OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2017

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné Vánoce, tak krásné,
aby každé peříčko sněhu mělo dvanáct cípů
a na každém cípu aby visela nová hvězda.
Aby bylo jasno po celé zemi!
Příjemné prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok
Vám přeje zastupitelstvo obce Nová Dědina.
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Úvod
Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil předvánoční čas a společně s všudypřítomnou předvánoční
výzdobou, prvním předvánočním sněhem a hektickými předvánočními nákupy
přichází k Vám i prosincové číslo Obecního zpravodaje. Prosinec je ideálním
obdobím k bilancování a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Jedno takové ohlédnutí
Vám přinášíme v tomto zpravodaji, ve kterém se můžete dočíst o činnosti obecního
zastupitelstva i dalších událostech, které se udály nejenom v naší obci.
A když budeme bilancovat, co se v tomto roce podařilo, musíme zmínit otevření nové
obecní hospůdky, i když i její provoz vyvolal zpočátku problémy. Další problém
nastal, když se současný provozovatel rozhodl, že k poslednímu prosinci ukončí
činnost hospody a bude provozovat jenom obchod. Naštěstí zaměstnanec
provozovatele pí E. Vintrlíková, má zájem provozovat hospodu od ledna příštího roku
ve vlastní režii.
Další událostí, která se podařila v tomto roce, byla rekonstrukce střechy místní
sokolovny, včetně zateplení stropu. Díky podpoře Zlínského kraje ve výši 796.000,Kč, jsme mohli uskutečnit další etapu rekonstrukce tohoto objektu. Pokud se nám
podaří získat dotaci, plánujeme ještě v příštím roce opravit hygienické zařízení.
A poslední významnou událostí tohoto roku byla skutečnost, že na posledním
zasedání OZ v tomto roce se podařilo schválit nový Územní plán obce Nová Dědina.
I tady je potřeba zmínit podporu Zlínského kraje, který přispěl na zhotovení
Územního plánu částkou 57.000,- Kč. Obě tyto akce už prošli závěrečným
vyúčtováním a výše uvedené částky byly proplaceny na náš účet.
To byl výčet nejdůležitějších akcí, které se v tomto roce podařily, ovšem nesmíme
zapomenout i na drobnější opravy a práce, které dokázali uskutečnit zaměstnanci
obce. Kromě klasického úklidu, údržby a sečení trávy obecních pozemků, dokázali
zaměstnanci obce zhotovit nový plot mezi obecním úřadem a sousedním pozemkem
nebo vyrobit z odložených věcí do sběrného dvora, třeba tuto krásnou lavičku viz
foto.

Lavička u houpačky a skluzavky
A co nás čeká v roce 2018? Hned v první polovině ledna historicky druhá přímá
volba prezidenta republiky ČR.
A od května 2018 další významná událost, kdy vejde v platnost nařízení EU
o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), která
představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru
s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich
daty a osobními údaji. Toto nařízení významně zasáhne do života nejenom
samospráv, ale i školských zařízení a vůbec všech institucí, které zpracovávají data
uživatelů.
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Pro i ty nejmenší obce to bude ovšem představovat další enormní administrativní
zátěž a samozřejmě nemalé finanční prostředky. Obec bude muset zpracovat
vstupní audit, se kterým údaji a proč pracujeme (předpokládaná cena až 50.000,-Kč),
dále budeme muset zajistit tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec
pro ochranu osobních údajů má podle nařízení GDPR plnit funkci pomocníka či
koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele
a zároveň funkci jakéhosi kontaktního bodu pro jeho komunikaci s dozorovými úřady
(v ČR s Úřadem pro ochranu osobních údajů). Tady se předpokládá cena pět až osm
tisíc korun měsíčně. Sice se snažíme ve spolupráci se Sdružením místních
samospráv ČR vyjednat cenu pro malé obce podstatně nižší, ale jaká bude
skutečnost, ukáže až čas.
Dříve než Vás seznámím s činností obecního zastupitelstva, dovolte mi, abych
poděkoval za spolupráci v tomto roce Sboru dobrovolných hasičů za jejich ochotu
udržovat jak tradiční zvyky, tak i za jejich organizování různých akcí nejenom pro
naše občany. Poděkování patří i členům TJ Nová Dědina, nohejbalovému klubu, kteří
dokáží ve svém volném čase pomoci při přípravě a zajištění podpory jiných podniků.
Poděkování si určitě zaslouží i další občané, kteří rádi přiloží ruku k dílu, když je
potřeba.
Zvláštní poděkování patří obecnímu zaměstnanci p. Robertu Chocholatému, který
dosáhl 40 bezplatných odběrů krve a tím získal plaketu MUDr. Jánského. Ochota
dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim obrovský dík těch, kterým pomohli navrátit zdraví,
ale je také potřeba v dnešní poněkud egoistické době, si dárců krve vážit více než
dříve. Jsou nejen bezesporu zachránci životů, ale také důkazem toho, že je pořád
mezi námi dostatek lidí, kteří nemyslí jen na sebe a pro které je nezištná pomoc
druhému člověku samozřejmostí.
Takže, to by bylo na úvod všechno a teď bych si dovolil, vážení spoluobčané, popřát
Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody
a mnoho osobních úspěchů v roce 2018.
Roman Polášek

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ listopad
Hlavním bodem listopadového zasedání byl návrh rozpočtu na rok 2018 o celkových
rozpočtových příjmech ve výši 5.136.000,-Kč a celkových rozpočtových výdajů
5.136.000,-Kč, byl tedy navržen, jako vyrovnaný viz tabulka na další straně.
ZO dále schválilo inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku obce ve
složení: předseda: Jarmila Bochezová, členové: Radek Dvouletý, Petr Skácel.
ZO také schválilo reklamační řád kanalizace (vyvěšen na úřední desce), dodatek č. 3
ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy
mezi naší obcí a Zlínským krajem a darovací smlouvy na finanční příspěvek pro
Myslivecký spolek Kvasice a Včelařský spolek Napajedla ve výši 3.000,- Kč.
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Rozpočet obce Nová Dědina
Rozpočet roku 2018

(v tis. Kč)

Příjmy

Plán

1

Daňové příjmy

2

Nedaňové příjmy

263,0

3

Kapitálové příjmy

0,0

4

Dotace

4 683,0

190,0

Celkem

5 136,0

Výdaje

Plán

22

doprava

84,0

23

odpad.vody a kanalizace

241,0

31

vzdělávání

507,2

33

kultura, církve, sdělovací prostředky

257,5

34

tělovýchova a zájmová činnost

35

zdrav. zařízení

36

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

37

ochrana životního prostředí

43

sociální služby

5,0

52

ochrana obyvatelstva

5,0

55

požární ochrana

61

státní správa a územní samospráva

63

finanční operace

29,0

64

ostatní činnosti

11,5

69,2
1 678,1
493,5

83,0
1 672,0

financování-rezerva (8115)

-

financování-splátky půjček (8124)

-

Celkem

5 136,0

Schváleno zastupitelstvem obce Nová Dědina

ZO schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou a. s.
Úvěrová částka byla sjednána ve výši 300.000,- Kč, pro případ, že by nebyla včas
proplacena dotace ve výši 796.000,- Kč na rekonstrukci střechy sokolovny. Dalším
bodem bylo schválení rozpočtového opatření č. 5 dle návrhu.
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Zasedání OZ prosinec
Prosincové zasedání OZ se neslo v duchu schvalování rozpočtu na rok 2018,
schvalování dalšího rozpočtového opatření, rozpočtového výhledu na léta 2019 –
2020 a třeba nového spisového a skartačního řádu obce. ZO také rozhodlo, že
ponechá ve stejné výši poplatky pro rok 2018 za odpadní vody, poplatky za uložení
odpadu a poplatek ze psů.
OZ dále schválilo návrh smlouvy mezi městem Kroměříž a obcí Nová Dědina
o výkonu přenesené působnosti v rámci řešení přestupků v naší obci. Město
Kroměříž navyšuje od roku 2018 sazbu za projednání jednoho přestupku v našem
správním obvodu z dosavadních 500,- Kč, na 1500,- Kč.
Starosta informoval nutnosti přechodu obecní knihovny na nový webový knihovní
systém Tritius - REKS. Roční poplatek za licenci je 1815,- Kč vč. DPH.
Příspěvky: Roman Polášek

Informace
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Zlínský kraj, Okres: Kroměříž, Obec: Nová Dědina
Okrsky
Celk.

zpr.

v%

1

1

100

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volebn
í
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

%
platný
ch
hlasů

346

242

69,94

242

242

100
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Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

Předn.
hlasy

v%

1

Občanská demokratická strana

9

3,71

X

2

Řád národa - Vlastenecká unie

0

0,00

-

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

-

4

Česká str.sociálně demokrat.

