OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2018

Krásný podzimní čas i další nadcházející dny Vám všem přeje zastupitelstvo obce
Nová Dědina.

Úvod
Vážení spoluobčané,
do Vašich rukou se dostává poslední číslo Obecního zpravodaje v tomto volebním
období. Ve dnech 5. a 6. října se uskuteční volby do obecních zastupitelstev, kdy si
rozhodneme o složení nového vedení obce. Je tedy načase se ohlédnout za
uplynulým volebním obdobím, co se podařilo, kolik se investovalo do rozvoje obce
a jaké úkoly čekají pro nové zastupitelstvo. Hodnocení zastupitelstva je ovšem na
všech voličích, jen voliči dokáží nejlépe ocenit či zkritizovat dosavadní práci
a samozřejmě rozhodnout o nových zástupcích obce. Přeji tedy nám všem, abychom
měli šťastnou ruku ve volbách a zvolili si takové vedení, které bude ochotné
a schopné pracovat pro naši krásnou obec.
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ září 2018
Poslední zasedání OZ v současném složení proběhlo v pondělí 10. září. Na
programu bylo schválení smluv o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu
nízkého napětí k novým stavbám a smlouvy o zřízení věcného břemene pro umístění
a provozování kanalizačního vedení v majetku obce na soukromém pozemku.
ZO dále schválilo odprodej části pozemku p. č. 973/1 v majetku obce pro
soukromého majitele za částku 50,-Kč/m2 o celkové výměře 56m2. Tento pozemek je
dlouhodobě zaužívaný a majitel si zažádal po geodetickém zaměření o jeho odkup.
Starosta obce informoval přítomné o stanovisku společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž a. s., k připojení dalších rodinných domů ke stávající vodovodní síti v obci.
Z důvodu nedostatečné kapacity rozvodných čerpadel a vodojemu v obci, žádají
v této souvislosti VaK Kroměříž obec o strategické rozhodnutí ve věci budoucího
rozvoje obce a výstavby, případně aby se obec spolupodílela na budoucích
investicích do vodovodní sítě v obci.
ZO schválilo nájemní smlouvy s provozovateli prodejny potravin a obecní hospody.
Starosta dále informoval o jednání ve věci zjištění skutečného stavu zásobování
jednotlivých nemovitostí vodou v obci Nová Dědina – Podkoryta. Jednání proběhlo
dne 4. 9. 2018 na obecním úřadě za účasti zástupců Vodoprávního úřadu odboru
životního prostředí Městského úřadu Kroměříž a majitelů dotčených nemovitostí. Dle
vyjádření vodoprávního úřadu jsou historické studny, které se zákona považují za
povolené, jsou takové studny, které byly vybudovány před rokem 1955 a slouží
k zásobování vodou jednotlivých domácnosti, tzn., že každá nemovitost by musela
mít svůj přívod vody ze studny. Pokud je přívod jeden, který je dále rozvětven, tato
studna by měla mít povolení k nakládání s vodami a stavební povolení na vodovod.
Podle současné platné legislativy nejsou vodovody od studní stavebně povoleny
a ani odběry vody, neboť nebylo vydáno povolení k nakládání s vodami spočívající
v odběru pro jednotlivé nemovitosti.
Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž dává
možnost do 31. 12. 2018 situaci vlastníkům jednotlivých nemovitostí dořešit:
- zažádat si společně o povolení k nakládání s vodami a skupinového vodovodu.
Po vzájemné dohodě o společném provozování vodovodu
- nebo o vybudování jednotlivých zdrojů /studní/ na vlastním pozemku, který bude
sloužit k zásobování vodou jednotlivých nemovitostí.
Dalším bodem zasedání bylo schválení novely Tržního řádu obce. Platný Tržní řád
totiž obsahuje nepřípustnou výjimku pro místní spolky a obec samotnou. Účelem
tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku,
prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovny určené k tomuto účelu.
ZO dále schválilo Rozpočtové opatření č. 3.

