OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2017

Krásné podzimní dny
Vám všem přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina

Úvod
Vážení spoluobčané,
podzim je už v plném proudu, konečně přišla tolik očekávaná vláha a s ní začaly po
dlouhé době růst houby. Děti už dávno sedí ve školních lavicích, a nám všem začíná
doba úklidu na zahrádkách a příprava na zimní období. Velkou událostí podzimu jsou
ovšem i volby do Parlamentu České republiky, které se konají již 20. a 21. října 2017.
A i když jsou voliči často znechuceni politikou a chováním politiků a myslí si, že
politici dbají jen na svůj osobní prospěch, jsem přesvědčen, že jenom náš hlas může
rozhodnout o naší blízké budoucnosti. Chtěl bych apelovat hlavně na naši mladou
generaci, aby jim nebyly volby lhostejné a voleb se zúčastnili. A dřív, než půjdeme k
volbám, tak mi dovolte, seznámit Vás v dalším čísle Obecního zpravodaje o činnosti
obecního zastupitelstva, a i dalších událostech nejenom v naší obci.
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
V červenci a v srpnu obecní zastupitelstvo nezasedalo, sešlo se jenom v srpnu na
pracovní poradě, aby projednalo čtyři námitky k nově zpracovávanému Územnímu
plánu obce. Námitky byly uplatněny při veřejném projednání ÚP, které proběhlo dne
2. srpna a týkaly se ve dvou případech změny z plochy individuálního bydlení na
plochy smíšeného bydlení. Dále změny využití pozemkové parcely 210/10 k výrobě
ekologicky čistých plynů z obnovitelného zdroje (vody), za pomocí energie ze
slunečního záření a v jednom případě změny trasy přípojky kanalizace. Námitky byly
zapracovány do ÚP a opakované veřejné projednání ÚP proběhne dne 8. listopadu
2017 v 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Nové Dědině.

Zasedání OZ září 2017
V měsíci září schválilo ZO rozpočtové opatření č. 4, které se týkalo navýšení
prostředků na rekonstrukci střechy sokolovny, dále nákladů na zpracování průkazu
energetické náročnosti budovy obecního úřadu a prodejny potravin včetně hospody
a příspěvku na dotované pracovní místo.
ZO dále schválilo smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro provádění
stavby na akci: „Kanalizace a ČOV Nová Dědina“, mezi obcí Nová Dědina a ENVI
Agentura Trunda s.r.o. v ceně 369.050,- Kč.
ZO také schválilo odkoupení pozemků v k. ú. Nová Dědina pro plánovanou čistírnu
odpadních vod na „Podkopci“. Jedná se o čtyři pozemky o celkové výměře1340 m2
za celkovou částku 33.500,- Kč.
ZO projednalo a schválilo „Dohodu obcí o změně katastrální hranice mezi obcí Nová
Dědina a obcí Kvasice“. Tato změna se týká hranice u bývalé skládky Lochy, kterou
spravuje obec Kvasice a část skládky se nachází v katastru naší obce. Protože ve
Kvasicích probíhají komplexní pozemkové úpravy, byla dohodnuta změna průběhu
této hranice.
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace pro MŠ v Nové Dědině ve výši 36.000,-Kč,
poskytovatelem dotace je Zlínský kraj. Dotace slouží k vybudování přírodní zahrady
v mateřské škole.

