OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2020

Váţení spoluobčané,
máme tu léto, dětem začínají prázdniny a přichází čas dovolených. Přestoţe
zaţíváme zcela netradiční rok, nenechte si ani to letošní léto nikým a ničím zkazit.
Přejeme Vám krásné letní dny, klidnou dovolenou a mnoho sladkých chvil strávených
s rodinou a přáteli.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání červen 2020
Červnové zasedání obecního zastupitelstva začalo informací o skutečnosti, ţe byla
překročena lhůta 3 měsíců pro svolání jednání ZO, nicméně stalo se tak z důvodu
mimořádné situace způsobené šířením nákazy COVID-19.
Hlavním bodem zasedání bylo schválení zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a závěrečného účtu obce Nová Dědina za účetní období rok 2019.
Zpráva i závěrečný účet obce byly schváleny bez výhrad.
ZO dále vzalo na vědomí výsledek provedeného konkursního řízení na post ředitelky
MŠ a souhlasilo se jmenováním Mgr. Kláry Strýcové do funkce ředitelky MŠ od
1. září 2020. Za dlouholetou práci ředitelky MŠ patří Ivance Vybíralové určitě velké
poděkování a ZO obce plánuje ve spolupráci s MŠ oficiální rozloučení s paní
ředitelkou v podzimních měsících. Starosta také informoval o ocenění pozemků
v lokalitě Kostelík. Cena obvyklá byla stanovena odhadcem na 200 Kč/m2,
zastupitelstvo navrhlo cenu 650 Kč/m2. Bylo nám ovšem doporučeno advokátem,
nezahrnovat do ceny plánované akce, které nejsou doposud realizované. Dále byly
vzneseny připomínky od společnosti E-on ke kapacitě stávajícího el. vedení. Obec
plánuje v lokalitě vybudovat kanalizaci a vodovod (původní plán počítal s potrubím
z litiny, ale byla navrţena změna na plastové potrubí). Aţ se vyřeší alespoň stavba
vodovodu, budou pozemky nabídnuty k prodeji. Pokud bychom pozemky prodali bez
základní infrastruktury a zavázali se, ţe je do určité doby vybudujeme a cokoliv by se
nepodařilo zrealizovat, mohli bychom čelit ţalobám od kupujících, popř. náhradě
zmařených investic.
Zastupitelstvo dále schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON
Distribuce, a.s. na stavby kabel NN za jednorázovou náhradu 3 000 Kč a 1 200 Kč,
schválilo ještě Rozpočtové opatření č. 2 a darovací smlouvu od společnosti Elektra
Nová Dědina ve výši 20 000 Kč. O vyuţití těchto prostředků ještě OZ nerozhodlo.
Starosta obce informoval přítomné o akceptování ţádosti o dotaci na stavbu
kanalizace a ČOV ze Státního fondu ţivotního prostředí ve výši 39 152 398,27 Kč.
V současné době běţí lhůty od výběrového řízení, kde byla vysoutěţena cena na
stavební práce ve výši 49 493 000 Kč bez DPH. Zatím nebyla podepsána smlouva
mezi obcí a fondem, proto ještě nemůţeme oznámit konečnou výši dotace
a uznatelných nákladů. Je ovšem jasné, ţe obec si bude muset vzít úvěr, aby celou
akci dofinancovala, a to v takové výši a době splatnosti úvěru, aby i nadále mohla
investovat do rozvoje obce.
Novou informací je i to, ţe nám byla akceptována ţádost o dotaci na obnovu MŠ ve
výši téměř sedmi milionů korun z Ministerstva financí. Tyto prostředky by měly být
pouţity na rekonstrukci 2. nadzemního podlaţí MŠ včetně výtahu a bočního
schodiště. Měly by tu vzniknout dílničky pro děti, vnitřní tělocvična, čajová kuchyňka,
sociální a hygienické zařízení a senzorická místnost pro vyuţití hudebních činností
s dětmi. A i kdyţ jsou časové termíny pro realizaci velmi náročné (do konce roku
musí být vše zrealizováno), dále musí proběhnout výběrové řízení na zhotovitele
a samozřejmě stavební povolení. ZO tuto dotaci podporuje, uţ z důvodu 90% výše
dotace a také proto, ţe obec bude mít další budovu kompletně opravenou.
Posledním důleţitým bodem jednání bylo projednání petice občanů s ţádostí
o navrácení vánočního osvětlení na strom na hřbitově. Tuto petici podepsalo dvě stě
občanů obce. Ovšem nasvícení tak vzrostlého stromu by nebylo tak jednoduché.
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Projednávala se jak cena, tak i technické řešení vlastního nasvícení. Podle všeho by
takové osvětlení včetně montáţe mohlo stát minimálně 100 000 Kč. Největším
problémem je, jakým způsobem přistavit odpovídající techniku na hřbitov. Z vlastního
hřbitova to nepůjde, takţe by musely dva velké stavební jeřáby nainstalovat osvětlení
z pozemků ve vlastnictví Zemědělského podniku Kvasicko, a to jen za předpokladu
pěkného počasí, po sklizni a se souhlasem majitele pozemku. To ale není jediný
problém. Otázkou by bylo, zda osvětlení sundávat po kaţdé zimě, či ponechat
celoročně. Pokud by zůstalo celoročně, je jasné, ţe ţivotnost bude omezena a kdyby
přišla taková bouřka s kroupami a větrem, která se obcí prohnala nedávno, mohlo by
být celé osvětlení zničeno. Potom je tu otázka případných oprav, opět by musela
přijet těţká technika a opět určitě za nemalé peníze osvětlení opravit. V době, kdy
města a obce pomalu upouštějí od drahé vánoční výzdoby, tak stojí za zváţení, zda
se ubírat opačnou cestou a nezvolit radši jiné, levnější řešení. Můţe se jednat
o nasvícení menšího řezaného stromu, třeba před obecním úřadem nebo zvolit
alternativní nasvícení stromu na hřbitově reflektory ze země.
Je tu také další skutečnost, ţe podle predikce Národní rozpočtové rady, můţeme
očekávat kvůli koronavirové krizi výpadek obecních příjmů ve výši aţ 1 700 000 Kč,
coţ je téměř třetina rozpočtu obce. V době, kdy čekají obec historicky největší
investice, bychom měli důsledně zvaţovat, jak účelně vynaloţit veřejné prostředky.