Nové jízdní řády v naší obci
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás jste zaznamenali informaci o novém konceptu regionální dopravy ve
Zlínském kraji, jak přinášíme níže. I když se v článku píše, že návrhy nových jízdních
řádů byly projednány s obcemi, bylo to jednání víceméně o nás bez nás. Na
projednání s občany jsme měli asi týden času a za tu dobu nebylo možné, nejenom
oslovit občany, zda jim nové jízdní řády vyhovují a už vůbec ne zapracovat naše
požadavky. Byli jsme ovšem ujištěni koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje,
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že tyto jízdní řády budou platit nejdříve v prosinci 2019, a že můžeme požadovat až
20 % změn a pak každé tři měsíce po schválení nových jízdních řádů, můžeme
požadovat změnu tak, jak to bude vyhovovat našim občanům. Níže tedy článek
uveřejněný na stránkách Zlínského kraje:
ZLÍNSKÝ KRAJ – Úpravu odůvodnění významné veřejné zakázky na zajištění
dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou od prosince 2019
do roku 2028 schválilo dnes krajské zastupitelstvo. Zásadní změnou oproti původní
zadávací dokumentaci je výrazné navýšení kilometrických výkonů hrazených
Zlínským krajem a optimalizace počtu autobusů.
„Našim cílem je posílení autobusových linek ve Zlínském kraji. Proto jsme počet
kilometrů navýšili o více než 20 % z původních 20,535 milionů kilometrů za rok na
24,915 milionů. Přistoupili jsme rovněž k efektivnějšímu nastavení oběhu autobusů.
Navýšený výkon bude zajišťovat 344 autobusů, což je dokonce o 12 méně než
původně plánovaný počet. Tím dosáhneme provozních úspor v řádech desítek
milionů korun," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný
za oblast dopravy.
Kromě toho jsou hlavními přínosy nového konceptu také rychlost a pravidelnost
spojení, moderní vozový park (průměrné stáří maximálně 6 let) a díky plánovanému
zavedení jednotného tarifu Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje také
příznivá cena jízdného, možnost použití jednoho přestupního jízdního dokladu pro
autobus i vlak bez zvýšení ceny a garantované přestupy (návaznosti) mezi
jednotlivými druhy dopravy.
„Nový koncept regionální autobusové dopravy jsme připravili ve spolupráci
s odbornou firmou Transport Advisory. V navržených jízdních řádech jsme posílili
nabídku spojů zejména pro zajištění třísměnného provozu průmyslových zón
a významných zaměstnavatelů v regionu, doplnili jsme víkendová a mimošpičková
spojení a efektivněji jsme rozložili časové polohy jednotlivých spojů. Z důvodu
rostoucí ceny pohonných hmot pro nás přitom byla zásadní optimalizace struktury
vozového parku, tak aby na nevytížené spoje nebyly nasazovány velké autobusy,"
řekl Pavel Botek.
Návrhy nových jízdních řádů byly projednány s obcemi. Vyhověno přitom bylo
většině jejich požadavků. Šlo zejména o časové úpravy spojů k zajištění přepravy do
škol a zaměstnání a k zajištění přestupních vazeb. Do zadávací dokumentace budou
začleněny také linky městské autobusové dopravy v Uherském Brodě, Holešově
a Rožnově pod Radhoštěm. Tyto linky mají charakter městské hromadné dopravy,
avšak nejsou provozovány městy. S uvedenými městy bude uzavřena smlouva
o kompenzaci za kilometrické výkony, které bude pro jejich potřeby zajišťovat Zlínský
kraj.
Zdroj:
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-posili-verejnou-dopravu-v-regionu-zastupiteleschvalili-upravu-zakazky-aktuality-15109.html

Ohlédnutí za právě končícím volebním obdobím 2014–2018
Obecní zastupitelstvo začalo pracovat po volbách na podzim roku 2014 ve složení:
Polášek Roman – starosta
Mgr. Bochezová Jarmila – místostarosta
Gazdošová Marie – člen zastupitelstva, člen finančního výboru
Gazdoš Jiří – člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
Strýc Karel – člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru
Mgr. Skácel Petr – člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
Dvouletý Radek – člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru
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V únoru 2015 schválilo ZO podání žádosti o dotaci na dovybavení sběrného dvora ze
Státního fondu životního prostředí. Obec byla s žádostí úspěšná a mohla pořídit nové
svozové vozidlo (kontejnerový nosič), dále nové kontejnery a štěpkovač. Celkové
náklady byly vyčísleny na 1 795 277 Kč, dotace činila 1 499 334 Kč.

V roce 2015 byly zahájeny práce na rekonstrukci prodejny potravin a následné
úpravy pro rozdělení objektu na část pro obchod a část pro hospodu. U této akce
jsme ovšem nemohli počítat s nějakou dotací, protože žádný takový dotační titul
neexistuje.
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Taktéž v roce 2015 jsme zahájili zateplení obvodového pláště budovy MŠ, včetně
výměny oken, dveří a nové fasády. Tady byly náklady vyčísleny na 1 702 539 Kč,
dotace z programu Zelená úsporám byla přidělena ve výši 1 233 423 Kč. Z vlastních
zdrojů jsme ještě realizovali podlahové topení v herně MŠ. Dále jsme zadali
zhotovení projektové dokumentace pro stavbu rodinných domů v lokalitě Kostelík.

