OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2015

Úvod
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Obecního zpravodaje
v letošním roce. Blíží se nejkrásnější svátky v roce, svátky klidu a rodinné pohody.
Přeji nám všem, abychom poslední dny tohoto roku prožili v klidu a lásce. Hlavně
dětem přeji hodně dárků a splněná přání, všem spoluobčanům zdraví, pohodu
a osobní spokojenost v novém roce 2016.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ říjen 2015
Říjnové zasedání obecního zastupitelstva začalo prohlídkou sběrného dvora
a ukázkou nového svozového vozidla, drtiče větví a 4 ks kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad. ZO poté schválilo smlouvu
se Státním fondem životního prostředí na
dovybavení sběrného dvora ve výši 1.499.335,Kč. Podíl obce činí 166.593,-Kč. OZ se dále,
zabývalo rekonstrukcí místní prodejny potravin.
Zastupitelé obce se také dotazovali na
stromořadí v Kalvárii. Všichni víme, že toto
stromořadí způsobuje problémy, hlavně když
jsou nepříznivé povětrnostní podmínky a může
přinášet nebezpečné situace. Starosta obce
řeší problém ve spolupráci se starostou Kvasic,
ovšem skutečností je, že stromy se nachází na
soukromých pozemcích a na pozemcích
Ředitelství silnic Zlínského kraje. Tím pádem se
omezuje možnost zasáhnout přímo do jednání
o posouzení stavu stromů. Existují sice
dendrologické posudky na předpokládanou
životnost stromů 20 let, ale momentálně není
vůle vlastníků pozemků, řešit aktuální stav
těchto dřevin.
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu společného jednání zástupců
Městského úřadu Otrokovice, obce Halenkovice, Nová Dědina, Žlutava a Lesů ČR,
ohledně uzamykání závory a povolování vjezdu na lesní cestě mezi Novou Dědinou
a Halenkovicemi. Cesta slouží jako komunikace i pro zásahová vozidla hasičského
sboru. Po tomto jednání padla shoda, že by zde mělo být nějaké omezení, cesta totiž
nesplňuje požadavky na veřejnou komunikaci. Zástupci obcí ovšem opakovali
požadavek na vydávání povolení vjezdu a na bezodkladné odstranění uzamykatelné
závory. Městský úřad Otrokovice nařídil Lesům ČR svolat jednání i se zástupci
dalšího majitele komunikace a to s Olomouckým Arcibiskupstvím a vyřešit otázku
povolování vjezdu na komunikaci i pro občany nejenom naší obce.
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Zasedání OZ listopad 2015
Hlavním bodem listopadového zasedání byl návrh rozpočtu na rok 2016. Starosta
obce předložil návrh rozpočtu ve výši příjmů 4.458.600,-Kč a ve výši výdajů ve stejné
částce. Návrh rozpočtu byl tedy předložen jako vyrovnaný.

Rozpočet obce Nová Dědina na rok 2016
(v tis. Kč)
Příjmy

Plán

1

Daňové příjmy

3987,00 Kč

2

Nedaňové příjmy

216,60 Kč

3

Kapitálové příjmy

0,00 Kč

4

Dotace

255,00 Kč

Celkem

4 458,60 Kč

Výdaje

Plán

22

Doprava

154,00 Kč

23

Odpadní vody a kanalizace

145,00 Kč

31

Vzdělávání

514,00 Kč

33

Kultura, církve, sdělovací prostředky

218,00 Kč

34

Tělovýchova a zájmová činnost

136,00 Kč

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

945,00 Kč

37

Ochrana životního prostředí

437,00 Kč

43

Sociální služby

5,00 Kč

52

Ochrana obyvatelstva – úkoly CO

5,00 Kč

55

Požární ochrana

61

Státní správa a územní samospráva

63

Finanční operace

29,00 Kč

64

Ostatní činnosti

11,50 Kč

83,00 Kč

Financování-rezerva (8115)

1 626,50 Kč

149,40 Kč

celkem

4 458,60 Kč

Hlavní prioritou rozpočtu na rok 2016 je zpracování projektové dokumentace
kanalizace obce a možnost podání žádosti o dotaci na realizaci zhotovení
kanalizace. Dobře víme, že o kanalizaci se bavíme již několik let a obec už
investovala nemálo finančních prostředků ke zdárnému vyřešení tohoto problému.
V poslední době ovšem vzrůstá tlak na obce, abychom situaci ohledně
odkanalizování obce, co nejdříve vyřešili. V letošním roce končila naší obci platnost
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povolení k vypouštění odpadních vod, a proto jsme museli opět podat žádost na
odboru životního prostředí v Kroměříži o prodloužení platnosti povolení. K povolení
se musí vyjádřit správce toků v naší obci, což je povodí Moravy a Teplárna
Otrokovice a. s., kam vytéká část našich odpadních vod. Pokud bychom povolení
neměli, hrozila by obci až desetimilionová pokuta. Povolení k vypouštění vod je
podmíněno skutečností, že naše obec bude mít v nejpozději v roce 2017
zpracovanou projektovou dokumentaci k odkanalizování obce. Dá se říct, že
v současném plánovacím dotačním období máme poslední příležitost kanalizaci
vyřešit za pomocí dotace.
Starosta obce předložil zastupitelům aktuální přehled možností podání žádosti
o dotaci. Protože obec momentálně nemá žádný připravený projekt, zastupitelé
debatovali nad možnostmi, jaké projekty zpracovat. Řešil se projekt úpravy požární
nádrže, rozšíření kapacity MŠ, sociální byty, nebo zateplení veřejných budov
(sokolovna).
OZ schválilo členy inventarizační komise a dále schválilo vyřazení nepotřebného, či
nefunkčního majetku obce.
OZ projednávalo nabídku společnosti Jas Air Hosín na letecké snímkování obce.
Naposled pořídila obec snímek v roce 2006. OZ rozhodlo, že v příštím roce, opět po
deseti letech, snímek pořídíme, abychom měli porovnání, jak se obec v tomto
časovém horizontu změnila. Cena velkoformátové fotografie je 10.000,-Kč bez DPH.
Dále se zastupitelé i přítomní občané zapojili do diskuze nad novým územním
plánem. V současné době se zpracovává zadání územního plánu a poté bude
osloven projektant, který bude žádosti obce, či občanů zpracovávat v souladu
s dotčenými orgány.
OZ schválilo uzavření smlouvy s pojišťovnou DAS o pojištění odpovědnosti
zastupitelů a zaměstnanců obce. OZ také pověřilo starostu obce k oslovení tří firem
k podání nabídky na zhotovení projektové dokumentace Kanalizace a ČOV Nová
Dědina.
Velitel SDH požádal zastupitelstvo o příspěvek na ohňostroj při pořádání Živého
Betlému ve výši 5.000,-Kč. OZ příspěvek schválilo.

Prosinec 2015
Prosincové zasedání začalo schválením rozpočtu na rok 2016. Rozpočet se od
minulého návrhu nezměnil a byl tedy schválen. OZ taktéž schválilo rozpočtový výhled
na léta 2017 – 2018.
Byla taky schválena Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku se nemění, ale do vyhlášky se musela
zapracovat novela zákona, která upravuje některé osvobození a úlevy z placení
poplatku.
Zastupitelstvo schválilo Opatření obecné povahy – Řád veřejného pohřebiště.
U tohoto bodu se trochu zastavím, abych se pokusil vysvětlit, proč tomu tak je. Obec
měla vydanou Obecně závaznou vyhlášku – Řád veřejného pohřebiště, která ovšem
už nevyhovovala vzhledem k tomu, že Řád veřejného pohřebiště se vydává
výhradně nařízením obce. Oslovili jsme znalce v oboru pohřebnictví, který nám
zpracoval posudek k novému Řádu veřejného pohřebiště. Další důležitou změnou je
nový hydrogeologický posudek hřbitova, který po následném souhlasu Krajské
hygienické stanice, doporučil prodloužit tlecí dobu na 15 let. Nový Řád veřejného
pohřebiště schválil i Krajský úřad Zlínského kraje.