Zasedání OZ říjen 2017
Hlavním bodem říjnového zasedání bylo schválení přijetí dotace z Ministerstva
zemědělství z programu 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
a to na obnovu dřevěného kříže Nová Dědina ve výši 65.443,- Kč. Minimální zdroje
obce jsou vyčísleny na 28.047,- Kč a celková částka je stanovena na 93.490,- Kč.
Momentálně probíhají jednání o výběru zhotovitele a podle vývoje počasí se
rozhodne, zda se obnova uskuteční ještě v letošním roce nebo až v roce
následujícím. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je
stanoveno ke dni 30. 9. 2018.
Dalším bodem zasedání bylo projednání návrhu smlouvy na pronájem obecní
hospody. Po tříměsíčním zkušebním provozu, rozhodlo zastupitelstvo uzavřít
smlouvu s provozovatelem jen do konce roku, abychom zjistili my i provozovatel, jaké
budou skutečné náklady na vytápění a elektřinu i v měsících, kdy pravděpodobně
nebudou takové tržby jako v létě. Po vyhodnocení nákladů se v příštím roce uzavře
smlouva nová.
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Informace
Diskuze k obecní hospodě
Obecní hospůdka byla slavnostně otevřena dne 4. července 2017. A ačkoliv byl
o otevření obecní hospůdky velký zájem, hned po týdnu provozu začaly první
problémy. Část občanů v blízkosti hospody si začala stěžovat na rušení nočního
klidu. A samozřejmě na obec, jako majitele budovy. Toto je ovšem problém téměř
všech hospod. Hlavně kvůli tomu, že provozovatelé si zažádají o povolení k užívání
venkovní předzahrádky (podle živnostenského zákona, není důvod provozovatelům
jim v tom bránit), a taky z důvodu přijetí tzv. protikuřáckého zákona, který vyhnal
kuřáky před hospody, kde se samozřejmě každý hlasitě baví. Kdo by měl první tuto
situaci řešit je samozřejmě provozovatel a taky byl na tento problém upozorněn.
Obecní zastupitelstvo by chtělo tuto situaci taky vyřešit ke spokojenosti všech
občanů, ale i sebelepší opatření, jak ze strany provozovatele, tak ze strany obce,
nezabrání tomu, že se někdo bude před hospodou hlasitě bavit a tím rušit ostatní
spoluobčany. Jakmile se venku ochladilo, tento problém sice ustal, ale začíná jiný
problém, a to jsou aktuální tržby v hospodě. Ty jsou podstatně nižší než v létě
a provozovatel zvažuje, jestli se mu dál vyplatí hospodu provozovat. Je pravda, že
jsme čekali, že o návštěvu hospody bude větší zájem, když tady tak pěkné a snad
i taky kvalitní zařízení dlouho chybělo. Ale nutit někoho, aby do hospody chodil,
samozřejmě nejde. Nicméně, znovu se musíme vrátit k petici za obecní hospodu,
kterou podepsalo na dvě stě občanů, a přáli si, aby se takové zařízení v obci za
nemalé náklady vybudovalo.
Je taky pravda, že provozovatel nemá s vedením pohostinství velké zkušenosti,
a proto bychom si přáli, aby měla i obec nějakou zpětnou vazbu a občané nám
sdělili, jak by si provozování hospůdky představovali, co by se mělo zlepšit apod.
K tomu nám slouží i obecní zpravodaj, popř. webové stránky obce, kde můžou
všichni občané vyjadřovat své názory, nejenom k provozování hospůdky.
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Pozn. U objemného odpadu je vidět, že po zprovoznění sběrného dvora v roce 2011,
začali všichni vyklízet domácnosti, a po prvním náporu se sběr objemného odpadu
ustálil kolem 30 až 35 tun ročně (kromě roku 2013).

Pozn. Pneumatiky jsou nejdražší odebíraná komodita ve sběrném dvoře (2200,- Kč
za tunu bez DPH). Víte, že Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné
povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru
pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že
se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být
viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez
vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat
konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat
bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Seznam míst zpětného odběru sestavil Odbor odpadů Ministerstva životního
prostředí na základě informací uvedených v ročních zprávách výrobců pneumatik za
rok 2015. V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného
odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného
odběru ze strany provozovatele místa, prosím kontaktujte pracovníka Odboru
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odpadů marek.livora@mzp.cz, nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České
inspekce životního prostředí.

Pozn. U stavebního odpadu je alarmující nárůst v roce 2015 a 2016 a tento trend
pokračuje i v letošním roce. Je potřeba připomenout, že je stále v platnosti Obecně
závazná vyhláška obce, která říká, že podle článku 7 - Nakládání se stavebním
odpadem:
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné:
a) objednat obecní kontejner, objednávky přijímá obecní úřad a na vlastní
náklady odpad odveze fyzická osoba.
b) fyzické osoby mohou bezplatně předat stavební odpad do sběrného dvora v
množství do 0,5 m3 měsíčně (asi patery kolečka nebo jeden autovozík), na
jedno číslo popisné. Toto množství nelze kumulovat.
Což znamená, že pokud někdo nevyváží stavební odpad třeba jedenáct měsíců,
nemůže ve dvanáctý měsíc zaplnit celý kontejner ve sběrném dvoře.
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Pozn. U biologicky rozložitelného odpadu je vidět, že v prvních letech se moc
neodkládal ve sběrném dvoře, a až po zavedení přistavování obecních kontejnerů
v roce 2016 do domácností a snad i lepší informovanosti občanů, se docílilo
odevzdávání tohoto odpadu do sběrného dvora. Z biologického odpadu získáváme
zpět kompost, který slouží k dalšímu využití jak pro obec, tak může sloužit dál i našim
spoluobčanům. Dalším přínosem je i významný pokles pálení tohoto odpadu v obci.