16

6,61

6

Radostné Česko

0

0,00

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13

5,37

X

8

Komunistická str.Čech a Moravy

19

7,85

X

9

Strana zelených

4

1,65

X

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

1

0,41

X

12

Strana svobodných občanů

2

0,82

X

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00

14

Občanská demokratická aliance

2

0,82

X

15

Česká pirátská strana

15

6,19

X

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

20

TOP 09

3

1,23

X

21

ANO 2011

87

35,95

X

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,41

X

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

4,95

X

26

REALISTÉ

0

0,00

-

27

SPORTOVCI

0

0,00

-

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

-

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

57

23,55

X

30

Strana Práv Občanů

1

0,41

X

X
-

-

-

-

V obci Nová Dědina ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volilo
celkem 242 občanů.
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Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České
republiky
V souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších
předpisů oznamujeme:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v budově Obecního úřadu Nová Dědina.
3. Voliči, který bude volit prezidenta České republiky, bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Pozvánka
Zveme všechny spoluobčany, tak jako v loňském roce na „Silvestrovský výšlap na
Budačinu“, který bude zakončen posezením se zabíjačkovými hody ve sklepě
sokolovny. Akci pořádá ve spolupráci s obecním úřadem TJ Nová Dědina,
nohejbalový klub. Další informace budou zveřejněny obecním rozhlasem.
Příspěvky: Roman Polášek

-7-

Žádosti o poskytnutí služby
Sociální služby města Kroměříže, p. o. informují o změnách ve způsobu
podávání žádostí o umístění do svých služeb.
S platností od 1. 6. 2017 dochází ke změně v systému podávání žádostí o umístění
do domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domova pro osoby se
zdravotním postižením v Kroměříži.
Jednou z hlavních zásad poskytovaných sociálních služeb v těchto zařízeních je
individuální přístup, kvalitní poskytování sociálních služeb a vzájemná komunikace
mezi klienty a pracovníky služby. Na základě těchto zásad dojde od 1. 6. 2017
k přesunu podávání žádostí, které se již nebudou přijímat na ředitelství služeb, ale již
na konkrétním domově, o který má žadatel zájem.
Seznam kontaktních osob, které přijímají žádosti o umístění dle zařízení:
• Domov pro seniory Vážany, Lesní 299
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Musilová, tel.: 573 503 762, 601 122 193, e-mail:
musilova@sskm.cz
• Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Valášková, tel.: 573 500 715, 601 122 192, e-mail:
valaskova@sskm.cz
• Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř. 4262
Kontaktní osoba: Petra Matějková DiS., tel.: 573 503 959, 723 334 660, e-mail:
matejkova@sskm.cz
• Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781
Kontaktní osoba: Markéta Vaculíková DiS., tel.: 573 514 975, 720 992 878, e-mail:
vaculikova@sskm.cz
• Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333
Kontaktní osoby: Mgr. Michaela Frimlová, tel.: 573 509 537, 727 901 193, e-mail:
frimlova@sskm.cz
Žádost si zájemce, nebo jeho rodinný příslušník může vyzvednout přímo
v jednotlivých zařízeních, které si při této příležitosti může prohlédnout a získat další
informace. Všechny žádosti podané do 1. 6. 2017 jsou platné a budou předány na
jednotlivé domovy, dle požadavků žadatelů. Další informace získáte u Mgr. Brhelové,
tel: 573 500 760, 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz.
Žádosti a lékařské vyjádření si můžete vytisknout na: www.sskm.cz.

Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita České republiky. Jedná se o největší
dobrovolnickou akci u nás. Díky všem koordinátorům, koledníkům a štědrým dárcům
můžeme pomáhat nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným a trpícím.
Koledování po celé České republice bude probíhat ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2018.
Stalo se již tradicí, že i naší obcí prochází Tříkráloví koledníci. Můžete je očekávat
v sobotu 6. 1. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin.
Marie Gazdošová, DiS. (koordinátorka dobrovolné charity Kvasice)

-8-

Oznámení o místních poplatcích v roce 2018
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 za objekt
50,- Kč za objekt

Poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny v pondělí
a ve středu od 9:30 do 17:00 hodin nebo převodem na účet obce
č. 1483128379/0800, variabilní symbol 999000xxx, kde poslední tři čísla jsou číslem
popisným nemovitosti, za kterou jsou poplatky hrazeny. Ve zprávě pro příjemce
může být uvedeno jméno plátce.
Poplatky bude možno platit v hotovosti až od 15. 2. 2018.
Jarmila Cagašová - účetní

Společenská kronika
Jubilanti: říjen – prosinec 2017
ŘÍJEN
Kovařík Vítězslav
Hapalová Marie

18. října
31. října

60 let
92 let

LISTOPAD
Kouřilová Jarmila
Bernatík Stanislav
Vavříková Zdeňka

9. listopadu
18. listopadu
19. listopadu

50 let
60 let
60 let

PROSINEC
Gabryš Bedřich

15. prosince

70 let

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

Vítání občánků do života
Dne 12. listopadu 2017 se v naší obci uskutečnilo vítání nových občánků do života.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali:
▫ Petra Waloszka, nar. 10. 7. 2017 rodičům Jitce Ševčíkové a Petrovi Waloszkovi,
▫ Nevenu Sedláčkovou, nar. 16. 8. 2017 rodičům Veronice a Petrovi Sedláčkovým,
▫ Karla Škrabala, nar. 22. 8. 2017 – rodičům Veronice a Jakubovi Škrabalovým,
▫ Karolínu Míčkovou, nar. 5. 9. 2017 – rodičům Daniele a Martinovi Míčkovým.
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Pan starosta obce pan Roman Polášek přivítal všechny nově narozené děti a popřál
jim do života hodně zdraví a štěstí, a ať svým rodičům dělají jen samou radost.
Zúčastnily se také děti ze Základní školy, které svým kulturním vystoupením
umocnily slavnostní atmosféru vítání občánků.

Celá akce se již tradičně uskutečnila v nově zrekonstruované Mateřské školce, také
za účasti všech babiček, dědečků i ostatního příbuzenstva.

Příspěvky: Jarmila Bochezová
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Vánoční přání od zastupitelů
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, rodinné
pohody, a mnoho osobních úspěchů v roce 2018.
Roman Polášek, starosta obce
Rok se s rokem sešel, nebyl nějak krátký? Už tu máme opět ty vánoční svátky.
Letos budou pěkné, vločka vločku honí, přeji hodně dárků, Ježíšek už zvoní.
Nenechte ho dlouho čekat, už se klepe zimou, mohl by se na Vás naštvat, odnese to
rýmou.
Nalijte mu trochu čaje nebo aspoň grog. Tím ho dobře naladíte i na příští rok.
Milí spoluobčané,
šupinku pro štěstí, schovejte si do dlaní, radost Vám přinese, smutek prý zahání.
K vánoční pohodě, rozkrojte si jablíčko, přeji Vám ze srdce zdraví a štěstíčko.
A do nového roku Vám všem přeji oceán zdraví, moře lásky, řeku štěstí, potok
radosti a jen pramínek všedních starostí!
Mgr. Jarmila Bochezová, místostarostka obce
Šťastné prožití svátků vánočních v radosti a míru, v Novém roce hodně elánu, zdraví
a úspěchů, Vám přeje
Jiří Gazdoš
Krásné prožití vánočních svátků, spoustu krásných chvil a rodinné pohody, v novém
roce 2018 hlavně hodně zdraví a štěstí Vám přeje
Radek Dvouletý
O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, našeho Spasitele, který nám
dává lásku a pokoj do našich srdcí.
Ať tento vánoční dar příjmete do svých srdcí a sdílíte jej se všemi, se kterými se
setkáte, Vám přeje
Marie Gazdošová, DiS.
Klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 především pevné zdraví,
hodně lásky, štěstí a pohody Vám všem
Mgr. Petr Skácel
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků,
hromadu dárků pod stromečkem, a do roku 2018 pohodu, štěstí, klid, radost, lásku,
ale především zdraví, protože to je to nejdůležitější, co můžeme mít.
Karel Strýc
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Příspěvky čtenářů
Zprávy z činnosti Mysliveckého spolku Kvasice
Co nového u Jestřábů?
Myslivecký spolek Kvasice se vedle běžné myslivecké činnosti, které není málo,
začal věnovat i práci s mládeží. Díky podpoře ČMMJ, obci Kvasice a Honebního
společenstva se od září 2017 schází kroužek mladých myslivců a přátel přírody pod
názvem Kvasičtí Jestřábi. Děti se potkávají každé pondělí v krásném areálu Myslivny
v Kvasicích, sami si vymysleli název kroužku a pracujeme i na logu.
Dětem na našich setkáních přibližujeme dění v přírodě, různorodou činnost myslivců
v honitbě v průběhu roku a také práci lesníků. Postupně se věnujeme mysliveckým
tradicím i jednotlivým oblastem myslivosti. Děti se již naučili popsat bažanta a srnce
mysliveckou mluvou. A vědí, jaké myslivecké zařízení se používá k jakému účelu.

