OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2017

Krásné léto
a příjemně prožitou dovolenou
Vám všem přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina

Úvod
Vážení spoluobčané,
začínají prázdniny a doba dovolených. Proto Vám všem přeji krásné léto, klidnou
dovolenou a dětem pěkné prázdniny. Než se rozběhnou prázdniny naplno, přinášíme
Vám další číslo Obecního zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme zprávy o činnosti
obecního zastupitelstva, o tom, co se děje v naší školce i o zachovávání tradic v naší
obci a dalších zajímavostech nejenom z naší obce, ale i blízkého okolí.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ květen 2017
Na květnovém zasedání OZ schválilo rozpočtové opatření č. 3. – navýšení
prostředků na vybavení obecní hospody (židle, stoly, barový pult, výčepní pult).
Dalším bodem jednání bylo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu RPO – 17DT1/038 Rekonstrukce objektu – víceúčelové sportovní a kulturní
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zařízení Nová Dědina, mezi Zlínským krajem a obcí Nová Dědina ve výši 796.000,Kč. Jedná se o dotaci na celkovou rekonstrukci střechy sokolovny. Při této
rekonstrukci bude vyměněna krytina, dále bude prodloužena sedlová střecha nad
přísálím, včetně zateplení. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1.350.000,-Kč.
Na základě výběrového řízení a nejvhodnější nabídky byla vybrána firma P. Vavřík.
ZO schválilo odkoupení objektu na parcele č. 63/2 v k. ú. Nová Dědina dle
předložené nabídky p. Tkadlece v ceně 25.500,-Kč. Jde o zakoupení dvou mobilních
buněk rychlého občerstvení, včetně vnitřního vybavení. Majitel již nemá zájem rychlé
občerstvení provozovat. Obec nyní zvažuje, jakým způsobem bude tento objekt dále
využíván a zda zůstane na svém místě.
ZO dále schválilo směnu pozemku p. č. 1003/3 o výměře 196m 2 v majetku obce za
pozemek p. č. 597/2 o výměře 87m2 a pozemek p. č. 602/3 o výměře 213m 2
v majetku žadatele p. Ručky z Otrokovic. Náklady spojené se směnou pozemků
uhradí žadatel. Směna pozemku se týká ostatní komunikace v lokalitě Zelíska
a Kouty. P. Ručka v této části našeho katastru plánuje výstavbu hospodářského
stavení, výsadbu ovocných stromů a změnu využití části pozemků na mokřady.
Protože ostatní komunikace ve vlastnictví obce vede přímo středem přes pozemky
p. Ručky, zažádal OZ o směnu a přesunutí komunikace do severní části území.
ZO se dále, zabývalo zhotovením Průkazu energetické náročnosti budov a pověřilo
starostu obce k výběru dodavatele. Dle zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření
energií máme povinnost vypracovat PENB u některých budov ve vlastnictví obce.

Zasedání OZ červen 2017
Hlavním bodem červnového jednání OZ byla Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Nová Dědina, kterou provedl zaměstnanec Krajského úřadu ve
Zlíně a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016, včetně účetní závěrky. Nebyly
zjištěny žádné vážné nedostatky a OZ schválilo závěrečný účet bez výhrad.
Z důvodu nedostatku obecních zaměstnanců, vzalo ZO na vědomí vytvoření ještě
jednoho pracovního místa na VPP. Pracovní místo bude hrazeno z projektu Podpora
nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory, jejímž členem je i naše obec.
Starosta informoval o komplikacích spojených s územním plánováním, dále
o komplikacích spojených s rozšířením komunikace na Kostelíku s ohledem na
soukromé vlastníky pozemků a náklady na budování komunikace a dalších
inženýrských sítí.
Dále probíhala diskuse nad složitostí systému územního plánování a požadavky
stavebního zákona s ohledem na nutnost budování sítí k novým plánovaným
zástavbám.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
schválila navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % v rámci změny zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD). Jedná se o 8,5 miliard Kč navíc do rozpočtu
našich obcí a měst na jejich rozvoj od roku 2018, tj. cca 800 Kč na obyvatele.
Starosta dále informoval o výsledku opakované celoplošné deratizace (2 ohniska
v místní kanalizaci – v místní části Zelnice a na konci obce směrem na Kvasice.
Firma, která deratizaci provedla, doporučuje provádět od podzimu pravidelně
deratizaci 2x ročně až bude dosažen ideální stav.
Dne 2. 8. 2017 v 16:00 proběhne v naší obci veřejné projednání nového Územního
plánu obce Nová Dědina, kde mohou občané uplatnit své námitky, či připomínky.
Návrh Územní plánu obce Nová Dědina je zveřejněn na webových stránkách obce
Nová Dědina.
Roman Polášek, starosta obce
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Oznámení a informace
Přírodní zahrada u mateřské školky
V měsíci květnu vyrostl na zahradě mateřské školky proutěný tunel. Je to živá stavba
z vrby, jeden z charakteristických prvků „přírodních zahrad“, kterou za finanční
podpory Zlínského Kraje a naší obce, budujeme na zahradě školky. Vrbový tunel,
který nám postavila firma Vrbicky.net, je nejen krásnou dekorací zahrady, ale až více
obroste, poskytne stinný úkryt a místo pro hru. Jako živá stavba bude vyžadovat
správnou péči. Zpočátku se musí hodně zalévat, aby dobře zakořenil a nově narostlé
větvičky zaplétat zpět do stavby. Potom se každý rok na jaře ostříhá až na kostru,
aby mohl znovu obrůst. Dobře udržovaná vrbová stavba vydrží několik desítek let.

