OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2016

Ušatého zajíčka,
malovaná vajíčka,
přebohatou pomlázku,
ať je čas i na lásku,
také zdraví, pohodu,
a mějte vždy dobrou náladu.
Užijme si jarní svátky
a dívejme se na pohádky,
ať nám k tomu sluníčko hřeje,
krásné Velikonoce všem od srdce přeje
zastupitelstvo Obce Nová Dědina
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Úvod
Vážení spoluobčané, první číslo Obecního zpravodaje v letošním roce Vám opět
přináší zprávy o dění v naší obci za poslední tři měsíce a spoustu dalších jistě
zajímavých informací. Letošní zima proběhla vcelku mírně a dříve než začne ten
jarní shon, doufám, že si najdete čas začíst se do našeho zpravodaje. V letošním
roce nás čeká oslava, kdy si naše obec připomíná 360 let od svého založení. Proto
zde najdete i pozvánku na oslavy obce s předběžným programem.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ leden 2016
V lednu schválilo OZ vyřazení nepotřebného a nefunkčního drobného majetku obce.
Jedná se o majetek, který se už nepoužívá, jako je digitální fotoaparát, topidlo do
výdejny obědů, nebo je už poškozený a nefunkční (staré čerpadlo k topení do
obchodu, plechová skříň). ZO dále schválilo zápis z inventarizace o ukončení
inventarizace finančních prostředků, majetku, pohledávek, závazků, jmění a výsledku
hospodaření k 31. 12. 2015. ZO také schválilo uzavření smlouvy na odběr elektřiny
s firmou Amper Market na 1 rok a na odběr plynu s Pražskou plynárenskou pro
všechny stávající odběrná místa obce, taktéž na jeden rok.
S účinností novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ZO
schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu obce mezi Obcí Nová Dědina a SDH Nová Dědina ve výši 30.000,-Kč.
V diskuzi se debatovalo nad žádostí jednatele společnosti Elektra o odkoupení
pronajatého pozemku pod fotovoltaickou elektrárnou, Územním plánem obce
a připravovaných oslavách obce.

Zasedání OZ únor 2016
V únoru proběhly dvě zasedání OZ. Na prvním zasedání OZ schválilo výkaz
hospodaření MŠ Nová Dědina za rok 2015 s kladným výsledkem ve výši 7.534,Kč, převedení 2.534,01Kč do rezervního fondu a 5.000,-Kč do fondu odměn. Dále byl
schválen aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období
2016 – 2017. Cílem projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku je
zefektivnění systému sociálních služeb poskytovaných určitým skupinám obyvatel na
Otrokovicku. Spolu s Otrokovicemi se projektu účastní také okolní obce - Tlumačov,
Bělov, Oldřichovice, Halenkovice, Žlutava, Pohořelice, Komárov, Napajedla,
Spytihněv a Nová Dědina.
ZO dále schválilo návrh smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie
„Revitalizace středu obce Nová Dědina“ s MgA. Lukášem Vránou. Jedná se o studii
rekonstrukce hasičské nádrže a přilehlých prostorů. Smlouva zatím nebyla uzavřena.
Starosta informoval přítomné o zpracování znaleckého posudku – ocenění obecních
pozemků v areálu fotovoltaické elektrárny k případnému prodeji. Cena pozemku
stanovená znalcem je 37,-Kč/m2 , přičemž tržní cena byla stanovena v rozmezí 50 –
60 Kč/m2. Jedná se o pozemky o celkové výměře 12.145m2.
Na druhém zasedání OZ v únoru bylo hlavním bodem schválení zadání Územního
plánu a schválení podmínek k výběrovému řízení na zpracovatele Územního plánu.
K zadání Územního plánu se vyjádřili všechny dotčené orgány – např. KÚ ZK, MěÚ
KM, MŽP, MO, sousední obce, ŘSD, ŘS Zlínského kraje, Lesy ČR, správce uložení
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plynu, Moravské naftové doly, VaK, Čepro. Své žádosti a připomínky sdělili i občané
nejenom naší obce.
Starosta dále informoval o projektu na realizaci úpravy sokolovny v Nové Dědině.
Předložil cenové nabídky i návrh projektu. Bylo dohodnuto, že bude vypracován
pouze projekt na opravu střechy a zastřešení přísálí s možností využití dotace ze
Zlínského kraje.
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou stavebních prací pro plánovanou
obecní hospůdku. Rozpočet na stavební práce je cca 700.000,-Kč. K tomu ještě
musíme připočítat elektromontážní a instalatérské práce. Momentálně ale nemáme
dostatek volných finančních prostředků, abychom mohli práce zahájit. Pokusíme se
některé práce realizovat svépomocně a zkoumáme možnosti získání dotace na tuto
akci.
OZ schválilo zakoupení poukazu na pobyt pro 2 osoby ve Velkých Karlovicích
v hodnotě 1990,-Kč. Poukaz byl věnován SDH Nová Dědina na hasičský bál.

