OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2016

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Seneca
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Úvod
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda, dětem skončily prázdniny a dospělým zasloužené dovolené.
Dny se nám začínají pomalu krátit a tak je tu čas, abychom Vás prostřednictvím
třetího čísla letošního zpravodaje seznámili s činností obecního zastupitelstva
a událostmi v naší obci i okolí. První velkou událostí na podzim jsou krajské volby
a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 7. – 8. října 2016.
Vybírat svého zástupce do Senátu z našeho volebního obvodu můžete z devíti
kandidátů a do krajských voleb je přihlášeno 816 kandidátů z dvaceti stran.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ červenec 2016
Z důvodu revize katastru nemovitostí bylo opět zjištěno, že některé stavby se
nacházejí na pozemcích obce. Proto zastupitelstvo schválilo záměr prodeje částí
těchto pozemků vlastníkům nemovitostí za cenu 50,-Kč/m2. Jedná se o pozemky,
které se nacházejí na parcele 973/1 o výměře 17m 2 a 27m2. Dále bylo dohodnuto, že
kupující hradí náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti.
ZO obce projednávalo nový návrh zastavovací studie v lokalitě Kostelík od Ing.
Srněnského, s rozšířením stávající cesty po obou stranách, s celkovým počtem
7 rodinných domů. Projektant bude řešit zasíťování parcel po jednání s konkrétními
zájemci o výstavbu. Podle posledních informací se bude muset přepracovat i tento
návrh a to z důvodu vyjádření Odboru životního prostředí MÚ Kroměříž. Odbor
životního prostředí vede jednu parcelu v této lokalitě jako skládku a proto nemůže být
zastavěna rodinnými domy.
ZO schválilo vyčlenění částky 500.000,-Kč na postupnou rekonstrukci budovy
místního obchodu.
ZO dále schválilo rozpočtové opatření týkající se změn v rozpočtu na veřejně
prospěšné práce, provoz sběrného dvora, činnost místní správy a projektu
kanalizace.
Jak jsme již avizovali v minulých vydáních zpravodaje, ZO schválilo bezúplatný
převod pozemku p. č. 980/1 silnice o výměře 2756m2 v k. ú. Nová Dědina, do
vlastnictví Zlínského kraje. Je to pozemek pod krajskou silnicí, který se nachází ve
směru od Tabarek na Vrbku.
Po dohodě se zastupiteli obce se v červenci a v srpnu zastupitelstva nekonala.

