde montovány led majáky, ledkové zábleskové světla, oranžová
stahovací rampa, veškeré polepy dle vyhlášky, reflexivní polepy, zvuková
signalizace, dělící přepážka a mříže do zadních oken, zadní protiskluzová podlaha,
držák na mašinu, zadní světlo a byla také předělána klimatizace do spodní části
vozidla a místo ní byl instalován vnitřní držák na savice.
Bohužel, se v průběhu těchto úprav vyskytly problémy jak s prodejcem tohoto vozu,
kde musely být reklamovány určité věci, tak následně s firmou TitalFire, která nám
nebyla schopna auto předat
ve
třech
stanovených
termínech
a komunikace
s majitelem byla opravdu
složitá. Nad jeho postupem
jsme
všichni
nevěřícně
kroutili hlavou. Nakonec ale
vše dobře dopadlo a nové
zásahové vozidlo je plně
k dispozici jednotce i sboru.
Čekají nás ovšem ještě
finální úpravy zadní části,
které spočívají v dodělání
regálů na hadice, motorovou
pilu, armatury a veškeré další vybavení. Tyto úpravy si doděláme svépomocí.
A tak už jen zbývá dodat, aby tento vůz sloužil místním hasičům co nejdéle a přejme
si, aby musel ke skutečným zásahům vyjíždět co nejméně.
Karel Strýc

Dětský den na Nové Dědině
Sobota 30. 5. 2015 byla připravena pro děti. Tým dobrovolných hasičů připravil
tradičně na fotbalovém hřišti program pro naše nejmenší. Každý, kdo se přišel
zúčastnit, měl možnost vybojovat si špekáček, něco sladkého na zub a také nějakou
tu drobnost pro radost. Bohužel, počasí nám moc nepřálo a tak muselo proběhnout
hned na začátku bleskurychlé přemístění do místní sokolovky, kde se mohlo
v soutěžení pokračovat. Bouřka naštěstí nikomu náladu nepokazila a netrvala moc
dlouho a tak se mohl nakonec i rozdělat oheň a vesele opékat. Kdo se nenechal
odradit černými mračny, zažil příjemné odpoledne.
Dokonce proběhlo i kácení předčasně skácené májky.
Karel Strýc
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Sportovní úspěchy Mladých hasičů
Krátkým článkem bych Vás chtěl seznámit s úspěchy mladých hasičů za období
březen-květen. Mladí hasiči pokračovali ještě v období března v trénování vázání
uzlů, jelikož nás čekali ještě dvě uzlovací soutěže a to na Žlutavě a v Čelčicích.
Na Žlutavě se uzlovací soutěž pořádala poprvé. Náš tým mladších žáků bohužel
nedopadl vůbec dobře a skončil mimo pohárové pozice. V jednotlivcích se pak
nejlépe vedlo Honzovi Vavříkovi, který obsadil 7. místo.
Dne 21. 3. 2015 jsme zajeli na uzlovací soutěž do Čelčic. Zde jsme poskládali dva
týmy mladších žáků. Tým A se umístil na 2. místě a tým B složených opravdu z těch
nejmladších členů si dovezl ceny za místo 12.
V jednotlivcích se nejlépe umístili:
Daniel Gazdoš – 8. místo
Honza Vavřík – 15. místo
Alex Lisoněk – 19. Místo
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Dne 3. května jsme jako pravidelní účastníci soutěžili na Jarní pohárové soutěži
v Bílanech. Tady se bojovalo v disciplínách požární útok a štafeta dvojic. Náš tým
mladších žáků obsadil na štafetě dvojic po chybě kapitána a při motání hadice
4. místo s časem 133s. Na požárním útoku obsadil 2. místo s časem 19,53s. Celkově
tak skončili na 2. místě.
Videa ze závodů lze shlédnou na stránkách hasičů:
http://www.sdh.novadedina.cz
(v sekci diskuze lze najít odkaz na videa)
Nebo přímo na:
http://www.youtube.cz

