OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2019

Ať Velikonoce vaše duše rozjasní
a vy jste na světě tak šťastní,
ţe to ani popsat nejde,
tolik krásného, kolik se do vás jen vejde,
z celého srdce přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání leden 2019
Na lednovém zasedání schválilo zastupitelstvo obce inventarizační zprávu majetku
za rok 2018 včetně vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku obce a Mateřské
školy. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření schválilo OZ aktualizovaný
strategický rozvojový plán obce na léta 2019-2026.
ZO dále schválilo podání ţádosti o dotaci na „Stavební úpravy hygienických
místností víceúčelové sportovní a kulturní zařízení Nová Dědina“ z programu obnovy
venkova Zlínského kraje, opatření: 1.3 Rekonstrukce a oprava objektů občanské
vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových sluţeb v obci.
Tuto ţádost jsme podali i na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Další ţádost o dotaci jsme podali na projekt „Podpora ekologických aktivit v kraji –
Třešňové stromy pro ţivot“.
OZ také schválilo dodatek smlouvy se společností Biopas Kroměříţ o odvozu a
odstranění nebezpečných odpadů, kde dochází k navýšení ceny pro obec za tuto
sluţbu.
Dalším bodem bylo schválení zpracování projektu revitalizace fotbalového hřiště na
víceúčelové hřiště. V současné době je hřiště jiţ převedeno z majetku TJ Nová
Dědina do majetku obce.
Zasedání únor 2019
Na únorovém zasedání schvalovalo zastupitelstvo smlouvy pro uloţení kabelů
nízkého napětí a uloţení plynových přípojek, které vedou přes obecní pozemky pro
rodinné domy, za jednorázové náhrady.
ZO dále zrušilo nařízení Obce Nová Dědina č. 01 / 2012 TRŢNÍ ŘÁD a vydalo
nařízení obce Nová Dědina č. 1 / 2019 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje v obci.
ZO uzavřelo smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z
„Programu RP12-19 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje“ ve výši 141.000 Kč. Obec Nová Dědina uhradí z vlastních zdrojů
částku do výše předpokládaných skutečných výdajů projektu, které jsou předběţně
stanoveny na 201.600, -Kč.
Dalším bodem zasedání bylo schválení Rozpočtového opatření č. 1/2019.
V diskuzi informoval starosta obce o problematice zásobování vodou (studnami)
v Podkorytech, jak bylo uţ uvedeno v Obecním zpravodaji 3/2018 a shrnul stručně
historii dle dostupných informací od roku 1932. Majitelka pozemku, na kterém se
nachází studna, ze které vedou rozvody vody do dalších nemovitostí, poţádala
Vodoprávní úřad o odstranění nelegální stavby. Momentálně probíhají jednání mezi
dotčenými nemovitostmi a Vodoprávním úřadem Kroměříţ o legalizaci stavby
rozvodů vodovodu. Obec Nová Dědina nemá ke stávajícímu rozvodu vody v lokalitě
Podkoryta ţádná vlastnická či jiná práva. Obec Nová Dědina sice v letech 1993–
1995 poskytla na stavbu finanční příspěvek ze svého rozpočtu, ale nepodařilo se
dohledat, kdo stavbu prováděl, nedohledala se ţádná smlouva či objednávka na
provedené práce a nebylo vydáno ani ţádné povolení k provedené stavbě. Obec
Nová Dědina nedohledala ani ţádný doklad o uhrazené platbě za provedené práce.
ZO Nová Dědina má zájem tuto jistě nepříjemnou záleţitost vyřešit a nechá
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zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodu do Podkoryt. Vše bude
ovšem záleţet i na rozpočtu případné investice a také na vyjádření společnosti VaK
Kroměříţ, zda je dostatečná kapacita vodojemu pro případné zásobování vodou do
této lokality. VaK Kroměříţ v současné době zpracovává studii k posílení kapacity
vodojemu a rozvodných čerpadel, ale v plánu investic na rok 2019 tuto akci nemá.
Zasedání březen 2019
Dne 6. března proběhlo v naší obci veřejné projednání trasy nové kanalizace.
Všichni, kteří se o tuto akci zajímají, měli moţnost se seznámit s projektantem
kanalizace, problematikou odkanalizování obce a dotčenými parcelami trasy
kanalizace. Projektant kanalizace vyslechl připomínky občanů a momentálně je
zpracovává do konečné podoby projektu.
Na toto jednání navazovalo i březnové zasedání OZ, na kterém OZ schvalovalo
smlouvy k dalším krokům, nezbytným pro získání dotace na odkanalizování obce.
Byly to tyto smlouvy:
Smlouva o dílo č. 01–19 mezi obcí Nová Dědina a Finance a Ekonomika s.r.o. na
vypracování ţádosti o dotaci v celkové výši 180.000, -Kč bez DPH.
Smlouva o dílo č. 02–19 mezi Obcí Nová Dědina a Finance a Ekonomika s.r.o. na
zpracování podkladů pro ţádost o dotaci v celkové výši 120.000, -Kč bez DPH.
Příkazní smlouva č. 03–19 mezi obcí Nová Dědina a Finance a Ekonomika s.r.o. pro
zajištění výkonu administrace projektu „Odkanalizování obce Nová Dědina“ v celkové
výši 120.000, -Kč bez DPH.
Příkazní smlouva č. 16–19 mezi Obcí Nová Dědina a ENVI Agentura Trunda s.r.o.
pro zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky k realizaci projektu „Odkanalizování
obce Nová Dědina“ v celkové výši 120.000, -Kč bez DPH.
Dalším bodem jednání bylo schválení veřejné finanční podpory ve výši 30.000, -Kč
pro SDH Nová Dědina na údrţbu a úpravu hřiště, techniky a organizaci sportovních a
kulturních akcí.
V diskuzi byla zmíněna povinnost obce vést kroniku. Zákon o obecních kronikách
platí od roku 2006, kdy má kaţdé město i obec povinnost vést kroniku. Je tam jediná
výjimka, a to, ţe dnes uţ se můţe vést i v elektronické podobě. V současné době
obec nemá svého kronikáře, i kdyţ neoficiální kroniky jistě někdo z občanů vede.
Proto bychom se velmi přimlouvali za to, ţe se někdo této role zhostí. Obec jistě ráda
ohodnotí kronikáře finančním či jiným příspěvkem.
Dále se v diskuzi debatovalo o dalších akcích, které bychom rádi tento rok uskutečnili
a to:
nátěr autobusových čekáren v obci, vymetení a nový zásyp víceúčelového hřiště,
bourání buněk, předláţdění propadlin chodníku, přemístění kontejnerů před
obchodem, úprava prostranství před prodejnou potravin a hospodou a nové úřední
vývěsky.

