OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2021

Váţení spoluobčané,
nastal konec roku, čas k zamyšlení a bilancovaní a pro děti také nejkouzelnější
období v roce, spojené s očekáváním příchodu Jeţíška. Uplynulý rok byl náročný,
stále bojujeme s epidemií, vyrovnáváme se se zdraţováním energií i vysokou inflací.
V záplavě podobných pesimistických zpráv se často zapomínáme radovat
z maličkostí kaţdodenního ţivota. Zkusme vyuţít kouzelného vánočního období a
udělat radost svým blízkým, sousedům či známým.
Přejeme Vám klidné a radostně proţité Vánoce v kruhu svých nejbliţších. Do nového
roku 2022 hodně zdraví, štěstí a spoustu splněných přání.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání listopad a prosinec 2021
Plánované zasedání obecního zastupitelstva se v listopadu neuskutečnilo. Důvodem
byly nařízené karantény některých zastupitelů kvůli koronaviru a zastupitelstvo by tím
pádem nebylo usnášeníschopné.
Zasedání OZ se tedy uskutečnilo aţ v prosinci a program byl opravdu bohatý.
Hlavními tématy pro jednání bylo schválení rozpočtu obce, MŠ a střednědobých
výhledů rozpočtu jak obce, tak MŠ. Obec bude v příštím roce hospodařit s příjmy ve
výši 40 525 100,00 Kč a s výdaji ve stejné částce. V rozpočtu jsou zahrnuty příjmy
z dotací na stavbu kanalizace a se schváleným úvěrem.
MŠ bude hospodařit se schváleným rozpočtem ve výši 2 435 000,00 Kč na straně
příjmů a ve stejné výši na straně výdajů. Oba rozpočtu jsou tedy schválené jako
vyrovnané.
Dalšími důleţitými body bylo schválení obecně závazných vyhlášek obce, a to
OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a
OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Tyto vyhlášky navazují na nový zákon o odpadech, který je sice v platnosti uţ od 1.
ledna 2021, ale prováděcí vyhláška vyšla aţ v červenci téhoţ roku a od 1. ledna
2022 musí mít kaţdá obec vydané nové OZV vztahující se k tomuto zákonu. V těchto
vyhláškách je několik důleţitých změn, proto doporučujeme všem občanům, aby si je
prostudovali. Jsou vyvěšeny jak na webových stránkách obce, tak na úřední desce
obecního úřadu.
Sazba poplatku se od příštího roku zvyšuje o 100 korun na 640 Kč za poplatníka. Ve
vyhlášce jsou jasně stanoveny také osvobození a úlevy z poplatku. Důvodem je
hlavně uţ celkem neúnosné navyšování doplatku obce z jejího rozpočtu na
odpadové hospodářství. Jen za poslední dva roky to bylo 450 000 Kč, po odečtení
všech příjmů obce za zpětný odběr tříděného odpadu. Dalším důvodem je zvyšování
ceny skládkovného a jeho navyšování v budoucích letech, jak je vidět v následující
tabulce.
V tabulce č. 1, jsou uvedeny poplatky za uloţení odpadu na skládku a jejich
navyšování v budoucích letech. Tento poplatek nemá nic společného s platbou za
sluţby jednotlivých příjemců odpadů („popelářské“ vozy, mzdy zaměstnanců těchto
společností apod.), toto jsou další poloţky k celkovým nákladům. Zde se jedná čistě
o poplatek na skládce za uloţení, který je rovněţ původcům odpadu, tedy obcím
účtován.
Tabulka č. 1
Rok
Odpad ukládaný
na skládku

2021

2022

Poplatkové období v roce
2023 2024 2025 2026 2027

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

2028

2029

1800

1850

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)
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Aby toho nebylo málo, tak zákon zavedl tzv. třídící slevu. Obec můţe poţádat
o uplatnění této slevy, coţ jsme také udělali a tím je naší obci účtováno v letošním
roce místo 800,-Kč, dosavadních 500,- Kč/t. Bohuţel to není tak jednoduché. K tomu,
aby obec dosáhla na tuto cenu, musí splnit následující kritéria, která se týkají nás
všech.
Mnoţství
nevytříděných
odpadů
(směsný
komunální
odpad),
vyprodukovaných v obci, musí být maximálně 200 kg / osoba a tato hodnota se bude
neustále s kaţdým dalším rokem sniţovat (viz tabulka č. 2).
Tabulka č. 2
Rok
kg / občan