V září jsme navštívili střelnici KVZ v Kvasicích. Přiblížili jsme si zásady bezpečného
zacházení se zbraní a měli možnost vyzkoušet si střelbu z malorážky. Tímto
děkujeme KVZ za poskytnutí střelnice.
Protože se nevěnujeme jen myslivosti, ale celé přírodě, tak jsme byli i u rybářů.
Zúčastnili jsme se výlovu rybníku. Tady jsme se dozvěděli, proč se výlovy dělají, jaké
ryby v Kvasicích můžeme potkat, ale i jaké jsou zajímavosti a rekordy v České
republice.
V nejbližší době začneme chodit do krmelce přikrmovat zvěř v období nouze a také
budeme sypat ptáčkům do krmítka.
Od začátku kroužku se naše řady rozšířili o další dva členy z Nové Dědiny
a z Bělova. Při našich schůzkách jsme se seznámili s mysliveckým troubením.
Dozvěděli jsme se, jaké signály se používají při jednotlivých příležitostech. Děti si
mohli vyzkoušet troubení na borlici i lesnici.
Děti se byly podívat, jak probíhá výřad po honě. Mezi myslivecké tradice, které
v našem spolku „oprašuje“ hospodář pan Petr Vaculík patří i pasování myslivců na
lovce. Při výřadu jsme viděli i takovéto pasování myslivců na lovce černé zvěře. Po
ukončení slavnostního výřadu a pasování si z blízka prohlédly divočáky, lišky
a bažanty a každý si odnesl upomínkovou placku.
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Villa park v okolí myslivny v Kvasicích nám nabízí spoustu možností k pozorování
stromů. Při jednom setkání jsme měli návštěvu z LČR. Celé povídání bylo plné
informací o stromech a na nasbíraných větvičkách jsme si zkoušeli poznávání stromů
a keřů.
Navštívili jsme také hájenku a kancelář revírníka. Při této návštěvě jsme si prohlédli
spoustu zajímavých trofejí a povídali jsme si o práci lesníků. Pan revírník nám
vysvětlil, jak probíhá hospodaření v lese a těžba dřeva. Naše řady jsou stále
otevřeny novým členům. Díky podpoře ze strany MS Kvasice a ostatních sponzorů je
kroužek bezplatný.
Přestože se během zimy nedá moc být venku, máme v plánu spoustu aktivit.
Seznámíme se s lesnickou technikou, výcvikem loveckých psů, sokolnictvím
a spoustou dalšího. Naše aktivity můžete sledovat na facebooku Kvasičtí Jestřábi
nebo na webu mskvasice.webnode.cz.
I během roku mezi sebou rádi přivítáme další mladé přátele myslivosti a přírody.
MYSLIVOSTI A PŘÍRODĚ ZDAR!
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Poslední leč
Poslední leč není jen skutečně poslední kolo lovu při honu, ale v povědomí
utrmáceného myslivce je to především teplo hospůdky, horká polévka či guláš
a především orosené první pivo, které záhy vystřídá druhé. Prostě pohoda po
celodenní chůzi a čekání. Tak laskavý je začátek každé poslední leče.
Po hodinách na štontu, cítí zpravidla každý potřebu sdělit si navzájem své poznatky,
své často nevšední zážitky a poté i dobrou náladu vyjádřit písničkou.
Místnost, kde se večeří a koná následná poslední leč, má být vkusně vyzdobena,
lépe bez přemíry chvojí a opelichaných vycpanin, zatímco paroží a úlomky na bílých
ubrusech jsou vkusnou ozdobou. V souladu se starými tradicemi je, aby obsluhu
obstarávali mladí myslivci, pokud to nedělají zaměstnanci pohostinství, či manželky
myslivců. Pro myslivce a hosty MS Kvasice se takovým místem 9. 12. 2017 stala
sokolovna na Nové Dědině.
Po slavnostním výřadu na místním hřišti se všichni přesunuli do vyzdobené
sokolovny a mohli si užívat pohody poslední leče. K tanci i poslechu hrála skupina
GEORGO.
Věříme tomu, že si každý pochutnal na dobrém guláši, odnesl si výhru z bohaté
tomboly, ale hlavně dobrou náladu se setkání s přáteli.
Děkujeme všem občanům Nové Dědiny, kteří se poslední leče zúčastnili a podpořili
tak Myslivecký spolek Kvasice.
Příjemné prožitých vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a hezkých zážitků nejen
v přírodě Vám do roku 2018 za Kvasické Jestřáby přeje
Vladana a Zbyněk Trvajovi

Samuraj
Když jsem o říjnových volbách odcházel z volební místnosti, utrousil jsem „vtipnou“
poznámku směrem k volební komisi, aby pečlivě sečetli hlasy, že bych nerad, aby se
nám po poslanecké sněmovně potuloval nějaký samuraj. Věřím tomu, že počítali
dobře, a přesto tam je. Co ho tam dostalo? Především strach těch, co ho volili.
Strach a nenávist. A to je ale tak všechno. Myslím, že jeho potenciál je tím vyčerpán.
Už jsem někdy na těchto stránkách napsal, že s nenávistí se nedá žít. Protože
všichni z nás v blízké budoucnosti budeme muset řešit mnoho důležitých věcí,
například čtvrtá průmyslová revoluce. Naštěstí je naše republika vázána spoustou
mezinárodních smluv, je tu spousta ústavních pojistek a záchranných brzd, které
nedovolí, aby se naše kormidlo otočilo opačným směrem. A taky věřím v pud
sebezáchovy. Tak si tipnu, že za čtyři roky bude samuraj jen marginální vzpomínka
na divné časy a zanikne jako kdysi po reformě Meidži. A já budu spokojený, když
našeho samuraje budu vídat v televizi, když nám bude vysvětlovat, jaká že to
cestovka zase zkrachovala, a bude k nám vozit japonské turisty, jako kdysi. A určitě
je nebude strašit, jako nás. Protože není se čeho bát.
Petr Rédl
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PF 2018
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a
hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce
přeje všem občanům Nohejbalový klub Nová Dědina.
Per Rédl

Vzdálená Haiti je nám blízká
Naše farní společenství Římskokatolické církve ve Kvasicích se v roce 2009
rozhodlo zapojit do projektu "Adopce na dálku" prostřednictvím Arcidiecézní charity
Olomouc (ACHO).
Roční částka na jedno dítě je 6500,- Kč. Z těchto peněz je hrazeno: školné, školní
pomůcky, povinná školní uniforma, základní zdravotní péče, jídlo ve školní jídelně 1x
denně a praktický dárek pro dítě (např. moskytiéra, matrace na spaní apod.).
Dle našeho přání, podpořit dívku z Haiti, jsme se stali "adoptivními rodiči" dívky
jménem Augustave Linda, narozené 2. 9. 2003 z města Gonaives. Díky nám,
navštěvovala školu Sv. Josefa v Gonaives, kde se o děti starají řádové sestry.
Dokončila 6. ročník základní školní docházky, nyní pokračuje ve studiu na jiné škole
ve městě Gonaveis, kterou však nespravují sestry Sv. Josefa, proto naše adopce
byla ukončena. Nadále na ni můžeme myslet v modlitbách, ať jí v životě Pán žehná.
Po dobu adopce jsme dívce zasílali dopisy s informacemi o dění v naší farnosti, fotky
z akcí a drobné dárečky k narozeninám. Ona nám posílala krátké děkovné dopisy
o tom, jak se jí daří ve škole a vždy nás potěšila obrázkem, který sama nakreslila.
Dopisy na Haity a z Haity jsou doručovány osobně prostřednictvím koordinátorů
ACHO, kteří zajišťují přímou pomoc a sledují aktuální situaci na Haiti.

