OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2012

Úvod
Vážení občané, dostává se vám do rukou poslední číslo Obecního zpravodaje za rok
2012. Blíží se konec tohoto roku a tak bychom měli bilancovat, co se nám v tomto
roce podařilo a co nás zhruba čeká v roce příštím.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
První zasedání - 3. 9. 2012
Hlavním bodem bylo projednání rekonstrukce Mateřské školy.
Po přiznání dotace ve výši 969 tis. Kč ze Zlínského kraje začaly v červenci tohoto
roku stavební úpravy kvůli nevyhovujícímu sociálnímu a hygienickému zázemí a také
pro rozšíření kapacity provozu MŠ. Ve výběrovém řízení vyhrála stavební firma
RAPOS Holešov. Termín ukončení byl plánován na konec září. Po rekonstrukci bude
nutno provést před uvedením do provozu částečnou kolaudaci rekonstruovaných
prostor. V budově se nacházela knihovna, která nebyla součástí dotace, a proto se
OZ rozhodlo, že bude knihovna přemístěna do prostor budovy Obecního úřadu. Po
uvolnění prostor knihovny bude celé první nadzemní podlaží sloužit účelům MŠ
z důvodů navýšení kapacity.

Druhé zasedání - 26. 9. 2012
Na druhém zářijovém zasedání byly hlavním programem dokončující práce na
rekonstrukci Mateřské školy. Některé práce v projektové dokumentaci nebyly
zahrnuty do ceny projektu a musely být dodatečně realizovány. Proto byla zhotovena
oprava nevyhovující kanalizace a napojení na odpadní jímku. I když rekonstrukce
kotelny nebyla původně plánována, rozhodlo OZ o její realizaci, včetně zhotovení
nové komínové vložky a to z toho důvodu, aby byly splněny podmínky pro kolaudaci.
Komínovou vložku instalovala fa. Kominictví Stanislav Kytlica Kroměříž. Dále bylo
odhlasováno zhotovení nové kuchyňské linky pro výdej stravy vč. myčky nádobí a to
nejen z estetického důvodu, ale zejména proto, že původní linka byla poškozena
a nevyhovovala hygienickým předpisům. Výroba linky byla zadána místní firmě
Truhlářství Marčík.
Na základě stanoviska VAK Kroměříž a.s. týkajícího se uložení vodovodního řadu
v místní části Mrlín pověřilo OZ starostu obce, aby zažádal majitele tohoto řadu
o odstranění nevyhovujícího stavu uložení vodovodu. Viz samostatný článek.
OZ schválilo realizaci stavebních oprav – odstranění havarijního stavu Obecního
úřadu v zadní části budovy. Byl zjištěn nevyhovující stav dvou trámů na půdě (hrozilo
poškození střechy), dále chyběly okapy, oplechování střechy a v celé zadní části
opadávala omítka. Na základě cenové nabídky provedla tuto opravu stavební firma
Petr Vavřík.
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OZ schválilo nový knihovní řád pro místní knihovnu a byla také schválena rámcová
smlouva o podmínkách poskytování příspěvku na pobytové služby občanů obce
v zařízení Senior Otrokovice.
OZ schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2013 na požární techniku
a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Zlínského kraje.

Říjen 2012
V říjnu byla firmou Rapos předána stavba – rekonstrukce Mateřské školy.
OZ projednalo slavnostní otevření MŠ a den otevřených dveří, viz samostatný
článek. OZ schválilo pořízení žaluzií do prostoru bývalé knihovny, nyní herny MŠ.
OZ odsouhlasilo bezplatný převod osobního vozidla od Policie ČR. Byl nám nabídnut
9 místný VW Transporter s pohonem na všechny 4 kola pro potřeby obce. Dle
nejnovějších informací však Policejní prezidium zatím převody vozidel obecním
úřadům pozastavilo.
Bylo schváleno rozpočtové opatření a vnitřní směrnice upravující inventarizaci
obecního majetku.
OZ odsouhlasilo zrušení nedělního autobusového spoje do Kvasic pro jeho malé
využití.

Listopad 2012
OZ schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů
do informačního systému Územní identifikace adres a nemovitostí mezi obcí Nová
Dědina a městem Kroměříž.
OZ schválilo opravu:
- nevyhovujícího sociálního zařízení v budově Obecního úřadu. Zakázku provedla
stavební firma Petr Vavřík a to na základě cenové nabídky;
- opravu oplechování budovy OÚ a prodejny potravin. Zakázku provedla firma Jiří
Klimeš a to na základě cenové nabídky.
OZ schválilo vymalování budovy Sokolovny zaměstnanci obce.
OZ schválilo dohodu o poskytnutí dotaze z Programu rozvoje venkova se Státním
zemědělským intervenčním fondem a to na obnovu místního hřbitova a sakrálních
památek.
OZ schválilo dodatek smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálnětechnické mapy mezi obcí Nová Dědina a Zlínským krajem.
OZ schválilo výjimku v počtu dětí ve třídě MŠ Nová Dědina a to na počet 28 dětí
v průměru na třídu.
OZ schválilo rozpočtové opatření týkající se přesunu financí mezi jednotlivými
položkami.