V roce 2016 začala rekonstrukce hospody, ve které obec proinvestovala
1 215 285 Kč. Dále jsme zahájili práce na projektu kanalizace a ČOV a dokončili
zateplení MŠ, výměnou oken a dveří kotelny a zateplení obvodové pláště.
Rok 2017 byl ve znamení pokračování prací na projektové dokumentaci kanalizace
a ČOV, výstavby rodinných domů v lokalitě Kostelík a zhotovení nového Územního
plánu obce. Obec získala i dotaci na rekonstrukci střechy sokolovny ve výši
796 000 Kč.
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V roce 2018 jsme získali dotaci na renovaci dřevěného kříže ve výši 65 443 Kč, která
bude v nejbližších dnech dokončena. Podařilo se ještě celoplošně opravit cestu do
Kopanin, nejhorší úseky cesty do Podkoryt a Podkopci a dále opravit odstavnou
plochu před bývalou hospodou. Tady činily náklady na opravy 241 871 Kč.
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Celkový přehled investic za období 2014 – 2018
2014
3. 11.

Hasičské hřiště – odvod za odnětí půdy ze ZPF

123 644

2015
DOTACE
MŠ – podlahové topení
MŠ – zateplení
Hasičské hřiště – záloha na vodovodní přípojku
Rekonstrukce obchodu
Dovybavení sběrného dvora
Výstavba rodinných domů – projektová
dokumentace

1 233 423

1 499 334

CELKOVÉ
VÝDAJE
149 160
1 702 539
6 000
736 323
1 795 277
146 410

2016
Kanalizace a ČOV
Hasičské hřiště
Rekonstrukce hospody
MŠ – zateplení

454 230
58 116
1 215 285
515 091

2017
Kanalizace a ČOV
Hasičské hřiště
Rekonstrukce hospody
Výstavba rodinných domů – projektová dokum.
Rekonstrukce sokolovny
Obnova kříže
Územní plán

660 350
83 685
4 090
99 000
1 412 071
4 000
121 400

2018
Kanalizace a ČOV
Hasičské hřiště
Obnova kříže
Oprava komunikace
Podkopec

796 000
57 000

65 443
Kopaniny,

Podkoryta,

CELKEM

3 651 200

228 850
30 438
95 590
241 871

9 983 429

Jak je vidět z tabulky, tak obec investovala za poslední čtyři roky do rozvoje obce
téměř deset milionů korun. Na dotacích jsme získali 3 651 200 Kč. K tomu ještě
musíme připočítat neinvestiční dotaci na mzdové prostředky ve výši 664 846 Kč pro
zaměstnance obce na veřejně prospěšné práce. Dále i další neinvestiční dotaci pro
MŠ na financování projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání v celkové výši 229 068 Kč. Musíme také připomenout
projekt Zahrada pro život v mateřské škole, kde činila dotace 36 600,- Kč a finanční
podíl žadatele byl 16 000 Kč. A pokud se podaří dotáhnout do konce stavbu
kanalizace a ČOV, jsou uznatelnými náklady i projektové práce na tuto akci.
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Je potřeba také zdůraznit, že nemalé prostředky vydává obec na všeobecnou údržbu
veřejných prostranství, obsluhu sběrného dvora, hřbitova a dalších objektů v obci.
A co čeká nové zastupitelstvo? Záleží samozřejmě na tom, jaké si zvolí priority, ale
mělo by dál pracovat na rozdělaných projektech odkanalizování obce a zasíťování
pozemků na Kostelíku. Co se týká kanalizace, zpracovává se snad poslední verze
vedení trasy kanalizace, kdy se projektant snaží zapracovat všechny připomínky jak
obce, tak jednotlivých občanů. Ale i přes veškerou snahu, není možné se vyhnout
některým soukromým pozemkům. Pokud se obec s některými vlastníky soukromých
pozemků nedohodne na uložení kanalizačního řadu, může nastat velký problém.
Nejenže to může ohrozit celý projekt a „prošvihnutí“ termínu podání žádosti o dotaci,
ale i to, že některé trasy kanalizace budou vypuštěny a potom se budou muset
některé nemovitosti napojit na kanalizaci daleko od svých domů, a to na vlastní
náklady. Může se stát, že i jedno nesouhlasné stanovisko, ohrozí stavbu kanalizace
celé lokality, a to i pro ty domácnosti, které s vedením kanalizace souhlasily.
Dalším úkolem pro nové zastupitelstvo by mělo být dokončení projektu zasíťování
pozemků a následný prodej zájemcům o stavby rodinných domů na Kostelíku.
Po velkých problémech se zpracovatelem projektu inženýrských sítí, se konečně
podařilo s osmiměsíčním zpožděním získat opravený projekt. Nyní se zpracovává
dokumentace pro územní řízení a následně pro stavební povolení. Poté bude
zastupitelstvo schvalovat prodejní cenu za metr čtvereční pro případné zájemce
o stavbu.
Na závěr hodnocení uplynulého volebního období, bych chtěl poděkovat všem
zaměstnancům obce, kteří odváděli celou dobu velmi dobrou práci. Dále patří
poděkování všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na rozvoji obce, spolkům,
příspěvkové organizaci, a i jednotlivcům za udržování kulturních, sportovních
a společenských tradic. V neposlední řadě si poděkování zaslouží i zastupitelé obce
za jejich práci v uplynulých čtyřech letech a zvlášť bych chtěl poděkovat těm
dlouholetým, kteří se rozhodli už v dalším období nekandidovat. Poděkovat za
vzorné vedení agendy obecního úřadu si určitě zaslouží i hospodářka naší obce
pí Jarmila C.
Na úplný závěr zpravodaje přinášíme informaci o aktuálním stavu bankovních účtů
obce Nová Dědina k 30. 9. 2018:
Běžný účet – 2 518 352,72 Kč
ČNB – 128 127,04 Kč
Pokladna – 20 816,- Kč
Celkem – 2 667 295,76 Kč
Příspěvky: Roman Polášek