- 16 -

Během léta tohoto roku proběhla sbírka "Kontejner pro Haiti", kterou pořádala
Arcidiecézní charita Olomouc. Lidé měli možnost darovat zdravotní, hygienické,
sportovní, školní potřeby, učebnice a knihy v anglickém a francouzském jazyce,
zahradní nářadí, moskytiéry, letní oblečení i obuv, látky, šicí potřeby a šlapací šicí
stroje, které pomohou vybavit šicí dílnu, kde se budou šít povinné školní uniformy pro
děti.

Všem, kdo podpořili projekt "Adopce na
dálku" nebo sbírku "Kontejner pro Haiti",
srdečně děkuji.
Jestli-že někoho z vás zaujal projekt
"Adopce na dálku", můžete se stát
"adoptivními rodiči" i vy, jako jednotlivec,
rodina, obec, organizace apod. Informace
získáte na charitních webových stránkách
např.:
www.acho.charita.cz
www.praha.charita.cz
www.dchp.cz
Vzdělání je jeden z nejmocnějších
nástrojů boje proti chudobě. Darujte jej
prostřednictvím Adopce na dálku.
Marie Gazdošová, DiS. - koordinátorka
dobrovolné charity Kvasice
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Lampiónový průvod
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Mateřská škola Vás informuje
……Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo……
Rok za rokem utíká, ba pádí rychleji a rychleji. Děti rostou, odcházejí do školy,
přicházejí nové a jen si člověk zvykne, jen se otočí a jdou do školy také. I letos tomu
není jinak. Máme pět nováčků, které postupně nastoupí do školky. Protože se
navzájem znají, občas nás navštěvují tak i těch slziček bývá méně a víc úsměvů.
Hned v září se usmívali při pohádce Loupežník a Třeštipírko.
S maminkami a dokonce i s tatínky při podzimním vyrábění lístečkových závěsů bylo
smíchu dost. Další úsměvy vykouzlili při fotografování na vánoční fotky i při dalším
společném výtvarném odpoledni. Vždyť jsme společně vytvářeli spolu s rodiči
andělíčky a hvězdičkové řetězy na vánoční stromeček. Proč tak brzy? Protože jsme
se přihlásili do soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček, která se uskuteční
začátkem prosince na Výstavišti Floria Kroměříž.
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Pokud nás neodnese čert, až přijde
s Mikulášem a andělem do školky a
dočkáme se ve zdraví vánoc,
užijeme si týden zimních prázdnin,
snad konečně opravdu zimních a
plných sněhu.
Přejeme všem vánoční svátky plné
klidu, pohody a sněhu!!!!
Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ
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Výročí v roce 2018
Rok 2018 je významným rokem, kdy si připomeneme nejen 100 let vzniku
Československa, ale i další důležitá výročí historických událostí v dějinách České
republiky, tzv. „osmičkové roky“.
Rok 2018 (MMXVIII) gregoriánského kalendáře začne v pondělí 1. ledna a skončí
v pondělí 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnů a 13 státních
svátků, z toho 11 jich připadá na mimovíkendové dny. Letní čas začne v neděli
25. března ve 2:00 hodin a skončí v neděli 28. října ve 3:00 hodin.
Rok 2018 bude rokem výročním, připomeneme si mj.:
25. výročí
40. výročí

