OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2016

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina.
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Úvod
Vážení spoluobčané,
v letošním roce je to naposledy, kdy se k Vašim rukám dostává poslední číslo
Obecního zpravodaje. Konec každého roku je spojen vždy s nejkrásnějšími svátky.
Dovolte, abych Vám všem popřál krásné prožití Vánočních svátků a popřál hodně
štěstí, rodinné pohody i osobních úspěchů v roce 2017.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ
Na říjnovém zasedání se OZ zabývalo záměrem pronájmu části nebytových prostor
v objektu č. p. 147, za účelem provozování pohostinství. Více informací o obecní
hospůdce najdete v samostatném článku.
Dalším bodem jednání bylo schválení složení inventarizační komise k provedení
inventarizace majetku obce.
Starosta obce informoval o žádosti manželů Klimešových zahrnout do nového
Územního plánu jejich parcely v lokalitě Díly, pro plochy bydlení v celém rozsahu
o výměře 1,48 hektaru. Mají zde záměr vybudovat částečné inženýrské sítě
a nabídnout dále pozemky zájemcům o výstavbu domů k prodeji. Obec pro svou
potřebu počítala s pozemky pro bydlení o rozloze 1,46 hektaru v lokalitě Kostelík a to
pozemky jak ve vlastnictví obce, tak od soukromých osob, které jsou v dosahu
inženýrských sítí, nebo pozemky, které by byli někteří z nich ochotni prodat obci
k případnému zasíťování. Pro manžele Klimešovi jsme počítali s rozlohou 0,56
hektaru a s dalším navýšením ploch OZ už nepočítalo. Problém taky je, že celková
plocha určená k zástavbě nám byla stanovena pouze na 2 hektary, kvůli omezení
ploch bydlení z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu, a to už by byly
hektary tři. OZ nemá zájem bránit nikomu v jejich záměrech, ovšem kvůli
omezenému limitu ploch pro bydlení se nedá uspokojit všechny zájemce. Kvůli tomu
se na mou osobu snesla kritika, že bráním někomu v jeho aktivitách, ale opravdu
nemám zájem někomu bránit v jeho záměrech, jen jsem se snažil upozornit na určitá
rizika (na doporučení odborníků z odboru územního plánování), která mohou nastat
v případě nepovedeného podnikatelského záměru soukromých osob. Pokud by třeba
tento záměr nevyšel a naskytla se další možnost výstavby v jiné lokalitě, nadřízené
orgány by nejprve požadovaly využít plochy pro bydlení, které byly schváleny
v novém Územním plánu. V případě soukromého vlastnictví, by mohl nastat problém,
jak s financováním, tak s majetkoprávním vypořádáním. Nicméně na prosincovém
zasedání OZ schválilo, že se pokusíme požádat o navýšení ploch pro bydlení,
abychom mohli vyjít vstříc manželům Klimešovým. Konečné stanovisko musí vydat
krajský úřad Zlínského kraje.

Zasedání OZ listopad 2016
Hlavním bodem listopadového zasedání OZ bylo schválení návrhu rozpočtu pro rok
2017. ZO schválilo návrh rozpočtu ve výši příjmů 4 414 300,-Kč a výdajů 4 414 300,Kč, tedy jako vyrovnaný. Dále OZ schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na opravu vnitřních prostorů budovy sokolovny. Jedná se o prostory
sociálního zařízení, které už nevyhovuje současným požadavkům. Zpracovatelem
projektu je Ing. Ota Škrabal.
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ZO taky schválilo uzavření smlouvy se společností Envi agentura Trunda s. r. o. na
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení kanalizace vč. ČOV
v ceně 423.000,-Kč.
ZO dále schválilo přijetí finančního daru pro MŠ 2.000,-Kč od p. Kubíčka.
Dalším bodem bylo schválení prodeje pozemku p. č. 1196 o výměře 18 m 2, ostatní
plocha, v k. ú. Nová Dědina v ceně 50,-Kč/m2. Jedná se o pozemek, který už byl
dříve k prodeji schválen, ale mezitím se změnil majitel nemovitosti a původní majitel
už samozřejmě neměl o tento pozemek zájem.

Zasedání OZ prosinec 2016
Prosincové zasedání začalo schválením rozpočtu pro rok 2017. Hlavní prioritou
rozpočtu roku 2017 je zpracování projektu pro vybudování kanalizace a ČOV v naší
obci.
OZ také schválilo rozpočtový výhled na léta 2018 – 2019.
OZ schválilo rozpočtového opatření v roce 2016 pro operace, které vzniknou od
12. 12. 2016 do 31. 12. 2016, bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové
změny:
- přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
- výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu
nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu
a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení
- změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.
ZO schválilo výši stočného pro rok 2017. Cena je stanovena tak, jak v minulých
letech na 1,43Kč/m3 = 50,-Kč/osobu/rok.
ZO schválilo darovací smlouvu ve výši 3000,-Kč pro myslivecké sdružení Kvasicko
a darovací smlouvu ve výši 3000,-Kč pro včelařský spolek Napajedla.
OZ schválilo na žádost p. Ručky z Otrokovic směnu pozemku v lokalitě Zelíska.
Jedná se o pozemek, který se nachází na hranici katastru naší obce a obce Bělov.
P. Ručka zde zakoupil pozemky, které chce využívat jako ovocný sad a mokřad.
Jelikož obecní komunikace vede středem jeho pozemků, zhotovil na vlastní náklady
komunikaci v krajní části svého pozemku a požádal o směnu.
ZO schválilo vyřazení nepotřebného majetku z inventární evidence obce Nová
Dědina. Majetek je buď poškozený, nebo už není používán.
Aktuálních stavy bankovních účtů a pokladní hotovosti obce ke dni 12. 12. 2016:
589.000,-Kč běžný účet
118.000,-Kč účet ČNB
21.000,-Kč účet SFRB
13.900,-Kč pokladna
741.900,-Kč celkem
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Rozpočet obce Nová Dědina
Rozpočet roku 2017

(v tis. Kč)

Příjmy

Plán

1

Daňové příjmy

4 207.00 Kč

2

Nedaňové příjmy

132.30 Kč

3

Kapitálové příjmy

0.00 Kč

4

Dotace

75.00 Kč
4 414.30 Kč

Celkem

Výdaje

Plán

22

doprava

154.00 Kč

23

odpad.vody a kanalizace

465.00 Kč

31

vzdělávání

498.10 Kč

33

kultura, církve, sdělovací prostředky

182.00 Kč

34

tělovýchova a zájmová činnost

35

zdrav.zařízení

36

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

568.50 Kč

37

ochrana životního prostředí

475.50 Kč

43

sociální služby

5.00 Kč

52

ochrana obyvatelstva

5.00 Kč

55

požární ochrana

61

státní správa a územní samospráva

63

finanční operace

29.00 Kč

64

ostatní činnosti

11.50 Kč

69.20 Kč
- Kč

83.00 Kč
1 583.00 Kč

financování-rezerva (8115)

285.50 Kč

financování-splátky půjček (8124)

- Kč
4 414.30 Kč

celkem
Schváleno zastupitelstvem obce Nová Dědina

Příspěvky: Roman Polášek
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Informace
Hospůdka
Obecní hospůdka je víceméně připravena k provozu a zveřejnili jsme záměr
o pronájmu hospody. Vážný zájemce o pronájem ze Žlutav nakonec od svého
záměru ustoupil. Oslovil nás ještě další zájemce z Kroměříže, který má zájem
hospodu provozovat. Ovšem v dnešní době, kdy vstoupila v platnost elektronická
evidence tržeb, čekají tito podnikatelé, jak se bude dále vyvíjet situace kolem výjimek
z evidence. Nebudeme si nic nalhávat, tržby hospod z malých obcí nebudou určitě
dosahovat závratných výšek. S tím jsme ovšem počítali, spíše byla snaha doplnit tuto
službu v obci, která zde chybí. Někdy se setkávám s názorem, proč jsme vynakládali
takové finanční prostředky na zrealizování obecní hospody. Poukazuji ovšem na
petici na zřízení obecní hospůdky, kterou podepsalo na dvě stovky občanů. Pokud se
nenajde žádný zájemce o provozování hospody, budeme hledat další řešení.
V krajním případě je možnost provozovat hospodu v obecní režii, ale je to
nejsložitější řešení, hlavně z důvodu enormní administrativní zátěže.