Hřbitov
Nedávno se prohnala obcí velmi silná bouře s krupobitím a přívalovým deštěm, který
poškodil zpevněné plochy na hřbitově a zaplavil i některé urnové sklípky materiálem
z mlatového chodníku, na coţ si stěţovali někteří občané. Osobně je mi kaţdé škody
líto, ale pokusím se vysvětlit, proč jsme na některých místech hřbitova zvolili právě
toto řešení.
Neţ se začala rekonstrukce hřbitova realizovat, objezdil jsem s projektantem snad
20 hřbitovů v kraji, abychom zvolili co nejlepší volbu. Od začátku jsme věděli,
ţe hřbitov není v rovině a hledali řešení, aby nedocházelo k případnému zaplavování
v přívalových deštích. Proto jsme volili vodopropustné materiály, abychom
minimalizovali případné škody. Nejlepším řešením by bylo ovšem zatravnění. Ale
kdyţ byla na hřbitově jenom tráva, tak si občané stěţovali, ţe prorůstá kolem hrobů.
Nechali jsme tedy prostory mezi hroby vybetonovat. Pak si občané stěţovali, ţe kdyţ
se dosekávalo kolem hrobů křovinořezem, tak jim zase odlétávala tráva na hroby,
proto jsme se rozhodli, kdyţ nám schválil fond dotaci, zvolit toto řešení. Připravujeme
tedy na problémových částech zhotovení odvodňovacích kanálků, abychom tento
problém vyřešili, ale v takových přívalových deštích se asi nepodaří úplně odstranit
riziko zaplavení. Na druhou stranu je potřeba dodat, a to nechci nikoho urazit, ţe
došlo pouze z mého pohledu k drobným materiálním škodám, zatímco v některých
obcích byli lidé několikrát po sobě vyplavení a umírali zde lidé. My se snaţíme
hřbitov řádně udrţovat a úroveň našich sluţeb za velmi příjemné nájemní ceny, je
kolikrát podstatně kvalitnější neţ v některých obcích ba i ve městech. A nakonec
ještě jedna poznámka. Dodnes se jezdí někteří starostové okolních obcí, kteří plánují
rekonstrukci hřbitova, na ten náš podívat jako inspiraci. Ale holt doma není nikdo
prorokem.
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Roman Polášek

Poděkování
Děkujeme všem švadlenkám, které se v naší obci aktivně zapojily do šití roušek.
Díky jejich skvělé práci se roušky mohly dostat i k našim starším spoluobčanům.
Většina švadlenek šila převáţně ze svého materiálu. Za tuto pomoc a obětavost jim
patří velké dík a uznání.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
Chtěli bychom poděkovat paní Bohumile Hapalové. Stará se o hroby zemřelých
spoluobčanů, kteří uţ v naší obci nemají ţádné příbuzné. Hroby upravuje a udrţuje
tak, aby náš hřbitov byl stále hezký a důstojný. Je to velmi zásluţná práce. Moc jí za
to děkujeme.
za občany Nové Dědiny
Zdeňka Přikrylová a Naďa Kubíčková

-4-

Společenská kronika
Jubilanti duben – červen 2020
Duben
Milan Tkadlec

Květen
Ludmila Kadlčíková

Červen
Jana Dubčáková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního
optimismu do dalších let.
Diamantová svatba
V dubnu oslavili šedesát let společného ţivota manţelé Marta a Jaroslav
Polišenští. Jménem obecního zastupitelstva přeji manţelům Polišenským mnoho
dalších krásných společně proţitých let v manţelství.

Petr Skácel

-5-

Mateřská škola
Šel zahradník do zahrady s motykou…
My chodíme s hráběmi. Po bouřkách, dešti a krupobití uplynulých dní jsme vyrazili do
zahrady. Jahůdky rozbité kroupami, bylinky ubité v blátě, po hrášku zbyla jen hrst
zelené hmoty.
Stříška na opičí dráze rozervaná na kousky. Takovou spoušť jsme ještě na zahradě
neměli. Snad si příroda pomůţe, kdyţ pomůţeme taky. Uklidili jsme, co se dalo,
a čekali. Aby to nebylo jen tak nečinně, prozkoumávali jsme, co v zahradě ţije. Do
kouzelných krabiček s lupou jsme opatrně chytali drobné ţivočichy tak, abychom jim
neublíţili. Po řádném prozkoumání jsme je opět vypustili tam, kde jsme je vzali. Oni
jsou tu doma a my u nich jen na návštěvě. Teď víme, kdo tu na zahradě bydlí – luční
koník, ruměnice pospolná, zlatohlávek, slunéčko sedmitečné, pavouci a mravenci. Ti
poslední se nám chtějí nastěhovat do herny a stále vylézají z rohu za skříní. Asi by si
taky chtěli hrát?