-3-

Další významnou změnou je, že obecní úřad bude v roce 2016 uzavírat nové
smlouvy se všemi nájemci hrobových míst, i kdyby měli uzavřeny smlouvy v letošním
roce. Je to z toho důvodu, že smlouvy nemají dostatečně vysvětleny položky
v návaznosti na věcné a usměrňované náklady. Je taky upravena cena nájemného
dle skutečných celkových nákladů za poslední tři roky a regulovaná cena nájmu za
m2. OZ stanovilo nájemné následovně:

m2

8,-Kč/m2/1 rok 15 let

služby

Celkem

Kč/1rok

Dvojhrob

5,5

44,-

660,-

390,-

1.050,-

70,-

Jednohrob

2,5

20,-

300,-

390,-

690,-

46,-

Urnový
sklípek

1,2

144,-

390,-

534,-

35,60

9,60

OZ stanovilo výši stočného na rok 2016.
Cena zůstává stejná, t. j. 1,43Kč/m3, tedy 50,-Kč/osoba/rok.
OZ schválilo výpověď smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst
s Energií pod kontrolou o. p. s. Tato obecně prospěšná společnost uzavřela smlouvu
s obcí v červnu roku 2013 a nabídla nám zvýhodněné dodávky elektřiny i zemního
plynu. Momentálně to ale vypadá tak, že se tato společnost zřejmě snaží podvést
obce, neboť vybírá od obcí zálohy na energie, avšak neplatí svému dodavateli firmě
Amper Market, a. s. Dále se snaží uzavřít smlouvy o odběru elektřiny bez našeho
souhlasu s jinou společností.
OZ stanovilo cenu práce štěpkovače a dopravy obecním svozovým vozidlem pro
občany, kteří by měly zájem využít štěpkovače, či obecní svozové vozidlo. Cena je
stanovena takto: sazba za kilometr 10,-Kč, cena práce štěpkovače s obsluhou včetně
PHM 250,-Kč/hod.
Starosta předložil návrh smlouvy o připojení se k využívání Sběrného dvora odpadů
obce Kvasice. Smlouva zajišťuje naší obci uložení bio-odpadu ve sběrném dvoře ve
Kvasicích.
Starosta obce informoval o nabídkách 3 firem na vypracování projektové
dokumentace na odkanalizovaní obce a výběru zhotovitele dle nejnižší nabídnuté
ceny. Starosta předložil návrh smlouvy s vítěznou firmou a to společností ENVI
Agentura Trunda s. r. o. z Olomouce. Cena za dílo je stanovena na 385.000,-Kč.
Starosta obce informoval přítomné, že obec získala kolaudační souhlas s užíváním
části stavby obchodu. Celkové náklady na opravu jsou ve výši 736.323,-Kč. V těchto
nákladech jsou zahrnuty i výdaje, které souvisí i s rekonstrukcí připravované obecní
hospůdky.
OZ projednávalo žádost fy Elektra ND s.r.o. o odkoupení pozemků p. č. 210/5
1300m2 a p. č. 210/8 10845m2, na kterých se nachází fotovoltaická elektrárna
v majetku firmy. Jednatel fy p. Václav Stuchlík ml. seznámil přítomné se záměrem
společnosti o rozšíření podnikání, podmínkou je však vlastnictví pozemku kvůli
žádosti o úvěr. OZ nepřijalo žádné usnesení a žádostí se bude zabývat na dalším
zasedání.
Příspěvky: Roman Polášek
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Informace
Oznámení o místních poplatcích v roce 2016
Poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek za likvidaci odpadu – občané od 70 let
Poplatek za odvádění odpadních vod
Poplatek ze psa
Poplatek za dalšího psa
Pro objekty určené k rekreaci je poplatek za likvidaci odpadu
a poplatek za odvádění odpadních vod

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

Poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny v pondělí
a ve středu od 9:30 do 17:00 hodin nebo převodem na účet obce
č. 1483128379/0800, variabilní symbol 999000xxx, kde poslední tři čísla jsou číslem
popisným nemovitosti, za kterou jsou poplatky hrazeny. Ve zprávě pro příjemce
může být uvedeno jméno plátce.
Poplatky je možno platit až od 15. 2. 2016.
Jarmila Cagašová – účetní

Co s odpady na Nové Dědině, aneb sběrný dvůr – další díl
OVZDUŠÍ
Problematika spalování odpadů v lokálních topeništích
Obec Nová dědina postupuje (jako i jiné města a obce) podle zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší. Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování
suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění, nebo
jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží
zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu,
vegetačnímu období a hustotě zástavby.
POZOR! Papír, plasty a nápojové kartony do kamen nepatří!!!
Spalování odpadů v domácích topeništích nebo jejich spoluspalování s klasickými
palivy je naprosto nevhodné. Mimo uvolňování velmi nebezpečných znečišťujících
látek do ovzduší s dlouhodobým vlivem na naše zdraví, dochází i k výraznému
snížení životnosti kamen, kotlů i krbů. Pálením využitelných odpadů rozhodně
NEUŠETŔÍME!
Potištěný papír, letáky a časopisy obsahují v tiskařských barvách často velké
množství těžkých kovů (např. olovo, kadmium), které se uvolňují při spalování.
Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do tříděného dopadu
nebo do sběrného dvora.
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC
unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chloru. Spalováním plastových fólií (PP, PE)
a PET lahví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Spalováním
polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren. Plastové obaly a výrobky patří do
kontejneru na plasty!
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Nápojové kartony (obalů od mléka, džusů, apod.) – jejich spalováním dochází
k úniku chlororganických látek a těžkých kovů do ovzduší. Tyto obaly patří do
kontejneru na tříděný odpad.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená
prkna – při spalování se uvolňují dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo,
nábytek, dřevotříska apod. patří do svěrného dvora.
Víte, že:
Domácnosti jsou ve znečišťování ovzduší hned na druhém místě za
automobily.
Pálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených
prken či chemicky ošetřeného dřeva, vyprodukuje domácnost asi 50-500 krát více
dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím.

PAPÍR
Co patří a nepatří do modrého kontejneru:
Předpokladem úspěšné recyklace je správné vytřídění papíru přímo
v domácnostech. Do modrého kontejneru patří starý papír, noviny, časopisy, knihy,
papírové obaly, sešity, katalogy, krabice.
Obálky s foliovými okénky či papíry s kovovými sponkami lze do kontejnerů vhodit,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Do kontejnerů rozhodně nepatří mokrý, mastný či
jinak znečistěný papír se zbytky potravin či chemikálií, voskovaný papír, kopírovací
papír, hygienické potřeby.
Odhození něčeho nepatřičného do tříděného kontejneru může způsobit znečištění
odpadu. To může zkomplikovat nebo dokonce znemožnit další využití někdy i celého
obsahu nádoby.
Dotřiďování:
Papír z modrých kontejnerů se nejdříve odveze na speciální dotřiďovací linku, kde se
ručně oddělí případné nečistoty a papír se rozdělí podle druhů. Následně se slisuje
do balíků a putuje ke zpracovatelům – nejčastěji do papíren.
Recyklace:
Princip recyklace papíru je založen na získávání papírenských vláken, která
následně mají celou řadu použití. Papírenská vlákna se získávají rozmixováním
papíru na řídkou kaši v nádrži s vodou. Recyklace v papírnách je nejrozšířenější
metodou, jak starý papír opětovně použít, přestože má své limity dané neustálým
zkracováním vláken. Tímto způsobem může být papír recyklován až sedmkrát.
Zajímavosti:
90 % papírových obalů v Česku se recykluje a znovu využije.
50 kg starého papíru vytřídí průměrně česká domácnost za jeden rok.

PLAST
Co patří a nepatří do žlutého kontejneru:
Do žlutého kontejneru nebo speciálního pytle patří sešlápnuté PET lahve, plastové
tašky, obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu.
Naopak, nikdy do žlutých kontejnerů nevhazujte obaly znečištěné chemikáliemi
a s velkým nánosem zbytků potravin, podlahové krytiny a novodurové trubky.
Dotřiďování:
Obsah žlutého kontejneru nelze pro recyklaci využít hned. Nejprve se musí na
dotřiďovací lince rozdělit na PET lahve, folie, duté plastové obaly, polystyren
a směsný plast. Každý z těchto druhů se pak zpracovává samostatně.
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Nejrozšířenější a zpracovateli zároveň nejžádanější plastový odpad – PET lahve – se
navíc dotřiďují ještě podle barev.
Recyklace:
Roztříděné a slisované plasty se odvezou z dotřiďovací linky ke zpracovatelům, kde
se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních produktů.
Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina
pro výrobu nových plastů v podobě malých „peciček“. Regranulované odpadní plasty
najdete se většině nových plastových výrobků.
Zajímavosti:
50 PET lahví stačí k výrobě jedné fleecové bundy.
Více než 100.000 tun plastu se vytřídí v Česku během jednoho roku.
(V dalším čísle Obecního zpravodaje najdete pokračování o třídění odpadů.)