Sběrný dvůr
Vážení spoluobčané, k poslednímu dni roku 2016, skončí dotační projekt „Sběrný
dvůr a nakládání s bioodpady v obci Nová Dědina“. Byla vypracována závěrečná
monitorovací zpráva, která de facto projekt ukončí. Nyní čekáme na vyjádření
Státního fondu pro životní prostředí. Pro systém sběru odpadu se zatím nic nemění,
jen bude provoz sběrného dvora v plné kompetenci obce. Jak bude OZ s odpadem
od občanů nakládat je na jeho rozhodnutí. Zatím není důvod něco měnit, nicméně je
možné, že na základě zpracování všech podkladů provozu sběrného dvora, přistoupí
OZ ke změně sbírání komodit, dle skutečných nákladů za uplynulé období. Buď
některé komodity sběru posílíme, nebo naopak sběr nejdražších odpadů zrušíme.
Kompletní statistika sběru odpadů bude zveřejněna v příštím čísle zpravodaje.

Silvestrovský výšlap na Budačinu
Obec Nová Dědina, ve spolupráci s TJ Nová Dědina, nohejbalový klub, pořádá dne
31. 12. 2016, Silvestrovský výšlap na Budačinu. Sraz účastníků v 9:30 u sokolovny.
Začátek pochodu v 10:00. Předpokládaný návrat kolem 14. hod. V lomu u Budačiny
bude připraveno ohniště pro případné opékání vlastních špekáčků apod. Po návratu
do Nové Dědiny bude pro každého účastníka akce přichystáno občerstvení v podobě
zabíjačkové polévky, ovaru, vařeného masa, prejtu se zelím, tlačenky a pro děti
i palačinky. Pokud máte zájem se zúčastnit této akce, prosíme o potvrzení účasti.
Formulář k zapsání je umístěn na chodbě obecního úřadu, nebo se můžete přihlásit
i telefonicky na čísle 573 358 141. Změna programu vyhrazena dle počasí.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem spolkům i dalším skupinám obyvatel, kteří
se nebáli uspořádat nějakou akci pro naše obyvatele. Některé akce jsou z pohledu
pořadatelů úspěšné, jiné méně. Poslední dobou se ale stává, že čím dále chodí na
tyto akce míň a míň spoluobčanů. Je tedy na zvážení, zda tyto akce vůbec pořádat.
Ono totiž není v otázce jenom uspořádání akce a tím i obětavost pořadatelů, ale
i nemalá finanční spoluúčast jednotlivých spolků. Z těchto důvodů nebudou v příštím
roce asi uspořádány Svatomartinské hody a možná i další akce.
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Vandalismus v naší obci
Jak jste již všichni určitě zaznamenali, v noci ze 17. na 18. Listopadu 2016, došlo
v naší obci k podpálení kontejnerů na obalový odpad a odcizení vyvěšených praporů.
Následkem požáru došlo i k popraskání skel a výplně dveří v rekonstruované místní
hospodě. Tuto událost řeší Policie ČR jako trestný čin. O požáru se dočtete víc
v článku od velitele hasičů. Na tomto místě chci jenom požádat o trpělivost, než
budou dodány kontejnery nové. Cena jednoho kontejneru se pohybuje kolem
12.000,-Kč. Požádali jsme společnost EKOKOM, která provozuje systém sběru
a recyklace obalových odpadů, aby nám dodala tyto kontejnery zdarma, ale bude to
nějakou chvíli trvat. Prozatím je možnost odkládat tento odpad do sběrného dvora
nebo do kontejnerů u sokolovny.
Příspěvky: Roman Polášek

Požár kontejnerů
V pátek 18. listopadu v ranních
hodinách se v naší obci rozezněla
siréna a to znamenalo hrozící
nebezpečnou situaci. Ve 3:35 hodin
byla naše jednotka vyslána k požáru
kontejnerů vedle Obecního úřadu.
Na místo události jsme vyjeli v počtu
1+3 spolu s profesionálními hasiči
z Kroměříže. K Obecnímu úřadu
jsme dorazili za 8 minut od
vyhlášení poplachu. Provedli jsme průzkum a jelikož byl požár kontejnerů v poslední
fázi hoření, uhasili jsme pomocí dvou hasících přístrojů přilehající lavičku. Před
napojením hydrantu přijeli na místo profesionální hasiči, kteří jedním vysokotlakým
proudem dohasili kontejnery. Jak se ukázalo, kontejnery zapálil neznámý žhář.
Kromě zničených kontejnerů došlo vlivem žáru k popraskání okenních tabulek na
budově obchodu a také k odcizení obecních praporů. Došlo tak k nemalé finanční
škodě na obecním majetku. Ve stejný čas hořely kontejnery i v sousedních
Kvasicích. Je možné, že pachatel bude stejná osoba či skupinka osob, která může
mít prsty i v případech nařezaných májek v obou obcích.
Prosíme občany o obezřetnost a všímavost. Je možné, že se pachatelé, kteří mají na
naši obec spadeno, zase někde objeví.
Karel Strýc, velitel JPO

Oznámení o místních poplatcích v roce 2017
Poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek za likvidaci odpadu – občané od 70 let
Poplatek za odvádění odpadních vod
Poplatek ze psa
Poplatek za dalšího psa

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

Pro objekty určené k rekreaci je poplatek za likvidaci odpadu
a poplatek za odvádění odpadních vod

540,- Kč
50,- Kč za objekt.
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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 bude možno platit v hotovosti až od 15. 2. 2017.
Jarmila Cagašová - účetní

Kultura
Beseda o adventu
Dne 10. prosince 2016 se v místní knihovně uskutečnila Beseda o adventu. Beseda
proběhla za účasti faráře Církve Československé husitské ve Kvasicích p. Mgr.
Lubomíra Plisky. Pan farář přítomné informoval o tom, co je advent, jakými se
vyznačuje symboly. Dále pak také i o tom, jak se slaví vánoce v jiných, než českých
zemích. Beseda byla velmi poutavá a pro všechny také přínosná. Na ukázku byla
použita i literatura vztahující se právě k tomuto období. Všichni zúčastnění odcházeli
s dobrým pocitem, že se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Tímto panu Mgr. Lubomíru Pliskovi děkujeme za jeho velmi pěkně připravenou
i přednesenou přednášku a těšíme se na další setkání.
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Společenská kronika
Jubilanti: říjen – prosinec 2016
ŘÍJEN
Kovaříková Libuše
Krejčíř Josef
Hapalová Marie

4. října
20. října
31. října

60 let
80 let
91 let

LISTOPAD
Kubíčková Naděžda
Hala Roman

23. listopadu
25. listopadu

60 let
50 let

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

Vítání občánků do života
Dne 23. října 2016 se v naší obci uskutečnilo vítání nových občánků do života.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali tyto děti:
▫ Adama ANLAUFA, nar. 31. 5. 2016 rodičům Evě Waloszkové a Karlu Anlaufovi,
▫ Václava STUCHLÍKA, nar. 17. 8. 2016 rodičům Kristýně a Václavu Stuchlíkovým,
▫ Vojtěcha STUCHLÍKA, nar. 17. 8. 2016 rodičům Kristýně a Václavu Stuchlíkovým