Příroda je mocná. Za týden se jahůdky začaly červenat, místo hrášku na záhonku
vykvetly měsíčky, i bylinky začaly znovu růst. Jen ta jablíčka letos nebudou. Kaţdé
má na sobě velkou bouli. Všechna, co popadala, jsme posbírali do pytle. Vyhrabali
jsme trávu, uklidili hmatový chodníček a zahrada je jako by ani kroupy nebyly. Práce
na zahradě nás baví a zahrada nás za to odmění těmi nejsladšími a nejčervenějšími
jahůdkami. Mňam.
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děti a zaměstnanci mateřské školy

Naše školka! Jaká byla, jaká je a jaká bude!
Jaká byla a jaká je jsem proţila za těch třicet sedm let na vlastní kůţi. Od topení
v kamnech, která stála v kaţdé místnosti a po kaţdém přiloţení se z nich vyvalil
oblak uhelného prachu – nad čím by dnešním hygienikům vstávaly hrůzou vlasy na
hlavě – přes budování ústředního topení aţ po dnešní pohodlné podlahové topení a
plynovou kotelnu. Od přeplněné školky kdy chodilo třicet dětí najednou. Přes léta kdy
bylo jen osm dětí z Nové Dědiny a zbytek jsem denně vozila z Kvasic, abychom
naplnili limit pro udrţení fungující mateřské školy aţ po dnešní počty kolem dvaceti
dětí, na kterých se v posledních letech drţíme – a to jsou všechny místní. Konečně je
poznat, ţe obec mládne. Od jednoduššího vedení a fungování mateřské školy
k dnešnímu byrokratickému a na „ papíry“ přebujelému úředničení, kdy na všechno
musí být nějaký PAPÍR s razítkem. Vţdy tu naštěstí byly děti, které člověka nabily
pozitivní energií. Ale nic netrvá věčně. Čtyřicet jedna let ve školství, z toho dvacet pět
ve funkci ředitelky je aţ dost. Baterie se nedobíjejí a je čas udělat místo mladším,
plným pozitivní energie a nápadů. Změna je ţivot.
Tak měňte k lepšímu vše, co se dá. Teď záleţí jen na Vás, jaká školka bude dál.
Přeji Vám, ať se daří!
Ivanka Vybíralová
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Poděkování paní ředitelce Ivance Vybíralové
Na konci školního roku 2019/2020 ukončí paní ředitelka Ivanka Vybíralová svoji
činnost v naší mateřské škole a odchází do zaslouţeného důchodu. Za 37 let
působení v naší mateřské škole pomohla vychovat a do ţivota připravit nespočet
dětí. Chceme jí touto cestou poděkovat za její úţasnou práci s námi i našimi dětmi.

„Paní učitelka“, jak ji budeme uţ navţdy nazývat, později paní ředitelka, děti učila
vţdy laskavě a trpělivě těm nejdůleţitějším věcem pro ţivot, jako jsou slušnost,
vzájemná tolerance a ochota pomáhat. Učila je chápat to, ţe kaţdý jsme jiný a kaţdý
potřebujeme pomoci v jiných situacích. Probouzela v dětech lásku k přírodě,
kreativitu a chuť se prosadit.
Její pečlivá a systematická práce naučila děti řádu. Její láska k dětem a snaha předat
jim to nejlepší byla vidět při kaţdém setkání s ní. Mezi dětmi byla vţdy velice
oblíbená, a proto děti rády chodily do školky.
Školku aktivně zapojovala do kulturního ţivota na Nové Dědině při vystoupeních ke
Dni matek, vítání občánků, vánoční besídce, pohádkové dědině apod., protoţe si
byla vědoma, ţe tradice mají v ţivotě své důleţité místo, snaţila se pokračovat
v jejich dodrţování.
V neposlední řadě je nutné zmínit, ţe paní ředitelka usilovala o to, aby školka zůstala
otevřená. Chápala, ţe pro rodiče je mateřská škola na Nové Dědině významnou
pomocí.
V letech, kdy bylo dětí málo a hrozilo uzavření školky, ochotně vozila děti autobusem
z Kvasic nebo se domluvila s rodiči z jiných obcí. To všechno jsou maličkosti, které
moţná nebyly na první pohled znát, ale zajišťovaly školku v chodu a nám ušetřily
spoustu starostí.
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PANÍ UČITELKO IVANKO VYBÍRALOVÁ, k odchodu do důchodu Vám alespoň takto
chceme vyjádřit úctu a poděkovat za zásluţnou práci a kvalitní pedagogickou
činnost. Za toto a ještě mnohem víc Vám právem patří VELKÉ DÍKY! Přejeme Vám
pevné zdraví a věříme, ţe se na „svou“ školku přijdete někdy podívat. K poděkování
se připojuje i celé zastupitelstvo obce Nová Dědina.
Vaše děti malé, i ty už dospělé

Akce pro nejmenší
Dětský den
Letos dětský den na Nové Dědině připadl na sobotu 30. května. Ještě pár dní před
tímto termínem jsme ani netušili, jestli se konat bude nebo nebude nebo jak moc
budeme omezeni.
Nakonec na nás byla vláda hodná, počasí také vyšlo hezké, tak jsme mohli konečně
strávit společný den se svými přáteli a známými. A ţe se nám povedl! Nebo spíše
dětem! Troufnu si říct, ţe letos byla největší účast dětí za posledních deset, moţná
patnáct let. A toto mě osobně moc těší a doufám, ţe i v dalších letech přijdou takové
davy 
Největší radost ale měly určitě naše ratolesti, pro které bylo opět připraveno deset
soutěţních disciplín. Čekalo na ně typické skákání v pytli či přes švihadlo, běh, ale
také hod na Emila, lov rybiček v hasičské kádi, kuţelky nebo třeba kriket. Za splněné
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úkoly si mohly děti tradičně opéct špekáčky a na závěr dostaly za odměnu balíčky
překvapení. Tímto děkuji sponzorům: obec Nová Dědina, SDH Nová Dědina, Wiky
hračky, Radio Rockmax, DV Fitness Dáša Vavříková, Elpik. Poděkování patří také
všem organizátorům.

