OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2017

Krásné velikonoční svátky,
jaro jako z pohádky,
moc pěkně se mějte,
sluníčka si užívejte.
Krásné Velikonoce
přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Úvod
Vážení spoluobčané, jaro nám začalo nádherným počasím, které nás „vyhnalo“ do
zahrádek a k jarnímu úklidu. Ale pamatujme na staré přísloví, že „duben ještě tam
budem“. Není to tak dávno, kdy na Velikonoce napadlo skoro půl metru sněhu
a všichni jsme se jenom nevěřícně dívali z oken. Tak snad, než nastane opravdové
jaro, si ještě v těchto chvílích najdete čas, začíst se do prvního čísla Obecního
zpravodaje v letošním roce. Ve zpravodaji se můžete dozvědět, co se projednávalo
na posledních zasedáních obecního zastupitelstva, jaké kulturní, či společenské
akce se v naší obci uskutečnily i další zajímavé informace z blízkého okolí.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ leden 2017
Zastupitelstvo obce schválilo na lednovém zasedání podání žádosti o dotaci
z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje, Rekonstrukce a oprava
objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních
a volnočasových služeb v obci. Jedná se o budovu místní sokolovny, kde je cílem
odstranění již nevyhovující stávající krytiny a zastřešení ploché střechy nad přísálím
a vestibulem, včetně zateplení. Projekt vypracoval Ing. Škrabal, celkové náklady jsou
vyčísleny na 1.350.000,- Kč.
OZ taky schválilo podání žádosti o dotaci z MZe, „Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků pro rok 2017“, na renovaci sukovitého kříže. Zpracovatelem
návrhu řešení opravy byl pověřen restaurátor p. Vlček z Brna.
OZ dále schválilo smlouvu o vykonávání odborného zástupce pro provozování
kanalizace v obci Nová Dědina. Nově bude tuto službu pro naši obec vykonávat Ing.
Foukal z Kroměříže, protože dosavadní odborný zástupce vážně onemocněl a již
nemůže tuto funkci vykonávat.

Zasedání OZ únor 2017
Na únorovém zasedání představil starosta obce zastupitelům zpracovaný projekt
odkanalizování obce. Dodatkem smlouvy bylo schváleno zpracování projektu
domovních přípojek, se zhotovitelem projektu kanalizace Enviagenturou Trunda s.r.o.
OZ schválilo vzorové znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
k uložení kanalizačního vedení přes soukromé pozemky, a to bez náhrady.
OZ odsouhlasilo smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcných břemen pro E. ON
a. s., na přípojky elektro – zemní kabel nízkého napětí pro plánované dvě
novostavby v naší obci.
OZ dále schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Nová
Dědina sestavenou ke dni 31. 12. 2016 a zprávu o výsledku hospodaření MŠ
s kladným výsledkem ve výši 11.748,- Kč.
Dalším bodem jednání bylo schválení inventarizační zprávy majetku obce za rok
2016, schválení rozpočtového opatření č. 1, poskytnutí veřejné finanční podpory pro
SDH ve výši 30.000,-Kč na rok 2017 a vyúčtování veřejné finanční podpory s SDH
Nová Dědina za rok 2016.
Starosta předložil zastupitelům zpracovaný návrh Územního plánu, který byl dne
14. 3. 2017 projednán na MÚ v Kroměříži, za účasti dotčených orgánů. Po ukončení
30 denní lhůty, ve které může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky,
dojde k veřejnému projednání v obci.
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Starosta informoval přítomné o žádosti obce Bělov, posunout část hranice katastru
mezi obcemi z důvodu obnovy katastrálního operátu na podkladě komplexních
pozemkových úprav v obci Bělov. Podrobné informace jak k Územnímu plánu v Nové
Dědině a pozemkových úprav v Bělově jsou uvedeny na webových stránkách naší
obce.

Zasedání OZ duben 2017
V březnu se zasedání OZ neuskutečnilo, protože se nepodařilo v plánované lhůtě
zajistit dostatek podkladů k projednávání.
Na dubnovém zasedání předložil starosta obce návrh na výkup 4 pozemků v lokalitě
Podkopec o celkové rozloze 2429 m2, pro budoucí umístění ČOV a zřízení
přístupové komunikace k ní. Proběhla diskuse nad možným umístěním ČOV,
možným řešením příjezdové komunikace k ČOV i k okolním pozemkům, jejichž
přístupnost může být vybudováním ČOV omezena. Po konzultaci se zhotovitelem
projektové dokumentace a vlastníky pozemků bude rozhodnuto, které pozemky obec
vykoupí a za jakou cenu. Majitelé těchto pozemků s prodejem předběžně souhlasí.
Starosta informoval o jednání členské schůze TJ Sokol, která rozhodla o převodu
pozemku fotbalového hřiště a přilehlého pozemku vedle místní komunikace
v majetku TJ Nová Dědina, do majetku obce Nová Dědina za jednorázovou úplatu ve
výši 1,- Kč. OZ tento převod schválilo.
Starosta obce informoval o neschválení zahrnutí některých nových ploch pro bydlení
v novém Územním plánu obce. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu, uplatnil nesouhlasné stanovisko, neboť dokumentace
neobsahuje odůvodnění nezbytnosti u všech nových zastavitelných ploch pro
bydlení. Krajský úřad požaduje vyřazení některých zastavitelných ploch pro bydlení,
z důvodu překročení daného limitu dle „Rozboru udržitelného rozvoje obce“, a to
o 1,21 ha, což bude předmětem dalšího jednání s projektantem Územního plánu.
Dále proběhla diskuze nad Územním plánem, zákonnými ustanoveními, možné
náhradě škody způsobené změnou Územního plánu apod.
Projektant zastavovací studie zaslal obci vizualizaci zastavění lokality „Kostelík“,
rodinnými domy.

