OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2021

Váţení spoluobčané,
léto je v plném proudu, dětem se prázdniny přehouply do druhé poloviny a mnozí
z Vás si právě uţívají zaslouţenou dovolenou. Zemědělci a zahrádkáři naopak mají
nejvíce práce se sklizní úrody. K některým však příroda nebyla tolik milosrdná, ba
naopak byla velmi krutá. Vzpomeňme například řádění tornáda na jiţní Moravě nebo
nedávné katastrofální záplavy v Německu a západní Evropě. Velmi povzbuzující je,
ţe lidé drţí v takových těţkých chvílích pospolu, o čemţ svědčí obrovská vlna
solidarity s postiţenými.
Právě v těchto dnech Vám přinášíme zprávy o dění v naší obci v uplynulém čtvrtletí.
Přejeme Vám, abyste zbytek léta proţili ve zdraví, klidu a pohodě.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání duben 2021
Na dubnovém zasedání OZ schválilo zastupitelstvo obce hospodářský výsledek
MŠ Nová Dědina za rok 2020, s rozdělením částky: 1000,- Kč do fondu odměn,
8 607,84 Kč do rezervního fondu dle předloţené zprávy.
Dále OZ schválilo smlouvu o dílo o údrţbě a servisu zdvihacího zařízení (výtahu),
mezi obcí Nová Dědina a VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., Rozpočtové opatření
č. 2/2021 a z důvodu nové legislativy nový Řád veřejného pohřebiště.
OZ také schválilo darovací smlouvu – finanční dar, organizaci Charita Otrokovice,
Azylový dům Samaritán ve výši 8 000 Kč.

Zasedání květen 2021
Hlavním bodem květnového zasedání bylo schválení záměru pronájmu nebytových
prostor: část budovy č. p. 147, na pozemku p. č. 16/2 o výměře 82 m 2, za účelem
provozování prodejny potravin. Jak jistě víte, dosavadní provozovatel ukončil
k poslednímu květnu činnost, proto jsme museli okamţitě sehnat náhradu. Zájem
projevila jako jediná pí Daňková, která je od 1. června novým provozovatelem místní
prodejny.
Dalšími body jednání bylo schválení smluv o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene pro společnost EG.D, a.s., pro přípojky nízkého napětí o které
poţádali dva občané naší obce.
Starosta informoval přítomné o ţádosti Teplárny Otrokovice na změnu Územního
plánu obce ve zrychleném řízení za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny.
Zastupitelstvo obce stojí před těţkým rozhodnutím, zda povolit tuto změnu a urychlit
tím dokončení stavby odkaliště nebo přijmout slibovanou jak finanční, tak materiální
či jinou podporu od Teplárny Otrokovice, podmíněnou povolením vystavět v této
lokalitě fotovoltaickou elektrárnu. Zástupci Teplárny Otrokovice přijedou v září na
zasedání OZ, aby celou situaci nám všem vysvětlili. Proto apelujeme na naše
spoluobčany, aby na toto zasedání přišli a vyjádřili své názory k této problematice.

Zasedání červen 2021
Červnové zasedání se neslo v duchu schvalování zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a závěrečného účtu obce Nová Dědina za účetní období rok 2020
a účetní závěrky za rok 2020. Kontrolou auditorem Zlínského kraje nebylo zjištěno
ţádné pochybení, proto byl závěrečný účet schválen bez výhrad.
OZ dále schválilo smlouvu o uloţení odpadu se společností DEPOZ, spol. s r.o.,
která zajišťuje uloţení komunálního odpadu z naší obce. Dále smlouvu o vyuţití
obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. Tyto smlouvy navazují na nový
zákon o odpadech. Je potřeba připomenout, ţe nový zákon o odpadech místo toho,
aby celý systém zjednodušil je právě naopak sloţitější a přinese obci další
administrativní zátěţ, a hlavně celý systém zatíţí obec a pravděpodobně i poplatníky
finančně.
OZ také schválilo materiální pomoc pro obec Mikulčice, zasaţenou ničivým tornádem
ve výši 10 000 Kč. Pomoc byla odvezena zaměstnanci obce přímo do postiţené
obce. Děkujeme také všem spoluobčanům, kteří se do této pomoci zapojili.
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V diskuzi se probírala moţnost budoucího vyuţití 2. NP v budově MŠ a případného
dovybavení prostor. Proběhla uţ kolaudace a nyní se čeká na závěrečné
vyhodnocení akce a vyjádření Ministerstva financí. Pokud bude vše v pořádku,
plánujeme na začátku září slavnostní otevření jiţ kompletně zrekonstruované budovy
mateřské školy.
Dále se řešilo odkanalizování obce, kde došlo k dalšímu problému. Zahraniční
subdodavatel plánované technologie pro ČOV ukončuje činnost v ČR a nyní se
hledají potenciální alternativní dodavatelé disponující obdobnými technologiemi. Vše
je ovšem podmíněno cenou a také vlivem na stavební povolení a v neposlední řadě
také podmínkami dotace apod.
Byla také schválena definitivní podoba smlouvy o úvěru s Komerční bankou s jasně
určenou úrokovou sazbou. Také jsme podali ţádost o dotaci ze Zlínského kraje na
případné dofinancování akce Kanalizace a ČOV. Z důvodu zvýhodněného
financování této akce se obec stala plátcem DPH.
Naše obec se zapojila do projektu budování místních turistických tras v oblasti Nové
Dědiny, Otrokovic, Ţlutavy a Bělova. Tento projekt zaštiťuje Otrokovická Beseda a
o dalším průběhu Vás budeme informovat. Ve zkratce se jedná o vyznačení
vhodných turistických tras v naší oblasti s vybudováním informačních tabulí a
odpočinkových míst.