Zasedání OZ březen 2016
Na březnovém zasedání informoval starosta obce přítomné o výběrovém řízení na
zpracovatele Územního plánu. Byli osloveni tři projektanti, do vlastního výběrového
řízení se přihlásili projektanti čtyři. V zadávací dokumentaci byla stanovena kritéria
pro hodnocení nabídek a to nejnižší nabídková cena, termín lhůty zpracování
a záruční podmínky.
Nejvhodnější nabídku předložil p. Ing. Arch. Milan Krouman z Kroměříže. Cena je
115.000,-Kč včetně DPH, záruka je 4 roky a termín dodání je 12 týdnů. OZ schválilo
uzavření smlouvy s projektantem.
OZ zároveň schválilo podání žádosti o dotaci na Územní plán obce Nová Dědina
z Programu na podporu rozvoje venkova Zlínského kraje.
Dále byl představen projekt na zastavovací studii v lokalitě Kostelík od projektanta
p. Ing. Srněnského. OZ se dohodlo na konečné podobě umístění plánovaných domů,
kde se počítá s tím, že bude vystavěno maximálně deset domů a budou umístěny
kolem příjezdové komunikace. Vše bude ještě dle požadavků OZ upřesněno
a zakresleno.
Dalším bodem jednání bylo schválení podání žádosti o dotaci na renovaci sukovitého
kříže z Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu ze Zlínského kraje.
OZ projednalo a schválilo podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce, které budou následně zveřejněny na webových stránkách obce.
OZ schválilo znění smlouvy na hrobová místa. Jakmile budou nové smlouvy na
hrobová místa zpracovány, budeme je zasílat k podepsání všem nájemcům
hrobových míst.
Starosta informoval zastupitele o skutečnosti, že obec má stále zřízený účet ze
Státního fondu rozvoje bydlení pro poskytování nízkoúročených půjček. V minulosti
využívali tyto peníze naši občané k opravám svých domů. Na účtu je momentálně
30.000,-Kč, ale pokud by byl opět zájem o tyto půjčky, pokusíme se požádat o další
prostředky.
Proběhlo další jednání s jednatelem společnosti Elektra p. Václavem Stuchlíkem ml.
o koupi obecních pozemků, kde se nachází fotovoltaická elektrárna. Společnost
Elektra usiluje o rozšíření podnikatelského záměru ve stávající lokalitě. Na tento
záměr potřebuje finanční investice a podmínkou pro získání úvěru je ručení vlastní
technologií fotovoltaické elektrárny, která se ale nachází na pozemcích obce. Pro
získání úvěru ovšem společnost Elektra potřebuje, aby nemovitost byla ve vlastnictví
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žadatele o úvěr. ZO předneslo svůj návrh k případnému prodeji, ale jednatel
požadovanou částku 2.000.000,-Kč neakceptoval. Nicméně jednatel byl požádán,
aby svůj záměr o koupi a další využití této lokality, projednal na veřejném setkání
s občany.
OZ pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy s ÚP Kroměříž na vytvoření tří
pracovních míst na veřejně prospěšné práce.
Starosta informoval zastupitele o zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015, pověřeným pracovníkem Krajského úřadu Zlínského kraje. Kontrola se
provádí každý rok a je zaměřena na všechny činnosti obce. Kontrolují se pokladní
doklady, faktury, usnesení zastupitelstva, výsledky vlastních kontrol, záměry
o prodeji nebo pronájmu nemovitostí, smlouvy apod. Kontrola nezjistila žádné vážné
nedostatky.
Ve středu 16. března proběhlo setkání zastupitelů obce Bělov a Nové Dědiny na
odkališti Bělov, za účasti výrobního ředitele nového vlastníka teplárny Otrokovice.
Důvodem tohoto setkání bylo informování o průběhu prací na ekologickém uzavírání
odkaliště a o plánech na další využití této lokality i s ohledem na nový Územní plán
obce Nová Dědina. Současný majitel nemá zatím představu, jak by se tyto pozemky
měly po uzavření odkaliště využívat. Uzavření odkaliště je plánováno na rok 2020.
Nabízí se možnost, aby zde vznikla cyklostezka a plochy zeleně. Dále jsme
požadovali, abychom byli pravidelně seznamováni s výsledky měření prašnosti a byli
přizváni na pravidelné kontrolní dny na staveništi.