Za SDH Nová Dědina Martin Láník
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…Na prahu nové sezony v požárním sportu…
I letos se od jara do podzimu Novodědinští hasiči věnují převážně požárnímu sportu
a reprezentují nejen sbor, ale také obec po celém kraji. Letošní rok se zúčastní
Středomoravského poháru mládeže tým mladších žáků pod vedením Milana
Kovaříka. Tým dorostenců pod vedením Radka Přikryla bude běhat Zlínskou ligu
v kategorii dorost. Pravidelnými účastníky Podhostýnské hasičské ligy pak budou dva
týmy mužů. Mužské „áčko“ se bude pokoušet přiblížit se co nejblíže medailovému
umístění a vylepšit tak loňské nelichotivé třinácté místo a nové poskládané „béčko“
bude zejména ze začátků sbírat zkušenosti z těchto těžkých závodů. Níže naleznete
rozpis PHL 2015:
23.5. Rychlov
30.5. Ludslavice
20.6. Rymice
5.7. Tučapy
18.7. Karolín + Extraliga ČR v požárním útoku
19.7. Nová Dědina od 13:30 hod.
25.7. Roštění
1.8. Zahnašovice
8.8. Podhradní Lhota
15.8. Nětčice
22.8. Loukov
30.8. Vítonice
5.9. Pravčice
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Zprávy a pozvánky z Kvasic
Rekonstrukce školy a její zateplování úspěšně pokračují
Od 1. dubna probíhají práce v kotelně školy
a na budově již velmi intenzivně. Byl
zprovozněn nový plynový kotel na ohřev teplé
vody pro potřeby kuchyně i samotné školy,
který bude rovněž sloužit jako záložní zdroj
dodávky tepla. Samotná kotelna prochází řadou
změn, které v konečné fázi povedou k tomu, že
vytápění budov prostřednictvím dřevěných
peletek či štěpků bude zcela automatizováno
a bude odpovídat nejpřísnějším normám
ochrany životního prostředí. Snad i její provoz
bude v konečné fázi levnější, než tomu bylo dosud. Pravidelné kontrolní dny za
účasti stavebního dozoru, starosty obce, ředitele školy a stavbyvedoucího vedou
k tomu, že případné drobné nedostatky jsou odstraňovány již v počáteční fázi, aby
vše probíhalo zcela v souladu s projektovou dokumentací a požadavky státních
orgánů na přidělení dotace.

Snad se i barevné řešení samotné budovy školy, až se projeví v plné kráse, bude
líbit nejen žákům, ale i široké veřejnosti.

OZNÁMENÍ – Stavební ruch bude ve škole panovat i o prázdninách
Vedení školy se rozhodlo opravit v pavilonu F již zastaralé sociální zařízení pro žáky
2. stupně základní školy. Ve výběrovém řízení zvítězila firma HARKO, která tuto
rekonstrukci provede v termínu od 1. července do 24. srpna. Během stavebních
úprav bude provedena výměna stávající kanalizace a rozvodů vody, nevyhovující
sanitární zařízení bude nahrazeno zcela novým, stejně jako příčky, kachličky
a dlažba. Náklady za provedené práce budou hrazeny z ušetřených finančních
prostředků z rozpočtu školy.
Mgr. Ladislav Škrabal, ředitel školy
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Oslava Dne dětí v kvasické škole
Na pátek 29. 5. připravili žáci 9. ročníku pro
menší děti z 1. stupně řadu soutěží
v samotných
prostorách
školy.
Žáci
z 2. stupně se svými třídními učiteli měli svůj
vlastní program, každá třída totiž vyrazila za
slunečného počasí do přírody a tam se
společně věnovali rozličné zájmové činnosti.
Všichni tak oslavili svůj svátek velmi
příjemně.
Mgr. Ladislav Škrabal, ředitel školy