Prosinec 2012
OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 O místním poplatku za provoz
systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Z důvodu podstatného zvýšení nákladů na svoz a uložení
odpadu rozhodlo zastupitelstvo o zvýšení poplatku na 540,- Kč na poplatníka.
Podrobné znění vyhlášky, včetně osvobození a úlev, je vyvěšeno na úřední desce
OÚ a webových stránkách obce.
OZ schválilo žádosti o příspěvek z rozpočtu obce ve výši 2 000,- Kč pro ZO Český
svaz včelařů Napajedla.
Dále byl schválen příspěvek 470 tis. Kč pro provoz MŠ Nová Dědina v příštím roce.
Tento rozpočet byl navýšen kvůli nákupu nových šatních skříněk. Stávající skříňky
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jsou nevyhovující a kvůli velkému počtu dětí jejich počet nestačí. Do příspěvku bylo
také započítáno navýšení cen energií.
Starosta předložil rozpočet obce na rok 2013 s příjmy 3.583.000,- Kč a výdaji ve
stejné výši. I když byl schválen nový zákon o rozpočtovém určení daní, který by měl
obci přinést odhadem 750 tis. Kč navíc, tato částka zatím není započtena do
rozpočtu obce, protože je závislá na přerozdělení daní vybraných státem. I přes
spolufinancování rekonstrukce MŠ, hospodaří obec s kladným zůstatkem přes 2 mil.
Kč na účtu. Přesná výše bude oznámena po účetní závěrce roku 2012.
Starosta obce informoval OZ o závěrečném vyúčtování akce obnovy MŠ a následné
finanční kontrole ze Zlínského kraje. Dotace byla snížena o 22 tis. Kč z důvodu
neuznatelného nákladu elektronického zabezpečení budovy MŠ a domovních
telefonů, i když tyto zařízení jsou požadována ke kolaudaci od různých institucí.

Oznámení a informace
Obnova budovy Mateřské školy v Nové Dědině
Dne 5. 10. 2012 byl po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor slavnostně znovu
zahájen provoz Mateřské školy v Nové Dědině. Slavnostního otevření se zúčastnila
také členka rady Zlínského kraje pro oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje
venkova paní Bc. Milena Kovaříková a další hosté.
Původní budova Mateřské školy pochází z roku 1860, a obec ji postupně renovuje.
Rekonstrukci Mateřské školy bylo možné uskutečnit díky podpoře Zlínského kraje,
který přislíbil přispět částkou 969 tis. Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily
2 864 tis. Kč, větší část bude hrazena z rozpočtu obce Nová Dědina.
Výběrové řízení na stavební práce vyhrála a stavbu provedla firma RAPOS, spol.
s r.o. Holešov. V letošním roce tak byla během hlavních prázdnin provedena
kompletní rekonstrukce a také rozšíření vnitřních prostor školy, bylo vybudováno
nové hygienické a stravovací zařízení, dále byly zrekonstruovány herny, ložnice
a také byla zřízena nová kancelář ředitelky. Rekonstrukce zahrnovala také zateplení
podlah, včetně vybudování nového podlahového topení, všude jsou nové rozvody
vody, odpady, také byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodů, dále
proběhlo vyspravení vnitřních omítek, snížení hodně vysokých stropů, a v neposlední
řadě i osazení nových vnitřních dveří. Mateřskou školu v současné době navštěvuje
26 dětí, a díky rekonstrukci bylo možné navýšit kapacitu Mateřské školy až na 28
dětí. Děti, které navštěvují Mateřskou školu, jsou nejen z obce Nová Dědina, ale také
z obce Kvasice.
Po prohlídce zrekonstruovaných prostor byly pro návštěvníky a hosty připraveny
i krátké kulturní představení.
Pro odpolední den otevřených dveří připravily děti ve spolupráci s učitelkami pro
všechny návštěvníky malé pohoštění. Pro děti a jejich rodiče vystoupil také kouzelník
se svým velice pestrým a zajímavým programem. Všechny děti si tuto slavnostní
atmosféru náležitě užívaly a byly z nových prostor doslova „unešeny“.
Přejeme nejen současným „žáčkům“, ale také i jejich dalším generacím, aby tato
budova sloužila i nadále ku prospěchu a vzdělávání dětí předškolního věku. Jejich
paním učitelkám naopak přejme jen ty nejhodnější a nejbystřejší děti, které mají chuť
a ochotu učit se stále novým věcem.
Zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Článek v Týdeníku Kroměřížska
Dne 11. prosince vyšel v Týdeníku Kroměřížska článek o Nové Dědině „Nejen
mateřskou školu čekají opravy a rekonstrukce“. Chci zdůraznit, že jsem neposkytl
k tomuto článku žádné informace. Redaktor tohoto článku čerpal z webových stránek
naší obce, článek však obsahoval nepřesnosti a některé nepravdivé informace. Proto
jsem požádal redakci Týdeníku Kroměřížska o vysvětlení a zde je odpověď:
Dobrý den pane starosto, prověřila jsem Vaši stížnost ohledně článku, v němž byla
zmíněna kominická firma, a zjistila jsem, že redakční šotek v ní skutečně zařádil.
Samozřejmě se jedná o místní firmu Kominictví Kytlica Kroměříž, za překlep a další
nepřesné formulace se Vám i obyvatelům obce omlouvám. Zprávy z menších obcí
Kroměřížska zpracovávají novinářští začátečníci, jejichž práci s editorkou
opravujeme, bohužel nějakým nedopatřením nám tato zpráva proklouzla mezi prsty.
Děkuji za pochopení a těším se s Vámi na další setkání na stránkách Týdeníku
Kroměřížska.
Radka Skácelová
ředitelka Týdeníku Kroměřížska