Další důležité informace
Vážení spoluobčané, jak jste si určitě všimli, pohybují se v současné době po obci
pracovníci katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Tito pracovníci provádějí měření
v obvodu našeho katastrálního území pro digitalizaci katastrální mapy. V souvislosti
s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo
zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně
nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případně jiné
chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců. Na
požádání vlastníků se zaměstnanci prokáží služebním průkazem. Termín ukončení
této činnosti je plánován v závislosti na počasí do 29. 4. 2016.
V minulých dnech byli osloveni někteří občané, aby poskytli informace o svých
studnách. Jedná se hlavně o zjištění výšky hladiny od povrchu a hloubky studny.
Zdůrazňuji, že tyto informace budou využity jenom pro plánovaný projekt
odkanalizování obce novou splaškovou kanalizací a budou zpracovány anonymně,
bez uvedení čísel popisných a osobních údajů.
V následujících dnech budou pověření pracovníci obce navštěvovat jednotlivé
domácnosti, aby zjistili údaje o domovních přípojkách ke kanalizaci. Proto Vás
všechny prosím, abyste byli maximálně vstřícní a tyto informace poskytli. Důvodem
je zjištění současného stavu a umístění jednotlivých domácích přípojek ke kanalizaci
a následné zpracování optimální trasy nové splaškové kanalizace. Obec má sice
možnost zjistit tyto informace i jinak, ale podstatně nákladnějším způsobem
Roman Polášek starosta obce
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Oznámení a informace
Co s odpady na Nové Dědině, aneb sběrný dvůr – další díl
SKLO - co patří a nepatří do zeleného kontejneru:
Do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové (láhve od vína, alkoholických
a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, zavařenin, zeleniny, apod.) a tabulové
sklo. Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor porcelán a keramika
nemají se sklem nic společného a nové sklo se z nich nedá vyrobit – patří do
směsného komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo!
Třídění a dotřiďování:
Ve svém okolí můžete narazit na kontejnery zelené barvy určené pro barevné i čiré
sklo. Pokud máte poblíž i kontejnery bílé barvy, patří do nich pouze čiré sklo. Na
speciálních automatických linkách vybavených optoelektrickými čidly, které jsou
umístěné většinou přímo ve sklárnách, se sklo z barevných kontejnerů zbaví
veškerých nežádoucích příměsí.
Recyklace:
Do výrobní směsi je možné přidávat až 80 procent střepů, což pro sklárny znamená
obrovské úspory energií a také náhradu původních surovin. Z roztavené hmoty je
možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou skla je, že ho lze
recyklovat neomezeně stále dokola.
Zajímavosti:
82 % skleněných obalů se v Česku recykluje a znovu použije.
76 tisíc kontejnerů na sklo je umístěno v České republice.
NÁPOJOVÝ KARTON
Do kontejneru, který je označován oranžovou nálepkou, lze vhodit obaly od mléka
a mléčných výrobků, džusů, vína a dalších potravin.
Do těchto kontejnerů však nepatří „měkké“ sáčky, například od kávy a různých
potravin v prášku. Nevhazujte ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů
a potravin. Nápojové kartony není třeba nijak zvlášť
vyplachovat, stačí je pouze řádně sešlápnout, aby se zmenšil
jejich objem.
Třídění a dotřiďování:
Na mnoha místech se nápojové kartony sbírají společně
s jiným tříděným odpadem (plastem nebo papírem), příslušné
nádoby jsou označeny speciální oranžovou nálepkou.
Nápojový karton se pak z takové směsí odebírá při následném
dotřídění plastu nebo papíru.
Recyklace:
Nápojové kartony zpracovávají hlavně papírny, protože obsahují vysoce kvalitní
papírová vlákna. Kartony se rozmixují ve vodní lázni a pak použijí na výrobu nových
papírových výrobků. Druhou možností recyklace je výroba stavebních a izolačních
desek. Nápojové kartony se rozdrtí, vyperou, usuší a pak se lisují do speciálních
stavebních desek, které slouží jako alternativa k sádrokartonu.
Zajímavosti:
9,2 milionu obyvatel žije v obcích, kde je možné třídit nápojové kartony.
Více než 3 000 tun nápojových kartonů vytřídí Češi ročně.
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Kovy
Kovové plechovky, traverzy, rámy jízdních kol a kočárků, plechy, kryty, výrobky ze
slitin kovů (dural, mosaz, bronz, apod.) se odkládají na sběrné dvory nebo do
speciálních nádob.
Zajímavosti:
95 % energie se ušetří při výrobě hliníkové plechovky z recyklátu.
1 100 kg železné rudy se ušetří díky recyklaci jedné tuny oceli.
Bio-odpad
Rostlinné zbytky z kuchyně, např. slupky od brambor, zelenina, ovoce, také čajové
sáčky či kávová sedlina, tráva, listí, ořezy stromů ze zahrad, to vše patří do hnědého
kontejneru na bio-odpad. Pokud jej občané nemají k dispozici, pak se tohoto odpadu
mohou zbavit na sběrném dvoře v Nové Dědině nebo v komunitní kompostárně.
Částečně je možné tuto problematiku řešit i pořízením kompostérů pro jednotlivé
domácnosti.
Vysloužilá elektrozařízení
Vysloužilé lednice, televizory, počítače, vysavače, drobné spotřebiče jako telefony,
kalkulačky, žehličky, fény, elektrické hračky se odevzdávají do sběrných dvorů nebo
prodejen elektra. Drobná zařízení lze odkládat do červených kontejnerů. Výbojky
a zářivky pak mohou občané odkládat do speciálních boxů na úřadech či sběrných
dvorech.
Baterie
Použité baterie a monočlánky se mohou odevzdávat do speciálních boxů, které se
nacházejí v prodejnách, kde mají baterie v sortimentu, na Obecním úřadě v Nové
Dědině či v obchodních centrech. Speciální vhozy jsou umístěné i na červených
kontejnerech na drobné elektro.
Textil
Do speciálních kontejnerů na textil patří staré obnošené oblečení a boty. Neměly by
však být špinavé nebo jinak znečištěné.
Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad, jako jsou rozpouštědla kyseliny, pesticidy, barvy, zářivky,
akumulátory, motorové oleje a podobně, odkládejte pouze ve sběrných dvorech. Lze
také využít mobilních svozů, které jsou v naší obci pravidelně 2 x do roka nastaveny.
Nepoužité a staré léky odevzdávejte do lékáren.
Objemný odpad
Nábytek, koberce, sutě, sanitární technika, stavební a jiný objemný odpad patří do
sběrných dvorů nebo je možné se ho zbavit při mobilních svozech.
Pokud si přesto stále ještě nebudete úplně jisti, co a kde přesně můžete odevzdat,
tak se obracejte přímo na pracovníka ve sběrném dvoře na Nové Dědině, který Vám
vždy rád a ochotně poradí.
Vážení spoluobčané,
nebuďme lhostejní k životnímu prostředí a nezapomínejme, že za nezákonné
odkládání odpadů je možné uložit sankce.
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Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích:
§ 47 písm. h) pokud občan neoprávněně založí skládku odpadu, nebo odkládá
odpady či odpadky mimo vyhrazená místa – hrozba pokuty až 50.000,- Kč
§ 47 b písm. d) pokud občan nedodržuje pořádek a čistotu na svém nebo
užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce – hrozba pokuty až 10.000,- Kč
uložení pokuty nezbavuje osobu, které byla pokuta uložena, povinnosti
odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí
řeší přestupková komise obce.
Dle zákona o odpadech
§ 69 odst. 1 zákona za odložení vyřazeného vozidla nebo elektrospotřebiče
v rozporu se zákonem – hrozba pokuty až 20.000,- Kč
sankce dle § 69 odst. 2 zákona pro občana
• pokud převezme odpad do svého vlastnictví
• pokud provádí nezákonnou přeshraniční přepravu
• soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá v místech, která nejsou
zákonem určena, nebo místa k těmto účelům pronajímá jiné osobě
řeší ČIŽP v rámci zákona č. 185/2001 Sb., hrozba sankce do 1.000.000,- Kč.
Další otázky i odpovědi na to, co do kontejnerů a pytlů s vytříděným odpadem
nepatří, naleznete i na webových stránkách obce – www.novadedina.cz.

Připomínáme občanům,
že poplatky za likvidaci odpadu,
poplatky za odvádění odpadních vod
a poplatky ze psů
jsou splatné jednorázově,
a to do konce měsíce dubna letošního roku.

Statistika počtu obyvatel obce – rekapitulace za rok 2015
muži

ženy

celkem

Počet narozených dětí

4

3

7

Počet úmrtí

2

2

4

Odstěhovali se z obce

3

11

14

Přistěhovali se do obce

9

4

13

Počet obyvatel k 1. 1. 2015

422

Počet obyvatel k 31. 12. 2015

424

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2015

41 let
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* Narozené děti

Zuzana POLÁŠKOVÁ

* 3. 1. 2015
Sandra KLIMEŠOVÁ

Michael PŠENKA

* 8. 4. 2015

David KRMENEC

Alexandr OLIVÍK

* 4. 3. 2015

* 28. 5. 2015

* 8. 6. 2015

Lukáš KLIMEK
Rozálie STELMACHOVÁ * 7. 7. 2015
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* 30. 6. 2015

† Zemřelí spoluobčané:
Marta HURDESOVÁ
Zdeňka UHERCOVÁ
Stanislav CHADIM
Miroslava PEŠOVÁ
Miroslav ROZSYPAL

† 15. 3. 2015
† 26. 3. 2015
† 18. 9. 2015
† 24. 10. 2015
† 21. 12. 2015

zemřela ve věku 66 let
zemřela ve věku nedožitých 87 let
zemřel ve věku 79 let
zemřela ve věku 78 let
zemřel ve věku 68 let