Vrbičkový tunel
Projekt „Zahrada pro život“ je spolufinancován Zlínským krajem v rámci programu na
podporu ekologických aktivit v kraji, prohlubujících enviromentální vzdělávání,
výchovu a osvětu dětí, mládeže a dospělých během školních i mimoškolních činností
na školních zahradách, a badatelsky orientovaného vyučování. Jeho prostřednictvím
u nás vzniknou také vyvýšené záhony, vysadí se bylinky a keře s jedlými plody,
v plánu je stavba hmyzího hotelu a hmatového (smyslového) chodníčku, což rozšíří
možnosti aktivit pro děti a praktické výuky na školní zahradě.
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Hmatový chodník
Stavba jednotlivých prvků bude probíhat formou veřejných akcí pro děti, rodiče,
prarodiče, občany a širokou veřejnost. Srdečně tímto zvu všechny, které tato
myšlenka zaujme, aby se zapojili a podpořili tím tento nový projekt místní mateřské
školky. Pevně věřím, že pobyt venku na čerstvém vzduchu strávený společnou
tvořivou činností dětí a jejich rodičů, bude mít ideální výchovně vzdělávací efekt. Děti
se budou na nové stavby v zahradě dívat jinak a raději o ně pečovat s vědomím, že
se podílely na jejich vzniku, společně se svým tatínkem, maminkou nebo dědečkem
a babičkou. Navíc získají nový prostor k pozorování a experimentování s přírodním
materiálem, mohou sklízet bylinky, pěstovat rostlinky a zeleninu ze semínek,
pozorovat opylující hmyz, zalévat, atp. Co si vypěstují, to si ke svačině také sní. Část
finančních prostředků se využije na nákup dětského zahradního nářadí, didaktických
pomůcek, atlasů rostlin a hmyzu. Pro ekologizaci provozu bude umístěna nádrž na
dešťovou vodu s hadicí a zakoupeny konve na zalévání. Předpokládá se, že užitnost
přírodních prvků na zahradě potrvá po mnoho dalších let.

Vyvýšený záhon
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Inspirací nám byl šířící se trend budování „přírodních zahrad“ zejména v Rakousku,
Německu a skandinávských zemích, v posledních třech letech také u nás v České
republice. Cílem těchto zahrad je především dát dětem možnost pohybovat se
v rozmanitém přírodním prostředí, seznamovat se s různými elementy, které jsou
součástí přírody (půda, voda, kameny, písek), zdolávat různé překážky a tím rozvíjet
jejich samostatnost, obratnost, motoriku a představivost. Dětem je tak dána možnost
zažívat přírodu a od přírody se také učit, a to vše během školního vyučování.

Hmyzí domky
Fotky z každé stavební akce na zahradě si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce nebo mateřské školky. Přibližně v polovině července plánujeme
postavit zvýšené záhony. Při brigádě se bude odstraňovat trávník, sestavovat
předem připravované dřevěné bednění záhonů a plnit zeminou. Osazovat by se mělo
až po skončení letního sucha. O dalších aktivitách, které jsou v plánu na podzim, Vás
budeme včas informovat a doufáme, že nás v tom nenecháte samotné .
Přeji Vám všem krásné slunečné léto.
Míša Bartůsková

VELKÉ DÍKY...
Chtěli bychom touto cestou poděkovat spoluobčanům, obecnímu zastupitelstvu, SDH
Nová Dědina a TJ Nová Dědina – nohejbalovému klubu, na základě jejichž podnětu
bylo zřízeno pro Marušku transparentní konto z důvodu její nemoci. Velké
poděkování patří zejména všem dárcům, kteří na toto konto Marušce zaslali finanční
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prostředky, které jsou a dále budou využívány
k zajištění různých podpůrných prostředků její
léčby.
Velké poděkování patří rovněž těm, kteří Marušce
přinesli dárky osobně, i těm, jež pomáhají i jiným
pacientům Hemato-onkologické kliniky ve Fakultní
nemocnici Olomouc přímo (např. ušitím kapsářů
pro ochranu centrálního žilního systému) či přes
nadaci Šance (dodáním drobných výrobků do
prodejny nadace Šance).
Poděkování patří i za slova podpory, které jsme od
našich spoluobčanů slyšeli my či Maruška.
Velmi si vážíme Vaší pomoci, ať již byla poskytnuta
v jakékoli formě.
Hemato-onkologická klinika je neustále plná
pacientů a většina z nich potřebuje transplantaci
kostní dřeně. I vy můžete být jejich jediná naděje.
Pro registraci mezi dárce je potřeba splnit věkovou
hranici 18 – 35 let, podstoupit jen malý odběr krve
a poskytnout kontaktní údaje do databáze Registru
dárců kostní dřeně.
I darováním krve můžete pomoci. S rozvojem
léčebných metod roste stále více i potřeba krve –
krve získané od dárců. Odebraná krev není
využívána pouze jako krevní transfúze, ale je zpracována i na řadu přípravků. Vaše
krev může pomoci několika příjemcům. V průměru dostane každý občan za svůj život
5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve!
DĚKUJEME. Rodina Pálkova

Dárcovství kostní dřeně – krvetvorných buněk
Každým rokem onemocní v naší zemi stovky lidí včetně malých dětí leukémií,
zhoubnými nádory, těžkými útlumy krvetvorby nebo obranyschopnosti a dalšími
vážnými nemocemi, které jsou léčitelné transplantací kostní dřeně.
K transplantaci je ovšem potřeba najít vhodného dárce dřeně, zdravého člověka,
jehož tkáňové (transplantační) znaky se shodují s tkáňovými znaky nemocného. Tyto
znaky jsou dědičné, a proto se dárce hledá nejprve v úzké rodině nemocného.
Většina pacientů ale vhodného dárce mezi svými příbuznými nenajde. Jedinou nadějí
pak je doufat, že se podaří najít nepříbuzného dobrovolníka, jehož tkáňové znaky
jsou náhodně podobné a který by byl ochoten své krvetvorné buňky darovat.
Registry dobrovolných dárců dřeně existují dnes prakticky ve všech vyspělých
zemích a sdružují již kolem 20 milionů dobrovolníků ochotných kdykoliv pomoci.
Registry jednotlivých zemí mezi sebou velmi úzce spolupracují.
Registr dárců dřeně je databází zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě
potřeby malou část svých krvetvorných buněk k transplantaci komukoliv, kdo by tuto
pomoc potřeboval, a to anonymně, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost či
vyznání. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je
u nás - stejně jako na celém světě - bezplatné.
Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) je nestátní organizace, pracující od
r. 1992 jako obecně prospěšná společnost na celém území České republiky.
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ČNRDD provádí:
•
nábor dobrovolných dárců dřeně a vyšetřování jejich transplantačních znaků
•
výběr vhodných dárců pro konkrétní nemocné z vlastní i mezinárodní
databáze
•
organizaci odběrů krvetvorných buněk vybraných dárců a jejich transport za
nemocnými na místo určení
Mimo Dárcovská centra existuje v ČR dalších, více než 30 menších, spolupracujících
transfuzních oddělení, na kterých Vám vyškolení zaměstnanci poskytnou veškeré
informace ke vstupu do ČNRDD a kde se můžete také přímo zaregistrovat. Jejich
seznam a všechny informace o darování dřeně naleznete na webových stránkách
www.kostnidren.cz.
Vstoupíte-li do registru dobrovolných dárců, můžete jednou zachránit někomu život.
A tak se také jednou provždy zapíšete do života druhého člověka.
Marie Gazdošová, DiS., čerpáno z informační brožury ČNRDD