Součástí tohoto dne bylo pokácení májky, kterou se letos nikdo neopováţil ukrást, a
tak děti mohly májku řádně odstrojit od fáborků, aby jimi mohly parádně vyzdobit svá
kola, kočárky mladších sourozenců a kdo ví co dalšího…
Za rok se na vás všechny opět moc těšíme 
za SDH Nová Dědina Anna Fialová
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ZŠ Kvasice
Jak proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Kvasice
Duben je jiţ několik let tradiční měsíc určený k zápisu ţáků do 1. tříd základních škol.
Letošní zápis do 1. třídy proběhl bohuţel zcela netradičně bez přítomnosti budoucích
prvňáčků a s minimální účastí rodičů. Z důvodů všem jistě dobře známým jsme
nemohli ani uskutečnit dva dny otevřených dveří pro budoucí ţáky a jejich rodiče
a ani školní akademii na konci školního roku.
Zapsáno je a nastoupí do 1. třídy tedy celkem 26 dětí, na které se jiţ těší jejich
budoucí paní učitelka Mgr. Romana Kočičková. 6 dětí poţádalo o odklad školní
docházky o 1 rok. Z 26 zapsaných je opět více chlapců, a to 16, dívek je tedy 10.
První třída bude mít převahu místních ţáků z Kvasic, kterých bude 19. Z Karolína
nastoupí 2 ţáci, 1 ze Stříţovic, 1 ze Sulimova, 1 z Trávníka, 1 z Lubné a pouze
1 z Nové Dědiny. Na všechny ţáky se těšíme ve škole první školní den, 1. září 2020
a doufám, ţe příští zápis do 1. třídy proběhne jiţ klasickou formou a počet
přihlášených ţáků z Nové Dědiny bude výrazně větší.
Mgr. František Látal, Ph.D.

Nová sportoviště za školou ve Kvasicích
Asfaltový atletický okruh za školou? Kdopak by si nepamatoval. Na běţecké dráze
s mnoţstvím bublin se tuţily kotníky místních ţáků a sportovní veřejnosti od začátku
80. let minulého století. Nyní uţ je minulostí. Na konci uplynulého roku byl odstraněn
starý povrch z litého asfaltu a v současné době se za školou vyjímá nový 250 m
dlouhý tartanový ovál se čtyřmi dráhami pro sprinty a dvěma pro střední a delší tratě.
Zbrusu novou podobu získalo sportoviště určené
ke skoku do dálky, které uţ se nachází v areálu
školy. Vedle něj vyrostl vrhačský sektor pro
koulaře. Vnitřní školní sportoviště ještě doplňuje
zrekonstruované dětské hřiště pro míčové hry
určené pro druţinu a I. stupeň. Doufejme, ţe nám
budou sportoviště dobře a dlouho slouţit, a ţe
budou hojně vyuţívána.

Mgr. Jiří Machovský
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Sbor dobrovolných hasičů
Požární poplach
V sobotu 23. května v 5:46 byl
naší jednotce vyhlášen poţární
poplach k začínajícímu poţáru
kravína na Nové Dědině. Naše
jednotka vyjela v počtu 5+1.
Při příjezdu na místo bylo
zjištěno, ţe přívodní kabel
elektřiny k zadním kravínům
vlivem stáří upadl na plechovou
střechu a začal jiskřit a probíjet.
Od toho vzplanula venkovní
sláma ve výběhu krav, kterou
jednotka z Kvasic zlikvidovala
jedním vysokotlakým proudem
vody. Naše jednotka byla na
místě ponechána v záloze a po
ukončení zásahu prováděla dohlídku místa. Je na místě vyzvednout rodinu
Trvajových, kteří svým rychlým nahlášením události a rychlým prvotním zásahem
zabránili velkým škodám na majetku a zdraví zvířat. Je třeba si také uvědomit, ţe
i jeden hasicí přístroj v domácnosti, dokáţe zabránit velkým škodám.