12
10
8
6
4
2
0
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pozn. U plastů vyčnívá rok 2014, taky je zde malý problém, co je vlastně
velkoobjemový, či jiný plast. I když se obsluha sběrného dvora snaží třídit tento
odpad, někdy nám ho svozová společnost neodebere jako plast, ale jako jinde
nezařazený odpad (za který ovšem nedostává obec zpětnou platbu). Některé plasty
se hold nedají zařadit jako zpětně odebíraný odpad.
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Pozn. Sklo se snažíme sbírat ve sběrném dvoře jako bílé, ale prakticky je to
nemožné uhlídat. I některé zdánlivě bílé sklo, třeba z domovních oken, je odebíráno
jako barevné. Tady je ovšem výhoda, že za sklo platí obec jen dopravu za vyvážení,
ne za uložení, protože sklo se dále využívá. V roce 2013 nebyl kontejner zcela
naplněn, tak se vyvezl až v roce následujícím.
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Pozn. Elektroodpad je komodita, za kterou obec získává zpětně platbu, dle množství
odevzdaného odpadu na obyvatele a koeficientu na počet obyvatel. Tato částka se
každý rok mění, nicméně jsou to pro obec částky celkem zajímavé. V roce 2012 byla
dokonce naše obec odměněna částkou 15.000,- Kč, v soutěži o „Keramickou
popelnici“. V roce 2016 se umístila naše obec na třetím místě v kraji v soutěži
o nejlepší sběr elektroodpadu. V roce 2011 se elektroodpad ze sběrného dvora ještě
nevyvážel. Celkem získala obec za zpětný odběr elektroodpadu za 5 let 33.483,-Kč.

Pozn. Papír se sbírá ve spolupráci s MŠ, protože za sběr pro mateřské školy dostává
obec víc peněz za kilogram odevzdaného papíru.
A na závěr je nutné ještě dodat, kolik doplácí obec ze svého rozpočtu na odpadové
hospodářství. V roce 2014 to bylo 90.955,- Kč, v roce 2015 - 126.362,- Kč a v roce
2016 - 138. 649,- Kč.

Kanalizace a ČOV v naší obci
V poslední době se množí dotazy, jak je to s připravovanou stavbou kanalizace
a čistírnou odpadních vod. Projekt kanalizace je vypracovaný a nyní probíhá řízení k
územnímu rozhodnutí. Probíhá taky další fáze zpracovávání projektu k provedení
vlastní stavby. Byl proveden geologický průzkum, jehož účelem bylo zhodnocení
podloží pro výstavbu ČOV a vykoupeny pozemky pro výstavbu ČOV.
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Pro územní rozhodnutí je ovšem potřeba i souhlas vlastníků pozemků, přes které
kanalizace povede. V nejbližších dnech proto budou oslovováni majitelé pozemků,
kterých se kanalizace týká a bude jim zasílána smlouva o realizaci stavby. Chtěli
bychom také požádat všechny, kterých se to týká, aby byli vstřícní a smlouvy co
nejdříve odsouhlasili a poslali zpět na obecní úřad. Jsme přesvědčeni, že vybudování
kanalizace je nejdůležitější stavbou v obci, bez které se nedá dál plánovat jiné
projekty, jako například opravu silnic a chodníků, parkovací plochy vozidel, výsadbu
zeleně, a taky připravovanou infrastrukturu k plánované výstavbě domů na
„Kostelíku“.
Projekty na stavbu kanalizace byly zpracovány už dříve, ale buď se změnila
legislativa k potřebnému získání dotace, nebo nebyly dořešené projekty na
odkanalizování sousedních obcí (Bělov, Žlutava).
Ve spolupráci se zpracovatelem projektu se obec snaží, co nejdříve požádat
o dotaci, protože zanedlouho skončí dotační období a z vlastních zdrojů by tuhle
stavbu obec nemohla nikdy zaplatit.
Příspěvky: Roman Polášek