Roman Polášek
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Vyhodnocení dotazníkového šetření – rozvoj obce
Váţení spoluobčané na konci uplynulého roku jste byli poţádáni o vyplnění
dotazníku, který se týkal budoucího rozvoje naší obce pro připravovaný strategický
rozvojový plán. Jsem rád, ţe jste se tohoto úkolu zhostili zodpovědně. Z rozdaných
359 dotazníků jsme jich obdrţeli vyplněných 108, coţ je 30,1 %. Je nutno říci, ţe
zkušenosti jiných obcí s návratností dotazníků jsou mezi 10 – 20 %. Z tohoto důvodu
bere zastupitelstvo výsledky dotazníků jako relevantní a bude se snaţit z nich
vycházet při své další práci. Níţe si vás dovoluji seznámit s vyhodnocením dotazníků
v grafické podobě.
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Děkujeme všem spoluobčanům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku.
Petr Skácel
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Poděkování
Můj dům – můj hrad
Staré úsloví stále pravdivé a platnější v neštěstí, které nás postihlo na sklonku
loňského roku, ještě důsledněji, neţ si kdo uvědomí. Tváři tvář zkáze, kterou zavinil
oheň, si více uvědomujeme, ţe nebýt Vás všech, co jste neváhali a napnuli všechny
síly při záchraně našeho domu, bylo by to dopadlo bezpochyby velmi zle.
Proto chceme my, rodina Juráškova, tímto poděkovat jmenovitě panu Zdenku
Zavadilovi, Martinovi Kytlicovi, Stanislavu Kytlicovi, Miroslavu Horovi, Petrovi
Vavříkovi, Janovi Marcaníkovi, Rudolfu Korytářovi a všem příslušníkům SDH Nová
Dědina za vše, co pro záchranu našeho hořícího domu vykonali. Ze srdce děkují
Eliška, Simča, Erika a Roman Jurášci

Společenská kronika
Jubilanti leden – březen 2019
Leden
Milan Kovařík

Únor
Aneţka Skopalová
Ludmila Rozsypalová

Březen
Marta Polišenská
Jana Zapletalová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a ţivotního optimismu do
dalších let.

Statistické údaje o obyvatelstvu za rok 2018
muţi
5
0
3
2
0

Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Odstěhovali se z obce
Přistěhovali se do obce
Sňatky
Počet obyvatel k 31. 12. 2018
Průměrný věk

ţeny
2
2
6
5
2

celkem
7
2
9
7
2
438
40,4 let
Petr Skácel
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Vítání občánků do ţivota
V neděli 27. 1. 2019 v 10 hod. oţila herní místnost mateřské školy veselým hlasem
nejmladších občánků obce. Sešli se zde rodiče i prarodiče dětí k jejich slavnostnímu
uvítání do ţivota. Po velmi milém vystoupení dětí základní školy pod vedením paní
ředitelky Ivanky Vybíralové, připomněl ve svém projevu pan starosta obrovskou
odpovědnost rodičů za vše, co si jejich děti odnesou do budoucího ţivota.
Protoţe ne hmotné zabezpečení, ale láska a příklad rodinné harmonie a úcty
k druhému, vychová z našich potomků člověka s velkým Č….

