OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2018

Včera jedna slepička, snesla pestrá vajíčka.
Na zahradě všechno kvete, skřivánek si noty plete.
Jaro už je zase zpátky, přejeme Vám hezké svátky
zastupitelstvo obce Nová Dědina

Úvod
Vážení spoluobčané,
začínají nám jarní měsíce, i když na teplotách to zatím není znát a Vám se dostává
do rukou první číslo Obecního zpravodaje v tomto roce. Ve zpravodaji Vás opět
seznámíme s činností obecního zastupitelstva, novinkami z MŠ Nová Dědina, ZŠ
Kvasice, činností nejenom našich spolků, ale i s dalšími zajímavými informacemi.
Čekají nás Velikonoce, významné křesťanské svátky a pro spoustu lidí také svátky
jara a probouzení přírody spojené s příchodem teplejších a slunečních dnů. Dovolte
mi tedy, popřát Vám všem jejich klidné prožití.
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ leden 2018
Na prvním letošním zasedání OZ schválilo inventarizační zprávu o ukončení
inventarizace finančních prostředků, majetku, pohledávek, závazků, jmění a výsledku
hospodaření k 31. 12. 2017.
OZ dále schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene pro E. ON Distribuce. Jedná
se o uložení přípojek elektřiny vedoucí přes obecní pozemky pro výstavbu rodinných
domů.
OZ také schválilo novou nájemní smlouvu s provozovatelem restauračního zařízení,
rozpočtový výhled na léta 2019 – 2020 a zprávu o provedené finanční kontrole
finančního výboru.
OZ se dále zabývalo žádostí o umístění dopravního zrcadla z křižovatky z Drah
a Podkoryt, kvůli bezpečnému výjezdu na hlavní silnici. Cenová nabídka zrcadla je
ve výši 21.000,- Kč, ovšem odbor dopravy MÚ Kroměříž nedal povolení k realizaci
umístění zrcadla. Důvodem jsou rozhledové vzdálenosti a nejprve umístění dopravní
značky „Stůj, dej přednost v jízdě“. K tomu všemu je ovšem nutné nejprve zpracovat
projekt autorizovaným inženýrem a následně opět požádat o povolení k realizaci.
Celou situaci to opět jenom velmi prodražuje, v dnešní době není holt nic
jednoduchého. Dalším řešením je pokácení lípy u této křižovatky (tady zase
potřebujeme posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), a vykácení všech keřů
před č. p. 87. Vzniklou situaci bude řešit OZ na dalším zasedání.

Zasedání OZ březen
Plánované únorové zasedání se kvůli nemoci starosty obce přesunulo na březen.
Na něm OZ schválilo zprávu o výsledku hospodaření MŠ za rok 2017 a návrh na
rozdělení výsledku hospodaření ve výši 7.579,- Kč a to 2.000,- Kč do fondu odměn
a 5.079,- Kč do rezervního fondu.
Dále byl schválen záměr směny obecního pozemku p. č. 10/29 o výměře 832m 2 za
část pozemku p. č. 80 o výměře 832m2. Směna pozemku se dotýká obcí dříve
pronajatého pozemku a trasy projektované kanalizace. Před provedením směny
bude nutno provést ocenění a zaměření pozemku.
Starosta obce informoval přítomné o přijetí nového pracovníka na veřejně prospěšné
práce. Jeden pracovník nám totiž v dubnu končí a v době od dubna až do pozdního
podzimu potřebujeme nejméně dva zaměstnance, aby zvládli veškeré sečení, údržbu
obecního majetku a aby se mohli vystřídat v obsluze sběrného dvora. Pracovník byl
přijat od prvního března. Tentokrát jsme se museli poohlédnout mimo naši obec
a máme zaměstnance ze Zlobic. Možná se ptáte, proč z jiné obce, ale důvod je
jednoduchý. Naše obec měla v lednu a únoru druhou nejnižší nezaměstnanost
v okrese a v naší obci jsme vhodného kandidáta z Úřadu práce prostě nenašli.
Pracovní místo je dotováno 15.000,- Kč měsíčně.
OZ schválilo i poskytnutí veřejné finanční podpory pro SDH ve výši 30.000,- Kč.
V letošním roce bude zahájena možnost čerpání dotace z Místní akční skupiny
Hříběcí hory, kde je naše obec členem. První dotačním titulem, vhodným pro naši
obec je Bezpečnost dopravní infrastruktury. Z tohoto titulu chceme zažádat o dotaci
na vybudování chodníku ke hřbitovu, kvůli zvýšení bezpečnosti chodců. I tady ovšem
narážíme na spousty problémů. Již dříve byla snaha alespoň posunout dopravní
značení začátek a konec obce až za hřbitov, ale z důvodu toho, že hřbitov je už
mimo zastavitelnou část obce, nebylo nám to umožněno. Prvním problémem je to, že
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pozemek, který se nachází vedle silnice je majetkem Ředitelství silnic Zlínského
kraje (dále jen ŘSZK). ŘSZK nám sice umožní stavbu na cizím pozemku, ale
požaduje po celé délce odvodnění, zachování zeleného pásu apod. a ještě bychom
museli vyřešit přeložku sloupu el. vedení. To by ale případnou realizaci nesmírně
prodražilo. Dalším řešením je umístění chodníku až za pozemky ŘSZK, ty jsou
ovšem v soukromém vlastnictví. I když jeden majitel, dle ústního jednání souhlasí
s prodejem, druhý si nechává čas na rozmyšlenou. Vše tedy bude otázkou dalšího
jednání.
Starosta dále informoval o cenové nabídce na zakoupení sněhové radlice na obecní
vozidlo vč. hydraulického zařízení a montáže ve výši 157.179,- Kč vč. DPH. OZ tuto
investici neschválilo.
Starosta obce dále informoval o problémech spojených se zaváděním GDPR
(ochrana osobních údajů), a spojenými administrativními nároky (zpracování
vnitřních směrnic, s jakými údaji obecní úřad pracuje a proč, zabezpečení počítačů,
uzamykatelné skříně s údaji, zabezpečení obecního úřadu apod.). K problematice
GDPR bude ještě několik školení a seminářů, kde se dozvíme, jak bude GDPR
zaváděno do praxe. Co víme již nyní je to, alespoň podle posledních informací, že
hraní jubilantům k významným životním výročí bude podmíněno výslovným
souhlasem (podpisem prohlášení), že si to jubilanti přejí. Taktéž budou muset být
uděleny souhlasy rodičů se zveřejněním fotografií jednotlivých dětí při vítání občánků
apod. Jak to bude se zveřejňováním fotografií z obecních akcí ještě přesně nevíme.

