OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2019

Úvodem
Rok 2019 se právě přelomil do své druhé poloviny, avšak většinu teplých letních
měsíců máme ještě před sebou. Přesto jiţ někteří lamentují nad nedávnými vedry.
Dětem začínají prázdniny a také většina dospělých tuto dobu vyuţije k dovoleným.
Přejeme Vám, ať si léto a s ním spojené radosti uţijete dle svých představ, ať se
Vám vyhýbají všechny útrapy, a ať na letošní léto máte jenom samé krásné
vzpomínky.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání květen 2019
Na květnovém zasedání OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace se Zlínským
krajem na projekt Stavební úpravy hygienických zařízení – víceúčelové sportovní a
kulturní zařízení Nová Dědina ve výši 500 000 Kč. Na základě výběrového řízení OZ
schválilo smlouvu se zhotovitelem stavebních úprav hygienických zařízení, a to
společností MT Moravia s.r.o. OZ dále schválilo Ing. Škrabala jako osobu na výkon
činnosti technického dozoru investora při realizaci projektu „Stavební úpravy
hygienických zařízení – víceúčelové sportovní a kulturní zařízení Nová Dědina“.
Dalším bodem bylo schválení pořízení nových stolů na sokolovnu dle cenové
nabídky a dále dle cenové nabídky taky vymalování celé sokolovny.
OZ také schválilo záměr zaměření a rozdělení parcel pro přípravu inţenýrských sítí k
budoucí výstavbě RD v lokalitě Kostelík.
V roce 2021 si bude naše obec připomínat 365. výročí zaloţení obce. OZ se proto
rozhodlo vydat k tomuto výročí novou knihu o Nové Dědině. Přípravou textu a grafiky
se ujme p. Klapil. Celkové náklady jsou předběţně vyčísleny na cca 80 000 Kč.
OZ po projednání schválilo záměr směny pozemku p. č. 957/15 o výměře 8 790 m2
v k. ú. Nová Dědina ve vlastnictví obce Nová Dědina za pozemky p. č. 73/3 o výměře
8 591 m2, p. č. 975/3 o výměře 15 m2 a p. č. 975/4 o výměře 377 m2 v k. ú. Nová
Dědina ve vlastnictví ZP Kvasicko.
V diskuzi se probírala problematika odstavených vraků na veřejných komunikacích a
opětovné problémy s volně pobíhajícími psy po obci. Zastupitelé i přítomní občané
byli seznámeni s průběhem realizace dotační akce na výsadbu třešňové aleje.

Zasedání červen 2019
V červnu schválilo OZ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet
obce Nová Dědina za účetní období rok 2018 bez výhrad. Dále schválilo OZ účetní
závěrku obce Nová Dědina sestavenou ke dni 31. 12. 2018. Také schválilo zprávu o
výsledku hospodaření MŠ za rok 2018 s kladným výsledkem ve výši 11 089,02 Kč a
převedení 8 089,02 Kč do rezervního fondu a 3 000 Kč do fondu odměn. OZ
schválilo i účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Nová Dědina
sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
Dalším bodem zasedání bylo schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene „Nová
Dědina – kabel NN“ za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.
Starosta obce také informoval přítomné o problémech spojených s přípravou
výstavbou RD v lokalitě na Kostelíku. Obec musí nechat zpracovat studii vlivu staveb
na ţivotní prostředí. Proběhla diskuse k návrhům přeloţky elektrického vedení a
k posílení distribuční sítě E.ON v lokalitě na Kostelíku.
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Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo schválení Směnné smlouvu o převodu
vlastnického práva k nemovité věci. Směnnou smlouvou se směňuje pozemek
p. č. 957/15 – trvalý travní porost o výměře 8 790 m2, ve vlastnictví obce Nová
Dědina za pozemek p. č. 73/3 – trvalý travní porost o výměře 8 591 m2, pozemek
p. č. 975/3 – ostatní plocha o výměře 15 m2 a pozemek p. č. 975/4 – ostatní plocha o
výměře 377 m2, ve vlastnictví Zemědělský podnik Kvasicko, Trávník 123.
Dále schválení darovací smlouvy mezi Elektra Nová Dědina s. r. o. jako darujícím a
obcí Nová Dědina jako obdarovaným ve výši 20 000 Kč a schválení kupní smlouvy
řešící narovnání majetkových poměrů pozemků p. č. 10/29 ve vlastnictví obce a
p. č. 78/1, 78/2 a 80.
Roman Polášek

Seznámení s projektem „Třešňové stromy pro ţivot“
V únoru 2019 poţádala Mateřská škola Nová Dědina o finanční příspěvek ze
Zlínského kraje na projekt „Třešňové stromy pro ţivot“ a uspěla.
Cíle tohoto projektu:
-

obnovit jiţ přestárlou třešňovou alej v lokalitě Díly,
zlepšit okolí obce a zachovat odkaz předků, kteří věděli, ţe krajinu netvoří jen
pole a les, ale také dnes, bohuţel mizící aleje ovocných stromů,
příznivě podpořit místní mikroklima s cílem ochránit půdu před erozí a
poskytnout kryt proti větru,
zachovat a zvýšit přírodní biodiverzitu s cílem ochránit ohroţené druhy hmyzu,
vytvořit příjemné prostředí pro děti mateřské školy k dopoledním procházkám
a k trávení volného času rodin s dětmi,
vybudovat odpočinkovou zónu pro setkávání místních obyvatel,
zapojit místní obyvatele, především mládeţ do realizace a následné péče,
motivovat úspěšnou realizací projektu k dalším změnám v obci.

