OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2015

Úvod
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou již minulostí, děti zasedly opět do školních lavic, skončila taky doba
dovolených a začal nám čas sklizně a příprava na zimní období. Léto nám přineslo
vlnu horkých dní a tak jsme možná všichni rádi, že už je tu podzim a s ním
i chladnější počasí. Teď, když se nám krátí den, si snad najdete čas, abychom Vás
seznámili ve třetím čísle Obecního zpravodaje s činností obecního zastupitelstva
i o dalších událostech, nejenom v naší obci.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ červenec 2015
Hlavním bodem červencového zasedání bylo dokončení zateplení mateřské školky
a výměny oken a dveří. Protože se ke mně dostávají různé zprávy, proč se školka
zatepluje takovou tloušťkou polystyrenu, a jestli je to vůbec potřeba, nebo proč se do
ní pořád „vráží“ peníze, pokusím se ještě jednou vysvětlit, jak to s mateřskou školkou
od začátku bylo. Už v roce 2008 se OZ rozhodlo zpracovat investiční záměr celkové
obnovy mateřské školky. Tento záměr vycházel z místního programu obnovy
vesnice, ke kterému se mohli vyjádřit všichni občané obce formou ankety, a většina
občanů souhlasila. V roce 2009 byl zpracován projekt s rozpočtem na celkovou
obnovu školky za cca deset milionů korun. V té době se počítalo s tím, že finanční
prostředky se zajistí ze státního rozpočtu na veřejně prospěšné projekty konkrétních
žadatelů v rámci tzv. „porcování medvěda“. Tato možnost vzápětí padla a OZ hledalo
další možnosti, jak celkovou rekonstrukci uskutečnit. Proto se z původního projektu
vytvořily jednotlivé etapy, abychom mohli postupně školku obnovit. Zpracovávaly se
projekty na zateplení a výměnu oken, nebo jenom zateplení obvodového pláště, či
opravy havarijního stavu střechy, opravy hygienického zařízení a taky rekonstrukce
vnitřních prostor školky. O finanční prostředky jsme žádali z různých dotačních titulů,
ať už to byl program Zelená úsporám, Operační program životního prostředí, Statní
zemědělský intervenční fond, Program obnovy venkova. Některé žádosti jsme
podávali i opakovaně. Někdy jsme byli úspěšní, někdy méně, ale pořád bylo hlavní
prioritou školku opravit.
Tak se stalo, že v roce 2010 byl zpracován projekt na zateplení obvodového pláště,
výměnu oken a dveří typu Euro, zateplení střechy kotelny a taktéž výměnu dveří
a oken. Žádost byla podána do nově vytvořeného programu Zelená úsporám, na
zateplení veřejných budov. Z důvodu vyčerpání prostředků v programu Zelená
úsporám byl náš projekt zařazen do tzv. zásobníku dotací a v loňském roce byla
naše dotace úspěšně registrována.
Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že každá dotace má velmi přísná pravidla, která
musíme splnit. K zateplení je potřeba doložit aktualizovanou projektovou
dokumentaci, energetický audit, který zpracovává autorizovaný inženýr a spoustu
dalších náležitostí. V energetickém auditu je stanovena tloušťka zateplení,
vypočítána částka úspory energií za pět let, snížení emisí CO2, parametry oken
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a dveří a další nezbytné specifické údaje. Proto není absolutně možné si dělat
v projektu, co bychom chtěli my, ale je nutné se striktně držet auditu
a projektu, jinak může dojít ke korekci přiznané dotace.
Protože administrovat dotaci po pěti letech je opravdu náročné, muselo OZ přistoupit
k některým rozpočtovým změnám, abychom akci dotáhli do konce. Původní rozpočet
dotace (z r. 2010) neodpovídal skutečnosti - současnému stavu objektu, po
rekonstrukcích provedených v době mezi podáním žádosti o dotaci a schválením
dotace. OZ přistoupilo k navýšení částky na dofinancování zateplení obvodového
pláště kotelny a výměny oken a dveří, nebo ozdobných prvků na fasádě školky.
A protože se jednalo o navýšení víceprací o více jak deset procent, musela se
zpracovat zadávací dokumentace, aktualizovat energetický audit a připravit další
výběrové řízení pro podání nabídek. Výběrovým řízením byla pověřena společnost
LM Engineering. Byly osloveny tři firmy k podání nabídek a do výběrového řízení se
přihlásila jediná firma a to Rovina, a. s. Hulín, která vícepráce realizovala.
Osobně si myslím, že ačkoliv na zateplení školky budou panovat různé názory, je
třeba připomenout, že je to jediná historická budova v naší obci a určitě si zaslouží
pozornost. Téměř všude, nejenom v okolních obcích, září školy i školky novotou
a nevidím důvod, proč by to nemělo být i v naší obci. Musím taky zdůraznit, že
v právě probíhajícím dotačním období je výše dotace na zateplení budov stanovena
jenom na čtyřicet procent a šedesát procent musí žadatel zaplatit ze svého, nebo
prostřednictvím zvýhodněného úvěru. U této dotace z minulého dotačního období
(2007 – 2013), pokud se dodrží všechny podmínky, máme přislíbeno až 90%.