Příspěvky: Jarmila Bochezová
-9-

Zpráva o bezpečnostní situaci
ve služebním obvodu OO PČR Kroměříž v teritoriu obce Nová Dědina za rok 2015
V průběhu roku 2015 nebyl na teritoriu obce Nová Dědina spáchán žádný trestný čin.
V uplynulém roce bylo v obci Nová Dědina spácháno celkem 6 přestupků, z toho
4 přestupky v dopravě, 1 přestupek proti majetku a 1 proti občanskému soužití.
Stejně jako v minulých letech nedošlo v teritoriu obce k hromadnému narušení
veřejného pořádku během kulturních či sportovních akci a nedošlo ani k žádnému
rasově motivovanému trestnému činu.
Zpracoval: prap. Petr Kuneš, inspektor

Kultura
Velký dětský karneval na Nové Dědině
Sobota 13. 2. 2016 byla vyhrazena pro tradiční dětský karneval, který tento rok
neměl žádné téma a tak bylo jen na fantazii dětí a jejich rodičů, jakou masku zvolí.
Organizace karnevalu se opět ujal Nohejbalový klub a někteří rodiče dětí.
V krásně nazdobené Sokolovně, se sešly děti v různých maskách a po odstartování
karnevalu začal dvouhodinový maraton her a tanců.
Princezny, víly, trpaslíci, sportovci, čarodějnice, beruška, policista, šmoula, anděl
a další krásné masky plnili různé úkoly, z nichž jako první byl „vyzdobit si svého
rodiče“ z připravených rekvizit. Poté se děti stávaly mumiemi, zdolaly slalom kolem
židlí, prolézaly strachovým pytlem a pod lanem a splnily další úkoly. Po každé hře si
zatančily různé tanečky, některé známé, ale nechyběl ani nový tanec.

V polovině byla přestávka na malé občerstvení, které bylo pro děti připraveno od
organizátorů zdarma. Další občerstvení bylo zajištěno malým bufetem.
Na konci karnevalu dostal každý účastník karnevalu balíček s odměnou, ale jako
vždy byl také velký zájem o balónky z výzdoby Sokolovny.
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Doufáme, že se karneval líbil a všichni byli spokojení a věřím, že se děti mohou těšit
na příští „rej masek“.

Chtěla bych moc poděkovat dětem z MŠ Nová Dědina, všem a všem organizátorům
akce ať již z řad nohejbalistů nebo rodičů dětí, kteří pomohli s přípravou celé akce.
Jitka Polášková

Obec Nová Dědina si Vás dovoluje pozvat na:
„Oslavy 360. výročí založení obce Nová Dědina“
Akce se koná 30. dubna 2016 od 13 hod v místní sokolovně.
Předběžný program:
Sobota 30. 4. 2016
Kladení věnců
Výstava kronik
Námětové cvičení
Zábava – živá hudba a tombola

Neděle 1. 5. 2016
Vystoupení kouzelníka
Stavění máje

Po oba dva dny je občerstvení zajištěno.
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Živý betlém 2015
V dnešní době, kdy se v obchodech mění velikonoční zboží přímo za to vánoční
a vánoční stromečky zdobí obchoďáky pomalu již od konce léta, se mi méně a méně
daří ladit se na vlnu vánoc. A tak, když v každodenním spěchu dneška, vánoční
atmosféru nenavodí ani adventní věnce či pečení cukroví doma, přichází na řadu
ještě představení živého betlému.

Živý betlém si v naší obci secvičili členové sboru dobrovolných hasičů, který nakonec
22. 12. 2015 odehráli v kulisách betlémské krajiny připravených na místním
fotbalovém hřišti. Příběh narození Ježíška v chudičké stáji, kterého přišli přivítat
pastýři i vzácní králové, oficiálně ukončil ohňostroj, což však nebránilo tomu zůstat
na místě ještě chvíli, pozdravit se s ostatními, vyslovit jim vánoční přání a vytvořit
příjemné přátelské předvánoční setkání.
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Jako každý rok nás pořadatele potěšilo, kolik diváků naše představení přilákalo.
Taková návštěvnost je pro nás odměnou za čas i snahu věnovanou přípravě akce.
Také v rámci tohoto ročníku akce proběhl již pravidelný sběr hraček. Děkujeme
všem, kteří tuto myšlenku podpořili a nepotřebné hračky pro děti přinesli. Hračky byly
předány na dětském oddělení Kroměřížské nemocnice.
Za SDH Nová Dědina Terezie Zapletalová, Foto: Tomáš Petříček

Jak se plesalo s hasiči?
Je sobota 27. 2. 2016 a řada občanů nejen naší obce se večer chystá na místní
sokolovnu. A co tam? V plánu je přece již 3. hasičský ples.
Stoly na sále jsou nazdobeny, občerstvení, dobré vínko, slivovice i tombola jsou
připraveny a pořadatelé očekávají první hosty – pány i dámy ve svých společenských
oděvech. K tanci i poslechu večerem provádí živá hudba Charlie´s K band Ludvíka
Čihánka. Krátce po začátku plesu je na místě, aby starosta sboru dobrovolných
hasičů Milan Kovařík pronesl zahajující slovo a parket se zaplnil tančícími páry.
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V průběhu večera představují své taneční umění
taneční skupina TS Trick Junior ve stylu street
dance a taneční vystoupení s ukázkami
společenských tanců. I když dle programu
představuje vrchol večera losování tomboly, podle
bouřlivých ovací na sálu ji však předčilo
vystoupení novodědinských mažoretek – tedy
mužských členů SDH.

Zábava na plese je v plném proudu i po vylosování výherců cen tomboly, čemuž
neubírá ani pokročilá hodina, ani fakt, že se blíží plánované ukončení plesu. Proto
kapela přidává ještě další sérii a lidé pokračují ve svém veselení až do skutečného
konce plesu.
Z ohlasů můžeme 3. hasičských ples zhodnotit jako velmi vydařený, což se budeme
snažit zopakovat i v příštím ročníku. Již teď se těšíme, v jakém kostýmu nás za rok
překvapí při svém vystoupení pánové pořadatelé.