Zasedání OZ září 2016
Zpracování Územního plánu obce Nová Dědina je spolufinancováno Zlínským
krajem
Hlavním bodem zářijového zasedání bylo schválení smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 57.000,-Kč na pořízení nového Územního plánu
obce Nová Dědina.
Starosta obce dále informoval o průběhu prací na novém Územním plánu obce a to
hlavně o zahrnutí nových ploch pro bydlení. I když zastupitelé i občané mají na
zahrnutí nových ploch různé názory, budeme muset respektovat opatření
nadřízených orgánů. Některých ploch určených pro výstavbu se budeme muset
vzdát, ať už z důvodu nemožnosti vykoupení těchto pozemků od současných majitelů
(a taky finančními možnostmi obce), tak i z důvodu snížení rozlohy ploch pro bydlení.
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Kvůli ochraně zemědělského půdního fondu je snaha, aby se nerozšiřovaly plochy
bydlení dále do volné krajiny, ale aby se maximálně využívaly současné plochy
v intravilánu obce. K Územnímu plánu se momentálně vyjadřuje Krajský úřad
Zlínského kraje. Jakmile budeme znát jeho vyjádření, začnou probíhat veřejná
projednávání Územního plánu obce s občany. Jak již je zmíněno výše, objevil se
nový problém - dokument z r. 1993 z Odboru životního prostředí MÚ Kroměříž, nyní
uložen na Ministerstvu životního prostředí - seznam evidovaných skládek v obci.
Pozemek p. č. 515/3 v lokalitě Kostelík, zasahuje do evidované skládky (z let 1945 1980), tudíž tam nebude možnost vybudování inženýrských sítí. Buď tam vznikne
příjezdová (přístupová) komunikace, nebo plochy zeleně.
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016 (navýšené náklady na rekonstrukci
budovy obchodu o 250.000,-Kč) a požadavek SDH na spolufinancování hrubé stavby
sociálního zařízení na hasičském hřišti ve výši 35.000,-Kč.
Starosta obce seznámil zastupitele ještě s dalšími předpokládanými výdaji, které
vyplývají buď s legislativy, nebo s přípravou projektu odkanalizování obce. Jenom
přípravu veškerých podkladů pro žádost o dotaci na kanalizaci, jako je dokumentace
pro stavební povolení, vypracování finanční analýzy, vypracování žádosti o dotaci,
manažerské řízení přípravy projektu atd., nám nabízejí různé společnosti v rozsahu
od 760.000,- až 1.300 000,-Kč bez DPH. Jsou to sice uznatelné náklady v případě
přiznání dotace, ale nejprve je musíme zaplatit ze svého rozpočtu. Samozřejmě se
tyto platby nebudou provádět okamžitě, ale je potřeba s nimi v rozpočtu počítat.
Dále podle zákona o hospodaření s energií má obec mít zpracované průkazy
energetické náročnosti na veřejné budovy, nabídky se pohybují v rozsahu kolem
15.000,-Kč. Další povinnost, která spadá na obec je deratizace kanalizace, dle
zákona o ochraně veřejného zdraví. Nabídky taktéž kolem patnácti tisíc, podle
rozsahu provedených nástrah.
Na tomto místě si dovolím svůj pohled na různé nařízení, které nám ukládá přijetí
dalších a dalších nových zákonů, které mají dopad na obce. Když jsme se v roce
2013, po dlouholetém čekání dočkali nového zákona o rozpočtovém určení, zdálo se,
že částka cca 750.000,-Kč, která nám přibude do rozpočtu, bude zajímavá pro
investování do obecní infrastruktury. Dá se ovšem říct, že zvýšení rozpočtu jsme si
de facto užili jenom rok. V té době jsme zvládli s vlastních prostředků opravit sklep
sokolovny, rekonstruovat část veřejného osvětlení, částečně opravit některé místní
komunikace a ještě spolufinancovat obnovu hřbitova částkou přesahující jeden milion
korun. Postupem času začalo přibývat stále víc administrativní zátěže a nových
povinností, které ovšem přinášejí i zátěž finanční. Ony totiž ty audity, revize, studie,
apod., můžou dělat jenom osoby odborně způsobilé tzn. s kulatým razítkem a to
něco taky stojí, viz malá ukázka v předchozím odstavci. A to se ještě snaží i ostatní
subjekty „přiživit“ na rozpočtech hlavně malých obcí. Jako příklad uvádím oznámení
Ochranného svazu autorského, který hodlá zvýšit poplatky za produkovaná autorská
hudební díla až o 50%. V ohrožení je tak i podnikání, kultura i společenský život
v malých obcích. Co udělá s drobným podnikáním v malých obcích elektronická
evidence tržeb a koho se bude skutečně týkat, ukáže teprve čas.

Rekonstrukce obchodu a hospůdky
Práce na rekonstrukci obecní hospůdky pokračují, a i když by si již spousta občanů
přála, aby byla co nejdříve zprovozněná, ještě to bude nějakou chvíli trvat.
V obecním zastupitelstvu se snažíme uvolňovat finance, jak přicházejí do rozpočtu
ze sdílených daní, ale musíme velmi opatrně, abychom nevyčerpali celý rozpočet
před koncem roku. Musíme si uvědomit, že celá akce je financována výhradně
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z rozpočtu obce, bez možnosti získání dotace. Momentálně se dodělávají zednické
práce, jsou hotové obklady a dlažby na chodbách a sociálním zařízení, dále jsou
zhotoveny sádrokartonové podhledy, komín, vzduchotechnika a zbývá položit dlažbu
v hlavní místnosti. Je potřeba ještě zkompletovat elektroinstalaci a dokončit montáž
radiátorů a sanitární techniky. Nakonec vymalovat, zakoupit a namontovat dveře.
Celkové náklady včetně obchodu se již vyšplhaly na cca 1.700.000,-Kč a ještě
počítáme s tím, že na dokončení stavby budeme potřebovat asi 300.000,-Kč.