Pohledy do minulosti
V letošním roce jsme si připomněli 600 let od upálení Mistra Jana Husa
1415 – 2015 (pokračování)

Dynamičnost, spontánnost a neformálnost, tak lze hodnotit projev vysokoškolského
profesora Th.Dr. Martina Chadimy Th.D.
Po celou dobu přednášky – „Mistr Jan Hus - cesta bez návratu“ - dokázal udržet své
posluchače v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvasicích bdělé a pozorné.
Oživil nám politické, církevní i společenské poměry 15. století, ve kterých Jan Hus žil,
včetně postojů vlivných osob. Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u Prachatic.
O jeho dětství se toho moc neví. Studoval na pražské univerzitě. Na artistické fakultě
získal mistra svobodných umění. Po studiích na teologické fakultě byl vysvěcen na
kněze. Veřejně působil nejprve v Praze, v kapli Betlémské a později, když byl
z Prahy vyhoštěn, tak na Kozím Hrádku. Přes velký počet svých příznivců z různých
společenských vrstev, se církvi znelíbil a musel vykonat cestu do Kostnice, kde měl
obhájit svá počínání a díla. Po dlouhém vězení, fyzickém i psychickém vyčerpání ho
církevní koncil odsoudil k trestu smrti, upálením. Mistr Jan Hus zemřel na hranici
6. července 1415, se slovy Mariánské písně a chvále Ježíše Krista. Popel z jeho
ostatků byl vhozen do vod řeky Rýna, přestože se naskytovala možnost i do
Bodamského jezera. I to bylo promyšlené, zabránit Čechům k vytvoření poutního
místa.
Přednáška se konala ve svátek 17. listopadu 2015, v době 26. výročí od pádu
totalitního režimu ve východní Evropě.
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Pořadateli akce - Církev československá husitská v Kvasicích a MariánskoAlžbětinské společenství obce Kvasice. Je to důkaz toho, že obec Kvasice je
osvícená a ekumenická. Dr. Martin Chadima přijel do Kvasic na pozvání Mgr.
Lubomíra Plísky, faráře Husitského sboru v Kvasicích.
Osobnost Mistra Jana Husa - jeho láska k Bohu, lidem a pravdě, je živá i po 600
letech od jeho upálení a oslovila mnoho zájemců, a to nejen z Kvasic, kteří si
nenechali působivou přednášku ujít, což projevili v diskusi i soukromými dotazy na
lektora.
Jen málo osobností v českých dějinách bylo a je tak oslavováno či zatracováno jako
Jan Hus. Stal se symbolem české náboženské reformace. Nebyl sice sám, kdo chtěli
napravovat církev a společnost v duchu evangelia. Byl však jediný, kdo v Čechách
získal mimořádnou odezvu a uvedl dějiny do pohybu. Za katolickou církev to byl
papež Jan Pavel II, a kardinál Miloslav Vlk, kteří se zasloužili o nový pohled na Jana
Husa.
Za Mariánsko - Alžbětinské společenství - Květoslava Koutňáková

Kultura
Lampionový průvod
První listopadový pátek den se děti se svými rodinnými příslušníky sešly a „vyrazily“
na již šestý lampiónový průvod. Sraz byl tradičně u hřbitova, kde jsme čekali na
setmění. Za tmy děti rozsvítily svá světýlka a vyrazily na průvod přes vesnici. Pan
starosta vypnul veřejné osvětlení, takže vesnice se ponořila do tmy, kterou
osvětlovaly pouze lampiony, a k tomu nám hrála příjemná muzika. Průvod vesnicí byl
ukončen před místní Sokolovnou a potom pokračoval táborákem s opékáním
špekáčků, dospělí dostali za odměnu punč. Doufám, že pro všechny účastníky to
bylo příjemné setkání, ve kterém hodláme dál pokračovat. Poděkování patří všem
rodičům, kteří se podíleli na organizaci akce.

Příspěvek: Jitka Polášková
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Adventní koncert
Dne 12. prosince 2015 se v místní sokolovně uskutečnil adventní koncert. Vystoupil
Mužský pěvecký sbor z Kněžpole. Všichni přítomní měli možnost zaposlouchat se do
pěkných adventních melodií, či si také zazpívat písničky o lásce. Koncert se všem
moc líbil.

Jarmila Bochezová

Společenská kronika
Jubilanti: říjen – prosinec 2015
ŘÍJEN
Škrabalová Eliška
Švecová Jiřina
Přijalová Libuše
Staňková Blažena
Hapalová Marie

17. října
22. října
24. října
25. října
31. října

60 let
96 let
75 let
85 let
90 let

LISTOPAD
-----------------PROSINEC
-----------------Všem jubilantům ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
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Vítání občánků do života
Dne 25. října 2015 se v naší obci uskutečnilo letos již druhé vítání nových občánků
do života. Tentokrát jsme slavnostně přivítali tyto děti:
 Davida KRMENCE, narozeného 28. 5. 2015 – rodičům Haně Hurdesové
a Pavlu Krmencovi,
 Alexandra OLIVÍKA, narozeného 8. 6. 2015 – rodičům Dagmaře Vavříkové
a Vlastimilu Olivíkovi,
 Lukáše KLIMKA, narozeného 30. 6. 2015 – rodičům Petře Nábělkové
a Jaroslavu Klimkovi,
 Rozálii STELMACHOVOU, narozenou 7. 7. 2015 – rodičům Pavle
Železníkové a Petru Stelmachovi.

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 ze Základní školy, které svým kulturním vystoupením
umocnily slavnostní atmosféru vítání občánků.
Celá akce se již tradičně uskutečnila v nově zrekonstruované Mateřské školce, také
za hojné účasti všech babiček, dědečků i ostatního příbuzenstva dětí.
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Zlatá svatba – 50 let společného manželského života

Dne 30. října 2015 oslavili „zlatou svatbu“ manželé - paní Ludmila Kadlčíková, roz.
Očadlíková a pan Rostislav Kadlčík. K tomuto krásnému společnému výročí jim
přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a také mnoho radosti
z vnoučka.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Vánoční přání od zastupitelů:
Sněhové vločky k zemi se snáší, mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři, vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabát, do něhož se zahalí.
"Co bude pod ním?" To smíme hádat, než se dárky rozbalí.
Na stole plápolá svíčka, pokojem se line vůně cukroví,
vánoční koledy nás ukolébávají svým klidem
a naplňují duši pokorou, vzájemnou úctou a láskou.
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není co se zlatem třpytí.
Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není!
Roman Polášek, starosta obce
Příjemné prožití vánočních svátků plných krásných chvil a hodně zdraví a štěstí v
novém roce 2016 Vám i Vašim nejbližším přeje
Mgr. Jarmila Bochezová, místostarostka obce
Radostné Vánoce a v novém roce hodně štěstí, lásky, úspěchů, pohody a zdraví
přeje všem občanům
Jiří Gazdoš
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Chtěl bych popřát všem spoluobčanům krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a do Nového roku hlavně zdraví, štěstí a jen to nejlepší. Doufám, že rok 2016 bude
lepší než rok letošní a přinese Vám více radostí než starostí.
Karel Strýc
Milí spoluobčané,
chtěl bych vám popřát krásné ničím nerušené Vánoční svátky, plné rodinné pohody
a spokojenosti. Do Nového roku vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a taky,
ať radostných zpráv v roce 2016 je víc než těch špatných přeje
Radek Dvouletý
Požehnané, láskyplné, pokojné vánoční svátky naplněné radostí a štěstím z narození
Ježíše Krista a v novém roce pevné zdraví a mnoho porozumění mezi lidmi přeje
Marie Gazdošová, DiS.
Klidné prožití vánočních svátků, mnoho hezkých chvil se svými blízkými a do nového
roku pevné zdraví, hodně štěstí a splnění všech tajných přání přeje všem
spoluobčanům
Mgr. Petr Skácel

Předvánoční čtení v knihovně
Dne 21. listopadu se v místní knihovně konalo předvánoční čtení pro děti spojené
s pletením náramků z gumiček. Zúčastnily se menší děti i ty již školou povinné, které
si při čtení pohádek rády vyrobily i nějakou gumičkovou drobnost na památku. Akce
byla spojená i s výstavou energetických obrazů.

Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Vánoční přání
Vánoce mají být obdobím klidu a pohody. Alespoň pro děti. Pro dospělé to většinou
neplatí, ale tak jsme si to zařídili. Konec starého roku a začátek nového je zase čas
oslav a veselí, že ten příští bude lepší. Bilancujeme, co se nám povedlo a co
nevyšlo, a přejeme si navzájem obvyklými frázemi to nejlepší. Jen bůh ví, co je pro
nás nejlepší. Sami se necháváme ovlivňovat jinými názory anonymních pisálků
a zapomínáme používat vlastní rozum. A přitom to je to, co funguje. Naše hlava,
naše zkušenosti a naše intuice. Jen se je nebát používat. Proto přeji Vám všem, aby
jste se v příštím roce nestyděli za to, že jste z Nové Dědiny, aby jste se nestyděli, že
jste Češi, aby jste se nestyděli, že jste Evropané a abyste se nikdy nestyděli, že jste
lidi. To Vám přeje Novodědinčan, Čech, Evropan a Člověk
Petr Redl

My se zimy nebojíme
S nově příchozím školním rokem jsme do
mateřské školy přivítali 24 dětí a během
pár měsíců k nám přibyly další nové tváře.
Začátek školního roku byl velmi chaotický,
jelikož nás začala navštěvovat velká
spousta malých dětí. Vše jsme však
během prvních měsíců zvládli a mohla
nastat příprava na podzimní i zimní
radovánky. Během podzimních měsíců
jsme se seznámili s taji a kouzli přírody, ta
se na podzim mění na malíře a vybarvuje každý lístek stromů, aby zdobily naše
okolí. Při návštěvě lesa jsme s dětmi sbírali různé přírodniny, jako jsou například
šišky. O jedné takové šišce, co se ztratila, nám přijelo zahrát pohádku maňáskové
divadlo z Hodonína. Podzim přináší nemoci, a proto musíme dbát o své zdraví. Téma
„Ovoce a zelenina“ dětem přiblížilo, jak o své zdraví pečovat. V rámci péče o své tělo
a zdraví nás navštívil zubní preventiva, který dětem ukázal, jak si mají čistit zoubky
a spoustu dalších praktických rad, které pomáhají udržovat ústní dutinu zdravou.
Již tradičně se v mateřské škole konalo podzimní vyrábění. Děti společně s rodiči
vytvářeli lampión, kterým si mohli vyzdobit svá obydlí, nebo zazářit na lampiónovém
průvodu. Blížící se zima se sebou nese vánoční atmosféru, která je jako stvořená pro
fotografování.
Vánoční
fotografování
mateřská škola nabídla i široké veřejnosti.
Focení bylo velmi veselé a vzniklé fotografie
byly krásné. Ještě než zazvoní vánoční
zvoneček a všichni si začneme užívat
zimních radostí, přivítáme v mateřské škole
sv. Mikuláše s jeho družinou. Rádi přivítáme
i rodiče s dětmi na vánoční vyrábění, na
kterém si společnými silami vytvoříme
svíčky a jiné vánoční dekorace. Protože se
děti z mateřské školy snažily být celý rok
hodné, tak všichni věří, že jim Ježíšek pod
stromečkem v mateřské škole něco
zanechá.
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Vánoce jsou svátky radosti, a proto si děti připravily pro rodiče tradiční vánoční
besídku, která zakončí náš společný kalendářní rok.

Všechny aktuální akce, které pro vás chystáme, informace a fotografie naleznete na
webových stránkách mateřské školy: www.msnovadedina.cz.

Vánoční přání
spoluobčanům
Vánoční přání,
ať k Vám přiletí.
Nejhezčí přání
od nás od dětí.
Radost, lásku, štěstí
přejeme my i děti.

Děti a zaměstnanci mateřské školy
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O velké brigádě u Čevorů na střeše
Na hasičském plese jsem vyhrála super cenu - celý „A team“ na 4 hodiny. Tzn.
7 mladých chlapů využívat 4 hodiny podle svého uvážení.
Napřed jsem myslela, že je to taková ta „sranda cena“. Časem jsem přehodnotila...
a když mí rodiče začali plánovat natírání střechy na jejich rodinném domě... měla
jsem jasno!!! To bylo přesně ono!
Takže jednu krásnou zářijovou sobotu přišla tahle bezva parta a dala se do práce.
A i když po 4 hodinách mohli mít padla, zůstali a práci dodělali.
A tak doporučuji všem navštívit HASIČSKÝ PLES a doufat, že tuhle cenu vyhrajete.