Poděkování
Milí spoluobčané,
již v říjnu letošního roku proběhnou nejen v naší obci volby do zastupitelstev obcí.
Tím bude uzavřeno čtyřleté období, kdy spravovalo věci veřejné v obci Nová Dědina
stávající zastupitelstvo. Jestli tak činilo dobře, či špatně, je věcí hodnocení každého
občana obce, a je více než jasné, že hodnocení by se našlo spoustu a některá z nich
budou třeba shodná nebo naopak i protichůdná. Je to z toho důvodu, že jak praví
známé rčení: „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.“
Důležitou věcí je to, že všichni členové zastupitelstva na sebe dobrovolně vzali
přímou zodpovědnost za naši obec, většina z nich tak učinila na úkor svého volného
času.
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Uplynulé čtyři roky byly roky usilovné práce, debat, naslouchání, hledání
nejvhodnějších řešení nebo i kompromisů. Chtěla bych touto cestou, z pozice
zastupitele, poděkovat za Vaše podněty, názory, za podporu i za důvěru. Za stávající
zastupitelstvo si troufám říct, že jsme se snažili spravovat naši krásnou obec s péčí
řádného hospodáře tak, aby obec Nová Dědina byla skvělým místem pro život i pro
návraty sem. Jak se nám to dařilo můžete posoudit jen Vy sami.... Snažili jsme se
pracovat podle toho, co je třeba pro bezpečí občanů, vždy podle priorit a pro kvalitu,
a v neposlední řadě jsme samozřejmě nezapomněli myslet na to, na co máme
v obecním rozpočtu peníze. Snažili jsme se naši obec nezadlužovat pro budoucí
generace. To se nám určitě podařilo.
Chtěla bych také upřímně poděkovat všem svým kolegům zastupitelům, v čele
s panem starostou, za práci v uplynulém volebním období, za to, že se chovali ke
svěřeným prostředkům ne marnotratně, ale vždy zodpovědně a transparentně
rozhodovali o použití peněžních prostředků naší obce. Děkuji jim také za aktivitu
a spolupráci při společných akcích pořádaných pod hlavičkou obce Nová Dědina.
Určitě i budoucí zastupitelstvo bude mít dále na čem stavět, v čem pokračovat
a bude mít jasno, co je třeba dále dosáhnout a co dotáhnout do zdárného konce.
Přeji dále nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu jen samé dobré nápady,
úspěšné projekty a rozvážnou mysl, pokud možno vždy s chladnou hlavou.
Přála bych „naší Nové Dědině", aby i po volbách, které se uskuteční 5. a 6. října
2018, rozhodovali o jejím osudu v obecním zastupitelstvu lidé moudří, odvážní, bez
mindráků, o to s větším zápalem, nadhledem a zdravým rozumem. Takoví, pro které
je Nová Dědina srdeční záležitostí.
Vám občanům – voličům – přeji šťastnou ruku a dobrou volbu při výběru právě
takových zastupitelů. Přeji Vám všem – stávajícím zastupitelům i nově zvoleným
členům zastupitelstva obce - především hodně pevné zdraví, osobní úspěchy,
rodinnou pohodu a stálý zájem o správu věcí veřejných v naší obci.
Mgr. Jarmila Bochezová, místostarostka obce Nová Dědina
Na tomto místě chci poděkovat všem svým voličům za důvěru, kterou mi do
uplynulého volebního období projevili. Do nadcházejících voleb vám přeji, ať
vyberete ty nejlepší kandidáty.
Jiří Gazdoš