Zasedání OZ srpen 2015
V srpnu se OZ sešlo kvůli schválení kupní smlouvy s vítězným uchazečem veřejné
zakázky a to společností I-TEC Czech, spol. s r.o. na akci „Dovybavení sběrného
dvora“. Celková cena za kompletní dodávku je 1.647.899,-Kč včetně DPH. Jak už
jsem Vás dříve informoval, jedná se o dodávku malého svozového vozidla
s dostavbou hákového natahovače na kontejner, dále čtyři kusy kontejnerů a drtiče
větví. Cílem dotace je zkvalitnění nakládání v oblasti biologicky rozložitelných
odpadů. V současné době je zboží dodáno a vyřizují se všechny náležitosti dotace,
dále přihlášení vozidla, zaškolení obsluhy apod. Jakmile bude vše dokončeno,
stanoví OZ provozní řád, jak bude vše fungovat. Celková podpora přiznané dotace je
stanovena na 1.499.334,-Kč a vlastní zdroje obce jsou 166.593,-Kč. K těmto výdajům
musíme samozřejmě připočítat neuznatelné náklady obce na výběrové řízení
zakázky, zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu.
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Zasedání OZ září 2015
Z důvodu dvou investičních akcí v letošním roce, schválilo OZ přijetí krátkodobého
překlenovacího úvěru od České spořitelny, ve výši dva miliony korun. Vedla nás
k tomu skutečnost, že u některých dotací je nutnost nejdříve vyrovnat pohledávky
(zateplení MŠ), se zhotovitelem a teprve potom může žádat obec o proplacení
dotace. V tomto případě by obec neměla dostatečné vlastní finanční prostředky, aby
obě akce ufinancovala. Překlenovací úvěr bude splacen z přiznané dotace.
OZ se v zářijovém zasedání také zabývalo žádostí společnosti Elektra s. r. o. Firma
Elektra nabídla obci zpevnění místní komunikace od hřbitova k fotovoltaické
elektrárně. Firma má předběžný záměr výstavby menší výrobny dílů pro
automobilový průmysl v areálu elektrárny a také možnost vytvoření několika
pracovních míst. Podle zaměření stávající cesty bylo zjištěno, že cesta vede jinudy,
než je uvedeno v katastrálních mapách. Majitelé okolních pozemků souhlasí se
zachováním stávající polohy cesty, ale protože jedna část komunikace sousedící
s obecním pozemkem, je v soukromém vlastnictví, firma Elektra požádala obec, aby
část pozemku (cca 100m2), odkoupila. OZ souhlasilo s odkoupením pozemku za
cenu 50,- Kč/m2, pokud bude majitel pozemku souhlasit.
OZ po projednání schválilo pořízení nového územního plánu Nová Dědina Městským
úřadem Kroměříž. Je to zatím první krok k novému územnímu plánu, protože
k územnímu plánu se budou vyjadřovat veškeré dotčené orgány a samozřejmě
i občané obce a majitelé pozemků.

Petice
Na tomto zasedání se projednávala i petice, kterou podepsala většina občanů naší
obce a která upozorňuje na skutečnost, že v naší obci není kvalitní pohostinství. OZ
se celou záležitostí intenzivně zabývá už od březnového zasedání. Už tam byla
vyčleněna částka 500.000,-Kč na rekonstrukci prodejny potravin a taky byla na
webových stránkách obce spuštěna anketa, jestli by byl o hospůdku vůbec zájem.
Prodejna je nově plánována z výdejny obědů (bývalé masny), a příručního skladu. To
byl první krok k tomu, abychom mohli zhotovit i plánovanou hospůdku ze současné
prodejny. Bylo také schváleno zpracování projektové dokumentace a posléze
zažádáno o stavební povolení. Stavební povolení jsme získali ve druhém týdnu
měsíce září a OZ schválilo, že pokud zůstanou volné finance v letošním roce, budou
na hospůdku využity. Je třeba si ovšem uvědomit, že obec hospodaří s určitými
finančními prostředky a že nelze vyčerpat rozpočet do nuly. Obec musí zabezpečit
jak chod mateřské školy, veřejného osvětlení, autobusové dopravy, chod
samosprávy, likvidaci odpadů apod.

Informace
Projekt zasíťování pozemků v lokalitě Kostelík
Obec Nová Dědina připomíná všem, kdo má zájem o stavební parcely, že je možné
si zažádat na obecním úřadě. V současné době probíhá zpracovávání projektové
dokumentace. Podle počtu zájemců se bude odvíjet i cena zasíťovaných pozemků.
První etapa počítá se zasíťováním 10 – 12 domků.
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Volně pobíhající psi
Obecní úřad opět upozorňuje občany na platnost Obecně závazné vyhlášky, která
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nová Dědina.
Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle vyhlášky:
všechny místní komunikace, chodníky, komunikace III. třídy přes obec, hřiště,
čekárny na zastávkách autobusové dopravy, prostory před veřejnými budovami
v obci, tj. budova školy, sokolovny, obecního úřadu a prodejny potravin.

Plánované akce
Zábava se skupinou Street69 – 17. 10. 2015 v sokolovně, pořádá SDH Nová Dědina
Lampionový průvod – 30. 10. 2015, pořádají rodiče dětí ve spolupráci s Obcí Nová
Dědina.
Svatomartinské hody – 14. 11. 2015 v sokolovně, pořádá TJ Nová Dědina,
nohejbalový klub.

Kontejner na textil Nadace Sova
Vážení spoluobčané,
většina z nás zaznamenala, že se v naší obci u sokolovny objevil kontejner na textil
Nadace Sova. Nemám nic proti žádné nadaci, ovšem způsob, jakým tato nadace
umístila kontejner v naší obci, se mi vůbec nelíbí. Obec o kontejner vůbec nežádala
a nebyla o umístění tohoto kontejneru informována. Vím, že tato možnost odkládání
textilu občanům může vyhovovat, ale na druhou stranu není možné, aby si každá
nadace dělala, co chce, bez vědomí obce. Upozorňoval jsem nadaci na tuto
skutečnost, bohužel bez odpovědi. Nechci se pouštět do diskuzí, kam tento textil
směřuje, jestli do bazaru, nebo opravdu potřebným, ale máme dlouhodobě možnost
odevzdávat nepotřebné věci, ať už je to textil, hračky, nádobí apod., prostřednictvím
Diakonie Broumov, sociální družstvo. Tato možnost je minimálně jednou do roka
a myslíme si, že je to dostačující. Proto je možné, že tento kontejner odstavíme, do
doby, než Nadace Sova oficiálně osloví obec a dojedná podmínky řádného umístění.