1. 1. 1993 vznik České republiky po rozpadu ČSFR
2. 3. 1978 vzlétl do vesmíru první československý kosmonaut Vladimír
Remek v lodi Sojuz jako člen mezinárodní posádky v rámci programu
Interkosmos; (návrat na Zemi 10. 3.)
40. výročí 12. 8. 1978 byl do provozu uveden první úsek trasy A pražského metra
- vedla z náměstí Míru do Dejvic
50. výročí 21. 8. 1968 vojska pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Polska, NDR,
Maďarska a Bulharska) v noci z 20. na 21. srpna překročila státní
hranice ČSSR a obsadila Československo)
70. výročí 25. 2. 1948 nástupu komunistické totality v Československu
100. výročí 28. 10. 1918 vyhlášení samostatnosti Československa
Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení
samostatného Československa. Československo bylo vyhlášeno
28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami
a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského
mírového systému.
100. výročí 11. 11. 1918 konec první světové války (začala 28. 7. 1914)
150. výročí 15. 5. 1868 položen základní kámen ke stavbě Národního divadla
Národní divadlo v Praze patří mezi
nejznámější divadla v České republice.
Novorenesanční
budova
divadla
Josefa
Zítka
je
jednou
z nejvýznamnějších staveb v zemi, jak
z hlediska obecně národně-kulturního,
historického, tak i z hlediska čistě
architektonického. Tvoří jej historická
budova a nová scéna. Nachází se na
nábřeží Vltavy na adrese Ostrovní
225/1, Praha 1, Nové Město.
515. výročí 22. 6. 1503 dokončena stavba Karlova mostu v Praze (zahájena
9. 7. 1357)
640. výročí 29. 11. 1378 zemřel Karel IV., císař římský a král český (narozen
14. 5. 1316)
670. výročí 7. 4. 1348 Karel IV. založil Univerzitu Karlovu
Jarmila Bochezová
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Johann Wunder
Johann Wunder – lesník, revírník, milovník a ochranář přírody, ale také uznávaný
pomolog a významný včelař, se narodil v Kvasicích 8. dubna v roce 1811 (další
jména při křtu byla Albert a Josef). Převzal štafetu lesníka a revírníka po svém
předčasně zemřelém otci a pečoval více než 60 let o lesy a jejich obnovu v podhůří
Chřibů, patřící kvasické vrchnosti. Tehdejšími majiteli byli Jan Nepomuk z Lamberga
1764-1828, Karolina Lambergová roz. Sternbergová - (1804-1881, Leopoldina
Lambergová provdaná Thunová (1825-1902).
Vyrůstal v početné rodině, která žila nejprve na hájovně (č. 61) v Nové Dědině a od
roku 1818 na Kostelanech. Po opuštění obecné školy, kterou navštěvoval v Lubné,
studoval od 10 let na piaristickém gymnáziu v Kroměříži. V patnácti letech mu však
zemřel tatínek a on zaujímá jeho místo v rodině a posléze i v zaměstnání. Po
vyučení v oboru lesník nastupuje službu v kvasickém revíru a v roce 1837 je
jmenován revírníkem na Nové Dědině (v té době se nazývala Nová Ves). Po celou
dobu svého plodného života žije v obci Nová Dědina, takže po zásluze mu zde patří
pamětní deska umístěna na budově bývalé školy (pozn. momentálně je deska
odstraněna, z důvodu hledání vhodného umístění)
O svěřený region se staral po vzoru svého otce velmi svědomitě. Je smutné, že
přišel o pravé oko při honu zbloudilým brokem jiného střelce. Od této doby zakrývá
postižené oko černá klapka. Do lesnictví zavádí nové metody při vysazování dřevin
i těžbě. Známé jsou tzv. Wundrovy řádky rozšířené mezi lesníky, vysazování stromů
do řádků. Propagoval smíšené lesy, vysazování jehličnanů i listnatých stromů
v revíru, rozdělení revíru na oddělení aj. Zasloužil se také o vybudování cesty
z Kvasic na Novou Dědinu a na Kostelny, k čemuž ho vedly i praktické důvody –
snadnějšího svoz vytěženého dříví. Stromy ho fascinovaly nejen z hlediska
přírodovědného, ale rovněž jako potenciální materiál (dřevo) potřebný pro lidský život
od kolébky až do hrobu.
V letošním roce si připomínáme 180. výročí příchodu Johanna Wundera na Novou
Dědinu.
Jeho další zálibou bylo ovocnářství, kterým se zabýval od svého mládí. Patřil mezi
propagátory výsadby a šlechtění ovocných stromů v regionu, a tak vznikala i jeho
přičiněním stromořadí lemující silnice a ulice, ale také ovocné školky a sady.
Hanácké vesnice do poloviny 19. století neoplývaly příliš ovocným stromovím. Jejich
výsadba a zakládání ovocných školek se zvýšila až působením a propagací
Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické, která vznikla v roce 1861 a Johann
Wunder patřil mezi její zakladatele a aktivisty. V letech 1864–1876 byl jmenován
členem výboru s pověřením řízení odboru včelařství a zahradnictví. V roce 1866
spolek vydal svým nákladem několikastránkové pojednání proslulého ovocnáře
a revírníka Jana Wundera pod názvem „Stručné pojednání o sázení a pěstování
ovocných stromů podle cest a silnic“ Na podzim v roce 1874 byla za 500 zlatých na
Nové Dědině zakoupena od Emanuela Proskowtze st. štěpnice. Pro region bylo
získáno 1315 kusů hrušek, 6288 jabloní, 822 třešní, 1660 ořešáků, 295 jedlých
kaštanů, 550 moruší a přes dva tisíce pláňat. Stromky pak byly rozdány do okolních
obcí. Rovinná Haná začínala být stále více protkávána a zkrášlena ovocnými
zahradami, sady a stromořadími při polních cestách a hlavních silnicích
a vysázenými ovocnými stromy před domy. Také byl zahájen pokus o pěstování
bource morušového s následnou výrobou hedvábí za účelem ekonomického rozvoje
Hané, do kterého se zapojil i Johann Wunder s pokusem o chov bource morušového
s následným zavedením výroby hedvábí. Jeden ze stromů morušovníku stál na
dvorku staré školy v Kvasicích ještě v padesátých letech minulého století. Je docela
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pravděpodobné, že pochází z doby, o níž je pojednáváno a byl zde zasazen
v souvislosti na místo, kde stával dům č. 12, kde se Johann Wunder narodil. Nová
Dědina, Sulimov, Bělov, Vrbka, Kvasice, Trávník, Karolín se staly proslulé
pěstováním ovocných stromů zvláště pak třešní, které se v poslední třetině 19. století
expedovaly do Vídně a staly se výhodným artiklem regionu. Ovocnářství vyžadovalo
nejen dobré klimatické podmínky, ale také ochranu proti škůdcům, které ovocné
stromy napadaly. I tímto problémem se J. Wunder zabýval. Neprosazoval však ničení
pomocí chemických přípravků, ale především přírodní cestou – ochranou
a rozmnožením ptactva Nechal si zhotovit u hrnčíře umělá hnízda, která rozvěšoval
v sadech. Vandalství člověka nemohl pochopit a odsuzoval osobně i veřejně, ale
nevyhnulo se ani jemu osobně.
Stejně významný byl i jeho přínos ve včelařství. Včely byly jeho dalším velkým
koníčkem. Ne nadarmo měl přívlastek Otec včel. Nemohl pochopit, že se našel
někdo, kdo byl schopen včely zákeřně hubit, jak nasvědčuje příběh uvedený v mé
knize Crescas labore, kdy si stěžuje svému příteli a kolegovi Emanuelovi
Proskowetzovi st., kterému mimo jiné zachránil při požáru na Nové Dědině život, že
mu někdo zapálil 40 úlů se včelami. Byl jedním z prvních členů včelařského spolku
na Moravě a Slezsku se sídlem v Brně, založen v roce 1859. Byl odběratelem
a dopisovatel do časopisu Včela brněnská, založeného v roce 1867. Používal jako
jeden z prvních pohyblivé rámky. Míra jeho rámků (24x13 cm) byla rozšířena po celé
rakouské říši. V roce 1840 zhotovil moderní, rozebíratelný úl se snadnější obsluhou,
který se stal později modelem pro návrh moravského stojanu. Jeho další vynález
bylo razidlo na vytlačování základu včelích buněk do vosku, jako předlohu pro stavbu
včelích buněk. Vynález byl vystavován v roce 1850 na výstavě v Brně a dosud je
používán. Wundrovy včelíny vytlačovaly špalkové úly a jeho včelín i zahradu na Nové
Dědině navštívila celá řada zájemců a obdivovatelů, mezi nimiž byl i tehdejší
rakouský ministr zemědělství Alfred Potocki. Stejný úspěch měly jeho exponáty na
výstavě v roce 1865 v Kroměříži, kterou podpořil i finančně. V roce 1892 získal
stříbrnou medaili Moravské společnosti. Za zásluhy, obětavost a věrnost ve službě
obdržel v roce 1868 zlatý Záslužný kříž od samotného císaře habsburské monarchie.
Povolání lesníka a rodina, ušlechtilé záliby (pomologie, včelařství a rybaření) ho
zcela pohltily a naplňovaly, ale zároveň vytvářely a odrážely se v jeho charakteru. Byl
čestný, zodpovědný, svědomitý, obětavý, laskavý, s vrozenou pokorou a skromností,
avšak nesmiřitelný k necitelným zásahům člověka k přírodě. V roce 1864 se stal
spoluzakladatelem čtenářského spolku na Nové Dědině.
Johann Wunder zemřel 7. července 1889 na Nové Dědině (tehdejší Nové Vsi) a byl
pochován do hrobu na kvasickém hřbitově, kde už odpočívala jeho první žena. Ta
zemřela v mladém věku a zanechala mu tři děti, o čemž svědčí i náhrobek psaný
v německém jazyce, Oženil se sice po druhé, ale v manželství již další děti nepřibyly.
V jeho osobním životě ho provází smutné události, s nimiž se těžko smiřuje, ale musí
je přijmout. Vedle předčasného úmrtí své matky, otce a dvou sourozenců (France
nar. 1818 a Josefy nar. 1820, kteří zemřeli v dětském věku) je to smrt jeho ženy
v jejích 32 letech a nejmladšího tříletého syna, který zemřel v roce 1845. Je
pozoruhodné, jak v rodinných vztazích částečně kopíroval svého otce. Maminka
zemřela ve 30 letech. Otec se znovu oženil s mladou ženou a dětem z prvního
manželství přibyly další tři.
Přestože jeho hrob dnes není na původním místě, byl přesunut z důvodu vybudování
nově zřízeného urnového háje, jsem vděčna, Obci Kvasice, že ho neodstranila, ale
opravila. I přes špatně čitelný nápis německého písma jsem se snažila o volný
překlad na náhrobku, který jsem uvedla již v knize Navlékání korálků a dnes jej
upřesňuji:
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Zde moje milé děti!
Emile, Marie a Bertholde,
pod náhrobkem leží vaše předčasně zemřelá matka
Antonie Wunder, mladá revírní,
je zde pochována,
rozená Kolding 4. Ledna 1811 ve Zdounkách,
provdaná 12. ledna 1838 v Kvasicích.
Zemřela v březnu 1843 na Nové Dědině.
Vzpomínáme v Kristu stále na Vás,
přeskvostná, nejmilejší a nejstarostlivější maminko.
Bůh buď milostivý
Vaší duši a dej jí věčné odpočinutí.
V hloubi mého zuboženého srdce
budeš stále se mnou.
Jedině co v něm zůstává,
je vaše spanilá tvář a hluboká bolest.
Jméno:

Johannn Albert Josef Wunder
* 8. 4. 1811 Kvasice
† 20. 7. 1889 Nová Dědina
Otec: Jan Wunder (1781–1827)
Matka: Františka roz. Symon (1792–1822)
Sourozenci: Josef *1813, Marie * 1814, Leopold *1816, Franz *1818, Josefa *1820.
Po smrti matky se otec oženil v roce 1823, ve zralém věku, s osmnáctiletou ženou a
dalšími sourozenci byli: Adolf *1823, Franz *1825, Antonie *1826.
Manželka: Antonie roz. Koldinská 1811–1838
Děti: Emill 1839, Marie 1840, Berthold 1842, zemřel v r. 1845.
Druhá žena: Josefa Řemenovská 1812-1891, dcera mlynáře v Kvasicích
Roman Polášek

Včelaři ZO ČSV Napajedla
Včelařský kroužek mládeže pokračuje ve své činnosti i v roce 2017 – 2018.
Včelařský kroužek mládeže v Napajedlích zahájil 15. 9. 2017 další školní rok.
Zájemci o činnost ve včelařském kroužku se sešli na 1. ZŠ Napajedla. V současné
době je přihlášeno do kroužku 18 dětí z okolních obcí i samotných Napajedel.
Na pravidelných schůzkách děti získávají znalosti o životě včel a manuelní zručnost.