Pan starosta obce pan Roman Polášek přivítal všechny nově narozené děti
(tentokrát jenom chlapce) 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.
Příspěvky: Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Vánoční přání od zastupitelů
Otevři oči zimní kráse,
zamrzlým okenním tabulkám
a večerní obloze jasné a plné hvězd.
Přivoň si k cukroví
a nech se unášet podmanivou vůní jehličí.
Naslouchej cinkání rolniček,
dětskému smíchu na kluzišti
a krásným koledám.
Příjemné prožití vánočních svátků plných inspirace a krásných chvil, a hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2017 Vám i Vašim nejbližším přeje
Mgr. Jarmila Bochezová, místostarostka obce
Veselé vánoční hody, plné radosti a pohody.
Štěstí, zdraví v Novém roce, ať máme stále laskavá srdce.
Všem občanům přeje Jiří Gazdoš
Krásné Vánoce chci vám přát, aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému víc štěstí přál, aby i ten nový rok 2017 za to stál.
Přeje Radek Dvouletý
Přeji požehnané svátky vánoční, ať nám radost a pokoj v srdci zůstává po celý Nový
rok.
Marie Gazdošová, DiS.
Poklidné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2017
především pevné zdraví a mnoho úspěchů
přeje Mgr. Petr Skácel
Vážení občané, rok utekl jako voda a máme tu opět to nejkrásnější období v roce –
Vánoce. Je to čas, abychom si v klidu zapálili adventní svíčky, své domovy provoněly
františkem, zhlédli v televizi nepřeberné množství pohádek a hlavně byli se svými
nejbližšími a užili si rodinnou pohodu.
Rád bych vám popřál svátky plné pohody a do roku 2017 hlavně lásku, štěstí
a v první řadě ZDRAVÍ, které je to nejdůležitější co máme a mnohdy si to v dnešní
honbě za kariérou, slávou a penězi neuvědomujeme.
Važme si toho, že naše obec má dostatek kulturního i sportovního vyžití. Mé osobní
přání je, aby se občané více zapojili a setkávali na těchto akcích bez ohledu na to,
kdo je pořádá.
Karel Strýc
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Lampionový průvod
První listopadový pátek se sešly děti se svými rodinnými příslušníky a „vyrazily“ na
tradiční lampionový průvod. Účastníci se sešli po setmění u hřbitova a poté vyrazili
na průvod napříč celou vesnicí. Pan starosta vypnul veřejné osvětlení, takže vesnice
se ponořila do tmy, kterou osvětlovaly pouze lampiony. Do kroku hrála hudba
z místního rozhlasu. Dlouhý průvod prošel celou vesnicí a na jeho konci byl
připravený táborák. Děti si mohly opéct špekáček, k pití se podával čaj a pro dospělé
punč, který připravily obětavá Soňa, Monika a Jitka. Akce byla ukončena družnou
atmosférou ve večerních hodinách. Děkuji všem, kteří se pomohli při pořádání této
akce.
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Jitka Polášková

Mateřská škola Vás informuje:
Rok s krtkem v mateřské škole
Kdo by neznal krtečka. Takový snad nikdo není. Naše děti krtkem žijí. Vždyť nás
provází od začátku září a prožijeme s ním celý školní rok. Nejdřív jsme poznávali
jeho kamarády a učili jsme se jeho pravidlům. S krtkem jsme prožili celý podzim
a teď nás provází v předvánočním čase. Prostě krtečka je plná školka. Taky nás
navštívilo s pohádkou maňáskové divadlo, a hádejte, kdo byl hlavním hrdinou? Přece
krtek. Kouzelník, co k nám přijel se svými kouzly, sice krtka nevyčaroval, ale sklidil
velký potlesk za své umění. Jak vyčaroval opravdovou holubičku, ale neprozradil.
V programu „Buďme kamarádi“ nás paní Svobodová seznámila s problémy „jiných“
dětí - dětí s postižením. Vyzkoušeli jsme si chůzi se zavázanýma očima a slepeckou
holí, osahali jsme si slepecké písmo a psací stroj. Jízda na vozíčku vůbec nebyla
jednoduchá, chvíli se na něm dalo vydržet, ale zdravé nohy nám nenahradí. Nakonec
jsme si vyzkoušeli několik znaků pro neslyšící a byli jsme rádi, že jsme zdraví!
Chtěli bychom poděkovat rodině Kubíčkové za tři obrovské dýně, které nám pomohli
vytvořit pravou podzimní výzdobu. Tu jsme doplnili malovanými „dýňovými
sklenicemi“ které si na společném výtvarném odpoledni mohli vyrobit i děti s rodiči.
Dýně vystřídali Mikuláš, čert a anděl nejen za oknem, ale i ti praví. Ze školky naštěstí
nikoho do pekla neodnesli, i když v mnohých byla malá dušička. A teď, naladit se na
Vánoce – paní Krmencová nás obdarovala krásným papírovým stromečkem
a hvězdami a navodila první vánoční náladu.
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Přejeme Všem krásné Vánoce, klid, pohodu a snad i ten sníh, ať jsou letos aspoň
trochu bílé.

Děti a zaměstnanci mateřské školy
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Husí hody
Nohejbalový klub při TJ Nová Dědina uspořádal 12. 11. 2016, vlastně již tradiční,
SVATOMARTINSKÉ HUSÍ HODY. Podle mého názoru byla husí stehýnka, zelí
a knedlík výborně připravena, ale je potřeba si uvědomit, že tato pochutina je každý
rok o něco dražší, a taky se obtížněji zajišťuje. To nám ale nebrání v tom, abychom
tuto akci uskutečnili.
Každý člověk, který pořadatelsky vypomáhá s takovou anebo podobnou akcí ví, kolik
starostí, nervů a času musí obětovat pro zdar akce. Začnete s přípravou akce
a zjistíte, že nejde lednice, nejede chlaďák, topení, které včera topilo, dneska netopí
a máte strach, že vypnou elektřinu, nebo nepoteče voda z kohoutků. Máme všechno
zajištěno, zábava může začít. O to více nás mrzí účast, vlastně neúčast, mnohých
tradičních návštěvníků tanečních zábav, nebo jiných kulturních akcí. Zatím nevíme,
jestli příští hody uděláme, ale jestli ano, věříme ve větší účast spoluobčanů.
Nyní mi dovolte, abych poděkoval všem pořadatelům, všem sponzorům a dárcům
bohaté tomboly, paní Musilové za koláčky, paní Kratinové za svatomartinské rohlíčky
– které byly rozloženy na stolech.
Vavřík Petr, senior, předseda TJ

Upozornění
Předseda TJ Nová Dědina z. s. připomíná, že stále ještě někteří členové TJ nemají
zaplaceny příspěvky na rok 2016. Můžou se přihlásit i noví členové.
Vavřík Petr, senior, předseda TJ

SDH Nová Dědina zve všechny členy a hosty na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 v 16:00
ve sklepě místní sokolovny
Na výroční valné hromadě se bude vybírat členský příspěvek pro rok 2017 ve výši 100 Kč.

SDH Nová Dědina si Vás dovoluje pozvat na připravované akce:
22. prosince 2016 v 17:00 – Živý Betlém
26. prosince 2016 od 20:00 – Štěpánská zábava s Expo & Penzion
7. ledna 2017 v 16:00 – Výroční valná hromada
25. února 2017 od 9:00 – Ostatky
11. března 2017 od 18:00 – Hasičský ples
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Včelařský kroužek mládeže při ZO ČSV Napajedla
V letošním roce jako již po dlouhá léta
pracujeme v našem spolku s mládeží.
V letošním roce se do kroužku přihlásilo
12 dětí. Zábavnou formou se děti učí
poznávat život včely, seznamují se
s produkty včely medonosné a jejich
využitím pro člověka. Věnujeme se
rozvoji manuální zručnosti. Na podzim
jsme vyráběli draky, v listopadu jsme ve
spolupráci s DDM Matýsek pekli
perníčky, pro ptáčky vyrábíme krmítka
a na Vánoce si děti vyrobí svíčky ze včelího vosku.
Na jaře se budeme připravovat na soutěž mladých včelaříků „Zlatá včela“ kde děti
soutěží ve svých znalostech z chovu včely medonosné, vítězové oblastních kol se
pak utkávají v kole celostátním a vítězové kola celostátního pak reprezentují ČR
v mezinárodní soutěží kde soutěží kolem 20 evropských států. Poslední léta tuto
soutěž vyhrávají právě děti z České republiky. V roce 2017 se uskuteční tato
mezinárodní soutěž v Anglii.
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Významné osobnosti z našeho blízkého okolí
Dovolila jsem si požádat pí Mgr. Markétu
Mercovou, Dr. z Muzea Kroměřížska o
podělení se s našimi čtenáři o zajímavosti
o někomu možná známé, někomu třeba
měně známé, osobnosti z našeho okolí.
Paní Marie von Ebner Eschenbach
(narozená 13. 9. 1830 ve Zdislavicích u
Kroměříže)
byla
rakousko-uherská
spisovatelka píšící na Moravě. Je
považována za nejvýznamnější německy
píšící autorku 19. století. Je řazena mezi
realistické spisovatele, řešící ve svém díle
problémy chudých lidí a lidí žijících na
okraji
společnosti.
Pro
sociální
cítění i náměty
próz
bývá
často
srovnávána s Boženou Němcovou, na
rozdíl od ní se však vyjadřuje kriticky
k problémům společnosti.
Letos si připomínáme 100 let od úmrtí
této významné spisovatelky a zajímavé
historické osobnosti Jižní Moravy.