2021
200

2022
190

2023
180

2024
170

2025
160

2026
150

2027
140

2028
130

2029
120

Toto mnoţství, je maximálním mnoţstvím, které se od počátku roku eviduje a ve
chvíli, kdy překročí stanovený průměr na osobu, obec jiţ hradí skládkovné, dle
tabulky č. 1 bez moţnosti uplatnit třídící slevu. Bohuţel a toto byla jedna z velkých
připomínek obcí, do průměru se počítají pouze osoby přihlášené k trvalému pobytu.
To znamená, ţe osoby, které zde ţijí a nejsou přihlášeny, přestoţe platí poplatek za
odpady, tak navyšují svými kilogramy průměr těch, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu a kteří jsou tedy do tohoto výpočtu zaneseni.
Doposud byl kladen důraz na třídění jednotlivých sloţek odpadů, jelikoţ likvidace
vytříděných sloţek, je levnější neţ to, co zůstane v popelnici. Ale i likvidace vytříděný
odpadů stojí nemalé finanční prostředky. Dnes se ukazuje a vzhledem k ţivotnímu
prostředí je to pochopitelné, ţe nestačí pouze třídit, ale odpadům předcházet, coţ
vychází z tabulky č. 2, kde se bude limit na osobu kaţdoročně sniţovat aţ na
pouhých 120 kg/osoba v roce 2029. Je rozdíl dosáhnout na třídící slevu a mít
poplatky v přijatelné výši, která můţe být méně neţ třetinová v případě, ţe
dosáhneme na dané slevy. Současných 500 Kč/t za uloţení odpadu z popelnic,
můţe vystřídat aţ 1 850 Kč/t. Stejně tak roste cena likvidace dalších komodit, jako je
plast, sklo a papír, který byl počátkem minulého roku absolutně nechtěnou surovinou
ke zpětnému odběru. V našem případě zaznamenáváme velké zvyšování objemu a
tím i nákladů na likvidaci u biologicky rozloţitelných odpadů.
Další změnou je, ţe obec od 1. ledna 2022 nebude odebírat ve sběrném dvoře
pneumatiky. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost
výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru
pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, coţ znamená, ţe
se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být
viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez
vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné sluţby a nesmí nadměrně zatěţovat
konečného uţivatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uţivatele odebírat
bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti stanovené pro
zpětný odběr pouţitých pneumatik v individuálním systému (samostatně,
organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo prostřednictvím kolektivního
systému, kdy právnická osoba oprávněná k provozování kolektivního systému
zajišťuje společné plnění povinností výrobců, kteří pneumatiky uvádí na trh.
V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT
Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA). Na webových stránkách
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MŢP naleznete seznam povinných osob včetně informace, zda plní své povinnosti
účastí v kolektivním systému nebo samostatně.
V případě, ţe budete chtít vyuţít některé z uvedených míst zpětného odběru a
budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze
strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů
(petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce
ţivotního prostředí. V případě, ţe se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené
kolektivním systémem ELTMA, je moţné se obrátit přímo na tento kolektivní systém
(info@eltma.cz).
Pokud se přesto někdo rozhodne odloţit pneumatiky ve sběrném dvoře, bude mu
účtován poplatek ve výši 50,-Kč/ks za osobní a 80,-Kč/ks za nákladní a traktorové
pneu.
Poslední důleţitou změnou je nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
Fyzické osoby mohou ve sběrném dvoře předávat stavební a demoliční odpad na
určeném místě při jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 80 kg. Celková
maximální hmotnost obcí přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od
jednotlivých fyzických osob 300 kg/osoba/rok.
OZ také schválilo darovací smlouvy o poskytnutí finanční částky ve výši 3000 Kč pro
Český svaz včelařů, z. s. Napajedla a částky ve výši 3000 Kč pro Myslivecký spolek
Kvasice. Dále OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2021, vyúčtování veřejné
finanční podpory pro SDH Nová Dědina za rok 2021, redakční radu obecního
zpravodaje ve sloţení – Karel Strýc, Martin Láník, Roman Polášek, likvidační
protokol drobného inventárního majetku MŠ dle návrhu, výši poplatku za odvádění
odpadních vod na rok 2022 ve výši 200,- Kč/osoba/rok. Tento poplatek zůstává ve
stejné výši jako v loňském roce.
OZ se dále zabývalo ţádostí Teplárny Otrokovice a. s. o změnu Územního plánu
obce pro výstavbu FVE. OZ souhlasí se změnou za předpokladu, ţe se Teplárna
Otrokovice zaváţe k finanční kompenzaci pro naši obec v minimální výši
100 000 Kč/MWp/rok instalovaného výkonu 9,9 MWp po dobu 20 let s následným
prodlouţením existence výroby elektřiny. Další podmínky budou upřesněny aţ po
vyjádření vedení Teplárny Otrokovice.
Starosta informoval o původně navrhované částce za prodej stavebních pozemků
750 Kč/m2 v lokalitě Kostelík. Proběhla diskuse k navýšení této částky, a to z důvodu
neustálého zvyšování cen stavebních materiálů. OZ rozhodlo navýšit cenu za prodej
stavebních pozemků na částku 1100 Kč/m2. Momentálně čekáme na vydání
stavebního povolení k prodlouţení vodovodu a připravuje se projekt kabelizace NN
pro tyto parcely a bude se připravovat projekt výstavby nového veřejného osvětlení.
Posledními body jednání bylo schválení finančního daru pro MŠ Nová Dědina od
společnosti ERMO servis elektro s. r. o. ve výši 2000 Kč a jmenování inventarizační
komise k provedení inventarizace majetku a závazků obce.
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Předsilvestrovský výšlap
Pokud to současná koronavirová situace dovolí, plánuje obec spolu s dobrovolníky
uspořádat tradiční předsilvestrovský výšlap spojený se závěrečným posezením se
zabíjačkovými pochoutkami. Výšlap je naplánovaný na 30. prosince od 10:00, sraz je
před sokolovnou.
Roman Polášek