Informace k vodovodu v místní části Mrlín
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o situaci týkající se vodovodu
v místní části Mrlín, u kterého došlo v letošním roce vlivem dlouhotrvajících mrazů
k jeho zamrznutí. Protože se nedohledala žádná dokumentace ke stavbě, jak místní
komunikace, tak uložení vodovodu, byl jsem pověřen obecním zastupitelstvem,
abych zažádal Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. o odstranění závady –
nevyhovující hloubky uložení vodovodu.
VAK Kroměříž nám po řádném prošetření sdělil následující:
U výše uvedeného vodovodu nebyly nalezeny doklady svědčící o zařazení do
majetku společnosti VAK Kroměříž, a. s. Z hlediska zákona se jedná o věc
nalezenou a je třeba postupovat dle aktuálně platného Občanského zákoníku. Tímto
postupem se zmíněný problematický vodovod stane majetkem obce Nová Dědina.
VAK Kroměříž jako provozovatel vodovodní sítě v obci nechal vypracovat na vlastní
náklad projektovou dokumentaci na opravu vodovodního řadu, neboť stávající
vodovod je proveden v rozporu s obecně platnými technickými požadavky a to
především velikostí profilu a hloubkou uložení. Předpokládaná výše nákladů na
vybudování nového vodovodu je dle rozpočtu projektanta 733 704,- Kč + DPH.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem VAK Kroměříž navrhuje toto řešení:
1. Obec Nová Dědina dle aktuálně platného Občanského zákoníku nabude do
majetku nalezený vodovod.
2. VAK Kroměříž, a. s. a Obec Nová Dědina uzavřou dohodu o převedení tohoto
vodovodu do majetku provozovatele vodovodní sítě VAK Kroměříž, a. s.
3. VAK Kroměříž, a. s. provedou neprodleně po nabytí původního vodovodu do
majetku, opravu vodovodu v místní části Mrlín za předpokladu finančního
příspěvku obce ve výši 50% ceny stanovené na základě výběrového řízení.
Tímto řádným postupem by bylo možno odstranit závady na vodovodu asi do
jednoho roku od zahájení realizace výše uvedených bodů.
K výše uvedeným skutečnostem je potřeba dodat, že naše obec zažádala VAK
Kroměříž, aby nám vydaly veškeré smlouvy o předání a provozování vodovodní sítě
v naší obci. Jakmile je budeme mít k dispozici, bude obecní zastupitelstvo
rozhodovat o dalším postupu, aby se tato nepříjemnost, co nejdříve vyřešila.
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Přístup na lesní cestu mezi obcí Nová Dědina a Žlutava a Halenkovice
V minulém čísle Obecního zpravodaje jsem Vám slíbil, že poskytnu kompletní
informace týkající se přístupu na lesní cestu a umožnění přístupu majitelům pozemků
v jejím okolí. V listopadu jsem se zúčastnil semináře, kde se řešila problematika
místních a účelových komunikací. Tento problém je ovšem trochu složitější, než se
může zdát, proto jsme spolu s místostarostou obce zažádali právní oddělení Odboru
dopravy Zlínského kraje, aby nám zodpovědělo několik dotazů o možném přístupu
na lesní komunikaci, pro majitele pozemků v této lokalitě.
V současné době dochází k situacím např.:
- Vozidlo vjede na cestu ze strany od Halenkovic (kde není žádný zákaz a závora je
otevřená), později při výjezdu stejnou cestou dojede k již uzamčené závoře
- Vozidlo vjede na cestu z některé z lesních cest (kde není žádné značení) a při
výjezdu buď opět dojede k uzamčené závoře, nebo při výjezdu opačným směrem
zjistí, že se nachází na komunikaci se zákazem vjezdu
- Vozidlo vjede na cestu ze strany od Halenkovic, nebo z některé z lesních cest
(kde není žádné značení) a při výjezdu jej zastaví hlídka PČR, která řidiči oznámí,
že se dopustil dopravního přestupku – porušení zákazu vjezdu
- Majitel nemovitosti v dané lokalitě nemůže vjet na tuto cestu, neboť na ní není
provedena zimní údržba (silnice je zapadaná sněhem)
Naše dotazy:
1. Mohou Lesy ČR omezit vjezd na tuto komunikaci instalací dopravní značky „Zákaz
vjezdu“?
2. Mohou Lesy ČR omezit vjezd na tuto komunikaci instalací uzamykatelné závory?
3. Mohou Lesy ČR vydávat povolení k vjezdu na tuto komunikaci?
4. Mohou Lesy ČR požadovat úhradu za vydání povolení k vjezdu na tuto
komunikaci?
5. Mohou Lesy ČR vydávat povolení k vjezdu na tuto komunikaci vázané na SPZ
vozidla, nebo na jméno osoby?
6. Mohou Lesy ČR omezit vydání povolení k vjezdu na tuto komunikaci pouze
majitelům nemovitostí v dané oblasti?
7. Mohou Lesy ČR vydávat povolení k vjezdu na tuto komunikaci omezené časovým
obdobím „kalendářní rok“?
8. Může Policie ČR, případně jiný orgán veřejné moci, udělovat pokuty za porušení
zákazu vjezdu na tuto komunikaci?
9. Mají Lesy ČR (nebo někdo jiný) povinnost provádět zimní údržbu této
komunikace?
Bohužel do dnešních dnů jsme ještě nedostali odpověď, proto Vás budu o sdělení
právního oddělení Odboru dopravy Zlínského kraje informovat v dalším čísle
Obecního zpravodaje.

Parkování v obci při nepříznivých klimatických podmínkách
Vážení občané,
tak jako každý rok nastává čas zimních měsíců a možnost sněhových kalamit
a náledí. Proto bych chtěl opět upozornit občany, pokud je to možné, když nastanou
nepříznivé povětrnostní podmínky, aby byli ohleduplní pro občany z hůře dostupných
lokalit a neblokovali zbytečně místa na parkování u obecního úřadu. Obec nemá
opravdu další možnosti vyhradit veřejné parkoviště. I když obec uvažovala
o vybudování odstavné plochy před domem č. p. 17, pro nesouhlas majitele přilehlé
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nemovitosti nebylo toto řešení realizováno. Kdyby obec chtěla zhotovit řádné
parkoviště v tomto prostoru, musela by zpracovat projektovou dokumentaci, požádat
o stavební povolení a získat vyjádření všech dotčených orgánů apod. Dle sdělení
projektanta, by se náklady na tuto stavbu pohybovaly mezi 200 - 400 tis. Kč.