Informace
Volně pobíhající psi
V naší obci se opět vyskytnul problém s volně pobíhajícími psi (psem). V minulých
dnech se pohyboval volně pobíhající pes nebo psi v Kopaninách a způsobil občanům
škody na zahradách a pravděpodobně roztrhal srnu - viz foto. Důrazně žádáme
občany, aby si své psi zabezpečili, a odkazujeme na Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Nová Dědina. Dále upozorňujeme občany, že pokutu až 10.000,-Kč může dostat
fyzická osoba od mysliveckého sdružení, když jeho pes, i kdyby byl na vodítku,
vyplaší v lese zvěř.
Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), může dostat fyzická pokutu až
30.000,-Kč. Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika
spojená s chovem psa a zajistit kvalitní a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele
a psa samotného.

Plánované akce
Lampionový průvod 4. listopadu 2016 – pořádají rodiče dětí ve spolupráci
s obcí Nová Dědina.
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Svatomartinské hody 12. listopadu 2016 – pořádá TJ Nová Dědina,
nohejbalový klub.

Elektrowin
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém,
jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali
téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno
k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m 2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000
hasičských sborů po celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
Příspěvky: Roman Polášek

Společenská kronika
Zlatá svatba – 50 let společného manželského života
Dne 6. srpna 2016 oslavili „zlatou svatbu“ manželé - paní Anežka, roz.
Kolomazníková a pan Jaromír Hora. K tomuto krásnému společnému výročí jim
přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a také mnoho radosti
z vnoučat.
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Jubilanti: červenec – září 2016
ČERVENEC
Ančincová Renata
Čevorová Marie
Dohnálková Libuše
Šenovský Pavel

8. července
10. července
15. července
16. července

50 let
60 let
94 let
70 let

SRPEN
Vavříková Marie
Hartl Karel

24. srpna
29. srpna

93 let
70 let

ZÁŘÍ
Láníková Anna
3. září
91 let
Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Mateřská škola Vás informuje
Prázdniny jsou za námi a celý rok před námi
Jaký bude? Kdo to ví – krteček nám napoví.
Celý školní rok nás v mateřské škole bude provázet známá postavička krtka a jeho
pohádkových kamarádů. Ukážou nám jak se správně chovat, jak se staví dům, co
dělat, abychom se nemuseli bát čertů, pomůžou nám vyrobit vánoční dárky. Budou si
s námi hrát, zpívat i tancovat.
I když nás bude méně než vloni,
čas strávený ve školce si
náramně užijeme. Už se těšíme
na podzimní vyrábění dekorací a
obrázků
strašidýlek.
Máme
slíbené i dýně a tak bude
strašidelně nazdobená i školka.
To nás teprve čeká.
Radši zavzpomínejme, co se
událo od jara, když jsme vám
psali naposledy. Byli jsme na
společném výletě s dětmi
mateřské
školy
Karolín
v Těšánkách. Navštívili jsme
Grunt Galatík, seznámili se
z péčí o koně a dokonce se na
nich i svezli. Na oplátku jsme
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pozvali karolínskou školku do naší tradiční pohádkové dědiny.

Přijeli i děti z kvasické školky, přidali se i místní malé děti s maminkami. Chceme
touto cestou poděkovat všem dospělákům, kteří se na celé dopoledne stali krásnými
pohádkovými postavičkami a potěšili tak všechny zúčastněné.
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Se školním rokem jsme se rozloučili sportovně. Na medvědí olympiádě jsme plnili
disciplíny jako je - slalom mezi včelkami, přecházení po ledových krách s prolézáním
ledového tunelu, hod rybou na cíl, vybírání medu ze včelího úlu, lezení přes
překážku nebo hod “sněhovou“ koulí na ledního medvěda. Kdo vše zvládl, opekl si
za odměnu na posilnění špekáček.
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Devět předškoláků se posledního června slavnostně rozloučilo s mateřskou školou.
Přejeme jim, aby měli školu rádi aspoň tak jako roky strávené s námi ve školce.
Zaměstnanci a děti mateřské školy
-9-