Společenská kronika
Nová Dědina si připomíná stoleté výročí významného rodáka
V listopadu si občané Nové Dědiny
připomínají
sté
výročí
narození
významného rodáka obce, akademického
malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka
Mlčocha. Narodil se 18. listopadu 1921 v
Nové Dědině. Rád o sobě říkával, ţe je
valašský Hanák či hanácký Valach. Kořeny
Mlčochovy matky směřovaly do oblasti
Valašské Polanky. Po svém otci, učiteli,
získal kantorskou lásku k vlasti, k hudbě,
vědění a umění. Malířovo rodiště patří
k obcím, které hrabě Rottal po poráţce
valašských povstání násilně osídlil na
svém panství Valachy. Proto na zvláštnosti svého původu byl Mlčoch patřičně hrdý.
Po absolvování kroměříţského gymnázia studoval v Brně na Škole uměleckých
řemesel. Po válce se stal studentem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
u profesora Karla Svolinského, u kterého později působil jako jeho asistent.
Od roku 1950 pracoval jako výtvarný redaktor v praţském Státním nakladatelství
dětské knihy, později Albatrosu, kde nalezl své celoţivotní poslání. Během třiceti
let této činnosti připravil k vydání - i pro jiná nakladatelství - více neţ 300 knih,
z nichţ mnohé ilustroval.
Mlčochovo celoţivotní úsilí bylo mnohokrát oceněno v rodné vlasti i v zahraničí.
Několik ocenění získal v soutěţi „O nejkrásnější knihu“ (1974, 1981, 1984). V roce
1982 byl zapsán na Čestnou listinu IBBY (Andersonova cena) za ilustrace ke knize
Jany Štěpánkové Procházky Prahou.
Se srdečným zaujetím maloval místa, která měl rád. K nim patřila i Kroměříţ, ve které
studoval a kam se rád vracel. Měl rád kaţdé místo, kde našel dobré lidi. „Díváme se
na obrazy a grafické listy Zdeňka Mlčocha. Jejich promyšlená kompozice, vyváţená
barevnost, vzrušivá skvrna, uklidňující plocha vyvolává v pozorném divákovi pocit
pevnosti, vyrovnanosti z lásky,“ popisuje autorovu tvorbu publicista Jiří Demel.
Zdeněk Mlčoch zemřel nečekaně v Praze 10. ledna 1995.
Tento článek přetiskujeme s laskavým svolením autora Bc. Naděždy Fraisové,
novinářky
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Jubilanti říjen – prosinec 2021
Říjen
Otto Slezák
Josef Krejčíř
Blaţena Staňková