Obec Nová Dědina zvítězila ve sběru elektroodpadu
Nezisková organizace ASEKOL vyhlásila vítěze v pěti kategoriích, každého z nich
odměnila šekem na 15 000 Kč. Nejlepším městem v celkovém sběru elektroodpadu
se stal Uherský Brod, kde každý obyvatel vytřídil 6,25 kg elektra. V kategorii obcí
zvítězila Nová Dědina, kde na jednoho občana připadá dokonce 6,3 kg spotřebičů.
Vizovice ovládly kategorii měst ve sběru drobného elektra s 1,25 kg na obyvatele,
z obcí byla nejlepší Zašová s 1,97 kg na obyvatele. Zvláštní kategorii nejlepší obce
s mobilním svozem vyhrály s přihlédnutím k poměru sběru celkového a drobného
elektroodpadu Rymice.
Upozorňujeme, že elektro-odpad odevzdávaný do sběrného dvora musí být
kompletní, aby jej společnosti zajištující zpětný odběr převzaly jako elektro-odpad,
v opačném případě se z odevzdaných nekompletních elektrospotřebičů stává běžný
komunální odpad.

Topná sezóna
Na základě žádosti občanů i vlastní zkušenosti chci upozornit občany, aby zvážili
pálení různých materiálů, které se k topení nehodí. Po obci se potom šíří zápach,
který je opravdu nepříjemný a zdraví škodlivý. Obec – jako orgán ochrany životního
prostředí má sice určité pravomoce k zamezení tohoto nešvaru, ale v praxi se nedají
téměř aplikovat, protože si nedokážu představit, aby někdo chodil dům od domu a
kontroloval, kdo čím topí. Takže je jenom na nás, jak se budeme chovat k životnímu
prostředí, ve kterém sami žijeme.

Slovo na závěr
Vážení občané,
blíží se nejkrásnější svátky roku, a proto mi dovolte, abych Vám všem popřál, krásné
a spokojené prožití vánočních svátků, poděkoval Všem, kteří dobrovolně pomohli ať
už radou, či rukou přiloženou k dílu při různých příležitostech, které se v naší obci
letos konaly.
Přeji Vám všem do nového roku hodně zdraví, rodinné pohody a osobní
spokojenosti.
Příspěvky: Roman Polášek

Kultura
Pozvánka na divadelní představení
V sobotu dne 9. února roku 2013 v 18:30 hodin se v místní sokolovně v Nové Dědině
uskuteční divadelní představení „Ženitba“. Divadelní komedii od Nikolaje Vasiljeviče
Gogola nám zahraje Divadlo „TYJÁTR“ Otrokovice. Přijďte shlédnout komedii
o dlouho připravovaných námluvách i o strachu dostat se jednou provždy do
chomoutu. V režii Radka Chmely se přestaví v hlavní roli Miroslav Valentík.
Všichni jste srdečně zváni.
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Plánované akce
5. ledna 2013 - valná hromada, pořádá SDH Nová Dědina
2. února 2013 - dětský karneval, pořádá OÚ a TJ Nová Dědina, nohejbalový oddíl
9. února 2013 - ostatky, pořádá SDH Nová Dědina
9. února 2013 - divadelní představení „Ženitba“, pořádá OÚ
16. března 2013 - zábava, pořádá SDH Nová Dědina
30. dubna 2013 - stavění máje, pořádá SDH Nová Dědina
15. května 2013 - mladí hasiči - útoky, pořádá SDH Nová Dědina
31. května 2013 - kácení máje, pořádá SDH Nová Dědina
20. července 2013 – Podhostýnská hasičská liga, pořádá SDH Nová Dědina
26. října 2013 - lampionový průvod, pořádá OÚ a rodiče dětí
16. listopadu 2013 - svatomartinské hody, pořádá TJ Nová Dědina, nohejb. oddíl
30. listopadu 2013 - uzlovačka, pořádá SDH Nová Dědina
7. prosince 2013 - Mikuláš, pořádá SDH Nová Dědina
23. prosince 2013 – živý betlém, pořádá SDH Nová Dědina
Bližší informace budou upřesněny

Svatomartinské hody

V sobotu 10. 11. 2012 uspořádala TJ Nová Dědina nohejbalový klub v místní
Sokolovně v celé republice již tradiční, ale u nás první Svatomartinské hody.
Pořadatelé sice nezajistili příjezd Martina na bílém koni, zato připravili pečená husí
stehna se zelím a knedlíkem, vše domácí výroby a svatomartinské víno. K tanci
i poslechu hrála živá hudba tradiční dechovku a k radosti mladší generace i rockové
rytmy. Místo tomboly si mohli hosté odnést pečenou husu a to za nejlepší taneční
pár, které byly hned dva. Další dražili bažanty, které daroval pan Miloš Trvaj. Zábava
byla ukončena v pozdních nočních hostinách a tak věříme, že se všem líbila a že
pokud bude chuť a vůle ji zopakovat v příštím roce najdou se spokojení hosté.
Příspěvek: Leoš Chocholatý
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Pečení a zdobení perníčků
Před příchodem Vánoc se tradičně doma
peče cukroví a k tomu patří také zdobení
perníčků. Proto byla v sobotu 1. prosince
v místní knihovně zřízena dílnička, kde děti
vykrajovaly z připraveného těsta perníčky,
které se v přenosné troubě upekly přímo
v knihovně. Poté si děti nachystaly pytlíčky
a zdobily vlastní výtvory dle dětské fantazie
a dovednosti. V celé knihovně to krásně
vonělo a děti si tuto „sladkou“ činnost velmi
užívaly. Ti, kteří měli nazdobeno, mohli vyrábět vánoční ozdoby z korálků. Vyrobené
originální ozdoby děti navěšely na stromeček a při tom si povídali o tom, jak doma
zdobí stromeček, co si přejí od Ježíška a jak se těší na Vánoční prázdniny.
Vyzdobený stromeček si může každý prohlédnout na obecním úřadě. Před tím, než
děti odešly domů, si rozdělily nazdobené perníčky. Odcházeli s přáním, „aby už ty
Vánoce byly, a aby dostaly dárky, co si přejí“. My jim přejme hodně zdraví, lásky,
chápavé rodiče, úspěchy ve škole, spoustu opravdových kamarádů a sami přispějme
pochopením druhých lidí a láskou.
Příspěvek: Zdeňka Bednaříková