Okresní kolo soutěže Mladý cyklista
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 proběhl v Kroměříži na DDH další ročník dopravní soutěže
Mladý cyklista. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Nejprve si děti vyzkoušely své
znalosti z oblasti silničních předpisů formou písemného testu. Teoretické znalosti si
pak všichni vyzkoušeli i prakticky pod přísným dohledem Policie ČR. Součástí
soutěžního dopoledne bylo i úspěšné zvládnutí obtížné zkoušky z oblasti
zdravovědy. V závěru celé soutěže se pak konala jízda zručnosti, při níž děti
zdolávaly nelehké překážky.
Náročné
soutěže
se
zúčastnila
i Základní škola Kvasice, kterou
reprezentovali čtyři žáčci 4. ročníku –
Nikola Švecová, Tereza Marešová,
Jakub Hartl a Jan Polášek z Nové
Dědiny. Z celkového počtu 9 škol se
umístili na krásném 4. místě. Děti si
odnesly spousty nových zážitků
a zkušeností.
Už teď se všichni zúčastnění těší na
další ročník.
Za reprezentaci naší školy jim patří
velké poděkování.
Lenka Janošková vychovatelka ŠD

Srdečně vás zveme na

FARNÍ DEN
28. 6. 2015 od 14 hodin
setkáme se na farní zahradě ve Kvasicích
pohoštění a program pro děti zajištěno
vemte s sebou dobrou náladu
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Noc kostelů 2015
V pátek 29. 5. 2015 se konala již tradiční celostátní akce "Noc kostelů", která chce
přiblížit široké veřejnosti víru, křesťanství, církev a která probíhala současně v České
republice, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Nizozemí a Estonsku.
Již po šesté se do této akce zapojila i Římskokatolická farnost Kvasice.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie a Sv.
Jana Nepomuckého byl zahájen program
v 17:00 mší svatou, kterou sloužil místní
duchovní správce farnosti P. Petr Klimeš.
Protože v měsíci květnu vzdáváme úctu
Panně Marii, po mši svaté následovala
májová pobožnost. Poté pan farář udělil
všem přítomným svátostné požehnání.

V 18:30 naše uši i srdce potěšila svým
zpěvem "dětská schólička", děti naší
farnosti zazpívaly křesťanské písně za
hudebního doprovodu kytar.
Pak si připravila pro milovníky vážné hudby
varhanní koncert Anna Šebestíková. Po
koncertech již následovala prohlídka
kostela s odborným výkladem, který
návštěvníkům podal pan Ing. Pavel Ševčík.
Ti také mohli vystoupat do obou kostelních
věží a rozhlédnout se po okolí Kvasic. Pro
návštěvníky byl otevřen "Boží hrob"
a sakristie, kde byla připravena výstava
Biblí a "Liturgický rok", která informovala
o svátečních
dnech
slavených
v křesťanském prostředí v průběhu celého
roku. Ve 22 hodin zazněl chvalozpěv Te
Deum (Tebe, Bože, chválíme) a P. Petr
Klimeš pronesl závěrečnou prosebnou
modlitbu s požehnáním.
Od 17:00 do 21:00 byly otevřeny i brány
hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Poutavý výklad o historii Kvasic si
připravil pan Řehůřek. Návštěvníci měli
možnost
si
zakoupit
náboženskou
literaturu a předměty (obrázky, růžence,
kříže, apod.).
Tento rok uplynulo 275 let od posvěcení
kvasického chrámu. K tomuto výročí je
uspořádaná výstava v muzeu Kvasic, ta
byla pro návštěvníky zpřístupněna v čase
17:00 - 21:00.
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Závěrem chci poděkovat návštěvníkům, že našli cestu k otevřeným branám našich
kostelů, a dále patří dík všem ochotným dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravou
i realizací programu, s pohoštěním, s úklidem a výzdobou chrámů.
Marie Gazdošová