Vysazovat se zde budou původní místní odrůdy třešní, které jsou typické pro naši
obec. Dále bude alej doplněna o několik přírodních - edukativních prvků pro místní
děti a budou zde umístěny 2 relaxační lavičky.
V pátek 21. 6. 2019 v 16:00 h. proběhla v lokalitě Díly odpolední brigáda, kterou
pořádala Mateřská škola Nová Dědina. Při brigádě byl vytvořen přírodní tunel
zapracovaný do terénu a nazvaný jako „ZAJEČÍ TUNEL“, který je významný pro
děti jako přírodní úkryt k prolézání a plazení.
Při brigádě byl usazen i mohutný strom, ze kterého bude vytvořen pro místní děti
přírodní edukativní prvek nazvaný „ŢIVOT MRTVÉHO STROMU“, kde po dokončení
mohou děti zjišťovat, kdo všechno můţe obývat zdánlivě mrtvý a suchý strom.
Strom bude slouţit i k lezení, coţ by mělo u dětí podpořit smysl pro rovnováhu a
zlepšit motorické schopnosti.
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Součástí brigády proběhla i příprava terénu a zabetonování kotvících patek pro
„ILUSTROVANÉ DOSKOČIŠTĚ“, kde si děti budou moci vyzkoušet, jak daleko
doskočí (např. jako vrabec, kobylka, skokan, veverka, muflon, zajíc nebo jelen).

V rámci brigády proběhlo i vyčištění celé aleje od různých odpadků či jiných
překáţek, které by bránily podzimní výsadbě a sečení trávy.
Brigády se zúčastnili nejen rodiny s dětmi, ale i místní podnikatelé, kteří pomohli
těţkou technikou.

Realizace projektu
TŘEŠŇOVÉ STROMY
PRO ŢIVOT
bude spolufinancována
z prostředků Zlínského
kraje.

Velké poděkování patří panu Václavu Stuchlíkovi st., který nejen daroval mohutný
strom, ale pomohl při jeho usazení, zahrnutí zaječího tunelu či odvezení neţádoucích
kamenů, které by zavazely při výsadbě třešní.
Poděkování patří i panu Róbertu Badurovi, který zapůjčil bagr k vykopání díry na
mohutný strom a přípravy terénu pro zmiňované edukativní prvky.
Poděkování patří všem, co jakýmkoliv způsobem pomohli při této brigádě.
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Současně s realizací jiţ schváleného projektu „Třešňové stromy pro ţivot“, pokračují
práce na další plánované a schválené akci zastupitelstvem, „REVITALIZACE
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“.
Jak zmiňoval starosta obce v minulém zpravodaji, pozemek fotbalového hřiště je
převeden z majetku TJ Nová Dědina do majetku obce. Tím došlo k prvnímu kroku,
aby obec mohla na toto hřiště zaţádat o dotace. Hřiště si revitalizaci určitě zaslouţí.
Historicky, naši předci vynaloţili hodně úsilí, aby měli hřiště a je naší povinností, ne-li
jiţ nutností, hřiště zmodernizovat, opravit.
Prioritou je v rámci revitalizace fotbalového hřiště:
-

-

vysazení zeleně, která by v horkých dnech poskytovala stín, coţ určitě
návštěvníci ocení,
úprava travnatého terénu, zejména vyrovnání terénu a podsazení novou
trávou,
obnova stávající zídky u hlavní komunikace, která je v dezolátním stavu, cílem
je taktéţ obnovit výšku oplocení, pro zachování bezpečnosti,
vytvoření 11ti kolmých parkovacích míst pro občany, které chybí nejen při
realizaci sportovních akcí na hřišti, ale i při akcích na sokolovně,
parkovací místa mohou pak občané vyuţít i v zimních měsících např. občané
z Nové ulice,
umístění odpočinkových laviček, které na hřišti chybí.

V rámci revitalizace hřiště, bude pro sportovní aktivity:
-

zachován travní prostor pro malou kopanou,
rozšířeno vyuţití hřiště pro více sportovních aktivit (např. pro širší veřejnost a
děti všech věkových kategorií je v plánu vybudování in-line oválu včetně
běţecké dráhy, zpevněné plochy na basketbal včetně umístění
basketbalového koše, usazení dvou zemních trampolín).

Cílem není vytvořit velký areál, ale obnovit stávající prostor, zvelebit ho a
zmodernizovat tak, aby byl stále plnohodnotnou plochou, kterou naši občané mohou
vyuţívat k trávení volného času.
A zejména naše děti všech věkových kategorií tu budou mít sportovní vyţití, které je
bezpečně oddělené od hlavní komunikace, coţ určitě ocení, nejeden rodič i prarodič.
Veronika Klimešová
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Společenská kronika
Jubilanti duben – červen 2019
Duben
Františka Polášková
Marie Vavříková

Květen
Ivana Nehodová
Václav Stuchlík
Ludmila Ţelezníková

Červen
----------Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a ţivotního optimismu do
dalších let.

Den matek
Na druhou květnovou neděli tradičně připadá Den matek. V naší obci tento svátek
tradičně slavíme na sokolovně, přičemţ letos oslava Dne matek proběhla v sobotu
11. května. Pamatuji si, ţe program těchto oslav se v průběhu desetiletí hodně měnil.
Snad jenom první část, kterou je vystoupení dětí z mateřské školy, zůstala po právu
díky své oblibě mezi rodiči a prarodiči stálicí programu. Letos jsme se rozhodli
program nedoplnit vystoupením ţádného profesionálního umělce nebo přespolního
uměleckého souboru, ale zkusili jsme po nabídce pana učitele Machovského zařadit
do programu divadelní hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký, kterou nacvičil se ţáky ZŠ
Kvasice, a ve které zazářili také dva čerství absolventi základní školy z naší obce, a
to Josef Halaška a Jan Vavřík. To ale nebylo vše, hosté se mohli těšit také na
vystoupení mladých hasičů, se kterými jejich vedoucí nacvičili několik kratších
divadelních vystoupení a také na vystoupení mladých maţoretek.
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Velmi nás těší, ţe se oslava Dne matek setkala s tak velkou návštěvností, přičemţ
za úspěchem akce stálo především to, ţe většina vystupujících byly děti nebo
mládeţ z naší obce. Všem vystupujícím děkujeme za jejich profesionální výkony a
těšíme na to, zda zase v příštích letech naši nejmenší umělci druhý květnový víkend
“vyprodají“ sokolovnu a připraví tak nezapomenutelný záţitek nejen svým maminkám
a babičkám, ale i všem přítomným hostům.
Petr Skácel
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Vítání občánků do ţivota
V neděli 28. 4. 2019 v 10 hod. jsme slavnostně přivítali v herní místnosti mateřské
školy 3 nové občánky obce Nová Dědina. Jednalo se o děťátka narozené od února
do dubna roku 2019.