Listopad
---

Prosinec
---

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

Mateřská škola
Těšíme se na Vánoce…
Od posledního zpravodaje se přehouplo pár měsíců a v naší mateřské škole jsme
přečkali krásné i trochu náročnější období.
V měsíci říjnu mateřskou školu navštívilo divadlo, které přivezlo pohádku s krtečkem.
Krteček doprovází děti celým školním rokem. Je dobrou motivací ke vzdělávání a
výchově, protoţe jej většina dětí zná a mají k němu pozitivní vztah. Kdyţ děti zjistily,
ţe i pohádka bude o krtečkovi, měly velkou radost a na divadlo se moc těšily. Jsme
rádi, ţe jsme divadlo stihli před zhoršením epidemiologické situace a děti po více neţ
roce mohly mít malou změnu.
S blíţícím se adventem nastal čas vánočního focení, které se konalo v měsíci
listopadu. Focení proběhlo v odpoledních hodinách v půdních prostorech, kde pan
fotograf měl dostatek prostoru a klid na tvorbu. Vánoční focení bylo opět moc krásné
a fotografie se povedly. Těšíme se na fotografování, které budeme realizovat
v jarním / letním období.
Covidová situace nám trošku zkomplikovala provoz mateřské školy. Z důvodu
onemocnění jsme museli být půl měsíce uzavřeni. Děti však nezahálely a plnily
distanční výuku, kterou jim pedagogický sbor přichystal. Krátký odpočinek nesl i své
ovoce, jelikoţ děti načerpaly síly, vyléčily poslední rýmy a v prosinci přišly do školky
ve větším počtu neţ před uzavřením.
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Po návratu jsme s dětmi dotrénovaly pásmo pro Mikuláše, který nás měl brzy
navštívit. Velké díky patří všem rodičům, kteří doma při distanční výuce dětem
pomohli a básničky a písničky trénovali. Věřím, ţe se mikulášské druţině vystoupení
líbilo. Máme hodné děti, proto čert odešel s prázdnou, ale děti dostaly od anděla
balíček s dobrotami. Za balíčky velmi děkujeme obci Nová Dědina a také děkujeme
všem, co se podíleli na přípravě Mikuláše v MŠ.
Mikuláš nám otevřel dveře adventu a my jsme se mohli začít připravovat na Vánoce.
Školku provoněly perníčky, které děti zdobily pomocí jednoduché techniky.
Vánoční stromeček uţ nám zdobí naši třídu svými barevnými světýlky a rodiče se
mohou těšit na vánoční překvapení, které s dětmi chystáme.
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Vánoční překvapení máme i pro vás všechny! Webové stránky mateřské školy
oblékly nový kabát a prošly úpravou. Zaměřili jsme se na přehlednost a účelnost
webových stránek. Věříme, ţe se vám budou líbit a naleznete vše potřebné. Pokud
budete mít jakékoliv připomínky, tak se obracejte na vedení MŠ. Rádi si vaše
poznatky vyslechneme.
Všem občanům Nové Dědiny přejeme krásné proţití vánočních svátků, hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2022.
děti a zaměstnanci školy
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Základní škola Kvasice
Cukroví pro zdravotníky od ţáků ZŠ Kvasice
Čas adventu je nejen obdobím, kdy řešíme nakupování dárků, uklízení a pečení
cukroví, ale i časem, kdy myslíme více na druhé. A tak jsme přišli s nápadem, ţe
napečeme cukroví zdravotníkům Kroměříţské nemocnice. Ti totiţ nyní opět svoji
veškerou energii a čas vyčerpávají na boj proti epidemii COVID-19. Navíc nám jich
bylo líto. Nejenţe uţ jsou určitě unavení a vyčerpaní, ale místo vděku se proti nim
mnoţí verbální útoky a zpochybňování jejich práce, coţ je naprosto nepochopitelné.
Cukrovím jsme jim chtěli poděkovat za jejich práci a vyjádřit naši podporu.
Do akce se zapojila většina tříd. Velkou měrou přispěli také rodiče a zaměstnanci
školy, kteří akci podpořili finančně. Některé maminky i nabídly pomoc s přípravou těst
a pečením, čehoţ si moc váţíme a ceníme.