„Spisovatelka Marie von EbnerEschenbach” Sbírky Muzea Kroměřížska

Spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach a Zdislavice
V obci Zdislavice se nachází jednopatrový klasicistní zámek, svou historií svázaný
s osudy rodu Dubských z Třebomyslic. V jeho blízkosti, ve svažitém terénu spodní
části zámeckého parku, stojí hrobka, kde našla, spolu s ostatními členy rodiny, své
poslední místo odpočinku významná představitelka německy psané literatury, žena
s moravskými kořeny, Marie von Ebner-Eschenbach, rozená komtesa Dubská
(13. 9. 1830 Zdislavice – 12. 3. 1916 Vídeň).
V průběhu letošního roku jsme si celou řadou vzpomínkových akcí připomínali sté
výročí úmrtí ženy, pro niž se moravské Zdislavice staly nejen rodištěm a později
zdrojem inspirace, ale především vytouženým místem odpočinku, kam se ráda
vracela během života, a kde našla svůj klid i po smrti.
Mariin příchod na svět nebyl příliš radostný. Čtrnáct dní po jejím narození jí zemřela
matka, Marie von Vockel, provdaná Dubská z Třebomyslic (1801 – 1830), majitelka
zdislavického panství, které tak přešlo do rukou jejího manžela Františka (1784 –
1873). Kromě dcery Marie mu zůstala na opatrování ještě starší Friederika (narozena
1829), a proto se záhy znovu oženil, nejdříve s Eugenií von Bartenstein, s níž měl
syny Adolfa a Viktora Josefa a dceru Sophii a poté s Xaverinou, hraběnkou KolowratKrakowski, která mu porodila dceru Julii a syna Heinricha. Obě nevlastní matky
dokázaly dětem vytvořit milující a v případě Xaveriny i velmi inspirující prostředí.
Podzimní a zimní období roku trávila rodina v otcově domě ve Vídni, kde dětem
obstarávali výuku soukromí učitelé francouzštiny, angličtiny, ručních prací,
matematiky, zeměpisu, klavíru i tance. Zde Marie už od devíti let navštěvovala
s rodiči Burgtheatr a brzy si pod dojmem shlédnutých představení začala sama
divadelní hry vymýšlet a secvičovat je se sourozenci. Jakmile nastalo jaro, celá
rodina se přesunula na Moravu do Zdislavic, které všechny děti milovaly.
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Ani zde se však nezahálelo. Náboženství děti učil páter Borek, který žil na faře
v sousedních Hošticích, číst a psát pak správce zdislavického panství Volteneck.
I když se v rodině mluvilo zásadně německy, ve Zdislavicích si děti osvojily češtinu,
a to i díky dvěma českým služebným – Aničce a Pepince. Ovšem první pokusy
o verše a prózu si Marie zaznamenává do malých sešitků zásadně francouzsky, což
přimělo jejího bratrance Moritze reagovat na francouzské veršovánky své sestřenice
důraznou připomínkou, aby jako německá dívka psala německy. A byl to právě
o patnáct let starší Moritz von Ebner-Eschenbach (1815 Vídeň - 1898 Vídeň), za
kterého se komtesa Marie Dubská v roce 1848, ve svých osmnácti letech, provdala.
Manželé rádi pobývali ve Zdislavicích, ale i v zámku v Lysicích, který patřil druhé
větvi rodu Dubských, nebo v zámku Lešná u Valašského Meziříčí, kde žila
spisovatelčina neteř. Léta 1851-1863 spolu strávili v klášteře Louka u Znojma, kde
Moritz učil na vojenské škole. Poté se bezdětní manželé natrvalo usadili v domě
v centru Vídně, do Zdislavic zajížděli pravidelně v létě a Marie se sem pravidelně
vracela i po smrti manžela.
Vídeňský život jí umožnil pravidelné návštěvy oblíbeného divadla i pořádání
společenských večerů. Postupně se dostává do okruhu předních rakouských literátů,
podnikne několik cest do Říma, navštíví Paříž. Marie von Ebner-Eschenbach
nejdříve přešla od poezie k psaní převážně historických divadelních her, které ovšem
nebyly příliš úspěšné. Až když v roce 1875 vyšel její první svazek povídek
(Erzählungen) dochází uznání a začíná se věnovat psaní románů, novel, povídek,
pohádek a aforismů. Pro svou, často moralizující tvorbu využívá znalost prostředí
moravského venkova nebo vídeňské šlechty, píše německy s občasným použitím
českých jmen a některých českých slov. Patrné je to i v jejích dvou nejznámějších
románech Božena (1876) a Obecní dítě (1887).
Marie von Ebner-Eschenbach se díky své tvorbě stala jednou z nejuznávanějších
německy píšících spisovatelů své doby. V roce 1899 jí císař František Josef I. udělil
nejvyšší rakouský civilní řád, Čestný kříž za umění literaturu, v roce 1901 jí byl, jako
první ženě, udělen Vídeňskou univerzitou čestný doktorát z filozofie. V roce 1911
byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu. Byla členkou Spolku spisovatelek
a umělkyň ve Vídni a čestnou členkou Nadace Friedricha Schillera ve Výmaru. Svou
literární činnost doplňovala na ženu poněkud neobvyklou zálibou. Vlastnila velkou
cennou sbírku hodin a hodinářství se věnovala tak důkladně, že v roce 1879 získala
dokonce ve Vídni v tomto oboru výuční list a v roce
1908 se stala matkou praporu vídeňských hodinářů.
Tuto svou zálibu také využila jako inspiraci pro
napsání novely s autobiografickými prvky Hodinářka
Lotti (Lotti, die Uhrmacherin, 1880).
Celý svůj dospělý život se Marie von EbnerEschenbach intenzivně zajímala o společenské
a politické dění, společně s Moritzem se stali
jedněmi z prvních členů Spolku boje proti
antisemitismu, který ve Vídni založil manžel
spisovatelky a od roku 1905 nositelky Nobelovy
ceny za mír Berthy von Suttner, Arthur Gundaccar
von Suttner. Marie von Ebner - Eschenbach umírá
během I. světové války 12. března 1916 ve Vídni
a je pohřbena ve Zdislavicích, v rodinné hrobce
Dubských a Kinských.
Původní hrobka stála na pozemku zámecké zahrady
od 30. let 19. století, kdy ji nechal František hrabě
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Dubský zbudovat a přenést do ní pozůstatky svých blízkých z nedalekého hoštického
hřbitova. Přestavbou hrobka prošla v 80. letech 19. století. Současnou podobu jí dal
manžel Marie Moritz, který po smrti otce vyrůstal na zámcích Dubských ve
Zdislavicích a Lysicích. Ve Vídni vystudoval gymnázium, poté vojenskou akademii
Theresianum. Věnoval se především studiu fyziky a chemie, od r. 1841 vyučoval
fyziku na ženijní akademii ve Vídni, o dva roky později zde byl jmenován řádným
profesorem. Zabýval se minami a jejich zapalováním, včetně min vodních. Pro svá
kritická stanoviska k technické úrovni rakouské armády se dostával do konfliktu
s vysokými vojenskými činiteli. V roce 1874 byl předčasně penzionován a nadále se
věnoval cestování a publikování v odborném tisku.
Moritz von Ebner-Eschenbach vybudoval centrální jednopodlažní stavbu v klasicistní
architektonické formě, v severovýchodní části podsklepenou. Pro dispozici stavby
využil svažitého terénu v části parku, který umožňoval průhledy do okolní krajiny.
U stavby byla pohledově akcentována část směřující na východ. Toto průčelí stavby
spočívající na kamenné terase bylo zdůrazněno výsadbou dvou pyramidálních dubů.
Opačné, jihozápadní průčelí hrobky je řešeno ze současné přístupové strany jako
přízemní budova polygonálního půdorysu, završená nad pultovou střechou kupolí.
Nad vchodem je umístěn kamenný erb Dubských z Třebomyslic, druhotně zhotovený
při opravách v roce 1960, a kovová deska s německým nápisem: Das deine Herz
hierniedern/Von manchem Sturm bewegt/Erlangt den wahren Frieden/Erst hier – wo
es nicht mehr Schlaegt (To v pokoře zde srdce tvé, když bouří mnoho přestálo, mír
skutečně již získalo, Až tu – kde již nebije“, překlad Martin Reissner, 2014).
Vchodem se vstupuje do vidlicovité chodby, která tvoří ochoz při středovém bloku
s omítanými výklenky na rakve, které se zasouvaly k jádru stavby, v němž je
vestavěna válcová kaple s kupolí. Je zde dvacet hrobových míst, z toho osm
zaplněných, kamenné desky se jménem uložené osoby jsou umístěny po stranách
výklenků. V této chodbě je pochována Sofie hraběnka Dubská, Eugen hrabě Dubský,
Helena, hraběnka von Ebner-Eschenbach, rozená Dubská a její syn Moritz. Dále
jsou zde zazděny rakve Viktora hraběte Dubského, posledního majitele Zdislavic
z rodu Dubských, synovce spisovatelky a jejích dvou nevlastních bratrů Viktora
a Adolfa. V této části je také pochována spisovatelka. V roce 1991, při příležitosti 75.
výročí jejího úmrtí, byly v chodbě instalovány péčí německých krajanů dvě kamenné
pamětní desky s texty v němčině a češtině.