Lampionový průvod
Na podzimní prázdniny jsme dětem připravili tradiční lampionový průvod. I nyní byl
sraz účastníků s domácky vyrobenými i koupenými lampiony u hřbitova, kde jsme
poctivě čekali, až se trochu setmí. Starosta nám vypnul obecní osvětlení a pustil
hudbu, aby se nám dobře svítilo, a aby nám bylo vesele do kroku. Dlouhý průvod se
sice místy trhal, ale všichni jsme zvládli kolečko kolem naší obce a zakončili jsme
hromadnou fotkou u Sokolovny, kde děti měly přichystáno občerstvení – párek a čaj.
Poté mohly sledovat pásmo krátkých pohádek v tmavé Sokolovně. Dle velkého počtu
nejen dětí, ale i dospělých hodnotíme průvod velmi podařený a doufáme, že se stane
tradiční akcí v naší Nové Dědině.
Příspěvek: Jitka Polášková

Společenská kronika
Jubilanti: říjen – prosinec 2012
ŘÍJEN
Stuchlíková Anna
Hapalová Bohumila

5. října
24. října

50 let
60 let

PROSINEC
Stejskal Věroslav
Melichárková Jarmila
Nehoda Lubomír

1. prosince
15. prosince
27. prosince

50 let
60 let
50 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
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Vítání občánků do života
Dne 9. prosince 2012 se v naší obci uskutečnilo v pořadí již druhé vítání nových
občánků do života. Tentokrát jsme slavnostně přivítali tyto děti:
Denisu Tkadlecovou, nar. 15.6.2012 rodičům Simoně Gojšové a Milanu Tkadlecovi
Matyáše Zapletala, nar. 9.10.2012 rodičům Terezii a Pavlu Zapletalovým
Vojtěcha Kubíčka, nar. 18.10.2012 rodičům Marceli a Kamilu Kubíčkovým

Starosta obce p. Roman Polášek přivítal všechny děti a popřál jim do života hodně
zdraví a štěstí, a ať svým rodičům dělají jen samou radost. Zúčastnily se také děti ze
Základní školy, které svým vystoupením umocnily atmosféru vítání občánků.
Celá akce se nyní uskutečnila v nově zrekonstruované Mateřské školce, za hojné
účasti všech babiček, dědečků i ostatního příbuzenstva dětí.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Pohledy odjinud
O krajských a senátních volbách bylo už napsáno hodně, přesto mě nedalo se k nim
ještě vrátit a podívat se na ně ještě z jiného úhlu. Zarazil mě tak obrovský úspěch
komunistů. Přiznejte si i vy, kdo jste je volili, kdo z vás četl jejich volební program. Ne
jejich letáky, ale celý volební program. Troufám si říct, že jen mizivé procento, ale
spíš nikdo. A vzhledem k jejich volebnímu výsledku a účasti v krajských radách to
udělám ve zkratce za vás. První bomba – „Práce pro všechny za spravedlivou mzdu,
kde min. mzda je 14000,- Kč.“ Kdo si dovede představit, že uklizečka bude brát tyto
peníze, já ne. Všem ostatním nezaměstnaným zaplatí práci v obcích a městech.
Druhá bomba – „Státní prospěchové stipendium do 1,5 průměru známek bude 5000,Kč měsíčně.“ Další – „Zvýšit platy lékařům a zdravotnímu personálu.“ A teď úplná
pecka – „Snížit sazbu DPH na základní potřeby na 5% a na potraviny na 0%.“ Do
vědy a výzkumu dávat ročně až 110 mld Kč. Nájemné může činit max 45,- Kč/m2.
Nebudu Vás dál zatěžovat dalšími výčty kroků, jistě líbivých. Je možno si jejich
program přečíst na jejich stránkách. A tak jsem si říkal, jako snad mnoho jiných lidí,
ty budu volit! Pak jsem si vzal kalkulačku a začal počítat, kolik to všechno bude stát
navíc. Došel jsem k hrubému číslu 800 mld. Kč za rok. Ty někde musíme vzít. Že by
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půjčka? A pak jsem si přečetl ještě jednu větu a má ruka s jejich volebním lístkem mi
zdřevěněla. Ta věta zněla: „Vytvářet podnikové rady zaměstnanců, zpracovat postup
přebírání vlastnictví podniků zaměstnanci…“ Teď už vím, kde vezmou peníze a proč
je nikdy volit nebudu.
Příspěvek: Petr Redl