sázení stromků a malin
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Pro drobný užitečný hmyz vyrábíme "Hmyzí hotel", pro zábavu dětí jsme vyrobili
draky, ale bohužel nám počasí nedovolilo první prolet těchto příšer. Naší hlavní
činností však je péče o 5 včelstev na spolkovém včelíně. V podzimních dnech je
nutno zajistit včelkám vše na zimu a ošetřit včelstva proti nemocem. Tuto činnost se
děti naučí. V praxi čistí podložky, připravily nové nádstavky, uložily a ošetřily
uskladněné souše. Pro včelky jsme vysadili čtyři nové stromky, sazenice malin a růží.
Děti už se těší na malinovou úrodu. V předvánočním čase vyrábíme svíčky ze
včelího vosku, upečeme medové perníky. Některé produkty nabídneme na
vánočních trzích, utržené penízky zase použijeme pro naši činnost. Děti se tímto učí
hospodařit se včelími produkty a také poznávají, co úsilí musí vynaložit k získání
drobné odměny.

prodej včelích produktů na rozsvěcování vánočního stromu Napajedla 30. 11. 2017
Od začátku nového roku se budeme připravovat na soutěž mladých včelaříků "Zlatá
včela". Oblastní kolo této soutěže se uskuteční v měsíci dubnu tentokrát v Uh.
Hradišti. Nezapomeneme i na naše včelky. Vše připravíme pro jarní rozvoj včelstev
a už se budeme těšit na výsledek naší práce. První včelí med však děti ochutnají až
v měsíci květnu.
V červnu pak připraví pro spolužáky "Den včely", pozvou děti ze základních škol
a mateřských školek. Děti se dozví spoustu zajímavostí ze života včel a ochutnají
pravý včelí med přímo z plástu.
Ladislav Žaludek, předseda ZOČSV Napajedla
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POZVÁNKA
Základní škola Kvasice zve všechny na
slavnostní rozloučení s rokem 2017,
které se koná ve čtvrtek 21. 12. v 16:30
před základní školou.
Součástí programu bude hudební
vystoupení žáků ZŠ Kvasice a žáků ZUŠ
Otrokovice a završením celého večera
bude ohňostroj.
Všichni jsou srdečně zváni!

Sport
TJ Nová Dědina informuje
Česká unie sportu, z. s., (ČUS) je největší střešní sportovní organizací v ČR. Dnešní
podoba ČUS byla potvrzena valnou hromadou ČUS 27. dubna 2013, kdy byla
dokončena transformace spolku a změněn název z původního ČSTV (Český svaz
tělesné výchovy) na ČUS. Stalo se tak, protože mj. organizace neměla kromě
podobného názvu a stejně znějící zkratky nic společného s bývalým ČSTV
(Československý svaz tělesné výchovy) spravujícím direktivně československou
tělovýchovu do roku 1989. Název ČSTV neodpovídal ani obsahu činnost, ani tradici
a historické kontinuitě, k níž se ČUS hlásí. V ČUS je dobrovolně sdruženo 74
sportovních svazů s celostátní působností a 7 400 sportovních klubů
a tělovýchovných jednot s celkovým počtem 1 001 732 členů (k 1. 3. 2017).
Posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní činnosti, která
se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech,
tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.
Historická kontinuita ČUS sahá až do 19. století. V květnu 1897 bylo pod názvem
Česká atletická amatérská unie (ČAAU), („atletický“ bylo tehdy synonymem
„sportovní“) založeno ústředí českého sportu. V roce 1908 byla ustavena Česká
sportovní rada jako koordinační orgán jednotlivých organizací českého sportu pro
jeho reprezentaci v Rakousku-Uhersku a v zahraničí. V prosinci 1918 byla jako
reprezentant českého sportu založena Česká sportovní obec, od roku 1919
přejmenovaná na Československou sportovní obec (ČSO), která zastupovala zájmy
sportovních svazů. Z věcného i právně organizačního hlediska, náplní činnosti
a organizační strukturou současná Česká unie sportu navazuje na tuto organizaci.
Na práci ČSO navázal Československý všesportovní výbor (ČSVV) založený
11. března 1928. Až v březnu 1957 se ustavila nová tělovýchovná organizace,
Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), který byl zároveň „jednotnou
a jedinou“ dobrovolnou organizací sdružujících sportovní subjekty v tehdejším
Československu a zároveň plnil úlohu orgánu státní správy - ministerstva sportu.
Toto „socialistické“ ČSTV prakticky zaniklo koncem r. 1989, definitivně pak zákonem
k 1. 6. 1990. Mezi tím vzniklo na jaře 1990 občanské sdružení sportovních organizací
se stejným názvem (resp. zkratkou ČSTV). Tento spolek byl zaregistrován v registru
spolků 4. července 1990. Jeho základní smysl, poslání a struktura byly velmi
podobné dnešnímu modelu ČUS. 27. dubna 2013 byl ČSTV přejmenován
a transformován na Českou unii sportu (ČUS).
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I naše TJ Nová Dědina je organizací, která je zastřešena „ČUS“, máme svoje
stanovy, které byly schváleny brněnským Státním soudem pro registraci organizací
a splňujeme všechny povinnosti tělovýchovných organizací.
Věřím, že i nadále se nám podaří TJ v činnosti udržet a možná i vylepšit.
Nohejbalový klub ať je nám příkladem.
Předseda TJ Nová dědina z. s. připomíná, že stále ještě někteří členové TJ nemají
zaplaceny příspěvky na rok 2017.
Můžou se kdykoliv přihlásit i noví členové.
Nejbližší připravovanou akcí TJ Nová Dědina je tradiční vánoční šachový turnaj.
Proběhne nejspíše 29. prosince. Přesný termín i čas zahájení bude ještě upřesněn.
Na závěr chceme všem členům, spoluobčanům i čtenářům zpravodaje popřát hezké
prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů v roce 2018.
Vavřík Petr, senior, předseda TJ

Ohlédnutí za létem
V tomto článku chci jen krátce připomenout další dvě akce, které náš sbor v létě
pořádal. Bylo to letní kino a cyklovýlet do Kovo-ZOO do Starého Města u Uherského
Hradiště.

Letní kino se konalo poslední srpnový víkend. V pátek se promítala pohádka „Ať žijí
duchové“ a filmová klasika „Pelíšky“. V sobotu to pak byla pohádka Na vlásku
a Teorie tygra pro dospělé.
Cyklovýlet do Kovo-ZOO jsme pořádali 19.8. Sraz všech účastníků byl na hasičském
hřišti, dále se pokračovalo na Otrokovice a po cyklostezce kolem Baťového kanálu až
do Starého Města.
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Martin Láník

Fotbalový turnaj 2017
Letošní fotbalový turnaj se konal až 7. 10. jelikož pořadatelé měli celé září i konec
srpna již nabitý důležitými akcemi. Počasí na turnaji naštěstí nijak moc nezlobilo
a tak se mohl namlsaný domácí fanoušek těšit na skvělé fotbalové výkony převážně
místních borců. Na jednotlivé zápasy dohlížel jako již každý rok rozhodčí pan Petr
Vavřík. Letos se zúčastnilo turnaje celkem 6 fotbalových týmů. Hrálo se systémem
každý s každým. Nakonec si nejlépe vedli kluci z Halenkovic a obhájili tak loňské
vítězství.
Výsledky turnaje:
FC
Balaton
FC Balaton
Sulimov mix
FC Střelci
FC Frodo proud
Halenkovice
Hasiči N.D.

2:0
1:1
1:0
3:2
1:0

Sulimov
mix

FC
Střelci

FC
Frodo
proud

Halenkovice

Hasiči
N.D.

Body

Umístění

0:2

1:1
0:1

0:1
2:0
3:1

2:3
0:2
0:3
0:3

0:1
1:0
2:3
0:3
5:2

1b
9b
7b
3b
15b
9b

6.
2.
4.
5.
1.
3.

1:0
0:2
2:0
0:1

1:3
3:0
3:2

3:0
3:0
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2:5
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Martin Láník

Drakiáda 2017
Dne 14. 10. se stalo hasičské hřiště dějištěm naší tradiční drakiády. I přesto, že
bezvětří pouštění draků nepřálo, nic nebránilo dětem a jejich rodičům či prarodičům
se přijít pobavit.
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Dětem počasí na radosti nic neubíralo, proběhly se na čerstvém vzduchu, pohrály si
s ostatními, opekly si špekáčky a za účast dostaly sladkou odměnu.