Dohromady jsme vybrali 13 054 Kč, z toho část šla na nákup potřeb a surovin na
pečení cukroví. Zbylo 8 950 Kč. Tuto částku pošleme na rehabilitaci Prokopovi,
zlínskému studentovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou ve formě spastické
kvadruparézy. Prokop je velký bojovník, snaţí se poctivě rehabilitovat, aby mohl být
v ţivotě soběstačnější. Více se o něm dočtete zde:
https://www.donio.cz/RehabilitaceProProkopa
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Děti napekly dohromady 8 druhů cukroví, nechyběly perníčky a linecké, ale mezi
klasickým cukrovím byly i netradiční druhy jako Pepparnötter a Bondkakor, které se
pečou na Vánoce ve Švédsku. Celkem 18 kg cukroví jsme rozdělili do 43 krabiček,
které jsme rozdali na 3 covidové oddělení, ARO a do očkovacího centra. Děti, které
chodí do odpolední druţiny, vyrobily pro zdravotníky přáníčka a ţákyně 8. A do nich
napsaly krásné vzkazy.

Všem, kteří se do tohoto projektu zapojili, moc děkujeme!!! Věříme, ţe tato akce děti
obohatila, protoţe si na všem dávaly opravdu záleţet a bylo vidět, ţe je to moc baví.
Moc děkujeme za podporu!
Mgr. Dagmar Janíková
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SDH Nová Dědina
Činnost mladých hasičů byla podpořena dotací Zlínského kraje
V rámci projektu s názvem Podpora činnosti mladých hasičů SDH Nová Dědina
se podařilo v letošním roce získat SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina
dotaci z rozpočtu Zlínského kraje. Celkové výdaje projektu činily 27 200 Kč, přičemţ
z dotace Zlínského kraje bylo hrazeno 16 000 Kč, coţ je 58,82 % výdajů projektu,
zbylá částka byla dofinancována z vlastních prostředků příjemce.
Vlivem epidemiologických opatření a s tím souvisejícím rušením některých akcí
(např. uzlovací soutěţ) musel být upraven i původní rozpočet projektu. Mezi hlavní
výdaje projektu patřila údrţba sportoviště (hnojivo na hasičské hřiště, postřik
hasičského hřiště proti mechu a dvouděloţným plevelům, nátěrové hmoty aj.), dále
byla mladým hasičům pořízena nová sportovní trika s potiskem a drobný sportovní
materiál. Zbylé výdaje byly vyuţity na občerstvení účastníků projektu.

Projekt Podpora činnosti mladých hasičů SDH Nová Dědina je spolufinancován
Zlínským krajem.
Děkujeme Zlínskému kraji za podporu.
Petr Skácel