Tadeáš Červenka (rodiče Evţenie
Vintrlíková a Richard Červenka)
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Zorka Klimková (rodiče Petra a Jaroslav Klimkovi)

Eva Láníková (rodiče Ivana a Martin Láníkovi)

Ještě jednou přejeme Zorynce Klimkové, Evičce Láníkové a Tadeášku Červenkovi
zdraví, spokojenost, pohodu, a hlavně spoustu rodičovské lásky.
Veronika Klimešová
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Zprávy z mateřské školy
Zimo, zimo táhni pryč – my uţ máme k jaru klíč!
Tahle slova říkanky mi vytanula na mysli
při pohledu z okna. Venku zase sněţí. Je
březen a my bychom uţ chtěli j a r o. Asi
jsme se trochu unáhlili, kdyţ jsme na
zahradě školky vyčistili naše záhony od
suchých výhonů máty, starého listí
jahodníku i plevele a nachystali záhony
na jarní výsev mrkve a hrášku. Tolik jsme
se těšili, kdy uţ to začne a teď takové
počasí. Snad jen se nevrátí kalamita
z ledna, kdy musela být jeden den
mateřská škola uzavřena, neboť dostat
se sem z Kvasic byl nadlidský výkon.
Moţná, ţe se té zimy jen tak nezbavíme.
Hned po Novém roce jsme si zimu
uţívali, hráli jsme si s pohádkou o zimní –
sněhové královně, taky jsme si ji vyrobili
a ta teď čeká na své tradiční spálení.
Zřejmě to s ní nevydrţíme aţ do smrtné
neděle jak káţe tradice a vyprovodíme ji
raději dříve – hned na první jarní den.
Pak si slova říkanky s chutí zopakujeme.
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I tradici masopustu jsme si náleţitě
uţili. Nejdříve jsme se vyřádili na
výrobě
výzdoby
na
maškarní
karneval. Pak jsme si vyrobili masky i
pro sebe, papírové hudební nástroje
jako „ţivé“ i velkého medvěda.
Chodili, zpívali i tančili jsme s ním sice
jenom po školce, ale bylo to báječné.
Odměnou nám byla i návštěva
maňáskového divadla s pohádkou
Krtek a prasátko.

Teď ještě, aby se počasí umoudřilo a my mohli vítat sluníčko. S jarem se budeme
těšit na Velikonoce. Pozveme Vás na jarní vyrábění rodičů s dětmi a na začátku
května k zápisu do mateřské školy. Tyto i další akce budou včas oznámeny na
stránkách školky nebo vyvěšeny na plakátech na školce.

Mateřská škola Nová
Dědina pořádá
Zápis dětí

Do mateřské školy na školní rok
2019/2020.
Zápis se uskuteční dne 2. května od
8:00 do 15:00 hodin v budově
mateřské školy.
Zapisují se všechny děti, které během
školního roku, od září 2019 do června
2020, do mateřské školy nastoupí.
Zapisujeme děti od tří let, dle potřeby i
mladší s osvojenými základními
hygienickými návyky.
V den zápisu obdržíte žádost o přijetí
dítěte do mateřské školy a vyplněnou ji
odevzdáte do 15. 5. 2019. K zápisu přineste
s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Bližší informace v mateřské škole
nebo na tel.: 573 358 078,
na stránkách školy
www.msnovadedina.cz

Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ
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Akce pro nejmenší
Zdobení vánočního stromečku pro lesní zvířátka
V neděli 23. 12. 2018 jsme se sešli ve 14 hod. na fotbalovém hřišti, odkud jsme
vyrazili nazdobit vánoční jedličku pro zvířátka. Kaţdý sebou přinesl to, co uznal za
vhodné – oříšky, jablka, hrušky, mrkev, salát, zelí, slunečnici, kukuřici, seno atd.,
prostě vše dobré. Od fotbalového hřiště jsme se vydali na krátkou procházku lesem
k sukovitému kříţi, kde na nás poblíţ čekala krásná jedlička.
Před zdobením stromečku jsme se mohli zaposlouchat do vánočního příběhu:
ZVÍŘÁTKA U JESLIČEK od Josefa Lady. Následovalo poučné povídání zaměřené
na lesní problematiku v podání Zbyňka Trvaje. Cílem bylo vysvětlit dětem i dospělým,
co je vhodné či naopak nevhodné, pro lesní zvířátka.
A teď uţ mohlo vypuknout zdobení stromečku. Některé děti zdobili sami, jiným
pomáhali rodiče. Někteří věšeli jablíčka, hrušky či mrkev na stromeček, jiní zase
sypali slunečnici do připraveného krmítka. Nejdůleţitější je pro zvířátka kamenná sůl,
na kterou jsme také nezapomněli.
Po zdobení jsme si zapálili prskavky, abychom navodili vánoční atmosféru a děti
dostali malou sladkost. A kdo chtěl, mohl si zazpívat i vánoční koledy. V průběhu
zdobení se rodiče mohli občerstvit vánočním punčem, děti zase teplým čajem. A pro
toho, kdo měl chuť, bylo připraveno něco k zakousnutí – štrůdl a buchta.
Po vzájemném přání všeho dobrého, klidu a pohody k Vánocům jsme se rozešli ke
svým domovům. Zdobení se vydařilo, počasí nám přálo a všichni jsme si to uţili.