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
prostředí

výrazně

ulevila životnímu

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 18 televizí, 50 monitorů
a 1.115,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 37,48 MWh elektřiny,
2.121,72 litrů ropy, 156,95 m3 vody a 1,18 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 7,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 31,53 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Roman Polášek, starosta obce
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DOTACE pro občany
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás tímto informovali o nabídce dotací pro domácnosti, o které můžete
žádat u Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP). Za tímto účelem pro
Vás SFŽP připravil sadu informačních tiskovin, např. letáčky, plakáty, které si můžete
stáhnout k vlastnímu vytištění na následujícím odkazu:
https://www.sfzp.cz/sekce/888/tiskoviny-nejen-pro-obce/
Najdete zde tiskoviny věnované dotačním programům určených pro majitele
rodinných domů – tedy programu Nová zelená úsporám a Dešťovka.
Jarmila Bochezová

Kultura
Místní tradice se udržují i na Nové Dědině
Klepačování – tento zvyk má vskutku železnou košili. Chodí se bez jediného
vynechaného roku již několik desetiletí, ať je hochů hodně či méně. "Klepačovat“
chodí „páni kluci školního věku“ a svou úlohu berou vždy velice zodpovědně. Klepou
do rytmu a mají tak nahradit zvony, které podle křesťanské tradice odletěly na dobu
velikonočního tridua do Říma.

Klepání je v obci poprvé slyšet již na Zelený čtvrtek v 5 hodin ráno a pak i v 5 hodin
vpředvečer. Další den na Velký pátek se tento zvyk opakuje - v 5 hodin ráno
a v 15 hodin odpoledne.
Zvyk vodění Jidáše – tradice Vodění Jidáše je úzce spjatá s důležitým
křesťanským svátkem, Velikonocemi. Podle legendy měl Jidáš svého učitele
Ježíše zradit, když jej za třicet stříbrných polibkem označil farizejům. Následovalo
Ježíšovo odsouzení Pilátem Pontským a ukřižování. Jidášovu zradu dodnes
v několika vesnicích připomíná tradice Vodění Jidáše.
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Navíc u nás vždy v pátek vpředvečer chodí kluci na počest smrti Ježíše Krista a své
klepání doprovází tzv. voděním Jidáše. Jedná se o obchůzku obcí s maskovanou
postavou Jidáše, které se u nás konají vždy na Velký pátek. Vodění Jidáše lze
kontinuálně doložit od konce 19. století. Obchůzky organizují děti, především
chlapci, ve věku kolem 13-15 let. Mezi sebou chlapci vždy schovají jednoho
chlapce do masky a zamotají do pletenců sena, slámy nebo konopí. Protože má
omotané všechny končetiny, těžce se pohybuje a potřebuje doprovod. Maskování
Jidáše má řadu variant, nejobecněji je možno hovořit o maskách z rostlinného
materiálu (sláma, koudel, seno, rákos) a naproti tomu o maskách založených na
černém oděvu a začerněné tváři, přičemž kombinaci obou forem to nevylučuje.
Maskování je vždy rozvinuto na celou postavu představitele Jidáše, který by správně
neměl být poznán, alespoň ne na první pohled. Postava Jidáše je sice vnímána jako
specifické zpodobnění zrádného Kristova učedníka Jidáše Iškariotského, ale pojetí
masky, průběh obchůzky a její závěr napovídají, že v jádru jde nejspíše o pozůstatek
předkřesťanských obyčejů. Postava Jidáše je zřejmě zosobněním symbolu
souvisejícího s vírou v prosperitní magií a se starobylými praktikami očisty teritoria
určitého společenství v přelomových obdobích ročního cyklu.
Na Bílou sobotu se chodí klepačovat (či vrkačovat) již jen v 5 ráno. Protože se večer
již zvuk zvonů vrací. Hoši začínají svou obchůzku obcí vždy z horního konce vesnice
a odtud vyráží tradiční cestou napříč celou vesnicí, i přes humna a pole, aby na
dolním konci vesnice svou pochůzku řádně „odklepali“ (zakončili).
Většinou mají všichni chlapci klepače a snaží se mezi sebou si udržet stejné tempo
rytmu. Klepače jsou velkou chloubou každého chlapce, a všichni si je opečovávají
(klepače, které náruživé klepání vydrží, se často dědí z předka na potomka).
U každého domu jsou kluci odměněni sladkostmi či penězi. Také tato tradice se ve
vesnici dědí tzv. z pokolení na pokolení.

-9-

Jsme moc rádi, že tato tradice je v Nové Dědině stále udržována a zachována. Snad
tomu tak bude i pro generace příští… . Děkujeme touto cestou všem hochům
a chlapcům, kteří takovou tradici neuvedou v zapomnění.
Jarmila Bochezová

Společenská kronika
Vítání občánků do života
Dne 25. června 2017 se v naší obci
uskutečnilo vítání nových občánků do
života. Tentokrát jsme slavnostně přivítali:
▫ Alenu Červenkovou, narozenou
14. 1. 2017 – rodičům Evženii
Vintrlíkové a Richardu Červenkovi
Pan starosta obce pan Roman Polášek
přivítal nově narozenou holčičku a popřál
jí do života hodně zdraví a štěstí, a ať
svým rodičům dělá 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.