Kotlíkové dotace, Zlínský kraj
Kotlíkové dotace OPŽP: Žádat lze o dotaci na výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním, který bude vyměněn za tepelné čerpadlo, kotel na pevná
paliva (automatické přikládání nebo ruční přikládání s akumulační nádrží), plynový
kondenzační kotel, solárně termické soustavy v kombinaci s výše uvedeným zdrojem
tepla a mikro - energetická opatření u rodinných domů, které nesplňují klasifikaci
náročnosti budovy úroveň C. Výše dotace 70-80% z maximální investované částky
150.000,- Kč. O dotaci lze žádat prostřednictvím programu Zlínského kraje, výzva
bude vyhlášena v listopadu 2015 a žádosti se budou přijímat začátkem r. 2016. Více
na http://www.kr-zlinsky.cz – Dotace a granty – Program výměny zdrojů tepla
v domácnostech. Program poběží do r. 2018 a na území Zlínského kraje by jeho
prostřednictvím mělo být vyměněno 1080 kotlů.
•
Žádat mohou majitelé rodinných domů, jejichž domy jsou vytápěny kotli na
pevná paliva.
•
Nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které
mají více jak 3 samostatné byty.
•
Dílčí projekt musí být realizován ve Zlínském kraji.
•
Nejsou vyčleněny žádné obce – podporován je celý Zlínský kraj.
Bližší informace poskytne obecní úřad Nová Dědina.
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Co s odpady na Nové Dědině, aneb sběrný dvůr
Odpadové hospodářství je řešeno a zajišťováno dle schválené Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2015. Svoz odpadu je v obci zabezpečován společností Biopas,
spol. s r.o. Kroměříž.
Domácnosti odkládají komunální odpad do vlastních popelnic, které jsou vyváženy
jednou za čtrnáct dní. Pro odložení většího množství odpadu slouží již od r. 2011
sběrný dvůr, jehož zřizovatelem je Obec Nová Dědina.
Co můžete na sběrný dvůr odevzdat?
Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků, dále zeminu a kamení. Ve sběrném dvoře je možné
odkládat také papír, kovy, sklo, plastové obaly, pneumatiky, velko-objemový odpad
a biologicky rozložitelný odpad.
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat také elektro-odpad (televizory, lednice,
domácí elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, baterie kromě olověných akumulátorů).
Odvoz nebezpečného odpadu je zajištěn firmou Biopas, spol. s r.o. Kroměříž.
Sběrný dvůr se nachází ve dvoře obecního úřadu a jeho provozní doba je:
středa

14 – 17 hodin

sobota

8 – 11 hodin

Pokud si nebudete přesto jisti, co můžete odevzdat, tak se obracejte přímo na
pracovníka ve sběrném dvoře.
Příspěvky: Roman Polášek

V letošním roce jsme si připomněli 600 let od upálení Mistra Jana Husa
1415 – 2015
Životopis
Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor
Mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u
Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme, většinou
jde pouze o legendy.
Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu,
kde získal v roce 1396 titul mistra svobodných
umění. V roce 1398 začal přednášet, zapsal se na
teologickou fakultu a nechal se vysvětit za kněze.
Jako učitel používal v psaném projevu hlavně latinu.
Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli v Praze.
Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary
bohatého panstva. Získal si tím obdiv široké vrstvy
pražské společnosti, od chudých lidí až po
královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší
názory, které oni nahlas vyslovit nesměli.
Husovým vzorem byl Viklef, jehož učení proniklo do
Čech koncem 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho
knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost.
Do doby, kdy měl Hus sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava IV.
a královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována. V roce 1408 se ale arcibiskup
postavil proti každému, kdo uznával Vikléfa a přikázal všem odevzdat jeho spisy.
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Čeští mistři i studenti odmítli poslušnost a spisy nevydali. Pražský arcibiskup dal
v roce 1410 spálit Vikléfovy spisy jako kacířské a na Husa uvalit kletbu.
Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní obřady. Nebral však papežův příkaz
vážně, odvolával se na Kristovo učení. Náklonnost krále a královny pro něj skončila.
Hus raději opustil Prahu a usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách a v roce
1414 na Krakovci. Zde kázal venkovskému lidu a psal česká díla.
Čechy znamenaly pro Husa bezpečí. Král Václav IV. ho nemohl vydat žádnému
soudu, protože by bylo české království nařčeno z kacířství. Nebezpečí ale přišlo od
koncilu, který zasedal v jihoněmecké Kostnici.
Císař Zikmund vyzval Husa, aby se omluvil za své kacířství, před církevním
koncilem. Žádal jeho podřízení se autoritě církve. Jakmile vstoupil Hus na půdu
církve, podléhal církevnímu právu a podle něj už byl předem odsouzen. V Kostnici
byl zatčen a uvězněn.
Hus věděl, že jako kněz - kacíř může dostat trest doživotního žaláře, pokud se
omluví, nebo bude upálen, pokud omluvu odmítne. Církev ho obvinila i z názorů,
které nikdy nehlásal. Ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a psychickém tlaku,
Hus neustoupil ze svých názorů a byl 6. července 1415 upálen na hranici před
hradbami Kostnice a to na místě, kam se zahrabávali koně. Kati Husův popel
vyhrabali a hodili ho do Rýna, aby z Husa, jako z kacíře, nic nezůstalo a ani jeho
příznivci nemohli uctívat jeho ostatky. Hus ale dobře věděl, že jeho smrt bude mít
v Čechách obrovský ohlas.
Rok po Husově smrti padl do spárů ohně také jeho věrný přítel, stoupenec reformy
Jeroným Pražský.
Husovo učení dalo vzniknout husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o proměnu
katolické církve. Zasloužil se vydání Dekretu kutnohorského, který podstatně zmenšil
význam německých mistrů. Husovi se také přiznává zásluha na reformě českého
pravopisu - začal jako první používat čárky. Byl prvním z našich spisovatelů, který
dbal na čistotu jazyka.
Díla Mistra Jana Husa:
O církvi (De ecclesia, 1413) - latinský spis, ve kterém Hus zveřejňuje názory na
poslání církve. Pokud podle něj nežije biskup ani papež v souladu se zásadami
křesťanství, namohou se pokládat za členy církve a nezaslouží si úctu.Toto dílo bylo
jedním z důvodů Husovi obžaloby.
Výklad viery, Desatera a Páteře (motlitby Věřím v Boha, Desatero a Otčenáš,
1412) - Husův výklad motliteb. Líčí v něm zkázu mravů u duchovenstva. Zastává
názor, že pravý křesťan má pro pravdu bojovat. Hus se zde nevyhýbá ani kritice
vlastní osoby. Také vyzval pány, rytíře, měšťany a knížata, aby dbali na čistotu
mateřského jazyka.
Knížky o svatokupectví (1413) - nejkritičtější Husův spis, ve kterém odsuzuje
obsazování církve za úplatu. Kritizuje prakticky celou soudobou společnost a tvrdí,
že už vlastně neexistuje pravá církev, protože vládne Antikrist.
Postila, tj. výklad svatých čtení nedělních (post illa verba – po oněch slovech,
1413) - velký soubor kázání. Toto Husovo dílo má velký kulturně-historický význam,
zobrazuje soudobý život lidí.
Po celé ČR probíhaly během celého letošního roku různé vzpomínkové a kulturní
akce k tomuto výročí.
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Společenská kronika
Jubilanti: červenec – září 2015
ČERVENEC
Dohnálková Libuše