Pozemkové úpravy
Mnozí z Vás jste jiţ zaznamenali, ţe proběhlo úvodní jednání o zahájení řízení
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Dědina. Pro ty, kteří se tohoto jednání
nezúčastnili, malé připomenutí, co jsou pozemkové úpravy:
Vlastní proces pozemkových úprav je upraven zákonem č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen „zákon“). Pozemkovými
úpravami se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a
zabezpečuje se jejich přístupnost. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají
a zároveň se vytvářejí pozemky nové, ke kterým se uspořádávají vlastnická práva a
související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení
ţivotního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní
hospodářství zejména v oblasti sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha,
řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky
pozemkových úprav současně slouţí pro obnovu katastrálního operátu a jako
neopomenutelný podklad pro územní plánování.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Na základě odborných podkladů
a podrobné znalosti území se v rámci pozemkových úprav navrhují, kromě opatření
ke zpřístupnění pozemků, také vodohospodářská, protipovodňová, zúrodňovací,
protierozní a ekologická opatření, která naplňují účel a cíle pozemkových úprav.
V této souvislosti je třeba připomenout, ţe celý proces pozemkových úprav
i následná realizace v terénu jsou prováděny ve veřejném zájmu. Jde především
o „společná zařízení“, která tvoří základní kostru (páteř) při utváření krajiny, při čemţ
umístění jednotlivých opatření v krajině do budoucna předurčí způsob hospodaření
v daném území. Důleţité je rozdělení příliš velkých pozemků, ať jiţ výstavbou polních
cest (které většinou zajišťují nejen zpřístupnění pozemků, ale plní v krajině často i
funkci vodohospodářskou a protierozní), výsadbou liniové či plošné zeleně, nebo
budováním nových vodních ploch, to vše při plném respektování vlastnických vztahů.
Roman Polášek
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Společenská kronika
Jubilanti duben – červen 2021
Duben
Pavel Uherec
Jaroslava Vajďáková
Zdeněk Brázdil

Květen
Ludmila Janíčková
Zdeňka Přikrylová
Milan Tkadlec

Červen
Jarmila Tkadlecová
Pavel Šebestík

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního
optimismu do dalších let.
Petr Skácel

Mateřská škola
Novinky u nás v mateřské škole
Covidové „prázdniny“, které nás zastihly v březnu, jsme v mateřské škole vyuţili
naplno! Děti se vzdělávaly distančním způsobem, který rodičům více přiblíţil
šikovnost jejich dětí a také práci pedagogů. My, zaměstnanci školy, jsme se
nevěnovali jen vzdělávání, ale také jsme vyuţili, ţe je škola prázdná a hned jsme
začali s úpravami vnitřních i venkovních prostor. Naši krásnou třídu čekalo velké
malování. A všichni víme, jak to u malování bývá… velké stěhování a úklid… A také
nastalo rozsáhlé třídění všeho, co ve školce máme – hračky, knihy, výtvarné potřeby
atd. Jelikoţ začalo jaro, tak byla zapotřebí i úprava zahrady a našich záhonků, kde
jsme nasadili mrkev a ředkvičky. Jsem vděčná, ţe mám kolem sebe tým snaţivých
spolupracovníků, kteří dávají do práce v mateřské škole opravdu vše.
Duben byl ve znamení návratu předškoláků a testování, které bylo také velmi
organizačně náročné, ale vše jsme zvládli na jedničku. Tento čas nám dal moţnost
se více zaměřit na přípravu do školy a jsme za něj opravdu vděčni, protoţe mnozí
předškoláci udělali obrovský pokrok. Během přípravy do školy jsme také zavítali do
Kroměříţe na akci „Mravenčení“, které se konalo na Barbořině. Nejen děti se
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dověděly spoustu zajímavostí ze ţivota mravenců. Součástí putování byla hádanka,
za kterou děti dostaly odměnu.
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Neţ nás navštívil květen, tak jsme připravili pro maminky překvapení. Předškoláci si
pro všechny školkové maminky připravili vystoupení, které jsme natočili a uloţili na
sociální sítě, aby byl přístupný pro celou rodinu. A aby nebyly maminky ostatních dětí
smutné, ţe nedostaly dárek ke Dni Matek, tak jim předškolní děti nabarvily šátky,
které jsme připravili na parapet školky, aby byly přístupné pro všechny maminky. Je
nám líto, ţe vystoupení a dárečky nemohly připravovat i mladší děti. Situace, která
v tu dobu byla, nám to nedovolovala, proto věříme, ţe alespoň toto malé gesto
maminky „nepředškoláků“ ocenily.
Kaţdý rok je květen měsíc zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání. V tomto roce jsme
obdrţeli 11 ţádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Naše mateřská škola
byla schopna poskytnout ve školním roce 2021/2022 pro nové děti jen 9 míst. Velmi
nás těší zájem o naši mateřskou školu a doufáme, ţe i v příštím roce bude také
spoustu ţádostí o přijetí. Poslední květnový den jsme s dětmi vyuţili ke společnému
focení, které proběhlo v prostorách zahrady. Pan fotograf vytvořil opravdu nápadité
fotografie.