Na každém domě, dvoře i zahradě je jakákoli pomoc (mladým i starším) užitečná.
Tahleta partička nezkazí žádnou legraci, ale taky umí vzít pořádně za práci.
Za rodinu Čevorovou děkuje Monika Halašková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POMÁHÁ I U NÁS
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky a snaží se touto sbírkou
cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících.
Chceme Vám ještě jednou srdečně poděkovat za pomoc při Tříkrálové sbírce 2015.
Celkem se vybralo 847.200,-Kč a 500.138,-Kč se vrátilo Oblastní charitě Kroměříž.
Peníze byly použity následovně:
70.000,- Kč na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi, 110.000,- Kč na nákup
automobilu pro zdravotní sestry, 30.000,- Kč dovybavení provozu prádelny v CHDPS
– Cetechovice, 33.600,- Kč základní vybavení bytů a materiální pomoc uživatelkám
Azylového domu, 85.600,- Kč dovybavení pokojů a podpora uživatelů s chronickým
duševním onemocněním v Soc. rehabilitaci Zahrada, 19.186,- Kč řešení hygieny
jídlonosičů a zvýšení kvality úklidu v Pečovatelské službě, 21.800,- Kč pomůcky pro
přepravu klientů v Osobní asistenci, 30.000,- Kč přímá pomoc rodinám a lidem
v nouzi v Kvasicích a okolních obcích, 21.350,- Kč nákup zdravotních
a kompenzačních pomůcek v Charitě Kvasice (polohovací lůžko s příslušenstvím
+ invalidní vozík), 70.000,- Kč na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi v Hulíně
a 8.036,- Kč na rekonstrukci budovy v Charitě Hulín.
Oblastní charita Kroměříž se i v roce 2016 zapojí do Tříkrálové sbírky pod správou
Charity České republiky. Koledování bude probíhat ve dnech 2. 1. – 10. 1. 2016.
Na Nové Dědině můžete očekávat Tříkrálové koledníky v sobotu 2. 1. 2016 od 9:00.
Marie Gazdošová
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Významné osobnosti naší obce
Zdeněk Marčík, akademický malíř (* 1937 v Nové Dědině) - I. díl
Při jedné návštěvě Nové Dědiny jsem si dovolila požádat
p. Marčíka o krátký rozhovor. Tímto se s ním také chci
podělit i se čtenáři Zpravodaje obce Nová Dědina:
Pane Marčík, zkuste nám prosím popsat sám sebe - mnoho
občanů Nové Dědiny ani neví, jak jste vlastně s Novou
Dědinou spjatý.
Narodil jsem se tady, žil jsem tady spolu se svými rodiči
a bratrem Drahotínem, až do svých 16 let. Začal jsem tady
i pracovat – 1 rok jsem pracoval v JZD. Hospodařil jsem
i doma se svou maminkou – měli jsme hospodářství. Rád
sem stále jezdím, za svojí rodinou.
Před nějakým časem jste v Kroměříži pořádal výstavu svých obrazů. Můžete to
našim čtenářům připomenout. Tato výstava zdaleka nebyla Vaší první a určitě ne ani
poslední. Kde všude jste ještě vystavoval Vaše obrazy?
V Kroměříži byla výstava v roce 2005. Chtěl jsem se představit ve svém rodném
kraji se svou prací. Předcházela tomu i výstava, která byla před 20 lety v Galerii
Váp ve Zlíně, chtěl jsem se pochlubit svým bývalým spoluobčanům. Mezi poslední
patří i další z výstav, kterou jsem měl v Centru Na fialce v Říčanech u Prahy.
A nyní připravuji výstavu svých obrazů v Královéhradeckém kraji – v Sobotce na
Šolcově statku, kde pro zajímavost jezdil a vystavoval i další novodědinský rodák
pan Zdeněk Mlčoch. Mimo tyto výstavy jsem měl i další, jejich přehled uvádím
zvlášť.
Jaké byly ohlasy na tuto Vaši výstavu, coby rodáka z Kroměřížského okresu?
Zúčastnili se jí i někteří občané obce Nová Dědina a nejlépe zodpovědněji Vám
ohlasy mohou sdělit oni sami...
Co Vás k malování vlastně přivedlo, či inspirovalo a jak dlouho se již malování
věnujete? Inspiroval Vás někdo známý, nebo v rodině?
Začalo to už ve škole – paní učitelka Šelepová - Ředinová, která se znala již
s mojí maminkou, si všimla mého talentu. A ona mě pak doporučila k malíři Josefu
Krasickému do Kvasic. A tak jsem začínal, pak jsem dělal zkoušku na Střední
umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, kde jsem malbu studoval. Můj
tatínek také velice pěkně maloval, i když se tomu nikdy profesně nevěnoval.
Jste samouk, nebo máte vystudovaný nějaký malířský obor a kde?
Po studiích v Uherském Hradišti jsem pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Živil jsem se pak ve svém životě průmyslovým výtvarnictvím
a také i sochařením. Dělal jsem i výstavařinu – např. různé plastické poutače,
medaile, grafické listy aj.
A proč zrovna „malování“?
Mně se to líbilo, tak jsem to zkusil a všechno to vyšlo. Vlastně moje práce se stala
zároveň i mým koníčkem. A to je to moje největší štěstí.
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Kde a co nejraději malujete?
Postupně jsem začínal malovat různá zátiší, také jsem se naučil i různé technické
věci – napínaní rámečku aj. V létě každoročně maluji ve Francii, nejvíce
v Provence. Poprvé jsem tam nejel malovat, ale jenom podívat se na tento kraj.
Zalíbilo se mi tam a vždycky jsem tam pak rád pobýval. Nejraději maluji jižní
Francii. Každoročně se tam v průběhu léta vydávám vlastním autem. Během
pobytu najedu i několik tisíc kilometrů.
Jaký je Váš malířský směr?
Nejprve to byly impresionisté, pak expresivní kresba, malba, a aquarely, a nejvíce
maluji pastely.
Malujete dnes již spíš pro radost, nebo na zakázku?
To nejsou zakázky – vždycky po pobytu ve Francii jsem rád, když to alespoň
pokryje vložené náklady na pobyt, materiál aj.
Setkal jste se ve svém životě i se zápornými reakcemi na Vaše obrazy?
Ano, i u některých členů své rodiny – jsou to vždy protipólní názory.
Hodně cestujete, je to pro Vás vždycky přínosné, nebo to berete jako součást svého
umění, že to k němu patří?
Určitě patří – cestuju rád, i když dnes již s obtížemi. Ale do Francie jezdím
pracovně, mám tam i výstavní činnost. Cestuji pouze v souvislosti s malováním
a vystavováním.
Kde jste všude ve svém životě byl? A co bylo Vaší nejvzdálenější destinací?
Pobýval jsem ve Francii, Španělsku, v Moskvě, v Leningradu. Také jsem si zajel
i na poznávací výlety např. do španělské Barcelony a i jinam.
Kde jste vytvořil své nejlepší obrazy?
Ve Francii v Provence - jednoznačně. Jezdím tam i se svým synem Jendou, který
tam se mnou také maluje.
Kdyby za Vámi dnes přišel nějaký mladý člověk, co byste mu/jí poradil z výtvarného
umění. Pokud má zájem a ambice má se tomuto oboru věnovat, je v něm
budoucnost?
Dnes jsou i Základní umělecké školy – většina lidí se tam vzdělává – učí se to, co
je baví, a pak se pár lidí dostane i dál – má další šanci. Pro mě je malování
naplněním mého života. Ekonomicky perspektivní to dnes určitě není. Ovšem "být
ve správný čas na správném místě" – to je úspěch malíře. A dělat na tom!
Dosáhl jste v životě všeho, čeho jste chtěl? Nebo máte ještě nějaké své další vize
a cíle?
Určitě bych chtěl ještě dělat (malovat) – např. větší formáty. A dokonce i v mém
bydlišti - ve Zlatníkách u Prahy bych chtěl namalovat obraz...
Máte i nějakou veselou historku spojenou s malováním Vašich obrazů? Můžete se
s námi o ni prosím podělit?
Historek je spousta, někdy i úsměvných, nebo naopak i neočekávaných a nebo
i ne zrovna příjemných.
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Tak např. když se Vám na cestě po Francii porouchá auto, neumíte francouzsky,
ale přesto potřebujete pomoc dostat se zpět domů do ČR. V tu dobu je vlastně
auto mým druhým domovem, ve kterém mám i všechny své základní potřeby –
nejen malířské plátno a barvy :-)
Dále velmi obdivuji ve Francii lidi. Jsou ke mně vždy milí, přívětiví, pohostinní,
i když jsem pro ně neznámý. Například jednou přišlo nečekané pozvání od jedné
krásné dámy - na piknik. Tehdy jsme tam byli celkem čtyři malíři z ČR. Vůbec jsme
ji ovšem neznali. Ale pak jsme ji na oplátku - zase pozvali i my. Dodneška jsme
s ní zůstali dobří kamarádi – vnučka mi vždycky její poštu překládá
z francouzštiny. Francouzi jsou velmi vděční a společenští lidé. Také ve Francii
mají zájem i o mé obrazy – líbí se jim.
Chtěl byste na závěr něco vzkázat našim čtenářům, občanům Nové Dědiny?
Všechny spoluobčany srdečně zdravím. S některými se při svých pravidelných
návštěvách Nové Dědiny i osobně setkávám. Ovšem bohužel převážně na
hřbitově, kam nejčastěji zavítám. Těším se na Vaši návštěvu při nějaké vhodné
příležitosti na výstavě své práce – např. v blízkém okolí své rodné obce.
Pane Marčík, děkuji Vám mnohokrát za rozhovor a přeji Vám stále dobré zdraví
a pevnou ruku při malování!

Akademický malíř
ZDENĚK MARČÍK
Narodil se 23. 11. 1937 v obci Nová Dědina blízko
Kroměříže. Jeho spolužák p. Ing. Jan Havlík –
z měšťanky z Kvasic o jeho rodné vesnici napsal:
„Obec Nová Dědina dosti zdůrazňuji, poněvadž
vesnic uvedených jako nová, nový, nové je opravdu hodně, zrovna tak jako dědin
nebo vsí. Každá tato vesnice má nějakou zvláštnost, takže o Nové Dědině na okr.
Kroměříž jich uvedu alespoň několik. Nachází se na rozhraní Hané, Slovácka a
Valašska. Založena byla po vzpouře Valachů, kteří sem byli po roce 1644
přesídleni. Čítá okolo 600 obyvatel, kteří se v minulosti živili především prací v
lese a na polích. Ale již v minulém století tomu bylo jinak. To již mnozí vynikli i v
oblasti umění a vědy. Tak např. v obci žil hudební skladatel Jaroslav Štanglica a
znalec dějin a indických jazyků Odolén Smékal a narodili se zde dokonce i tři
akademičtí malíři a to dokonce v rozmezí pouhých 17 let. Byli to Zdeněk Mlčoch,
Břetislav Polišenský a Zdeněk Marčík – ten je z nich nejmladší.“
Po studiích na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti v letech
1954–1958 pod vedením profesora Vladimíra Hrocha pokračoval ve studiu na
Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby
profesora Aloise Fišárka. Po absolutoriu v roce 1963 byl zaměstnán jako výtvarník
u filmové reklamy v Pražském výstavnictví. Od roku 1971 pracuje jako nezávislý
umělec, přičemž se věnuje několika výtvarným oborům: malbě, volné a užité grafice,
medaili a plastice. První samostatnou malířskou výstavou se představuje v roce 1970
v Mánesu, v Galerii mladých. V průběhu 70. a 80. let obesílá většinu společných
výstav Svazu čs. výtvarných umělců malířské a medailérské sekce. Po roce 1989 se
malířovou hlavní inspirací stávají pravidelné letní malířské pobyty v jižní Francii.
Zejména v Provenci, ale i v Normandii, v Bretani a na středomořském pobřeží
v blízkosti španělských hranic, kde malíř každoročně společně se svým synem
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Janem, a často i se svým přítelem Karlem Fojtů, po celý měsíc maluje v plenéru.
Vydává se po stopách zakladatelů moderní krajinomalby, jako jsou Vincent Van
Gogh, Paul Cézanne nebo český malíř Otokar Kubín a snaží se pokračovat v jejich
hledání způsobu, jak zachytit pohyb a světlo. Zejména v pastelech se malíř snaží
vyjádřit horko, které vyzařuje z jihofrancouzské krajiny spálené letním sluncem nebo
vítr, který bičuje břehy Bretaně. Obrazy Zdeňka Marčíka jsou v soukromých sbírkách
mnoha evropských zemí, především však v Irsku, ve Velké Británii, v Holandsku,
v Belgii, ve Francii, v Německu a v České republice. Malíř se inspiruje i motivy své
rodné země, Prahou, českou, moravskou a slovenskou krajinou a městy. Jeho
obrazy a medaile jsou ve stálých sbírkách několika muzeí a uměleckých galerií
(v Národní galerii v Praze, v muzeu v Piešťanech, v Městské galerii v Jílovém
u Prahy, v galerii Epicure v Praze, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně i na jiných
místech). Malíř pravidelně vystavuje od roku 1970, nejprve v Československu a od
roku 1990 také ve Francii, kde jsou zejména jeho pastely vysoce hodnoceny.