“Hrobka Dubských z Třebomyslic ve Zdislavicích.” Fotoarchiv Muzea
Vchod do kaple je řešen samostatně z terasy, která vyrovnává terénní rozdíl.
Samotná kaple má kruhový půdorys, zaklenutá je kupolí. Součástí interiéru kaple byl
původně novogotický dřevěný vyřezávaný oltář a lavice a v bočních nikách umístěné
dřevěné polychromované plastiky neznámého mistra z konce 15. století – sv. Lupus
a Madona.
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V podzemní kryptě jsou v deseti zazděných, neoznačených výklencích uloženy
pozůstatky starších členů rodu - Františka hraběte Dubského, otce Marie von EbnerEschenbach, jeho manželek Marie von Vockel, Eugenie von Bartenstein, Xaveriny
hraběnky Kolowrat-Krakowski, jeho dcery Sophie a Anny hraběnky Waldburg–
Wurzach.
Když v roce 1934 prodal Bedřich Kinský, dědic Dubských a majitel velkostatku
v Lešné u Valašského Meziříčí, zdislavický zámek s přilehlými pozemky generálnímu
řediteli Baťových závodů ve Zlíně Josefu Hlavničkovi a jeho ženě Marii, samotná
hrobka dále zůstala v majetku rodiny. Po roce 1945 ovšem společně se zámkem
a pozemky přešla do vlastnictví státu a byla postupně ve správě několika institucí.
V roce 1958 muselo být provedeno zabezpečení chátrající hrobky, která byla na
konci války poškozena výbuchem granátu. V roce 1960, při příležitosti 130. výročí
narození spisovatelky, prošla hrobka generální opravou. V roce 1996, po restituci
zámku a přilehlých pozemků potomky Josefa Hlavničky, se hrobka stala majetkem
Zlínského kraje a přešla do správy Muzea Kroměřížska.
V současné době hrobku spravuje obecně prospěšná společnost Czech National
Trust.
Mgr. Markéta Mercová, Dr. Muzeum Kroměřížska, p. o.

Aforismy:
Jásáte nad mocí tisku – nikdy se nehrozíte jeho tyranie?
Chytrá žena má miliony přirozených nepřátel – všechny hloupé muže.
Můžeš klesat tak rychle, že se ti zdá, že letíš.
Jsou případy, kdy být rozumný, znamená být zbabělý.
(Marie von Ebner-Eschenbach: Aphorismen Aforismy Aphorism. Vyd. Barrister
&Principal 2016.)
Děkujeme tímto pí Mgr. Markétě Mercové, Dr. za poskytnuté zajímavosti ze života
této spisovatelky, která byla nazývána „rakouskou Boženou Němcovou”.

Paměť
Když se mě manželka, jako každý rok ptá, co bych chtěl k vánocům, tak s tím mám
neustálý problém. Letos vím, co bych chtěl. Nadělit „sloní paměť“ To je to, co mi
i nám všem chybí. Neustále na něco zapomínáme. A to nemyslím na klíče, mobilní
telefony či tváře lidí, co mě na ulici zdraví a já si nemůžu vzpomenout, o koho se
jedná, nebo dokonce termíny narozenin členů rodiny. Ale jsou důležitější věci, kde
bych chtěl, aby mi paměť sloužila jako slonovi. Chci si pamatovat, kteří lidé, co vedou
tuto zemi, mě zklamali nebo podvedli. Chci si pamatovat, kdo se klaní až k zemi a za
jejichž servilitu se stydím, chci si pamatovat, jak se chovají jednotliví představitelé
vlády a vlastně všichni, kteří jakýmkoliv způsobem ovlivňují naše životy. Nechci
zapomenout, kdo nás tlačí zpět na východ, odkud kdysi přijely tanky.
Příští rok bude volba prezidenta. Vyrojí se jistě mnoho kandidátů od těch seriózních,
až po skutečně bizarní, jako tomu bylo i při minulé volbě prezidenta. Zda bude z čeho
vybírat, na to si budeme muset ještě nějaký měsíc počkat. Kdysi jsem na tomto místě
psal, že jsem ateista, ale i přesto musím říct, že prezident by měl vonět i Bohu.
Petr Redl
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Sport
Drakiáda 2016
K uspořádání již tradiční drakiády se rozhodl sbor dobrovolných hasičů využít
volného dne ve svátek sv. Václava 28. 9. 2016. Jelikož počasí i povětrnostní
podmínky tomuto nápadu letos přály, sešlo se na hřišti téměř 40 dětí s rodiči, a tak
se na obloze nad Novou Dědinou vznášela pěkná řádka létajících draků různých
barev i tvarů. K občerstvení dostali účastníci limonádu nebo čaj, špekáček k opečení
i malou sladkost na chuť. Letošní ročník novodědinské drakiády se vydařil podle
očekávání pořadatelů a doufáme, že spokojené odcházely především děti, pro které
je tato akce každoročně pořádána. Tak snad zase příští rok na místech!
Za SDH Nová Dědina Terezie Zapletalová
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Fotbalový turnaj
SDH Nová Dědina ve spolupráci s obcí Nová Dědina uspořádali v sobotu 17. 9. 2016
tradiční fotbalový turnaj o pohár starosty obce Nová Dědina. Letos se turnaje
zúčastnilo 5 týmů. Nejlépe se předvedli opět fotbalisté z Halenkovic a turnaj ovládli.
Po celou dobu turnaje bohužel panovalo nepříznivé počasí a pršelo již od zahájení
prvního zápasu. To ale nikoho neodradilo, dokonce ani zatím nejmladší tým, který se
turnaje zúčastnil, složený z domácích dětí a celý turnaj se dohrál bez větších
problémů.
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Výsledková tabulka
FC BALATON N.D. CREW HALENKOVICE DREAM TEAM STAŘÍ OCASI SKORE BODY POŘADÍ
FC BALATON

1:3

0:5

2:1

0:3

3:12

3

4.

1:3

2:1

0:0

6:5

7

2.

3:1

5:1

16:3

12

1.

2:3

5:10

0

5.

7:7

7

3.