Pozvánka na valnou hromadu SDH Nová Dědina
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina
si Vás dovoluje pozvat
na VALNOU HROMADU,
která se uskuteční ve sklepě sokolovny v Nové Dědině
v sobotu 8. ledna 2022 v 16:00 hod.
Na valné hromadě se budou vybírat členské příspěvky na rok 2022,
které činí 100 Kč na osobu.
V případě nepříznivé epidemiologické situace může být valná hromada zrušena.
Aktuální informace sledujte před termínem konaní v hlášení místního rozhlasu.
Výbor SDH Nová Dědina
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Farnost Kvasice
Ţivotopis nového pana faráře ve Kvasicích
Milí spoluobčané a farníci!
V červenci tohoto roku došlo ke změně faráře ve Kvasicích a proto bych se vám rád
jako nový farář představil tímto způsobem v Obecním zpravodaji.
Dětství
Jmenuji se Pavel Vágner. Narodil jsem se v Brně 1. 3. 1971, trvalé bydliště mám ve
Vyškově. Mám uţ jen maminku a jednu starší sestru. Pocházím z věřící rodiny, proto
jsem také chodil od 2. do 7. třídy do vyučování náboţenství. Později jsem začal
ministrovat ve farnosti Vyškov, kam jsme jezdili na víkendy.
Školy
Od roku 1986 jsem navštěvoval SOUE v Sokolnicích u Brna a vyučil jsem se jako
elektromechanik pro stroje a zařízení. Pak jsem téměř 3 roky pracoval jako elektroúdrţbář ve Vlkově u Tišnova v podniku Elektrizace ţeleznic Praha. Jsem za tuto
zkušenost z praxe v terénu rád. Přece jen jsem se něco naučil a poznal dělnické
prostředí, starosti a problémy lidí. Po revoluci jsem se rozhodl studovat na
Biskupském gymnáziu v Brně dvouletý obor se zaměřením na teologii, abych získal
maturitu. A po ní jsem se uţ přihlásil do kněţského semináře, kam jsem byl přijat.
Nejdříve jsem se však rok připravoval před vstupem do semináře v Teologickém
konviktu v Litoměřicích a od roku 1994 v olomouckém Arcibiskupském semináři.
Současně jsem studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě, kterou jsem zdárně,
s pomocí Boţí, zakončil magisterskými zkouškami v červnu roku 1999. Jáhenské
svěcení jsem přijal po pětileté přípravě 19. 6. 1999 v Olomouci v katedrále
sv. Václava, kněţské svěcení 24. 6. 2000 v jubilejním roce od Mons. Jana
Graubnera.
Cesta ke kněţství
Kdyţ jsem byl malý, asi tak od 7 – 13 let, hrával jsem si, jak se u nás na Hané říká
„na panáčka“. Slouţil jsem mše sv., ornáty vyráběl z krepového papíru, liturgické
předměty a knihy jsem měl po 1 knězi. Mohlo to být takové první volání ke kněţství.
I kdyţ to bylo prozatím jen takové hraní, přesto jsem to uţ tehdy myslel dost váţně.
Druhé volání ke kněţství jsem pocítil po roce 1989. Kdy mě to mé povolání
elektrikáře nějak nenaplňovalo. Bylo to moţná i tím, ţe jsem toho moc neuměl a ţe
jsem musel denně z Brna dojíţdět. Musel jsem vstávat ve 4,30 a vracel se v 17 hod.
Byl to takový stereotyp – jíst, spát, pracovat. Proto jsem vyuţil příleţitosti otevření
Biskupského gymnázia v Brně (BIGY) s oborem pro pozdní kněţská povolání. Tam
to bylo moc fajn, všichni studenti i učitelé byli věřící, a tak jsem si pomalu zvykal na
věřící kolektiv. Sice jsem nebydlel s klukama ve studentském domově Petrinum
(bydlel jsem u sestry), ale občas jsem tam chodil na duchovní obnovy. Také v této
době jsem začal více chodit do kostela i více se modlil.
Ale hlavní takový impuls pevného rozhodnutí pro kněţství jsem uskutečnil na
světovém setkání mládeţe se Svatým otcem Janem Pavlem II. v roce 1991
v Čenstochové v Polsku. Velice na mě zapůsobilo tolik mladých lidí (1 milion), kteří
věří v Boha a bylo to na nich vidět – radost, láska, pomoc, nadšení a také setkání
s papeţem. Proto jsem neváhal a nastoupil do Teologického konviktu a to byl asi můj
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nejhezčí rok v mém ţivotě, kdy jsem postupně vnikal do duchovního ţivota (modlitba,
studium, duchovní obnovy, duchovní četba, mše sv.) i společenství bratří, kteří mají
stejný cíl. Denní řád mi nedělal problémy, byla tam skvělá atmosféra a také krásná
příroda. A v semináři? Tam uţ to bylo váţnější, ale byl jsem tam šťastný a snaţil se
dobře připravit na praxi.
Praxe
Jáhnem jsem byl v Zábřehu, kaplanem 2 roky ve Valašském Meziříčí, kde jsem se
také hodně naučil vše potřebné pro kněţskou sluţbu.
A od roku 2002 jsem působil uţ samostatně v Červené Vodě a roku 2005 jsem se
stal po sloţení zkoušek farářem. Měl jsem na starosti ještě farnost Jakubovice a
Písařov.
V červenci 2010 po 8 letech jsem se stěhoval do farnosti Brodek u Prostějova, kde
jsem měl ještě 3 farnosti: Otaslavice, Vranovice u Prostějova a Ţeleč u Prostějova.
Od 1. července 2015 jsem předal farnost Vranovice u Prostějova, která přešla
v rámci reformy prostějovského děkanátu do správy farnosti Určice.
Po 6 letech jsem se stěhoval od
července 2016 do krásného kraje Bílých
Karpat do farnosti Březová u Uherského
Brodu k slovenským hranicím, kde se mi
moc líbilo a kde jsem měl jen 1 farnost a
1 kostel. Tento stav byl moţný jen do
roku 2021, kdy v děkanátu zemřel
1 kněz s covidem a vzhledem k tomu, ţe
uţ nejsou kněţí a arcibiskup uţ nemá
koho poslat do farnosti, tak došlo
k úpravě děkanátu. Březová uţ nebude
mít sídelního kněze a budou tam jezdit
kněţí ze Strání a já jsem se stěhoval
opět na Hanou k vám do Kvasic
u Kroměříţe, kde mám ještě 2 farnosti
Těšnovice a Zlámanka a spoustu dědin
okolo (15). Těším se na spolupráci
s vámi, novými farníky!
Moje zájmy
Rád chodím do přírody, na houby, po
horách, na bazén, podívám se na dobrý
film, také rád jezdím na poutě a
poslouchám nejrůznější hudbu - nejvíc
mě v současnosti oslovuje worship chvály.
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Bohosluţby o Vánocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích
Štědrý den - Půlnoční
Boţí hod vánoční – Slavnost Narození Páně
Svátek Sv. Štěpána – Sv. Rodiny
Na závěr roku
Nový rok – Slavnost Matky Boţí PM