Karel Strýc
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Nová pergola na hasičském hřišti
Jak si jiţ mnozí z Vás všimli, na hasičském hřišti během letošního jara vyrostla nová
pergola. Hasiči o vybudování stabilního zastřešení usilovali jiţ velmi dlouho. Montáţ
a demontáţ party stanů před a po kaţdé akci, kterých je na hasičském hřišti od jara
do zimy opravdu hodně, byla velmi vysilující. Navíc častý vítr, který na hřišti vane
snad kaţdý den v roce mimo drakiádu, stávající stany ničil a ty musely být neustále
opravovány.
Stavba zastřešené pergoly s plochou téměř 200 m 2 začala v březnu vykopáním
a zabetonováním 12 patek. Dále bylo nutné ohoblovat a nalakovat trámy.
O velikonočním víkendu následovala nejnáročnější část, a to samotná montáţ
konstrukce pergoly. Během následujících dubnových víkendů byla dodělána střecha.
Celou stavbu koordinoval M. Kovařík ml. a odborně řídil S. Kytlica ml., který měl
k ruce vţdy kolem 10 brigádníků z řad dobrovolných hasičů. Snad také díky
koronavirové epidemii, kdy měli všichni tak trošku více času, byla účast na brigádách
hojná. Celkově proběhly čtyři celodenní brigády a celá řada menších či individuálních
brigád. Nutno říci, ţe díky dobrovolné práci brigádníků se náklady na vybudování
pergoly podařilo sníţit o více neţ polovinu oproti původnímu rozpočtu. Výstavba
pergoly byla financována nejen z obecního rozpočtu, ale také z finančních prostředků
SDH Nová Dědina.
První velká akce, která pod pergolou proběhla, byla o víkendu 29. a 30. května, kdy
se uskutečnilo grilování a dětský den s kácením máje. Také díky hojné účasti o tomto
víkendu se hasičům opět podařilo vydělat nějaké peníze, které bude sbor
v budoucnu investovat k dobudování areálu na hasičském hřišti. Děkujeme všem
spoluobčanům za podporu, kterou vyjadřujete účastí na společenských či
sportovních akcích. V měsíci srpnu se můţete těšit na tradiční letní kino.

Petr Skácel
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Příspěvky čtenářů
Myslivecké okénko
V přírodě vše kvete, jsou první opravdu teplé dny a rodí se mláďata. Vše září jasnou
čerstvou zelení, stromy pučí a květy a louky jsou plné hmyzu. Ale teplé počasí
mohou ještě v polovině května protnout „zmrzlí muţi“ – Pankrác, Servác a Bonifác.
Potom uţ si můţeme uţívat teplých dní. S pěkným počasím se zvyšuje i četnost lidí
v přírodě. Je třeba mít na mysli, ţe právě v tuto dobu má řada zvěře mláďata, např.
od poloviny května kladou srny srnčata. Mláďata mají také kuny, lasice hranostaj,
líhnou se i baţanti nebo jestřábi. Myslivci se v této době věnují péči o mladou zvěř.
S rozvojem zemědělství a zrychlováním a zvětšováním zemědělských strojů jde
hlavně o ochranu mláďat při sklizních pícnin. Nesmí se zapomínat na doplňování
slanisek. Můţeme vidět kvést konvalinky, duby, jeřáby, kaštany, akáty a také hlohy,
šípkové růţe nebo třeba bezy.
Červen je měsíc rozkvetlých luk a přicházejícího léta. Při příleţitosti výročí Června –
měsíce myslivosti seznamují myslivci a lesníci veřejnost ve školách, na přednáškách
a při výstavách s ochranou přírody, s činností myslivců a mysliveckými tradicemi.
Probíhají také okresní kola vrcholné soutěţe mládeţe „ Zlatá srnčí trofej“. Na okrese
Kroměříţ proběhla soutěţ 20. 6. 2020. Myslivci se věnují senosečím. Chystají seno a
letninu pro zimní přikrmování. Červen je ideální období pro přípravu letniny. Letninu
můţeme připravit z maliníku, ostruţiníku, výhonků keřů, ale také z topinambur, nebo
kopřiv. Ţivot v přírodě je ve znamení nových pokolení mnoha druhů zvěře, které
můţeme při procházkách spatřit. Kvetou lípy, červenají se třešně, lesní plody, maliny
a jahody.
Myslivecký krouţek ani v době nucené přestávky nezahálel. V okolí obcí Kvasice,
Nová Dědina, Bařice – Velké Těšany a Karolín jsme rozmístili cedule s upozorněním
na právě se rodící mláďata. Také jsme se pilně připravovali na dobu, aţ se opět
budeme moci scházet. Díky podpoře České střelecké nadace a Zbrojovky Uherský
Brod se nám podařilo pořídit vzduchovku s optikou, abychom mohli natrénovat
střelbu. Ta byla totiţ naší slabou stránkou při minulých ročnících Zlaté srnčí trofeje.
18. května jsme schůzky krouţku opět obnovili
a to přímo výletem do terénu, kde jsme
pozorovali jelena Siku Dybovského. Květen je
měsíc, kdy myslivci chrání mláďata. I děti
z našeho krouţku se takových akcí účastní. Po
večerním svolání po telefonech, jsme se ráno
sešli u pole s pícninou, které jsme rojnicí prošli.
Při dvouhodinovém procházení jsme sice ţádná
srnčata nenašli. Viděli jsme, ale několik srn
a srnců, kteří před námi odskakovali. Udělali
jsme, co bylo v našich silách, a všichni si
přejeme, aby sekačka také ţádné mládě nenašla.
Při dalších schůzkách nás čeká spoustu
zajímavých věcí. Velmi nás těší, ţe i v této době
si naši členové našli čas na procházky a zásobují
nás fotografiemi a „záludnými otázkami“.
Tak schválně. Víte, kterým stromům patří šišky
a květy na fotografiích?
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Školní rok jsme jiţ pravidelně zakončili soutěţí. V sobotu 20. 6. jsme změřili naše
znalosti v okresním kole Zlaté srnčí trofeje s dětmi z krouţků z celého okresu. Klání
je vţdy rozděleno do tří kategorií a skládá se z písemného testu a čtyř praktických
stanovišť, na kterých je třeba poznat psy, rostliny, znát základy první pomoci a umět
střílet ze vzduchovky. Konkurence byla opravdu velká, soutěţe se účastnilo 25 dětí.
V nejmladší kategorii vybojoval 1. místo Karel Hýža a 2. místo Adam Tuma.
V kategorii starších ţáků se nikdo z našich dětí na stupních vítězů neumístil
a v kategorii nejstarších ţáků se na 2. místě umístila Gabriela Tumová. Všichni
zúčastnění si odnesli krásné ceny a jistě spoustu záţitků. Všem gratulujeme
ke krásným výsledkům.
Přejeme Vám všem pěkné a hlavně klidné proţití prázdnin a dovolených.