Podhostýnská hasičská liga
Když se před několika lety začaly dorovnávat mzdy na stejných pozicí pro muže
a ženy, tak jsem si myslel, že se začalo blýskat na spravedlivé časy (tedy, alespoň
zde). Bohužel ne. Když jsem si totiž (pravda až po upozornění) přečetl v minulém
Zpravodaji o odměnách za umístění v Podhostýnské hasičské lize, tak jsem zjistil, že
rozdíly jsou obrovské. Proč mají muži o 50% vyšší odměny oproti ženám, by měli
vysvětlit představitelé této soutěže všem zúčastněným ženám a dívkám, kterých si
mimochodem nesmírně vážím, že se daly na tento sport. Podle mě vysvětlení
neexistuje. Asi chtějí organizátoři této soutěže dát najevo, že tyto zapálené hasičky
jsou horší než muži a mají si najít jiný sport, kde budou mít rovnocenné podmínky.
Nebo že by byli tak ješitní? Na to říkal můj děda. Když je chlap ješitný – vyměnit.
Petr Redl

Pozvánka do archívu

V kroměřížském archivu byla v červnu 2016 slavnostní vernisáží zahájena výstava
Svatba v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné důležitosti představuje
z hlediska dochovaných archivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, matričních
záznamů, svatebních smluv, oddacích listů, snubních protokolů aj. Hlavním záměrem
autorek bylo zachytit proměnu svatebního obřadu od minulosti do současnosti. Se
svatebním obřadem jsou neodmyslitelně spojeny svatební fotografie, svatební
oznámení, blahopřání, svatební kytice a v neposlední řadě i svatební oděv. Svatební
šaty symbolizovaly jedinečnou událost v životě ženy a jsou vždy ukázkou aktuálního
stavu módy daného období. Nejen je si můžete přijít v pracovní dny do května
2017 prohlédnout do Státního okresního archivu Kroměříž na Velehradské ulici 4259.
Výstava by se nemohla uskutečnit bez obětavé pomoci jak jednotlivců, tak několika
institucí a kroměřížského svatebního salonu Juliana.
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V průběhu října a listopadu 2016 připravuje MZA Brno – Státní okresní archív
Kroměříž tradiční přednáškový cyklus spojený s výstavou s názvem „Svatba
z pohledu genealoga“. Přednášky se uskuteční ve středu 12. října, 9. listopadu
a 16. listopadu 2016 v 17.00 hodin v přednáškovém sále Státního okresního
archivu, Velehradská 4259, Kroměříž. Vstup je zdarma. Témata jednotlivých
přednášek a jména přednášejících naleznete na webových stránkách
http://kromeriz.mza.cz/. Srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast.
Mgr. Martina Šlancarová, MZA Brno-SOkA Kroměříž