Prodejna potravin a obecní hospoda
V lednu tohoto roku požádala provozovatelka prodejny potravin o ukončení smlouvy
o pronájmu k 28. 2. 2017. Obec tak řešila problém, jak udržet prodejnu v provozu,
zda ji v krajním případě neprovozovat vlastními silami nebo nabídnout prodejnu
k pronájmu na základě výběrového řízení, protože zájem místních občanů
o provozování není. Obec oslovila několik prodejních řetězců, ale některé vůbec
nepodaly nabídku nebo byly požadavky pro naši obec nepřijatelné. Většinou
požadovaly nájemné za jednu korunu měsíčně a roční stotisícovou dotaci z rozpočtu
obce na energie a mzdové náklady.
Nakonec se podařilo uzavřít smlouvu s Obchodní aliancí Javor, ProVektor, spol.
s r. o. Podmínkou taky bylo, že obec zakoupí další vybavení prodejny (chladící
vitríny, mrazáky a lednice), od předchozího provozovatele v hodnotě 91.630,- Kč.
Proto mohla tato společnost kontinuálně navázat na stávající provozní dobu
obchodu, bez nutnosti zavřít prodejnu. Společnost se snaží rozšířit sortiment,
případně rozšířit i o nové služby pošty, sazky, výdejny e-shopů. Projevila i zájem
provozovat hospodu, která je momentálně předmětem dalšího jednání. Řeší se
vnitřní vybavení hospody, značka piva, personální otázky apod. 20. dubna je
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plánována kolaudace, a pokud se vše podaří do konce dubna stihnout, měla by
hospoda 1. května zahájit provoz. Pokud by někdo měl zájem o zaměstnání v obecní
hospodě, může se přihlásit na obecním úřadě.

Přednáška Titanik a výstava Tomáš Baťa
V měsíci březnu se uskutečnily v naší obci dvě zajímavé akce, které stály za
návštěvu. V pondělí 6. března, lektorka a spisovatelka paní Dana Šimková nás
seznámila ve dvouhodinové přednášce o stavbě, plavbě a potopení zaoceánského
parníku Titanik. Své poutavé vyprávění doplnila videoprojekcí a také příběhy několika
pasažérů.

Další zajímavá akce byla výstava na téma Tomáš Baťa. Putovní výstava zachycuje
výběr z nepřeberného množství dokumentů, fotografií, plakátů a dalších materiálů
přibližujících nejenom mladým lidem výjimečnou osobnost Tomáše Bati. Výstavu
připravili učitelé dějepisu Gymnázia Zlín ve spolupráci se sdružením PANT
v Ostravě, Univerzitou Tomáše Bati, Nadací Tomáše Bati a historikem PhDr.
Zdeňkem Pokludou. Výstava byla (doposud ještě je), umístěna v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Opět škoda, že obě akce nenavštívilo více občanů.

Místní hřbitov – upozornění
Místní hřbitov prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2013, a i když byl financován
s větší částí z dotací, nemalou částkou přispěla i naše obec. Každoroční údržbu
hřbitova ani zdaleka nepokryje nájemné z pronájmu hrobových míst, a tak bychom se
měli ke hřbitovu chovat důstojně. Proto upozorňujeme všechny, kdo provádějí opravy
pomníků, ať už sami nebo si najímají odborné firmy, aby si zajistili úklid po
provedených pracích. Není možné, aby byla znečištěná dlažba od betonu nebo
nějakého tmelu apod. Dále, pokud to není nezbytně nutné, aby se na hřbitov
nevjíždělo těžkými vozidly, která poškozují dlažbu.
Z těchto důvodů bude uzamčena dvoukřídlá brána a klíč se bude vydávat na
vyžádání na obecním úřadě.
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Poděkování
Poděkování patří nejenom členům SDH Nová Dědina za udržování místních tradic,
pořádání společenských akcí, ale i členům TJ Nová Dědina, kteří se také významně
podílí na sportovních a společenských aktivitách pořádaných obcí. Poděkování patří
také všem ostatním spoluobčanům, kteří pomáhají při různých činnostech v naší
obci. Poděkování patří i paní Jitce Poláškové, která nepřetržitě již od roku 2011
zajišťuje a vymýšlí program dětského karnevalu.

Omluva
Z časových důvodů nebylo možné zpracovat kompletní statistiku odpadů sběrného
dvora za léta 2011–2016, proto uveřejníme statistiku až v dalším čísle Obecního
zpravodaje. Děkujeme za pochopení.

Výročí v obci 2017
Na letošní připadá několik zajímavých výročí v naší obci:
180 let od příchodu Jana Wundera do Nové Dědiny, světového vynálezce v oboru
včelařství, významného sadaře a lesnického novátora
115 let od stavby obecního vodovodu
115 let od založení hasičského sboru v obci
60 let – v obci první černobílý televizor
40 let – první barevný televizor v obci
Příspěvky: Roman Polášek

Informace
Místní poplatky
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!
Jarmila Cagašová - účetní

Životní podmínky 2017 – Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 460 domácností. Ve
Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 595 domácností z 53 obcí. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím
vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí.
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Statistika obyvatel obce – rekapitulace za rok 2016
muži

ženy

celkem

Počet narozených dětí

4

2

6

Počet úmrtí

1

2

3

Odstěhovali se z obce

3

3

6

Přistěhovali se do obce

9

9

18

Počet obyvatel k 31. 12. 2016

439

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2016

41 let

* Narozené děti:
Ondřej RŮŽIČKA
Adam ANLAUF
Václav STUCHLÍK
Vojtěch STUCHLÍK
Vanda KLIMEŠOVÁ
Natali BRÁZDILOVÁ

Ondrášek Růžička

* 10. 1. 2016
* 31. 5. 2016
* 17. 8. 2016
* 17. 8. 2016
* 28. 10. 2016
* 15. 11. 2016

Adámek Anlauf

Vojtíšek s Vašíkem Stuchlíkovi
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Vandička Klimešová

Natalka Brázdilová
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† Zemřelí spoluobčané:
Bohumil BRÁZDIL
Jiřina ŠVECOVÁ
Svatava POLIŠENSKÁ