Vladana a Zbyněk Trvajovi

Epidemie a pandemie v minulosti
Virus COVID 19 přišel jako blesk z nebe, neznal hranice, šířil se lavinovitě a změnil
ţivot naší planety. O to více se nyní moţná vţijeme do situace, kdy lidstvo vedle
válek muselo čelit i infekčním nemocem.
Memento mori (pamatuj na smrt), tímto pozdravem se zdraví po celý rok někteří
řeholníci např. kartuziáni a trapisté mimo týden po velikonoční neděli, kdy se
pozdravují memento vivere (pamatuj na ţivot).
Morové a Mariánské sloupy v řadě našich měst, které byly postaveny především
v době baroka jako poděkování za odvrácení a likvidaci nákazy morem, by měly být i
pro nás mementem. Nejbliţší z nich, Nejsvětější Trojice, stojí v Kroměříţi na
Riegrovém náměstí, pochází z roku 1725. Další na náměstí v Holešově. Obdivujeme
jejich uměleckou hodnotu, aniţ bychom si mnohdy uvědomili účel jejich postavení.
Také kříţová cesta v Mikulově byla zřízena olomouckým biskupem Františkem
Dietrichsteinem jako vděk k ukončení moru, který děsil lidi v 17. století, více neţ
černé neštovice. Mezi světce uctívané jako patrony proti morové nákaze patřil
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sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Karel Borromejský a svatá Rozálie. Mor a cholera, která
ho vystřídala, stíhaly naši zemi opakovaně, především v době válek i po nich, kdy
nebylo co jíst a lid byl zesláblý. První epidemie moru vznikla v našich zemích
ve 14. století (1349), poslední pandemie 1711-1715. Od roku 1749 se jiţ na území
českých zemí nevyskytuje. V Kvasicích zemřelo v roce 1711 a 1719 na mor
126 osob.
V roce 1831 se přenesla z Polska na Moravu cholera. Byla součástí cholerové
pandemie, která vznikla v letech 1817-1824 v Číně a Indi a v roce 1829 pronikala
z asijského Ruska směrem na západ. Přestoţe byla vydána přísná nařízení
k zabránění šíření nemoci, nepodařilo se ji odvrátit. Pronikla i do Kvasic a podlehlo jí
mnoho osob. Nemocní byli hospitalizováni v kvasické nemocnici zvané špitál. Ještě
v roce 1915 zemřely v Kvasicích na choleru 3 osoby.
Kroměříţský mlynář Václav Urbánek (jeho ostatky jsou uloţeny v rodinné hrobce
Proskowetzů za kostelem), pekl z vlastních zásob chléb pro chudé a hladové a dával
jej darem do špitálů. Připravoval i zvláštní lektvar proti choleře podle „čertovského“
receptu faráře Fryčaje z Blanska. Cholera řádila a v Kroměříţi si vyţádala za oběť
kaţdého desátého občana. (citováno z rodinné kroniky)
Dalším nebezpečím pro obyvatelstvo bylo onemocnění tyfem a tuberkulózou.
Sociální i hygienické podmínky obyvatelstva byly velmi neuspokojivé, zvláště
v nejchudších částech obce např. na Mariánově. V Kvasicích proti tuberkulóze
působila i Masarykova liga.
Je třeba si váţit svého zdraví, ale také zdravotníků, jejich práce není a nebyla nikdy
lehká a vţdy vyţadovala obětavý přístup nad rámec běţných povinností.
První praktický lékař v Kvasicích zahájil svou činnost v roce 1891, MUDr. Josef
Hoffner. Narodil se v Přerově v roce 1862.
Z Deníku paní Anny Chmelinové:
Našemu lékaři jsem několikrát vděčila za svůj ţivot. Asi v sedmi letech jsem se
nakazila záškrtem. V Kvasicích tato obávaná nemoc řádila tehdy v chudé čtvrti
Mariánově, kde byly domky nalepeny jeden vedle druhého, všude plno dětí a ţádná
hygiena. V některých rodinách umíralo jedno dítě za druhým. Přes veškerou snahu
lékaře o záchranu postiţených dětí se to vţdy nepodařilo. V mém případě mě
zachránilo sérum, o kterém se Dr. Hoffner dočetl v odborném lékařském časopise,
a tak ho objednal z Vídně pro nemocné kvasické děti.
Hoffnerovi vlastnili jednopatrový dům v Horní Ulici. V přízemí byla lékárna a ordinace.
První manţelka mu záhy zemřela a zanechala 3 děti, dvě dcery a syna. Dcery
v rozpuku mládí onemocněly tuberkulózou. Starší se mu podařilo zachránit, mladší
zákeřné nemoci podlehla. V druhém manţelství se mu narodily dvě děti, syn a dcera.
Svým dětem se hodně věnoval. Dr. Hoffner byl osobním lékařem hraběcí rodiny
Thunů, odkud plynul hlavní zdroj příjmů, a proto si mohl dovolit léčit zdarma
„kvasicku chudinu“. Nikoho neodmítl a tam, kde nebylo nejen na léky, ale ani na
nejnutnější výţivu pro pacienta, přidal ze své kapsy.
V roce 1916, za první světové války, byl odsouzen za dopis, který odeslal svému
synu do Ameriky a v němţ projevil svůj názor na nesmyslnost války. Přísná rakouská
cenzura ho zadrţela a on strávil sedm měsíců ve vězení v Brně na Špilberku a ve
Vídni.
Vrátil se s podlomeným zdravým a pustil se do boje s tyfovou nákazou, která v obci
řádila. Byl zvolen starostou obce, funkci však dlouho nevykonával, nakazil se tyfem,
12. června 1920 zemřel jako oběť svého povolání.
Při příleţitosti 75. výročí ukončení druhé světové války, nelze nevzpomenout na
MUDr. Karla Zlámala (*1884), který v Kvasicích působil od roku 1921, do doby neţ
ho zatklo gestapo. Bydlel v Horní Ulici č. 8, kde měl i ordinaci. Je označován jako
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lékař lidumil, věrný Hyppokratově přísaze. Do Kvasic se jiţ nevrátil, neboť byl
umučen 27. února 1942 v koncentračním táboře, v Osvětimi. K uctění jeho památky
byla vloţena na jeho domě pamětní deska. Je uveden také na pamětní desce obětí
fašismu umístěné na zdi obecního úřadu.
Po druhé světové válce se pustili lékaři a epidemiologové do boje s řadou infekčních
onemocnění, které byly vymíceny především v důsledku pouţívání antibiotik
a prevence očkování. Jedním z nejvýznamnějších epidemiologů u nás i ve světě byl
prof. Karel Raška (1909-1987). Na konci 2. světové války vedl úspěšnou záchrannou
akci v koncentračním táboře Terezín k potlačení epidemie skrvnitého tyfu. Pracoval
ve Světové zdravotnické organizaci a jeho zásluhou došlo k likvidaci epidemie
pravých neštovic. Zaměřil se na potlačení dětských infekčních nemocí. Stal se
drţitelem Jennerovy medaile - nejprestiţnější ocenění v oboru infekčních chorob.
Je také třeba poznamenat, ţe velký zvrat způsobilo z části náhodné objevení
Penicilinu v roce 1928, skotským lékařem a mikrobiologem Alexandrem Flemingem
(1881-1955). Penicilin byl díky dalším vědcům Ernstu Chainovi a Howardu Floreyovi
izolován, a od roku 1941 úspěšně pouţíván v medicíně. V roce 1945 obdrţeli všichni
tři společně Nobelovu cenu za medicínu.
Také v Kvasicích bylo po 2. světové válce zdravotnictví zajištěno odbornými lékaři
a zdravotními sestrami, včetně činnosti dobrovolných členů Československého
červeného kříţe, zaloţeného v roce 1921.
I kdyţ ţijeme v 21. století, poučme se z minulosti. Nemusí to být stavba sloupu
k odvrácení koronavirové nákazy, ale obnova kříţové cesty. Přestoţe se
o Velikonocích na Velký pátek nemohlo konat jiţ tradiční ekumenické procesí, byla
hojně navštěvována k soukromé meditaci. Působí jako „genius loci“ (dobrý duch
místa), mnozí ho zde vnímáme a nejsou to jen věřící.