Oznámení a informace
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se uskuteční dne 5.
října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a dne 6. října 2018 v době od 8:00 do
14:00 hodin volby do zastupitelstev obcí. V naší obci je místem konání voleb volební
místnost v budově Obecního úřadu Nová Dědina.
Voliči, který bude volit do zastupitelstva obce, bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič svým platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Kultura
Obec Nová Dědina si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVY 100LETÉHO VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
Termín: sobota 3. 11. 2018
PROGRAM:
- slavnostní zahájení
- pietní akt u pomníku padlých legionářů z I. světové války (průvod a položení
věnců, hymna, proslov o výročí 100 let založení Československa, hymna)
- zasazení stromu svobody
- den otevřených dveří na obecním úřadě, na hasičské zbrojnici a v mateřské škole
- dobová výstava na obecním úřadě (dobové fotografie, válečné dopisy, kroniky aj.
z obce Nová Dědina, soukromá válečná sbírka p. Jedrucha)
- osudové okamžiky československé historie
- módní přehlídka prvorepublikového oblečení
- Charleston Žlutava - taneční vystoupení včetně krátké výuky Swingu
- kouzelník Šeklin
- country hudba v podání skupiny Texas
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Veronika Klimešová

Společenská kronika
Jubilanti: červenec – září 2018
ČERVENEC
------SRPEN
Botek Josef
Zlámalová Eva
ZÁŘÍ
Chmelař Josef
Brázdil Libor Ján
Medková Libuše
Chocholatý Rudolf
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Všem jubilantům ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Mateřská škola Vás informuje:
Je tu další školní rok!
Prázdniny utekly jak mávnutím kouzelného proutku a už jsme tu zase. Začalo to
nevesele. Telefonátem, že jsme přišli o paní učitelku, která měla nastoupit se
začátkem školního roku. Začalo shánění nové síly. Podařilo se a tak od 13. 9. máme
ve školce opět plné obsazení. Začínáme s šestnácti dětmi a postupně budou
přicházet další a po novém roce nás bude 21. Činnosti s dětmi se budou odvíjet
podle vzdělávacího programu s názvem Pohádkový rok. Vždyť pohádky jsou dětem
blízké a ty staré známé z našich mladých let již děti ani neznají. Vrátíme se
k Budulínkovi, Smolíčkovi a budeme společně vytahovat řepu. Vymyslíme i pohádky
nové dle vlastní fantazie. I letos se zapojíme do projektu České obce sokolské pod
názvem“ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Využijeme zahradu, les
i sokolovnu ke společnému cvičení a zdravému pohybu.
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Těšíme se na vše, co nás po celý rok čeká.
I. Vybíralová