Přivítali jsme:
Lucii Waloszek, Miriam Bellu Regentovou a Martina Procházku.

Veronika Klimešová
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Zprávy z mateřské školy
Co se událo ve školce?
Vezmeme to pěkně popořádku:
21. března na první jarní den jsme vynesli zimu. Sice jen na zahradu, ale i tam
zapíchnutá do našeho ohniště krásně shořela. Někomu jí bylo líto, přece jen nám
dala práci při jejím tvoření, ale jako tečka za zimou stála za to.
28. března nás navštívilo Duo Valdini se svým kouzelnickým představením. Kdo by si
nechtěl vyzkoušet kouzelnickou hůlku. Ţe byla opravdu kouzelná, si děti s pomocí
kouzelníka vyzkoušely na vlastní kůţi.
4. dubna jsme na odpoledne pozvali rodiče na společné jarní vyrábění. Vlastníma
rukama jsme vykouzlili, teď uţ bez kouzel velikonoční zajíce ze zavařovací sklenice,
váţku ze špachtlí a jarní květinové košíčky z barevného papíru. Moc nás potěšilo, ţe
se dostavili i tatínci a tvořili s námi.
17. dubna nám navodil velikonoční náladu pan Vlček se svou kytarou. Dětem přiblíţil
některá starší jarní pořekadla, která za doprovodu kytary s ním děti zpívaly a potom
výtvarně ztvárnily. Domluvili jsme si další spolupráci. Co z ní vzejde? Necháme se
překvapit.
23. dubna proběhlo kaţdoroční vyšetření očí dětí podle objednávek rodičů. Tato
preventivní akce zachytí moţné vady očí u dětí jednoduchou metodou, ještě neţ se
naučí číst písmenka.
28. dubna, i kdyţ byla neděle, vítání nových občánků rozezvučelo ztichlou školku.
A tak se maličcí občánci podívali, kam budou chodit, aţ povyrostou.
2. května proběhl zápis do mateřské školy. Všechny jsme do školky s radostí uvítali,
a na všech sedm uchazečů se těšíme, aţ postupně po prázdninách dorazí.
3. května na výlet do Kroměříţe jsme jeli společně autobusem s dětmi z mateřské
školy Lubná a Karolín. Film Psí veličenstvo v kině Nadsklepí byl sice dlouhý, ale děti
zaujal svým příběhem i pěkným výtvarným ztvárněním.
11. května dětské lidové písničky ztvárněné dětmi pro všechny účastníky oslavy
Svátku matek byly dárkem od srdce. Při jejich nácviku jsme proţili mnoho krásných
chvil a snad bylo vidět, ţe je děti předvedly s chutí a láskou. Výzdoba stolů
papírovými košíčky a voňavými mýdélky dokazuje i zručnost našich dětí.
1. června Svátek dětí jsme oslavili hrami ve školce, které nám pan starosta osladil
výbornou zmrzlinou.
13. června k nám tradičně zavítalo maňáskové divadlo Hvězdička z Hodonína
s pohádkou Skřítek Vítek. Dětem blízkou formou přiblíţilo koloběh vody v přírodě i
potřebu starat se o přírodu.
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18. června proběhlo fotografování dětí na společnou fotografii. Kdo by si rád
neprohlédl po letech, jak vypadal ve školce? Však kdyţ zalistujeme v našem archívu
fotek některé děti, jako by svým rodičům na fotce ze školky, z oka vypadly.
20. června kaţdoroční pohádková dědina zve k návratu do dětských let všechny
dospělé, kteří nám pomáhají vytvořit pro děti tento nevšední záţitek.

hry na zahradě

hrajeme si na divadlo

pohádková dědina

mlsáme jahody
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Poděkování
Mateřská škola děkuje všem dospělým pohádkovým postavám za vytvoření cesty po
Nové Dědině plné pohádek a úkolů. Dětem se celé dopoledne líbilo a s nadšením
očekávaly, jaká postavička je očekává na dalším stanovišti. Děkujeme a těšíme se
na další Pohádkovou dědinu.
Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ

Zprávy ze ZŠ Kvasice
Ohlédnutí za školním rokem 2018–2019
V pondělí 3. září 2018 jsme slavnostně ve společenské místnosti přivítali nové
prvňáčky ZŠ Kvasice a v pátek 28. června 2019 jsme se společně s nimi na stejném
místě loučili s ţáky 9. třídy, kteří odcházejí na střední školy. A na jaké záţitky za
těchto 10 měsíců budeme vzpomínat a jakých úspěchů jsme dosáhli?
Na začátku školního roku jsme uspořádali celoškolní projekt na téma Kvasice. 14
heterogenních skupin po 16 ţácích (ţáci byli do skupin vylosováni zcela náhodně a
byli ze všech tříd ve škole) zpracovalo libovolné téma týkající se Kvasic nebo
nejbliţšího okolí. Ţáci celé dopoledne prezentovali rodičům, prarodičům, vrstevníkům
i dětem z mateřské školy své projekty, například o zámeckém parku, řece Moravě,
kvasickém hřbitovu a kostelu, Bedřichu Šupčíkovi, zaniklých kvasických firmách či
historii a památkách Kvasic.
V anglickém jazyce jsme opět udělali velký skok kupředu. Jednak postupně
přecházíme na zcela nové, velmi kvalitní učebnice angličtiny z nakladatelství Oxford
University Press (Let’s Explore a Explore Together). Opět jsme se zapojili do dalšího
eTwinningového projektu: They Need Our Help!, kde naši ţáci v anglickém jazyce
spolupracovali s vrstevníky z Polska a Španělska. Jiţ podruhé jsme na týden přivítali
v naší škole zahraniční stáţisty z Taiwanu, Indonésie, Ruska a Ukrajiny, kteří v rámci
projektu EDISON představili v anglickém jazyce svou zemi, zvyky a kulturu.
Po vynikajících úspěších v matematických soutěţích ve školním roce 2017/2018 (5.
místo Barbory Janečkové v okresním kole matematické olympiády ţáků 5. tříd a 2.
místo Hedviky Bláhové v okresním kole matematické olympiády ţáků 6. tříd) jsme i
ve školním roce 2018/2019 opět dosáhli v matematice na mimořádný úspěch a to
přímo 1. místo. Jiří Švec zvítězil v okresním kole matematické Pythagoriády ţáků 7.
tříd! Úspěchy našich ţáků jsou o to cennější, ţe se naši ţáci na 2. stupni ZŠ utkávají
v soutěţích i s ţáky z gymnázií z Kroměříţe, Holešova i Bystřice pod Hostýnem a
všemi vrstevníky ze základních škol v okrese Kroměříţ.
Velmi pěkných výsledků v matematice dosáhli naši ţáci 5. třídy ve SCIO národním
testování. Z více neţ 16 700 ţáků 5. tříd dosáhl v matematice Tomáš Paterna
percentil 97 (tzn., ţe jen 3 % ze všech testovaných ţáků 5. tříd bylo lepší neţ on) a
Tadeáš Cífka percentil 91. Mezi téměř 18 000 ţáky 9. tříd dosáhl v matematice
Tomáš Vala percentil 92 a v českém jazyce Jan Vavřík percentil 91.
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V projektové činnosti jsme navázali na projekt Šablony 1, kde jsme vyuţili více neţ
700 000 Kč, projektem Šablony 2, kde jsme nově získali více neţ 800 000 Kč. Z
projektu Šablony 2 jsou pro ţáky realizovány Kluby logických a deskových her,
Čtenářský klub na 1. stupni, finance jsme vyuţili na nákup 22 tabletů, které
rovnoměrně vyuţíváme především ve výuce anglického jazyka. Další finance z
tohoto projektu jsou určeny na projektové dny mimo školu, na doučování ţáků a na
další školení a vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ţáci si jistě vzpomenou na mnohé akce a soutěţe, které jsme v loňském školním
roce absolvovali, např. Zlínský Vorvaň, Jablko roku, Halloween, závody dračích lodí,
soutěţe v minivolejbale a minifotbale, natáčení pořadu pro Český rozhlas Zlín,
přednášky o první pomoci, školu v přírodě, osobnostní a lyţařský kurz, divadelní
představení ţáků ZŠ Kvasice Dlouhý, Široký a Krátkozraký, projektové dny v
Luhačovicích a na UP v Olomouci, soutěţ mladých zdravotníků, návštěvu Armády
ČR ve škole, vystoupení mima V. Kulíška či J. Zimovčáka na svém vysokém kole.
Naše škola se v co největší míře zapojuje do charitativní činnosti. Proto jsme přijali
nabídku pana Zimovčáka, který je patronem projektu podporující onkologicky
nemocné děti a polovina vybraného vstupného z jeho přednášky, putovala na pomoc
onkologicky nemocným dětem. I letos jsme se zapojili do soutěţe Srdce s láskou
darované. Tentokrát děvčata z 5. – 7. třídy vyrobila 40 srdíček, která byla prodávána
na dobročinném jarmarku Den pro Zuzanku. Výtěţek z této charitativní akce,
prostřednictvím nadačního fondu Krtek, byl předán klinice dětské onkologie Fakultní
nemocnice v Brně. Podobně jako v minulých letech se naše škola zapojila do
předvánoční charitativní akce Vánoční hvězda, kterou za účelem pomoci těţce
nemocným dětem z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci
pořádá Sdruţení šance. Ţáci ţákovského parlamentu ZŠ Kvasice uspořádali
charitativní sbírku pro Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně, kde se jim podařilo vybrat
téměř 7 000 Kč.
Největšího ocenění v loňském školním roce dosáhl ţák 8. B Lukáš Kozel, který při
dopravní nehodě (pád z kola) poskytl první pomoc svému spoluţákovi. Díky jeho
rychlé reakci nedošlo u jeho kamaráda k selhání ţivotních funkcí v důsledku
obstrukce dýchacích cest. Lukáš Kozel obdrţel v Paláci Ţofín v Praze dne 7. 5. 2019
od prezidenta Českého červeného kříţe Plaketu za záchranu ţivota a dne 11. 6.
2019 obdrţel od hejtmana Zlínského kraje Ocenění za mimořádný čin.