280 let od slavnostního vysvěcení farního kostela v Kvasicích
Nejkrásnější dominantou městečka Kvasice je kostel na náměstí, za který vděčíme
Joachimu Adamovi Rottalovi. Jelikoţ farní kostel stojící na kvasickém hřbitově
v Horní ulici uţ kapacitně nestačil, rozhodl se majitel kvasického panství, Joachim
Adam Rottal (1708 – 1746), ke stavbě nového chrámu, v blízkosti svého sídla.
Základní kámen byl poloţen 15. května 1730, před svátkem Jana Nepomuckého,
jenţ byl v předešlém roce kanonizován. Konsekrace, o níţ svědčí 12 konsekračních
věnečků na stěnách kostela, se konala 17. července 1740. Světící biskup byl Arnošt
Jakub hrabě Liechtenstein. Kostel má dvojí patrocinium Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Nepomuckého. Sanktissimum bylo přeneseno do nového kostela
18. července 1740, čímţ začal být nový kostel farním a centrem křesťanské
vzdělanosti.
Kostel je postaven v barokním slohu a je povaţován za jednu z nejkrásnějších
a největších staveb moravského venkova. Jako stavitel kvasického kostela je
povaţován Tomáš Šturm, který pracoval v letech 1721-1754 ve sluţbách Rottalů
v Holešově. Půdorys kostela je ve tvaru nedokonalého řeckého kříţe. Chrám je
dlouhý 45 m, široký 12 m, věţe měří aţ po kříţe 45 m. Do bání byly vloţeny
k ochraně farnosti ostatky svatých a údaje o tehdejších hospodářských poměrech.
Nezbytnou součástí jsou sochy sv. Donáta a sv. Floriána (1741), které stojí před
kostelem. Na barokním portálu před hlavním vstupem do kostela si nelze nevšimnout
andělů drţících rottalský erb (bílý kříţ v červeném poli), který visí i nad oratoří uvnitř
kostela. Joachim Adam Rottal se oţenil v roce 1732 s hr. Marií Josefou ze
Sternberga, takţe erb naproti nad druhou oratoří, patří tomuto rodu.
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Kostel má tři oltáře s mramorovými stoly, při konsekraci byly do oltářů vloţeny
ostatky sv. Vitala, Urbana, Vincence a svaté Konstancie. Sloupoví je z pálených cihel
pokryté umělým mramorem.
Vzácným uměleckým dílem jsou tři hlavní obrazy bez signatury. V rámci rozsáhlých
rekonstrukcí kostela v letech 1972-74, za administrování děkana Josefa Pikny, po
konzultaci s odborníky, byl autorem obrazů určen významný malíř baroka, Václav
Vavřinec Reiner (1689-1743). Vzhledem k tomu, ţe se působnost tohoto malíře na
Moravě nepředpokládala, byl to velký objev. Obraz nad hlavním oltářem znázorňuje
v horní části Nanebevzetí P. Marie a v dolní části je zobrazen sv. Jan Nepomucký.
V malém měřítku je zachyceno i jeho svrţení z Karlova mostu do Vltavy. Na bočním
oltáři vlevo je obraz sv. Rodiny, v pozadí s postavou sv. Joachima - patrona
zakladatele kostela. Obraz vpravo zachycuje Stigmatizaci sv. Františka z Assisi na
Monte Alverno. Ve skleněné rakvi je uloţeno tělo mučedníka sv. Inocence
vyzvednutého z katakomb sv. Kalisty v Římě. Velkolepý dar od papeţe za vystavění
kostela. Rakev dovezli z Říma do Vídně vozem, odkud jej farníci přinesli na ramenou
do Kvasic a uloţili v chrámu
21. září 1740.
Také ostatní obrazy v kostele
jsou
dílem
významných
barokních malířů vč. kříţové
cesty. Boţí hrob s dřevěnou
kulisou kříţové cesty byl zřízen
současně s výstavbou kostela.
Sochy - sv. Anna, sv. Joachim
(rodiče P. Marie) na hlavním
oltáři, sv. Klára, sv. František de
Paula drţící v ruce hůl se
znakem Charitas, sv. Barbora
a sv. Florian (boční oltáře) jsou
dílem významného barokního
sochaře Jana Jiřího Schaubergra
(1700-1744). Ostatní sochy jsou
z pozdější doby. Sv. Tarezie, sv.
Juda
Tadeáš
a sv. Antonín
pocházejí z roku 1936, tvůrce
akademický sochař Bohumil Bek
z Kutné Hory. Původní barokní
sklomalba byla zničena při
detonaci mostu, poslední den
2. Světové války a nahrazena
v roce 1951 s postavami sv.
Petra a Pavla, sv. Cyrila
a Metoděje.
V kostele se nacházejí tři krypty. Největší je pod hlavním oltářem, která slouţila
především k uloţení ostatků majitelů panství. Jsou zde uloţeny ostatky Rottalů mezi
nimi zakladatele kostela Joachima Adama Rottala, který zemřel v roce 1746 ve věku
38 let na mozkovou mrtvici a hrabat z rodu Lambergů. Z kněţí, kteří spravovali
kvasickou farnost zde odpočívají - Jan Kotlařík (†1744), Matěj Moritz (†1782),
Antonín Kriške (†1821).
Z původně instalovaných zvonů ve věţích kostela se zachoval zvon Maria, ostatní
byly zrekvírovány v průběhu první a druhé světové války. Byl dlouho osiřelý, aţ
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v roce 1977 a 1990 byly do věţí vytaţeny nové zvony sv. Josefa a sv. Jana
Nepomuckého. Všechny můţeme slyšet při slavnostním vyzvánění.
17. května 2020 bude slouţena slavnostní mše svatá v kostele na náměstí na počest
280. výročí vysvěcení kostela s udělením svátosti biřmování, za přítomnosti
olomouckého biskupa. Také v roce 1740 bylo součástí vysvěcení kostela udělení
sv. biřmování, a to 900 biřmovancům.
Další zajímavosti se můţete dozvědět v Muzeu Kvasice, kde je část expozice
věnována na počest výročí konsekrace kostela.
Květoslava Koutňáková