PODĚKOVÁNÍ:
Jirkovi Ševčíkovi za krásnou jedličku.
Marcele Kubíčkové za výborný štrůdl a buchtu, která určitě přišla většině vhod.
Zbyňku Trvajovi za zpestření programu o naučné povídání k lesu a lesním zvířátkům.
Veronika Klimešová
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Dětský karneval
V sobotu 23. února v odpoledních hodinách místní sokolovna oţila princeznami,
čarodějnicemi, vílami, klauny, různými zvířátky i dalšími pohádkovými bytostmi. Konal
se totiţ dětmi dlouho očekávaný karneval. Alespoň děti z mateřské školy několik
týdnů před karnevalem nemluvily o ničem jiném, protoţe se podílely na výzdobě
sokolovny.
Paní učitelka si pro děti připravila spoustu soutěţí, her a tanečků. Úvod karnevalu
obstarala známá pohádková dvojice Mach a Šebestová, kteří si pro děti připravili
vědomostní kvíz. V průběhu karnevalu dětem jistě vyhládlo, proto pro ně bylo
připraveno malé občerstvení. Odpoledne rychle uteklo, venku jiţ byla tma a karneval
se pomalu blíţil ke svému konci, všechny šikovné děti v maskách dostaly na
rozloučenou malý dáreček a uţ se určitě těší, ţe si příští rok zase zadovádí na
karnevalu.
Velké poděkování patří paním učitelkám z mateřské školy za pomoc s přípravou
karnevalu, zejména paní učitelce Denise, která se zhostila moderování celého
odpoledne. Dále paní Šebestové za vtipné doplnění programu a všem ochotným
rodičům za pomoc s páteční výzdobou sokolovny a přípravou občerstvení.

Petr Skácel
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Cvičíme pro radost
V úterý 15. ledna 2019 začal pravidelně probíhat pohybový krouţek pro děti v místní
sokolovně. Krouţek vede paní učitelka Denisa Chlebíková z MŠ, která má pro děti
vţdy nachystané různé soutěţe, pohybové hry i relaxační cvičení.

Krouţek probíhá kaţdé úterý od 16:30 – 17:30

Veronika Klimešová

- 14 -

Sbor dobrovolných hasičů
6. Hasičský ples Nová Dědina
Sobota 9. 3. 2019 patřila v naší obci oblíbené společenské události. Dobrovolní
hasiči pořádali v místní sokolovně jiţ 6. hasičský ples. Atraktivitu této akce i letos
potrvdila hosty zaplněná sokolovna. K dokreslení společenské atmosféry byl prostor
vyzdoben dekoracemi v obecních barvách, připraveno bylo také drobné občerstvení
jako pozornost hostům i bohatá nabídka v baru.
Ples zahájila po 19. hodině osvědčená kapela Lord ze Stráţnice, která vţdy skvěle
baví hosty po celou dobu plesu. Program plesu letos ozvláštnily dámy z taneční
skupiny Swing Ladies. Se svými dvěma vystoupeními ukázaly, ţe věk nemusí být
překáţkou, za coţ sklidily nejen bouřlivý potlesk ale i upřímné uznání, protoţe
předvedly opravdu bravurní podívanou. Svou zábavnou show předvedly také dámy
roztleskávačky v podání dobrovolných hasičů. Úchvatnou taneční sestavu nacvičili
pod vedením trenérky Moniky. I letos muţská těla v dámských převlecích a jejich
krkolomné pohyby rozesmály všechny přítomné. Vrcholem plesu bývá pro mnohé
tombola. Ta letošní se díky dárcům skládala z řady pěkných cen, nicméně většina z
přítomných si brousila zuby na hlavní cenu, kterou byla sekačka na trávu. Děkujeme
všem, kteří do tomboly přispěli, a gratulujeme všem výhercům. Posledním a neméně
očekávaným okamţikem programu je losování výherní vstupenky, na kterou se
získávají 4 hodiny dobrovolné práce sportovního hasičského týmu. Věřím, ţe u
výherce najde své uplatnění. Po losování tomboly hrála skupina Lord do pokročilé
ranní hodiny. Troufám si tvrdit, ţe ples se i letos vydařil a hosté se skvěle bavili.
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Terezie Zapletalová