275 let od konsekrace farního kostela v Kvasicích
Kostel je postaven v jednoduchém barokním stylu a je považován za jednu
z nejpozoruhodnějších staveb moravského venkova. Joachim Adam Rottal, majitel
kvasického panství vč. Nové Dědiny, kterou založil jeho předchůdce, Jan Rottal, si ke
stavbě kostela vybral zkušeného stavitele Tomáše Sturmera (Sturm). Kostel je
zasvěcený Nanebevzetí Panně Marii a sv. Janu
Nepomuckému. Stavba chrámu byla zahájena
v roce 1730. K jeho vysvěcení došlo 17. července
v roce 1740. K vysvěcení kostela byl přizván
tehdejší olomoucký biskup hr. Arnoš Jakub
Lichtenstein (později arcibiskup) a svědčí o této
události 12 konsekračních věnečků zdobící stěny
kostela. Na vnitřní výzdobě kostela se podíleli
významní sochaři a malíři českého baroka - Jan Jiří
Schauberger, Václav Vavřinec Reiner, Ignác
Viktorin Raab aj. Sochy u hlavního oltáře znázorňují rodiče Panny Marie, sv. Annou
a sv. Joachima. Vpravo na bočním oltáři je sv. Klára a sv. František de Paula.
Naproti stojí sv. Florián a sv. Barbora. Sochy Božské srdce Páně, Panna Marie
Lurdská, sv. Terezie Ježíškova a sv. Tadeáš jsou z pozdější doby, darovaly je jako
projev vděčnosti k Bohu farníci. Výjev nanebevzetí Panny Marie se odehrává v horní
polovině obrazu nad hlavním oltářem, dole kráčí do chrámu sv. Jan Nepomucký,
v malém měřítku je na obraze znázorněna jeho mučednická smrt, vhození těla
světce z Karlova mostu do Vltavy. Další dva obrazy, na bočních oltářích znázorňuji
sv. Františka z Assisi, jak přijímá stigmata od Ježíše Krista, který se mu zjevuje
v podobě okřídleného Serafa doprovázeného
anděly, na Monte Alverno. Obraz sv. Rodiny
znázorňuje malého Ježíška sedícího na klíně
své matky, Panny Marie, sv. Josefa a sv.
Joachima. Ne v každém kostele se mohou
pochlubit
honosným
Božím
hrobem
s křížovou cestou, který bývá zpřístupněn
veřejnosti o Velikonocích. V roce 1734 byly
již na hotové věže vytaženy zvony. Původně
barokní okna nad bočními oltáři byla v
květnu 1945 při vyhození mostu přes řeku
Moravu ustupující německou armádou
zničena. V roce 1951 byla nahrazena
malovanými okny z novoborského skla, s
malbou dvojice světců v každém okně, sv.
Petra a sv. Pavla a sv. Cyrila a Metoděje.
Dojímavá je pověst o masivní truhle stojící
majestátně v sakristii, jejíž víko mělo srazit
vaz posledního syna Rottala. V září roku
1740 byla z Říma dopravena do Kvasic
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rakev s ostatky mučedníka Inocence. Obrazy znázorňující 14 zastavení Křížové
cesty na zdích kostela byly pořízeny o něco později, v roce 1775. Za administrování
děkana Josefa Pikny, v letech 1972-1974, prošel kostel rozsáhlými vnitřními i
venkovní úpravami. Zub času opět hryže vzácné památky kostela, který vyžaduje
mnohamilionovou rekonstrukci. Zakladatel kostela odpočívá v hlavní kryptě kostela,
zemřel zasažen mozkovou mrtvicí v kvasickém zámku v září roku 1746, ve věku 38
let. Jeho smrtí vyhynul rod Rottalů po mužské linii. Další zajímavosti se můžete
dozvědět v Muzeu Kvasice, kde je část expedice věnována na počest výročí
konsekrace kostela a 21. června 2015 v 18 hod, se bude konat v kostele koncert
Moravských madrigalistů. Těšíme se na vaši návštěvu.
Květa Koutňáková