† 28. 1. 2016
† 12. 8. 2016
† 16. 10. 2016

zemřel ve věku 51 let
zemřela ve věku nedož. 97 let
zemřela ve věku 81 let
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Kultura
Velký loupežnický dětský karneval v Nové Dědině
Sobota 11. 2. 2017 byla vyhrazena pro tradiční dětský karneval na téma loupežníci,
divoženky, hejkalové a lesní víly. Organizace karnevalu se opět ujal Nohejbalový
klub a někteří rodiče dětí.
V místní sokolovně „vyrostl“ les, ve kterém se objevilo spousty loupežníků,
divoženek, lesních víl a jiných masek. Po odstartování karnevalu začal dvouhodinová
show her a tanců.
Všechny krásné masky plnily různé úkoly, tančily známé tance z let minulých a jako
každým rokem přibyl i jeden tanec nový. Tentokrát si mohly děti něco i namalovat na
velkých výkresech po stěnách sokolovny. Každý kdo soutěžil, byl odměněn dárkem
a taky malým občerstvením. Poděkování patří všem pořadatelům, ředitelce MŠ
a dětem z MŠ za nádhernou výzdobu.
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Příspěvek: Roman Polášek
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Společenská kronika
Jubilanti: leden – březen 2017
LEDEN
Bednařík Vratislav
Horová Anežka

11. ledna
24. ledna

70 let
70 let

ÚNOR
Kouřil Roman
Skopalová Anežka

1. února
19. února

50 let
90 let

BŘEZEN
Štěpáník Jaroslav
Štěpáníková Věra
Vaculíková Jaroslava

2. března
13. března
20. března

50 let
50 let
80 let

Jubilantům ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vítání občánků do života
Dne 5. února 2017 se v naší obci
uskutečnilo vítání nových občánků do
života. Tentokrát jsme slavnostně přivítali
tyto děti:
▫ Vandu KLIMEŠOVOU, nar. 28. 10. 2016
– rodičům Veronice a Jiřímu Klimešovým
▫ Natali BRÁZDILOVOU, nar. 15. 11. 2016
– rodičům Erice a Pavlovi Brázdilovým
Pan starosta obce pan Roman Polášek
přivítal všechny nově narozené děti
(tentokrát jenom děvčata :-) 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
účasti všech babiček, dědečků i ostatního
příbuzenstva dětí.
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Příspěvky: Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Živý betlém na Nové Dědině i v roce 2016
V Betlémskou krajinu se proměnil prostor fotbalového hřiště v předvánočním čase
loňského roku. Zde odehráli dobrovolní hasiči 22. 12. 2016 příběh o zrození spasitele
v
prostém
chlévě
pro
stovky
přihlížejících
očí.
Nepřehlédnutelnou
a nepřeslechnutelnou změnou oproti předchozím ročníkům byl živý hudební
doprovod a zpěv paní Petry Ševčíkové. Celé vystoupení pak uzavřel ohňostroj.
K zahřátí v mrazivém počasí byly pro všechny připraveny teplé nápoje.
Je fajn, že je o tuto akci zájem ze strany diváků, kteří se na vystoupení těší
a dopředu se ptají na termín. Svědčí to o tom, že pro mnohé se už stal živý betlém
na Nové Dědině tradiční akcí, která prostě k Vánocům patří. Nicméně nic by nebylo
bez ochotných lidí, kteří věnují ze svého volného času kus k tomu, aby vystoupení
secvičili, připravili kostýmy a kulisy, a před ostatními vystoupili. Patří jim za to velký
dík. Poděkování patří také OÚ za finance na ohňostroj, kolektivu mateřské školy za
výrobu papírových andělíčků jako pozornosti pro diváky a ochotným ženám za
přípravu občerstvení.
Spolu s živým betlémem proběhl také sběr hraček. Vám všem, kteří jste hračky
darovali, můžeme vyřídit poděkování z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
v Kroměříži, kde jsme hračky předaly.
Za SDH Nová Dědina Terezie Zapletalová

Silvestrovský výšlap na Budačinu
Poslední den loňského roku uspořádala obec
ve spolupráci s TJ Nová Dědina zkušební
ročník Silvestrovského výšlapu na Budačinu.
První zájemci o výšlap se sešli již kolem půl
desáté před sokolovnou a v deset hodin jsme
mohli za hojného počtu účastníků vyrazit. Za
krásného zimního počasí a vůní slivovice
jsme dorazili k přírodní památce Budačina,
která je tvořena pískovcovými skalními útvary
a následně jsme sešli do opuštěného lomu na
levém údolním svahu Kudlovického potoka.
V lomu bylo připraveno ohniště, kde si všichni
mohli opéct špekáčky, či jinou dobrotu a taky
překvapení pro děti, které se mohly projet na
ponících p. Regenta.
Po návratu do Nové Dědiny bylo pro každého
účastníka akce přichystáno ve sklepě
sokolovny občerstvení v podobě zabíjačkové
polévky, ovaru, vařeného masa, prejtu se
zelím, tlačenky a nejenom pro děti
i palačinek. Všechny tyto dobroty přichystali členové TJ a také dobrovolníci, za což
jim patří obrovský dík. Doufáme, že se akce všem líbila a snad se tak budeme
scházet i v příštích letech.
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Příspěvek: Roman Polášek

My tři králové...
Nový rok hned od samého začátku vzala pevně do své nadvlády „Paní zima“.
Tříkrálový koledníci se Jí však nezalekly a statečně s pokladničkami a písní „My Tři
králové...“ vyrazili v sobotu 7. 1. 2017 do ulic našich obcí. Dům od domu přinášely
požehnání.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do sbírky a poskytli koledníčkům
útočiště před mrazivým počasím. Velice nás těší, že jsou stále lidé, kteří mají dobré
srdce a nemyslí jen na své pohodlí.
V naší obci VELKÝ DÍK náleží koledníkům a vedoucím skupinek Václavu
Malenovskému a jeho synům Michalovi a Martinovi, Klárce Vlčkové, paní Daně
Uhercové, Anetce Vavříkové, Ladikovi Kubínovi a Danielu Gazdošovi.
Díky vám všem může Charita pomáhat potřebným.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017:
Kvasice
53.325,- Kč
Nová Dědina
9.141,- Kč
Sulimov
7.126,- Kč
Karolín
7.127,- Kč
Bělov
6.141,- Kč
=========================
Celkem
83.393,- Kč

Marie Gazdošová

Ostatky 2017
25. února procházel naší obcí tradiční masopustní průvod v čele s medvědem.
Průvod začal jako každý rok v kopaninách v 9:00 a na horním konci zakončil svou
cestu v 15:30. Letos se průvodu zúčastnili tradiční masky, mezi které patří medvěd,
hasič, myslivec, harmonikář nebo kominík. Dále jste mohli spatřit dvojici mikimausů,
večerníčka, mimino ale také třeba hodinového manžela, které nabízel své služby,
kam jen zavítal, nebo také pana Babiše, který Vám to pěkně všechno spočítal. Tímto
dále chceme poděkovat všem nečlenům SDH, kteří se na průvodu podíleli.