Dětský den jsme s dětmi oslavili pobytem venku, abychom vyuţili krásné počasí.
Také jedna maminka nám upekla výborné a nádherné cupcakes. Děti si celý den
velmi uţily i díky výborným cupcakes, ale také pan starosta nám donesl sladkou
zmrzlinu. Krásné počasí vybízí pro pobyt venku, který jsme spojili s péčí o zahradu.
Děti rády pomáhají se zaléváním záhonů, vytrhávání plevele a dalšími činnostmi,
které nám pomáhají udrţovat zahradu krásnou a uţitečnou pro naše děti.
Díky těmto aktivitám se dětem snaţíme prohloubit vztah k přírodě a běţným
činnostem, se kterými se ve svém ţivotě ještě potkají. Naše zahrada téţ poskytla
prostor pro „Rozloučení s předškoláky“, které tento rok bylo ve stylu zahradní
slavnosti. Těšíme se, ţe můţeme poslat do světa 5 šikovných a připravených dětí,
které budou po prázdninách své znalosti prohlubovat v základní škole.
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Bylo zvykem, ţe na rozloučení se školním rokem byl společný táborák na školní
zahradě. Tento rok jsme se rozhodli, ţe dětem uděláme výlet, aby o to dobrodruţství,
které jsme zaţili v Kroměříţi, nepřišly i mladší děti. Naše cesta vedla do Lánáčku
v Otrokovicích, který nabízí nejrůznější moţnosti zábavy pro všechny věkové
kategorie. Cestu autobusem jsme natrénovali na výletě do Kvasic. Děti si uţily
spoustu zábavy, která byla příjemným zakončením školního roku.

děti a zaměstnanci mateřské školy
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Základní škola Kvasice
ZŠ Kvasice – objev nového druhu hmyzu
Na pozemku ZŠ Kvasice se objevil v jarních dnech zvláštní druh hmyzu, který je
svým výskytem na území ČR relativně nový. Jedná se o druh ploštice - Blánatka
lipová (Oxycarenus lavaterae).
Blánatka lipová pochází z oblasti západního Středomoří, odkud se postupně rozšířila
aţ na naše území, kde byla poprvé zjištěna v roce 2004 v Brně. Dospělci i larvy se
ţiví sáním především na nezralých semenech a rozvíjejících se listech lip. Uvádí se,
ţe prozatím nebylo na území střední Evropy hlášeno ţádné škodlivé působení této
ploštice. Současné zavadání listů a prosychání lip souvisí patrně spíše
s dlouhotrvajícími obdobími sucha či narušením fyziologických procesů rostlin.
Monitorování tohoto druhu by se však nemělo podceňovat, protoţe v oblasti
Středomoří poškozuje svým sáním nezralé plody meruněk a broskvoní. Chemická
ochrana lip se zatím neprovádí, vzhledem k malým škodám. Přezimující dospělce
blánatky lipové lze redukovat mechanicky pomocí vysavačů, kartáčů, proudem vody
či horkou párou.