Starostové Kroměřížska odmítají chystané změny v nemocnici
Starostové obcí na Kroměřížsku se shodli na otevřeném dopisu zastupitelům
Zlínského kraje, ve kterém je žádají o zachování lékařské péče v Kroměřížské
nemocnici, a.s. ve stávajícím rozsahu. „Věřím, že hejtmanství s námi konečně začne
mluvit, že odpoví na naše výzvy a bude nás brát jako partnery. Je nutné, aby
koncepce ve stávající podobě byla odmítnuta. Zásadním změnám ve zdravotnických
zařízeních Zlínského kraje musí totiž předcházet odborná debata za účasti také
zástupců dotčených obcí“, uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.
Setkání se uskutečnilo na kroměřížské radnici, kam starosta Němec pozval starosty
obcí, které spadají pod Kroměříž jakožto obec s rozšířenou působností, a také
zástupce Holešova a Bystřice pod Hostýnem, dalších obcí s rozšířenou působností
na Kroměřížsku. Kroměříž se proti chystaným změnám v nemocnici vyjádřila
opakovaně již dříve, zastupitelé k nim přijali usnesení a memorandum. Obojí bylo
zasláno Zlínskému kraji. „Dodneška nám ani na jeden dopis nepřišla odpověď,“
konstatoval Němec.
Podle místostarosty Kroměříže a krajského zastupitele Pavla Motyčky vyjádření
vedení Zlínského kraje ke změnám v nemocnicích zbytečně straší lidi. „Jsou
mnohoznačná a přivádějí zbytečné problémy. Včera se mě třeba ptal devadesátiletý
občan města, kdy budeme nemocnici rušit,“ uvedl Motyčka. O dokumentu nazvaném
Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018–2020
se podle něj ani nedá hlasovat. Stejný názor vyjádřili i další komunální politici,
například místostarosta Holešova a krajský zastupitel Radek Doležel.
Starostka Chropyně Věra Sigmundová ale uvedla, že podle jejích informací by
Zastupitelstvo Zlínského kraje mělo o zmíněném materiálu hlasovat 23. dubna.
„Budu dělat všechno pro to, aby to podle tohoto materiálu s kroměřížskou nemocnicí
nedopadlo,“ řekla Sigmundová. Chystané změny podle starostů dopadnou nejvíce
právě na kroměřížskou nemocnici.
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„Do Vsetína hejtman (Jiří Čunek) moc hrabat nebude, domácí hnízdo si rozvracet
nebude,“ mínil starosta Hulína Roman Hoza. Podle něj je koncepce především velmi
neuctivá k lidem, kteří v nemocnici v Kroměříži pracují. „Přece nemůže jít jen
o peníze. Lékaři skládali přísahu Hippokratovi, ne na rozpočet Zlínského kraje,“
doplnil hulínský starosta. Ocenil také, že Kroměříž debatu o změnách v nemocnici
rozpoutala. „Je to správná iniciativa. Je dobře, že se o tom bavíme. Přijmout takový
materiál by bylo nezodpovědné,“ uzavřel Hoza.
Čunek loni v prosinci v rozhovoru v tisku zmínil možné rušení porodnice v Kroměříži
i některých dalších oddělení nemocnice. Tyto informace se objevily i v pracovním
dokumentu hejtmanství. Na únorovém zasedání pak dostali krajští zastupitelé
zmíněnou koncepci. Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic
založených Zlínským krajem, v ní na 23 stranách píše o koncentraci většiny
důležitých oborů do KNTB. V kroměřížské nemocnici by sice podle koncepce měla
být nakonec zachována porodnice, skončí však údajně dětské lůžkové oddělení.
Další dosud samostatné obory by měly mít společný lůžkový fond. Týká se to třeba
chirurgie, urologie, gynekologie a ortopedie a také interny, neurologie a plicního
oddělení.

Kanalizace a ČOV v obci
Vážení spoluobčané,
v minulých týdnech jste někteří z Vás byli vyzváni obecním úřadem k podpisu
„Dohody o realizaci stavby“ kanalizace a ČOV v obci. U dohod k přípojkám rodinných
domů přes soukromé pozemky nebyly se souhlasem celkem žádné problémy. Se
souhlasem umístění stoky přes soukromé pozemky vznikají problémy.
Je jasné, že se nikomu moc nechce dávat souhlas s umístěním kanalizace přes své
zahrady nebo jiné pozemky. Dostáváme spousty dotazů, proč vedeme kanalizaci tak,
proč ne onak, proč přes můj pozemek, a ne přes jiný. Další dotazy jsou typu: já mám
přípojku tady, proč bych se měl napojovat jinde. Je důležité upozornit, že řešíme
novou splaškovou kanalizaci. Ta současná bude využívána pouze na dešťové vody.
K tomu je potřeba sdělit ještě několik věcí. Cílem projektu bylo co nejvíce
odkanalizovaných domácností, pokud možno, co nejblíže ke stavbě. Dále je tu
problém s již realizovanými sítěmi, které mají svá ochranná pásma, a na další už
není místo, proto se musí někde uložit do soukromých pozemků. Je zde ale
i možnost, v případě dohody, realizovat uložení potrubí bezvýkopovou technologií.
Pokud ovšem souhlas s realizací od někoho nedostaneme, budeme muset zvolit
jinou variantu nebo některé úseky vynechat. Potom ovšem bude velmi problematické
pro některé obyvatele se na vlastní náklady připojit na kanalizaci. A co říká zákon?
Problematika připojení na kanalizaci v případech, kdy doposud docházelo
k zneškodňování odpadních vod prostřednictvím žumpy nebo domovní čistírny
odpadních vod a nově je vyžadováno připojení na kanalizaci, je upravena
prováděcími vyhláškami k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen " stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů.
Prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v § 24 b odst. 2 vyžaduje, aby žumpa nebo malá čistírna byla umístěna a řešena tak,
aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou
odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních
vod, musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich užívání.
V případě, kdy se občané nebo podnikatelé nebudou chtít připojit na nově zřízenou
veřejnou kanalizaci, a přitom nebudou mít odpovídající likvidaci odpadních vod nebo
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nebudou mít povolení k vypouštění odpadních vod, budou vystaveni riziku
případných a možných kontrol ze strany ČIŽP a Vodoprávního úřadu.
Česká inspekce životního prostředí nebo vodoprávní úřad může jako opatření
k odstranění zjištěných závad nebo odstranění a nápravy zjištěných nedostatků,
jejich příčin a škodlivých následků mimo jiné uložit povinnost připojit se na veřejnou
kanalizaci. V tom případě si bude občan hradit kanalizační přípojku v celé délce sám,
tj. od své nemovitosti až do připojení na hlavní kanalizační řád.
Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřad jsou také příslušní
k projednání případných správních deliktů. Je třeba dodat, že sankce za porušení
povinností ze zákona jsou vysoké.
A proč vlastně chceme realizovat novou oddílnou kanalizaci? V letošním roce nám
končí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Jednou z podmínek
případného dalšího povolení je zpracování projektu odkanalizování obce zakončené
čističkou odpadních vod. A proč oddílná kanalizace? Protože jen u oddílné
kanalizace máme šanci získat dotaci, a to i na přípojky k domácnostem. Pokud obec
nezíská povolení k vypouštění odpadních vod, bude pravděpodobně dostávat
sankce. Dalším důvodem vybudování nové kanalizace je to, že zájemci o novou
výstavbu v obci by se neměli kam připojit a museli si budovat jímky na vyvážení nebo
domácí čističky a po případné realizaci nové kanalizace je zase odstavit. Taky by tu
nastal problém s opravami místních komunikací, chodníků nebo novým průtahem
silnice v obci, protože si nikdo nedovolí investovat nemalé peníze do komunikací,
když není vyřešena kanalizace.
Z výše uvedených důvodů žádáme všechny občany, kterých se to týká, aby důkladně
zvážili svá odmítavá stanoviska k dohodám o realizaci stavby kanalizace.
Dostávají se k nám i dotazy na které nejsme schopni odpovědět a je pravda, že
v některých případech by šla kanalizace vyřešit jiným způsobem. Proto zde
přikládáme i kontakt na Ing. Puszkailera, mobil: 725 207 385, e-mail:
mp.seth@email.cz, který je zodpovědný za zpracování projektové dokumentace a je
ochoten zodpovědět případné dotazy. Dále je tu i možnost zajistit osobní setkání,
aby vysvětlil i technické dotazy nebo i legislativu ke kanalizaci.