15. července

93 let

SRPEN
Polášek Roman
Vavříková Marie

2. srpna
24. srpna

50 let
92 let

ZÁŘÍ
Láníková Anna
3. září
90 let
Kolomazník Miroslav
18. září
70 let
Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Mateřská škola - rozloučení s předškoláky
Poslední den školního roku 2014/2015, tj. 30. červen, se mj. nesl i ve znamení
rozloučení se předškolních dětí s Mateřskou školou v Nové Dědině. Děti si pro své
rodiče připravili pásmo básniček i písniček, které se ve školce naučily. Tím všem
chtěli dokázat, že jsou již plně připraveni na nástup do „Základní školy”. Všichni se již
velice těší! Ať už je to Maxík Gabrhelík, Maruška Pálková, Peťa Dědek či Eliška
Jurášková. Z rukou paní ředitelky z MŠ dostaly děti spoustu dárků a také knížku,
kterou si již brzy budou moci sami přečíst. Od pana starosty obce dostaly děti nové
školní pouzdro. Přejeme jim i ostatním dětem v nadcházejícím školním roce hodně
úspěchů a také i pěkných známek. Ať se Vám všem ve škole daří!
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Vítáme prázdniny
„Sportem ku zdraví“ – heslo, které nás doprovázelo na Dětskou olympiádu na
Karolín. Kde jsme se, jako každý rok, procvičili v běhu, hodu a skoku do dálky. Po
ohromujícím výkonu nám řádně vyhládlo a tak přišla vhod svačinka a jak jinak než
v podobě chutně opečeného špekáčku. A již tradičně nám sportovní den zpříjemnili
policisté, kteří nám předvedli ukázku aktivní obrany proti nebezpečnému pachateli
a šikovné kousky policejních psů. Na dětský den jsme se vydali do nedalekých
Kvasic. Na zahradě mateřské školy byla přichystána spousta zajímavých úkolů. Po
splnění všech disciplín děti dostaly zmrzlinu, která nás příjemně ochladila. Počasí ve
Kvasicích bylo tropické, proto jsme se o pár dní později jeli ochladit na zámek
v Kroměříži do Sala terreny, kde si pro nás připravili pohádku „O čarodějnici Xíxáře“.
A jak to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem a vše dopadlo dobře. Pohádka
se nastěhovala také k nám do dědiny.
Mateřské školy Karolín a Kvasice nás navštívily, aby se přesvědčily, že to není žádná
legrace. Čekala na ně spousta úkolů, které doprovázely pohádkové postavy.
Poskládat dračí puzzle, nakrmit draka klobásami, aby si nepochutnal na nějakém
dítku, proplavat tunelem u námořníků a poskládat duhu Duhové víle, to dá velkou
práci. Ale co když musíme poznat písničky a „hlášky“ z pohádek? Ani toho jsme se
nezalekli. Mance a Rumcajsovi pomoci posbírat šišky, princezně navléct vlásky
a ozdobit ji korálky. Pak jen proběhnout koňský slalom, najít poklad a za odměnu nás
všechny čekala projížďka na voze, který byl tažen koňmi pana Čevory. Chceme
velmi poděkovat všem, kteří nám pomohli zrealizovat Pohádkovou dědinu.
Nejen v pohádkách jsou možné zázraky. I u nás na zahradě se poslední školní dny
stal zázrak. Vrátili jsme se zpět do minulosti a uspořádali „Cestu do pravěku“. Naši
„neandrtálci“ si společně s rodiči vyzkoušeli život v pravěku. Šití kůže, tvorba z hlíny,
udržování ohně, malování na jeskyní zeď a hledání mamuta v puzzle byla pro děti
hračka. A protože máme zdatné lovce, nebyl problém ulovit medvěda, ani nakrmit
šavlozubého tygra. Když se děti nazdobily vlastnoručně vyrobenými náhrdelníky, tak
šly nasbírat trochu plodů a projít si pravěkou galerii ukrývající pár nesmyslů, které do
pravěké doby nepatřily. Vyhladovělí „neandrtálci“ si pochutnali na mamutích
špekáčcích.
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Závěr školního roku patřil našim nejstarším. Vyzkoušeli jsme, jak máme připravené
děti do školy. Za necelé tři dny si předškoláci připravili pár básniček a písniček, které
předvedli rodičům. Na památku si ze školky odnesli knihu a od obecního úřadu
dostalo každé dítko krásný penál. Společně s předškoláky jsme se rozloučili také
s uplynulým školním rokem. Prázdninový provoz mateřské školy byl omezen
z důvodu plánované rekonstrukce podlahového topení v druhé části herny. Do nově
zateplené a sluníčkem rozzářené školky, jsme uvítali spoustu nových dětských tváří.
A na zadní stěně školky máme pro děti schované překvapení. Pozorný občan jistě
tuší, kdo nás hlídá, když jsme s dětmi na zahradě.
Děti a zaměstnanci mateřské školy