Průměr
Po fotbalovém debaklu s Ruskem se konečně začala vést polemika, že výměna
trenéra ve fotbalové reprezentaci zřejmě stačit nebude. Konečně si někdo všimnul,
že reprezentační trenér za, ani ne průměrnou hru, nemůže. Že fotbalový svět je
dávno někde jinde. Ale co čekat, když někteří ve vedení fotbalového svazu tráví čas
ve vazbě a na nejvyšších fotbalových místech kvete korupce. Těžko v takovém
prostředí můžou vznikat osobnosti typu Nedvěd a Koller. A tak je to i v politice. Jak
těžko se hledá osobnost, která by nadchla davy. Prostě samý průměr. Z každého
úspěchu českého představitele v jakémkoliv oboru činnosti se snažím pro sebe vysát
tu hrdost, že ještě někde něčeho dosáhneme. Ale je jich čím dál méně. Padáme do
průměrnosti. V oblasti vědy a výzkumu – opět průměr. Je na to nějaký lék? Jistě že
je! Stačí se podívat okolo, jak to dělají tam, kde mají úspěchy. Ve sportu
nespecializovat děti od útlého mládí na jeden sport, ale vést je k univerzálnosti.
Specializovat je na jeden sport až v pozdějším věku. V ekonomice vrhnout vše do
infrastruktury a vzdělání, ostatní se poveze na jejich rozvoji. Bohužel, podíváme-li se
na školství, tak tady tápeme už 20 let. Infrastruktura – to je jen zdlouhavé čekání na
pár kilometrů nových dálnic a železnice na tom není o nic lépe. A co politici, kteří za
vše můžou? Asi nejlepší by bylo je ignorovat. Ukázat jim, že jsou zbyteční, takový
podprůměr společnosti. Ve spotřebě piva jsme sice první na světě, ale to je zoufale
málo.
Petr Redl
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Sport
Soutěž mladých hasičů O pohár starosty SDH
V tomto článku krátce shrnu soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče, kterou náš
sbor pořádal letos nezvykle pozdě a to 28. 8. 2018. Jednalo se již o 10. ročník této
soutěže. Letos bohužel nepřálo pořadatelům počasí a po propršeném ránu se sice
počasí umoudřilo ale i tak se zřejmě kvůli špatnému počasí rozhodlo na Novou
Dědinu přijet pouze 13 družstev.
V kategorii mladších žáků se soutěže zúčastnilo celkem 5 týmů. Nejlépe svůj požární
útok zvládlo družstvo z Rymic s časem 19,55s. Na druhém místě se umístili domácí
hasiči s časem 19,89s. Třetí místo pak patřilo družstvu z Nětčic s časem 20,09s.
V kategorii starších žáků to pak bylo družstev 8. Na prvním místě skončili hasiči
z Nětčic s časem14,68s. Druzí byli hasiči z Ludslavic s časem 15,62s a bronzovou
příčku obsadili hasiči z Rymic časem 16,54s.
Letos se nám bohužel nevyhly ani technické potíže. Párkrát došlo k výpadku proudu
a ke všemu ještě nakonec odešla startovací pistole, takže poslední 2 týmy musely
být odstartovány bez výstřelu.
Jinak soutěž probíhala bez problémů a v rychlém tempu. Diváci si doufám užili
požární útoky našich nejmladších a snad si i pochutnali na pochutinách z udírny
a dobrém pivu. Těšíme se zase za rok (-:

O pohár starosty SDH Nová Dědina 28. 8. 2018

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MLADŠÍ
Startovní poř. Družstvo

Levý
proud

Pravý
proud

Výsledný čas

Pořadí

5

Rymice

18,04

19,55

19,55

1

2

Nová Dědina

19,89

19,37

19,89

2

1

Nětčice

15,59

20,09

20,09

3

4

Karolín

22,19

20,92

22,19

4

3

Roštění

29,89

19,84

29,89

5

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – STARŠÍ
Startovní poř. Družstvo

Levý
proud

Pravý
proud

Výsledný čas

Pořadí

5

Nětčice

14,27

14,68

14,68

1

1

Ludslavice

15,62

14,38

15,62

2

7

Rymice

14,84

16,54

16,54

3

2

Roštění

17,49

15,51

17,49

4

8

Záhlinice

17,67

18,00

18,00

5

6

Vrbka

21,25

19,97

21,25

6

3

Bělov

25,66

25,05

25,66

7

4

Nová Dědina

30,74

29,58

30,74

8
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Plán akcí sboru dobrovolných hasičů
24. 11. 2018
8. 12. 2018
22. 12. 2018
9. 3. 2019

Závody mladých hasičů v uzlování – začátek v 10:00 hod
Průvod obcí sv. Mikuláše a jeho družiny
Živý betlém
Hasičský ples
Terezie Zapletalová

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Statistika nuda je má však cenné údaje
ZŠ Kvasice netvoří pouze žáci s trvalým bydlištěm ve Kvasicích. Počty dětí ve škole
z okolních spádových i nespádových vesnic tvoří výraznou součást naší školy.
A z které vesnice mimo Kvasice je nejvíce dětí v ZŠ Kvasice? Ano, na prvním místě
jsou děti z Nové Dědiny! V aktuálním školním roce navštěvuje ZŠ Kvasice 32 dětí
z Nové Dědiny (21 chlapců a 11 dívek), na pomyslné stříbrné příčce v počtu dětí je
Karolín s 22 dětmi. Jsme rádi, že i přes např. komplikace v dojíždění do školy a ze
školy, můžeme žákům ze spádových vesnic nabídnout kvalitní vzdělání, zajímavé
projekty, zájmové kroužky, od 6:15 do 16:30 školní družinu, školní stravování ve
škole a hlavně příležitost potkávat se se svými kamarády z jedné vesnice ve stejné
škole a navazovat nové přátelství s vrstevníky z Kvasic a okolí.
Mgr. František Látal, Ph.D., ředitel ZŠ Kvasice