24. prosince
25. prosince
26. prosince
31. prosince
1. ledna

24:00
11:00
7:45
16:00
7:45

Každý je zván a vítán!

Vánoce
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna,
abychom skrze něho měli život. (1 Jan 4,9).
Vánoce jsou zvláštním a mimořádným svátkem. V bezbranném dítěti, plačícím
v jeslích, nám milující Bůh ukazuje plnost své milosti a lásky. Bůh se v Jeţíši Kristu
sklání k člověku, aby mu vrátil důstojnost a hluboký smysl ţivota. Přichází, aby
přemohl zlo a hřích a ukázal lidem cestu k novému ţivotu, naplněnému vděčností,
radostí a pokojem. Přichází dát naději kaţdému na této Zemi, i tomu, kdo je zmítán
pochybnostmi, nejistotou a malomyslností. Přichází, aby obvázal rány ţivota, utišil
bolesti a uzdravil naše tělo i duši. Dává lidem naději na věčný ţivot v nebi, v Boţím
království lásky a pokoje. Přináší to nejdůleţitější - spasení.
Co by byly Vánoce bez dítěte z Betléma? Několik všedních dnů před koncem roku.
Čím by byly dějiny bez narození Krista? Dalekou a marnou cestou bez cíle. Co by byl
člověk bez Jeţíše? Poutník bloudící hvězdnou nocí. Čím by bylo lidské srdce bez
Boţí lásky? Hynoucí květinou bez slunce.