Zamyšlení
Těsně před vánočními svátky, které bývají označovány též jako svátky pokoje, rodiny
a lásky, někdo bezohledně uřezal vrchní část stříbrného smrku u vchodu na hřbitov.
V dnešní době, kdy si můžeme koupit vánoční strom u každého supermarketu, je to
něco neuvěřitelného. Když to někdo udělá uprostřed lesa, lze to možná ještě
pochopit. Ale u tak pietního místa jako je hřbitov, před svátky a ještě takovým
způsobem, to pochopit nejde.

Podomní prodejci energií
V poslední době se opět vyskytuje problém s podomními prodejci energií. Někteří
občané se mě ptají, jestli už mám výsledky nějaké elektronické aukce. Zdůrazňuji, že
obec o žádnou aukci nežádala, ani neorganizovala. Poslední prodejci, kteří nabízeli
elektronickou aukci nákupu energií tu byli v listopadu 2017. Ohlásili se na úřadě,
předložili pověření od společnosti Optimal Energy a zažádali o vyhlášení. Tuto
informaci jsem zveřejnil na webových stránkách obce s tím, že ji vyhlásím
v odpoledních hodinách. Jelikož byl pátek a musel jsem odpoledne nečekaně odjet,
v rozhlase jsem ji nevyhlásil. Poté jsem se další týden dozvěděl, že se tito prodejci
odkazovali na obecní úřad, že je vše vyhlášeno a aukci zajišťuje obec. V hlášení
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zveřejněném na webových stránkách jsem upozornil občany, že tuto akci nepořádá
obec, jak předkládám níže.
Hlášení rozhlasu ze dne 24. 11. 2017.
V pondělí 27. listopadu se budou po obci pohybovat pracovníci společnosti Optimal
Energy p. Rehuš a p. Tománek. Budou nabízet hromadnou energetickou aukci
zemního plynu a elektrické energie. Zájemce budou zapisovat formou přihlášek.
Pokud budete mít zájem, připravte si vyúčtování za energie. Tito pracovníci se řádně
ohlásili na obecním úřadě. Upozorňujeme občany, že tuto akci nepořádá obec.
Uvědomujeme si, že všichni občané nemají přístup k počítači a nemuseli tuto
informaci zaznamenat. I skutečnost, že se ohlásili na obecním úřadě a předložili
nějaké dokumenty, nemusí znamenat, že mají jenom dobré úmysly. I když se
snažíme ověřovat informace z internetu a věříme, že je spousta prodejců poctivých,
není možné všechny dokonale prověřit. Upozorňujeme tedy občany, aby byli velmi
obezřetní při podepisování jakýchkoliv smluv mezi dveřmi a nejdříve si vše dobře
prostudovali a rozmysleli.

Na závěr informace o elektronických aukcích
Ojedinělé nejsou ani případy, kdy podomní prodejci obcházejí domácnosti a nabízejí
jim účast v elektronických aukcích elektřiny nebo zemního plynu. Princip e-aukcí je
jednoduchý. Spotřebitel podepíše přihlášku a pořadatel ho zařadí do „balíku“ dalších
domácností soutěžících o nejnižší ceny energií. I podpis této nenápadné přihlášky
má svá rizika.
„Sjednáním účasti v energetických aukcích se spotřebitel zpravidla zavazuje k tomu,
že následně uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem, tedy se společností, kterou
vybere
pořadatel
aukce,“
upozorňuje
Jana
Poncarová
z
projektu
EnergetickáPoradna.cz. Komplikace nastávají, pokud má odběratel u svého
dodavatele uzavřenou smlouvu na dobu určitou. Když ji vypoví předčasně, hrozí mu
ze strany dodavatele sankce, zpravidla v řádech tisíců korun. Pokutu ale bude
požadovat i pořadatel aukce, protože v přihlášce se spotřebitel zavázal uzavřít
smlouvu s vítězným dodavatelem.
Příspěvky: Roman Polášek

Informace
Volba prezidenta republiky
konaná ve dnech 12. 1. – 13. 01. 2018
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříž
Obec: Nová Dědina
Okrsky
Voliči
v
seznamu
počet zprac. v %
1. kolo 1
1
100,00 349
2. kolo 1
1
100,00 348
-

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
255
268
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73,07
77,01

255
268

252
264

98,82
98,51

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Topolánek Mirek Ing.
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
*7 Zeman Miloš Ing.
8
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

1. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy %
Senátoři
BEZPP
11
4,36
Občan
BEZPP
22
8,73
Senátoři
BEZPP
22
8,73
Poslanci
REAL
4
1,58
Poslanci
Rozumní 1
0,39
Poslanci
ODA
2
0,79
Občan
SPO
141 55,95
Senátoři
BEZPP
13
5,15
Občan
BEZPP
36
14,28

2. kolo
hlasy %
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
185 70,07
X
X
79
29,92

Prezidentem republiky byl v celé ČR zvolen pan Ing. Miloš Zeman.

Životní podmínky 2018 – Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácností. Ve
Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 600 domácností z 56 obcí. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím
vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí.