-9-

- 10 -

- 11 -

Pivomil
Když jsem poprvé slyšel toto slovo, hned jsem si ho zamiloval. Toto krásné slovo by
mělo nahradit slovo pivař. Pivomil naproti tomu je cítit dávnými časy, kdy ještě
panovala zlatá doba štamgastů, krásný hostinský život, jeho kultura, magická místa,
kde se pilo pivo, zaháněla se žízeň, zapíjel se chutný pokrm a povznášel duch. Kde
se ta kultura ztratila? Kde jsou ti pravověrní štamgasti se svým vždy řádně
označeným stolem? Kde se ztratil hostinský život našich dědečků? Těžko říct.
Zřejmě proto, že hospody nyní vlastní nebo si pronajímají lidi, kteří se pouze ženou
za ziskem, bez znalosti oboru a lásky k němu. Hospody rostly jako houby po dešti
a někdy jsem měl pocit, že je víc hospod jak hostů v nich. Mezi stoly nyní pobíhají
(nebo se spíš plouží) mladé číšnice a číšníci, kteří tuto práci vzali proto, že zrovna
nic jiného nebylo k mání, a je to jen jejich jakási přestupná stanice. Jak obrovský
rozdíl uvidíte, když vás obslouží číšník ze staré školy, který mezi stoly pivomilů
obešel snad zeměkouli. Chybí mi v hospodách držáky s čerstvými novinami, chybí mi
číšník v černých kalhotách a bílé košili (někdy totiž nejde rozeznat číšník od hosta),
chybí mi prostě ta atmosféra pohody a klidu. I ty porcelánové tácky mi chybí. Asi je to
věkem, kdy už se mi život zklidnil a začíná mě válcovat průmyslová a kulturní
revoluce, které nerozumím, nicméně vím, že to tak musí být. A tak se ohlížím okolo
sebe, jestli někde neuvidím tradiční hospodu se stolem plným štamgastů – pivomilů.
Zatím bezúspěšně. A tak třeba mě potká štěstí a na Nové Dědině taková hospoda
někdy vznikne. Nálevna s amatérským personálem nemá smysl, ta pivomily
nepřitáhne.
Šťastnou ruku a zdravý rozum při jejím vzniku přeje Petr Redl

Pranostiky
1.
2.
3.

Jasné dny na Matouše, v zimě vítr silně kouše.
Je-li říjen sněžný a studený, přijde dlouhá a chladná zima.
Když dlouho listí napadne, tuhá zima se přikrade.

Citáty
1.

Přítel je člověk, který zná melodii Tvého srdce, který Ti ji předzpívá,
když ji zapomeneš.
Albert Einstein

2.

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.
Marcus Tullius Cicero

3.

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.
Seneca

Historický kalendář
30. září 1452 byla vytištěna první kniha na světě – německý knihtiskař
Johannes Gutenberg vytiskl latinskou Bibli nákladem 180 kusů.
28. října 1918 byl v Praze vyhlášen samostatný československý stát.
1. listopadu 1945 proběhla československá měnová reforma, která měla za
úkol snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu.
Lenka Rybenská
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Úspěch na mezinárodní výtvarné soutěži
Běžná listovní zásilka jednoho pátečního poledne přinesla nečekanou zprávu. Jejím
adresátem byl Jakub Gazdoš, kterému obsah dopisu oznamoval vítězství ve
výtvarné soutěži „Krásná jako kvítka je ta země...“. Překvapený ze zprávy byl nejen
sám Jakub, protože už na soutěž pozapomněl, ale především ostatní rodina, která
neměla o jeho účasti v soutěži ani tušení.
Pro letošní 25. ročník soutěže bylo vyhlášeno téma Moje město a své práce zaslali
žáci základních škol z 11 zemí světa, z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy,
Lotyšska, Běloruska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska a USA. Jakub se
do soutěže zapojil prostřednictvím Arcibiskupského gymnázia, kde studuje. Ke
ztvárnění si vybral událost kvasické pouti a zvolil techniku linorytu. Je pozoruhodné,
že Jakub zvítězil ve své kategorii 13 – 15 let v konkurenci dalších 417 prací. Tato
kategorie
byla
v
soutěži
tou
nejpočetnější. Celkově bylo do soutěže
zasláno 1482 prací.
Prvenství na soutěži doprovázelo
pozvání na slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže. To se uskutečnilo
4. 9. 2015 v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově, kam se Jakub
i s rodiči vypravil. Při slavnostním
vyhlášení výsledků kromě samotného
ocenění mladých výtvarníků proběhla
také vernisáž výstavy nejzdařilejších
prací soutěže. Hosty této události byli
mimo jiné i dva členové z hudební
skupiny Kryštof, která přebrala záštitu
nad letošním ročníkem soutěže.
Gratuluji Jakubovi za celou rodinu
k jeho úspěchu na této soutěži.
Terezie Zapletalová

Sport
Mladší žáci z Nové Dědiny soutěžili na domácí půdě
Soutěž mladých hasičů přilákala dne 27. 6. 2015 na místní hasičské hřïště řadu
závodníků i fanoušků požárního sportu. I když nás, pořadatele, zneklidňovala
předpověď počasí, nakonec se podařilo po úvodní přeháňce soutěž přibližně v půl
třetí odstartovat a vydržet až do jejího ukončení bez dalšího deště.
Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků. Ze 7 soutěžních týmů v kategorii
mladších žáků vybojovala nejvyšší ocenění tato družstva:
1.
2.
3.