N.D. CREW

3:1

HALENKOVICE

5:0

3:1

DREAM TEAM

1:2

1:2

1:3

STAŘÍ OCASI

3:0

0:0

1:5

3:2

Vítězné družstvo z Halenkovic ve složení:
Martin Vavruša, Jal Vlk, Stanislav Kašpárek, Jakub Kadlčák, Ondra Kadlčák, Jirka
Pavelka, Josef Vlachynský, Kamil Horáček
Martin Láník
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Soutěž v uzlování mladých hasičů 26. 11. 2016
Je to téměř k neuvěření, ale letos náš sbor pořádal již 8. ročník této uzlovací
soutěže. Tato soutěž si již za dobu co ji pořádáme, získala v našem okrese ale
i mimo něj velkou oblibu a všichni co se zabývají trénováním mladých hasičů vědí, že
poslední víkend v listopadu mají zavítat na Novou Dědinu. Důkazem toho byl počet
týmů, který k nám letos přijel. Uzlování se zúčastnilo 27 týmů mladých hasičů.
V jednotlivcích to pak bylo 150 dětí. Jako vždy se vázaly uzly v tomto pořadí: Lodní
smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici.
Začátek soutěže byl stanoven na 10 hodin, ale již v 9 hodin k nám přijely první sbory,
aby si ještě naposled vyzkoušely všechny smyčky a uzly, ale hlavně aby si
zatrénovaly s našimi lany, které jsou na každé soutěži jiné. V 10:00 proběhla porada
vedoucích a v 10:10 už na startu stály první týmy. Jak jsem již uvedl výše, soutěže
se zúčastnilo 27 týmů. Z toho bylo 13 týmů mladších žáků a 14 starších žáků. Náš
sbor se zapojil do soutěže se 3 týmy mladších žáků a s jedním týmem starších žáků.
Z těchto se nejlépe zadařilo týmu pod názvem Nová Dědina B, ve složení: Milan
Kovařík, Jakub Dvouletý, Adam Dědek, Alex Lisoněk a Petr Dědek, který obsadil
3. místo.
SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Startovní
číslo

SDH

ČAS
[s]

TRESTNÉ VÝSLEDNÝ CELKOVÉ
VTEŘINY
ČAS [s]
POŘADÍ

6

Pohořelice A

40,44

40,44

1

4

Spytihněv

44,81

44,81

2

3

Nová Dědina B

41,59

51,59

3

10

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA STARŠÍCH ŽÁKŮ
Startovní
číslo

SDH

ČAS
[s]

TRESTNÉ VÝSLEDNÝ CELKOVÉ
VTEŘINY
ČAS [s]
POŘADÍ

2

Lipová

37,00

37,00

1

4

Pohořelice

37,16

37,16

2

13

Roštění

41,53

41,53

3

Zhruba za hodinu měly týmy svou soutěž za sebou a na řadu přišli jednotlivci.
Uzlovat nejprve začali mladší jednotlivci, kterých bylo 82. Na prvních 5 místech
skončili:
Startovní
číslo

JEDNOTLIVCI
MLADŠÍ

SDH

ČAS [s]

41

Zelíková Zuzana

Pohořelice

23,78

23,78

1

76

Trčala Ondřej

Malenovice

24,75

24,75

2

81

Bilavčíková Barbora

Kvasice

28,19

28,19

3

44

Nováková Michaela

Vítonice

28,56

28,56

4

23

Mitáček Jakub

Spytihněv

29,97

29,97

5
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TRESTNÉ VÝSLEDNÝ
VTEŘINY
ČAS [s]

CELKOVÉ
POŘADÍ
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Z našich mladších žáků nejlépe dopadli:
Startovní
číslo
8

JEDNOTLIVCI
MLADŠÍ
Dvouletý Jakub

SDH

ČAS [s]

Nová Dědina

32,47

TRESTNÉ VÝSLEDNÝ CELKOVÉ
VTEŘINY
ČAS [s]
POŘADÍ
32,47
9

10

Korytář Rudolf

Nová Dědina

34,22

34,22

11

20

Dvouletá Adélka

Nová Dědina

37,22

37,22

15

4

Dědek Petr

Nová Dědina

38,28

38,28

17

12

Lisoněk Alex

Nová Dědina

42,13

42,13

19

Ale nejdůležitější že až na 2 výjimky, všichni domácí soutěžící uzlovali bez jediné
chyby. Za starší žáky uzlovalo celkem 67 dětí. Na prvních 5 místech skončili:
Startovní
číslo

JEDNOTLIVCI
STARŠÍ

SDH

ČAS [s]

TRESTNÉ VÝSLEDNÝ CELKOVÉ
VTEŘINY
ČAS [s]
POŘADÍ

67

Trčala Vojtěch

Malenovice

18,94

18,94

1

49

Pospíšil Kryštof

Vrbka

23,12

23,12

2

40

Věrná Sabina

Kvasice

23,94

23,94

3

64

Polášek Petr

Malenovice

24,03

24,03

4

45

Fialová Klára

Kvítkovice

24,08

24,08

5

Z našich starších žáků nejlépe dopadli:
Startovní
číslo

JEDNOTLIVCI
STARŠÍ (SDH)

SDH

ČAS [s]

TRESTNÉ VÝSLEDNÝ
VTEŘINY
ČAS [s]

1

Kovařík Patrik

Nová Dědina

29,38

29,38

23

3

Vavřík Jan

Nová Dědina

36,69

36,69

36

5

Halaška Pepa

Nová Dědina

39,53

39,53

39

7

Gazdoš Daniel

Nová Dědina

38,94

53,94

57

15

CELKOVÉ
POŘADÍ

Za vedoucí nejlépe uzlovala Jana Forbelská z Pohořelic. Na druhém místě skončil
domácí Pepa Chmelař a na 3 místě to byli shodně Aleš Balhar z Kvasic a Matěj
Beníček z Malenovic.
Po celou dobu soutěže byl v provozu bufet, kde bylo možné zakoupit si mezi dětmi
oblíbené hranolky s malinovkou, a párek v rohlíku nebo klobásu. Pro děti byly na sále
pro zkrácení dlouhé chvíle také nachystány po stěnách obrovské kreslící plochy
a také jim byl umožněn vstup na víceúčelové hřiště za sokolovnou. Soutěž měla
rychlé tempo a proto jsme mohli v 14:00 hodin provézt vyhodnocení soutěže a předat
ceny.
Za SDH Nová Dědina Martin Láník

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Pomáhat má smysl - dobrovolná charita Kvasice
Dobrovolná charita Kvasice z peněz za půjčování kompenzačních pomůcek i tento
rok poskytla pletařkám obvazů pro malomocné finanční částku 1500,- Kč na nákup
pletací příze. Tyto obvazy slouží k ošetření defektů na těle nemocných leprou v
zemích třetího světa. Export upletených obvazů do Afriky a Asie zajišťuje Občanské
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sdružení Omega plus z Kyjova. Našim pletařkám z Kvasic a okolních obcí patří velký
dík a uznání za jejich ochotu, trpělivost a čas, protože je to velmi titěrná práce.
V roce 2015 se jim podařilo upléct téměř 400 obvazů a v tomto roce, který ještě není
u konce, už upletly obvazů více než 400.
Mezi tyto šikovné pletařky patří i naše občanka paní Železníková Ludmila, která
i přes svoje dlouholeté zdravotní problémy dokáže tímto způsobem pomáhat
potřebným.

Charitní den
Oblastní charita Kroměříž a dobrovolně působící Charita Kvasice pořádala v neděli
2. října CHARITNÍ DEN ku příležitosti svátku patrona charitního díla Sv. Vincence
z Pauly (27.9.). Ráno v 7:45 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužil P. Petr
Klimeš mši sv. za farníky a dobrovolníky charity s prosbou o požehnání charitní
činnosti.
Odpoledne program pokračoval v obecní budově, A. Dohnala č.p. 25
(u autobusového nádraží). Ve 14:30 hod. zahájila staniční sestra interní JIP
Kroměřížské nemocnice, a.s. Jarková Eva, DiS. odbornou přednášku pro veřejnost
"PRVNÍ POMOC".
V úvodu upozornila, že poskytnout první pomoc je povinností každého občana,
kterou stanoví občanský zákon. Seznámila nás jak pomoci v situacích, kdy jsou
ohroženy životní funkce člověka. Kdy a jak správně provádět masáž srdce a umělé
dýchání, tzv. Kardiopulmonální resuscitaci, jak manipulovat se zraněným, jak ošetřit
krvácení, zlomeniny, popáleniny, omrzliny, jak se zachovat při dušení cizím tělesem,
při tonutí, při otravách a jaké jsou příznaky srdečního infarktu, mozkové mrtvice,
vysoké nebo nízké hladiny cukru v krvi.
Děkuji všem za účast a za pomoc při organizování charitního dne.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky a snaží se touto sbírkou pomáhat
nemocným, sociálně slabým a trpícím.
Koledování bude probíhat ve dnech 1. 1. – 15. 1. 2017.
U nás na Nové Dědině budou skupinky koledníků procházet v sobotu 7. 1. 2017.
Marie Gazdošová, DiS. (koordinátorka dobrovolné charity Kvasice)

Základní škola představuje
Od letošního školního roku 2016 –2017 má Základní škola Kvasice nového ředitele.
Je jím pan Mgr. František Látal, PhD. Je to rodilý „kvasičák“. Po absolvování
Základní školy ve Kvasicích, vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
a poté studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor učitelství matematiky
a fyziky. Po dokončení magisterského studia ještě vystudoval i doktorské studium na
téže vysoké škole obor Didaktika fyziky. Nejprve učil na přírodovědně fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci a pak tam působil jako odborný asistent. Přednášel
i na konferencích po celém světě (v Chicagu v USA, v Irsku, ve Velké Británii, v Litvě,
na Maltě a podobně). Také učil fyziku na Slovanském gymnáziu v Olomouci.
Jelikož se však toužil vrátit zpět do Zlínského kraje, přihlásil se do výběrového řízení
na ředitele ZŠ Kvasice. Konkurz vyhrál a od 1. srpna 2016 byl Radou obce Kvasice
jmenován ředitelem Základní školy Kvasice.