Na fotce zleva: Tomáš Láník, Milan Kovařík, Martin Láník, Pepa Chmelař, Petr Dědek ml.,
Robert Chocholatý, Pavel Vavřík, Milan Kovařík ml., Petr Skácel, Pepa Halaška,
Michal Kouřil, Honza Vavřík, Lenka Krňanská, Andrej Babiš, Magdalena Škrabalová,
Natálie Huťková
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Mateřská škola Vás informuje
Byla zima mezi námi…
Aneb těšíme se na jaro!!!
Byla zima, byla krásná, sněhu dost i mrazu.
Užili jsme si sáňkování na zahradě. I když se
vám zdá, že je náš kopeček maličký, na
bobování je tak akorát. Vyřádili jsme se
dosytnosti a skoro každý den jsme měli plnou
podlahu prádla na sušení. Tak jsme plně
využili naše podlahové topení, jež letos v zimě
prokázalo další ze svých nedostižných výhod.
Pro ty co nepoznali, tak nás před školkou
hlídal náš podzimní strašák převlečený do“
zimního“. Až mu dáme jarní převlek, pomůže
nám vyhlížet jaro. Aby nám čekání rychleji
uteklo, zapojili jsme se do výroby výzdoby na
maškarní karneval. Zaměření karnevalu se
totiž shodovalo s tématem naší činnosti ve
školce – zvířátka v zimě.

Opice se sice u nás nevyskytuje, ale
jedna k nám zavítala. „Cirkus
Paldusovi“ k nám přijeli se svým
vystoupením kouzel a drezůry pejsků.
Za odměnu si mohly děti pohladit
opičku, která byla čerstvě vykoupaná
a ve slušivém oblečku. Jemné
hlazení jí očividně dělalo dobře.
Už se těšíme na sluníčko, běhání
venku po zelené trávě, hry na
pískovišti. Budeme potřebovat pomoc
při úpravě zahrady a tak prosíme, až
přijde čas – pomůžete nám?
Zápis do mateřské školy se uskuteční
až v první polovině května, budete
včas informováni. Až budeme na
zahradě, klidně za námi přijďte si
pohrát i s Vašimi dětmi – našimi
budoucími kamarády ve školce.
Děti a zaměstnanci mateřské školy.
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Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2016.
V neděli 19. 2. 2017 se v Kulturním domě v Halenkovicích sešlo na 80 účastníků
VČS ZO ČSV Napajedla.

Předseda včelařského spolku př. L. Žaludek přivítal přítomné, mezi nimiž nechyběli
vzácní hosté, předseda OO Zlín ing. Roman Slavík, člen Republikového výboru
JUDr. Karel Bodlák, starostové obcí J. Blažek, S. Kolář, M. Zapletalová.

Po vyčerpávajících zprávách o činnosti spolku byli oceněni jednotliví včelaři za svoji
činnost v oboru. Zasloužilý včelařský pracovník od Republikového výboru včelařů
obdrželi: př. L. Nikl a př. V. Kašpárek.
Odznak Vzorného včelaře udělené OO Zlín pak, př. J. Kašný ml., B. Kašík, Z. Trvaj,
P. Tomaštík, čestné uznání OO Zlín př. J. Očadlíková.
Včelařský spolek v našem regionu se rozrůstá. Do svých řad jsme v roce 2016 přijali
šest nových členů a přesáhli stočlennou hranici. K dnešnímu dni čítá náš spolek 103
členů, jeden kroužek mládeže, který má 12 členů. Spolek sdružuje včelaře
Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Spytihněvi a Nové
Dědiny.
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Děkuji starostovi panu J. Blažkovi a zastupitelstvu Halenkovic za poskytnutí sálu.
Velmi si vážím podpory obcí a jsem rád, že představitelé obcí vnímají potřebu
podpořit včelařskou činnost v našem regionu a tím přispívájí k úspěšnému chovu
včel. Je všeobecně známé, že včela přináší svojí činností prospěch celé společnosti.
Pokud bych toto měl vyjádřit v procentech tak 70-75% této činnosti je pro společnost,
10-15% pro včelaře a zbytek potřebuje včela pro svoje přežití. V současné době se
klade velký důraz na osázení volných ploch včelařsky zajímavými rostlinami.
Včela je hmyz, který je velmi citlivý na životní
prostředí. Její život závisí na spoustě okolností,
které ji v jejím krátkém životě potkají. Zájmem
nás včelařů, je připravit ji co nejlepší podmínky
pro její život a ona nám to pak vrací v podobě
svých produktů.
Ladislav Žaludek, předseda ZOČSV Napajedla

Valná hromada spolku cyrilek.net
Dne 5. 2. 2017 se v sále místní sokolovny konala náhradní valná hromada spolku
cyrilek.net. Zápis z jednání valné hromady je členům spolku k dispozici.
Spolek cyrilek.net působí v obci a v dalších přilehlých regionech již od roku 2004.
Jedním z jeho hlavních cílů je sdružování zájemců o praktické využití informačních
a komunikačních technologií (dnes často zahrnované pod označení Internet). V době
založení spolku byly možnosti komunikace v regionu velmi omezené a pro někoho
prakticky nedostupné. Spolek za dobu své existence povznesl komunikační možnosti
regionu na úroveň, srovnatelnou s vyspělými zeměmi, neboť vybudoval s podporou
svých členů komunikační infrastrukturu, bez které se dnes již většina z nás dokáže
jen stěží obejít. Datová síť spolku je propojena do globální sítě Internet a umožňuje
tak členům spolku využití obrovského množství informací a aplikací, jež tato
celosvětová „studnice informací“ nabízí.
Valná hromada jednala o obligatorních věcech jakými je schválení výsledků
hospodaření, dále pak byla přednesena zpráva o činnosti a bezesporu nejvíce
diskutovaným bodem byla transformace internetové konektivity.
Petr Krč, radní cyrilek.net z.s.