Statistika obyvatel obce – rekapitulace za rok 2017
muži

ženy

celkem

Počet narozených dětí

4

5

9

Počet úmrtí

1

5

6

Odstěhovali se z obce

1

9

10

Přistěhovali se do obce

3

2

5

Počet obyvatel k 31. 12. 2017

437

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2017

40 let
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* Narozené děti:
-

Alena ČERVENKOVÁ
Tereza LÁNÍKOVÁ
Gabriela FIALOVÁ
Petr WALOSZEK
Nevena SEDLÁČKOVÁ
Karel ŠKRABAL
Karolína MÍČKOVÁ
Robin PIŠKULA
Matouš KREJČÍ

* 14. 1. 2017
* 24. 6. 2017
* 27. 6. 2017
* 10. 7. 2017
* 16. 8. 2017
* 22. 8. 2017
* 5. 9. 2017
* 12. 9. 2017
* 2. 11. 2017

Peťa Waloszek
Gabrielka Fialová

Alenka Červenková

Nevenka Sedláčková

Karolínka Míčková

Karlík Škrabal

† Zemřelí spoluobčané:
-

Libuše DOHNÁLKOVÁ
† 27. 2. 2017
Miloslav VAJĎÁK, bývalý spoluobčan † 4. 3. 2017
Karel ZÁBOJNÍK
† 21. 3. 2017
Terezka LÁNÍKOVÁ
† 10. 5. 2017
Věra GABRYŠOVÁ
† 17. 7. 2017
Marie VAVŘÍKOVÁ
† 11. 8. 2017
Anna LÁNÍKOVÁ
† 8. 9. 2017

zemřela ve věku nedož. 95 let
zemřel ve věku nedož. 59 let
zemřel ve věku 73 let
zemřela jako děťátko
zemřela ve věku 67 let
zemřela ve věku nedož. 94 let
zemřela ve věku 92 let
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Místní poplatky
Připomínáme občanům, že poplatky za likvidaci odpadu, poplatky za odvádění
odpadních vod a poplatky ze psů jsou splatné jednorázově, a to do konce měsíce
dubna letošního roku!
Jarmila Cagašová – účetní

Společenská kronika
Jubilanti: leden – březen 2018
LEDEN
Šíma Jan
Staňková Danuše
Kadlčík Rostislav

3. ledna
5. ledna
30. ledna

70 let
85 let
80 let

ÚNOR
Zapletal Ladislav
Kuchař František
Marčíková Věra
Skopalová Anežka

4. února
10. února
18. února
19. února

60 let
75 let
80 let
91 let

BŘEZEN
Škrabalová Dana
Huťková Jarmila
Škrabal Dušan
Musil Josef

4. března
6. března
11. března
22. března

50 let
70 let
50 let
70 let

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

Významné osobnosti naší obce aneb žili mezi námi…
Vzpomínka na pana Petra Dědka – starostu
Dne 2. června 2018 to bude již dlouhých 20 let, co nás
tragicky opustil náš tatínek, manžel, bratr, dědeček, strýc,
kamarád, soused, a taky starosta, pan Petr Dědek.
Vzpomeňte na něj s námi.
Tatínek se narodil 28. 11. 1947 ve Zlíně, kde jeho rodiče
bydleli se starší sestrou Svatavou. Ve Zlíně vychodil
základní devítiletou školu a poté nastoupil na průmyslovku,
obor strojírenství, avšak jej kvůli tehdejšímu režimu
nedokončil. Rodina se poté přestěhovala do Otrokovic, kde
pracoval jako údržbář ve Svitu. V roce 1976 si dodělal
výuční list jako strojní zámečník. Zde se, o pár let dříve,
také seznámil se svou ženou Boženou, která zde
-9-

pracovala jako dělnice. Vzali se 14. 7. 1973 a měli
spolu čtyři děti, Lenku, Petra, Honzu a Zuzanu (však
nás znáte). Chvíli po svatbě bydleli u rodičů na
Baťově, pak na stálo na Nové Dědině, odkud
maminka pochází.
Tatínek byl všestranný člověk a zajímal se
o spoustu věcí. Jeho otec ho naučil řezničině, jako
malý hrál na housle, rád četl. Byl i umělecky
nadaný, dodnes máme vystavenou jeho rytinu
s egyptskou tématikou. Měl rád zvířata, a to nejen ta
domácí jako slepice, králíky, prasata a taky kozy,
kvůli jejich zdravému mléku, z kterého jsme
i vyráběli sýry a tvaroh. Ale měli jsme za domácího
mazlíčka i rybičky, papouška nebo bodlinaté myši.
Po převratu v roce 1989 se zapojil do dění v obci
i politicky a 7. 12. 1990 se stal starostou, nejprve při
práci, později byl do této funkce ze zaměstnání
uvolněn. Měl rád nejen obec jako takovou, ale i místní obyvatele a snažil se o to, aby
to tu zkrátka žilo. Podílel se na spoustě dnes již zaniklých akcí jako strašidelný les,
tábory v Roštíně, zájezdy, kuželky a mimo jiné byl na jeho popud v roce 1994
založen obecní zpravodaj, tehdy jako občasník. Vy, co jste ho znali, si také určitě na
něco vzpomenete.
V neposlední řadě byl hlavně milujícím
otcem a manželem, který dbal na
udržování rodinných vztahů i v širokém
příbuzenstvu, kdy jsme se navzájem
navštěvovali nejen z jeho bratranci od
Prahy až po Břeclav, ale i s mamčinými
sourozenci a jejich dětmi. Dnes nás tyto
vzpomínky mile hřejí na srdci, například
když se u nedělního obědu taťka s Petrem
vsadili, kdo doběhne až na Žlutavu. A tak
celá rodina vyběhla z domu a snažila se je
dohnat. Už nevím, kdo to tehdy vyhrál,
v cukrárně jsme ale odměnu dostali všichni. A takovýchto veselých vzpomínek máme
mnoho. Děkujeme!
rodina Dědková

Příspěvky čtenářů
Živý betlém v Nové Dědině 2017
Ani v uplynulém roce neopomněl místní sbor dobrovolných hasičů na oblíbenou
kulturní tradici živého betléma. Představení se odehrálo na fotbalovém hřišti dva dny
před štědrým dnem. Známý výjev narození spasitele v chudičké stáji přilákal řadu
diváků každého věku. Dokonale připravená scéna hostince v městě Betlémě včetně
oné stáje, příbytku pastýřů se stádem oveček, hradu krále Heroda dokreslily
„herecké“ výkony vystupujících.
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Představení pak oficiálně ukončil několikaminutový ohňostroj pana Rajčana z Kvasic.
Nic však nebránilo tomu, aby každý na místě dále posečkal a v přátelské atmosféře
blížících se vánoc se pozdravil s ostatními. Tomu přispěly také teplé nápoje
k občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného pak putoval ve prospěch konta
MARUŠKA. Díky patří všem, kdo přispěli. Poděkování patří také všem, kdo se
jakkoliv podíleli na uspořádání této milé události.

Terezie Zapletalová

Šachový turnaj
V čase vánočních svátků jsme opět sehráli tradiční šachový turnaj. Sešli jsme se
v pátek 29. 12. v místní hospůdce.
Přestože se o konání turnaje zajímalo celkem dost hráčů a někteří i předem přislíbili
svou účast, byla nakonec návštěva asi nejnižší v historii konání turnajů. Sešlo se jen
pět hráčů, a kdyby hospůdku nenavštívilo několik hostů, kteří se přišli občerstvit
a podívat se jak se nám daří, vypadalo by to asi hodně špatně. Nás pořadatele to
samozřejmě moc nepotěšilo, ale věříme, že se účast brzy zase zvedne...
- 11 -

Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.

Vavřík Petr
Regent Marek
Vavřík Jaroslav
Gazdoš Jakub
Gazdoš Jan

4b.
3b.
1,5b.
1b.
0,5b.