Osobní výstavy:
1970 – Mánes, Galerie mladých, Praha
1993 – Liberec, kavárna Praha
1995 – Galerie Váp, Zlín
1998 – Galerie v zámku Týnec nad Sázavou, Hotel Trois roses, Grenoble Francie
2000 – Grenoble, Martigues, Francie
2002 – Muzeum François Guiguet, Corbelin, La Tour du Pin, Martigues, Francie
2003 – Muzeum v Hlohovci Slovensko, Cézannův mlýn, le Tholonet , Francie
2004 – Jílové u Prahy
2005 – Martigues Francie, Muzeum v Kroměříži
2007 – Muzeum v Říčanech u Prahy, Muzeum v Piešťanech Slovensko
Galerie Domu umělců, Piešťany, Martigues Francie
2008 – Hodkovice, Galerie Mirja, Zlatníky, Klub
2010 – Zlatníky, výstava v ateliéru, Salon pražských malířů, Galerie DOX, Praha
2011 – Galerie Epicure, Praha, La Tour du Pin, Francie
2012 – La Tour du Pin, Francie
2014 – Kladno, výstava Paříž-Praha
2015 – Zvole, polyfunkční dům, Centrum Na fialce v Říčanech u Prahy

Společné výstavy:
od roku 1968 – všechny výstavy Svazu čs. Výtvarných umělců
2003 – Mezinárodní sympozium výtvarných umělců v Hlohovci (Slovensko)
2007 – Mezinárodní sympozium výtvarných umělců v Piešťanech (Slovensko)
Od r. 1992 – každoročně léto v galerii Paris-Prague Mme J.Boxberger v Nant v jižní Francii

Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Muzeum v Piešťanech, Městská galerie v Jílovém u Prahy,
Galerie Epicure v Praze, Všeobecná zdravotní pojišťovna v Praze i na jiných místech

Kontakt v České republice:
Zdeněk Marčík, Ke školce 4, Zlatníky-Hodkovice,
Jarmila Bochezová
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Sport
Uzlovací soutěž
28. listopadu jste si mohli všimnout množství hasičských aut zaparkovaných poblíž
místní sokolovny. To proto, že se zde konala uzlovací soutěž pro mladé hasiče- letos
již 7. ročník. Začátek soutěže byl stanoven na 10:00, ale už v 9 hodin dorazily první
hasičské týmy a zapojili se společně s našimi mladými hasiči a hasičkami do
posledního tréninku před soutěžním uzlováním.
Celkově k nám dojelo změřit své uzlovací dovednosti 11 mladších družstev
a 9 starších družstev. V jednotlivcích to pak bylo 64 mladších a 46 starších žáků.
Vedoucích se do soutěže zapojilo 12. Naše družstvo mladších žáků obsadilo bohužel
poslední místo, ale nutno říct, že to byl tým složený z těch nejmladších a začínajících
hasičů a hasiček. Ve starších žácích jsme obsadili 7. místo. Z jednotlivců si nejlépe
v mladších žácích počínal Patrik Kovařík (7. místo) a Jakub Dvouletý (10. místo).
Za starší žáky nás reprezentoval pouze Honza Vavřík (37. místo).
Poděkování patří všem našim mladým hasičům za reprezentaci sboru a také všem
hasičům, kteří pomáhali na soutěži i při chystání. Teď nám začíná uzlovací sezona,
která skončí až na jaře v Čelčicích. Mezitím zavítáme do Malenovic, Mysločovic
a Žlutav a kdoví kam ještě (-:
SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Startovní číslo

6
7
2
10
8
9
11
5
4
3
1

SDH

Pohořelice A
Pohořelice B
Kvítkovice
Spytihněv
Záhlinice
Kyselovice
Malenovice
Bělov
Vrbka
Lutopecny
Nová Dědina

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ
ČAS [s]

CELKOVÉ
POŘADÍ

45,81
46,22
52,76
57,38
46,44
60,33
60,01
55,53
56,85
60,29
85,84

0
0
0
0
15
10
15
30
30
30
15

45,81
46,22
52,76
57,38
61,44
70,33
75,01
85,53
86,85
90,29
100,84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ
ČAS [s]

CELKOVÉ
POŘADÍ

31,75
33,19
33,47
35,69
35,81
45,50
50,92

0
0
0
0
0
0
0

31,75
33,19
33,47
35,69
35,81
45,50
50,92

1
2
3
4
5
6
7

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA STARŠÍCH ŽÁKŮ
Startovní číslo

8
3
5
7
4
9
1

SDH

Malenovice
Pohořelice A
Kvasice
Vítonice
Pohořelice B
Bílany
Nová Dědina
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6
2

Vrbka
Spytihněv

40,21
43,58

15
15

55,21
58,58

8
9

MLADŠÍ JEDNOTLIVCI
Startovní
číslo

37
35
36
24
34

JEDNOTLIVCI MLADŠÍ
(SDH)

Natálie HanáčkováSDH Pohořelice
Karolína StoklasováSDH Pohořelice
Zuzana ZelíkováSDH Pohořelice
Anna ManiakováSDH Spytihněv
Adriana StoklasováSDH Pohořelice

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ
ČAS [s]

CELKOVÉ
POŘADÍ

23,06

0

23,06

1

27,11

0

27,11

2

27,87

0

27,87

3

29,06

0

29,06

4

30,35

0

30,35

5

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ
ČAS [s]

CELKOVÉ
POŘADÍ

20,06

0

20,06

1

21,50

0

21,50

2

21,71

0

21,71

3

22,79

0

22,79

4

23,75

0

23,75

5

STARŠÍ JEDNOTLIVCI
Startovní
číslo

40
21
37
38
14

JEDNOTLIVCI STARŠÍ
(SDH)

Jan Ordelt- SDH
Malenovice
Kryštof Pospíšil SDH Vrbka
Filip Mihulík-SDH
Vítonice
Lukáš Orság- SDH
Malenovice
Richard ŠevečekSDH Pohořelice

Martin Láník

SDH Nová Dědina zve své členy i ostatní hosty na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční

9. 1. 2016 od 16 hod. ve sklepě místní sokolovny.
Prosíme členy, aby se sebou přinesli své členské průkazy a 100 Kč pro
uhrazení pravidelného poplatku.
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Drakiáda 2015
Volného dne ve státní svátek 28. 10. 2015 jsme se jako SDH Nová Dědina rozhodli
využít ke sportovní a rodinné akci. Proto jsme v tomto termínu uspořádali drakiádu.
Jako by nám počasí letos vracelo to, co nám
v předchozích letech nedopřálo. A tak, po
několika ročnících drakiády na Nové Dědině
bez větru, nám zase foukalo až příliš. Naštěstí
silný vítr neodradil, a tak na plochu hasičského
hřiště během odpoledne postupně přišlo asi 40
dětí s dospělým doprovodem. Snaha udržet
svého draka ve vzduchu nebyla vždy úplně
úspěšná, dokonce několik draků svým
majitelům uletělo a několik dalších se ve větru
polámalo. I tak doufáme, že sladká odměna
a drobné občerstvení dětem alespoň částečně
nahradily škody, a v příštím roce se zase při
příležitosti novodědinské drakiády potkáme.
Snad se nám pro příště podaří vybrat termín,
kdy bude foukat tak akorát.
Komentář k fotu: Dnes již není běžné vyrábění
domácích papírových draků, jak tomu bylo
dříve. Jediného vlastnoručně vyrobeného draka
si přinesla pouze Sabinka Vavříková.
Za pořadatele Terezie Zapletalová