Sport
Zpráva velitele SDH za rok 2016
Vážení občané, rok 2016 je za námi a každoročně na řadu přichází VVH. Ta se
konala první lednový víkend ve sklepě sokolovny. Zde přišlo na řadu hodnocení
událostí, akcí, závodů či brigád, které jsme pořádali nebo spolupořádali. Našel se
také čas hodnotit to, co se povedlo, ba naopak nepovedlo. V následujících řádcích si
můžete přečíst hodnotící zprávu velitele SDH a JPO.
Začnu zásahovou jednotkou obce. Po letech, kdy jsme nemuseli řešit žádnou
nepříjemnou událost nám byl 18. listopadu, krátce po půl čtvrté ráno vyhlášen
požární poplach. Jednalo se o požár kontejnerů před prodejnou potravin. Na místo

- 17 -

jsme dorazili jako první v počtu 1+3, provedli průzkum, započali hasební práce
a provedli lokalizaci požáru. Po příjezdu profesionální jednotky z Kroměříže, která
provedla úplné dohašení požáru, jsme se vrátili na základnu. Požár zapálil neznámý
vandal a vznikla značná finanční škoda na obecním majetku, kdy vlivem žáru došlo
k popraskání skel na čerstvě zrekonstruované hospůdce. Navíc byly odcizeny obecní
prapory. Další událostí byl požár seníku v Tlumačově, který vypukl v sobotu 10. září
a jeho likvidace trvala dva dny. Naše jednotka byla požádána o pomoc v neděli
krátce po poledni. Bohužel, jsme měli zásahový automobil i část jednotky na
dětských závodech v Kojetíně a nebylo možné se dostat v požadovaném čase na
místo události, proto jsme po dohodě s operačním střediskem na místo vysláni
nebyli. I v loňském roce jsme se účastnili námětových cvičení na našem okrsku.
Celkem těchto cvičení bylo šest včetně námětového cvičení na Nové Dědině, které
jsme uspořádali v rámci oslav 365 let od založení obce. I přes trošku pomalejší vodu
se podařilo fiktivní požár zdárně uhasit. Členové jednotky se zúčastnili pravidelných
školení velitelů, velitelů družstev a strojníků. Jelikož se kladou na dobrovolné hasiče
respektive na JPO čím dal vyšší nároky, budeme se muset do budoucna více zaměřit
na školení a výcviky celé jednotky a také trochu více investovat do materiálního
vybavení, které nám schází nebo je ve velmi špatném stavu.
Co se týče dobrovolné činnosti, můžu říct, že se v loňském roce udělalo velký kus
práce zejména na hasičském hřišti. Od března do října se hasičské hřiště stalo téměř
naším druhým domovem. Začali jsme vodovodní přípojkou, kopali jsme díru na
vodoměrnou šachtu, základy na sociální zařízení, patky na vagon, šalovali
a betonovali základy. Aby toho nebylo málo, pustili jsme se do rozšíření základy pro
požární sport. Základnu jsme zvětšili na celkových 6 x 19 metrů a kompletně
předláždili. Tímto tak máme startovní čáru na pevném povrchu, což je v dnešní době
již standart na závodech v požárním útoku. Dále byl dovezen starý železniční vagon,
který bude do budoucna sloužit jako zázemí pro občerstvení na nejrůznějších akcích
pořádaných na hasičském hřišti. Předejdeme tím tak nepohodlnému stavění stanů
a rozmarům počasí, zejména větru. Vagón byl po usazení vyklizen a uklizen. Dále
proběhlo vykopání, podbetonování, usazení a zahrnutí jímky. Ve vagonu byl
zprovozněn záchod, to vše se stihlo do závodů PHL. Další práce pokračovaly v září,
kdy jsme zdili záchody, udělali střechu, vyzdili příčky, usadili okna, zárubně, obrousili
a natřeli vagón. Tímto bylo pro rok 2016 hotovo. Hlavní zásluhu na tom má starosta
SDH Milan Kovařík, který si to vzal za své a zařizoval spoustu věcí, lidí a financí.
Výsledek je jasně vidět. Velký respekt pak patří všem, kteří pomáhali a odpracovali
neskutečné množství brigádních hodin.
Nevěnovali jsme se ovšem jen výstavbě, ale také udržování tradic jako jsou Ostatky,
pochůzka s Mikulášem nebo Živý Betlém, který můžeme do Novodědinských tradic
také zařadit. Pořádali jsme spoustu dalších akcí jako byl hasičský ples, soutěž
mladých hasičů v požárním útoku, PHL, letní hospůdka, uzlovačka pro MH nebo
Štěpánskou zábavu. Podíleli jsme se na oslavách obce či fotbalovém turnaji.
Zejména při hasičském plese, štěpánské zábavě nebo uzlovačce, byla sokolovna
narvaná k prasknutí. Při PHL jsme se zase setkávali s chválou a obdivem od
ostatních závodníků a zejména nejvyšších představitelů celé ligy za to, co jsme vše
za půl roku vybudovali. To vše zahřeje u srdce a potěší, je to také povzbuzení do
budoucna, že to děláme dobře a kvalitně. Je potřeba říct, že velká část peněz, které
se vydělali na těchto akcích nebo dotace, kterou jsme dostali od obce, se investovala
do hasičského hřiště.
V loňském roce nám byla přidělena dotace z MŠMT ve výši 26 tisíc na sportovní
činnost mládeže a její vybavení, o kterou jsme žádali v roce 2015. Na konci roku
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jsme opět podali žádost z programu MŠMT na podporu sportovní činnosti mládeže
na období 2017-2019, která by měla být rozhodnuta v jarních měsících.
V požárním sportu se družstvo mužů umístilo na celkovém 13 místě v rámci PHL,
myslím si, že bylo i na vyšší umístění a do té nejlepší desítky PHL pořád patříme.
B tým mužů běhal velmi pěkné časy a v některých závodech byl výsledkově i před
svými zkušenějšími kolegy. Nakonec z toho bylo 16. místo. Mladí hasiči měli do
požárního sportu zápal a sbírali krásná místa na nejrůznějších závodech.
Náš tým mužů v loňském roce zavítal závodit také na Slovensko, do Nové Dediny,
aby oplatil klukům návštěvu z roku 2015. Mohli jsme tak porovnat závody v jiné zemi
a poměřit se s týmy, které nepotkáváme na závodech u nás v republice. Ostudu jsme
rozhodně neudělali a v obou kategoriích se umístili těsně pod stupni vítězů.
Každoročně se účastníme i turnajů v jiných sportech, zejména pak ve florbale.
V minulém roce to byl turnaj ve Slavičíně a vánoční turnaj v Roštění, kde jsme
zaznamenali náš dosavadní největší úspěch. Turnaj v Roštění jsme vyhráli
a konečně jsme mohli zvednout nad hlavu nejcennější pohár.
V letošním roce oslaví náš sbor 115 let od svého založení. Termín bude poslední
dubnový víkend a opět bude potřeba každé ruky, abychom vše zvládli na výbornou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do akcí a brigád, kterých bylo
loni opravdu hodně, všem sponzorům, obci Nová Dědina za podporu a hlavně našim
rodinám, protože bez jejich podpory bychom vše, co jsem tu psal, jen stěží zvládli.
„Nutno dodat, že tato zpráva se dá považovat za stručnou, v reálném čase je toho
daleko více a já si neskutečně vážím všech členů, kteří svojí vytrvalostí a aktivitou ve
prospěch sboru přispívají k tomu, že naše obec má, tak rozmanitý kulturně
společenský život. Nehledě na to jaké klacky nám naše vláda neustále hází pod
nohy.
Karel Strýc, velitel SDH a JPO