Za SDH Nová Dědina Terezie Zapletalová, Foto:Tomáš Petříček, Dominik Krejčíř
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Společenská kronika
Jubilanti: leden – březen 2016
LEDEN
Civáňová Irena

25. ledna

50 let

ÚNOR
Klimková Věra

26. února

60 let

BŘEZEN
--------------Všem jubilantům ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Tříkrálová sbírka
Na začátku ledna proběhla opět Tříkrálová sbírka pod
správou Charity ČR. Skupinky koledníků procházeli
naší obcí v sobotu 2. 1. 2016. Díky vaší štědrosti
a ochotě koledníků se podařilo vykoledovat 10.948,- Kč.
Výtěžek sbírky v okolních obcích:
Kvasice
51.947,- Kč
Bělov
7.465,- Kč
Střížovice
5.716,- Kč
Karolín
7.801,- Kč
Sulimov
6.494,- Kč
Vrbka
7.204,- Kč

Aneta Vavříková, Klára Vlčková, Daniel Gazdoš,
Jakub Dvouletý, Michal a Martin Malenovští
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Všem patří velký dík. Srdečně vám děkujeme. Pomáháme potřebným lidem v nouzi.
Velké poděkování patří samotným koledníkům a vedoucím skupinek za jejich ochotu
a čas.
koordinátorka Charity Kvasice Marie Gazdošová, DiS.

Kde se dočtete zajímavosti o okolí Nové Dědiny?
Sám autor této knihy p. PaedDr. Jiří Jilík uvádí:
“Vydejte se s námi na jihovýchodní Moravu na
hranici dvou národopisných regionů Hané
a Slovácka, které od sebe odděluje pohoří Chřiby.
Není sice rozsáhlé a navenek vypadá poklidně
a smírně, neboť četné dramatické příběhy vepsané
historií do jeho tváře dávno zastiňují stoleté bučiny.
Přitom stěží nalezneme v naší historické literatuře
častěji skloňované slovo než Velehrad, považovaný
od středověku až do počátku 20. století za hlavní
město Velkomoravské říše, sídlo moravských králů
i rezidenci soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje.
Avšak lidé vstupovali do těchto míst již za pravěku,
neboť podél řeky Moravy, jíž je pohoří strážcem,
vedla proslulá jantarová stezka. Pojďme se tedy
projít po valech výšinných hradisek na Holém kopci
či na Brdu, obdivujme zlatý solid byzantského císaře
Teofila nalezený na hoře sv. Klimenta, zapátrejme
ve zříceninách hradů Cimburku a stříleckého hradu po vstupu do podzemních
chodeb a v mohylovém poli na Tabarkách po zlaté rakvi krále Belly. Budeme-li
pozorní, možná zahlédneme na cimbuří hradu Buchlova řasnatý šat černé paní, která
ohlašovala tragickou událost v rodině majitelů, a v temném zákoutí jeskyně na
Budačině třpyt zbojnického pokladu.
Našimi průvodci Chřiby budou Jiří Jilík a Bořek Žižlavský, zakladatelé sdružení
zvaného Expedice Chřiby, jehož členové od roku 2002 dokumentují „paměť Chřibů“.
Jejich dlouhodobý novinový seriál o Chřibech získal v roce 2003 1. místo PRIX NON
PEREANT v prestižní novinářské soutěži Média na pomoc památkám.”
Pro čtenáře našeho zpravodaje dále uvádím malou ochutnávku z této knihy:
O zlaté rakvi krále Belly
K mohylníku na Tabarkách se vztahuje prastará pověst, kterou zaznamenal
kroměřížský spisovatel Jindřich Spáčil. Ten se jednou jako kluk schoval před
prudkou jarní bouří do jedné ze starých chalup na samotě Pod Podkoryty za
Novou Dědinou. Uvnitř seděl šedivý a vrásčitý dědeček, který se po chvíli
rozhovořil: “V časech Velké Moravy tu nedaleko byla dědina. Potom přišli
divocí Maďaři, rozbořili blízký staroslavný Velehrad, všechny chalupy zapálili
a lidi pobili. Maďaři táhli chřibskými horami po hradské cestě a tam někde
uprostřed hor jim náhle zemřel král jménem Bella. Jeho tělo uložili do zlaté,
pak měděné a nakonec železné rakve a na Tabarkách zakopali hluboko do
země”. A vzpomínal také na ohlas, který vykopávky vyvolaly: ”Doktor Wankel
uváděl, že jde o hroby z časů, kdy přišli na Moravu svatí Cyril a Metoděj. Plno
lidí se tam chodilo dívat. Jednou přihrčely kočáry a přijela kvasická vrchnost
se samotnou paní hraběnkou Lambergovou. Všichni věřili, že dojde k objevu
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zlaté rakve krále Belly. Nic podobného se však nenašlo, jenom samé kosti,
které Wankel balil do beden a jako cennosti odvážel k železné dráze do
Hulína a dále do olomouckého muzea. Na moji otázku ohledně zlaté rakve jen
mávl rukou. Dodnes ji nikdo nenašel, jen stará pověst zůstala.”
Více zajímavostí z okolí našeho kraje se můžete sami dočíst právě ve výše uvedené
knížce. Pan PaedDr. Jiří Jilík sám nabádá k přečtení této zajímavé publikace, neboť
jsou zde zaneseny “paměti – pro generace příští”. Naši předkové zde zanechali
vzkaz, a proto čtěme ty vzkazy našich předků...
Tato knižní publikace je mj. pro vás i k zapůjčení v místní knihovně v Nové Dědině.
Jarmila Bochezová

Mateřská škola Vás informuje:
Až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě?
Zima už se chýlí ke konci a my v mateřské škole jsme si ji maximálně užili. Přinesla
nám mezi stěny školy spoustu zážitků, kterými děti oslavily vánoční čas.