Mgr. Václav Horák

Proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Kvasice
V měsíci dubnu proběhl zápis ţáků do 1. třídy ZŠ Kvasice. Stejně jako v loňském
roce proběhl i letos zápis do 1. třídy distanční způsobem, bez dětí a s minimální
účastí rodičů.
Na příští školní rok se do 1. třídy ZŠ Kvasice zapsalo 24 nový ţáků. 10 chlapců a 14
dívek. Z tohoto počtu je 14 ţáků přímo z Kvasic, 5 z Nové Dědiny, 2 ze Sulimova, 1 z
Karolína, 1 z Tlumačova a 1 z Lubné. Navíc k těmto 24 zapsaným ţákům podalo
ještě 18 rodičů ţádost o odklad školní docházky svého dítěte o 1 školní rok. Tento
počet odkladů školní docházky je cca 3 krát vyšší neţ v předchozích letech.
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Společně s paní učitelkou třídní Mgr. Dagmar Hamrlovou se na nové prvňáčky
těšíme a věříme, ţe ten příští školní rok jiţ proběhne v normálních a standardních
podmínkách.
Mgr. František Látal, Ph.D.

Akce pro nejmenší
Dětský den 2021
Ani letos jsme neotáleli, a i v této době „covidové", či „pocovidové“ jsme konečně
uspořádali první akci, vlastně druhou: Prvně se máj musel na začátku května
postavit, abychom jej mohli v sobotu 29. května pokácet. To ale bylo aţ završení
dne… předcházela tomu oslava dětského dne. Několikrát během odpoledne se
počasí tvářilo, ţe nás z hřiště vyţene, ale my se nedali, a ustáli vítr, zataţenou
oblohu a nakonec i sluníčko :)
Tradičně čekalo na děti 10 disciplín z různých odvětví – vodní, suchozemské,
rychlostní i vědomostní. Po splnění úkolů byl pro kaţdého účastníka nachystaný
špekáček, jízda na ponících paní Lenky Regentové a balíček drobností k potěšení
našich ratolestí. Tímto děkuji sponzorům, kteří přispěli na koupi odměn pro děti: obec
Nová Dědina, SDH Nová Dědina, TJ Nová Dědina, Elpik – zařídila Jitka Polášková,
Rádio Zlín a Rockmax – zařídila Šárka Holubcová, Metalšrot Tlumačov, Wiky hračky
Otrokovice a DV Fitness Dáša Vavříková. Zároveň děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci. Příští rok se těšíme zase na viděnou!

Anna Fialová
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Myslivecké okénko
Kvasičtí Jestřábi uklízeli odpadky
S jarem můţeme v přírodě objevovat spoustu krásných rostlin, květin a bující zeleně.
Ale můţeme také stále častěji najít i skládky odpadků. Coţ je, v době sběrných dvorů
a kontejnerů snad na vše moţné, více neţ zaráţející. Spoustu takových věcí, které
do přírody rozhodně nepatří, jsme našli v lesíku na Vráţisku. Protoţe se Kvasičtí
Jestřábi zajímají nejen o myslivost, ale i o přírodu, tak se pokusili alespoň část lesíka
uklidit. A ţe to vůbec nebylo lehké. Děti strávili několik hodin vybíráním odpadků
z křoví a jejich ukládáním do pytlů. Ani přes jejich snahu se nepodařilo vše z lesa
vynosit. Likvidaci odpadu zajistila obec Kvasice. A přitom stačí tak málo, odpadky
dávat na místa, která jsou k tomu určená. Prohlédněte si, co vše se dá v lese najít.

Drţte nám palce
V květnu se po dlouhé nucené přestávce krouţek začal opět naplno scházet. A úkol
byl jasný! Blíţí se ČERVEN – měsíc myslivosti a s ním tradiční soutěţ mládeţe Zlatá
srnčí trofej. Jiţ 12. června jsme se vydali prezentovat náš krouţek na střelnici
Hvězda v Kroměříţi. Dohromady se zde sešlo 20 dětí z mysliveckých krouţků
v okrese Kroměříţ. Celá soutěţ se skládá z vědomostního testu s různým počtem
otázek podle kategorií. Následují stanoviště – poznávání psů, stromů, jednotlivých
vývojových stádií srnčího paroţí, popis jeleního parohu a první pomoc. Naše
7 členná parta si vedla výborně. Posuďte sami:
I. Kategorie (1. – 2. třída, 6 soutěţících):
1. místo: Adam Tuma
2. místo: Alţběta Erkrová
II. Kategorie ( 3. – 5. třída, 6 soutěţících):
3. místo: Karel Hýţa
III. Kategorie ( 6. -9. třída, 8 soutěţících)
1. místo: Gabriela Tumová
3. místo: Andrea Gazdová
Zlatou srnčí trofejí pro nás rok nekončí. Pilně se připravujeme na Zvěřinové hody,
kde se můţete těšit kromě výborného jídla také na aktivity připravené dětmi z našeho
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krouţku. Za MS Kvasice vám všem přejeme pěkné a hlavně klidné proţití prázdnin a
dovolených.