SŠ – COPT TĚSNĚ PORÁŽÍ SŠHS
Ve školním roce 2017/2018 ukončilo svoji cestu základním vzděláváním 20 žáků.
Největší zájem byl o Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži (4 žáci), 3 žáci
si dali přihlášku na Střední školu hotelovou a služeb v Kroměříži. Po dvou žácích
jsou zastoupené střední školy: Oděvní a služeb Vizovice, Zdravotnická škola ve
Zlíně, Obchodní akademie v Kroměříži a nově také SOŠ J. Boska v Kroměříži.
A nakonec také Gymnázium Otrokovice a Kroměříž, Obchodní akademie Zlín,
Střední zdravotnická škola Kroměříž a OU Křenovice po jednom z našich žáků.
Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů při dalším studiu i v osobním životě.
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Popiska k fotce žáků 9. třídy
Horní řada zleva: Kateřina Šibíková, Nikola Grebeňová, Tereza Rōschová, Ondřej
Malenovský, Natálie Grajová, Aneta Polišenská. Prostřední řada: Tereza Pafková,
Tobiáš Hartmann, Pavlína Tomaštíková, Tomáš Dýčka, Kristýna Saidlová, Jaroslav
Šiška, Mgr. František Látal PhD. (ředitel školy). Dolní řada: Petr Pecina, Miroslav
Samohýl, Terezie Ševčíková, Radim Přikryl, Dominika Kubíčková, Vít Pomališ,
Andrea Daňková a Mgr. Jaroslav Pospíšil (třídní učitel).
Mgr. Michaela Dostálová