Další turnaj se uskuteční již v době velikonoc. Hrát budeme nejspíš opět v místní
hospůdce, v neděli 1. 4. 2018 a snad toto aprílové datum přiláká více hráčů! Přesný
čas konání a další informace o turnaji dáme včas vědět v hlášení místního rozhlasu,
plakáty a na FB.
Za TJ Nová Dědina Vavřík Jaroslav

Silvestrovský výšlap na Budačinu
Poslední den loňského roku uspořádala obec ve spolupráci s TJ Nová Dědina
a dobrovolníky druhý ročník Silvestrovského výšlapu. Tentokrát nebylo počasí
ideální, přesto se sešlo hodně účastníků, kteří si zpestřili poslední den v roce aktivní
vycházkou. Kvůli počasí většina zvolila pochod po cestě, i když se našli odvážlivci,
kteří zavítali na Budačinu. V lomu bylo opět připraveno ohniště, kde si všichni mohli
opéct špekáčky a děti se mohli projet na koních.
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Po návratu do Nové Dědiny byly ve sklepě sokolovny přichystány zabíjačkové
dobroty, a i něco sladkého nejenom pro děti. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila
a snad bude pokračovat i v letošním roce. Pořadatelům patří opět dík za jejich
nasazení a přípravu výborného jídla.
Roman Polášek
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Výsledky tříkrálové sbírky 2018
Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna.
V sobotu 6. ledna skupinky koledníků procházely naší Dědinou i okolními obcemi.
Letošnímu koledování přálo pěkné počasí i vy všichni, kteří jste štědře přispěli do
pokladniček koledníkům.
Obec
Kvasice
Bělov
Nová Dědina
Sulimov
Karolín
Celkem

Výsledek
57 384,7 867,12 211,9 221,10 038,96 721,-

Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost,
lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkujeme i všem dárcům za jejich vlídné
přijetí a finanční příspěvky.
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Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na
pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, handicapovaným i těm, kteří si
nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.
Kdokoli z nás se může stát tím "potřebným" z nejrůznějších důvodů. Tříkrálová sbírka
může pomoci i vám nebo někomu ve vašem okolí. Znáte-li někoho v případě nouze,
můžete se obrátit na Sociální poradnu Charity Kroměříž, tel: 573 330 013, mob:
733 755 847 nebo 733 741 666.
Marie Gazdošová, DiS.

Přijel k nám cirkus
Po vánočních svátcích zůstal jen sníh a my jsme se vrhli
do nového roku. Nový rok nám do mateřské školy přinesl
i spoustu nových tváří. Návštěvou cirkusového dua se
zvířátky odstartovala příprava karnevalu.
Celý měsíc jsme s dětmi vytvářeli
výzdobu na karneval s cirkusovou
tématikou. Mateřskou školu ovládla
spousta známých exotických zvířat,
množství klaunů a barev. S pomocí
rodičů a dětí jsme vyzdobili sál
sokolovny a párty mohla začít.
V sobotu 24. 2. 2018 se sokolovna
proměnila v cirkusové šapitó. Náš
cirkus byl plný pohádkových
postav,
zvířátek,
superhrdinů,
princezen,
ale
také
přiletěly
zvědavé čarodějnice, které chtěli prozkoumat, co se to na Nové
Dědině děje. Dětské písně a smích se rozhostil po celém
šapitó. Děti si užívaly cirkusové hry a zábavu, která byla zakončena tombolou. Za
památeční podpis/obrázek na stěně „slávy“ děti dostaly na památku drobný dárek.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při přípravě i úklidu šapitó. Také děkujeme obci
Nová Dědina za financování tomboly, našim dětem za výzdobu a slečně Vintrlíkové
za poskytnutí občerstvení pro náš cirkus.

V prvním týdnu měsíce května proběhne zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Dále
plánujeme pro děti divadelní představení, Den Matek, Pohádkovou dědinu, tradiční
Pohádkovou zahradu, atd. Více informací o akcích mateřské školy a jiné informace
naleznete na webových stránkách školy – www.msnovadedina.cz.
Zaměstnanci a děti mateřské školy

- 15 -

Novinky z mateřské školy – informační sdělení pro občany
V rámci dotačního programu Evropsko strukturální a investiční fondy – Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání pod záštitou ministerstva školství získala
mateřská škola dotaci na projekt s názvem „Šablony Nová Dědina“.
Při splnění zadaných podmínek mohla mateřská škola přijmout na pozici „chůvy“
pracovnici na zkrácený úvazek k dětem, které nedosáhly tří let věku. Protože
ministerstvo školství umožnilo vzdělání v mateřské škole i dětem od dvou let a tyto
děti mají zcela jiné požadavky a potřeby, byla vytvořena tato pozice chůvy i v naší
mateřské škole. Tím pádem může učitelka i nadále plnit výchovně vzdělávací
program se všemi dětmi a chůva se věnuje dětem od dvou do tří let a pod vedením
učitelky zabezpečuje jejich vzdělávání přiměřené věku a individuálním potřebám.
Díky tomuto projektu bude i v dalším školním roce mateřská škola přijímat děti od
dosažených dvou let věku. Případné dotazy směřujte na vedení mateřské školy.
Vedení MŠ

Procházka se psem
Obracím se s prosbou na spoluobčany, kteří chodí na procházky se psem. Psi nám
močí na zeď u vchodu do našeho domu. Prosím, odtáhněte psa pomocí vodítka od
stěny domu. Nenechte jej tam vykonat jeho potřebu. Skvrny, stopy od psí moči
vypadají na zdech velmi neesteticky a odporně. Byla bych vděčná i za radu, jak se
pozůstatků psí moči zbavit.
Vzhled obce se týká nás všech a není nám lhostejný.
Věřím v porozumění.
Ludmila Vojáčková

Sport
Bruslení na Nové Dědině
Vážení spoluobčané, letošní zimní počasí bylo nevyzpytatelné... Nejprve se na
začátku zimního období teplota vzduchu pohybovala v rozmezí od + 13º C po – 5º C,
ale v průběhu měsíce února nám „Paní zima“ ukázala svoji pravou tvář. V těchto
dnech klesala rtuť teploměru postupně až k – 16º C.
Byli jsme požádání rodiči dětí, zda bychom nemohli dětem zajistit plochu k bruslení...
Proto velmi obětaví členové Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině pro ně
připravili v tomto mrazivém zimním počasí LEDOVOU PLOCHU - KLUZIŠTĚ nad
hasičským hřištěm na Drahách. Zájemci o bruslení ji naplno využili, dokud jim to
počasí ještě dovolilo.
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Chtěla bych velmi mnoho poděkovat členům SDH v čele s jejich starostou panem
Milanem Kovaříkem za jejich velmi operativní, vstřícný, svědomitý a v mrazivém
počasí i nelehký přístup. Děti, které sem chodily bruslit, jsou jim za to velmi vděčné.
Ne každý rok se podaří mít možnost zabruslit si i na Nové Dědině…
Jarmila Bochezová