Vladana a Zbyněk Trvajovi

SDH Nová Dědina
Podhostýnská hasičská liga 2021
Uplynulý rok tvrdě zasáhl také poţární sport. Rada PHL neměla své rozhodování
o pořádání závodů v souladu s vládními nařízeními vůbec lehké. V roce 2020 byla
nakonec Podhostýnská hasičská liga zcela zrušena. Pořadatelství závodů bylo
automaticky přesunuto na rok 2021. Protoţe se však situace ohledně koronaviru
nevyvíjela příznivě ani na jaře letošního roku, rozhodla rada PHL o posunu začátku
letošního ročníku ligy aţ na první víkend v červenci a sníţení počtu závodů ligy na
osm. Nakonec vše vyšlo a Podhostýnská hasičská liga mohla začít v sobotu
3. července soutěţí v Roštění a pokračovala v neděli 4. července soutěţí
v Nové Dědině.
Před začátkem soutěţe panovaly obavy, ţe spousta týmů se vlivem dlouhé pauzy
rozpadla a ţe účast soutěţních týmů v lize bude menší neţ v uplynulých letech.
Naštěstí se tyto obavy nenaplnily a naší soutěţe se zúčastnilo 22 týmů muţů a
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12 týmů ţen. Také sportovní výsledky, které můţete posoudit v tabulce níţe, svědčí
o velmi dobré připravenosti soutěţních týmů.
Muţi

Ţeny

1. Babice

15:97

1. Zahnašovice

16:16

2. Velký Ořechov

16:37

2. Dětkovice

17:67

3. Zahnašovice

16:54

3. Loučka

18:03

Kalendář soutěţí Podhostýnské hasičské ligy 2021
3. 7.

13:00

Roštění

4. 7.

11:00

Nová Dědina

7. 8.

13:00

Loukov

21. 8.

11:00

Lukov

22. 8.

11:00

Vítonice

28. 8.

11:00

Nětčice

5. 9.

10:00

Křenovice

11. 9.