Školní rok 2019–2020 je před námi
Tento školní rok bude pro naši školu význačný. Bude to právě 40 let, kdy 1. září 1979
byla slavnostně otevřena naše základní škola. Pojďme se podívat, co je o této
události zapsáno ve školní kronice.
Slavnostnímu otevření školy přálo toho dne i počasí, slunce od rána zalévalo celý
areál, před školou vyhrávala hudba, shromaţďovaly se školní děti, přicházeli učitelé,
rodiče a občané Kvasic i okolí. Slavnostní akt začal přesně v 10 hodin státní hymnou,
poté následoval hlavní projev. Po slavnostním přestřiţení pásky vyzval ředitel školy
Josef Adamčík vzácné hosty a všechny ostatní přítomné k prohlídce nové školy.
A jaké jsou zmínky o budování nové školy ve školní kronice? Jiţ v roce 1945 bylo ve
Kvasicích zapotřebí nové školní budovy, ovšem poválečná léta odsouvala tuto
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potřebu na pozdější dobu, aţ konečně v 60. letech byl vypracován projekt
experimentální školní budovy moderních parametrů, ze skla, hliníku, s plaveckou
učebnou, bohuţel nebyl uskutečněn. Protoţe však začátkem 70. let se začínají
postupně rušit malotřídky v Sulimově, ve Stříţovicích, v Trávníku, Nové Dědině,
Karolíně, Vrbce a Bělově, začíná být situace v kvasické škole velice tíţivá. Osmnáct
tříd je umístěno v jedenácti učebnách, školní druţina má stále více dětí a jen tři
naprosto nevyhovující místnosti. V roce 1975 je zadáno vypracování projektu
osmnáctitřídní pavilonové školy v hodnotě 23 milionů korun. Uvaţuje se o umístění
stavby ve Včelíně, za hřbitovem, v Mlýnské zahradě nebo na Inzuli. Nakonec jako
nejvhodnější místo je vybrána Inzula a na podzim roku 1976 dochází k zahájení
stavby. Protoţe na vybraném stavebním místě v blízkosti řeky Moravy je vysoká
hladina spodní vody, tekoucí písek, je nutno provést ţelezobetonovou pilotáţ a
navést 20 000 m3 zeminy. Všechny pavilony nové školy budou stát na pilotech.
Stavba pokračuje rychle kupředu, v roce 1977 je jiţ hotová hrubá stavba. Zdá se, ţe
za rok se kvasičtí občané dočkají nové školy, ale na jaře 1978 je stavba
pozastavena, pracovníci přesunuti na dobudování ZŠ Oskol v Kroměříţi, takţe opět
aţ na jaře 1979 se začíná intenzivně pracovat na vnitřním vybavení školy. Po
konečném rozhodnutí, ţe nová škola bude otevřena 1. září 1979 se tempo
dokončovacích prací zvýšilo ještě více. Koncem června 1979 začali ţáci vyšších tříd
za dozoru a pomoci učitelů stěhovat nové vybavení, provizorně uskladněné na
různých místech. Všichni pomáhají ze všech sil pro zdárné dokončení vybavení
školy. Poslední dny před otevřením je rušno i před školou. Denně přibývá
vydláţděných ploch, během posledního dne před otevřením je hotova i výsadba
okrasných záhonů. Škola bude opravdu 1. září 1979 otevřena.
A nyní zpět do současnosti. V září 2019 nastoupí do první třídy 24 nových prvňáčků,
10 dívek a 14 chlapců. 13 ţáků s bydlištěm ve Kvasicích, 5 ţáků z Nové Dědiny, 3 ze
Sulimova, 2 z Tlumačova a 1 z Vrbky. Třídní učitelkou nových prvňáčků je paní
učitelka Mgr. Jaroslava Hudcová. Po několika desítkách let práce pro ZŠ Kvasice
odešla v loňském školním roce do důchodu paní učitelka Mgr. Anna Tomaníková a
paní učitelka Mgr. Zdenka Gašpárková. S novým školním rokem nastupují i noví
učitelé do ZŠ Kvasice. Na výuku matematiky pan učitel Mgr. Petr Skácel (z Nové
Dědiny), který bude nově třídním učitelem v 5. třídě a na výuku na 1. stupni paní
učitelka Mgr. Petra Špetlová (ze Ţlutav), která bude třídní ve 4. A a paní učitelka
Mgr. Šárka Matulíková (z Tlumačova), která bude třídní ve 4. B.
V novém školním roce chceme pokračovat v aktivitách, které se osvědčily. Na
podzim uspořádání celoškolního projektového dne, týdenní návštěvu zahraničních
studentů ve škole, Den otevřených dveří pro rodiče a přátele školy, v červnu školní
Akademii. V rámci projektu Šablony 2 chceme pokračovat v Klubu deskových a
logických her pro ţáky, otevřít Badatelský klub, jehoţ součástí bude mj. i práce s 3D
tiskárnou, prohloubit činnost Čtenářského klubu, organizovat Noc s Andersenem,
vyuţívat moderní technologie a tablety nejenom ve výuce anglického jazyka. Věřím,
ţe společně s obcí Kvasice se nám podaří uspořádat pěkné oslavy 40 let od otevření
školy, kde proběhne setkání s tehdejšími ţáky a vyučujícími, kteří ve školním roce
1979-1980 školu navštěvovali. Čeká nás jistě mnoho hezkých aktivit, na které
budeme na konci tohoto školního roku mile vzpomínat. A pokud chcete tyto zajímavé
akce, alespoň nepřímo sdílet, navštivte webové stránky ZŠ Kvasice,
www.zskvasice.cz, kde naleznete několik desítek fotogalerií z akcí naší školy.
František Látal, ředitel ZŠ
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Akce pro nejmenší
Honba za pokladem vodníka Česílka
Putování za pokladem bylo z důvodu nepříznivého počasí přeloţeno ze soboty na
neděli.

Termín připadl na 7. dubna 2019 a sraz jsme si dali ve 13 hod. na fotbalovém hřišti.
Musím podotknout, ţe ještě před uskutečněním jsme museli nejdříve náš poklad pro
děti někam pořádně ukrýt, aby to neměli zase tak jednoduché a měli se na co těšit.
Kdyţ bylo vše připraveno a poklad schovaný, mohli jsme se pustit do akce. Děti jsme
rozdělili do 3 skupin podle věku (0-6 let, 7-9 let, nad 10 let) a označili barevně.

- 15 -

Počasí nám konečně přálo, tak jsme společně vyrazili plnit úkoly a hledat ten
proklatě dobře ukrytý poklad. A ţe byl schovaný na skvělém místě, nemusím ani
říkat.

Děti po delším čase poklad skutečně našli a nadšeně si ho odnášeli zpět na
fotbalové hřiště, kde na všechny čekalo občerstvení v podobě skvělých špekáčků a
teplého čaje. Myslím, ţe spokojení byli úplně všichni – rodiče, pořadatelé a hlavně
děti, kvůli kterým se to všechno dělalo. Doufám, ţe na příštím putování za pokladem
se nás sejde ještě mnohem více.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na
uskutečnění této skvělé akce spojené s příjemnou procházkou.
Veronika Klimešová
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Dětský den a kácení máje
A je to tady! Děti se konečně dočkaly dne 1. června, dne dětí. Letos poprvé se akce
uskutečnila na hasičském hřišti na Drahách. Počasí vyšlo krásně, přišla nejen
spousta dětí, ale také rodičů a ostatních diváků. Děti měly za úkol splnit několik
disciplín, mezi které patřilo skákání v pytli nebo přes švihadlo, ale také třeba
poznávání zeleniny. Pak si vyrobily vlastní medaile a dostaly dárkové balíčky. Během
opékání špekáčků děti jezdily na konících paní Regentové a také měly moţnost
prohlédnout si závodní speciál týmu Korytář – Molek, coţ potěšilo nejen děti, ale i
spoustu dospěláků. Součástí tohoto dne bylo také tradiční kácení máje. Hasiči jiţ
odloţili sekyrky a nahradili je motorovou pilou, takţe májka byla šupem na zemi a
děti ji mohly rozebrat do poslední mašle a větvičky, aţ z ní zůstal jen kmen.
O letošní specialitu se postaral pan Petr Vavřík, který oblékl kuchařskou zástěru a
dal vařit kančí hlavy, takţe jsme si mohli pochutnat na polévce, ovárku nebo i jazyku.
Děkujeme všem, kteří si přišli uţít odpolední pohodu, či přidat ruku k dílu, a těšíme
se na příští příjemné setkání u dalších příleţitostí.
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Anna Fialová