Vánoční vyrábění, na které jsme pozvali rodiče s dětmi v minulém příspěvku,
proběhlo ve slavnostním duchu. Rodiče s dětmi si vytvořili krásné ozdobné svíce,
které vykouzlily tu pravou vánoční atmosféru v každém obydlí. Vánoce a konec roku
jsme oslavili společnou vánoční besídkou, na kterou si děti připravily krátké pásmo
známých i neznámých písní a básní. Po oslňujícím vystoupení na děti čekala
spousta dárků a na rodiče malé občerstvení. Protože máme šikovné kuchaříky, tak
nechyběly klasické vánoční dobroty, jako jsou např. perníčky nebo linecké cukroví.
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Po vánočních prázdninách jsme opět přivítali děti v plné síle. V novém roce jsme se
s předškoláky zaměřili na přípravu k zápisu do první třídy. Aby děti byly připravené
na jednu z jejich prvních životních zkoušek, musely si procvičit všechny znalosti,
které se v mateřské škole za 3 roky naučily. A věřte, že toho není málo. V novém
školním roce nás opustí osm dětí, které se vydají dále na základní školu. A aby nás
také přibývalo, pořádáme 23. 3. 2016 zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2016/2017.
Nevyzpytatelné
počasí
nám
přineslo do mateřské školy bacily,
které ochromily velké množství
dětí. Naštěstí jsme toto období
překonali v krátkém čase a mohli
jsme se připravovat na maškarní
bál pro děti, kde jsme pomáhali
s výzdobou sálu. Klauny vystřídalo
v mateřské škole sluníčko a měsíc.
Tyto symboly pro noc a den dětem
přiblížily běžné činnosti, které jsou
s nimi spojeny a také základní
znalosti o naší zemi a vesmíru.
A protože nám venku kvetou první
sněženky, tak i v mateřské škole
pomaličku
probouzíme
jaro
a začínáme se připravovat na
blížící se Velikonoce. Již tradičně
pořádáme jarní vyrábění pro rodiče
s dětmi. A co budeme tvořit?
Nechte se překvapit. Věříme, že si
společně užijeme spoustu krásných „vyráběcích“ chvilek. Informace o aktuálních
akcích, termínech, zápisu a fotografie z mateřské školy naleznete na našich
webových stránkách www.msnovadedina.cz.
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Děti a zaměstnanci mateřské školy

Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSV Napajedla z.s. za rok 2015
týkající se mj. i občanů z Nové Dědiny
K 110. výročí založení Včelařského spolku v Napajedlích jsme vydali publikaci,
kterou máte všichni možnost shlédnout i v místní knihovně v Nové Dědině.
Deset posledních let mapuje tištěná část a předcházející léta jsou zaznamenána na
DVD nosiči, který je součástí nové publikace. I tuto brožurku jsme byli schopni vydat
za přispění a finanční podpory Obecních úřadů, v jejichž působnosti se odvíjí naše
včelařská činnost. Děkuji tímto za pomoc i spolupráci všem Obecním úřadům.

Výrobek mladých včelařů - krmítko pro ptáčky
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U příležitosti oslav 110 let založení spolku byli ocenění odznakem „Vzorný včelařský
pracovník Ladislav Žaludek „Vzorný včelař př. Jan Pavlík, Josef Filip, Ladislav Nikl,
Václav Kašpárek, Karel Janošek a Vladimír Stoklásek. Čestné uznání obdrželi
R. Šibl, Ladislav Šimoník, Antonín Válek, František Gregor, J. Vašina, J. Kašný,
M. Krátký, Z. Trvaj.
Jako již několik posledních let je důležitým úkolem všech nás včelařů boj se včelími
nemocemi. V průběhu roku 2015 jsme několikrát naše chovatele upozorňovali na
nebezpečí nákazy MVP a varroázy. MVP se rozšířil na celém území Zlínského
okresu, dá se říci, že všechna katastrální území zaznamenali výskyt MVP, a tím se
ocitly v ochranných pásmech. Činnost, chovatele včel se řídí vyhláškou SVS, která
ukládá povinnosti a nařízení dle kterých je každý chovatel povinen vykonávat svoji
činnost. Zdá se, a nechci to zakřiknout, že, nastala chvíle blýskání se na lepší časy
a MVP pomalu začíná ustupovat. Přísné nařízení SVS by tak přineslo užitek.
Bohužel se nám nevyhnula i skutečnost kdy někteří chovatelé v Oldřichovicích a na
Nové Dědině museli svá včelstva po zjištění MVP utratit a zlikvidovat zařízení,
doufám, že po uplynutí potřebné doby a vyrovnání se s touto nepříjemnou situací
znovu založí své chovy a naváží na svoji dlouholetou činnost.
Děkuji Obecním úřadům Halenkovice, Žlutava, Pohořelice, Komárov, Oldřichovice,
Nová Dědina, a Městu Napajedla za finanční podporu, kterou nám umožní tuto
záslužnou činnost.

Pečení velikonočního pečiva
Bilance a statistika: 1. 9. 2015 jsme v našem spolku registrovali: 96 včelařů a jeden
VKM. 79 včelařů se staralo o 708 včelstev a kroužek mládeže pečuje o 4 včelstva,
celkem tedy bylo připraveno zimovat 712 včelstev. 16 včelařů bylo v tomto čase bez
včelstev. V roce 2015 jsme vyprodukovali 11430,70 kg medu a 390 kg včelího vosku.
V roce 2015 jsme používali na léčení včelstev léčiva, která jsou schválena SVS
a nezanechávají ve včelstvech ani medu žádné nepovolené látky.
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Je potěšitelné, že stále více včelařů nabízí své produkty na trzích a akcích, které
probíhají v obcích při různých příležitostech. Zájemci z řad našich spoluobčanů mají
možnost nakoupit kvalitní a zdravotně nezávadné včelí produkty prodiskutovat jejich
používání a dozvědět se jak s nimi zacházet a tak přispívat k podpoře svého zdraví.
ZO ČSV Napajedla se také věnuje i práci s dětmi a vychovává si tak budoucí
generaci včelařů. V kroužku včelařů děti vyráběli např. krmítko pro ptáčky, pekli
velikonoční pečivo, či se zúčastnili soutěže Zlatá včela v Sazovicích. Je vidět, že
i tuto generaci práce se včeličkami zajímá.

Soutěž Zlatá včela v Sazovicích
Ladislav Žaludek, předseda ZO ČSV Napajedla z.s.