Sport
Fotbalový turnaj
V sobotu 15. září, se v naší obci uskutečnil již tradiční fotbalový turnaj o pohár
starosty obce pořádaný SDH Nová Dědina a obecním úřadem. Začátek turnaje byl
stanoven na desátou hodinu dopoledne. Je již zvykem, že se na této akci sejde
hodně fotbalových fanoušků, diváků, nadšenců, ale hlavně hráčů, kteří ať už jenom
chtějí strávit sobotní den u fotbalu, dobrého piva a klobásky, nebo spolu s kamarády
a rodinou zafandit svému týmu, či se s ostatními hráči pobavit hrou. Nejspíš za to
mohlo počasí, že se na trávníku sešly jen 4 mančafty a ani divácká kulisa nebyla
příliš velká, zato chuť hrát a dávat góly byla obrovská.
Jako první se utkaly celky FC AC, co by pořadatelský tým, proti loňskému vítězi
a letošnímu favoritovi turnaje FC Frodoproud. Ale zápas skončil dřív, než začal.
Během několika prvních minut domácí tým inkasoval branku a za chvíli na to druhou.
Po poločase zmařil snahu otočit ještě vývoj hry P. Uherec, když vstřelil do sítě
domácích 3. konečný gól. Druhý zápas mezi přespolními Halenkovicemi a FC
Balatonem pod vedením trenéra Leoše Chocholatého byl mnohem vyrovnanější.
V prvním poločase dal gól do svatyně Balatonu Jakub Kadlčík, ale pak se už
Halenkovice k ničemu nedostaly a remízu zařídil až ke konci druhé půle Marcel
Vojtášek svou rychlou orientací v soupeřově vápně. Třetí utkání opět přineslo další
prohru FC AC tentokrát s Halenkovicemi, ale za prohrávající tým se dokázal
střelecky prosadit Radek Škrabal, který po krásném centru trefil hlavou odkrytou
bránu. Následné 2 zápasy FC Balaton - FC Frodoproud a Halenkovice - FC
Frodoproud skončily pouze remízami a to 2:2 a 0:0. Poslední zápas sehrály FC
Balaton a FC AC, kdy hostující tým dostal od soupeře 4 góly a hattrickem si v tomto
zápase Marcel Vojtášek vystřílel i nejlepšího střelce turnaje.
Název týmu
1
2
3
4
Halenkovice
1
1:1
2:1
0:0
FC Balaton
2
1:1
3:0
2:2
FC – AC
3
1:2
0:3
0:3
FC Frodo proud
4
0:0
2:2
3:0
Složení týmů:
Halenkovice: Ondra Kadlčák, Jakub Kadlčák, Gašpárek
FC Balaton: Pavel Brázdil, Michal Šenovský, Marcel Vojtášek, Roman Ančinec,
Lukáš Brázdil, Petr Rédl, Rostislav Galatík, Jaroslav Štěpáník, Leoš Chocholatý
FC AC: Martin Láník, Tomáš Láník, Radek Škrabal, Michal Ševčík, Dominik Krejčíř,
Pavel Janíček
FC Frodoproud: Jaroslav Klimek, Jan Stejskal, Filip Daněk, Jan Balcárek, Pavel
Uherec, Radim Štěpáník
Příspěvek: Tomáš Láník
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Uzlovací soutěž Nová Dědina 1. 12. 2012
Ten kdo šel nebo projížděl 1. 12. kolem místní sokolovny, si určitě všiml mnoha
zaparkovaných hasičských aut. To proto, že se zde konala soutěž v uzlování
mladých hasičů, v pořadí již 4. ročník této soutěže na Nové Dědině. Letos se snad
díky dobrému termínu ale také účasti našich mladých hasičů na podobných
soutěžích po celém zlínském kraji sjelo rekordních 24 soutěžních týmů. Pro
závodníky byly jako vždy nachystány 2 závodní dráhy, každá s 5 uzly, které se
vázaly v pořadí: Lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na
proudnici. Ke každé dráze byli přiděleni 2 časoměřiči a jeden rozhodčí. Pro diváky
a ostatní soutěžící byl čas zobrazován naší elektronickou časomírou. Pro první
3 týmy byly přichystány poháry, každý člen navíc dostal i medaili a pro prvních
5 jednotlivců byly nachystány také poháry.
Jako první poměřily síly týmy mladších žáků, kterých se sjelo 11, poté následovaly
týmy starších žáků. Nejlépe se v obou kategoriích dařilo týmům z SDH Malenovice,
které obsadily obě dvě první místa v těchto kategoriích a potvrdily tak roli favorita.
Naše 2 týmy starších žáků si ale také nevedly špatně a obsadily konečné 2. a 5.
místo z celkových 13 týmů.
Pořadí družstev na prvních třech místech:
Umístění
SDH mladší
1.
Malenovice A
2.
Bílany
3.
Vrbka

SDH starší
Malenovice
Nová Dědina A
Bohuslavice u Zlína

V kategorii jednotlivců se do boje s lany pustilo celkem 71 mladších a 65 starších
žáků. Celková výsledková listina je vyvěšena na nástěnce u obecního úřadu, takže
uvedu jen umístění domácích hasičů a hasiček.
Starší žáci:
Ondřej Přikryl – 5. místo (21,49s)
Lukáš Brázdil – 8. místo (24,99s)
Krejčíř Patrik – 10. místo (26,49s)
Zlámal Marek – 22. místo (35,5s)
Bartůsek David – 28. místo (38,42s)
Gazdoš Jakub – 31. místo (39,52s)
Přikrylová Michaela – 36. místo (43,06s)
Kořínek Šimon – 42. místo (46,42s)
Vlačková Vendula – 53. místo (56,61s)
Mladší žáci:
Radim Přikryl – 19. místo (49,4s)
V kategorii vedoucích si první místo vyuzloval Matěj Beníček z Malenovic.
Soutěž se vydařila nad naše očekávání a příští rok bude opět ve stejném termínu
a doufejme, že ve stejném zastoupení soutěžících. Děkujeme všem, co se podíleli na
pořádání soutěže i všem našim závodníkům za reprezentaci.
Příspěvek: Martin Láník
Evidenční číslo: MK ČR E 17514, vydává: Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21.
Vychází čtvrtletně 150 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá: Roman Polášek,
starosta obce; odpovědný redaktor: Petr Krč, Pavel Dubčák, telefon: 608 305 175, email: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20.2.2013.- 11 -

SDH Nová Dědina
zve všechny spoluobčany na

Živý Betlém
který se uskuteční v neděli 23.12. od 17:00
na fotbalovém hřišti

Teplé nápoje pro děti i dospělé zajištěny
Předem všem děkujeme a těšíme se na Vaši účast
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Vánoční zamyšlení - České vánoční tradice a zvyky
Stejně jako u většiny evropských národů i u národů jiných světadílů patří také
v České republice Vánoce mezi největší a nejoblíbenější svátky v roce. Český národ
si v průběhu staletí vytvořil tak osobitou podobu těchto svátků, že pojem „České
Vánoce“ má specifický kulturní význam. Zahrnuje bohatou tradici lidových obyčejů,
obřadů a s nimi spojených folklórních projevů.