Sbor dobrovolných hasičů
Podhostýnská hasičská liga na Nové Dědině
Poslední červnovou sobotu proběhlo na hasičském hřišti 5. kolo letošního ročníku
Podhostýnské hasičské ligy. Byl to jiţ jubilejní 10. ročník soutěţe v poţárním útoku
konaný na Nové Dědině, přičemţ několik posledních ročníků bylo právě zařazeno do
prestiţního seriálu soutěţí Podhostýnské hasičské ligy. O vysoké úrovni ligy hovoří
stále rostoucí počet soutěţních týmů, které body do ligy sbírají. Původně okresní liga
byla otevřena i soutěţním týmům z jiných okresů. Letos tak do ligy sbírají body nejen
týmy z okresu Kroměříţ, ale také z okresů Zlín, Přerov, Vsetín, Vyškov, Nový Jičín,
Uherské Hradiště a Brno – venkov.
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Teď jiţ k samotné soutěţi. Celkově závodilo 32 muţských týmů a 11 ţenských týmů.
Díky přízni počasí, kdy během soutěţe panovalo téměř bezvětří, mohli diváci vidět
velmi pěkné výkony. V muţské kategorii to byly tři šestnáctkové a šest
sedmnáctkových časů. V ţenské kategorii dva šestnáctkové a jeden sedmnáctkový
čas. Navíc v obou kategoriích byl pokořen také rekord trati, který nyní v muţské
kategorii drţí Pravčice s časem 16:16 a v ţenské kategorii Dětkovice s časem 16:15.
Domácímu týmu se útok nevyvedl dle představ a s časem 30:03 se domácí zařadili
k týmům na konci výsledkové listiny. Zajímavostí je také, ţe i letos naše závody
navštívili naši kamarádi z druţebního sboru ze slovenské Nové Dediny v okrese
Levice.
Výsledky kategorie muţi (TOP 5):

Výsledky kategorie ţeny (TOP 5):