Mladí hasiči - Uzlovací soutěže leden/únor
V tomto článku Vám chci přiblížit výsledky mladých hasičů na uzlovacích soutěžích,
kterých jsme se zúčastnili v lednu a únoru tohoto roku.
Malenovický suk 6. 1. 2018
Této soutěže se účastníme již pravidelně a letos tomu nebylo jinak. Do Malenovické
sokolovny jsme přijeli soutěžit s družstvem mladších a s družstvem starších žáků.
Celkem se sem sjelo ukázat 11 mladších a 13 starších družstev.
Mladší žáci
Pořadí SDH

Starší žáci
Pořadí SDH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Výsledný čas
[s]
Pohořelice
38,07
Spytihněv
38,22
Oldřichovice
41,44
Malenovice I
47,91
Nová Dědina
48,01
Prštné
60,91
Ublo I
62,84
Šarovy
63,23
Malenovice II
68,26
Kvítkovice
73,88
Ublo II
74,24

Spytihněv I
Ublo
Roštění
Bělov
Kvítkovice
Malenovice
Pohořelice
Vítonice
Nová Dědina
Spytihněv II
Oldřichovice
Louky
Lhotka

Výsledný čas
[s]
31,43
34,37
40,02
41,38
43,25
45,19
47,35
51,98
55,12
64,35
69,61
85,71
101,43

V jednotlivcích uzlovalo celkem 77 mladších žáků a 64 starších žáků. Naši jednotlivci
se umístili takto:
Mladší žáci
Starší žáci
Pořadí Jméno
Výsledný čas [s]
Pořadí Jméno
Výsledný čas [s]
15
Adélka Dvouletá
33,54
4
Jan Vavřík
20,43
16
Adam Dědek
33,74
24
Josef Halaška
28,56
17
Petr Dědek
33,79
37
Patrik Kovařík
35,39
23
Katka Dědková
38,72
25
Adélka Korytářová
38,75
27
Daniela Fialová
39,93
41
Milan Kovařík
48,17
47
Jakub Dvouletý
52,02
65
Patrik Polášek
71,60
Za zmínku také stojí 1. místo Josefa Chmelaře v kategorii vedoucích
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Pohořelská smyčka 3. 2. 2018
I této soutěže se účastníme pravidelně a musíme poznamenat, že každým rokem je
na této soutěží více a více účastníků. Důkazem toho je 15 družstev mladších a 18
družstev starších žáků. V kategorii jednotlivců to pak bylo 107 mladších a 80 starších
žáků.
Umístění našich družstev:
Mladší žáci
Starší žáci
Pořadí SDH
Výsledný čas [s]
Pořadí SDH
Výsledný čas [s]
1
Pohořelice A
37,08
1
Pohořelice A
25,81
2
Spytihněv
40,02
2
Malenovice
27,85
3
Napajedla
45,83
3
Pohořelice B
28,73
4
Oldřichovice
49,09
4
Újezd
29,91
5
Provodov
50,46
5
Provodov
30,01
6
Ludkovice
53,97
6
Oldřichovice
32,41
7
Šarovy-Salaš
57,34
7
Nová Dědina
36,6
8
Ublo
57,89
8
Ludkovice
44,2
9
Malenovice
61,79
9
Šarovy-Salaš
46,07
10
Pohořelice B
62,84
10
Kvítkovice
48,11
11
Nová Dědina
66,63
11
Lipová
49,87
12
Kvítkovice
70,37
12
Spytihněv B
49,97
13
Bohuslavice u
86,72
13
Žlutava
50,04
Zlína
14
Prštné
95,43
14
Ublo
51,23
15
Lhotka
104,15
15
Spytihněv A
53,84
16
Vítonice
58,99
17
Bělov
63,84
18
Nevšová
89,85
Umístění našich jednotlivců:
Mladší žáci
Starší žáci
Pořadí
Jméno
Výsledný čas
Pořadí Jméno
Výsledný čas [s]
[s]
17
Jakub Dvouletý
28,45
27
Jan Vavřík
25,19
29
Adélka Dvouletá
32,43
41
Josef Halaška
29,2
35
Daniela Fialová
35,94
42
Patrik Kovařík
29,6
38
Patrik Polášek
37,77
40
Petr Dědek
38,00
44
Klárka Vlčková
39,86
50
Milan Kovařík
42,83
76
Adam Dědek
56,91
83
Katka Dědková
62,41
Za SDH Nová Dědina Martin Láník

Hasičský ples
V sobotu 10. března se na sokolovně uskutečnil již 5. hasičský ples. S přípravou
plesu jsme začali již na začátku roku a na programu jsme si dali opravdu záležet.
K tanci i poslechu hrála skupina Lord, která měla poměrně široký repertoár. Na své si
přišli milovníci dechovky i moderní hudby a taneční parket tak byl plný až dlouho do
noci. Bohatý byl také doprovodný program, kdy mohli účastníci shlédnout ukázky
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standardních i latinskoamerických tanců, dále vystoupení orientální skupiny Anifé
s ukázkou břišních tanců. Vrcholem večera bylo samozřejmě vystoupení hasičů,
tentokráte jsme překvapili vystoupením s názvem irské tance. O půlnoci proběhlo již
tradičně losování tomboly, ve které bylo letos přes osmdesát cen.

Na své si přišli také milovníci dobrého jídla a pití. Hosté mohli ochutnat koláčky,
škvarkovou pomazánku, domácí klobásky, tlačenku s cibulí a vepřový guláš. K tomu
všemu mohli okusit celkem pět druhů vín od vinaře z Vrbic. Přestože letošní účast
byla snad pod vlivem doznívající chřipkové epidemie malinko slabší, věřím, že jste si
hasičský ples užili a přijdete se pobavit i v příštím roce. Už máme nějaké nápady, jak
ples ještě vylepšit a snad Vás zase příjemně překvapíme. Závěrem se sluší
poděkovat všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, či nás podpořili darem do
tomboly.
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foto dodal Dominik Krejčíř
Petr Skácel

Plánované akce SDH v naší obci
30. 4. Stavění máje
12. 5. Závod TFA - Nejtěžší hasičská soutěž simulující práci hasiče při zásahu.
Závodí se v kompletním zásahovém obleku včetně obuvi, rukavic a přilby a s
nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.
2. 6. Kácení máje a dětský den
30. 6. Závod Podhostýnské hasičské ligy – kategorie muži a ženy
1.7. Závod mladých hasičů v požárním útoku
Terezie Zapletalová

Včelaři ZO ČSV Napajedla
Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV z.s. Napajedla.
V neděli 25. 2.2018 se uskutečnila na Komárově VČS včelařů.
Ve velmi pěkně připraveném sále kulturního domu se sešlo 56 členů včelařského
spolku a 4 hosté z OÚ na jejichž území se odvíjí naše činnost.
Ve zprávě předsedy př. L. Žaludka jsme zhodnotili činnost našeho spolku za rok
2017. Do svých řad jsme přijali nové začínající včelaře a ocenily úspěšné členy
oceněním „Vzorný včelař“ a čestnými uznáními za dobrou práci. Rok 2017 jsme
vyhodnotili jako průměrný co se týká přínosu včelího medu, ale velmi dobrým
zjištěním bylo, že zdravotní stav našich včelstev je uspokojivý a máme v naší oblasti
včelstva zdravá.
Poděkování patří paní starostce M. Zapletalové a celému zastupitelstvu obce
Komárov za zapůjčení a přípravu sálu a všem co se na přípravách VČS podíleli.
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foto: M. Přikryl
Ladislav Žaludek, předseda ZOČSV Napajedla