Rymice A, s časem 16,42 s
Ludslavice, s časem 16,73 s
Nová Dědina A, s časem 17,45 s

V kategorii starších žáků z celkového počtu 9 zúčastněných týmů obsadily první
příčku Pravčice s bezkonkurenčním časem 12,26 s. S nimi se na stupně vítězů
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postavila družstva se Zářičí (16,76 s) a s téměř totožným výsledkem 16,77 s starší
žáci z Míškovic.
Velká pochvala patří našim nejmenším závodníkům, kteří v letošní sezóně bodují
nejen doma, ale i v konkurenci na dalších soutěžích. Celkového shrnutí jejich
úspěchů sezóny se však dočkáme až po jejím ukončení, tzn. v dalším čísle
zpravodaje.
Za SDH Nová Dědina, Terezie Zapletalová

Soutěž Podhostýnské hasičské ligy opět po roce na Nové Dědině
Neděle 19. 7. 2015, to byl letošní termín soutěže v požárním útoku v kategorii mužů
a žen. Soutěž byla zařazena do seriálu soutěží Podhostýnské hasičské ligy. Oproti
předchozím létům doprovázelo soutěž víkendové posezení v hospůdce na hřišti.
Každý, kdo sem od pátečního večera do nedělního odpoledne zavítal, měl příležitost
pobavit se s přáteli či dle své chuti vybírat z nabídky jídla, alko i nealko nápojů. Pro
ty, které trápily tropické letní teploty, jež v tomto termínu zrovna panovaly, byl
připraven k osvěžení také bazén.
Na soutěž se rozhodlo přijet poměřit své síly s ostatními týmy přibližně 300
závodníků ve 31 týmech mužů a 12 týmech žen. Jako by u nás již bylo zvykem,
kromě soupeřů museli závodníci zabojovat také s nepříznivými povětrnostními
podmínkami. Uspět na domácí půdě se bohužel nepodařilo ani jednomu z našich
mužstev. Naše „A“ dokončilo svůj útok v čase 20,36 s a vybojovalo si tak 12. příčku.
Nová Dědina „B“ získala až 21. místo za svůj čas 23,66 s. Mezi šampióny soutěže
v mužské kategorii se zařadily tyto týmy:
1.
2.
3.

Ludslavice, okres Kroměříž, s časem 17,99 s
Špičky, okres Přerov, za čas 18,35 s
Pravčice, okres Kroměříž, s časem 18,58 s
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V ženské kategorii se na stupně vítězů postavily:
1.
2.
3.

Pravčice, okres Kroměříž, s časem 18,11 s
Rymice, okres Kroměříž, s časem 18,49 s
Zahnašovice, okres Kroměříž, 19,09 s

Letošní ročník soutěže byl výjimečný tím, že jsme byli poctěni vzácnou návštěvou
dobrovolného hasičského sboru z Nové Dediny ze Slovenska. Naši slovenští přátelé
nemuseli překonat nejen vzdálenost 230 km, ale také obavy z odlišných parametrů
disciplíny požárního útoku, než na jaké jsou zvyklí z domova. Svého soutěžního
pokusu se však chopili s vervou a podařilo se jim dokonce i několik týmů porazit.
Doufáme, že se nám podaří udržet s nimi kontakt a někdy zase na oplátku vyrazit za
nimi na Slovensko.
Za SDH Nová Dědina Terezie Zapletalová

Fotbalový turnaj v Nové Dědině
V sobotu 29. srpna 2015 se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil již tradiční
fotbalový turnaj O pohár starosty obce Nová Dědina. Letos se tohoto turnaje
zúčastnilo celkem 5 družstev. 3 družstva domácí: Firemani, FC Frodo proud
a Kobylky a 2 družstva ze sousedních vesnic a to Sulimov a Halenkovice.
Kolem 9:00 ráno se začali sjíždět týmy. Někteří se ihned vrhli na hřiště, aby se trochu
rozkopali a protáhli, jiní své fotbalové kvality nechtěli moc ukazovat a ponechali je ke
zhlédnutí až na první zápas, a někteří zahájili přípravu na zápas hned u šenku.
V 9:45 byl nástup družstev, na kterém byla upřesněna pravidla, a představen hlavní
rozhodčí pan Petr Vavřík st. První zápas byl stanoven na 10:00 a hrací doba
2x15 minut. Od této chvíle započal turnaj hracím systémem každý s každým, to
znamenalo, že každý tým odehrál 120 min, což za velice teplého počasí bylo,
obzvláště přes poledne, velmi náročné. Po celou dobu turnaje byl v provozu bufet
s vychlazeným pivem a také udírna s klobásou čí uzeným bokem.
Turnaj nakonec dopadl nejlépe pro kluky z Halenkovic, kteří zároveň obhájili loňské
vítězství a turnajem prošli bez jediné prohry a inkasovaného gólu. Druhé místo
obsadil tým Firemani s jednou prohrou právě proti vítězným Halenkovicím. Třetí
místo patřilo klukům ze Sulimova.
Po celou dobu turnaje probíhali i doplňkové soutěže, a to O nejlepšího střelce,
O nejlepšího golmana a také soutěž o nejpřesnější střelbu na bránu, která probíhala
na umělce za sokolovnou.
Nejlepší střelec – Ondra Kadlčák (Halenkovice)
Nejlepší golman – Josef Gabrhelík (Halenkovice)
Nejpřesnější střelba na bránu – Karel Strýc (Nová Dědina)
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Výsledková tabulka:
FC Frodo
Halenkovice Firemani Sulimov Kobylky proud
Body Skóre
Halenkovice

2:0

5:0

8:0

3:0

12

18:0

3:0

6:1

4:0

9

13:3

1:1

3:0

4

4:9

2:2

2

7:17

1

2:12

Firemani

0:2

Sulimov

0:5

0:3

Kobylky

0:8

1:6

1:1

FC Frodo
proud

0:3

0:4

0:3

2:2

Martin Láník

POZVÁNKA
V době adventní, přesněji v sobotu dne 12. prosince 2015 odpoledne, se
v místní sokolovně v Nové Dědině uskuteční předvánoční koncert. Na koncertu
vystoupí členové Mužského pěveckého sboru z Kněžpole. Přijďte si zaposlouchat,
nebo si i zazpívat, krásné vánoční melodie.
Všichni jste srdečně zváni.
Zastupitelstvo obce Nová Dědina