13:30

Karolín

Petr Skácel
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Historické okénko
Ferdinand Urbánek
Mezi významné osobnosti městečka Kvasice patří Ferdinand Urbánek,
spoluzakladatel cukrovaru v Kvasicích. Vzhledem k tomu, ţe v tomto roce si
připomínáme 200 let od jeho narození, zaslouţí si malou vzpomínku.
Působil v Kvasicích celkem 10 let, bydlel s rodinnou Na starém domě, č. 18 (dnes
obecní úřad). Ferdinand se narodil 19. 5. 1821 v kroměříţském arcibiskupském
mlýně, rodičům Václavovi a Babettě Urbánkovým, jako čtvrté dítě, pocházel z osmi
sourozenců. Pokřtěn byl v kostele sv. Mořice v Kroměříţi a jméno obdrţel na přání
své matky Ferdinand, podle arcikníţete Ferdinanda.
Studoval gymnázium na piaristické koleji v Kroměříţi. V posledním ročníku byl ještě
s dalšími studenty vyloučen, jelikoţ se zúčastnil demonstrace proti propuštění
pokrokového a studenty oblíbeného profesora P. Bonifáce Buzka. A tak ho dokončil
ve Vídni. Po maturitě studoval v Brně filozofii a v Olomouci práva. Studia ukončil
v roce 1844 a po nich nastoupil na tři roky jako volontér na praxi u proslulého
agrotechnika a profesora Františka Horského v Libějicích u Vodňan, který spravoval
schwarzenberské panství a zaloţil první rolnickou školu. Ferdinand Urbánek vedle
praktického výcviku intenzivně studoval literaturu a novinky o pěstování cukrovky,
které ještě prohloubil v nově vybudovaném cukrovaru, u hraběte Schweerts-Sporcka
v Lysé nad Labem. Po návratu na Moravu odkoupil od hraběte Arnošta Lamberga 40
měřic pole a dva rybníky, neboť pojal úmysl pěstovat cukrovku a zřídit cukrovar.
Doba byla příznivá pro jeho podnikatelský záměr. Po vyhlášení konstituce v roce
1848 si pronajali, jiţ společně se svým švagrem Emanuelem Proskowetzem, celé
kvasické panství a staví cukrovar, který byl zprovozněn v roce 1850. Ještě před
zprovozněním cukrovaru, se oţenil s Annou Wagnerovou, dcerou bohatého
obchodníka v Praze a sestřenicí svého přítele E. Proskowetze, jejíţ věno vloţil
k uskutečnění svého záměru.
Po deseti letech úspěšného podnikání se svým švagrem Emanuelem Proskwetzem,
Kvasice opouští. Jeden z důvodů byl, ţe touţil být v centru vlasteneckého dění, a to
mu mohlo poskytnout jen hlavní město. I kdyţ jeho ţena pocházela z Prahy, podle
vyjádření rodinných příslušníků, byla v Kvasicích šťastna a odnesla si na ně krásné
vzpomínky. Urbánek se usadil s rodinou v Podolí u Prahy a získaný kapitál za
kvasický cukrovar od Proskowetze, investoval do rozestavěného cukrovaru
v Modřanech u Prahy. První řepná kampaň se uskutečnila v roce 1861-62. Cukrovar
byl v provozu 11 let. Ferdinand Urbánek se stal prvním předsedou Hospodářské
jednoty záhlinicko-kvasické (1861-1912).
V roce 1862 vystavěl Urbánek s hrabětem Arnoštem Harrachem další cukrovar
v Sadové u Hradce Králové, který však byl v období prusko-rakouské války, v roce
1866, značně poškozen. Byl v něm zřízen lazaret pro 700 zraněných vojáků. V roce
1870 se stal prvním předsedou ve Vídni nezávislého Spolku ku zvelebení průmyslu
cukrovarnického v Čechách.
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Po roce 1870 nastala špatná konjunktura pro cukrovary, coţ dolehlo i na Urbánka,
který v roce 1876 zkrachoval a přišel o veškeré jmění. Ještě více se ho dotkla
rodinná tragédie, kdy mu v lednu v roce 1867 krátce po sobě zemřelo pět dětí na
záškrt. Zachránila se jen patnáctiletá dcera Róza, která v tu dobu pobývala u
příbuzných na venkově. Jedná se o matku spisovatelky Anny Marie Tilschové (1873–
1957) a babičku odborné spisovatelky pro zdravou výţivu Marii ÚlehlovouTilschovou, vlastním jménem Anna Marie (1896–1978). V roce 1869 se manţelům
Urbánkovým narodila dcera Marie Klára. To uţ se Urbánek ţivil jako inspektor
cukrovarnictví na několika panství. Po těţké nemoci - rakovině rtu, zemřel
27. 10. 1887. Po zádušní mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla, byl pohřben na
vyšehradském hřbitově do rodinné hrobky.
Při své rozsáhlé hospodářské a podnikatelské činnosti se aktivně zapojil i do
kulturního a společenského ţivota. Byl zakládajícím členem Muzea království
českého, spolku Hlahol, praţského Sokola, Umělecké Besedy v Praze, Měšťanské
Besedy v Praze i v Brně, Slovanské Besedy ve Vídni. Navěky zůstane jeho jméno
spojeno s budovou Národního divadla v Praze. Patřil v roce 1850-1883 mezi členy
Sboru pro zřízení českého Národního divadla, a to vedle Františka Palackého,
kníţete Karla ze Schwarzenbergů, Dr. Karla Sladkovského, Dr. Františka Ladislava
Riegera. Po smrti Františka Palackého se stal ředitelem výboru pro postavení
Národního divadla v Praze. Jeho jméno je uvedeno zlatým písmem ve foyeru
Národního divadla. V roce 1868 se podílel na zřízení Záloţního úvěrního ústavu
v Hradci Králové, o rok později Ţivnostenské banky a stává se předsedou České
hypoteční banky.
Výše neţ jmění kladl vţdy svou osobní a občanskou čest, více neţ vlastní prospěch
upřednostnil vţdy veřejné dobro. Vzhledem k jeho opravdovému vlastenectví je
velkým paradoxem, ţe dcera Marie Klára i její dvě dcery se provdaly za muţe, kteří
nebyli české národnosti, vnuk i pravnuk poloţili ţivoty ve druhé světové válce jako
němečtí vojáci.
A rodinná hrobka Ferdinanda Urbánka s ţelezným kříţem a převislým klokočem při
severní kostelní zdi, ohraničená nízkým zábradlím, s velkým přírodním kamenem, na
němţ bylo vytesáno jeho jméno, jména pěti zemřelých dětí a manţelky Anny, byla po
druhé světové válce nedopatřením zrušena.
V roce 2017 navštívili městečko Kvasice potomci Ferdinanda Urbánka, po prohlídce
muzea, jsme společně odešli na místní hřbitov k rodinným hrobkám Proskowetzů,