Uzlovací liga zlínského kraje
Tímto článkem bych Vás chtěl informovat o výsledcích našich mladých hasičů v nově
vzniklé uzlovací lize zlínského kraje. Liga začala jiţ na podzim soutěţí v Prštném, na
Nové Dědině a v Újezdě. O výsledcích na těchto soutěţích jsem Vás informoval jiţ
v minulém zpravodaji. Liga po Novém roce začala ve velkém stylu, a to v lednu
soutěţemi v Malenovicích, Pohořelicích a Napajedlech. V únoru pak Traplicích a
poslední závěrečné kolo se konalo 23. března na Ţlutavě.
Po podzimních soutěţích si naše týmy nevedly vůbec špatně. Starší ţáci byli
průběţně 15. a mladší ţáci 4. V jednotlivcích jsme pak měli mezi mladšími ţáky
několik členů do ohodnoceného 30. místa. Nutno dodat, ţe ligy se účastnilo celkem
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37 týmů starších ţáků a 28 týmů mladších ţáků. V jednotlivcích to pak bylo 183
mladších ţáků a 188 starších ţáků. Takţe tyto umístění jsme brali všemi 10 (-:
Teď postupně, v Malenovicích se mladší ţáci umístili na 3. místě, starší na místě 22.
V jednotlivcích stojí za zmínku 17. místo Petra Dědka a 32. místo Adélky Dvouleté.
Ve starších se nejlépe vedlo Kubovi Dvouletému (42. místo). V Pohořelicích mladší
ţáci vybojovali 2. místo a starší ţáci 10. místo. Za jednotlivce opět nejlépe Adélka
Dvouletá (26. místo) a Petr Dědek (36. místo), starší se umístili všichni aţ od 50.
místa. Na soutěţi v Napajedlích se mladší umístili na 10. místě a starší na 15. místě.
V jednotlivcích pak nejlépe uzlovala Adélka Dvouletá, která obsadila 11. místo,
Adélka Korytářová (35. místo) a Petr Dědek (37. místo). Ve starších nejlépe dopadl
Josef Halaška (41. místo). V Traplicích mladší skončili na 3. místě a starší na 19.
místě. Nejlepší jednotlivci od nás byli Petr Dědek (27. místo), Adélka Dvouletá (29.
místo) a Daniela Fialová (30. místo). Ve starších stojí za zmínku 46. místo Jakuba
Dvouletého.
Na poslední závod ligy, který se konal 23. 3. na Ţlutavě jsme odjíţděli s tím, ţe
mladší ţáci byli průběţně na 4 místě. Mohli při dobrém výsledku a selhání soupeřů
skončit dokonce i 3. ale také mohli spadnout na 6. místo. Nakonec jsme se zde
umístili na 7. místě, coţ nám stačilo na celkové 4. místo v lize. Starší byli průběţně
na 16. místě a po soutěţi, kde skončili aţ 25. obsadili celkové 18. místo. V mladších
jednotlivcích nejlépe skončila 22. Adélka Dvouletá a 31. Petr Dědek. Ve starších a
opravdu nabité konkurenci, kdy časy padají pod 15 sekund se nejlépe umístil Patrik
Kovařík (51. místo). Celkově se do 30. ohodnoceného místa v lize umístili pouze
Adélka Dvouletá, která skončila na 20. místě a Petr Dědek, ten obsadil místo 25.
Všechny výsledky jsou k nahlédnutí na webových stránkách ligy:

www.ulzk.procomputer.cz

Martin Láník
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Masopust 2019
Masopust je svátek pohyblivý, odvíjí se od termínu Velikonoc v daném roce. Přípravy
na masopust dříve začínaly na tučný čtvrtek, coţ je poslední čtvrtek předcházející
Popeleční středě. V tento dříve probíhaly zabíjačky, aby v následujícím týdnu bylo co
jíst. Samotné masopustní veselí trvalo tři dny od masopustní neděle aţ po
masopustní úterý, kdy také obcemi procházel průvod masek. Lidé je hostili dobrotami
za zabíjačky, koblihami a také pivem a pálenkou. Průvod zpravidla končil v hostinci,
kde veselí pokračovalo přesně do půlnoci, pak se všichni rozešli a začalo období
čtyřicetidenního půstu. V některých obcích je s masopustní zábavou spojeno
pochovávání basy na znamení toho, ţe v následujícím období se nesmí konat
taneční zábavy.
Dnešní uspěchaná doba samozřejmě tyto tradice trochu zjednodušila, nicméně
v mnoha moravských obcích jsou stále pořádány masopustní průvody masek. I na
Nové Dědině se daří tuhle tradici předávat nejmladší generaci, jak je moţné vidět na
fotografii. Masopustní průvod prošel naší obcí v sobotu 2. března v čele s tradiční
maskou medvěda, kterou doprovázeli šašek, loupeţník, řezník, muzikanti ale i
některé moderní masky jako například popcorn. Jsme rádi, ţe i ze strany občanů je o
tuto tradici stále velký zájem a většina z nich si našla chvíli na to, aby si zatancovala
s medvědem a pohostila masky nějakou dobrotou.

Petr Skácel
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TJ Nová Dědina, z. s.
1919

2019
100 let

Váţení spoluobčané, v tomto příspěvku se nechci věnovat 100 letému výročí
organizované tělovýchovy v obci, protoţe podrobnější a rozsáhlejší zprávu o
zaloţení a činnosti naší organizace připravuji pro slavnostní členskou schůzi, která
se uskuteční na podzim letošního roku, a to asi v září. Přesný datum zveřejníme.
Nyní bych se chtěl zamyslet nad naší mládeţí. Za našich dětských let jsem od rodičů
za nějaký nesplněný úkol nebo provedenou lumpárnu dostal pár pohlavků, ve škole
zaskočil za rodiče pan učitel, případně ředitel. Ale největším trestem bylo domácí
vězení, nemoţnost jít za kamarády na fotbal nebo jiné vyţití v přírodě a taky
v tělocvičně. Nynější doba je ale úplně jiná. Fyzické tresty se nesmí vykonávat, coţ
je dobře a je to správné. Smutnější je druhá část této myšlenky. Dětem v útlém věku
koupíme mobily, tablety, počítače, a abychom měli více klidu, necháme je surfovat
na internetu, a to i poměrně dlouhou dobu. Děti to baví, a tak je vůbec neláká jít ven,
třeba na hřiště. Aktivity na čerstvém vzduchu je nezajímají a mnohé to povaţují za
největší trest.
U starší mládeţe – juniorů – je situace podobná, jen se k těmto problémům přidávají
alkohol a marihuana. Nejsou ale všichni takoví. Ani já je neházím do jednoho pytle a
věřím, ţe většina mladých se těmto neřestem vyhýbá.
Podstatně lepší situace je u dospělých, i kdyţ i tady si myslím, ţe zkvalitňováním
veškerých druhů sdělovacích prostředků dochází k odcizování spoluobčanů. Dříve
jsem musel veškeré věci vyřizovat osobním kontaktem, dnes dotyčnému zavolám
nebo pošlu zprávu. Ano, je to pohodlnější a hlavně rychlejší, ale osobní kontakt se
vytrácí. Kaţdá organizace je postavena na soudrţnosti a kamarádství a pokud se
tento stav neudrţí, organizace většinou zanikne, i kdyţ na zánik má mnohdy vliv
ekonomická nebo politická situace. Vzpomeňme si na svaz ţen, červený kříţ,
zahrádkáře nebo sbor pro občanské záleţitosti. O to víc hodnotím činnost
čtenářského spolku, vzniklého v roce 1865, i kdyţ je to nyní místní knihovna, činnost
sboru dobrovolných hasičů, zaloţeného před více jak 100 lety a činnost tělovýchovné
jednoty, která slaví letos 100 let. Dobře víme, ţe činnost a aktivita těchto organizací
je v průběhu let velmi dobrá, ale i nízká. Proto i přes veškerá úskalí chci poděkovat
všem organizačním pracovníkům za jejich obětavost a úsilí ve prospěch těchto
spolků a tím i naší obci.