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Významné osobnosti nejen naší obce
Bedřich Šupčík – aneb co možná ani nevíte…
28. října 2015 byla odhalena na budově sokolovny ve Kvasicích pamětní deska
Bedřichu Šupčíkovi.
Pan Bedřich Šupčík, český sportovní gymnasta, první československý olympijský
vítěz, se narodil 22. října 1898 v Trumau u Vídně, v početné české rodině. Tatínek
František Šupčík byl kočí, maminka vídeňská Češka - Terezie roz. Mareschová.
Bedřich Šupčík byl vychován u své tety Evy Skaličkové, sestry tatínka, v Kvasicích.
Bedřichovi rodiče přispívali na výchovu dítěte. Posléze chtěli chlapce vrátit, teta
chtěla jeho rodičům vyhovět, ale neuspěla. Bedřich se vzbouřil. Nechtěl zůstat ve
Vídni a tak se s ním teta vrátila zpět do Kvasic, a stala se jeho adoptivní matkou.
V Kvasicích navštěvoval základní školu a začal cvičit v Sokole. Pro zajímavost byl
spolužákem spisovatele Jindřicha Spáčila. Cituji z jeho vzpomínek – „…Bedřich
Šupčík byl veselý, dobře tělesně fundovaný chlapec, chytrý, vtipný. Od mládí však
pronásledovaný těžkou oční chorobou. O to více v něm bylo houževnatosti a touhy
prorazit v životě, dostat se vzhůru a uplatnit se. Jeho výkony na kruzích, bradlech
a koni nás uváděly v úžas, jeho nevelká postava byla samý sval, žádná tělocvičná
disciplína nebyla pro něho náročná. Dlouho nebylo nikoho v řadách našeho členstva,
kdo by se odvážil s ním zápasit, až po čase, když přišel do jednoty pekařský
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pomocník Bedřich Chudoba. Bedřich Šupčík byl dobrý kamarád, v němž se síla
a obratnost snoubily s dokonalými povahovými rysy, byl vždy ochoten pomoci, kde
bylo třeba. Ještě v roce 1922 byl Bedřich Šupčík členem kvasického Sokola…“.
Po návratu z první světové války se odstěhoval do Brna, kde pracoval jako domovník
v báňské a hutní společnosti a stal se členem brněnského Sokola, který ho v roce
1924 vypravil na VIII. Olympijské hry do Paříže, kde jako první Čech a Čechoslovák
získává první zlatou medaili ve šplhu na laně (dnes již neexistující disciplína) bez
přírazu. Stalo se to 20. července na stadionu v Colombes v čase 7,2 sekundy na
osmimetrovém laně. Další medaile byla bronzová za víceboj. (Poprvé se ve šplhu na
laně soutěžilo na I. OH v Aténách v roce 1896, naposledy pak v Los Angeles v roce
1932.) Do nominace pro VIII. OH se dostal na poslední chvíli. Krátce po návratu
z OH v Paříži se oženil s Marií Ledinskou a založili v Brně rodinu. Měli spolu tři děti,
dvě dcery, mladší zemřela v osmi letech a jednoho syna, Miroslava, který se narodil
v roce 1938. Syn Miroslav spolu i se svým synem Miroslavem byli vzácnými hosty při
odhalování pamětní desky v Kvasicích.
V roce 1926 získal titul mistr světa v soutěži gymnastických družstev v Lyonu.
V r. 1928 to byla stříbrná medaile na IX. OH v Amsterdamu v soutěži gymnastických
družstev, 4. místo na bradlech a 6. v kruzích. V r. 1930 Lucemburku obhájil titul
mistra světa v družstvech a skončil druhý na kruzích. Poslední mezinárodní
vystoupení v roce 1931 přineslo Šupčíkovi bronz na kruzích a páté místo na
bradlech.

Rodina Bedřicha Šupčíka se odstěhovala z Brna do Prahy. V době 2. světové války
a po ní se živil jako obchodní cestující s hasičskými přístroji. V roce 1948 jej postihl
první infarkt a na naléhání rodiny se přestěhovali do klidného prostředí Horosedel
odkud pocházela jeho žena. V této obci mu odhalil pamětní desku v roce 2003.
Druhý infarkt ho odkázal do invalidního důchodu. Tehdy se o pomoc a podporu
obrátil ke státnímu výboru pro tělovýchovu a sport, ale nepochodil. Začal si
přivydělávat jako pojišťovací agent. Třetí infarkt se stal pro něho osudným. Zemřel
v Písku ve věku 58 let. Je pohřben v urnovém háji na hřbitově v Mirovicích u Písku.
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Od roku 1993 se koná v Příbrami každoročně memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu
na laně.
Pamětní desku věnovali obci Kvasice jeho fanoušci z Hradce Králové Pražské
Předměstí a Brna II. Také zaslali do Kvasic lípu, která je zasazena na sokolské
zahradě. Po rekonstrukci sokolovny, kde Bedřich Šupčík začínal cvičit, bude určitě
důstojným místem pro pamětní desku tohoto vynikajícího sportovce. Kromě pamětní
desky je také zmínka o Bedřichu Šupčíkovi v Muzeu Kvasice. Pamětní deska byla
zhotovena ve zvonařské dílně pana Jana Hajtmana, Nový Hradec Králové. Grafický
list, uložen v Muzeu Kvasice, je od pražského akademického malíře Miroslava Míči.
Za všechno patří vřelý dík, především panu Bedřichu Lovákovi, z Hradce Králové,
který je jeho velký fanoušek a má na odhalení pamětní desky největší podíl.

Květa Koutňáková

Římskokatolická farnost ve Kvasicích
POZVÁNKA:
Bohoslužby o Vánocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích:
24. 12. Štědrý den
25. 12. Boží hod vánoční
26. 12. Sv. Štěpána - Prvomučedníka páně
31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
1. 1. 2016 Slavnost Matky Boží
3. 1. 2016 neděle

23:00 hod.
7:45 hodin
7:45 hodin
15:00 hodin
7:45 hodin
7:45 hodin
P. Ing. Mgr. et Mgr. Petr Klimeš
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Církev Československá husitská ve Kvasicích
Pokojné prožití vánočních svátků, v záři Boží přítomnosti a s vděčností za vše, co
máme, do Nového roku hojnost Boží přízně, víry, lásky a naděje vám přeje
Mgr. Lubomír Pliska – farář NO CČSH v Kvasicích

POZVÁNKA:
Bohoslužby o Vánocích Církve československé husitské v Husově sboru v Kvasicích:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

Štědrý den
Boží hod vánoční
Bohoslužby nejsou
První neděle po Vánocích

21:00 hodin
8:00 hodin
8:00 hodin

Mgr. Lubomír Pliska – farář NO CČSH v Kvasicích

Základní škola Kvasice informuje
Dne 20. 11. 2015 se na OA T. Bati a VOŠE Zlín konal 10. ročník "Talentové soutěže
žáků základních škol v psaní všemi deseti na PC". Z naší školy se zúčastnili 2 žáci
z 9. třídy. David Dubčák z Nové Dědiny se s 96 napsanými cvičeními za 30 minut
umístil na velmi pěkném 5. místě.

Všichni soutěžící za své výkony obdrželi drobné dárky od sponzorů soutěže. Oběma
žákům blahopřejeme a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.