Jubilanti: duben – červen 2017
DUBEN
------------------KVĚTEN
Skácelová Libuše
Kovářová Vladimíra
Zábojníková Marie

13. května
17. května
29. května

50 let
60 let
75 let

ČERVEN
Hora Jaromír
Kovaříková Marie

8. června
9. června

70 let
60 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Jarmila Bochezová

- 10 -

Příspěvky čtenářů
Mateřská škola Vás informuje
Koukám, jak ten čas letí…!
Za rok se u nás v mateřské škole toho událo dost. Než se nadějeme, jsou tu
prázdniny a zasloužená dovolená.
Jaké to bylo na začátku školního roku? Počet čtrnácti dětí se postupně rozrostl na
dnešních osmnáct. Paní učitelka se chystá na mateřskou, jen já tu zůstávám za
uplynulých… let, no skoro co inventář. A přesto je to skoro stejné. Přijdou děti,
rostou, naučí se spoustu nových věcí, zlobí, nezlobí, hrají si, zkoumají. Jsou za ty
roky stejní a přesto jiní. Každým rokem noví a přesto staří známí. Nenechají člověka
ustrnout a nutí vymýšlet nové a nové věci. Ty osvědčené se opakují v podobném
kabátě. Maňáskové divadlo mají rádi děti stejně jako jejich rodiče před pětadvaceti
lety. Oni chodili do pohádkového lesa, my máme pohádkovou dědinu. Na ukončení
školního roku jsme chodívali na šipkovanou s opékáním špekáčků do Kopanin. Teď
máme tématicky zaměřené zábavné odpoledne pro rodiče a děti z celé obce také
s klasickým opékáním špekáčků. Prostě tradice se dědí, i když se trochu přizpůsobí
době a jen se někdy změní název. Nebudu tentokrát vyjmenovávat, co se za rok
v mateřské škole událo. Přijďte a podívejte se sami. Kdy? Třeba když budete mít
cestu kolem, nakoukněte do zahrady, zúčastněte se některé z našich akcí.
Ta nejbližší bude poslední den školního roku. Ty další po prázdninách.
I. Vybíralová, ředitelka mateřské školy
Ještě pár fotografií co nepotřebují komentář:
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Včelaři ZO ČSV Napajedla
Spolek sdružuje včelaře z Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Oldřichovic,
Komárova, Spytihněvi a Nové Dědiny.
Mapa stanovišť včelstev v ZO ČSV Napajedla:

Ladislav Žaludek, předseda ZOČSV Napajedla

Významné osobnosti naší obce aneb žili mezi námi
Vzpomínka na pana Jaroslava Brože
Pan Jaroslav Brož byl tzv. novodědinský patriot. Zasloužil se o prezentaci
nezapomenutelné historie obce Nová Dědina, ke které měl sám velice blízko. Rád
a často tady pobýval a setkával se s našimi spoluobčany. Také se podílel i na
prezentaci obce na našich webových stránkách.
Bohužel však již není mezi námi...
V životě člověka jsou neovlivnitelné a nezvratné skutečnosti. Nikdo z nás nemůže
dočíst knihu svého života až do konce. To za nás udělají ti, kteří nás milovali.
Uzavřou knihu a převážou ji stužkou vzpomínek. Stránky nejcennější uloží do svých
srdcí a myslí, aby při nich stály v bolesti i radosti.
Otevřeme si nyní znovu knihu života pana Jaroslava Brože a vzpomeňme na něj
i spolu s celou jeho rodinou:
V pátek dne 21. 4. 2017 jsme se v Novém Jičíně rozloučili s mým tatínkem, panem
Jaroslavem Brožem, který se narodil ve Kvasicích dne 19. 10. 1932.
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Jeho maminka pocházela z Nové Dědiny, jmenovala se Františka, byla rozená
Nakládalová. Tatínek, Jiří Brož, pocházel z Přerova. Oba byli zubní technici a díky
tomuto svému povolání se také poznali. Maminka měla zubní ordinaci ve Kvasicích
na městečku a tatínek k ní přišel pracovat. Ve stejném domě, kde měli v prvním patře
ordinaci, také bydleli, v přízemí byla hospoda U Marečků a obchod s oděvy. Na Nové
Dědině bydlela stařenka a staříček, u kterých tatínek trávil spoustu času nejen
o prázdninách.
Tatínek neměl žádné sourozence, byl jedináček. Navíc mu ve třech letech umřela
maminka, takže dětství trávil střídavě u tatínka a u tatínkovy sestry v Přerově
a pokud to bylo možné, tak na Nové Dědině u stařenky a staříčka. Přesto, že se mu
všichni příbuzní ať ze strany maminky či tatínka snažili pomáhat a vytvořit láskyplné
prostředí, maminku mu to zcela jistě nahradit nemohlo.
Po ukončení devítiletky ve Kvasicích odešel do učení do Rýmařova, vyučil se
tkalcem. Do prvního zaměstnání nastoupil v Novém Jičíně do Pionýrského domu,
kde se věnoval práci s mládeží. Při práci vystudoval střední průmyslovou školu.
Poté přešel pracovat na Odborovou radu, odkud jej vyslali na vysokou školu do
Prahy.
V ukončení vysoké školy v Praze mu bohužel zabránila změna politické situace
v sedmdesátých letech.
Po nuceném ukončení studia (z politických důvodů) začal pracovat v Novém Jičíně
v Agromě, kterou po zániku nahradila Tatra, kde pracoval jako technik a postupně
jako mistr. Zde montovali vojenská nákladní auta. Díky své odbornosti byl dvakrát
vyslán pracovně do Číny.
Po odchodu do důchodu (v té době se odcházelo v šedesáti letech) zůstal i nadále
v pracovním procesu v soukromých firmách, nejprve strávil dva roky v Číně při
stavbě největší přehrady na světě (s názvem Tři soutěsky), kde využil své zkušenosti
z Tatry a poté pracoval jako technik v Polsku, v Maďarsku, v Čechách, na Slovensku.
Rovněž pomáhal synovi v jeho soukromé firmě, dovedl se chytit jakékoliv práce, ať
se jednalo o vázání knih, jejich restaurováníi, rámování aj. Aktivní byl až do velikonoc
2010, kdy jej postihla mozková mrtvice.
S manželkou Editou se seznámili na školení v Praze. Svatbu měli 21. 1. 1956 na
Slovensku v Modre, odkud maminka pochází. Spolu s celou širokou rodinou oslavili
jak zlatou, tak v loňském roce 2016 i diamantovou svatbu. Obřad se uskutečnil na
radnici v Novém Jičíně, oddávajícím byl pan starosta, přítomna byla i oblastní TV.
Po svatbě, v roce 1956, se manželé přestěhovali do Příbora u Nového Jičína a po
necelém roce do bytu 1+1 do Nového Jičína. Byl to dům s osmi bytovými jednotkami,
se společným dvorem a každý byt měl malou zahrádku. Obyvatelé těchto osmi bytů
tvořili svůj vlastní malý svět s mnoha společnými mnohdy veselými, mnohdy
smutnými, příhodami. Zde bydleli 14 let, poté se přestěhovali do bytu na náměstí
v Novém Jičíně a odtud po třech letech do paneláku na stejný konec Nového Jičína,
kde již dříve bydleli po zmiňovaných 14 let.
Spolu s manželkou vychovali dvě děti, dcera Edita se narodila v roce 1957 a syn
Jaroslav v roce 1958.
Mnoho krásných chvil strávil se svými sedmi vnoučaty - Zuzkou, Barčou, Luckou,
Vénou, Evičkou, Eliškou a Katkou, a i když se vnoučata „rozletěla“ do světa, užil si
také svých osmi pravnoučat - Lea, Loly Rosy, Elišky, Julinky, Ellie, Valinky, Tedíka
a Jozífka.
Díky tomu, že část dětství strávil v Přerově u tety, kde měl sestřenice a bratrance,
nebyl to klasický jedináček, i když své vlastní sourozence neměl. Byl velmi
společenský, veselý, vždy dobře naladěný, ochotný nejen užívat s druhými legraci,
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ale také vždy připravený druhým pomáhat. Vždy si našel čas na děti i vnoučata, rád
pro ně vymýšlel program, ať se jednalo o hry, výlety, poznávací cesty.
Byl všestranně aktivní, rád vařil, rád četl, luštil i velmi složité křížovky, rád kreslil,
velmi rád cestoval, v době studia na vysoké škole působil jako průvodce nejen po
Praze. Pomáhal organizovat různé akce jak pro děti, tak pro dospělé, v mládí
přednášel, hrál divadlo. Angažoval se v červeném kříži. S vnukem Vénou napsali na
základě skutečných pohlednic z první světové války společně knížku.
Do roku 2010 díky své vitalitě strávil svůj čas v práci, volné dny trávil s manželkou,
popř. s dětmi a vnoučaty, na chalupě na Nové Dědině, kam jej to táhlo díky
vzpomínkám na zde strávené dětství. Miloval tento kraj kolem Kroměříže, měl
přehled o osobnostech, které odsud pocházely. Podílel se také na tvorbě webových
stránek pro Novou Dědinu.