Uměleckohistorický oltář z hřbitovního kostela se vrátil na své původní
místo
Po bitvě na Bílé Hoře v roce 1620, v níž stavovská vojska utrpěla porážku a třicetileté
válce, kterou ukončil vestfálský mír v roce 1648, se lidem dobře nežilo. Válka
přinesla českým zemím duchovní i hmotné škody. Nastalo období hospodářského
útlumu a strádání způsobené prudkým úbytkem obyvatelstva (až o 30 procent). Smrt
nacházela své oběti nejen na bojištích. Lidé umírali i v důsledku epidemií (mor, tyfus,
černé neštovice, úplavice) a hladu.
Také v Kvasicích byla polovina domů pustých, pole a role zanedbaná, neobdělaná.
Majitel kvasického panství Jiří st. Bruntálský z Vrbna (Kvasice koupil v roce 1614) byl
za účast na stavovském povstání a poselstvo vítajícího zimního krále Fridricha
Falckého, vězněn v Brně na Špilberku, kde zemřel a jeho statky byly konfiskovány.
V Kvasicích zůstala po něm vdova Alina (Helena) se čtyřmi sirotky. Její pozice byla
neutěšená, ale netrvala dlouho. V roce 1625 jí císař Ferdinad II. kvasické panství
vrátil (kromě toho vlastnila dům v Brně) s podmínkou konverze ke katolické církvi
včetně dětí. A tak oba její synové vstoupili do semináře a stali se knězi. V roce 1626
se vdova vdává za svého mladého napajedelského souseda Jana Rottala. Pro Alinu
to bylo získání určité stability, pro Jana spojení dvou panství v jeden celek.
Rottal podnikl vše, aby zpustlé kraje osídlil a zvelebil. Také učinil potřebné kroky
k rekatolizaci svého panství. Po 65 letech obsadil kostel na hřbitově katolickým
farářem, nebylo to snadné, neboť kněží bylo v té době nedostatek. Jan Florian Gurski
byl polské národnosti. I dnes ve farnostech působí mnoho polských kněží, protože
domácí rezervy nestačí pokrýt potřebnou kapacitu, a to včetně kvasické farnosti.
Za jejich obětavou službu jim patří uznání a dík.
Pro kostel na hřbitově (tehdy farní) nechal Rottal zhotovit v roce 1626 hlavní oltář,
který byl instalován pravděpodobně podle písemných záznamů v roce 1630. Vyjádřil
tím nejen loajálnost k církvi a panovníkovi, ale i své bohatství a především
spojenectví dvou významných rodů Rottalů a Bruntálských z Vrbna, což dokladují po
obou stranách oltáře jejich erby.
Jak idylické pro oba rody, ale bylo manželství Aliny a Rottala šťastné? Rottal se ženil
v 21 letech, měl před sebou slibnou kariéru, získal řadu postů a vehementně rozšířil
své statky a upevnil moc. Alina již žena ve zralém věku, vdova se čtyřmi dětmi,
přesto však mu ještě porodila dceru Eleonoru. Její smrt je pro historiky záhadou.
Dokonce se uvažuje o tragickém pádu z věže. Jedna z verzí je, že jí k tomu
dopomohl její manžel, zda to byl úmysl nebo nešťastná náhoda jsou dnes jen
spekulace. Událost se měla stát na zámku v Holešově, a jelikož měla Alina na sobě
modré šaty, straší tam modrá paní. Holešovský zámek začal Rottal budovat údajně
až po její smrti. A tak v kvasickém podání duše svržené šlechtičny ze zámecké
kvasické věže dlouho bloudila kolem zámku, než nalezla vytoužený klid. Doloženo je,
že se Rottal oženil v roce 1652 podruhé. Toto manželství bylo krátké, žena mu brzy
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zemřela. Přežil i smrt své jediné dcery. Zemřel ve Vídni 19. prosince 1674, ve věku
69 let.
Umělecký sloh v období přechodu od renesance k baroku (rozhraní 16. a 17. stol.) se
označuje jako manýrismus. Zdůrazňoval přejemnělý vkus s pomíjivou okázalostí
vnějšího přepychu, duchovní usebrání s individuálním prožitkem. Vyjadřoval tak
myšlenku dualismu, tohoto přechodného stylu, spojovacího článku mezi manýrismem
a barokem. Pro baroko byl manýrismus výchozím bodem, jenž se snažil o dokonalé
napodobení slavných antických vzorů. Malíř Zdeněk Kudělka (1921-1992) o dílech
vzniklých mezi 1620-1650 se vyjádřil jako o protobarokním manýrismu. Baroko
vyjadřuje citlivost, povznesenost k Bohu, směřování k věčnosti. A do tohoto
uměleckohistorického období můžeme zařadit oltář v hřbitovním kostele.
Oltář je vyřezávaný ze dřeva, polychromovaný se zlacenými prvky a dekorem. Na
hlavicích sloupů jsou umístěny dřevěné erby. Kříž v červeném poli patří rodu Rottalů,
šest lilií v modrém poli Bruntálským z Vrbna. Zlatý rám je bohatě vyřezávaný
s volutami a paprsky s monogramem MARIA. V análech jsem se dočetla, že na oltáři
byl původně obraz Panny Marie. Současný obraz¨Nanebevzetí Panny Marie se
vzhlížejícími apoštoly je olejomalba dle uměleckohistorického průzkumu z 18. století.
V sobotu 11. srpna, den před kvasickou poutí, se konala slavnostní mše svatá, při
které byly oltáři a obraz požehnány pomocným biskupem P. Antonínem Baslerem
z olomoucké arcidiecéze, Z duchovenstva se slavnostního aktu dále zúčastnili
P. Josef Lambor, kroměřížský děkan, P. Marek Jarosz, kvasický farář, P. Jiří Kopřiva
z Hulína a P. Jiří Putala z Chropyně a také farář z Husova sboru v Kvasicích Lubomír
Pliska.
Hřbitovní kostel má za sebou bohatou historii a mnohé přestavby. Stojí na jednom
z posledních výběžků Chřibských vrchů, západně nad Kvasicemi, kolem se rozkládá
hřbitov. Ještě za panování Jana Rottala byl kostel vybaven dalšími dvěma bočními
oltáři, sv. Antonína a sv. Františka, které byly odstraněny v roce 1867 i s kůrem,
varhanami a sakristií, nepotřebná zařízení pro kostel, který od roku 1740 sloužil
pouze jako filiální. Kostel měl tři zvony, při jejich rekvírování za první světové války
se podařilo zachránit nejstarší zvon z roku 1631. V roce 1899 vypukl v Horní Ulici
požár, který zachvátil věž a střechu kostela, kterou původně pokrýval šindel.
K obnovení došlo již v roce 1900. V 90. letech minulého století byla provedena
generální oprava kostela a nová historická analýza. Kostel si zachoval křížové
zaklenutí presbytáře, gotické sanktuárium se znakem Benešoviců a fragment gotické
fresky. Dále byl odhalen původní dřevěný strop, renesanční fresky a románské okno
v lodi kostela. Věž reprezentuje renesanční přístavbu z roku 1577 s erbem
Kurovských z Vrchlabí na vstupním portálu. Kostel nesloužil jen katolíkům, ale také
po několik let patřil evangelíkům. Záviselo to vždy na náboženském vyznání majitele
panství (CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO). Kostel je zařazen mezi významné kulturní
a chráněné památky.
Květa Koutňáková

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. 2018.
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