1. Pravčice (KM)
2. Hrabůvka (PR)
3. Pasohlávky (BV)
4. Radíkov (PR)
5. Velký Ořechov C (ZL)

1. Dětkovice (VY)
2. Zahnašovice (KM)
3. Olšovec (PR)
4. Pravčice B (KM)
5. Rymice (KM)

16:16
16:65
16:90
17:27
17:28

16:15
16:95
17:85
18:63
19:93
Petr Skácel

Příspěvky čtenářů
Stát
Útvar, který je obecně popsán jako instituce, která disponuje mocí vládnout nám,
občanům, přes své organizační jednotky. Slovo, které okolo nás stále obchází jako
mlsný pes, který nám stále dýchá na záda a pořád sleduje naši veškerou činnost. Ale
potřebujeme ho všichni, a mnohé od něj očekáváme. Především bezpečnost. A to
nejen vojenskou, ale i energetickou, potravinovou, zdravotní a v poslední době i
kybernetickou.
Na jednu stranu nadáváme, ţe nás stát dusí, a ţe se nám do všeho plete, a pořád
nám něco nařizuje, na druhou stranu si stěţujeme na věci, co se okolo nás dějí a
vyţadujeme od státu jejich řešení. A tak na základě našich poţadavků vznikají nové
a nové zákony, nařízení a směrnice, které musíme chtě nechtě dodrţovat. Jejich
nedodrţování stát trestá. Tak např. kdyţ výrobek jedné značky má dvě kvality
v různých zemích. A v tom začneme křičet „Státe, udělej s tím něco!“ A tak vznikne
další norma nebo zákon či co, místo toho, abychom tento výrobek prostě přestali
kupovat. V té chvíli si dotyčná firma rychle rozmyslí nás šidit na kvalitě. Ve spoustě
věcí bychom se měli spoléhat sami na sebe a na vlastní řešení. Ono stát se svou
pomocí vţdycky přijde na místo krize později neţ my. My tam budeme první, ať uţ je
to hospodská rvačka, blackout nebo bouračka na cestě. Mysleme na to. Vyplatí se
nám to.
Petr Redl
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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 dalších zajímavých kniţních titulech, které
byly právě pořízené pro novodědinské čtenáře.
Jindřich Spáčil: Nevěstin závoj (1941)
Román popisuje ţivot devatenáctileté učitelky Marty
Janošové, původem z Kroměříţe, v období let 1900 aţ
do roku 1919. Nejprve učila na škole v Kroměříţi a pak
byla přeloţena na školu v Nových Dvorech. Důvodem
pro její přeloţení bylo to, ţe jako svobodná přišla do
jiného stavu po známosti s mladým inţenýrem, který
prováděl elektrifikaci Kroměříţe. Inţenýr odjed do
ciziny a Marta zůstala sama. Sama, jen s jistotou, ţe
bude mít dítě.
Do obce Nové Dvory ji přivezl najatý forman na
koňském potahu.
Úryvek z knihy:
…Tak si, slečinko, řekněte, kam to mám postavit,“ dotazoval se kočí.
Marta se teprve rozhlédla pokojíkem. Ve čtyřech holých zdech stál jen starý stůl
s židlí, za kamny byla police a starý nástěnný věšák, Stěny byly čerstvě vybíleny
vápnem, podlaha vydrhnuta.
„Postel mi postavte sem ke zdi,“ žádala Marta, „kufr k oknu, s ostatním si už pomohu
sama.“
Petr Klapil: Chřiby – Ţivotní osudy (2012)
Tématicky lze knihu zařadit zvětší části do regionální
literatury. Jejím ústředním tématem jsou kapitoly
pojednávající o ţivotě jednotlivých postav, jenţ se nějakým
způsobem významně podílely na rozvoji regionu. Poutavé
příběhy provedou čtenáře historií i zajímavými místy. Kaţdá
kapitola je bohatě doplněná obrazovou přílohou a čtenář se
v knize můţe dočíst o věcech dosud nepublikovaných.
Ţivotní osudy vycházely ve zkrácené novinové verze v
Kvasických novinách v letech 2003 aţ 2005 a byly u čtenářů
velmi oblíbené.
Veronika Klimešová
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Havárie letadel na Kostelansku
Letecké neštěstí na Komínkách
Jarní den 30. března roku 1960 začínal ve škole jako většina všedních dnů.
O přestávce asi po druhé vyučovací hodině vešla do třídy paní Snopková z Kostelan
a řekla nám, ţe na Komínkách spadlo letadlo kousek od jejich hájenky. Do nás kluků
jako kdyţ střelí, rychle jsme utíkali na autobus směr Kostelany. Doma jsme si vzali
jen pár buchet na cestu a uţ jsme vyzbrojení kleštěmi a šroubováky spěchali na
Komínky. Místo neštěstí bylo uzavřeno armádou a vstup byl zakázán. Protoţe jsme
tam znali kaţdý strom, nebyl pro nás problém se dostat aspoň kousek do prostoru
neštěstí. Byl to pro nás smutný pohled. Vojáci sbírali ostatky zahynuvších členů
posádky havarovaného letadla. Tak jsme se raději soustředili na jednotlivé kusy
výbuchem roztrţeného letadla, které byly rozesety dál od místa pádu letadla. Aţ
doma jsem se dověděl, jak k neštěstí došlo a jaký to byl skličující pocit, kdyţ na
místo havárie doběhly ţeny, pracující nedaleko.
O leteckém neštěstí se nesmělo veřejně mluvit, protoţe to bylo vojenské letadlo. Ale
pravdivé i nepravdivé informace se šířily rychlostí blesku. Například, ţe v letadle byla
ţena, se kategoricky odmítala.
Dověděli jsme se jen, ţe letadlo IL – 14 bylo na cvičném letu a při husté mlze
narazilo na Komínkovské skály. Všech 7 členů posádky zahynulo. Více jsme se
nedověděli. Aţ po téměř půlstoletí se začali i o tyto novodobé katastrofy zajímat
badatelé. Oficiální informace se uvolnili a oficiální rozbor katastrofy je následující:
Posádka prováděla cvičení číslo 19 Osnovy bojové přípravy dopravního
výsadkového letectva, orientační let v malé výšce 100 m nad terénem za viditelnosti
země po trati: Přerov – Uherské Hradiště – Piešťany – Levice – Trnava – Přerov.
Úkol byl prováděn v rámci komplexního letového dne po vyhlášení bojového
poplachu komisí 46. bombardovací letecké divize. Po startu 8,27 hodin nasadila
posádka kurz na první úsek trati ve výšce 100 m nad terénem a nasazení hlásila
leteckému dispečerovi na letiště Přerov. V té době byla výška spodní hladiny mraků
350 m a 7 km dohlednost. V prostoru Chřiby spodní hladina mraků klesala a splývala
s vrcholky stromů. Posádka pokračovala v letu ve výšce 100 m nad terénem i po
vlétnutí do mraků. V prostoru Komínky, kde je terén vůči letišti převýšen asi o 300 m,
zachytil letoun o vrcholky stromů. Posádka zřejmě v poslední chvíli spatřila překáţku
a přitaţením řídicí páky se snaţila nabrat potřebnou výšku. O tom svědčí průsek,
který má silně stoupající tendenci. Nárazem však došlo k destrukci letounu a jeho
explozi. Aţ do nárazu pracovaly motory normálně. Dohlednost v místě katastrofy byla
dle svědků pod 100 m.
Bezprostřední příčinou katastrofy bylo zachycení za vrcholky stromů při letu v malé
výšce v mlze, která splývala s terénem. Hlavní příčinou bylo to, ţe posádka
nedodrţela stanovenou výšku 200 m, uskutečnila let ve výšce 100 m nad terénem a
pokračovala v úkolu i po sníţení spodní základny mraků hluboko pod stanovené
minimum a neuposlechnutí rozkazu velitele letky, aby se při sníţení oblačnosti vrátila
na letiště Přerov. Příprava na úkol byla provedena s ohledem na sloţitost úkolu
nedostatečně a nebylo provedeno podrobné studium profilu trati letu.
Přítomnost ţeny na palubě později potvrdil občan Kostelan, který byl bezprostředně
po pádu letadla na místě havárie a mrtvou, nahou ţenu přikrýval.
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Pád letadla Na Písku
Všichni pasaţéři linkového autobusu, jedoucího odpoledne 2. září 1970 z Kroměříţe
do Kostelan viděli poslední fázi letu a pád vojenského letadla do lesa blízko
Kostelan. Ve stejný okamţik se snášel na padáku do stejného prostoru i
katapultovaný pilot. Jednalo se o vojenskou stíhačku Suchoj Su-7BM, číslo 5331.
Letadlo pilotoval přeškolovaný irácký pilot Abdul Muniam Hassan. Letadlo spadlo do
části lesa Na Písku, kousek od Snopkovy hájenky, 25 km od přerovské základny,
odkud odstartoval. K havárii došlo proto, ţe při nácviku vyšší techniky pilotáţe došlo
chybou pilota k přetaţení letounu a jeho přechodu do ploché vývrtky na zádech. Pilot
naštěstí havárii ve zdraví přeţil.
Dodnes na pád letadla vzpomínají dvě kostelanské ţeny, které jako mladé dívky jen
pár minut před neštěstím čistili v místě havárie studánku U Rúrky.