Po mozkové příhodě v roce 2010, i když se vše vrátilo do normálu, sám chodit již
nikdy nezačal, byl odkázaný na manželčinu pomoc. V novém Jičíně měl oporu také
v synovi a jeho rodině, mohl se potěšit s vnučkami a malou pravnučkou, která mu
svojí dětskou bezprostředností dodávala sil do dalších dnů. Tři léta po sobě strávili
spolu s manželkou několik týdnů v Hradci Králové v rodinném domku u dcery, kde se
mohli potěšit nejen s vnoučaty, ale hlavně s pravnoučátky. Změna prostředí,
každodenní čerstvý vzduch, sluníčko a alespoň krátké výlety jako vzpomínka na
poznávací cesty, jej vždy nabily novou energií, stejně jako jeho manželku, která mu
byla 24 hodin k dispozici, byla jeho hlavní oporou.
Na Novou Dědinu, kam jej to do míst jeho dětství nejvíce táhlo, se dostal za těch
posledních sedm let bohužel jen jednou. Přesto si myslím, že stáří si prožil díky
manželčině péči ve vší důstojnosti.
Tatínek byl velmi mírné povahy, citlivý, trpělivý, pečlivý, pilný, pracovitý, spolehlivý,
vstřícný, ochotný naslouchat a také pomáhat, veselý, společenský, milující manžel,
otec, strýc, švagr, dědeček i pradědeček.
Svoji pozemskou pouť ukončil 13. 4. 2017.
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Největší poděkování patří mojí mamince, jeho
manželce Editě, se kterou strávili krásných 61
společných let života, která mu po celou dobu stála
po boku, na kterou se mohl vždy spolehnout, stejně
jako ona na něj, a která se o něj od roku 2010 po
celých dlouhých sedm let denně starala.
Chvíli jsem musela přemýšlet, kterou z celého
množství vzpomínek na závěr napsat. Nakonec jsme
se s dětmi, jeho vnoučaty, shodli na následující –
v roce 1995 při jeho návratu z pracovního pobytu
v Číně, jsme celá rodina jeli pro něj do Prahy na
letiště. Pojali jsme to netradičně, vnoučata se
převlékla do maškarních masek a čekali jsme na něj
s ošatkou s chlebem, slivovicí a s velkým
transparentem, na kterém byl nápis „Vitaj, Ji-ČinČan“ (na vysvětlenou, jedná se o rádoby čínskou
formu názvu obyvatele Jičína, Jičíňana, Jičínčana).
Jak rádi bychom tento transparent opět oprášili, rozvinuli a znovu jej přivítali mezi
námi! Ale život už je takový a nám nezbývá než říct „loučíme se s Tebou, Ji-ČinČane“.
Edita Krejčová, dcera