Začátek školního roku představuje pro děti stres, telefonátů na Linku
bezpečí na konci prázdnin přibývá
Konec prázdnin a začátek nového školního roku pro některé děti představuje stres,
ať už jde o strach z nového kolektivu, nedobré vztahy s učiteli či hrozbu v podobě
šikany. Děti se na Linku bezpečí obracejí ještě před začátkem školy a svěřují se se
svými obavami, zejména pokud jim bylo v průběhu loňského školního roku ve škole
ubližováno, vyplývá ze statistik Linky bezpečí.
„Pokud jde dítě do první třídy či do nové školy, bývají jeho obavy často přirozené. Je
důležité, aby byli v klidu především rodiče, malé děti velmi často poznají jejich
nervozitu a mohou jí podlehnout. Obecně je dobré obavám dětí předcházet tím, že
s nimi o nich budeme otevřeně hovořit a nebudeme je zlehčovat. Už jen nahlas
vyslovená, a od rodiče přijatá, obava, může být pro dítě velmi úlevná. Důležité také
je, aby rodiče společně s dítětem, někdy i s učitelem, hledali pozitivní řešení
vzniklých situací, které si např. děti nesou z minulého školního roku,“ říká Mgr.
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Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky, která zároveň uvádí, že právě tento
základní princip v rodinách nezřídka selhává a rodiče berou obavy dětí na lehkou
váhu.
Nejčastějším tématem na „školní téma“, které děti v souvislosti s blížícím se koncem
prázdnin na Lince bezpečí řeší, je šikana. Podle statistik se s určitou formou šikany
na škole setká přes 40 % dětí. Průběžné statistiky Linky bezpečí dokládají, že
šikana je skutečně závažný problém, jehož výskyt v průběhu let neklesá. Zatímco
v roce 2000 bylo na Lince bezpečí věnováno tomuto tématu 2 % hovorů, v roce 2015
šlo již o 5 % všech hovorů. Převedeno na absolutní čísla jde o 1376 hovorů. Téma
šikany na Rodičovské lince se pak vyskytuje dokonce v 9 % všech hovorů!
Dítě, které je šikanované, často ztrácí důvěru v okolí a uzavírá se v obavách, co
všechno by přiznání, že je obětí šikany, mohlo způsobit. Bojí se, že by mu nikdo
neuvěřil a především má strach z pomsty agresorů. Nezřídka se stává, že se dítě se
šikanou svěřilo učiteli nebo rodiči, ale ti neudělali nic pro ochranu dítěte. Právě
v takových případech je role Linky bezpečí nezastupitelná. Ve chvíli krize může být
v očích dítěte často těmi jediným, kdo mu důvěřuje, nabídnou mu pochopení, přijetí
a naplánování konkrétní pomoci.
Stresu ze školy se dá předcházet
Blížící se konec prázdnin by měly reflektovat nejen děti, ale také jejich rodiče. Právě
oni hrají důležitou roli při přípravě svých dětí na nadcházející školní rok a dokáží
zmírnit možné stresy a související rizika.
Pro ty jsou určena následující doporučení:
Poslední týden prázdnin si zkuste už s dětmi pomalu upravovat denní režim
tak, aby byl pro děti přechod do školy pozvolný.
Speciální péči věnujte dětem, které nastupují do nové třídy, nové školy.
Zajímejte se, na co se těší a z čeho mají obavy.
Podporujte děti, aby s vámi mluvily o tom, co se ve škole děje, případně čeho
se bojí.
Zrevidujte také mimoškolní aktivity, zjistěte, co děti bavilo, co ne. Při plánování
programu myslete na to, že děti potřebují čas i na odpočinek a zpracování
zážitků ze školních dnů.
Pokud výsledky minulého školního roku nedopadly nejlépe, tak zkuste s dětmi
vymyslet plán, jak to v tomto roce zvládnout bez zbytečných stresů (např.
pravidelná podpora při přípravě na daný předmět, doučování apod.).
Nebojte se tvořivosti (cvičit násobilku se dá i vtipně během procházky).
Telefonní kontakt: Linka bezpečí 116 111,
Rodičovská linka 840 111 234, 606 021 021.
Zdroj: www.linkabezpeci.cz
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Sport
Podhostýnská hasičská liga na Nové Dědině

autor p. Jiří Ondroušek
První červencovou sobotu se na hasičském hřišti uskutečnilo 4. kolo Podhostýnské
hasičské ligy 2016. Přípravy na tuto soutěž probíhaly již od jara, kdy jsme se na
brigádách snažili připravit pro všechny sportovce co nejlepší podmínky. To se nám
dle ohlasů soutěžících podařilo, a proto doufáme, že i v příštím roce budeme hostit
jeden ze závodů této prestižní ligy.
Teď již k samotné soutěži. Ta byla zahájena slavnostním nástupem v 12:45. Celkem
k nám zavítalo 28 mužských a 9 ženských družstev. Jako první šlo na start v 13:00
domácí družstvo Nová Dědina A. Pěkně rozběhlý útok zkazil pouze prostřik na
pravém proudu. S výsledným časem 20:02 nám bylo jasné, že o první příčky bojovat
nebudeme.
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autor p. Jiří Ondroušek
Následovaly požární útoky hostujících družstev z okresů Kroměříž, Zlín, Přerov
a Nový Jičín, ale také útok domácích kluků z družstva Nová Dědina B. Kluci tušili, že
by to mohli „Áčku“ pěkně natřít a to se jim také podařilo. Mlaďochům se útok s časem
19:45 vydařil, nicméně ani to na medailové pozice nestačilo. Poháry si nakonec
zaslouženě odvezli:
Muži 1. Pravčice
2. Zahnašovice
3. Mladcová