- 25 -

Další členové pedagogického sboru v tomto školním roce jsou:
Mgr. Zdenka Gašpárková, statutární zástupce ředitele školy,
Mgr. Jiří Machovský, výchovný poradce,
Mgr. Jaroslava Hudcová, třída 1.A,
Mgr. Jana Zapletalová, třída 1. B.
Mgr. Miluše Hradečná, 2. třída,
Mgr. Hana Minaříková,3. třída,
Mgr. Anna Tomaníková, 4. třída,
Mgr. Monika Skácelová, 5. třída (od prosince pí Martina Opravilová),
Mgr. Dagmar Březíková, třída 6. A,
Mgr. Helena Vysloužilová, třída 6. B ,
Mgr. Věra Janoštíková, metodik prevence, 7. třída,
Mgr. Jaroslav Pospíšil, 8. třída,
Bc. Markéta Suchánková, 9. třída,
Mgr. Jitka Konečná, vyučující,
Bc. Gabriela Formánková, vyučující,
Mgr. Kateřina Jeřábková, vyučující,
Lenka Janošková, vychovatel školní družiny,
Lukáš Klíma, vychovatel školní družiny,
Vítězslava Linhartová, vychovatel školní družiny,
Jitka Přecechtílková, asistent pedagoga,
Kristýna Holemá, osobní asistent.

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2017/2018
Vážení rodiče,
zápis do první třídy ZŠ Kvasice pro školní rok 2017/2018 se bude konat
v pátek 7. 4. 2017 v budově Základní školy. Zápis se týká dětí narozených
v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní
docházky z loňského roku. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný
list dítěte.
Podrobnější informace k zápisu do 1. třídy budu zveřejněny na webových
stránkách ZŠ Kvasice www.zskvasice.cz a ve všech spádových
mateřských školkách.
Těšíme se na vás a vaše děti na zápisu do 1. třídy!
Mgr. František Látal, Ph.D.
ředitel školy
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Informační servis z II. stupně
Zajímavého kolektivního výsledku dosáhl na začátku letošního školního roku náš
chlapecký fotbalový tým. V okresním kole v minikopané, které se hrálo 10. října na
hřišti Hanácké Slavie Kroměříž obsadil náš celek výborné třetí místo mezi devíti
zúčastněnými školami. V základní skupině si naši hráči nejdříve s chutí zastříleli proti
3. ZŠ Holešov, kterou přehráli 6:0 (Pecina 5, Přikryl), aby v následném dramatu
otáčeli se ZŠ Albertova Kroměříž z dvoubrankové ztráty na konečných 4:2 (Pecina,
Hora 2, Kochaníček). Tato výhra nám zajistila prvenství ve skupině a postup do bojů
o poháry. V něm jsme sehráli téměř hororovou bitvu se ZŠ Komenského Kroměříží,
ve které padlo 10 branek, a i když jsme prohrávali 0:3, 2:4 a 3:5, brali jsme nakonec
remízový bod (Kochaníček 3, Šiška, Hora). V posledním zápase už neměl náš tým
sílu vzdorovat pozdějšímu jasnému vítězi turnaje ZŠ Slovan Kroměříž a zaznamenal
první porážku. Ta rozhodla o našem konečném 3. místě. Na 2. Příčku posunulo ZŠ
Komenského lepší skóre.

Sestava našeho celku: Ondřej Malenovský (8. třída) – Pavel Machala (9.), Jaroslav Šiška –
Miroslav Samohýl – Radim Přikryl, Petr Pecina (všichni 8.), Tomáš Hora (9.): Monika
Novotná (9.), Adam Kochaníček (7.) a Vojtěch Knoll (6.A)
Také v okresním kole přespolního běhu v Bystřici pod Hostýnem jsme se dočkali
několika potěšujících výkonů. V první řadě šlo o vynikající 2. příčku Petra Peciny (8.)
v kategorii starších žáků, Tomáš Stránský (6.A) byl mezi mladšími žáky dvanáctý,
Adéla Masná (9.) v kategorii starších žaček sedmnáctá a Bára Chybová o kategorii
níž jednadvacátá.
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Novou sportovní soutěží na půdě školy je fotbalová miniliga, která se rozběhla
v pondělí 31. října. V šestikolovém klání se na oranžovém hřišti utkají čtyři týmy,
složené z žáků a žákyň 9. – 5. ročníku, dvakrát každý s každým. První dva celky se
následně střetnou ve finálovém dvojzápase o pohár věnovaný Obcí Kvasice.
Jednotlivé týmy si sestavili a pojmenovali čtyři kapitáni: Tomáš Hora, Pavel Machala,
Petr Pecina a Jaroslav Šiška. Kapitáni nejdříve vylosovali pořadí, ve kterém budou
vybírat a podle něj si volili z dosud volných hráčů. Výsledky jednotlivých zápasů,
fotogalerii a průběžné pořadí můžete sledovat na stránkách www.zskvasice.cz.
A na závěr ještě nahlédnutí mezi deváťáky. Začátek listopadu pro ně už tradičně
znamenal notnou dávku stresu. Zúčastnili se národních srovnávacích zkoušek scio
z matematiky, češtiny, angličtiny a obecných studijních předpokladů. Z jednadvaceti
účastníků a účastnic nás nejvíce potěšily výsledky Martina Černoška, který dokázal
porazit 94% všech celorepublikově zapojených žáků v testu obecných studijních
předpokladů a 88% v testu z matematiky. Kristýna Gazdová předběhla 83%
zúčastněných v testu obecných studijních předpokladů a stejného údaje dosáhla
i v jazyce českém.
Mgr. Jiří Machovský

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. 2016 Štědrý den ve 21:00 hod.
25. 12. 2016 Boží hod vánoční v 8:00 hod.
26. 12. 2016 Bohoslužby nejsou
1. 1. 2017 Nový rok v 8:00 hod.
Mgr. Lubomír Pliska – farář NO CČSH v Kvasicích