V letošním roce jsme si připomněli 300. výročí narození Marie Terezie
1717 – 2017
Právě v tomto roce si připomínáme 300. výročí narození císařovny Marie Terezie,
celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, německy Maria Theresia
Walburga Amalia Christiana, z rodu Habsburků byla arcivévodkyní rakouskou,
královnou uherskou (1741–1780) a českou (1743–1780), markraběnkou moravskou
atd.
Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně.
Marie Terezie nezůstala jen dcerou císaře
a císařovnou, ale stala se i matkou dvou císařů,
Josefa II. a Leopolda II.
Rázná, statečná, bojovná, vášnivá, v mládí velmi
krásná, milující a věrná manželka, zodpovědná
a obětavá matka (porodila 16 dětí, dospělého věku
dosáhli čtyři synové a šest dcer) s dobově
podmíněnými výchovnými metodami snad až
nadbytečně přísnými, s nevšedním vzděláním
(hovořila plynně německy, italsky, francouzsky
a obstojně i španělsky a latinsky), skvělá jezdkyně
na koni, znamenitá tanečnice (ráda a často
protancovala celé noci). Na poli dynastickém si
Marie Terezie vedla natolik úspěšně, že si vysloužila přezdívku Tchyně Evropy.
Obklopila se rozvážnými, vzdělanými a spolehlivými rádci, uměla je získat i udržet.
Marie Terezie (narozena 13. května 1717 ve Vídni, zemřela 29. listopadu 1780
tamtéž), královna česká, královna uherská, arcivévodkyně rakouská; říká se jí
císařovna, ale tento titul formálně neměla, ten (jako římský král) nejprve uchvátil
Karel VII. Bavorský (1742-1745), pak jej držel (jako římský král) její manžel František
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I. Štěpán Lotrinský (1708-1765, římským králem 1745-1765) a její syn Josef II.
(1741-1790, císařem 1765-1790).
Byla nejstarší dcerou císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Její jediný bratr
Leopold zemřel ve věku necelých sedmi měsíců (ještě před jejím narozením). V roce
1730 zemřela i její nejmladší, teprve šestiletá, sestra Marie Amálie. V důsledku
pragmatické sankce z roku 1713 byla Marie Terezie de facto předpokládanou
dědičkou habsburských zemí (rakouského dědictví).
Potomci Marie Terezie
Z manželství s císařem Františkem I. Štěpánem vzešlo 16 dětí, 5 synů a 11 dcer.
Šest dětí zemřelo ještě za života jejich matky (1. Marie Alžběta, 3. Marie Karolína,
7. Karel Josef, 10. Marie Karolína, 11. Johanna Gabriela, 12. Marie Josefa). Tři dcery
se jmenovaly Marie Karolína (č. 3, 10 a 13). Dvě dcery se jmenovaly Marie Alžběta
(č. 1 a 6). Dva synové se stali císaři (č. 4 a 9).
1. Marie Alžběta (1737–1740)
2. Marie Anna (1738–1789), žila později v Klagenfurtu
3. Marie Karolína (1740–1741)
4. Josef II. (1741–1790)
1.∞ 1760 princezna Isabela Bourbonsko-Parmská, dcera Filipa Parmského vévody
z Parmy, Piacenzy, Guastelly
2.∞ 1765 princezna Marie Josefa Bavorská, dcera císaře Karla VII. a Marie Amálie
Habsburské
5. Marie Kristina (1742–1798) ∞ 1766 vévoda Albert Kazimír Sasko-Těšínský, syn
polského krále Augusta III. a Marie Josefy Habsburské
6. Marie Alžběta (1743–1808), abatyše v Innsbrucku
7. Karel Josef (1745–1761)
8. Marie Amálie (1746–1804) ∞ 1769 vévoda Ferdinand Parmský, syn Filipa
Parmského vévody z Parmy, Piacenzy, Guastelly
9. Leopold II. (1747–1792) ∞ 1765 infantka Marie Ludovika Španělská z rodu
Bourbon-Anjou, dcera krále Karla III.
10. Marie Karolína (1748–1748)
11. Johanna Gabriela (1750–1762) (zasnoubena) král Ferdinand I. NeapolskoSicilský
12. Marie Josefa (1751–1767) (zasnoubena) král Ferdinand I. Neapolsko-Sicilský
13. Marie Karolína (1752–1814) ∞ 1768 král Ferdinand I. Neapolsko-Sicilský, syn
španělského krále Karla III.
14. Ferdinand Karel (1754–1806) ∞ 1771 vévodkyně Marie Beatrice d’Este, dcera
vévody Herkula III. z Modeny-d’Este
15. Marie Antoinetta (Marie Antonie) (1755–1793) ∞ 1770 Ludvík (1754–1793),
dauphin, od 1774 jako Ludvík XVI. král Francie, syn dauphina Ludvíka Bourbonského
16. Maxmilián František (1756–1801), arcibiskup, kurfiřt kolínský
Na trůn Marie Terezie nastoupila na základě tzv. pragmatické sankce (dokumentu,
jímž si její otec Karel VI. zabezpečil nástupnictví v panovnické hodnosti i v ženské
linii, 1713). Sankce byla vyhlášena za velkých finančních obětí, ale válkám o dědictví
rakouské nezabránila. O jejím významu silně pochyboval už slavný vojevůdce,
státník, diplomat a politik Evžen Savojský (1663-1736), podle něhož by sankci dobře
vyzbrojené vojsko a plná stání pokladna zaručily lépe než hora pergamenů. Marii
Terezii nezbylo než hořce konstatovat, že otec ji zanechal bez zlata, bez vojáků
a bez rady, co má dělat dále.
Války o dědictví rakouské (1740-1748) přivodily ztrátu Slezska a Kladska, což se
i následně potvrdilo ve válce sedmileté (1756-1763), ve prospěch Pruska, které v té
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době povznesl mezi evropské velmoci král Fridrich II. Veliký (1712-1786) z rodu
Hohenzollern, znamenitý válečník (vládl 1740-1786). Hluboce zbožná katolička Marie
Terezie musela opustit ideologická schémata zděděná po otci a přistoupit
pragmaticky k reálné politice a k nutným reformám: proměnit nepružný státní aparát,
vymanit se z feudální zaostalosti a posílit ekonomiku. Zájem státu byl povýšen nad
práva a majetek církve podle zásad osvícenského absolutismu. A tak ubylo volných
dnů k poutím a procesím, vzrostla doba určená k práci. Zákaz převádět peníze do
zahraničí omezil kláštery právě tak jako stanovené kvóty na počty řeholníků, aby se
neodčerpávaly pracovní síly, klášterní hospodaření se ocitlo pod státní kontrolou.
Hrabě Václav Kounic, vyslanec ve Francii, se seznámil
s osvícenskou filosofií a jako státní kancléř (od 1753) ji
prosazoval i na habsburském dvoře. Také církev
a náboženství se měly stát nástroji k posílení státu,
tedy hlavně naplňovat ideu apoštolské chudoby,
posilovat morálku a pečovat o rodinné vztahy, nikoli
ovlivňovat státní správu, vědu a vzdělání. Systém byl
vyzkoušen nejprve v Lombardii (1765) a po roztržce
s papežem (1768) prosazen v celé habsburské
monarchii (1769). Papežské bully se směly vyhlašovat
pouze s vládním souhlasem, veškerý církevní majetek
se dostal pod státní dohled, zádušní jmění zdaněno,
zbožné nadace se směly využívat jen pro potřeby
vojenských a učitelských ústavů, žebravým řádům
zakázáno vybírat almužny, zrušeny poplatky za
zpověď i při uzavírání manželství, poutě do ciziny
zakázány (i poutě do Říma), písemný styk s cizinou
(i s papežskou kurií) povolen výhradně prostřednictvím ministerstva zahraničí.
Papeže Klementa XIV. (Lorenzo Ganganelli, 1705-1774, papežem 1769-1774)
přiměli evropští katoličtí panovníci, aby zrušil jezuitský řád (1773). V českých zemích
to byl průlom – jezuité zde tehdy měli 1200 členů, 32 sídel, univerzity v Praze a v
Olomouci, 20 středních škol. Část středních škol převzali piaristé. Školská reforma
stanovila všeobecnou školní povinnost, omezila však základní vzdělání v národním
jazyce (triviální škola), vyšší vzdělání (v němčině) vyžadovalo větší investice (a tím
vyloučilo chudé vrstvy), výchova se soustředila na rozvoj hospodářství a úřednictva,
s úpadkem v ostatních oborech. Tereziánský katastr (soupis půdy pro výpočet daní),
měnová reforma, sčítání obyvatelstva, robotní patent, tyto všechny reformy vyústily
pak ve změny, k nimž se Marie Terezie již neodhodlala, a tak se jejich realizace
musel chopit její syn a nástupce Josef II. (Patent o zrušení nevolnictví a Toleranční
patent, oba 1781, s legalizací augsburského, helvetského a pravoslavného vyznání).
Češi si Marii Terezii neoblíbili. Zatímco zátěž na jejich lidské i ekonomické zdroje
vzrůstala, a mimořádně při krutých a bezúspěšných válkách se severním sousedem
králem pruským, české sociální a politické postavení sláblo v tlaku germanizačním
a v postupné centralizaci směřující k Vídni. Ona pak Čechům vyčítala přehnané
stranictví. Tradice někdy připisuje Marii Terezii výrok, jehož platnost na sobě trpce
pocítila její dcera Marie Antoinetta (1755-1793), která přišla o hlavu jako sesazená
francouzská královna - vdova za Velké francouzské revoluce: ”Kdo se o své
záležitosti a o záležitosti své země nestará, brzy se dožije doby, kdy se o ně bude
muset starat až přespříliš”.
Jarmila Bochezová
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Kde je vše v pořádku
Ráno po probuzení si většinou pustím rádio (Český rozhlas 2), a při snídani se
snažím vnímat příjemný hlas moderátora (Jan Kovařík), a s jeho pomocí se naladit
do pohody. Když vám k tomu přeje počasí a neprší, tak to jde lehce. Snažím se
nepouštět k sobě negativní zprávy a rozhádanou politickou scénu pouštím mimo
sebe.
Při jízdě autem do práce vnímám uklizené ulice, veselé barvy oblečení mladých
jdoucích do školy, svěží barvy parků a upravené předzahrádky domů. Házím za
hlavu nervózní troubení některých řidičů, protože pouštím na přechodu vesele
poskakující skupinku dětí jdoucích do školy, anebo zastavím a pouštím trolejbus
vyjíždějící ze zastávky. Když vidím houf dětí ze školky na procházce, ve svých
reflexních vestách se svými usměvavými učitelkami, mám pocit, že tady je všechno
v pořádku. Davy dětí, pobíhající Zlínem (právě probíhá Dětský filmový festival…),
působí na mě uklidňujícím dojmem. Spousta mladých, posedávajících na krásně
střiženém trávníku má pro mě blahodárné účinky. Tak tady je taky všechno
v pořádku. Tak kdo mi vysvětlí, že z těchto naprosto pohodových a bezstarostných
mladých lidí, se časem stanou ti z televizních zpráv, kteří planě hovoří do
nastavených mikrofonů lži, nadávky, vulgarity a urážky? Proč si ve volbách prostě
nevybereme jen slušné lidi? Možná nebudeme mít tak příznivý ekonomický růst,
možná nebudeme ekonomický tygr, ale budeme se z televize učit co je to slušnost,
důvěra a všeobecná pohoda a i dobrá nálada. A pak i ten veškerý život okolo nás
bude příjemný a bude stát za to ho žít. A na dně piva nebude splín.
Petr Redl