Pozvánky a informace

Soutěžte s MAS Hříběcí hory
Máte foťák neustále po ruce, abyste mohli zachytit kaţdou jedinečnou příleţitost?
Nebo uţ jste zajímavý záběr pořídili a chtěli byste se s ním pochlubit nejen svému
okolí, ale i širší veřejnosti a nakonec fotku představit na výstavě při příleţitosti Dne
místní akční skupiny? Právě pro vás je určena fotosoutěţ s názvem Hříběcí hory
sobě.
Soutěţ odstartovala 15. června a potrvá do 31. srpna. Zapojit se do ní mohou děti i
dospělí, začínající i pokročilí fotografové. Soutěţí se ve třech kategoriích – místa,
dary a příběhy našeho regionu. Nejlepší snímky z kaţdé kategorie budou oceněny
zajímavými a v některých případech i chutnými regionálními cenami.
Pokud se chcete zúčastnit, své fotografie posílejte na info@hribecihory.cz, připojte
své jméno a příjmení, stručný popisek toho, co je na snímku zachyceno, a místo
pořízení. Kaţdý soutěţící můţe poslat libovolný počet snímků.
MAS Hříběcí hory je sdruţení obcí, spolků, zemědělců a jednotlivců, které působí
v obcích jihozápadně od Kroměříţe a snaţí se všestranně rozvíjet venkov. Podporuje
kulturní akce a dodrţování tradic, pomáhá drobným podnikatelům i místním školám.
Více informací najdete na www.hribecihory.cz.
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