Společenská kronika
Jubilanti: červenec – září 2017
ČERVENEC
Krčová Ludmila

19. července

80 let

SRPEN
Chocholatý František

9. srpna

50 let

ZÁŘÍ
Láníková Anna
Ševčíková Zdeňka

3. září
9. září

92 let
60 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Přírodní zahrada u mateřské školky
Práce na zahradě naší mateřské školky je vidět. Vrbový tunel hustě obrostl a již
dvakrát bylo potřeba jeho téměř metr dlouhé přírůstky zaplést do kostry, za tuto práci
velmi děkuji Erice Brázdilové a Veronice Sedláčkové, které se zaplétáním pomohly.
Tunel zesílil, zhoustl a poskytuje stín a relaxační prostor a zároveň umožní dětem
pozorování změn rostliny v průběhu ročních dob. Tunel by nám nepřežil suché léto
nebýt dostatečné zálivky. Při stavbě byla k rostlinám položena kapková závlaha,
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účinný a ekonomický způsob zalévání rostlin, který ušetří vodu a čas, navíc efektivně
zalévá přímo ke kořenům a vsakuje se do hloubky. To bylo potřeba, neboť vrbové
pruty byly zasazeny do 70 cm hlubokých vrtů a potřebovaly hodně vody, aby dobře
zakořenily.

Pro záchyt dešťovky byl na zahradě umístěn nezávadný IBC kontejner na pitnou
vodu. Nádoba byla vypodložena několika plastovými paletami, aby voda
samospádem dotekla kapkovou hadicí po celé délce tunelu. Pan Vavřín Bocheza
kontejner opatřil výpustnými ventily, jak kohoutkem k napouštění vody do konve, tak
přípojkou k hadici. Výklopný odvaďěč vody z okapu, který nám jímku plní, zapojil
Jirka Klimeš. Tímto velmi děkuji všem zúčastněným za jejich aktivitu, čas a nápady,
díky kterým je funkční zavlažování pro přírodní zahradu u školky na světě.
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Dalším hotovým společným dílem jsou zvýšené záhony, kde vznikl dětem nový
prostor pro praktické činnosti, manipulaci s nářadím, seznámení se základními
podmínkami pro růst rostlin a k odpovědnosti za pravidelnou péči o ně. Velké díky
zde patří manželům Kubíčkovým, kteří zajistili a dopravili dřevěné kulatiny pro výrobu
bednění záhonů. O nátěr a sestavení samotných truhlíků se postaral pan Marčík.
Dřeva bylo dost a část se využije také při stavbě hmatového chodníčku. Stavební
brigády se zúčastnili převážně rodiče a děti z mateřské školky a práce jim šla hezky
od ruky.

Tatínci vyměřili místo, odstranili trávník, zkypřili půdu a umístili truhlíky. Jako ochrana
dřevěného bednění proti předčasnému tlení byla dovnitř záhonů připevněna
zdravotně nezávadná izolační nopová fólie. Děti se také rády zapojily, vybíraly
z výkopů menší kameny a dělaly odborný dohled tatínkům. Potom se záhony znovu
naplnily materiálem, používají se travní drny (kořeny nahoru), nepotištěný karton,
listí, štěpka, staré větve, plata od vajec, hrubý kompost, roští nebo sláma. Horní
vrstvu tvoří vždy kvalitní zemina. Takto jsou záhony připraveny k výsadbě.
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K úspěšnému splnění projektu „Zahrada pro život“ bude potřeba dokončit hmatový
chodník, vysadit rostliny a zhotovit hmyzí hotel. Já tímto děkuji všem dobrovolníkům
a s radostí sleduji, jak se sny stávají skutečností. Přeji všem krásný barevný podzim.
Míša Bartůsková

Včelaři ZO ČSV Napajedla Vás informují
Zájezd na Valašsko 16. 9. 2017
Po několika letech jsme pro naše členy připravili zájezd za poznáním krás Valašska.
V ranních hodinách jsme vyrazili z Napajedel přes Halenkovice, Žlutavu, Bělov do
Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili výrobu svíček. Paní průvodkyně nás
zasvěceně provedla výrobou a s majitelem firmy jsme probrali výrobu a problémy při
výrobě svíček ze včelího vosku. Poté už nás čekal výstup na Jurkovičovu rozhlednu
a prohlídka Valašské dědiny. Příjemně unaveni jsme se přesunuli do restaurace
"Písečná" na oběd. Každý si vybral podle chuti a po jídle jsme odjeli na zámek
Kinských do Valašského Meziříčí. Prohlídka interiéru a expozic světel - gobelínů byla
pěkná, zakončená velmi lahodnými nápoji v přilehlé kavárně. To již nás ve své dílně
očekával známý včelař pan Antonín Váhala, který nám předvedl sortiment svých
výrobků, jejich výrobu a probrali jsme také problémy kolem včel a včelařství. Po
cestě do Rožnova nás provázel déšť. Avšak po celou dobu pobytu v Rožnově bylo
příjemné podzimní počasí a začalo pršet až na cestě k domovu. Večer když jsme
přijeli domů obohaceni o příjemné zážitky a nové vědomosti jsme si mohli říci - byl to
pěkný den.
Ladislav Žaludek, předseda ZOČSV Napajedla
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Historická společnost Starý Velehrad obnovuje vydávání sborníku
Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by Vás
ráda informovala, že plánuje navázat na někdejší
vydávání Sborníku velehradského, který ve své první
řadě vycházel v posledních dvou desetiletích 19.
století, poté ve 30. a 40. letech minulého století a ve
své třetí řadě pak na samém konci 20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach
s pracovním názvem Krajem Veligradu. Na rozdíl od
posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval
převážně
cyrilometodějskými,
velkomoravskými
a archeologickými tématy, mají členové realizačního týmu v úmyslu rozšířit obsah
o vlastivědná a místopisná témata, recenze vydávaných regionálních publikací,
pozvánky do zajímavých míst, místních muzeí a expozic na Uherskohradišťsku,
v chřibském regionu a v blízkém okolí a tím v určitém ohledu navázat na oblíbené
a dodnes vyhledávané regionální sborníky vydávané za první republiky a v několika
málo letech po II. světové válce.

Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova vydávání takového
sborníku, byť v omezeném množství kusů, je závislá na počtu předplatitelů. V této
souvislosti chceme oslovit všechny zájemce o budoucí regionální revui, aby
kontaktovali níže uvedené členy HSSV, od nichž obdrží další bližší informace
k objednání a vydávání chystaného sborníku, či přímo na internetových stránkách
HSSV vyplnili a odeslali objednávkový formulář. Zároveň budeme rádi za případné
náměty, které by mohly být ve sborníku využity, a za kontakty na místní vlastivědné
pracovníky ochotné a schopné ve sborníku publikovat.
http://velehrad.webnode.cz
Bořek Žižlavský, předseda HSSV, bubozi@seznam.cz
Milan Železník, tajemník HSSV, milanzeleznik@seznam.cz
PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV, jiri.jilik@gmail.com

- 13 -

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Natáčení rakouské televize v Kvasicích
Letos 26. a 27. května proběhlo v Kvasicích natáčení vídeňské televize, která přijela
v důsledku připravovaného filmového medailonku k 75. jubileu herce Friedricha von
Thuna.
Kvasice nemohly být opomenuty, neboť se zde 30. června 1942 herec narodil jako
čtvrtý syn z pěti dětí v šlechtické rodině Thun-Hohensteinů. Otec Ernst ThunHohenstein, matka Marie Theresie rozená Wiedersperger von
Wiedersperg.
O významnosti rodu svědčí mimo jiné i fakt, že jeho dědeček kníže Jaroslav ThunHohenstein byl švagrem zavražděného následníka trůnu arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este. V letech 1900-1915 byl v Kvasicích starostou.
Při křtu v zámecké kapli obdržel další jména, takže jeho plné jméno je Friedrich Ernst
Peter Paul Maria von Thun.
Po druhé světové válce byl majetek Thunů zkonfiskován na základě Benešových
dekretů a rodina byla internována ve sběrném táboře v Kroměříži. K příbuzným do
Rakouska se jim podařilo vycestovat v roce 1949.
Friedrich von Thun studoval v Seckau ve Štýrku opatské gymnázium. Zde se už
projevilo jeho hereckého nadání a láska k divadlu, oboje bylo ve škole podporováno.
A tak se rozhodl po maturitě v roce 1960 k studiu germanistiky a divadelních věd
v Mnichově, navíc si přidal soukromé divadelní hodiny.
Nejprve byl obsazován do menších rolí, ale to se brzy změnilo. Jeho stálým
působištěm byla mnichovská scéna Műnchner Kammerspiele. Začal se objevovat
i před kamerou, ať již ve filmech nebo v televizi. A tak ho mohou znát i čeští diváci
sledující romantické zápletky na stanici Barrandov. V mnoha případech hrál
seriózního pána středního věku nebo šlechtice. Těch rolí bylo hodně, ale Friedrich
von Thun za jednu z nejvýznamnějších, kde také na sebe upozornil, považuje britské
drama DOHODA (1968) mimo jiné s účastí Jana Wericha. Z dalších českých herců,
s kterými společně stanul před kamerou, můžeme jmenovat kvasického rodáka
Michala Pavlatu a Libuši Šafránkovou v televizním seriálu Náhrdelník. Byl obsazen
i do filmu Schindlerův seznam.
V roce 1970 se oženil s módní návrhářkou Gabriele Bleyler, s níž se rozešel v roce
1984. V manželství se narodily dvě děti, dcera Katharina a syn Max, který je dnes
také významným hercem (narozen 1977). Patnáct let po rozchodu uzavřel druhé