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Mariánsko-Alžbětinské společenství v Kvasicích
Mariánsko-Alžbětinské společenství zahájilo svou činnost v roce 2018 přednáškou
Klasické Řecko-základy evropské civilizace, kterou si připravila paní Marie Šuterová,
a to slovem i obrazem. Nebyly to jen monumentální stavby chrámů, svatyní a paláců,
ale také umělecká díla - sochy, malby, keramika, mýty, báje, poezie a božstva, které
nám přiblížila.
Studovat dějiny řeckého umění znamená studovat dějiny umění celého lidstva. Tato
slova J. J. Winckelmanna, zakladatele klasické archeologie, dokládají základní
význam a jedinečnou působivost, kterou mělo antické umění po dlouhou dobu, neboť
Orient a Egypt byl v podstatě ještě neznám. Řecké umění nebylo v starověku jen
nejlepší, ale také prakticky jediné.
K řeckému umění a památkám patří neodlučitelně báje a mýty. Nejmocnější vládcem
se stal Zeus a za své sídlo si zvolil Olymp. Zpočátku zde bydlel sám, a to do doby,
než se rozhodl i ostatní bohy přesídlit na Olymp, který se stal středem světa. Na
Olympu bohové zasedají, řeší složité božské i lidské problémy, ale také hodují
a veselí se. Mají dobré i špatné vlastnosti, dovedou se smát i zlobit, pomáhat i škodit,
a liší se od lidí tím, že jsou stále mladí a nesmrtelní. Zeus ve svém paláci uchovává
dvě důležité nádoby, v jedné je dobro, v druhé ukrývá zlo. Nemůže si je splést, neboť
jedna je bílá a druhá černá, z obou obdarovává člověka a vytváří jeho osud.
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Slavné a hlavní město Řecka Athény se rozprostírá v historickém kraji Attika, na
stejnojmenném poloostrově. Athény údajně založil Kekrops, první král. Byl to
autochton, praobyvatel země, zobrazován napůl muž a napůl had, nohy měl srostlé
a tvořily hadí ocas. V soutěži o nadvládu o božskou ochranu země a Athén, zvítězila
bohyně moudrosti Athéna, neboť nabídla užitečnější dar než bůh moře a živlu
Poseidon, i když se snažil. Udeřil trojzubcem do akropolské skály, z níž vytryskl
slaný pramen (jiná verze, že vyběhl kůň). Ať už to bylo jakkoliv, Athénin dar- olivovník
- byl oceněn jako symbol míru a blahobytu více. Poseidon se rozzuřil a zaplavil část
země. Nezabránil však tomu, aby Athény rozkvétaly a staly se kolébkou civilizace.
A na pahorku nazvaném Akropolis, každého jara rozkvétá Athénina oliva, požehnaná
rostlina rolníků a Řecka.
Po dlouhé absenci jsme si mohli ověřit své znalosti či neznalosti na kurzu paměti,
který vede paní Danuše Dosoudilová. Až do června se budeme scházet každé
poslední úterý v měsíci v Obecní klubovně Kvasice. Nemusíte mít obavy, že se
ztrapníte, když něco nezvládnete. Nikdo nejsme dokonalí a neznáme všechno.
Každý vyniká v něčem jiném, a v čem, to si zde můžete ověřit. Pokud vám něco
nepůjde, lektorka paní Danuška vás láskyplně přesvědčí, že to zvládnete. Zkuste to
s námi, V uvedených větách se pomíchala slova, seřaďte je co nejrychleji, aby věta
dávala smysl:
sousedovi. Po celý informací svém tomto zbytek o odpoledne se nejvíce co
snažil bývalém najít
a knihy usnula. stran Na únavou palubě pak zakoupené letadla nově přečetla
100.
jedinkrát své Německá v jen tenistka zápase podání. Ztratila
V tomto roce vzpomínáme 160. výročí zjevení Panny Marie Lurdské. V římskokatolickém kostele na náměstí je krásná její socha u bočního oltáře vpravo. Nebyla to
jediná socha v Kvasicích. Pod vítězným stromem Kvasického ořešáku v parku stála
v minulosti dřevěná stříška s klekátkem, kde byla rovněž socha Panny Marie
Lurdské.
Při této příležitosti jsme si připomenuli poutavé texty z knihy Franze Werfela Píseň
o Bernadettě. Jedná se o dokumentární román, který pojednává o zjevení v Lurdech
a životě Bernadetty Soubirousové. Autor ho napsal v roce 1941, krátce poté, kdy se
mu podařilo stanout na americkém kontinentu, kde se uchýlil po útěku z okupované
Francie. Ve chvíli velké tísně a nebezpečí slíbil před jeskyní v Lurdech v roce 1940,
že zazpívá Píseň o Bernadettě, a to dříve, než se pustí do nějaké jiné literární práce.
Franz Werfel (1890-1945) se narodil v Praze a svou tvorbou obohatil všechny
literární žánry.
Mgr. Anna Zlámalová si pro nás připravila v pořadí již jedenáctou zajímavou
přednášku. Tentokráte jsme zavítali do zámku Čechy pod Kosířem a seznámili se
s genealogií šlechty Silva Tarouca. Neopomenula vzpomenout ani život a dílo
významného českého malíře Josefa Mánese, který zde často pobýval a maloval
a prozaičku Annu Marii Tilschovou, která v knize Orlí hnízdo zachycuje rodinný život
sourozenců Mánesových. Největší pozornost však v něm věnuje Josefu Mánesovi,
popisuje jeho umělecké začátky a vzestup, milostná zklamání až po tragickou
duševní chorobu. A nakonec jsme se vrátili do Kvasic, neboť to byla vnučka
zakladatele kvasického cukrovaru, Ferdinanda Urbánka.
Květa Koutňáková
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Zimní soutěže žáků II. stupně
Nečekaně výrazného úspěchu dosáhli naši žáci ze 7., 8. a 9. třídy na dovednostní
soutěži Ukaž, co umíš, která se konala v prosinci pod patronací SŠ Centrum odborné
přípravy technické v Kroměříži. Soutěžilo se v kategoriích elektronik, strojař
a automechanik. Z naší školy se akce zúčastnilo 21 žáků z 6. až 9. ročníku. Někteří
si vyzkoušeli dokonce obory dva. V kategorii mladých elektroniků zvítězila jediná
dívka mezi 15 zúčastněnými Lucie Kučerová (8. třída), Daniel Gazdoš (7.A) obsadil
3. a Tomáš Vala (8.tř.) 9. místo. Dařilo se také strojařům. Těch bylo v soutěži celkem
34 a do první desítky se dostali třetí Vít Pomališ, čtvrtý Tomáš Dýčka a osmý
Jaroslav Šiška. Největší úspěch se ovšem dostavil v rámci nejobsazenější soutěže
mladých automechaniků. Těch se zúčastnilo 43 a první čtyři místa v konečném
pořadí braly Kvasice. Vítězem se stal Tomáš Dýčka (9.) a za ním se seřadili Ladislav
Kubín (7.B), Jaroslav Šiška (9.) a Lukáš Kozel (7.B).