Terezie Zapletalová
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Uzlovací soutěž 25. 11. 2017
Tímto článkem bych chtěl krátce shrnout další ročník uzlovací soutěže mladých
hasičů, kterou náš sbor pořádá již 9. rokem. Soutěž se konala v sobotu 25. 11. od
10:00 na místní sokolovně. Již od 9:00 se začaly sjíždět první sbory, aby si děti ještě
mohli vyzkoušet naše lana, se kterými se uzluje, jelikož na každé soutěži jsou lana
trochu jiná. Před 10. hodinou proběhla krátká porada vedoucích MH a ihned se
začalo se soutěžením. Nejdříve na řadu přišly týmy mladších žáků, kterých se letos
zúčastnilo 17. Tady stojí za zmínku premiérová návštěva sboru z Hodonína.
V kategorii starších žáků to bylo pak týmů 15.
Nejlepší uvádím v tabulce níže:
Mladší žáci
Startovní
číslo

SDH

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ ČAS [s]

CELKOVÉ POŘADÍ

7

Pohořelice A

33,31

0

33,31

1

6

Spytihněv

40,43

0

40,43

2

2

Bělov

52,87

0

52,87

3

Starší žáci
Startovní
číslo

SDH

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ ČAS [s]

CELKOVÉ POŘADÍ

9

Pohořelice A

27,40

0

27,40

1

15

Kvasice

30,57

0

30,57

2

8

Spytihněv A

37,23

0

37,23

3

Pro všechny účastníky i diváky byly nachystány po celém sále i přísálí stoly a pivní
sety, kde hlavně soutěžní týmy trávili čas, kdy nezávodili a zkracovali si ho hraním
různých her či malováním. Protože doba kdy mají soutěžní týmy odzávoděno patří
zápolení mezi jednotlivci. Jako u družstev šli nejprve na řadu mladší žáci, těch bylo
letos 79 a poté starší žáci, těch bylo 67. Na závěr celou soutěž uzavřel souboj
uzlování mezi vedoucími MH. Těch se zúčastnilo 19. V tabulce uvádím 5 nejlepších
z každé kategorie a 3 nejlepší vedoucí.
MLADŠÍ JEDNOTLIVCI
Startovní
číslo

JEDNOTLIVCI MLADŠÍ
(SDH)

SDH

ČAS
[s]

TRESTNÉ VÝSLEDNÝ CELKOVÉ
VTEŘINY ČAS [s]
POŘADÍ

71

Bilavčíková Barbora

Kvasice

24,83

0

24,83

1

19

Fleischmannová Adéla

Malenovice 25,66

0

25,66

2

52

Michal Adam

Pohořelice

27,90

0

27,90

3

35

Čechová Kateřina

Spytihněv

29,60

0

29,60

4

17

Dvouletá Adélka

N. Dědina

29,69

0

29,69

5
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STARŠÍ JEDNOTLIVCI
Start.
číslo

JEDNOTLIVCI
STARŠÍ (SDH)

SDH

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ
ČAS [s]

CELKOVÉ
POŘADÍ

38

Stoklasová Karolína Pohořelice

20,86

0

20,86

1

5

Vavřík Jan

N. Dědina

21,24

0

21,24

2

34

Říhová Nikola

Pohořelice

21,96

0

21,96

3

61

Kubíčková
Dominika

Kvasice

22,17

0

22,17

4

31

Mrlík Adam

Spytihněv

22,71

0

22,71

5

ČAS [s]

TRESTNÉ
VTEŘINY

VÝSLEDNÝ
ČAS [s]

CELKOVÉ
POŘADÍ

VEDOUCÍ
Start.
číslo

VEDOUCÍ (SDH)

SDH

17

Václav Matějka

Lipová

18,63

0

18,63

1

5

Beníčková Veronika

Malenovice

22,13

0

22,13

2

19

Chmelař Josef

N. Dědina

22,13

0

22,13

3

Ostatní MH z našeho sboru se umístili takto:
Starší žáci
3

Kovařík Patrik

N. Dědina

25,94

0

25,94

10

9

Halaška Josef

N. Dědina

28,16

0

28,16

16

Mladší žáci
11

Vlčková Klárka

N. Dědina

29,93

0

29,93

6

13

Kovařík Milan

N. Dědina

32,26

0

32,26

8

5

Dědek Petr

N. Dědina

35,25

0

35,25

12

9

Fialová Daniela

N. Dědina

35,87

0

35,87

14

3

Korytářová Adélka

N. Dědina

36,95

0

36,95

15

1

Korytář Rudolf

N. Dědina

45,47

0

45,47

23

79

Polášek Patrik

N. Dědina

46,12

0

46,12

25

15

Dvouletý Jakub

N. Dědina

35,24

15

50,24

32

7

Dědková Kačka

N. Dědina

48,42

30

78,42

58
Martin Láník
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Plán akcí SDH Nová Dědina na rok 2018
6. ledna

Výroční valná hromada SDH

10. února

Ostatky

10. března

Hasičský ples

30. dubna

Stavění máje

2. června

Kácení máje, dětský den

30. června

Hasičské závody PHL

1. července

Závody mladých hasičů

srpen

Letní kino

září

Fotbalový turnaj

říjen

Drakiáda

24. listopadu

Uzlovací soutěž mladých hasičů

8. prosince

Mikulášský průvod

22. prosince

Živý betlém

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Sportovní servis ze základní školy
Zářijové závody v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem představují zahájení
sportovní sezóny žactva na II. stupni. Také v letošním roce jsme na biatlonový areál
Bedlina, kde se soutěž konala, vyslali početné zastoupení. Nejlepšího výsledku
v soutěži družstev jsme se dočkali v kategorii mladších dívek (Bára Chybová,
Karolína Škrabalová, Tereza Škrabalová všechny 7. ročník, Hedvika Bláhová,
Zuzana Horsáková a Eliška Šišková všechny 6.). Děvčata se umístila na 4. místě
mezi 8 celky. Mezi jednotlivci dosáhl nejhodnotnějšího výsledku Petr Pecina (9.),
který zopakoval skvělé 2. místo z loňského roku. Velmi příjemným překvapením bylo
další medailové umístění Tomáše Stránského (7.A). Ten si v kategorii mladších žáků
doběhl pro 3. příčku. Mezi děvčaty se nejvíce dařilo Báře Chybové (7.B) a Zuzaně
Horsákové (6.), které obsadily 8. respektive 12. místo.
Výraznějším kolektivním úspěchem, byl říjnový bronz z okresního finále
v minikopané (hraje se na polovinu fotbalového hřiště v počtu brankář a 6 hráčů)
hochů v Kroměříži. Cestou k medailím dokázali naši žáci přehrát ZŠ Albertova
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Kroměříž (Zachar) 5:0 (branky vstřelili Miroslav Samohýl, Jaroslav Šiška, Adam
Kochaníček 2, Petr Pecina), remizovali se 3. ZŠ Holešov 1:1 (A. Kochaníček),
porazili ZŠ U Sýpek Kroměříž 11:3 (J. Šiška 2, Josef Pecina, Martin Berka 2, Šimon
Němeček 2, P. Pecina 3, M. Samohýl). V semifinále podlehli ZŠ Slovanu Kroměříž
1:4 (J. Pecina) a v utkání o 3. místo tentokrát přehráli soupeře ze skupiny 3. ZŠ
Holešov 4:2 (P. Pecina 2, J. Šiška, Š. Němeček). Na úspěšném vystoupení týmu se
ještě podíleli Jan Oblouk (brankář, 9.třída), Vojtěch Knoll (7.A), Michal Kahaja (7.B)
a Ondřej Malenovský (9.).
Svých úvodních fotbalových turnajů se zúčastnili rovněž mladší hoši v rámci školské
futsalové ligy a děvčata při turnaji v minikopané. Chlapci na turnaji v Uherském
Hradišti drželi ještě minutu před koncem posledního zápasu proti ZŠ a MŠ Zlín
postupovou remízu, ale konec jim bohužel nevyšel. Jediným střelcem v našich
barvách byl Michal Kahaja. Ani děvčatům se jejich vystoupení v Kroměříži nepovedlo
podle představ. Ze čtyř zápasů zvítězily jen jednou a to na medailové příčky
nestačilo. Jedinou hráčkou zapsanou ve střeleckých statistikách byla Lucie Kučerová
(8.), která v turnaji skórovala dvakrát.
Největší radosti na sportovním poli jsme se dočkali v polovině listopadu. Výběr hochů
z druhého stupně sehrál velmi úspěšný turnaj v okresním finále v halové kopané
v Morkovicích. S přehledem zvládl svou skupinu, kde porazil ZŠ Koryčany 3:0
(P. Pecina 2, poslední gól byl vlastní), 3. ZŠ Holešov 2:0 (J. Šiška, P. Pecina) a ZŠ
Oskol Kroměříž 5:2 (J. Šiška 2, A. Kochaníček, P. Pecina 2). V semifinále přehrál
Gymnázium Kroměříž 2:0 (P. Pecina, A. Kochaníček) a až ve finálovém zápase padl
s velkým favoritem ze ZŠ Slovan Kroměříž 1:3 (M. Samohýl). V týmu, který si za své
účinkování vybojoval stříbrné medaile ještě hráli Jan Oblouk (brankář, 9.), Šimon
Němeček (8.), Martin Berka a Michal Kahaja (oba 7.B).