Sport
Dobrovolní hasiči oslavili 115 let od založení sboru
Víkend 29. – 30. 4. 2017 věnovali dobrovolní hasiči oslavám 115. výročí od založení
sboru. Celé oslavy byly zahájeny kladením věnců ke kříži na hřbitově na památku
zesnulých členů sboru i k památníku padlých. Později odpoledne se sjely ostatní
sbory dobrovolných hasičů z našeho okrsku k námětovému cvičení. Jejich úkolem
bylo uhasit „požár“ na fotbalovém hřišti. Starosta okrsku Pavel Vavřík poté zhodnotil
průběh cvičení při nástupu, který uzavíral tuto část programu.
Na večerní hodiny byla naplánována taneční zábava se skupinou Esmeralda.
Bohužel příležitosti posedět a pobavit se se sousedy, zatancovat si nebo přijít na
pivo, když v obci zatím nefunguje hospůdka, využilo pouze několik málo občanů.
Pořadatele to samozřejmě zamrzí, nicméně potěšující je to, že i přes nízký počet lidí
se podařilo na sokolovně vytvořit skvělou atmosféru a všichni, co přišli, se bavili.
Větší účast pak přilákalo dění na fotbalovém hřišti pořádané v neděli. Na své si přišly
děti, které žasly nad magickými triky kouzelníka Šeklina. Šeklin dokázal zapojit do
svého programu děti i rodiče. Po kouzelnickém představení mohly děti vyzkoušet
také jízdu na koních a spolu s ostatními spoluobčany přihlížet zdobení a stavění
máje. Díky příznivému počasí pak bylo možné se na hřišti zdržet déle a ti
nejvytrvalejší se později přesunuli k ohništi, kde setrvali do nočních hodin.
Za SDH Nová Dědina Terezie Zapletalová
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9. ročník akce Veteránem nejen Kroměřížskem
Akce se koná v sobotu dne 5. 8. 2017 a i obyvatelé naší obce se můžou pokochat
projíždějícími krásnými stroji do roku výroby 1945. Prosím dbejte zvýšené pozornosti
a bezpečnosti!
Vozidla by mohla projíždět naší obcí cca mezi 11:00 - 13:00 hodinou.