SDH Nová Dědina zve všechny občany na již tradiční setkání ve
vánoční atmosféře

ŽIVÉHO BETLÉMU,
které se uskuteční dne 22. 12. 2015.
Přesný čas a místo konání bude upřesněno později.
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Zprávy a pozvánky z Kvasic
Kotelna na biomasu
Díky aktivitě zřizovatele Základní školy Kvasice – Obci Kvasice – byla získána
finanční dotace na rekonstrukci kotelny a zateplení budovy školy. Od dubna tak
mohla nastoupit firma Rovina, a.s., která ve výběrovém řízení zvítězila, aby
realizovala projekt s přechodem na biomasovou kotelnu. Zároveň se uskutečnily
práce na zateplení budovy. Většina stavebních prací probíhala za plného provozu
školy, bez jediného dne, kdy by učitelé a žáci museli svou vzdělávací či zájmovou
činnost přerušit.
Samotná kotelna byla od základu přestavěna, zastaralé plynové kotle, které již
dosloužily, byly odstraněny a prostory byly soustavně připravovány na instalaci dvou
výkonných zařízení na spalování peletek (drobných válečků z lisovaného tvrdého
dřeva). Dle požadavků investora, jež byly do projektu zapracovány, bylo nezbytné
zvolit takový postup, aby byly splněny požadavky Ministerstva pro životní prostředí
pro snížení emisí vypouštěných spalováním do ovzduší a celkovou úsporu finančních
prostředků při výrobě tepla a ohřevu teplé vody. V rámci přípravných prací tak byly
vybudovány nové rozvody, provedena elektroinstalace, vyměněny odpady, dlažby
i výměníky teplé užitkové vody.
13. července 2015 tak mohl být spuštěn zkušební provoz kotelny a proškolena
samotná obsluha automaticky řízených kotlů. Zařízení funguje naprosto samostatně,
bez nutných zásahů lidských rukou. Vše je řízeno počítačem, včetně přísunu paliva
do kotlů. Jedinou povinností obsluhy je provádění pravidelné kontroly řídící jednotky,
udržování bezprašného a čistého prostředí v samotné kotelně a jednou za tři dny
vynesení minimálního množství popela, který spalováním biomasy vznikl.
Věřím, že samotný chod kotelny bude naprosto bezproblémový a škola tak ušetří
nemalé finanční prostředky, které bude moci využít v budoucnu pro dokončení
realizace letos započatého projektu obnovy sociálních zařízení pro žáky.
Mgr. Ladislav Škrabal, ředitel školy
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Po prázdninách stojíme opět na prahu dalšího školního roku
Úterkem 1. září nastal po extrémně teplých prázdninách pro žáky Základní školy
v Kvasicích nový školní rok, stejně jako pro 16 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny,
6 správních zaměstnanců a 4 pracovnice školní kuchyně. V řadách pedagogických
pracovníků nedošlo tentokrát k výraznějším změnám, ke své práci se po prázdninách
vracejí všichni, kromě paní učitelky Herzové, s níž byl ukončen pracovní poměr pro
nadbytečnost vzhledem k tomu, že z ekonomických důvodů musely být spojeny dvě
třídy třetího ročníku.
Řadou na pohled patrných změn prošla zvenčí i uvnitř i samotná budova školy. Už
během závěrečných měsíců loňského školního roku v samotné škole i v jejím okolí
probíhal čilý pracovní ruch, kdy pracovníci firmy Rovina, a.s. Hulín realizovali za
plného provozu projekční plány rozsáhlé rekonstrukce kotelny a zateplení budov
školy. Po mnoha letech má tak škola i jiný vzhled, klasická brizolitová šeď 80. let byla
nahrazena živějšími a oku jistě lahodícími pastelovými barvami. Z finančních
prostředků dlouhodobě a cíleně spořených z běžného rozpočtu školy zajistilo vedení
školy
první
fázi
rozsáhlých
rekonstrukcí sociálních zařízení. Na
základě zpracované projektové
dokumentace prováděla během
prázdnin
firma
HARKO,
s.r.o.,Trávník, jež zvítězila ve
vypsaném
výběrovém
řízení,
rozsáhlou výměnu odpadů, dlažeb,
obkladů i samotného sanitárního
zařízení pro žáky 2. stupně. Snad
se zmodernizované prostředí všem,
kteří ho budou používat, bude líbit.
Oběma firmám patří velké uznání
za opravdu kvalitně odvedenou
práci.
Je mou povinností i letos touto cestou poděkovat všem zaměstnancům školy za práci
v uplynulém školním roce. Bez jejich svědomitého přístupu k plnění úkolů by se totiž
nemohly uskutečnit všechny plánované akce. Slova díků patří i zřizovateli – obci
Kvasice – za péči, kterou škole poskytuje.
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Přejme si, aby i nadcházející školní rok byl z hlediska efektivity vzdělávací práce pro
nás všechny rokem úspěšným, rokem splněných přání a předsevzetí. Realizace
všech představ žáků i rodičů závisí však především na jejich zodpovědném přístupu
k povinnostem, jež jsou na všechny v souvislosti s výukou a domácí přípravou
kladeny.
Na prahu nového školního roku, pro mou zástupkyni i mě samotného toho
posledního před odchodem na zasloužený odpočinek, chci popřát všem žákům,
pedagogickým pracovníkům i správním zaměstnancům, aby i tento rok byl pro ně
rokem, k němuž se budou nejen oni ve svých vzpomínkách vracet.
Mgr. Ladislav Škrabal, ředitel školy