manželství, s Gabriele Schniewind, které skončilo rozchodem v roce 2009.
Žádosti Friedricha von Thuna o zajištění potřebného povolení a spolupráce při
natáčení jsem bez váhání vyhověla, vědoma si zodpovědnosti, která je s tím
spojena. Natáčení probíhalo především v zámku a v zámeckém parku, v muzeu (kde
při debatě před panely vyhrazenými rodu Thun-Hohenstein, je zaujal svatební kámen
rodičů z roku 1934 v lesoparku Chřiby a moc se divili, že ještě stojí), v kostele
a v přilehlém okolí Kvasic, dále v Holešově a v Kroměříži. Dopředu jsme vybírali pro
rakouskou televizi scenérie. Později jsem byla informována, že ho bude doprovázet
nejstarší bratr Jaroslav von Thun.
Před zámkem vzácné hosty přivítal starosta obce pan Lubomír Musil a vedoucí DZR
Kvasice paní Mgr. Monika Vymazalová. Jejich cesta do Kvasic byla ryze pracovní, se
stanoveným programem a časově limitována. Konverzace probíhala v němčině,
i když se pan Jaroslav pokusil o několik českých slov, což bylo od něho milé. Při
pozvání k malému pohoštění na kávu a koláčky, si pan Jaroslav posteskl, že kdyby
tak byly povidlové. Ale hned se omlouval, že to myslel v legraci. K jeho překvapení
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mu paní vedoucí přání splnila, „na zámku“ měli v ten den k obědu povidlové buchty.
V holešovské zámecké restauraci jim zase připravili placky, na které měli vzpomínku
z dětství. V sobotu proběhlo natáčení v kostele. Ve 12 hodin musela být akce
ukončena, aby nezmeškali let z Brna. Bratři se šli svorně rozloučit se „zámkem“
a bylo vidět, že jsou dojati. Při loučení s námi však vyslovili přesvědčení, především
pan Jaroslav, že se do Kvasic určitě ještě vrátí a myslel to vážně. Na herci bylo vidět,
že po skončení natáčení si oddechl, určitě to bylo pro něho napětí, a to nejen
časové. Vídeňská televize ještě v Kvasicích zůstávala, aby dokončila natáčení
exteriéru. Jeden z pohledů byl na městečko Kvasice z lokality Nový dvůr směrem
k Nové Dědině.

po pravici stojí Friedrich von Thun, po levé straně Jaroslav von Thun
Květa Koutňáková

Zprávy ze ZŠ Kvasice
Sluha dvou pánů
Známé divadelní představení v podání studentů Gymnázia Otrokovice mělo možnost
v druhé polovině června shlédnout místní obecenstvo v prostorách kvasické
sokolovny. Situační komedie z pera Carla Goldoniho bavila od samého začátku. Děj
nás zavedl do italských Benátek 18. století, kam právě přijíždí Beatrice převlečená za
svého bratra. Toho zabil její milenec Florindo v souboji. Beatrice si najme sluhu
Truffaldina, který se ale nechává najmout ještě od jednoho pána, aby dostal dvakrát
tolik jídla a peněz. Tímto druhým pánem je právě Florindo, který uprchl z Turína
a ubytoval se shodou náhod ve stejném hostinci jako převlečená Beatrice. Z toho
vyplývá hodně komických situací. Například když má Truffaldino vyvětrat šatník
svých pánů, ale samozřejmě poplete, jaké šaty patří do kterého kufru. Hlavní role
sluhy Truffaldina se skvěle zhostil toho času student 4. ročníku Petr Skalník
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a v postavách Beatrice a Silvia jsme mohli poznat loňské absolventy naší základní
školy Terezu Prechtlovou a Michala Kuczynského.
Mgr. Jiří Machovský