Obec Nová Dědina vyhlašuje:

FOTOGRAFICKOU soutěž na téma
„Život na Nové Dědině“
Pravidla soutěže:
- Fotografie zaslané do soutěže by měly být aktuální a měly by vystihovat život
v naší obci, např. společenský život v obci, obecní památky, budovy, výhledy…,
prostě vše, co má souvislost s Novou Dědinou.
- Fotografie zasílejte na e-mail fotonovadedina@seznam.cz ve formátu JPG, a to
v co největším rozlišení. Nezapomeňte přiložit vaše kontaktní údaje. Pokud by se
fotografie do e-mailu nevešly, uložte je na portál www.uschovna.cz nebo
www.uloz.to a odkaz spolu s kontaktními údaji odešlete na výše uvedený e-mail.
- Po uzávěrce soutěže vybere komise složená z členů zastupitelstva 50
nejzajímavějších fotografií, které posléze zveřejní na webových stránkách obce.
Občané pak budou moci pomocí hlasování zvolit 13 nejlepších fotografií, které
budou tvořit kalendář obce Nová Dědina na rok 2018.
- Tři nejlepší fotografie budou ohodnoceny věcnými dary.
- Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo použít veškeré zaslané fotografie k další
prezentaci obce Nová Dědina.
- Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2017.
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Plánované akce SDH
29. - 30. 4 Oslavy od založení SDH 115 let:
29. 4. 15:00 Pokládání věnců u pomníků padlých
17:00 Námětové cvičení
Od 18:00 taneční zábava se skupinou Esmeralda
30. 4.15:00 Kouzelník pro děti
17:00 Stavění máje
1. 7. Podhostýnská hasičská liga (závody v požárním útoku)
2. 7. Závody v požárním útoku pro mladé hasiče

Šachový turnaj
I když někteří mladší spoluobčané o tom ani neví, dlouholetou součástí historie Nové
Dědiny byl i šachový oddíl, který zde fungoval a reprezentoval naši obec. Nejspíše
pro zpestření šachové sezony, k náboru nových členů či poměření sil členů
stávajících, pořádali každoroční šachový turnaj.
V současné době je šachový oddíl již dávnou minulostí, ale snažíme se pokračovat
alespoň v tradici šachových turnajů v bleskové hře.
Tělovýchovná jednota Nová Dědina pořádá každoročně dva turnaje, jeden v období
vánočních svátků a druhý kolem velikonoc.
Ten poslední, Vánoční turnaj v bleskové hře, jsme původně chtěli zrušit. Počet
zúčastněných hráčů se totiž stále snižuje a čas, který investujeme do přípravy turnaje
se pak zdá jako téměř zbytečně promarněný. Pak se ale ozvalo pár šachistů, kteří si
zahrát chtěli a tak se turnaj uskutečnil. Pojali jsme ho ale spíš tréninkově, bez cen,
jako posezení u šachu.

Sešli jsme se v sobotu 14. ledna 2017 odpoledne. Hráčů bylo nakonec zase jen
sedm a presenční listina vypadala, jako by se chtěla utkat dvě rodinná družstva. Čas
jsme stanovili sedm minut pro hráče na partii. Některé hry byly značně vyrovnané
a zajímavé. Hlavně jsme se ale dobře pobavili a zase jednou protáhli mozkové
závity.
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Turnaj vyhrál bez jediné prohry pan Petr Vavřík a výsledková listina vypadala takto:
1.
Vavřík Petr
6 bodů
2.
Vavřík Jaroslav
5 bodů
3.
Gazdoš Josef
4 body
4.
Vavřík Pavel
3 body
5.
Gazdoš Jakub
2 body
6.
Gazdoš Jan
1 bod
7.
Čevora Robert
0 bodů

I přes stále nízkou účast hráčů máme v plánu Velikonoční turnaj uspořádat!
Proběhne nejspíše přímo v období Velikonoc, v sobotu 15. 4. nebo neděli 16. 4. Čas
i místo konání včas upřesníme!
Tímto už dopředu srdečně zveme všechny, kteří by si chtěli zahrát, změřit síly či se
jen přijít pobavit a přiučit se šachové hře.