- 28 -

Římskokatolická farnost ve Kvasicích - Vánoční pohoda
Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše představa vánoc je idylická. Tuto tvář
dala vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky,
žežuličky a troníčky za koledování. Gotická doba slavila vánoce jinak a byla
nesporně věrnější originálnímu příběhu, který známe z Bible, ale který vždy znovu
čteme přes růžové brýle barokní pastorely.
Originální vánoce nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému pitomému
byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef s Marií vydat na dosti
dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak nehodila. Jet na oslu je
nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže. Natož pro křehkou ženu
ve vysokém stupni těhotenství. Představme si všechnu tu starost, jak bude na cestě,
kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité
asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě narodilo cestou. I kdyby ve velké
prozíravosti pro jistotu měli bývali rodiče ledacos s sebou, byli odkázáni
i v nejběžnějších potřebách na pomoc neznámých lidí. Přemýšleli jste někdy, jaký to
tehdy pro ně byl najednou problém sehnat dostatek teplé vody na koupel
novorozence? A pak ten neklid kolem děťátka, ten sběh lidí. Nakonec návštěva králů
- mudrců a taková míra zájmu, že se Josef rozhodne bezodkladně odejít, protože by
další pobyt v Betlémě mohl být přímo nebezpečný. A představme si další cestu, která
se podobala útěku a nevedla domů, ale do ciziny. Domysleme i to, jak asi zapůsobila
na mladičkou maminku a starostlivého otce děsivá zpráva o Herodově zákroku proti
betlémským dětem. A uvažujme též o velkých vnitřních dramatech sv. Josefa, muže,
který se těšil na běžně se odvíjející rodinný život a byl postaven před fakt, že jeho
snoubenka je těhotná. Jak asi bylo Marii čekající na jeho reakci? Jen blázen mohl by
toto nazvat idylou. Je to obrovské lidské a zároveň i Boží drama.
Tak, jak se vrství naše životní zkušenost, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám
tento obraz vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v
dobách válečných, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak
když neporušený celek rodinného kruhu harmonicky žije, jinak když je narušen smrtí
nebo rozkolem. Ale vždy k nám vánoční obraz mluví. Proto je třeba vždy se do něho
podívat, ano, vždycky se poctivě postavit před tuto velkou Boží zvěst. Je určitě chyba
něco předstírat a je rovněž chyba říct: "Já letos vánoce neslavím, protože jaképak
vánoce, když... nevím co zlého mě potkalo." Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám
dají dobré dary, pokud nepropadneme hloupé představě, že už to všechno známe a
že se jen stereotypně opakují. Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu
životu. Pokaždé nám připomenou něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby
nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu v těžkostech
a připomenou nám, že vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím, které převáží
hmotnou tíseň i lidský žal. To vše ovšem se stane jen tehdy, když se jako pravdivě
žijící lidé setkáme s Boží pravdou lidského příběhu svaté rodiny. Tehdy do našeho
srdce vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.
Podle knihy Vánoce od P. Petra Piťhy
POZVÁNKA:
Bohoslužby o Vánocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích:
24. 12. 2016 Štědrý den
23:00 hod.
25. 12. 2016 Boží hod vánoční
7:45 hod.
26. 12. 2016 Sv. Štěpána - Prvomučedníka páně
7:45 hod.
31. 12. 2016 Den díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
15:00 hod.
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1. 1. 2017 Slavnost Matky Boží

7:45 hod.
P. Ing. Mgr. et Mgr. Petr Klimeš

Návštěva u paní Evy Hőnigschmid roz. Proskowetz
Začátkem měsíce října 2016 jsem navštívila v městečku nedaleko Mnichova Eisolzried, paní Evu Hőnigschmid roz. Proskowetz, pocházející z Kvasic.
V Mnichovském Merkuru - Dachauvské zprávy (červen 2016), byl uveřejněn článek
s životopisem paní Evy k jejímu významnému jubileu 96 let. Neopomíjí léta prožitá
v Československu, a to především na Moravě, kde její předkové postavili v Kvasicích
cukrovar a zasloužili se o pěstování a šlechtění cukrové řepy a obilovin a získali
věhlas po celém světě. Politické události v roce 1945 ji zavály do Německa. Po
návratu manžela, povoláním lékař, z amerického zajetí žili nejdříve v Mnichově.
Později se natrvalo usídlili v nově postavené vile v Eisolzried, kde žije paní Eva
dodnes. Manželství bylo šťastné a spokojené, trvalo 65 let. Dva ze synů se narodili
v Praze a dva v Mnichově. Paní Eva je optimistka a při ohlédnutí za uplynulými léty
říká: „Tak to muselo být. Každý máme svůj život“. Miluji Eisolzried, 43 let jsem zde
doma, ale nová vlast a domov to není. Stále více vzpomínám na mé rodné Kvasice.
Při návštěvě jsem se s ní zúčastnila ekumenické bohoslužby v koncentračním táboře
Dachau, která byla sloužena na úmysl jejího zesnulého přítele Maxe Mannheimera.
Byl židovského původu a je zcela neuvěřitelné, že se narodil ve stejný den a rok jako
paní Eva Proskowetz, v Novém Jičíně. Poznali se však až v Německu a jejich
společným koníčkem byla čeština. Paní Eva vedle němčiny a češtiny, kterou ovládá
stále bravurně, mluví také francouzky a začala se učit anglicky. Její učitel byl
přítomen na bohoslužbě a ochotně nám ukázal i katolický kostel a klášter, kde se
řádové sestry modlí za oběti koncentračního tábora a také židovský monument.
K prohlídce celého objektu nezbýval čas. Ale i tak jsem odcházela se smíšenými
pocity.
Paní Eva měla také své zkušenosti s gestapem, neboť navázala přátelství s členy
Bílá růže, především s Alexanrem Schmorellem, který ji požádal o spolupráci při
roznášení letáků. Ale ona už Mnichovskou universitu, kde studovala chemii, opustila
a byla matkou dvou malých synků. K obavám o jejich život se do akce nezapojila.
Přesto jí však gestapo v Praze navštívilo a prohledávalo byt. Protifašistická skupina
Bílá růže (události byly zfilmovány) se skládala především z členů akademické obce
Mnichovské university, která v letech 1942-1943 rozšiřovala letáky a antifašistická
hesla. Odboj Bílé růže proti diktátorskému režimu Hitlera byl motivován především
morálně a křesťansky, přestože členové byli různého náboženského vyznání.
Poukazovali na zločiny proti židovskému obyvatelstvu a okupovaným národům. Po
odhalení byli studenti i jeden z profesorů stati gilotinou. Byli to Sophie a Hans
Schollerovi, Christoph Probs, Alexander Schmorell, Willi Graf a profesor Kurt Huber.
Při loučení na nádraží v Dachau mi kladla na srdce, abych ve svých přednáškách
o jejich předcích (hned po návratu mě čekala jedna z nich v KIS Tlumačov)
zdůraznila, že ona ani její rodiče na svou vlast nezanevřeli a nezatrpkli. Vzepřeli se
nepřízni osudu, zvážili své možnosti v poválečném Československu a na základě
Benešových dekretů v důsledku německé národnosti opustili naši republiku. Odešli
do Německa, kde začali znovu. Na svůj domov nezapomínali, zpopelněné ostatky
svých rodičů na jejich přání uložila paní Eva do jejich rodinné hrobky v Kvasicích.
Květa Koutňáková
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Volby
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016
Výsledky hlasování, Obvod: 76 – Kroměříž, Obec: Nová Dědina

1. kolo
2. kolo

číslo
1
2
*3
4
5
6
7
8
9

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

357
356

119
54

33,33
15,17

119
54

112
52

94,12
96,30

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Chmelař Jaroslav Bc.
Šico Petr Ing.
Jelínková Šárka Mgr.
Škrabal Vojtěch MUDr.
Novák Josef PhDr. Mgr.
Hašek Jan Ing.
Badinková Eva Ing. Bc.
Hebnarová Daniela Mgr.
Zlámal Zdeněk

Volební
strana

Počty hlasů
% hlasů
Navrhující Politická
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

ČSSD
ČSSD
ČSSD
KČ
KČ
BEZPP
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL
STAN
STAN
BEZPP
SPO
SPO
SPO
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
KSČM
KSČM
KSČM
ODS
ODS
ODS
NEZ
NEZ
BEZPP

15
5
9
12
5
24
17
16
9

X
X
22
X
X
30
X
X
X

13,39
4,46
8,03
10,71
4,46
21,42
15,17
14,28
8,03

X
X
42,30
X
X
57,69
X
X
X

*) zvolený kandidát

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016
Výsledky hlasování za územní celky, Okres: Kroměříž, Obec: Nová Dědina
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

357

124

34,73

124

121

97,58

č.
2
12
24
26
30
32
34
37
41
45

Kandidátní listina
název
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Koruna Česká (monarch.strana)
ANO 2011
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Národní demokracie
Moravané

Platné hlasy
celkem v %
1
26
24
0
27
0
5
12
0
0

0,82
21,48
19,83
0,00
22,31
0,00
4,13
9,91
0,00
0,00

Kandidátní listina
název

č.
48
52
67
68
70
71
75
76
81
89

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Svobodní a Soukromníci
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
NEZÁVISLÍ
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
Strana Práv Občanů
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Otevřený kraj
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Úsvit - Národní Koalice

Platné hlasy
celkem v %
14
2
1
2
0
2
2
3
0
0

11,57
1,65
0,82
1,65
0,00
1,65
1,65
2,47
0,00
0,00

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. 2017.
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SDH Nová Dědina zve všechny místní i přespolní
na

ŽIVÝ
BETLÉM
dne 22. 12. 2016 od 17 hod.
na fotbalovém hřišti v Nové Dědině
Vstupné dobrovolné. Teplé nápoje k zahřátí
zajištěny. Společně proběhne také sběr hraček pro
potřebné děti.
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