Vánoční a novoroční přání
Máš-li útočiště v Hospodinu, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu
nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých
cestách. (Žalm 91,9-11).
Každoročně skládám svou naději v tebe, vždyť jsi můj Bůh, má spása. (Žalm 25,5)
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož
v Hospodina! (Žalm 27,14)
Stojíme opět na prahu nového roku. Co přinese, to nikdo neví. Kdyţ důvěřujeme
Bohu, nemusíme mít obavu z budoucnosti, ale smíme proţívat pokoj. Den co den
nás provází Boţí milosrdenství. Tuto skutečnost můţeme vnímat, máme-li otevřené
srdce. Potom můţeme uprostřed svých starostí stále více poznávat, ţe je s námi
dobrý Bůh, ţe na nás pamatuje i v malých věcech, aby nám tak pomohl k věcem
velkým. Tím největším jeho milosrdenstvím je Boţí Syn, Jeţíš Kristus, který dává
našemu ţivotu smysl a naději. V něm nalézáme pravou Boţí tvář a to, co opravdu
k ţivotu potřebujeme.
Požehnané a pokojné vánoce byť ve zvláštní covidové době a vše dobré s Božím
požehnáním v novém roce 2022 přeje a vyprošuje
P. Pavel Vágner, farář
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Informace
Přání z MAS Hříběcí hory
Váţení občané, blíţí se konec roku 2021. Všichni bilancujeme. Rok 2021 byl pro
někoho pozitivní, pro někoho negativní, pro někoho neutrální. Ať uţ pro vás význam
těchto slov znamená cokoliv, přeji vám do nového roku hlavně pevné zdraví, osobní
pohodu a hodně důvodů, proč se usmívat a být spokojení.
Místní akční skupina Hříběcí hory bude i v roce 2022 usilovat o dostatek finančních
prostředků pro rozvoj vaší obce, podporu místních spolků i dalších projektů, které
budou zvelebovat naše území.
I nadále budeme podporovat výstavbu chodníků, výsadbu zeleně, vybavení
kulturních domů, budování odpočívek apod. Spolky podpoříme v jejich aktivitách,
podnikatele v jejich podnikání tak, aby naše společné území, které zahrnuje 33 obcí,
vzkvétalo a dobře se nám v něm ţilo.
Za celý pracovní kolektiv Místní akční skupiny Hříběcí hory.
Marcela Kubíčková

Od ledna dojde k úpravám cen Integrované dopravy Zlínského kraje
Od 1. ledna 2022 přistoupí kraj k úpravě cen jízdného v rámci Integrované dopravy
Zlínského kraje. Oproti současnosti zaplatí cestující v autobusech i vlacích za jeden
ujetý kilometr o 20 haléřů více. Důvodem navýšení jsou dlouhodobě rostoucí výdaje
na zajištění veřejné dopravy.
Stálý růst nákladů a fakt, ţe od roku 2019 se neměnily ceníky ve veřejné dopravě
v regionu. To jsou hlavní důvody k tomu, ţe kraj přistupuje k úpravě cen v systému
Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). Na svém jednání ji schválili krajští radní.
„Jako řádný hospodář musíme reagovat na aktuální ekonomickou realitu. V letech
2020 a 2021 došlo k navýšení výdajů na dopravní obsluţnost ve Zlínském kraji
vlivem inflace o 8,5 %. Inflační navýšení pro rok 2022 představuje 5,1 %, celkem
tedy od roku 2020 výdaje stouply o 13,6 %. Současně ale za stejné období nedošlo
k úpravě ceny jízdného v systému Integrované dopravy Zlínského kraje. Je proto
nezbytné upravit stávající základní ceník jízdného tak, aby nedocházelo k dalšímu
navyšování nepokryté ztráty v linkové i dráţní dopravě, které má negativní dopad do
krajského rozpočtu,“ říká Radek Doleţel, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro
dopravu, a současně dodává: „Pro srovnání – zatímco u nás ve Zlínském kraji
cestující spolu s nástupní sazbou platí za kaţdý ujetý kilometr 1 korunu, v sousedním
Moravskoslezském kraji je to 1 koruna 40 haléřů.“
„V současné době cestující ve Zlínském kraji zaplatí 9 korun nástupní sazbu a dále
1 korunu za kaţdý ujetý kilometr. Od 1. ledna 2022 se cena za ujetý kilometr zvýší na
1 korunu 20 haléřů, nástupní sazba se měnit nebude, zůstane tedy na 9 korunách.
Jízdné se přitom bude zaokrouhlovat na celé koruny,“ uvádí jednatel společnosti
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář. K platbě bude jako
doposud moţné vyuţít hotovost, platební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka či
ODISka, které navíc umoţňují zvýhodněný přestup mezi spoji (cestující platí
nástupní sazbu pouze v prvním spoji).
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Pozvánka
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