v jedné z nich, za zdí kostela, odpočívají Václav a Babetta Urbánkovi, ostatky nechal
převést ze zrušeného kroměříţského hřbitova, Emanuel Proskowetz ml. Jako cenný
dárek jsem od nich obdrţela rodinnou kroniku, z které jsem čerpala informace pro
článek.
Květa Koutňáková
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Památný rok 1141 a vliv církve na vývoj společnosti
Nejstarší stavbou dnešních Kvasic je horní kostel na hřbitově, který zařazujeme do
13. století současně se stavbou tvrze Benešoviců. Nelze vyloučit, ţe před ním stály
v kraji včetně Kvasic, kamenné kostelíky. Archeologicky byl objeven a doloţen např.
na Nové Dědině. Jeden z nich mohl stát i v Kvasicích, v blízkosti Mariánova,
přestoţe kaplička pochází aţ z roku 1690. V historických pramenech je zde před ní
doloţena kaple, kterou vyuţívali římskokatoličtí věřící v době, kdy horní kostel slouţil
protestantům. Mohlo jít o starý kostelík nebo obnovenou kapli na jeho základech.
V 10.–12. století se v západokřesťanské Evropě začalo jako stavebního materiálu
opět častěji pouţívat kamene, i kdyţ snadno dostupné dřevo si uchovalo nadále
převahu. Většina zachovaných objektů z té doby jsou stavby církevní (kláštery,
kostely), coţ je pochopitelné vzhledem k úloze, kterou církev v ţivotě společnosti i
jedince zaujímala. Kamenné církevní stavby poskytovaly v době nebezpečí a válek
také ochrannou a vojenskou funkci, a to bojovníkům i prostým venkovanům.
Nejstarší zmínka o obci Kvasice pochází z roku 1141 ve slavné listině Jindřicha
Zdíka, ve které je sepsán majetek moravské církve. Jsou zde uvedeny tzv. krstné
kostely moravské, u kterých jedině se směly podávat svátosti, pohřbívat a vedla
matrika. Jedním z nich byl spytihněvský kostel Panny Marie, pod který patřily i
Kvasice. V listině se nacházejí i další obce v regionu např. Bělov, Lubná a zaniklé
Ohnišťky (Ohníšťkovice). Osadu Spytihněv zaloţil kníţe Břetislav I. a nazval ji po
svém synovi. Od roku 1318 patřila Spytihněv i s tvrzí olomouckým biskupům a měla
důleţité správní církevní postavení, neboť patřila mezi šest arcijáhenství na Moravě,
vedle Olomouce, Přerova, Břeclavi, Brna a Znojma. (viz článek Petra Klapila
v Kvasických novinách č. 1/2021). Spytihněvský arcijáhenský obvod a význam
kostela zanikl s úpadkem spytihněvského hradiště a se zaloţením cisterciáckého
kláštera na Velehradě. Kostel se stal kaplí, která náleţela velehradskému kostelu a
v 13. století byl smeten při povodni řekou Moravou. Současný barokní kostel
Nanebevzetí Panny Marie pochází z roku 1740 (tak jako v Kvasicích). Ještě před ním
zde stál v pořadí druhý kostel, který byl také zničen a jeho trosky skončily na dně
řeky Moravy.
Jindřich Zdík, (Henricus Sdiko, Zdico či Sdico), olomoucký biskup (1126), narozen
asi 1083, zemřel 25. června 1150 v Olomouci, je jeden z největších vzdělanců
v období raného středověku, vynikající duchovní, diplomat. Vysvětil v Olomouci
katedrálu (Dóm) sv. Václava, zaloţenou přemyslovskými kníţaty kolem roku 1100,
nechal postavit Biskupský (Zdíkův nebo také Přemyslovský palác). Ustanovil kapitulu
s dvanácti kanovníky a arcijáhenství. Povolal řád premonstrátů do Čech a zaloţil
s Vladislavem II. Strahovský klášter, kde je pohřben. Vysvětil kostel na hoře Říp. Je
povaţován za syna praţského kanovníka a kronikáře Kosmy a jeho ţeny Boţetěchy
a strýce praţského biskupa Daniela I. Prosazoval reformu a organizaci církve. Byl
stoupencem hnutí, které si kladlo za cíl vymanit církev z područí světské moci.
Papeţ Inocenc III. (působil v letech 1216–1198 ), povaţoval církev jako vrcholnou
křesťanskou instituci a zastával názor o nadřazenosti duchovní moci nad světskou,
který podporovali i jeho následovníci na svatopetrském stolci. Avšak v českém státě,
na rozdíl od západní Evropy, přetrvával stav, v němţ dominantní úloha připadala
světské moci, především panovníkovi. Král a šlechtici stále pokládali církevní
majetek za svůj a kněze za své úředníky. Neviděli v tom nic nesprávného, neboť
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panovnické a šlechtické dary přispívaly k rostoucímu církevnímu bohatství. V 13.
století dovršila církev výstavbu své organizační struktury i na českém území.
Nejvyšší správní jednotkou bylo biskupství, jemuţ podléhala arcijáhenství, niţší
stupeň tvořily děkanáty a záhladní jednotku farní obvody.
Přiblíţila jsem dobu raného středověku a rok 1141, který je pro Kvasice památný,
neboť jsou zapsány v historicky významné listině Jindřicha Zdíka.
Vracím se do místa, kde stojí kaplička Panny Marie Pomocné. Jako by zde působil
„genius loci“, neboť koncem 19. století bylo toto místo vybráno k zaloţení a postavení
kláštera sv. Vincence z Paula, epidemiologické nemocnice (špitálu) a obnovena
kříţová cesta na Kalvárii. Jednalo se o stavby s duchovní dimenzí, které všechny
podporovala hraběnka Leopoldine Thun-Hohenstein, roz. Lambergová, majitelka
kvasického panství. Kříţová cesta i letos byla hojně navštěvována především o
Velikonocích. Poněkud kaplička je dnes neprávem opomíjena, v minulosti zde
uctívali lidé obraz Panny Marie Pomocné a nacházeli útěchu v nemoci a nouzi,
obzvláště v 18. století. Ještě v roce 1945 zde visel na boční stěně obraz Panny Marie
Pomocné a nad oltářem obraz Panny Marie, který v roce 1836 namalovala komtesa
Leopodine z Lambergů. Na průčelí kaple byla dvě malé sošky svatých patronů, jedna
z nich byla větrem shozena a rozbita, druhá je tam dosud. A v objektu bývalého
kláštera i v nové době byla zřízena mateřská škola a dnes jsou zde ordinace lékařů a
lékárna. Zařízení sociálního a zdravotnického charakteru.
Květa Koutňáková