ADVENT
Již nyní od počátku adventního období začínáme
pociťovat vánoční náladu, které začíná první ze čtyř
adventních nedělí před Štědrým dnem. Advent (latinsky
adventus) znamená doslova „příchod“. Je to doba
přísného půstu a zákazu bujarého veselí, tance
a zpěvu. Jak tento název napovídá, jedná se o období
ryze církevního původu. Bývalo však proloženo obchůzkami lidových masek – opět
se tu snoubí staré pohanské zvyky s církevním zákazem veselit se. Nesmělo se jíst
maso – bylo povoleno pouze rybí. Adventní půst končil s východem první hvězdy na
Štědrý den. Zvyk zapalovat postupně čtyři svíčky na adventním věnci je dnes
poměrně hojně rozšířen. Světlo svíček symbolizuje příchod Krista. Děti dostávají
čokoládový adventní kalendář, který jim usnadní čekání na Štědrý den.
Města i vesnice jsou v adventní době již slavnostně vyzdobena, výlohy obchodů se
třpytí vánoční výzdobou, a na mnoha místech jsou již vztyčeny vánoční stromy jako
hlavní symboly nadcházejících svátků. Největší vánoční stromy bývají v Praze
tradičně na Staroměstském náměstí a na Pražském hradě, kde se po celé adventní
a vánoční období zpívají koledy a lidové písně. Pod stromy jsou obvykle umístěny
pokladničky, kam lidé mohou přispívat na dobročinné účely. V historických částech
měst probíhají vánoční trhy, kde je možné nakoupit typické vánoční zboží – ozdoby
na stromeček – slaměné, dřevené, skleněné, perníkové a jiné, svíčky, prskavky,
betlémy, adventní věnce, keramiku, vánoční přání, hračky, sladkosti, jmelí,
čokoládové kolekce, vizovické pečivo apod. Je zde možné spatřit i ukázky výroby
tradičních lidových řemesel – kováře, skláře, rytce, výrobce ozdob.

ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK - vánoční tradice a zvyky
U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se zdravím
jednotlivých členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje
jablko. Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný
bude celý příští rok zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic dobrého. Po večeři se
nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra vypadají jako pěticípá hvězda,
sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy, pak
někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře.

POUŠTĚNÍ OŘECHOVÝCH LODIČEK - vánoční tradice a zvyky
Tento zvyk ocení spíše mladší děti. Je to tajemný, ale především krásný zvyk a také
ukrácení chvíle při čekání na Ježíška. Do půlek vlašských ořechů nakapeme vosk
a připevníme tak do nich malou svíčku. Každý z rodiny dostane jednu
takovouto lodičku, kterou následně pouštíme v kbelíku nebo umyvadle.
Pokud naše lodička zůstává u břehu, říká se, že nás v příštím roce nečeká
žádná výraznější změna. Pokud lodička pluje bok po boku s jinou, čeká
nás údajně tolerance, láska od toho druhého nebo někdo nový v životě.
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Pokud pluje lodička spolu s ostatními, symbolizuje to vzájemnou úctu a semknutost.
Když se loďka potopí, nevěstí to nic dobrého.

JMELÍ - vánoční tradice a zvyky
Zatímco zdobení vánočního stromku je vánoční tradice relativně mladá, zvyk
rozvěšovat o Vánocích jmelí má kořeny mnohem starší. Už keltští druidové mu
přičítali léčivé a kouzelné vlastnosti. A v dalších obdobích pak bylo považováno za
rostlinu pomáhající proti bleskům, nemoci a čarodějné moci. Jmelí platí také za
rostlinu lásky. Políbíte-li se s milovanou osobou pod jmelím, přinese to vaší lásce
štěstí a plodnost.

VÁNOČNÍ BETLÉM - vánoční tradice a zvyky
Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba betlémů a jesliček. První jesle
údajně posvětil při vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda
říká, že jesličky poprvé vytvořil o Vánocích v roce 1223 svatý František
z Assisi.

VÁNOČNÍ ZVYKY PRO NEZADANÉ DÍVKY - vánoční tradice a zvyky
Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se ozvala slepice, dívka zůstala
i v novém roce svobodná. Ale když se ukázal kohout, čekala ji svatba. Ty, kterým
nevyšel pokus s kurníkem, mohly hodit doma v pokoji střevíc za hlavu - když byl po
dopadu obrácený patou ke dveřím, zůstaly příští rok doma. Když se ale obrátil
špičkou ke dveřím, značilo to, že se provdají a odejdou. Nezadané dívky zase
chodily třást bezem a v domě, u kterého začal jako první štěkat pes, bydlel jejich
nastávající.