Z naší nejbliţší činnosti v letošním roce



Velikonoční turnaj šachy – blesková hra
Velikonoční turnaj stolního tenisu s ukázkou tréninkové hodiny

Přesné datum a čas upřesníme pomocí místního rozhlasu.
Petr Vavřík – senior
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Příspěvky čtenářů
Výšlap na Budačinu 2018
Předposlední den loňského roku uspořádala obec ve spolupráci s TJ Nová Dědina a
dobrovolníky jiţ třetí ročník tentokrát „Předsilvestrovského výšlapu“. Počasí celkem
přálo, a tak jsme mohli zvolit cestu lesem a navštívit skalní útvar Budačina. Účast
byla hojná, proto jsme si mohli všichni v předposlední den v roce uţít pěkné
vycházky. V lomu bylo opět připraveno ohniště, kde si všichni mohli opéct špekáčky
a děti i dospělí se mohli projet na koních. Po návratu do Nové Dědiny byly ve sklepě
sokolovny pro všechny účastníky připraveny zabíjačkové dobroty. Pořadatelům patří
opět dík za jejich nasazení a přípravu výborného jídla. Doufáme, ţe tento výšlap se
jiţ stane nedílnou tradicí oslav končícího roku.

Roman Polášek
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Obecní knihovna Nová Dědina
Nová Dědina 12, budova OÚ
E-mail: knihovnanovadedina@centrum.cz
Výpůjční doba: sobota 8,00 – 10,00
Obecní knihovna Vás chce informovat o zajímavých kniţních titulech, které byly
právě zakoupené pro novodědinské čtenáře.
Karel Zámečník: Deník Partyzána (2018)
Válečný příběh mladého chlapce, původem z Roštína,
který se po útěku z pracovního nasazení v Říši 2,5 roku
skrýval a poslední dva měsíce války proţil v bojích jako
řádný člen partyzánského oddílu Olga. Tento oddíl působil
v Chřibech od prosince 1944 aţ do konce války. Jejich
nejznámější akcí bylo zajetí německého generálmajora
Dietricha von Müllera. Před válkou i po ní se hojně věnoval
trampingu a především trampskému muzicírování. V
osmdesátých letech s kamarády zaloţil trampskou
hudební skupinu Stará píseň.
Úryvek z knihy: V létě 1940 jsem prožíval svoje první
školní prázdniny. V polovině července jsme se vypravili
k příbuzným do rodiště maminky, kde jsem ještě nikdy
předtím nebyl. Maminka pocházela z Nové Dědiny, malebné obce ležící v místech,
kde se Chřiby začínají zvedat od řeky Moravy, která tudy protéká daleko k jihu……
Jiří Jilík, Bořek Ţiţlavský: Chřiby – Pověsti z hor i podhůří (2018)
Kniha Chřiby – Pověsti z hor i podhůří podává způsobem
srozumitelným jak pro děti, tak i pro dospělé 18 pověstí
od 16ti různých autorů. „Z těch známějších je to
například pověst Zlatá rakev krále Belly (Jindřich Spáčil),
O Jakoubkovi (Jindřich Spáčil), Pohanská lípa (Jan
Kropáč), Adamova jáma nedaleko Bunče (Antonín
Krybus), aj.
Úryvek z knihy: Mnoho vody uplynulo, co jsem
v klukovských letech sbíral na oranicích kolem Nové
Dědiny pazourkové nástroje. Bývalo jich plno na trati Na
Kostelíku, plno svědků nejdávnějších časů. A ten
novodědinský kostelík, to je kus tvrdé národní historie,
sahající až k časům velkomoravské říše….