Významné osobnosti naší obce
Zdeněk Marčík, akademický malíř (* 1937 v Nové Dědině) - II. díl
Jak se rodilý novodědiňák dostal až do Francie?
Níže uvedený text napsal o panu Zdeňku Marčíkovi, akademický malíř p. Fr.
Oberfalcer, který od r. 1968 žije ve Francii, a je spolužák Zdeňka Marčíka z Vysoké
školy (VŠUMP) v Praze1:
“Úvodní slovo k výstavě Zdeňka a Jana Marčíkových:
Těžko si lze představit něco přirozenějšího než společnou výstavu Zdeňka a Jendy,
táty a syna, učitele a žáka – v tom nejužším smyslu slova. Dva malíři, dva projevy
tvárného myšlení dvou životů, ale těsně souvisejících.
Malíř Zdeněk Marčík je můj přítel již od studií na Vysoké škole Umělecko-průmyslové
v Praze v atelieru monumentální malby Profesora Aloise Fišárka v letech 1958 –
1963. Od roku 1989 jsme v pravidelném kontaktu nejen pracovním každé léto ve
Francii.
Předkládám Vám nyní pár slov o něm a o jeho práci - Zajímavá situace: Pravý
Moravan od Kroměříže představuje svou francouzskou malbu. Proč francouzskou?
Protože se jedná o francouzskou krajinu, kterou Zdeněk objevuje, poznává a prožívá,
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a která mu teprve od roku 1991 – tedy od jeho 54 let – poskytuje dávno vytouženou
možnost konfrontovat se právě s touto krajinou, ve které Paul Cézanne – Zdeňkův
velký vzor – realizoval to nejvýznamnější ze svého díla.
Vydal se tedy do jižní Francie a křížem krážem ji poctivě procestoval, aby
s nadšením téměř řeholním hledal a nalézal motivy, ve kterých skutečně realizoval
pokorně, na své úrovni a po svém to, co realizoval kdysi Cézanne, a to se stejným
zaujetím pro autentičnost. A to nám právě vždy na svých výstavách Zdeněk Marčík
předkládá k nahlédnutí. Od obrazu k obrazu neobjevujeme jenom motiv, který má
často konkrétní název, ale hlavně realitu malířskou, malbu jako takovou, v ideální
rovnováze s prvním pohledem na motiv. Nikdy nevystavuje na odiv svou zručnost,
rukopis, bezprostřednost a brilantní schopnost improvizovat gesto a volit velkoryse
a přesně barevné stupnice a harmonie, ačkoliv to všechno v jeho pastelech je!
Naopak, skromně nás zve vejít do obrazu a číst genezi jeho tvořivé myšlenky.
Volba techniky pastelu nám to dokonce umožňuje. Jeho transparence – protože není
roztíraný – nám dovolí opravdu vyčíst uchopení motivu, to, čím jej inspiroval, a pak
celý vývoj obrazu: Jeho kompozici, formální, ale ne komplikovaný záměr obsahu, to,
co má motiv nést a vyjádřit. Jeho poezii, to, co nás může z motivu unést dál a výš.
Nechá nás vychutnat barevnou harmonii protkanou kresbou, anebo jinde virtuózně
nasazenou, hravý rytmus tady a jinde zase výrazné akcenty vyvážené jemným
nádechem. Od obrazu k obrazu vnímáme také hmotnost a hutnost podání, jinde zase
jen nadhození, aby náš duch byl sympaticky povzbuzen k objevování a k dopovězení
poetické události, která se před našima očima odvíjí. O jeho obrazech přísloví říká,
“že jsou dobré, protože jsou začaté malířem a dokončené pohledem diváka...”.
Je třeba se zmínit i o tom, jak Zdeněk v přírodě pracuje. Když jede každý rok v létě
na pár měsíců se svým synem Janem nebo i s přáteli malovat do Francie, jedou
osobním vozem, doslova napěchovaným vším nezbytným pro celý ten čas pobytu,
práce a výstavy! Spí se pod širákem na zemi, při špatném počasí v autě. Čili bydlí, jí,
spí, žije a pracuje přímo u motivu nebo v těsné blízkosti, což mu umožňuje ponořit se
tak do motivu a tak ho prožívat, že pak není problém přemístit na chvíli stojan mimo
bezprostřední výhled na motiv, místa lepšího soustředění nebo nezbytného stínu či
závětří – mistrál by dokázal přivést k šílenství, atd. A také kvůli určitému odstupu,
aby malba nebyla jenom kopírováním přírody, která je přece tak mnohotvárná
a oslňující. Před jeho krajinou by nám nemělo uniknout vnímání světla v jeho práci!
Zdeněk je totiž jeden z těch malířů, kteří hledají a navýsost respektují světlo. Ne
světlo jenom ve smyslu osvětlení – které tvoří vlastní stíny vnesené, nýbrž ve smyslu
vyzařování vlastního světla obrazu.
Toto všechno, co Marčíkova malba obsahuje, vyžaduje ovšem určité soustředění
a čas, a také povědomí souvislosti s podstatným, jako s otázkou: “Proč malovat
a jaký je smysl života?“. A tu jsme přirozeně u otázky sociálně-kulturního charakteru:
Jaké má Zdeněk Marčík publikum? Má vůbec nějaké publikum? Ano, publikum má.
Není to jen publikum ovlivněné, je to především publikum francouzské, a to
z jednoduchého důvodu: nejenom samotná práce v plenéru, ale celá jeho výstavní
činnost je francouzská.
Od roku 1991 pravidleně vystavuje v galerii Madamme Jany Boxberger v Nant ve
Francii a má nejenom domácí klientelu, ale i zahraniční. Vystavoval v Grenoblu
v rámci Dnů Česko-francouzské kultury, několikrát v Martigues u Marseille,
v Tholonet, v Moulin de Cezanne u Aix en Provence, v Corbelin – kde byl hostem
muzea F. Guiguet i v La Tour du Pin v jihovýchodní Francii. Má i zajímavé
objednávky na obrazy např. ze Strasbourgu.
Každá výstava Zdeňka Marčíka otevře cestu širšímu a citlivému publiku v Čechách.
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Těchto pár řádek je vzkaz z Francie do Čech, vám, jeho přátelům, divákům. Zdeněk
by řekl “Tož, podívejte se”.
A posuďte sami:

Sport
Mladí hasiči
V krátkém článku Vás chci informovat o činnosti mladých hasičů ze začátku letošního
roku. S MH jsme se zúčastnili 2 uzlovacích soutěží a to v Pohořelicích
a v Mysločovicích.
První uzlovací soutěž se konala v Pohořelicích 24. ledna. Této soutěže jsme se
zúčastnili s družstvem starších žáků (ale složených s mladších a starších). S časem
65,74 jsme obsadili 11. místo. Mezi jednotlivci staršími nejlépe uzloval Patrik Kovařík
(32,34s - 30. místo) a Vavřík Jan (37,85s - 38. místo). Mezi mladšími to byli Milan
Kovařík (69,7s - 45. místo), Marie Pálková (79,91s - 48. místo) a Klárka Vlčková
(117,81s - 51. místo).
Další soutěží byla 20. února Mysločovická smyčka. V Mysločovicích jsme oproti
Pohořelicím byli se 3 týmy. Byly to 2 mladší a jeden starší tým. Mladší žáci obsadili
9. místo (76,84s) a 11. místo (86,46s). Starší žáci skončili na 5. místě s časem
39,19s. Mezi naše nejrychlejší patřil Ruda Korytář (47,14s - 40. místo) a Jakub
Dvouletý (51,95s - 45. místo). Za starší žáky nás nejlépe reprezentoval Jan Vavřík
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(27,48s - 27. místo) a Daniel Gazdoš (32,05s - 33. místo). Za vedoucí nás výborně
zastoupil Josef Chmelař (20,76s - 4. místo)
Další soutěž v uzlování, na kterou s MH pojedeme je 5. března na Žlutavě
a 27. března v Čelčicích. Videa ze závodů naleznete na http://sdh.novadedina.cz/.