Za TJ Nová Dědina Vavřík Jaroslav
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Zprávy a pozvánky z Kvasic
Přehled soutěžních aktivit na II. stupni základní školy
První soutěží, která se nám nevtěsnala do minulého čísla novin, bylo okresní finále
dívek v halovém fotbale v Bystřici pod Hostýnem. Hrálo se koncem listopadu
a v úvodu turnaje to na výraznější úspěch zrovna nevypadalo. Vstupní utkání jsme
prohráli 1:3 (se ZŠ Slovan Kroměříž, branku vstřelila Novotná), ale od druhého
zápasu to už byla jiná písnička. Kádr, který zvládl projít turnajem téměř bez střídání,
si poradil s 3. ZŠ Holešov 3:0 (Novotná 2, V. Marčíková), ZŠ Bratrství Bystřice pod
Hostýnem 4:0 (Novotná 3, Masná) a po nervy drásajícím penaltovém rozstřelu i s 1.
ZŠ Holešov 2:1 a vybojoval si účast ve finále. Zvláště semifinálové utkání proti celku
z Holešova stálo naše barvy hodně sil. Po vydařené akci M. Marčíkové a přesném
zásahu Masné z úvodu druhé půle se zdálo být finále už jisté. Jenže po ojedinělé
chybě 20 sekund před koncem bylo vyrovnáno. Prodloužení rozuzlení nepřineslo,
a tak se šlo na penaltový rozstřel. V něm dokázaly přesně zacílit Masná
s V. Marčíkovou a to bylo o kýžený gól víc, než svedla konkurence. V závěrečném
klání už bohužel chyběly síly. Od začátku tahaly za delší konec soupeřky ze Slovanu
a po zásluze také zvítězily. Nicméně stříbrné medaile byly vítanou odměnou za
předvedený výkon. Radost nám ovšem neudělal jen stříbrný celek nastupující pod
označením Kvasice „A“. Jejich mladší kolegyně z 6. a 7. ročníku sice trénují jen 3
měsíce, ale své premiérové účasti na turnaji se zhostily se ctí. Proti starším a daleko
zkušenějším soupeřkám uhrály ve skupině jednu remízu a vstřelily gól (L. Kučerová).
Získaný bod je v celkové klasifikaci posunul na 7. příčku před domácí ZŠ Bratrství
Bystřici pod Hostýnem.

V prosinci se několik vybraných hochů z II. stupně zúčastnilo dovednostní soutěže
„Ukaž, co umíš“ na Střední škole COPT v Kroměříži v kategoriích elektronik, strojař
a automechanik. Byli to Martin Černošek, Ondřej Smolinka, Tomáš Slavík, Martin
Šafařík, Michal Vráblík (všichni 9. třída), Tomáš Dýčka, Jaroslav Šiška (oba 8.)
a Dominik Halámek (7.). Mezi elektroniky si vedl nejlépe Michal Vráblík, který obsadil
3. místo v osmičlenném soutěžním poli. Rovněž 3. příčku, ale mezi čtrnácti aktéry, si
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v kategorii strojař vybojoval Martin Černošek. Nejprestižnější kategorie automechanik
se zúčastnilo 23 soutěžících. Naším nejúspěšnějším zástupcem v této soutěži se stal
Martin Šafařík, který skončil těsně druhý. Bodově se sice vyrovnal vítězi, jen horší
výsledek na pracovním stanovišti č. 1 jej připravil o prvenství. Zdařilé působení ještě
podtrhli Martin Černošek na 4. a Tomáš Dýčka na 9. místě.
Z dalších soutěží, kterých by se měli naši žáci účastnit, se jako nejbližší jeví 7. ročník
pingpongové ligy, potom soutěž ve šplhu ve spolupráci s organizací Sokol Kvasice
a pokračování fotbalové miniligy na oranžovém hřišti. Samozřejmě jak počasí dovolí.
A protože letošní nízké teploty přály zimním sportům, zakončím článek poděkováním
kvasickým hasičům a zaměstnancům Obce Kvasice, kteří žákům a veřejnosti
umožnili prožít lednové ledové radovánky třeba na zamrzlém oranžovém hřišti za
školou.