Ženy 1. Bílany
17:41
2. Rymice 18:29
3. Pravčice 19:24

17:31
17:39
17:41

Závěrečné vyhodnocení soutěže proběhlo kolem 17. hodiny. Velké poděkování patří
všem, kteří nám pomohli při přípravě soutěže i v jejím průběhu. Děkujeme také
fanouškům a divákům, kteří nás již tradičně na domácí soutěži v hojné míře
podporují.
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Hospůdka na hřišti
Začátek prázdnin spojený se dvěma státními svátky byl ideální dobou k otevření
hospůdky na hasičském hřišti. Hospůdka byla otevřena celkem pět dnů. Kromě
nabídky nápojů jsme měli připraveny také speciality z naší udírny. V pondělí byla
navíc nabídka rozšířena o grilované špízy a hermelíny. Mysleli jsme taktéž na děti,
které si přišly na hřiště se svými rodiči pohrát. Pro ty jsme měli nachystanou točenou
limonádu, zmrzlinu, brambůrky a další pochutiny. Počasí nám naštěstí po většinu
dnů přálo, a tak v hospůdce bylo velmi živo. Jsme rádi, že tak velké množství
spoluobčanů využilo naši hospůdku ke společnému setkávání.
Petr Skácel

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Střípky z historie
Pro zajímavost trochu z historie Kvasic a okolí, především Nové Dědiny, kterou
zaznamenal a jak to tehdy viděl, Matěj Moritz, kvasický farář, který zde působil
v letech 1734-1782. Byl velmi vzdělaný. Napsal knihu o historii Kvasic a okolí, založil
farní knihovnu. Zemřel 9. června 1782 a je pohřben v jedné z hrobek v kostele na
náměstí v Kvasicích.
Kvasice byly nuceny v minulosti se bránit mnoha útokům jejich dobyvatel. Také při
vpádu husitských vojsk na Moravu nebyly ušetřeny a roku 1423 zcela vypáleny
a zpustošeny. Matěj Moritz píše: „Kvasice, postižené těmi smutnými bouřemi, měly
hrad, městečko a příslušné obce spáleny a vyvráceny. A když ještě odehnali
dobytek, byl výsledek přesmutný. Krajina oloupená, zpustošená, se spálenými domy
a zchudlým obyvatelstvem, zůstala nadlouho opuštěna. I když se časem vzkřísila,
svého bývalého lesku už nenabyla. Stará Ves, dnes Nová, a jiná zvaná Mezi lávky,
byly také zničeny. Nová Ves povstala, ale na jiném místě, poněkud dál a ve změněné
podobě. Bylo to na podnět pana hraběte Jana Rottala“.
V lesnatý úval přešla ves Louka, po ní nezůstalo ani kamení ani místo, jen název
mezi lidem, kteří si ji pamatovali. Kamenné základy staré vsi však zůstaly, totiž
kostelíka, který v ní kdysi existoval v trati, kterou domorodci dodnes nazývají
Kostelík.
Po vpádu husitů a třicetileté válce byly Kvasice až do roku 1656 vylidněny. Posléze
se však začaly zalidňovat, mnozí odjinud přicházeli a zde se usadili. Janem Rottalem
(majitelem panství) byli vlídně přijati. Jmenovitě Nová Ves (stará byla rozbořena
nájezdy vojsk), povstala na novém místě. A pod péčí Jana Kluga z Ehrenwaldu,
kvasického a napajedelského kapitána, začali zde příchozí obdělávat půdu a stavět
nová stavení. Přitom byly odkryty trosky kostelíka, který zde kdysi stával. Nová
osada, založena Janem Rottalem, převzala původní název Nová Ves. Nová Dědina
(Nová Ves) již tedy existuje. V té době byla založena se stejným zápalem u Kvasic
ves Včelín. Název „Nová Dědina“ vznikl údajně z lidové slovesnosti, vžil se natolik,
že se začal od roku 1907 používat oficiálně.
Matrika mezi prvními osadníky zaznamenává tyto rody: Zápeca, Chytil Chodalík,
Kalinec, Kalivoda, Krásný, Kožušník, Horák, Kekota, Lužík, Kovář, Křelka, Neiman,
Macháň, Navrátil, Oškara, Parobík, Polešník, Sotař, Novotný, Štibra, Spalovský,
Syrakovský, Vavřík, Zapletal. Rodiny Syrakovských a Žernovských byly urozené
a připomíná se, že měli sídlo a statek v Kvasicích.
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Dále Matěj Moritz uvádí: „v roce 1761 jsem posvětil dřevěný kříž na Nové Dědině,
který byl čtvrtý v kvasickém panství, pátý kříž na farním poli v Kvasicích. Byla
opravena střecha farního kostela. V roce 1762 jsem posvětil šestý dřevěný kříž
v lese na pomezí Nové Dědiny. Sedmý dřevěný na hranicích Střížovic, osmý na
násypu Bašňova, devátý kamenný kříž na vnější straně Kvasic“.
V roce 1763 převzala v držení kvasické panství Marie Anna Rottalová, provdaná
Lambergová. Téhož roku jsem posvětil vlastním nákladem kapli ke cti Panny Marie
Bolestné na kopci blíže Kvasic. (Vrážisko) A na vlastní náklady jsem začal stavět
martyrologium ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka, Isidora vyznavače a Notburgy
panny, které jsem posvětil v roce 1765.
Je známo, že Jan Rottal si vymohl u císaře Ferdinanda III. povolení k obsazení
zpustošených, vypálených a vylidněných území a osad na svém panství Valachy,
kteří sem přicházeli z vesnic od Vsetínska i se svým nářečím a krojem. Tak se to
událo i na Nové Dědině. Tato připomínka je rovněž v kvasickém muzeu s obrázkem
vsetínského zámku a valašské dvojice ve valašském kroji. Na Vsetíně na hraběte
Jana Rottala nevzpomínají v dobrém, neboť stál v čele trestných vojenských akcí
proti odbojným Valachům. Ti se v období třicetileté války přidali ke švédskému vojsku
pod vedením generalissima Lennarta Torstensona, a to z důvodu náboženského
a hospodářského útlaku.
Podotýkám, že Matěj Moritz psal své poznatky o historii Kvasic a okolních obcí ve
své době, vykopávky a objevy v následných letech odhalily další skutečnosti
a přispěly k obohacení historie Nové Dědiny.
Květa Koutňáková