Ostatky
Tradiční vodění medvěda letos připadlo na 6. února. Již od ranních hodin jste mohli
slyšet troubení rohů nebo zvuk harmoniky. Letos se nás sešlo opravdu hodně
a v průvodu jste mohli spatřit tradiční masky jako medvěd, policista, hasič,
harmonikář, myslivec nebo kominík. Ale také například Pata a Mata, pošťáka Ondru,
trestance s krásnou dozorkyní, pravěk v podání mladých hasičů nebo také geišu či
hororovou postavu Jigsaw.

Letošní výdělek byl věnován na pomoc pro boj s rakovinou bratrovi Ondřeji Horákovi
z SDH Kostelany.
za SDH Nová Dědina Martin Láník

Poděkování
Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří
dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými zlatou medailí
v roce 2015 je i náš spoluobčan p. Petr Waloszek. Velmi mě těší, že můžu touto
cestou ocenit tento hluboce lidský postoj a poděkovat mu za bezpříspěvkové
dárcovství i za všechny spoluobčany.
Roman Polášek
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Zprávy a pozvánky z Kvasic
Základní škola Kvasice informuje:
V pondělí 15. 2. 2016 žáci 6. třídy navštívili Zahradnictví Kohout v Kvasicích.

Dozvěděli se od majitelů této rodinné firmy spoustu zajímavostí a získali informace
o tom, co takové podnikání obnáší. Kolik práce okolo rostlinek je, že mimo jiné je
nutné umět i dobře počítat, mít znalosti o všech novinkách v oboru a taky mít
trpělivost i zručnost. Některé informace uplatnili děvčata a kluci při tvorbě vlastních
slovních příkladů v matematice a své poznatky rovněž promítli do slohové práce
v jazyce českém. Manželům Kohoutovým moc děkujeme za zpestření výuky
a získání spousty nových, praktických poznatků.
Mgr. Kateřina Jeřábková a žáci 6. třídy ZŠ Kvasice

Okresní kolo ve šplhu ZŠ
Ve středu 24. 2. 2016 se osm žáků ze základní školy v Kvasicích zúčastnilo
okresního kola ve šplhu na tyči. Každý závodník výšku 4,5 metru absolvoval celkem
třikrát, našplhal tedy celkem 13,5 metru, což je určitě velmi slušný výkon.
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A kdo se pustil do boje s časem i soupeři? V dívčím družstvu to byly Kristýna
Gazdová, Daniela Klapilová, Dominika Kubíčková a Kateřina Šibíková. Chlapci
bojovali ve složení Štěpán Duda, Radek Pospíšil, David Skácel Pavel Štanglica.
I když se naši závodníci neumístili na medailových pozicích, určitě si zaslouží obdiv
i poděkování za reprezentaci školy.
Mgr. Kateřina Jeřábková

Nenávist je tam, kde není úcta k člověku
Nenávist je tam, kde není úcta k člověku je název článku, v Týdeníku Kroměříž,
ročník 14, číslo 50, rok 2015, Lindy Sigmundové o P. Gűntheru Ecklbauerovi, OMI,
katolickém knězi. Jsou to slova, kterými nás oslovuje. P. G. Ecklbauer působil i ve
farnosti v Kvasicích, v letech 1992-1994. Pochází z Rakouska, z Linze. Netajil se tím,
že jeho touhou bylo stát se misionářem. A tak po devíti letech pastorační služby
v kroměřížské farnosti u Panny Marie odešel na misie. Šest a půl roku žil
v Pákistánu, pak následoval Libanon a Egypt.
Při navrácení z cest do Evropy, neopomíná navštívit kroměřížskou i kvasickou
farnost, a to nejen za účelem, aby se rozdělil o své získané zkušenosti a nevšední
zážitky z misijních cest po Blízkém Východě, ale i proto, že nás má ve svém srdci.
Jeho přednášky jsou nevšední a působivé. Navíc můžeme obdivovat u P. Gűnthera
jeho plynulou a výstižnou češtinu. Bylo tomu tak i v listopadu roku 2015. Kroměříž
navštívil 13. listopadu, aby v kostele Panny Marie vyprávěl o svých cestách a životě
na Blízkém Východě.
Z kvasické farnosti jsme si mnozí nenechali ujít příležitost být účastníky přednášky,
i mše svaté, kterou v kostele Nanebevzetí či Blahoslavené Panny Marie v Kroměříži
15. listopadu 2015 celebroval. Po mši svaté jsme se s ním sešli krátce v sakristii
kostela osobně. Přivítal nás jako své známé srdečným stiskem ruky a vřelými slovy.
Článek píši v den, kdy Kvasicemi procházejí koledníci Tříkrálové sbírky 2016. Právě
to byl P. Gűnther, který nás vyzval k tomu, abychom se zapojili do této dobročinné
akce, iniciátor Arcidiecézní charita Olomouc, a tak se stala Tříkrálová sbírka i v naší
obci již tradicí. Z jedné Tříkrálové sbírky jsme zaslali do Pákistánu na misie částku
20.000,- Kč podpoře jeho aktivit. V oblasti kde působil, byl nedostatek vody.
S P. Gűnthrem jsme uskutečnili také několik poutních zájezdů, byly to především do
Rakouska a také na Svatý Kopeček u Olomouce a do Křtin.
V neděli 3. 1. 1993 byla sloužena v římskokatolickém kostele v Kvasicích na náměstí
ekumenická bohoslužba za novou Českou republiku, na které se rovnocenně podíleli
P. Gűnther Ecklbauer a Miroslav Kučera, tehdejší farář z Husova sboru.
P. Gűnther Eklbauuer působí na mne jako duchovní obdařený úctou ke každému
člověku, kterého dokáže přijmout a potěšit.
Květa Koutňáková
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