Letecká havárie na Kudlovské dolině - Maleniska
Stalo se to 31. května 1982. Nad obcí Kostelany přeletělo vojenské letadlo. Za
okamţik zakrouţilo nad obcí v malé výšce a letělo směrem na Kudlovskou dolinu. Po
několika vteřinách byl slyšet tlumený výbuch a stoupající kouř. Přiletělo další letadlo,
které krouţilo nad lesem a monitorovalo průběh události. Několik lidí vyběhlo na
kopec do Pasek, odkud byl dobrý výhled po okolí. Přiletěl vojenský vrtulník z letiště
Přerov. Předpokládalo se, ţe se pilot katapultoval a posádka vrtulníku ho chtěla jít
hledat. Neţ jsme se rozešli do lesa vyzbrojeni baterkami, přišla zpráva, ţe pilot je
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v bezpečí. Na silnici u revíru ho naloţilo vozidlo VB. Později se mluvilo o tom, ţe
pilotovi poskytli první pomoc manţelé Horákovi, tehdy bydlící v kostelanském revíru.
Kabina, odstřelená při katapultáţi spadla na elektrické vedení v Pasekách, nedaleko
kostelanského revíru. Letadlo MIG-21F-13, které patřilo k 1. leteckému školnímu
pluku v Přerově (sériové číslo 061016, trupové označení 1016), které pilotoval
libyjský pilotní ţák Baddi, spadlo do části lesa Maleniska, asi 300 m od tehdejšího
rekreačního zařízení podniku Svit Gottwaldov. Místo havárie bylo uzavřeno a během
několika dní byly také odvezeny zbytky havarovaného letounu.
Příčinou havárie byla zablokovaná páka ovládání motoru. Tím bylo znemoţněno
sníţení otáček motoru a rychlosti letu. Po obtíţné komunikaci mezi jazykově špatně
vybaveným pilotem a řídícím létání, při které navíc došlo k některým chybám na
obou stranách, vydal řídící létání rozkaz ke katapultáţi. Pilot vyvázl bez zranění,
avšak letoun se ve vzduchu drţel ještě dalších téměř 7 minut. Potud oficiální zpráva
o příčině havárie.
Na začátku prázdnin v roce 2012 jsem byl poţádán panem Robertem Prokopem
z firmy URC systems s.r.o. o to, zda bych nezavedl zahraniční delegaci na místo této
havárie. V pátek 8. července jsme spolu s kolegou Karlem Grabovským přivítali na
Kostelanském ranči delegaci libyjských pilotů, kterou vedl pilot havarovaného letadla
pan plukovník Tahar Abdali Baddi.
V České republice provázel delegaci pan Robert Prokop. Po ubytování hostů jsme se
vypravili na Kudlovskou dolinu – Maleniska, na místo pádu letadla. Tahar si i
s dalšími piloty jeho doprovodu prošel celou oblast a podrobně nám popsal poslední
okamţiky před nuceným pádem letadla. Po té jsme společně povečeřeli, a dlouho do
noci diskutovali o letecké nehodě. Ono všechno nebylo přesně tak, jak bylo oficiálně
prezentováno. Po tom, co se uvedená závada projevila, provedl pilot několik pokusů
přistání na letišti v Přerově. Pro velkou rychlost letounu to nebylo moţné a pilot
dostal rozkaz s letounem nouzově přistát. To ale Tahar odmítl. Při nouzovém přistání
totiţ hrozil poţár letounu a tím pro něho velké ohroţení ţivota. Byla mu tedy
povolena katapultáţ s tím, ţe letoun navede do neobydlené oblasti. To se mu úplně
nepovedlo, ale naštěstí se nikomu nic nestalo a materiální škody byly minimální. Jen
letadlo bylo úplně zničené.
Také jsme se vzájemně informovali o ţivotě v Libyi a Česku, v rozdílných
kulturách a také jiných společenských a politických poměrech. Bylo to velice
zajímavé a přesvědčili jsme se o tom, ţe i u nás nejsou informace o Libyi dostatečné.
Při přípravě návštěvy libyjských pilotů jsme byli také poţádáni o zprostředkování
setkání pilota se svými zachránci. To se povedlo a paní Ing. Hana Horáková za námi
přijela na Kostelanský ranč. Bohuţel pan Ing. Josef Horák před několika lety zemřel.
Došlo k okamţiku, na který plukovník Baddi čekal třicet let. Setkal se s paní
Horákovou, která mu poskytla první pomoc v jeho těţké situaci. Setkání paní
Horákové s pilotem bylo dojemné a srdečné. Po té jsme všichni odjeli do
kostelanského revíru, kde nám Tahar i paní Horáková podrobně popsali přistání
pilota na padáku a první okamţiky po něm.
V ten den, kdy se neštěstí stalo, byla paní Horáková v zahradě. Uslyšela, ţe
nedaleko od ní spadl nějaký menší předmět. Zvedla hlavu a uviděla, jak padá na
padáku do lesa pilot. Poslala manţela na místo dopadu padáku. Bylo to naproti

- 23 -

revíru, na Kamenité. Kdyţ pan Horák pilota našel, uţ byl bez padáku na zemi a byl
zraněn. Poranil si nohu při seskoku se stromu po odepnutí padáku. Vzal ho na záda
a odnesl ho do revíru. Tam ho ošetřili, dali mu napít a za chvíli ho předali
příslušníkům VB. Pilot k tomu dodal, ţe při následném vyšetřování měl problémy se
svými nadřízenými a byl odeslán okamţitě do Libye.
Po návštěvě kostelanského revíru jsme se přesunuli přes Bunč na vrchol Brda.
Tam plukovník Tahar Abdal Baddi s doprovodem uctil památku Ing. Josefa Horáka.
K pomníčku, který na vrcholu bývalý revírník má, poloţili společně s paní Horákovou
květinový věnec a alespoň tímto způsobem poděkovali za pomoc a dobrý skutek.

Foto: Čtvrtý vlevo Tahar Abdali Baddi
Na závěr návštěvy pozvali libyjští přátelé všechny zúčastněné na společný oběd
v penzionu Bunč. Návštěvy v Kostelanech se také zúčastnil válečný zpravodaj a
televizní kameraman, který pro zpracování tohoto příběhu natáčel i v Libyi. Celá
návštěva je filmově a fotograficky zdokumentována. Toto lidsky krásné setkání
zprostředkovali členové Expedice Chřiby - Jiří Blaha, Karel Grabovský a pan Robert
Prokop z firmy URC systems s.r.o.
Jiří Blaha jr.
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