Moravští madrigalisté v Kvasicích
V podvečer 21. června 2015 se nesly kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Nepomuckého v Kvasicích lahodné zpěvy členů pěveckého tělesa Moravských
madrigalistů z Kroměříže, kteří byli pozváni Mariánsko-Alžbětinským společenstvím
Obce Kvasice na počest 275. výročí od konsekrace kostela.
S členy souboru jsme prožili nejen krásný podvečer v kostele, kde byli odměněni po
zásluze potleskem přítomných, kteří si nenechali ujít tuto vzácnou příležitost. Byli zde
hosté nejen z Kvasic, ale také z Kroměříže, Tlumačova, Pelhřimova aj. Rovněž
posezení ve Středisku sociální činnosti a duchovní kultury přítomné vzájemně
obohatilo. Mladý dirigent MgrA Jiří Kadavý byl plný optimismu a my se mohli
dozvědět nejen o práci v souboru, ale také se s námi rozdělil o radostnou rodinnou
událost, že očekává potomka.
MgA Jiří Kadavý (1993)
Již v průběhu studia na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži získal
mnohá ocenění na mezinárodních klavírních soutěžích. Úspěšně ukončil studia na
Vysoké škole múzických umění v Bratislavě obor hra na klavír a dirigování. Po
ukončení studia pracuje jako pedagog hlavního oboru hra na klavír na Konzervatoři
P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Dirigentem a uměleckým vedoucím Moravských
madrigalistů je od ledna 2015.
Ve sboru působí lidé různých profesí, a to nejen z Kroměříže. Jedná se nejen
o milovníky zpěvu, ale také obdařené pěveckým nadáním, neboť jinak by nemohli
v souboru, kde je kladen důraz na hlasovou výchovu jednotlivých členů, uspět. Za
svou téměř pětapadesátiletou historii se sbor může pochlubit více než 500 koncerty
a vystoupení, doma i v zahraničí. Německo je zemí, kam jsou zváni nejčastěji, v roce
2000 v této zemi účinkovali v Křesťanském pavilonu na celosvětové výstavě EXPO.
Získali mnohá ocenění.
Výtěžek z koncertu byl předán farnosti v Kvasicích na opravu kostela. Všem
děkujeme za podporu.
Za mariánsko-Alžbětinské společenství Květa Koutňáková
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Letní karneval
V neděli 30. 8. 2015 se konal letní karneval, který uspořádali dobrovolníci charity
Kvasice.
Pro děti byl připraven zajímavý program plný písní a her. Děti „hravě“ procestovaly
celý svět. Jejich cesta začala v Asii, kde přebíraly rýži od luštěnin, nosily čaj po
lžičkách, pak se zastavily na skok v Austrálii pozdravit klokany a překonat „klokaní
dráhu“, dále pokračovaly do Afriky, tam poznávaly podle pantomimy zvířata žijící
v této zemi, z Afriky se přesunuly do Evropy a připomněly si naše české
večerníčkové pohádky, odtud přes Grónsko s písní od Jarka Nohavici ukončily cestu
kolem světa v Americe u Indiánů a ještě navštívily Haiti, stát odkud pochází dívka
Augustave Linda, kterou podporujeme v rámci projektu „Adopce na dálku“ a díky
nám může navštěvovat školu a vzdělávat se.
Po dlouhém cestování nás čekal koncert netradičních nástrojů, který předvedl pan
Sklenář z Kvasic. Hrál na různé druhy akustických nástrojů z různých koutů světa. Po
skončení koncertu měly děti možnost samy si na nástroje zahrát.
Dále byla pro děti připravena tombola, střelba z luku, chůze na chůdách, malování na
obličej a bohaté občerstvení.
Děkuji všem, kdo se akce zúčastnili i těm kdo dobrovolně pomáhali s organizací celé
akce.
Marie Gazdošová, DiS. – koordinátorka Charity Kvasice
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Den charity
27. 9. v církevním kalendáři připadá na tento den svátek Svatého Vincence z Paula –
patrona a zakladatele charitního díla. V rámci připomínky tohoto svátku se konala
mše svatá v pátek 25. 9. 2015 od 18:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Kvasicích. Při této bohoslužbě jsme děkovali a prosili za činnost Charity. Půl hodiny
před začátkem mše svaté v 17:30 hodin jsme se i pomodlili modlitbu svatého
růžence.
Dobrovolná Charita Kvasice občanům Kvasic, Bělova, Nové Dědiny, Vrbky,
Sulimova, Karolína a Střížovic nabízí a provozuje tuto činnost:
·
zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
·
pomoc v domácnosti, pří péči o osobu blízkou
·
sociální poradenství
·
zajištění návštěvy kněze, jáhna, akolyty (duchovní rozhovor)
·
pořádá veřejné sbírky a dobročinné akce (Tříkrálová sbírka, Postní almužna,
„Adopce na dálku“), pomoc lidem v nouzi – poskytnutí finančních i jiných
prostředků
·
pořádá akce pro veřejnost, aktivity volného času pro děti a mládež
Marie Gazdošová, DiS. – koordinátorka Charity Kvasice

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. 11. 2015.
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SDH Nová Dědina pořádá

DRAKIÁDU
28. 10. 2015 od 14 hod.
na hasičském hřišti
na Nové Dědině.

Občerstvení zajištěno.
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Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na
7. ročník soutěže mladých hasičů

V uzlovací soutěži
V sobotu 28. 11. 2015 v 10:00 hodin
na sokolovně v Nové Dědině
Organizační podmínky soutěže:
Kategorie: pětičlenná družstva mladších a starších žáků,
jednotlivci mladší, starší, vedoucí MH
Rok narození
Kategorie mladší

2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Kategorie starší

2000, 2001, 2002, 2003,2004

Uzlová štafeta: lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici






Prezence týmů: 9:00 – 10:00
Nástup a porada vedoucích 10:00
Startovné 70,-Kč / družstvo, 30,-Kč / jednotlivec
Soutěž proběhne dle směrnice HRY PLAMEN s úpravami viz pravidla na druhé straně
Strava a občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vaši účast

Případné dotazy na tel:
776601625 – Láník Martin
608482673 – Milan Kovařík

www.sdh.novadedina.cz
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