Blahopřání
Žáci a zaměstnanci školy přejí všem obyvatelům Nové Dědiny příjemné prožití
svátku vánočních, hodně pohody a klidu. Mnoho štěstí a radosti v novém roce 2016.
Splnění všech tajných přání
Za Základní školu Kvasice Mgr. Zdenka Gašpárková, statutární zástupce školy
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Oslava Vánoc
Slavnostní atmosféra a kouzlo Vánoc symbolizované ozdobenými městy, leskem
vánočních ozdob a třpytivými vánočními stromky, pod nimiž se kupí drahé dárky,
zastřely bohužel mnohým lidem onu velkou biblickou pravdu a radostnou zvěst, že
živý Bůh sestoupil v Ježíši Kristu na naši zem, aby se stal naším Spasitelem. Lidé
pro pomíjivé kouzlo Vánoc a nákladné dárky zapomínají na dar nejvzácnější, na dítě
ležící v betlémských jeslích, které je projevem věčné Boží lásky k člověku.
A tak ve většině lidských příbytků leží tento Spasitel, Kristus a Pán zapomenutý pod
leskem přepychu. Pro samotné slavení dnešních Vánoc mnozí zapomínají na toho,
kvůli komu se vlastně Vánoce slaví. Zapomínají na Oslavence, se kterým miliony lidí
bohužel nechtějí mít nic společného.
Jenomže slavení Vánoc bez Krista, bez vnímání významu Kristova narození je přece
jen slavením svátku, vyprázdněného od jeho obsahu. Jako bychom slavili narození
někoho, koho stejně neznáme a na němž nám vlastně nezáleží, protože by nám
záleželo jen na prožití oslavy.
Proto když se nad tím vším zamyslíme, vede nás slavení Ježíšova narození
k důležité otázce: Proč slavíme narození Krista? Jaký je vlastně význam slavení
Vánoc, slavení narození Spasitele? Vidíme tento význam v dějinách lidstva stále tak
jednoznačně, jako první svědkové víry, kteří pro Krista podstoupili i smrt?
Vždyť z hlediska čistě historického by vlastně nedávalo narození Kristovo podnět
k radosti i oslavám a ani my bychom neměli důvod slavit Vánoce jako Kristovy
narozeniny. Jednak proto, že neznáme přesně ani rok ani den narození Krista, ale
také proto, že na světě se rodí mnoho lidí, s většinou z nich se nesetkáme a jen
několik málo ovlivní náš život. Co tedy znamená jeden člověk mezi tolika tisíci, kteří
každodenně spatří světlo světa?
A i kdybychom z hlediska historického připustili, že se jedná o narození vynikající
osobnosti, přece na druhé straně víme, že v každém člověku dřímá cosi jedinečného
a že mezi tisíci lidmi se vždycky najdou jednotlivci, jejichž schopnosti jsou přímo
geniální, i když se snad vlivem nepříznivých okolností života nikdy neprobudí.
Narození Kristovo tedy neoslavujeme z důvodů historických, ale z důvodu daleko
závažnějšího a většího!
Celý křesťanský svět totiž vidí v narození Kristově cosi nadhistorického. Evangelista
Jan to vyjadřuje těmito známými slovy: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (J 3,16).
Narození Spasitele, Krista Pána je tu vylíčeno jako projev věčné Boží lásky. Je to
sestoupení milujícího Boha k člověku, do vší naší bídy, bezmoci a smrti, do všeho,
co nás tu tíží a svírá, drtí a zmarňuje, aby nám pomohl. Je to překlenutí propasti,
která byla mezi člověkem a Bohem. Právě v Betlémě můžeme vidět žebřík, po němž
Bůh sestupuje k člověku a nabízí hříšníkovi svoji milost. Právě v Betlémě se
všemohoucí Bůh v bezbranném dítěti ponížil do pachu chléva a o několik let později
se pro naši spásu nechává v Jeruzalémě popravit hrozným, mučivým způsobem,
určeným jen pro bezprávné otroky či stejně bezprávné obyvatele římských provincií.
Nikdy nedokážeme úplně porozumět tomu, co to znamená, že se Nejvyšší stal
nejnižším.
Tak Bůh v betlémském dítěti, Kristu, nabízí světu sama sebe. To malé bezmocné
dítě, položené do žlabu pro dobytek je otevřenou Boží náručí. V tomto dítěti Bůh
hledá člověka jako Otec marnotratné syny a v něm nabízí všem lidem spasení. Proto
nejen smrt, nýbrž již narození Kristovo je jedinečnou obětí, kterou Bůh přinesl světu
na vykoupení hříšníků. Je to oběť největší, jaké je láska vůbec schopna, ale je to
také oběť definitivní a konečná pro všecky časy!
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Co tedy učiníme o Vánocích s tímto nebeským darem, betlémským dítětem,
zaslíbeným Mesiášem, Kristem? Můžeme tento dar úplně ignorovat a slavit si
Vánoce opět po svém. Kouzlo Vánoc se tak zase s rozbalením dárků
a s překvapením z nich rychle rozplyne a život bez Ježíše Krista, narozeného
Spasitele se zase vrátí do starých kolejí.
Anebo můžeme jít jinou cestou. Jako o Vánocích přijímáme ty časné dárky, které
více či méně přispívají k naší vánoční radosti, tak můžeme přijmout i ten největší dar
Ježíše Krista. Vždyť je to ten největší dar, který nám kdy byl dán. Kdybychom ho
odmítli, byla by naše oslava Ježíšova narození trochu podivná, možná pokrytecká,
v každém případě však nedostatečná. Přijmeme-li však tento dar, betlémské dítě do
svého života, jako Pána a Spasitele, pak vskutku prožijeme ty pravé Vánoce.
Mgr. Lubomír Pliska

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. 2. 2016.

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

ŽIVÉHO BETLÉMU
které se uskuteční dne 22. 12. 2015
v 17 hod. na místním fotbalovém hřišti.
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Z dvojice se vyklubali podvodníci
UHERSKOHRADIŠŤSKO: Babičku obrali o devatenáct tisíc.
Na důvěřivost včera odpoledne doplatila pětasedmdesátiletá babička z Hluku.
Dvojice podvodníků ji obrala o devatenáct tisíc korun!
Kolem třetí hodiny odpoledne u domu seniorky zazvonili muž se ženou. Představili se
jí jako zástupci společnosti E-ON s tím, že s ní potřebují vyřešit nějaké nesrovnalosti.
Aniž by se jí nějakým způsobem legitimovali, důvěřivá babička je pozvala dovnitř
domu. Oba se usadili v kuchyni a než začali cokoliv řešit, babička je ještě ze
slušnosti pohostila. Poté jí oba začali vysvětlovat, že má u společnosti za poslední
dva roky nedoplatek, který činí devatenáct tisíc korun. Dokonce jí ukázali dokumenty,
které byly pro seniorku téměř nečitelné. Slušně vypadající dvojice na ni zapůsobila
tak, že jim na vše přikývla a byla ochotná částku zaplatit. Zeptala se, jestli jí
společnost pošle nějakou složenku, aby mohla dlužnou částku zaplatit. Na to muž
řekl, že potřebují hotovost a zda by si ji mohla nějak obstarat. Proto se babička
vydala na poštu. Mezitím se ve dveřích potkala s vnukem, kterého poslala dovnitř za
návštěvou. Vnuk s nimi setrval do té doby, než se babička vrátila s penězi. Vnuk se
jich ptal, proč přijeli a kde mají auto. Na jeho otázky odpovídali velmi vyhýbavě
a samozřejmě nepravdivě. Řekli mu, že babička si v minulosti předělávala smlouvu
a jejich společnost chce, aby ji zase obnovila. Také se vymluvili na to, že už mají po
pracovní době a museli přijet autobusem. Ve chvíli, kdy se babička vrátila, vnuk
odešel domů. Dvojice si převzala devatenáct tisíc, aniž by vystavila jakýkoliv doklad
o převzetí, a odešla směrem k místní škole. Vnukovi byla celá situace velmi
podezřelá. Proto vše doma řekl rodičům. Ti po rozhovoru s babičkou vše oznámili na
policii.
K popisu těchto osob:
Muž – věk kolem 27 let, postava štíhlá asi 180 cm vysoká, má krátce střižené černé
vlasy s “kouty“. Na čele, pod nosem a na levé tváři má výrazné pigmentové skvrny.
Oblečený byl do světlých modrých riflí, šedé mikiny s kapucí, bílé tričko s obrázkem
domu, na hlavě šedou pletenou čepici s nápisem BOSTON a obuty měl bílé tenisky.
Žena – věk kolem 30 let, postava štíhlá asi 160 cm vysoká, má tmavé rovné vlasy po
ramena a velmi výrazné oči hnědé barvy. Na bradě má velké mateřské znaménko.
Obočí vytrhané a domalované tužkou. Také měla velmi dlouhé nehty červené barvy.
Pachatelé mluvili česky, byli příjemní a působili slušným dojmem. Je možné, že
seniorka nebyla jediná, koho povedená dvojice podvedla. Proto pokud se někdo
dostal do podobné situace, nechť vše oznámí na nejbližší policejní oddělení nebo na
linku 158. Stejně tak prosíme veřejnost o sdělení jakýchkoliv informací týkajících se
pohybu muže a ženy, případně i vozu, kterým se mohli přepravovat.
Děkujeme!
6. listopadu 2015, Milena Šabatová
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