Kvasické tradice
Dnes je tato tradice obdivována na Slovácku, kde stále přetrvává. Byly však doby,
kdy i v Kvasických se hanácká chasa těšívala na Svatodušní svátky a připravovala
se na jízdu nebo honění králů.
Zvyk pochází z 15. století a má připomínat útěk Matyáše Korvína, v ženském
přestrojení, před Jiřím z Poděbrad.
Jízda králů začínala na Svatodušní svátky v pondělí po hrubé mši svaté. Králem
býval předem vybraný hoch ve věku kolem 15 let, mladý Hanák přestrojený za
Hanačku. Triumfoval na opentleném koni, většinou bílé barvy, ruce založeny v bok,
v ústech růži, aby nemluvil.
Kolem měl komonstvo, po svém boku dva ochránce s tasenými šavlemi, na
vystrojených vraných nebo hnědých koních. Průvod byl různě velikým podle počtu
chlapců v obci a uzavíral ho „ocásek“, který jel na olysané herce a na sobě měl
oblečený obrácený vydřený kožíšek. Za zpěvu a halasu objížděli městečko a žádali
výslužku. Po skončení jízdy městečkem zajeli i do okolních dědin, určitě nevynechali
ani Novou Dědinu. Tam se však mnohdy střetli s jinou skupinou a nastala rvačka.
Poražená strana musela svého krále vydat vítězné a vykoupit ho bečkou piva. Svou
jízdu nakonec skončili v hospodě nebo v rodině krále, kde je čekala zasloužená
hostina. Honění se nekonalo každoročně, předpokládalo to totiž sehnat dostatek
zdatných mladých mužů a to se vždy v Kvasicích nepodařilo a tak došlo k jeho
zániku.
Z knihy Navlékání korálků - Květa Koutňáková

Evidenční číslo: MK ČR E 17514, vydává: Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21.
Vychází čtvrtletně 150 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá: Roman Polášek,
starosta obce; odpovědný redaktor: Petr Krč, Jarmila Bochezová, telefon:
608 305 175, e-mail: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20.8.2015.

- 31 -

Podvedli devadesátiletou stařenku
UHERSKOHRADIŠŤSKO: Důvěřivá stařenka předala třicet tisíc korun podvodníkovi.
Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé vybírají
právě seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a proto uvítají
jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé
legendy, jen aby se dostali do přízně seniorů a hlavně k jejich penězům.
O tom, jak byla podvedena falešnou vnučkou, včera policistům vyprávěla devadesátiletá
stařenka z Uherského Hradiště. Minulý týden ve středu ráno 3. června, jí v bytě zazvonil
telefon. Na druhé straně se ozval ženský hlas a stařenku oslovil “babičko“. Stařenka myslela,
že jí volá vnučka, proto se zeptala “to jsi ty, Alenko?“ Žena v telefonu samozřejmě potvrdila
své jméno a začala s již v mnoha případech omílanou větou: “Babi, chci si koupit auto, na
které je teď sleva a potřebuji půjčit peníze. Kolik máš?“ V dobré víře jí stařenka řekla, že má
u sebe třicet tisíc korun. Žena jí odpověděla, že to bude stačit a že asi za hodinu pro peníze
přijde její kamarád. Stařenka chtěla oproti vydaným penězům nějaký doklad, ale žena ji
odbyla tím, že je to dobrý kamarád a doklad nemá vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten
den odpoledne jí peníze vrátí.
Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil muž, kterého vpustila dovnitř. Muž se s ní nijak
nevybavoval, vzal třicet tisíc korun a z bytu odešel. Důvěřivá stařenka čekala celé odpoledne
na to, až jí někdo přinese peníze vrátit. To se ale nestalo a s přibývajícími hodinami nabývala
přesvědčení, že byla podvedena. Poté zavolala své vnučce, která samozřejmě o ničem
nevěděla. Stařenka ovšem o této záležitosti nikomu neřekla a svěřila se až po týdnu své
dceři. Pak se rozhodla celou věc oznámit a to zejména z toho důvodu: “aby obdobným
způsobem nebyla podvedena jiná osoba“. Prozatím neznámému pachateli, který je
podezřelý z trestného činu podvod a porušování domovní svobody, hrozí až dvouleté vězení.
I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před touto trestnou činností,
dochází k ní poměrně často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že dodržíme základní pravidla
bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, případně volat na linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze
10. června 2015, por. Bc. Milena Šabatová
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