Šalamounův kříţ
Naši venkovskou krajinu dotvářejí mimo sídelní zástavbu cesty, mosty, technické a
hospodářské stavby, ale také drobné sakrální a jiné objekty, které jsou nejen
výrazem křesťanské víry, ale mají také své příběhy.
Tyto stavby jsou obdivuhodné, vzbuzují úctu, navozují pokoru a dovedou říci mnohé.
Skrývají úţasné příběhy a jsou nejen orientačním bodem u starých cest, ale
současně představují bohaté úloţiště informací a významných událostí v krajině.
Tyto památky vznikaly na místech neštěstí nebo tam, kde došlo k záchraně ţivota,
u důleţitých cest, na křiţovatkách, nebo jen z víry v Boha. Snad uţ končí období, kdy
bylo doslova módou krajině tyto památky ukrást a umístit pro obdiv jiným ve své
zahrádce. Přichází čas, kdy k zájmu o památky přidáváme i péči a krajině tak
vracíme paměť historie lidí, kteří ji budovali. Je třeba tyto památky obnovovat,
udrţovat a oţivovat zapomenuté příběhy, které připomínají a předat je dalším
generacím.
Kapličky, zvoničky, sochy a také Boţí muky, poklony a obrázky, ale také kříţe a
kamenné památky jsou neodmyslitelnou součástí a zároveň ozdobou naší krajiny. Jiţ
v 7. století mohly být prvními sakrálními stavbami dřevěné kříţe, vztyčované na
rozcestích irskými mnichy, šířícími křesťanství ještě před příchodem Konstantina
s Metodějem.
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V době věrozvěstů se pak kříţe objevují stále častěji. Zásluhu na tom má nařízení
Karla Velikého z počátku 9. století, přikazujícího kříţe stavět na rozcestí cest. Tento
zvyk se udrţel aţ do počátku 20. století.
Zprvu byly kříţe dřevěné. Aţ na
začátku 13. století se začaly
stavět kříţe kamenné. V dalších
stoletích následují kamenné
kříţe uţších tvarů a později
nahrazovány kříţi kovanými a od
druhé poloviny 18. století kříţe
litinové.
Kříţ
bývá
někdy
obklopen
postavami
Panny
Marie
Bolestné
či
Máří
Magdalény.
Jednou takovou ozdobou našich
Hříběcích hor je nově postavený
dřevěný kříţ. Tento velký kříţ
stojí při ţlutě značené turistické
cestě, vedoucí z Bunče na
Kamínku. Stojí na malém návrší
pod kopcem Tvarůţkem. Na kříţi
je napsaný starozákonní verš 15
a 19 ze Šalamounovy knihy
přísloví – CESTA LENOCHA
JE
ZAROSTLÁ
TRNÍM,
KDEŢTO STEZKA PŘÍMÝCH JE
UPRAVENÁ.
Autorem tohoto biblického textu
je izraelský král Šalamoun, který
vládl v letech 970 –931 př. n. l.
Byl známý svou moudrostí,
kterou obdivovala také královna
za Sáby, Sibyla Kumana.
Z přátelství Šalamouna a Sibyly
se narodil nemanţelský syn
Menelik, pozdější africký král.
Sibyla je známá svou moudrostí i
svými věštbami.Této nové a
zajímavé sakrální stavbě se říká
Šalamounův kříţ. Souřadnice
kříţe
jsou:
49°10´55.6“
a
17°20´02.3“.

Jiří Blaha
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