Kvasická pouť a tajemství Nanebevzetí Panny Marie
I letošní rok jsme oslavili v katolických kostelích tajemství Nanebevzetí P. Marie,
jejichž datum 15. srpen určuje oslavu na nejbližší neděli i světským zábavám
a radovánkám. V Kvasicích jsou to hned dva chrámy zasvěcené tomuto tajemství,
přičemž ten současný farní kostel přizval k úctě i kult sv. Jana Nepomuckého. Již
dlouhou dobu bývá tato obecně katolická oslava spojována, kromě specificky daného
místa k němuž se kult váže jako tzv.patrocinium (možnost získání plnomocných
odpustků pro duši křesťana), s žehnáním čerstvých i suchých květin a léčivých
bylinek. Je to prastarý zvyk – žehnat o této slavnosti květiny a byliny. Panna Maria je
v církvi považována za nejkrásnější květ stvoření, jehož plodem je Kristus. Byliny
jsou pak symbolem její pomoci, protože léčí tělo i duši. Byliny provázejí člověka
odpradávna. Ve Starém zákoně se kromě jiných dočítáme např. o yzopu, který
najdeme v mnoha zahrádkách. Byla to kultovní a očistná bylina, která v Palestině
roste jako plevel. Izraelité namáčeli svazek yzopu, když utíkali do Egypta, v krvi
beránka a označovali jím veřeje. Žalmista pak zpívá „pokrop mě yzopem a budu
čistý“ (zvlášť při kropení svěcenou vodou jako připomínka křtu člověka, tzv.
asperges). Kristu na yzopovém stonku podali houbu namočenou do octa,“
ztotožňovala bylinu s biblickou zvěstí. Křesťanství si je tedy také vědomo důležitosti
zdravých plodů a bylin země v sušeném i čerstvém stavu nejen k „nějakému
nasycení“, ale i jako lék. Užívat správně plody suché i čerstvé pro tělo a k okrase
i připomínat a vynášet nové a staré poklady moudrosti a tím vzdělávat ducha.
Starozákonní kniha Sirachovec říká: „Hospodin stvořil léčivé byliny ze země
a rozumný člověk se jich neodříká“ (Sir 38,4-8). A šalomounova Píseň Písní
připomíná: „Plody čerstvé i suché jsem pro tebe, miláčku, uschovala“ a celá tato
kniha je plná darů Božího stvoření, kterými biblista vykresluje a idealizuje hlavní
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postavy. A sám Boží Syn Ježíš Kristus říká: „Proto každý zákoník, který se stal
učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu
nové i staré."(Mt, 13, 52).Na základě těchto citátů viděl nejen sv.Jeroným důležitost
vzdělávání se v moudrosti historie, která se tak často v jiných formách a v jiném čase
může opakovat. Připomínat si historii a zkušenosti nejen nového zákona, ale
i starého zákona, ve kterých je obsažena pravda o Bohu a člověku, o věcech
pozemských, ale i nástin „onoho světa“. Pravá oslava má být zaměřena svým kultem
a prožíváním skutečné radosti k pravému Cli, který je věčný a tedy stále Živý, ve
kterém je však obsaženo to „nové i staré“.To má být účel pravé slavnosti, bez které
to světské slavení a oslavy postrádají pravý důvod a smysl.Ve starém zákoně je
zaznamenáno, jak lidé přestávali uctívat pravého Boha a nevážili si darů stvoření
a začali si vytvářet virtuální svět pro zábavy, tzv.náhražky.Jak bylo i archeologicky
doložené, tak živá příroda se nahrazovala virtuální realitou a zábavou, místo živých
plodů byly napodobeniny a amulety, místo úcty pravého Boha se uctívala díla
lidských rukou (Zlaté tele a býčci…) včetně tance kolem nich. Zbožšťovala se zvířata
nebo člověk jako Boží stvoření a jejich napodobeniny. Vždy to bylo spojené
s úpadkem lidské civilizace a kroky zpět. Takto ochuzený člověk nebo národ byl
slabší a méně stabilní ve prospěch jiného člověka nebo národa, který je pak zotročil.
Zkušenost historie, ať nás vede k opravdovým díkůvzdáním Bohu i za krásu
a moudrost jeho stvoření a darů, které jsou nabité nejen výživnými hodnotami, ale
i léčivou silou. A jeho moc a síla milosti mohou být pro každého výživnou a léčivou
silou jeho nesmrtelné duše.
P. Petr