Poslední soutěže ve školním roce
Tradičním zpestřením posledních červnových dní na škole bývá turnaj o školní pohár
v malé kopané na sokolském hřišti. Poprvé se trofej darovanou p. Bartůskem zápolilo
v roce 2005 a z vítězství se radovala třída 9. B s J. Bartoníkem, M. Běhalem,
M. Brhlíkem, J. Nelešovským, R. Horou a dalšími. Nyní se hrálo už po třinácté.
Dávno proti sobě nenastupují jednotlivé třídy. Místo nich se v turnaji objevují věkově
smíšené celky s názvy Sever, Jih, Prdelky, Junioři nebo Dream Team. Nejčastější
konkrétně pětinásobný vítěz tým Jihu si letos po dvouleté odmlce dělal oprávněné
ambice, základní skupinou prošel ze všech nejlépe, ale finálový zápas měl nakonec
jiného šťastného. Stal se jím obhájce loňského titulu Prdelky. Družstvo tvořené
z žáků z Karolína a Sulimova napravilo skupinovou porážku s Jihem v tom
nejdůležitějším utkání a jejich štítek se na poháru objeví už po třetí.
Děvčata se ve svém turnaji rozdělila výběrem kapitánek do 4 celků a už od začátku
bylo zřejmé, že za delší konec bude tahat tým Ostružin s Adélou Masnou
a Michaelou Marčíkovou. Ostružiny zvítězily ve všech zápasech a zároveň nastřílely
nejvíc branek.
Sestavy vítězných družstev:
Prdelky: O. Malenovský, P. Pecina, V. Pomališ, J. Šiška, Š. Němeček, M. Vávra,
J. Pecina
Ostružiny: A. Masná – M. Marčíková, G. Vlčková, G. Tumová, N. Švecová,
K. Krejčiříková (*M. Berka - brankář)
* v dívčí kategorii chytali ve všech týmech hoši ze 6. nebo 7. ročníku
V posledních dvou týdnech školy jsme ještě uspořádali turnaj v pingpongové
smíšené čtyřhře. Zúčastnilo se ho dvanáct párů z 5. – 9. ročníku a až na samotný
vrchol došli spolužáci ze 7. třídy Lucie Kučerová a Josef Kohout. V krásné finálové
třísetové bitvě přetlačili deváťáky Veroniku Marčíkovou s Tomášem Horou a po
zásluze si na krk pověsili zlaté medaile. Bronz vybojovali Kristýna Gazdová (9.)
a Vojtěch Knoll (6. A).
•
Semifinále:
•
Kučerová, Kohout – Novotná, Machala 16:14
•
V. Marčíková, Hora – Gazdová, Knoll 16:14
•
Zápas o 3. místo:
•
Gazdová, Knoll – Novotná, Machala 16:9
•
Finále: (hráno na dva vítězné sety)
•
Kučerová, Kohout – V. Marčíková, Hora 16:10, 6:16, 16:9
Mgr. Jiří Machovský

- 16 -

vítězný tým školního poháru v malé kopané

fanoušci zmiňovaného turnaje
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medailisté smíšené čtyřhry v ping pongu