- 21 -

Bořek Ţiţlavský, Jiří Bláha: Chřiby – Studánky vyprávějí příběhy I. - III.
(2014 - 2015)
Kniţní trilogie Bořka Ţiţlavského a jeho kolegů z Expedice
Chřiby mapuje osudy známých i zapomenutých pramenů v
lesích mezi Otrokovicemi a Kyjovem, jejich GPS souřadnice,
současné i archivní fotografie a zajímavosti z okolí. Pro
přehlednost jsou studánky v publikacích utříděné podle
povodí potoků. Těch je v Chřibech devatenáct. Poetičtější
duše pak v knize zaujmou básně kyjovské historičky a
spisovatelky Ester Vratislavské. Ke kaţdému povodí jedna.
„Z těch nejznámějších studánek je to například Lojzova
studánka, Mazulíkova studánka a řada dalších.“

Bořek Ţiţlavský, Vlastimil Kořínek: Chřiby hledání hrobu sv. Metoděje (2012)
Hledání hrobu sv. Metoděje vzbuzuje pozornost mnohých
archeologů, historiků a badatelů odnedávna aţ dodnes. Knize
předcházel v devadesátých letech 20. století seriál otištěný ve
Slováckých novinách a v Malovaném kraji z pera obou autorů.
Kniha s velkým počtem fotografií a dokumentů nás provází
mnoha místy ve Chřibech a v širokém okolí, spojenými
s hledáním hrobu sv. Metoděje. Její největší část je věnována
výkopům v chřibské lokalitě Hroby, jeţ probíhaly pod vedením
stupavské domkářky Klementiny Maštalířové v letech 19321933.

Jiří Jilík, Bořek Ţiţlavský: Chřiby po hradských cestách (2011)
Členové Expedice Chřiby tentokrát putují po stopách
významného badatele, publicisty a archeologa P. Františka
Přikryla. Ten koncem 19. století navštívil pověstná místa
spojená s cyrilometodějskou tradicí na Moravě a na
Slovensku, která popsal ve svých pozdějších knihách. Kniha
po více neţ sto letech mapuje Fr. Přikrylem navštívená místa a
podává vedle jeho výkladu i nové poznatky. Provází ji velké
mnoţství fotografií a dobových dokumentů.
Veronika Klimešová
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Tříkrálová sbírka 2019
Tento rok to je jiţ 20 let, kdy poprvé vyšly skupinky tří králů s pokladničkami do ulic.
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré středověké tradice. V roce 2000 se ji
podařilo úspěšně zorganizovat v olomoucké arcidiecézi. A od roku 2001 se stala
prostřednictvím Charity pravidelnou sbírkou v celé České republice. Lidé tak mohou
účinně pomoci svým bliţním.
V sobotu 5. 1. 2019 procházeli Tříkráloví koledníci i na Nové Dědině. Dům od domu
zpívali, prosili o dar pro lidi v nouzi a vaše dveře označili třemi písmeny a letopočtem
K+M+B 2019. Tyto písmena mohou znamenat počáteční písmena jmen tří mudrců Kašpar, Melichar, Baltazar. Dají se však také vyloţit jako tři latinská slova: "Christus
mansionem benedicat", coţ znamená "Kristus ať poţehná tento příbytek".
Díky vaší štědrosti se podařilo vykoledovat 12.588,- Kč.
V okolních obcích farnosti Kvasice byl výtěţek Tříkrálové sbírky 2019 následující:
Kvasice 57.743,- Kč
Bělov
9.474,- Kč
Karolín
8.703,- Kč
Sulimov 8.145,- Kč
Celková částka na Kroměříţsku činila 1 214.320,- Kč.
Celkem v Olomoucké arcidiecézi se vybralo 29 828.910,- Kč.
Charita Kroměříţ 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.
Kdokoli z nás se můţe stát "potřebným" z nejrůznějších důvodů. Tříkrálová
sbírka můţe pomoci i vám nebo někomu ve vašem okolí. Znáte-li někoho v případě
nouze, můţete se obrátit na Sociální poradnu Charity Kroměříţ, tel: 573 330
013, mob: 733 755 847 nebo 733 741 666.

Marie Jochová, DiS
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Husité a jejich osobnosti v ţivotě Nové Dědiny
Pod tímto názvem se v sobotu 16. února uskutečnila v sále obecního úřadu beseda
k nově vydané knize zlínského historika Marcela Sladkowského s názvem Kvasice.
Příběh husitské farnosti. Autor věnoval publikaci stoletému vývoji farnosti Církve
československé husitské v Kvasicích, k níţ náleţí také naše obec. V Nové Dědině se
dokonce konaly bohosluţby nové církve (zaloţené v lednu 1920) ještě dříve, neţ v
samotných Kvasicích, a to 22. srpna 1920 u dřevěného kříţe před domem čp. 7. Od
té doby se Nová Dědina stala důleţitým střediskem Církve československé, lidé
z obce se také významně podíleli na stavbě a dokončení Husova sboru v Kvasicích
v roce 1932. Od přítomného autora jsme dozvěděli téţ o zajímavých osobnostech
z historie obce v uplynulém století, na prvním místě o učiteli a hudebním skladateli
Jaroslavu Štanglicovi. Početné a generačně rozrůzněné publikum (od dětí po
seniory) si vyslechlo dvě ukázky z hudebního odkazu Jaroslava Štanglici a prohlédlo
řadu fotografií z bohatého ţivota obce a farnosti. Za uspořádání zdařilého setkání
nad knihou patří dík paní Jarmile Bochezové a obecnímu úřadu.
Případné zájemce upozorňujeme, ţe kniha Kvasice. Příběh husitské farnosti je
k dostání na husitské faře v Kvasicích (Husova 400, 768 21 Kvasice, mail:
ccshkvasice@seznam.cz, 573 358 026; farář Mgr. Lubomír Pliska).
Mgr. Marcel Sladkowski
Dovolte mi, abych touto cestou jménem obce Nová Dědina poděkovala
p. Mgr. Marcelu Sladkowskému za velmi zdařilou a poutavou knihu a za její pěknou
prezentaci i v naší obci. Přeji mu do další nelehké práce hodně sil, zdraví a úspěchů.
Taktéţ děkuji Náboţenské obci Církve československé husitské ve Kvasicích v čele
s p. Mgr. Lubomírem Pliskou za vydání této publikace. Věřím, ţe nejen nám, ale i
generacím budoucím přinese zajímavé počtení. Kéţ by takových zdařilých knih bylo
více …