Stříbrný tým z turnaje v Morkovicích:
Horní řada: Martin Berka, Jaroslav Šiška, Šimon Němeček, Michal Kahaja.
Prostřední řada: Adam Kochaníček, Petr Pecina, Miroslav Samohýl.
Na zemi: Jan Oblouk
Mgr. Jiří Machovský
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120 let od založení Mariánsko-Alžbětinského spolku
Letos 18. září uplynulo 120 let od založení Mariánsko-Alžbětinského spolku.
Zakladatelkou byla Marie von Thun v roce 1897 a zároveň byla do roku 1920 jeho
předsedkyní. Vystřídala ji paní Amalie Proskowetz Zaměření spolku bylo především
charitativní, pomoc chudým rodinám, sirotkům, seniorům a nemocným osobám.
Sponzoři byli především příslušníci z rodu Thun-Hohenstein a rodina Proskowetzova,
kteří spolek zachránili před finančním úpadkem v době první světové války. Dle
možností přispívali i další členové spolku a farníci prostřednictvím pokladničky sv.
Antonína vyhrazené pro tento účel v kostele a sbírkami. Počátkem první světové
války v roce 1914 byla zřízena ozdravovna v domě č. 36 pro raněné vojáky
a rekonvalescenty. Spolek rozšířil svou působnost na osvětu a kulturní akce, jeho
působení bylo během druhé světové války zastaveno. Dodnes se zachovala
protokolní kniha Mariánsko-Alžbětinského spolku. Poslední zápis je v ní z 15. ledna
1941. Pro zajímavost cituji vybrané texty z některých zápisů a vzhledem k blížícím se
Vánocům o poskytování vánoční nadílky.
V roce 1940 podporuje Mariánsko-Alžbětinský spolek celkem 21 chudých
a potřebných. Dává se většinou obyčejná podpora 2x chléb a 4x mléko. Dětem
a nemocným se přidává krupice a rýže a ve výjimečných případech i maso. Dává se
též nějakou dubu cukr, půl kila na osobu, dětem 1 kg. Vánoční nadílka obsahovala
vánočku a půl kila masa. V roce 1939 obohatil vánoční nadílku pan mlynář Tomášek,
20 kg mouky. Tak bylo rozhodnuto poskytnout vánoční nadílku i těm, kteří nebyli
zahrnuti do pravidelné podpory, a to na osobu půl kila masa a sádla, 2 kg mouky
a vánočku. Kde jsou děti 1 kg masa a sádla, 2 vánočky a 2 kg mouky. V roce 1921
byly na Vánoce zakoupeny všem podporovaným spolkem papuče a obdrželi po
1 metráku uhlí, které nabídl spolku p. Wiedermann za výhodnou cenu, ale
i s kamením. Paní předsedkyně nechala ušít pro chudé košile.
Ze zápisu z roku 1933 – obec Kvasice daruje chudým 12 kg žita, které bylo původně
pro nezaměstnané. Zároveň se navrhuje, aby obilí bylo u p. Morkese upraženo,
rozděleno do sáčků a rozdáno chudým jako kávová náhražka. Pan Morkes upražil
žito bezplatně a daroval i sáčky.
Z deníku paní Anny Chmelinové povoláním učitelky:- V Kvasicích byl založen na
podporu chudiny spolek Alžbětinek, jeho členky vyhledávaly nejchudší lidi v obci
a udílely jim podporu, především v podobě poživatin, obnošeného šatstva apod.
O Vánocích pořádaly Alžbětinky ve spolupráci se školou vánoční nadílku v sále
panské hospody. Všechny školní děti obdržely sáček cukroví a vánočku. V sáčku byl
i pomeranč, násadka a několik špiček do pera. Chodily jsme si pro sáček v řadě
podle seznamu pana řídícího, hlasitě poděkovaly a políbily komtese, která sáčky
rozdávala ruku. Pro vybrané velmi chudé děti byly pod vánočním stromkem balíčky
šatstva a bot, šály a čepice. Ty pletly členky spolku na společných schůzkách, šaty
a oblečky pro děti šily místní švadleny z materiálu darovaného ze zámku. A tak ve
třídě polovina dětí po Vánocích chodila stejně oblečena. Děvčata mimo barchetových
šatiček dostávala i barevné zástěrky. Mně se ty zástěrky moc líbily a každé Vánoce
jsem toužila dostat také takovou, i když jsem doma měla řadu krásných listových
zástěrek s plisovanými volánky, které mi tatínek dovážel z Vídně. (Ze vzpomínek na
Kvasice, dětství a mládí, 1903-1919).
Činnost Mariánsko-Alžbětinského společenství v Kvasicích byla obnovena v roce
2013 s charitativním a duchovně vzdělávacím aspektem. Mezi vzácné hosty, kteří
společenství navštívili a přednášející patří starosta Obce Kvasice Lubomír Musil,
Mgr. Lubomír Pliska, Mgr. Barbara Plisková, Th. Dr. Martin Chadima Th. D.,
ing. Pavel Jajtner, přednášející z vlastních řad jsou především Mg. Anna Zlámalová,
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Marie Šuterová, Václav Dosoudil. Vedle duchovního zaměření se jedná o témata z
historie včetně významných osobností a cestopisná.
Pohodu u svátečně prostřeného stolu plného dobrot, radost z dárků, krásné zážitky
a požehnaný nový rok přeje
Květa Koutňáková

Bohoslužby o Vánocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích
24.12. Půlnoční mše sv.
25.12. Narození Páně Odpoledne Varhanní koncert Anny Šebestíkové
26.12. Svátek Sv. Štěpána
30.12. Vánoční besídka dětské scholičky
31.12. Mše sv. na poděkování za uplynulý rok
1.1. 2018 Novoroční mše sv.

22:30 hod.
mše sv. 7:45 hod.,
17:30 hod.
mše sv. 7:45 hod.
16:30 hod.
15:00 hod.
7:45 hod.

Mgr. Marek Franciszek Jarosz

Bohoslužby v Husově sboru o vánočních svátcích 2017
24.12. Štědrý den
25.12. Boží hod vánoční
26.12. Štěpán
31.12. Rozloučení se starým rokem
1. 1. 2018 Nový rok

20:30 hod.
8:00 hod.
Bohoslužby nejsou
8:00 hod.
Bohoslužby nejsou

Vánoční čas je časem pokoje a ztišení. Proto našim nepokojným srdcím a nám všem
přeji, abychom jsme se na chvíli a pro ten čas zastavili, prožili jej a uvěřili v Zázrak
Boží. Nechť pak naše starosti roztají a v radosti prožijeme tento čas.
Mgr. Lubomír Pliska – farář CČSH v Kvasicích

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. 2018.
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SDH NOVÁ DĚDINA pořádá

ŽIVÝ BETLÉM
V pátek 22. 12. 2017 v 17 hod.

Dobrovolné vstupné bude určeno na dobročinné účely.
Srdečně zveme na předvánoční setkání se spoluobčany.
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Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina zve na
následující události:

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
se skupinou EXPO & PENSION
26. 12. 2017
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
VVH se uskuteční 6. 1. 2018 od 16 hod.
ve sklepě místní sokolovny.
Prosíme členy SDH, aby se sebou přinesli průkazky a zaplatili
členské poplatky ve výši 100 Kč za člena.

HASIČSKÝ PLES
10. 3. 2018
Podrobnější informace budou později upřesněny na
plakátech, sociálních sítích a místním rozhlasem.
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