Na úspěšné účinkování z let minulých navázaly mladší dívky (7.- 5. třída) v soutěži
školské futsalové ligy. V konferenčním finále východ hraném v Ostravě přemohly
nejprve ZŠ Štěbořice 2:0 (Novotná, K. Škrabalová) a potom i ZŠ J. A. Komenského
Přerov 3:0 (T. Škrabalová, K. Škrabalová a Chybová) a z prvního místa postoupily do
republikového finále. V Heřmanově Městci (Pardubický kraj), kde se závěrečný turnaj
hrál, se však dívkám do cesty postavila jiná kvalita. Obhájce loňského prvenství ZŠ
a MŠ Studenec, vloni stříbrná 10. ZŠ Plzeň, bronzový medailista ZŠ Pardubice
Ohrazenice a 4. ZŠ Plzeň. Všechno celky těžící ze silné klubové základny v městech
a obci. Kvasice a Štěbořice se musely pokoušet o překvapení. V základní skupině,
ze které první dva celky postupovaly do semifinále a poslední hrál utkání o 5. místo,
jsme bohužel žádné body nevybojovali. I tak bylo výzvou uspět alespoň v zápase
o umístění. Zvlášť když na druhé straně stál soupeř se zvučným jménem, stříbrný
medailista z uplynulého ročníku, 10. ZŠ Plzeň. Závěrečné utkání nakonec naše
děvčata zvládla a po dvou brankách Karolíny Škrabalové zvítězila 2:0. Páté místo
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tedy připadlo Kvasicím. Na 4. místě se umístila ZŠ Štěbořice, třetí byla 4. ZŠ Plzeň,
druhá ZŠ a MŠ Studenec a vítězem se stala ZŠ Pardubice Ohrazenice.
Zápasy našeho celku:
ZŠ Kvasice – ZŠ a MŠ Studenec 0:2, ZŠ Kvasice – 4. ZŠ Plzeň 0:2, ZŠ Kvasice –
10. ZŠ Plzeň 2:0
Sestava ZŠ Kvasice: Tereza Marešová – Kateřina Ševelová (obě 7.B), Tereza
Škrabalová, Karolína Škrabalová (obě 7.A), Bára Chybová –Nikola Švecová (obě
7.B), Nela Novotná (5.), Eliška Horová, Zuzana Horsáková – Eliška Šišková, Hedvika
Bláhová (všechny 6.), Nikol Dohoráková (7.A)

Mgr. Jiří Machovský

Projekt EDISON na ZŠ Kvasice
V týdnu od 12. – 16. 2. 2018 se na ZŠ ve Kvasicích uskutečnil mezinárodní projekt
EDISON. Jedná se o vzdělávací projekt připravený pro skupinu čtyř až osmi
vysokoškolských studentů z různých zemí celého světa, kteří zavítají do základních
a středních škol ve Zlínském kraji. Hlavním cílem projektu je posílení vzdělanosti
a povědomí žáků o cizích kulturách, zvyklostech i tradicích. Multikulturní atmosféra
a oživení výuky u žáků prokazatelně zvyšuje zájem o výuku a probouzí v nich chuť
objevovat nové poznatky. Jelikož stážisté ovládají pouze svůj rodný jazyk a jazyk
anglický je velkým přínosem pro žáky ve škole, že zlepší své komunikační
dovednosti právě v anglickém jazyce.
Konkrétně do naší školy zavítali tito tři stážisté: Chenglong Ji, 19 letý sympaťák
z Číny a dvě dívky, Gűlin Baris, 19 letá studentka z Turecka a Siti Cut Alia
Kuswalastri, 18 letá studentka z Indonésie, která se teprve v České republice poprvé
setkala s něčím pro nás tak zcela běžným, a to sněhem.
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Stážisté navštívili všechny třídy, od 1. do 9. a ve všech třídách se setkali s vřelým
přivítáním od žáků. Pro mnohé z našich žáků to bylo vůbec první osobní setkání
s anglicky mluvícím cizincem a bylo příjemné vidět, že i slabší žáci se velmi snažili
složit anglickou otázku, aby se dověděli co nejvíce informací o našich stážistech.
Týden uběhl jako voda a v pátek jsme se se stážisty rozloučili a popřáli jim hezký
zbytek pobytu v České republice a příjemné vzpomínky na naši školu a obec
Kvasice. Fotografie z tohoto velmi zajímavého týdne u nás ve škole najdete na
webových stránkách ZŠ Kvasice www.zskvasice.cz.
Mgr. František Látal, Ph.D.

Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích
Téměř ideální podmínky nás čekaly v letošním roce na lyžařském kurzu 7. tříd. Po
sněhově hubeném prosinci a o nic lepším začátku ledna jsme si oddechli, když těsně
před odjezdem začalo padat. V Karlovicích nás čekal nejen zasněžený svah, ale
i cvičná louka vhodná pro úplné začátečníky. Naštěstí jsme ji nevyužívali dlouho. Už
druhý lyžařský den byli všichni na vleku, a co si už dlouho nepamatuji, tak z něj
během první jízdy nikdo z lyžařských nováčků nespadl. Žáci se během týdne zapojili
do několika soutěží. Tou nejprestižnější byl samozřejmě závod ve slalomu, který
proběhl už tradičně v předposlední den kurzu. Ale soutěžilo se také v bowlingu, kde
se vítězi na svých dráhách stali Kateřina Ševelová, Tereza Škrabalová, Adam
Habarta a Vojtěch Knoll. Ve stolním fotbale se nejvíc dařilo dvojici Daniel Gazdoš,
Tomáš Stránský. Za nimi skončili Jakub Hartl, Filip Štěbra a Anna Mlčáková
s Nikolou Švecovou. Nejvíce znalostí z teorie zimních sportů osvědčil Tomáš
Stránský, který jen těsně předčil Kateřinu Ševelovou a třetího Michala Kahaju.
Největšími pedanty na pořádek byl pokoj Terezy Marešové, Anny Mlčákové
a Kateřiny Ševelové. No a slalom? Ve druhém družstvu brali první tři příčky: 1. Anna
Mlčáková, 2. Alex Marcaník a 3. Daniel Gazdoš a v prvním družstvu bylo pořadí
následující: 1. Martin Berka, 2. David Zeman, 3. Karolína Škrabalová.
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A na závěr jedno pořekadlo: „Sláva vítězům a čest těm, co sjeli kopec. Takže všem!“.
Mgr. Jiří Machovský

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. 5. 2018.
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