- 23 -

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Památné stromy v Kvasicích
Ořešák černý
Jeden z nejstarších stromů v obci je severoamerický ořešák černý (Juglans nigra).
Uváděné míry: obvod kmene 672cm, výška 25m a šíře koruny 32m. Tento druh se
začal v Evropě pěstovat od 17. stol. Podle Adolfa hraběte Dubského v ročence
Německé dendrologické společnosti z roku 1925 byl jedním z největších
středoevropských exemplářů uveden právě kvasický ořešák. Jeho stáří odhadujeme
na 250 let. Strom stojí v zámeckém parku, nedaleko zámecké budovy.
V Kvasicích působily významné šlechtické rody, jejichž majitelé se starali o rozkvět
lesů, zahrad a parků. Pravděpodobně za vlády Rottalů (1627-1757) byla zřízena
barokní zahrada, na jejímž místě založil v roce 1790 hrabě J. N. Lamberg krajinářský
park. V úpravách parku pokračovali i další majitelé panství. Největšího rozkvětu park
zaznamenal za hrabat Thun-Hohenstein (1845-1945). Hlavním iniciátorem těchto
úprav byl významný šlechtic Dr. Jaroslav Thun-Hohenstein, švagr následníka
rakouského trůnu Ferdinanda d´Este. Velkorysé, a po stránce architektonické
i dendrologické, velmi kvalitní založení kvasického parku by mohlo poukazovat na
některého z architektů z okolí vídeňského dvora.
Vraťme se však ke kvasickému ořešáku. Vzrostlý strom vzbuzoval velkou úctu
u obyvatel a sklízí obdiv i v dnešní době. Možná i z těchto důvodů stávala pod ním
dřevěná kaplička se soškou Panny Marie a klekátkem. Stromu hrozilo vymření, ale
díky odbornému zásahu se znovu vzkřísil a je stále ozdobou parku. Klekátko se
soškou Panny Marie zde bylo umístěno začátkem 20. století. Přisuzuje se hraběnce
Leopoldině, která byla provdána za Friedricha von Thuna. Hraběnka Leopoldina byla
zbožná žena a výtvarně nadaná. Namalovala také obraz Panny Marie do kapličky na
Mariánově. Dnes tam samozřejmě již není klekátko ani obraz v kapličce. Friedrich
von Thun pracoval v diplomatických službách, v roce 1855-1857 byl diplomatický
atašé maršála Radeckého.
Strom byl přihlášen do ankety Strom roku 2017 a postoupil do finále. Je mezi
12 uchazeči a jediný za Zlínský kraj. Od 15. června probíhá hlasování o Strom roku
2017, a tak se obracíme i na občany Nové Dědiny o podporu našeho ořešáku.
Podmínky hlasování budou zveřejněny na stánkách Obecního úřadu Kvasice.
Květa Koutňáková

Přehled soutěžních aktivit na II. stupni základní školy
Jarní měsíce nám po sportovní stránce vyplnila především pingpongová liga a také
premiérový ročník fotbalové miniligy. Ale začněme po pořádku. V 7. ročníku
pingpongové ligy se povedlo triumfovat nefavoritům. Jak Tadeáš Stránský (5. třída),
tak Lucie Kučerová (7.) patřili sice do užšího okruhu adeptů na nejvyšší příčky, ale
zlatou medaili měli podle papírových předpokladů brát jiní hráči. V chlapecké soutěži
se musel se stříbrnou medailí spokojit loňský vítěz Adam Kochaníček (7.), třetí
skončil Tomáš Hora (9.) a čtvrtý Tomáš Stránský (6.). V dívčí kategorii vybojovala
stříbro Daniela Klapilová, bronz Kristýna Gazdová a čtvrté místo Veronika Marčíková
(všechny 9. třída). Do konce školního roku bychom ještě rádi stihli pingpongový
turnaj ve smíšené čtyřhře.
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Fotbalová miniliga nám dospěla do finálového dvojzápasu, v němž je zatím
úspěšnější tým Jaroslava Šišky (8. třída), který hraje pod názvem Bayern. Jeho
finálovým soupeřem je celek Young Boys vedený Petrem Pecinou (8.) a stav finálové
série je momentálně 1:0.
Novinkou byl školní memoriál ve šplhu na tyči, kterým si škola ve spolupráci s TJ
Sokol připomněla úspěšnou kariéru olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka. Závodilo
se ve třech kategoriích a do bojů o medaile zasáhlo celkem 22 žáků a žákyň z II.
stupně. V kategorii dívek (6. - 9. třída) zvítězila Kateřina Šibíková (8.), před Danielou
Klapilovou (9.) a Bárou Chybovou. Mezi mladšími hochy byl bezkonkurenčně nejlepší
Tomáš Maša (7.), druhý skončil Josef Halaška (7.) a třetí Martin Berka (6. B).
A konečně v ostře sledované kategorii starších hochů si zlato vybojoval Tomáš Hora,
před svými spolužáky Pavlem Machalou a Ondřejem Smolinkou (všichni 9.)
V dubnu a květnu jsme se zúčastnili okresních kol atletických soutěží v Kroměříži.
Z kvasických závodníků na sebe upozornili především Josef Halaška (7.), který
obsadil výborné 6. místo v atletickém čtyřboji, dále Tomáš Hora, Adéla Masná (oba
9.), Petr Pecina, Jaroslav Šiška (oba 8.) a Tomáš Vala (7.), kteří uspěli v jednotlivých
disciplínách Atletického čtyřboje nebo Poháru rozhlasu.
Mgr. Jiří Machovský, učitel ZŠ
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Deváťáci na odchodu
Před osmi lety končili svou první třídu. Za pár týdnů dostanou své poslední
vysvědčení a po prázdninách se budou hlásit jako prvňáci na středních školách. Řeč
je o letošní devítce. Třídě, kterou jsem měl možnost poznat z několika stran.
Samozřejmě z vyučovacích hodin jako učitel, ze sportovních a dovednostních
soutěží, kdy reprezentovali školu, z výletů a lyžařského kurzu, sportovních kroužků
a takto bych mohl ještě chvíli pokračovat dál. Někteří z nich mně byli víc než
zdatnými pomocníky v boji s informační technikou. Opět se budeme loučit s třídou,
na kterou zůstane spousta vzpomínek.

A kdo že naši školu vlastně opouští? Postupujme podle fotografie od nejvzdálenější
řady zleva: Tomáš Hora, Ondřej Smolinka, Martin Šafařík, Tomáš Slavík, Michal
Vráblík, Libor Vrtaník, Prostřední řadu tvoří dívky: Adéla Masná, Veronika Marčíková,
Klára Karásková, Kristýna Gazdová, Monika Novotná, Michaela Marčíková, Martina
Malenovská, Magdalena Škrabalová, Eva Galatíková, Daniela Klapilová, Viktorie
Cenigová. V přední řadě jsou Petr Štanglica, Pavel Machala, Martin Černošek
a Pavel Štanglica.
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A na závěr ještě stručný přehled středních škol, na které žáci po prázdninách
nastoupí: gymnázium – 2, uměleckoprůmyslová škola – 1, průmyslová
a polytechnická – 4, zdravotnická – 3, pedagogická – 1, nábytkářská – 1, oděvní
a služeb – 2, hotelová a služeb – 1, centrum odborné přípravy technické – 6.
Mgr. Jiří Machovský, učitel ZŠ
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