Začátek školního
Kvasice

roku

na

ZŠ

V pondělí 4. září 2017 jsme se v 8:00
sešli ve společenské místnosti na ZŠ
Kvasice, abychom přivítali a zároveň
pasovali 24 dětí mezi opravdové
školáky. 15 chlapců a 9 dívek (z Kvasic
11, Střížovic 4, Karolína 3, Nové Dědiny
2, Sulimova 1, Trávníka 1, Bělova 1
a Vrbky 1) zasedlo tento den poprvé do
školních lavic, seznámili se se svou paní
učitelkou Miluší Hradečnou, novými
spolužáky a budoucími kamarády.
Prvňáčci si domů první školní den
odnesli kromě dárečků a pamětních listů
také šerpy, které jim budou tento
slavnostní den připomínat.
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S novým školním rokem dochází v naší škole i k několika personálním změnám.
Do funkce zástupce ředitele nastupuje paní Michaela Dostálová, která v loňském
školním roce působila na ZŠ U Sýpek v Kroměříži, kde vykonávala mj. funkci
výchovného poradce. Paní Michaela Dostálová bude na naší škole kromě funkce
zástupce ředitele vykonávat výchovné poradenství a učit zejména chemii. Ve 2. B
přebírá pozici třídního paní učitelka Dagmar Hamrlová, která v loňském roce učila na
ZŠ Komenského v Kroměříži. Pedagogický kolektiv přišla posílit paní učitelka
Dagmar Janíková, která bude ve škole učit anglický jazyk a v loňském roce působila
na ZŠ T. G. M. Otrokovice a vyučovala anglický jazyk v jazykové škole Otrokovice.
Na výuku zejména přírodopisu nastupuje pan učitel Václav Horák, který stejný
předmět vyučoval na Gymnáziu Kroměříž. Po mateřské dovolené se do 3. oddělení
školní družiny vrací paní Lucie Vojtášková. V některých třídách se mění pozice
třídního učitele. Ve 3. třídě je nově třídní paní učitelka Martina Opravilová a v 6. třídě
bude nově třídním učitelem pan Jiří Machovský.
A ještě je třeba připomenout dvě důležité změny, které s prvním školním dnem
nového školního roku nastaly. V rámci zlepšování nabídky školní družiny jsme
v letošním školním roce přistoupili k prodloužení provozní doby školní družiny do
16:30. Provozní doba ranní družiny zůstává zachována od 6:15 do 7:25. Ranní
družina je zdarma pro všechny žáky naší školy, bez ohledu na to, zda chodí nebo
nechodí do odpolední družiny. Školní družina spolupracuje se SVČ Šipka v Kroměříži
na nabídce volnočasových kroužků v naší škole a pokračují i kroužky, které vedou
vychovatelé naší družiny, zejména kroužek keramiky, kroužek vaření a kroužek
míčových her. V letošním školním roce spolupracujeme s TK Gradace Kroměříž,
který v naší tělocvičně vede taneční kroužek pro žáky 1. stupně. V neposlední řadě
je třeba připomenout spolupráci se ZUŠ Otrokovice, která přímo v naší škole nabízí
výtvarný a hudební obor pro naše žáky. Zájem žáků o 87 volných míst ve školní
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družině je velmi enormní a museli jsme přistoupit i k nepopulárnímu odmítnutí
některých zájemců. Jedno z hlavních kritériích při rozhodování, které žáky přijmeme,
resp. bohužel nepřijmeme do školní družiny byl věk (mladší žáci měli přednost) a to,
zda jsou z Kvasic nebo do školy dojíždí (zde měli logicky přednost žáci dojíždějící).
Druhou a možná zásadnější změnou je zavedení elektronické třídní knihy pro
všechny třídy na škole a zavedení elektronické žákovské knížky pro žáky 3. - 9. třídy.
Od letošního školního roku jsou žákům 3. - 9. třídy zapisovány známky pouze do
elektronického systému. Všichni rodiče obdrželi přístupové údaje k elektronické
žákovské svých dětí (jak pro sebe, tak i údaje pro své děti). V tomto elektronickém
systému mají rodiče i děti možnost sledovat kromě známek i témata aktuálně
odučených hodin, absenci daného žáka. Rodiče mohou přímo přes tento systém
komunikovat s libovolným vyučujícím, a také, což považuji za velký přínos, lze
sledovat aktuální změny v rozvrhu, např. náhlou výměnu hodin v rozvrhu, nebo
i informaci o chystané písemné práci apod.
Nový školní rok 2017/2018 se rozbíhá. Veškeré podrobnosti, aktuality, novinky,
fotografie z akcí školy, přístup do elektronické žákovské knížky či informace pro žáky
a rodiče budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.zskvasice.cz.
Mgr. František Látal, Ph.D. - ředitel ZŠ

Osobnostní kurz
Ve dnech 21. a 22. září jsme se s žáky třídy 7. B zúčastnili osobnostního kurzu na
Tesáku v Hostýnských vrších. Kurz byl zaměřen na rozvoj prosociálních dovedností,
jako např. komunikaci, práci v týmech, toleranci, vzájemnou pomoc, vyjadřování
názorů svých či respektování těch druhých. Žáci během pobytu absolvovali celou
řadu her a aktivit určených na rozvoj osobnosti. Namátkou vzpomenu oblíbený skalní
golf, pevnost Boyard nebo fyzicky i mentálně náročnou hru ekosystémy. Chybět
nesmělo ani závěrečné vyhodnocení a reflexe ze strany žáků.

Doufám, že i přes výrazné rozmary počasí si z kurzu jeho aktéři odvezli spoustu
zajímavých zážitků.
Mgr. Jiří Machovský
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuji:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční:
v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 21. října 2017 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 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 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.

Prosba o spolupráci
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás se žádostí o podporu a o mobilizaci veřejného mínění,
směřujícího k urychlení realizace dopravních projektů tzv. “Moravského kříže“,
tj. dálnice D49 Hulín - Fryšták (a dále na Slovensko) a dálnice D55 Jihovýchodní
obchvat Otrokovic - Staré Město - Břeclav.
Petiční archy je možno podepsat nejpozději do konce října 2017 mj. i na Obecním
úřadu v Nové Dědině.

Evidenční číslo: MK ČR E 17514, vydává: Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21.
Vychází čtvrtletně 150 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá: Roman Polášek,
starosta obce; odpovědný redaktor: Petr Krč, Jarmila Bochezová, telefon:
608 305 175, e-mail: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20. 11. 2017.
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