Lyžařský výcvikový kurz ve Velkých Karlovicích
Letošního lyžařského kurzu se ve dnech 15. – 20. ledna zúčastnili žáci a žákyně 7.
a 8. ročníku. Kromě nácviku lyžařských dovedností, který vyvrcholil čtvrtečním
slalomem, soutěžili účastníci kurzu také v bowlingu, stolním fotbale, přípravě
originálního zábavného programu, teoretických znalostech zimních sportů nebo
úklidu pokojů. V nejsledovanější soutěžní disciplíně slalomu si místa na stupních
vítězů v rámci I. družstva zajistili: 1. Adam Kochaníček, 2. Josef Kohout a 3. Lucie
Kučerová. Ve II. družstvu obsadili medailové příčky: 1. Dominik Halámek, 2. Tomáš
Maša, 3. Eliška Tumová. Turnaj ve stolním fotbale ovládli bratři Daniel a Tomáš
Mašovi. V bowlingu byl nejlepší Jaroslav Šiška, kterému se nejvíce vedlo i v oblasti
sportovní teorie. Nejoriginálnější program si nachystal pokoj Pavlíny Tomaštíkové,
Terezy Baďurové, Elišky Tumové a Anety Vavříkové a největší pořádek byl tentokrát
na pokoji hochů ve složení Josef Halaška, Tomáš Vala a Jan Vavřík. Takový byl
alespoň ve výsledcích lyžařský kurz 2017.
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Mgr. Jiří Machovský, ZŠ Kvasice
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Smuteční rozloučení s Michalem Pavlatou
MICHAL PAVLATA (*15. 7. 1945 - † 21. 1. 2017)
Ve velké obřadní síni strašnického krematoria
v Praze se 27. ledna rozloučila rodina, herecká
i politická elita a také veřejnost s hercem,
dabérem, publicistou a pedagogem Michalem
Pavlatou, rodákem z Kvasic.
Michal Pavlata přišel na svět v Kvasicích 15.
července 1945 v zahradním domku zámeckého
parku. A jelikož byla neděle, jeho dědeček,
hudebník a kvasický regenschori Adolf Straka,
žák Antonína Dvořáka, hrál v okamžiku jeho
zrození oslavné opusy na varhany v kostele na náměstí.
Přestože se Pavlatovi rodiče odstěhovali z Kvasic do severních Čech, Michalovi byli
tehdy tři roky, žili ve vesnici Zásada v blízkosti Jablonce nad Nisou, dojížděl Michal
Pavlata i se svými bratry do Kvasic ke svým prarodičům na prázdniny. Bydleli v Horní
ulici č. 80. Předci Michala Pavlaty odpočívají na kvasickém hřbitově a jejich vnuk je
měl stále ve svém srdci a při každé příležitosti divadelních zájezdů na Moravu
navštěvoval i jejich hrob, což mohou potvrdit mnozí z Kvasic, kteří ho právě na
hřbitově zastihli.
Michal Pavlata měl další sourozence, o čtyři roky mladšího Josefa, bývalého
pražského senátora a ředitele divadla Gong a o devět let mladšího bratra Jana, který
převzal rodinou usedlost v Čechách. I přes rozdílnost povah a povolání se bratři měli
rádi a navzájem se podporovali. Ve svých vzpomínkách neopomenul ani na svého
bratříčka Michala, narozeného o rok dříve, který zemřel dva dny po porodu na záškrt.
Je pochován v Kvasicích v rodinné hrobce. Musím dodat, že bratr Jan zemřel 16.
února 2017.
„Jsem rád, že patřím do Kvasic“, tímto
vyznáním byl nazván rozhovor, který vedla
s hercem Michalem Pavlatou paní Renáta
Nelešovská. (Kvasické noviny, ročník IX,
prosinec 2011, str. 9). I ve svých rozhlasových
nebo televizních pořadech se vždy hrdě ke
Kvasicím hlásil jako rodák a obdivovatel.
Po vydání knihy Kvasice (spoluautor Petr
Klapil) jsem měla besedu ve Vsetíně. I když
jsem měla obavy, zda je to vhodné téma pro
vsetínské posluchače, beseda proběhla
úspěšně. K mému údivu a radosti kniha
Kvasice byla i zakoupena. Ještě větší radost
jsem měla, když jsem se dozvěděla, že jedna
z nich je pro Michala Pavlatu. Na paní Věru
Vášovou, svou tetu žijící ve Vsetíně,
vzpomíná Michal Pavlata i v rozhovoru pro
Kvasice. Michal Pavlata měl ve své knihovně
i další mé knihy a dokonce je propagoval
u známých ve Vídni. A tak si musím
postesknout, že v Michalu Pavlatovi ztrácím jednoho ze svých čtenářů.
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Rodina Michala Pavlaty byla navzájem propojena a mnozí z příbuzenstva pocházejí
z Kvasic. Marie (roz. Hanačíková) a Adolf Straka měli tři děti (Vincenc *1912, Adolf
*1914, Marie *1921)). Dr. Vincenc Straka byl hudební kritik a zaměstnance
Konzervatoře Brno, vězněn z politických důvodů v obou totalitách. Jeho žena bývala
ředitelkou Janáčkova muzea v Brně. Jelikož prof. Racek, který měl mít smuteční
rozloučení na jeho pohřbu v roce 1975, onemocněl, ujal se toho synovec Michal, a to
s velkým citem a porozuměním. Se strýcem Vinci si hodně rozuměl a rád povídal.
Adolf zemřel ve věku 26 let ve druhé světové válce. Marie – maminka herce, zemřela
v požehnaném věku v roce 2011. V rozhovoru pro Kvasické noviny ji Michal P. ještě
vzpomenul, že slavila 90 let. Dědeček Michala Pavlaty přišel do Kvasic v roce 1905.
V první světové válce onemocněl neštovicemi, které poznamenaly jeho obličej,
zůstaly po nich jizvičky. Jeho bravurní hra na varhany tím však poznamenána
nebyla.
O své ženě „Rozkvetlé konvalinky“ píše: „Byla krásná, jmenovala se Eva Svobodová,
spolu jsme byli sedmatřicet let, šest měsíců, jednadvacet dní a devět hodin. Asi bych
byl mizerný otec, ale vím, že bych byl výborný dědeček...“. To už bohužel. Žena
Michala Pavlatu do věčnosti o několik let předešla.
Koncem 60 let vystudoval Michal Pavlata Divadelní fakultu Akademie múzických
umění a i přes komplikace v důsledku emigrace tatínka do Švýcarska se stal
uznávaným umělcem v naší republice. Tatínek zamřel v roce 1983 a Michalovi bylo
líto, že se nedožil sametové revoluce.
Začal v roce 1967 u Oldřicha Nového v Nuslích, následovalo Kladno, Mladá
Boleslav, Divadlo E. F. Buriána v Praze, pak v ABC a nakonec v Činoherním Klubu.
Vedle divadelních rolí, je četná i jeho filmografie. Významnou roli hrál i v německém
filmu, kde se setkali před kamerou dva rodáci z Kvasic. Byl to o dva roky starší
německý herec Fridrich von Thun, syn majitele kvasického zámku, u kterého
pracoval jeho tatínek, Josef Pavlata, jako úředník. Michala Pavlatu jsme mohli vidět
i v televizních pořadech.
Jeho nezaměnitelný a charismatický
hlas z něj udělal vyhledávaného
rozhlasového a také dabingového
herce. Namluvil tisíce větších
i menších
rolí např.
Michaela
Winslowa
v
sérii
Policejních
akademií nebo pilota T. C.
v detektivním seriálu Magnum.
Pan Pavlata měl i literární vlohy, psal
fejetony, napsal několik textů pro
kapelu Rangers, tvořil scénáře
rozhlasových pořadů o populární
hudbě a uplatnil se i v novinách. Psal do Lidových novin a jeho fotbalové postřehy
vydával deník SPORT. Byl také členem Rady Českého rozhlasu (1999-2006).
Michal Pavlata vzpomínal na Kvasice rád a tak si zaslouží i naši vzpomínku.
Květa Koutňáková

- 26 -

- 27 -

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. 5. 2017.

- 28 -