Mgr. Jarmila Bochezová
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Noc s Andersenem
V pátek 29. 3. se uskutečnil v místní knihovně jiţ druhý ročník Noci s Andersenem.
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níţ děti
nocují v knihovně u příleţitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse
Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i
Mezinárodní den dětské knihy. Večer byl opět plný her, soutěţí a samozřejmě čtení.
Letos bylo tématem padesáté výročí jednoho z nejznámějších a nejdéle česky
vycházejících komiksů, a to legendárního Čtyřlístku. Mezi českými dětmi se podle
průzkumu v roce 2014 jedná o komiks nejoblíbenější. Děti vyráběly masky Fifinky,
Pinďi, Myšpulína a Bobíka, vybarvovaly omalovánky a taky si udělaly svůj vlastní
komiks i rozvrh hodin. Děti se naučily zpívat písničku „Statistika“, a pohádku nám
krásně četla Maruška P. Jsme také velmi potěšeni, ţe byla tak hojná účast (18 dětí a
z toho 15 se rozhodlo v knihovně přenocovat). V pozdních nočních hodinách začaly
děti ulehávat do svých pelíšků, aby se ráno po snídani a po dobrodruţné noci plné
příběhů, mohly pochlubit rodičům svými výrobky a záţitky. Tak zase příští rok.

Radka a Klára Němečkovi
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ZŠ Kvasice – Zimní sportovní hry 2019
Diplomy s takovým označením si odváţeli ţáci z lyţařského výcvikového kurzu ve
Velkých Karlovicích. Letošní kurz, kterého se zúčastnilo 18 ţáků ze 7. a 2 ţákyně z
8. ročníku, jsme pojali opravdu soutěţně. Kromě tradičního závodu ve slalomu
(občas i obřím slalomu), stolním fotbalu, bowlingu a teoretickém testu zimních sportů
si letos mohli zájemci změřit své síly ještě ve stolním hokeji, skoku na lyţích a
biatlonu.
Nejvíce času nám zabral hokejový turnaj. Zúčastnilo se ho 12 ţáků rozdělených do
dvou šestičlenných skupin (jedné chlapecké a jedné dívčí). Z kaţdé postoupili 4
nejlepší a v play off se utkali kříţem mezi sebou. Po 38 zápasech se z vítězství
radoval Jiří Švec. Šampion na závěrečné tiskové konferenci přiznal, kolik fyzických a
hlavně psychických sil jej turnaj stál a připustil ukončení své aktivní hokejové kariéry.
Bowlingovým králem se stal Petr Šibík s nádherným skóre 157 bodů. Stolní fotbal
ovládl teprve podruhé v historii lyţařských kurzů dívčí pár ve sloţení Kateřina
Ševelová a Bára Chybová. Teoretický test sportovních znalostí zvládla nejlépe
Hedvika Bláhová, skoky na lyţích Jiří Smolinka a ďábelskou jízdou ve druhém kole
pro sebe urvala nejsledovanější disciplínu slalom Eliška Horová. Závěrečný
biatlonový sprint opanovala Zuzana Horsáková. Nejlepším hochem byl díky
nejpřesnější střelbě Petr Galatík.

Medailové pořadí disciplín:
Stolní hokej: 1. Jiří Švec, 2. Jiří Smolinka, 3. Hedvika Bláhová
Bowling: 1. Petr Šibík, 2. Jiří Smolinka, 3. Tadeáš Stránský
Stolní fotbal: 1. Kateřina Ševelová – Bára Chybová, 2. Hedvika Bláhová – Eliška
Šišková, 3. Jiří Smolinka – Josef Pecina
Teoretický test: 1. Hedvika Bláhová, 2. Petr Galatík, 3. Eliška Horová
Skoky na lyţích: 1. Jiří Smolinka, 2. Hedvika Bláhová, 3. Bára Chybová
Skoky na lyţích druţstvo B: 1. Barbora Bébrová, 2. Gabriela Tumová, 3. Šárka
Polišenská
Slalom:
1. Eliška
2. Zuzana Horsáková,
Smolinka

Horová,
3. Jiří

Slalom B: 1. Gabriela Tumová,
2. Šárka Polišenská, 3. Barbora
Bébrová
Biatlon
kategorie
SPORT:
1. Zuzana Horsáková, 2. Gabriela
Tumová, 3. Eliška Horová
Biatlon kategorie FUN: 1. Petr
Galatík, 2. Nikola Kunčíková,
3. Jiří Smolinka
Mgr. Jiří Machovský
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Pozvánky
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