Dobrovolná charita Kvasice
V neděli 2. 10. 2016 vás srdečně zveme na CHARITNÍ DEN
7:45 hod. v místním farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena mše
sv. za farníky, dobrovolníky charity s prosbou o požehnání charitního díla
14:30 hod. v obecní budově, A. Dohnala č. p. 25, se uskuteční odborná přednáška
pro veřejnost "PRVNÍ POMOC", kterou povede Eva Jarková, DiS. - staniční sestra
interního odd.JIP Kroměřížské nemocnice a.s.
Chci upozornit, že během měsíce října a listopadu proběhne pravidelná sbírka
oděvů, kterou pořádá Oblastní charita Kroměříž. Bližší informace budou zveřejněny
na obecním webu, vývěsce a oznámeny rozhlasem.
Marie Gazdošová, DiS., koordinátorka Dobrovolné charity Kvasice

Evidenční číslo: MK ČR E 17514, vydává: Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21.
Vychází čtvrtletně 150 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá: Roman Polášek,
starosta obce; odpovědný redaktor: Petr Krč, Jarmila Bochezová, telefon:
608 305 175, e-mail: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20. 11. 2016.
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SDH Nová Dědina zve všechny
děti, mladé i starší na

DRAKIÁDU
28. 9. 2016 od 14:00 hod.
na hasičském hřišti na Drahách

Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Sbor dobrovolných hasičů

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

V uzlovací soutěži
V sobotu 26. 11. 2016 v 10:00 hodin
na sokolovně v Nové Dědině
Organizační podmínky soutěže:
Kategorie: pětičlenná družstva mladších a starších žáků,
jednotlivci mladší, starší, vedoucí MH
Uzlová štafeta: lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici
Prezence týmů: 9:00 – 10:00
Nástup a porada vedoucích 10:00
Startovné 70,-Kč / družstvo, 30,-Kč / jednotlivec
Soutěž proběhne dle směrnice HRY PLAMEN s úpravami viz pravidla na druhé straně
Strava a občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vaši účast

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

www.sdh.novadedina.cz
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SDH Nová Dědina zve všechny místní i přespolní na

ŽIVÝ BETLÉM
22. 12. 2016
na fotbalovém hřišti v Nové Dědině

Bližší informace budou upřesněny později na plakátech
a hlášení rozhlasu.
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