BETLÉMSKÁ HVĚZDA - vánoční tradice a zvyky
Podle Bible se na nebi v době narození Ježíše objevila velká hvězda. Taková,
jaká je vidět v každém betlému. Dnes už každý ví, že hvězda s chvostem není
pravou hvězdou, ale kometou. Podle astronomů se však v době narození
Krista žádná kometa na nebi neobjevila. Dokonce slavná Halleyova kometa
prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. - objevila se tedy
buď příliš brzo, nebo příliš pozdě. Hvězda s chvostem se stala tradicí, až v 15.
až 16. století díky proslulému italskému malíři. V roce 1304 maloval Giotto di
Bondone fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním
pozorováním návratu Halleyovy komety a malba se tak stala vzorem pro mnoho
dalších. Tím je vysvětlena hvězda s chvostem nad Betlémem, ale opravdová
Betlémská popsaná v Bibli byla vysvětlena až německým astronomem Johannesem
Keplerem. Ten 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení)
planet Jupiteru a Saturnu a spočítal, že k takovému sblížení došlo v roce 7 před n.l.
podle tohoto objevu se tedy Kristus narodil již před naším letopočtem. Tuto
skutečnost se podařilo dokázat až v minulém století, kdy bylo zjištěno, že při tvorbě
nového kalendáře podle narození Krista bylo uděláno několik chyb a tak je současný
kalendář od správného data narození Krista posunutý. Betlémská hvězda, která
přivedla tři mudrce do Betléma je tedy sblížení planet Jupiteru a Saturnu.
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CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A CO SMŮLU? - vánoční tradice a zvyky
Co přináší smůlu?
Před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily Štědrý den se
nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal Štědrý den se nesmí prát, přináší to
smůlu a neštěstí do domu Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní,
jinak by to mohlo znamenat rozchod.

ZVYKY ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE - vánoční tradice a zvyky
Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. Ten, kdo vydrží, údajně uvidí
zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, jakmile vyjde první hvězda. Pod talíře
se na štědrovečerní večeři dávají kapří šupiny, které mají přinést všem po celý rok
dostatek peněz. Po dobu slavnostní večeře nesmí nikdo vstávat.
Jakou polévku máte na stole, než jdete rozbalit dárečky? Slyšel jsem již mnoho verzí,
od kroupové, rybí, čočkové, bramborové až po houbovou. Dnešní maminky vaří
pouze to, co dětem opravdu chutná. Jak tomu ale bylo dřív? Jaká polévka je ta pravá
štědrovečerní? Říká se, že právě rybí polévka byla tou nej. Hospodyně připravila
večeři z krup, čočky a rybí polévku. Také se pekl vánoční kuba.
Rodinka večer slavnostně zasedla k večeři, kterou zahájila modlitbou, vzpomínkou
na zemřelé a minulý rok. Hospodyně odebrala naběračku pro domácí zvířata, kosti
se dávaly na talíř, který se potom vynesl pod nedalekou jablůňku. U nás se ještě
zachoval zvyk vkládání rybích šupinek pod talířek, údajně nám mají šupinky přinést
penízky v následujícím roce. Kdyby to tak ale bylo, byli by kapři zřejmě již dávno
vyloveni. Také se u nás nezapomíná na zvyk, že nikdo nesmí od stolu odejít, jinak do
roka zemře. Jako první vstává hospodyně – maminka.

POVĚRY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE - vánoční tradice a zvyky
Podle vánoční tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů. Moc měla
plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné
a nebylo potlučené od krup. Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. Večeře se
začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.
Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích,
obsluhovala tedy děvčata. Trocha jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.
Když hospodyně připálí vánočky, bude o vánocích stonat. Kdo si pod štědrovečerním
stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv. Při
štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod
talířem peníze. Mladé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když
tajně sebere devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem. Večer před Štědrým
dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok
by vám měly dát pokoj blechy a štěnice :-) Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek
okoralého chleba, bude tě držet štěstí. Vypiješ-li víno, čekej do roka křtiny. Česnek
a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. Kdo nosí u sebe tři šupiny ze
štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje
rodinu před zlými duchy.
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Jak se slaví vánoce v jiných zemích?
SLOVENSKO také na Slovensku naděluje dárky Ježíšek. Ale k večeři mají místo
rybí polévky kapustnicu. Místo vánoček pečou maminky bábovky,
koláče s mákem nebo s ořechy a nesmí chybět oplatky s medem.
POLSKO
v Polsku se na Vánoce u stromečku schází celá rodina a nikdo nesmí
chybět. Večeře má 12 chodů, stejně jako je 12 měsíc a 12 apoštolů.
U stolu je celý večer připravené volné místo pro náhodného
příchozího.
NĚMECKO
v Německu přichází k dětem kromě Ježíška i vánoční duch jménem
Weihnachtsmann. Má rezavé vlasy i vousy, nosí plášť s kapucou
a cestuje na osedlaném divokém větru. Vánoční dobrotou je máslová
štola s rozinkami, mandlemi a kandovaným ovocem.
BELGIE
v Belgii Vánoce moc neslaví. Ale dárky nosí Saint Nicholas (svatý
Mikuláš). Večer 5. prosince děti nechávají venku látkové boty, které
jsou ráno plné hraček a laskomin. Figurky Mikuláše jsou až půl metru
vysoké.
ITÁLIE
v Itálii některé děti slaví Štědrý večer jako u nás, ale jiné dostávají
dárky až 6. ledna od čarodějnice La Befany. Ta hází dárky do domů
komínem. Podle legendy se dověděla o narození Ježíška pozdě a od
té doby se ho snaží najít a dárky mu předat.
ŠPANĚLSKO ve Španělsku přichází k dětem na Štědrý den Papa Noel (otec
Vánoc). Přináší však jen drobnosti. Hlavní dárky děti dostávají na Tři
krále do dřeváků. A aby čekání lépe uteklo, mají ve Španělsku 28.
prosince den plný taškařic, kdy vám může kdokoliv provést nějaký
žertík.
FRANCIE
francouzským dětem naděluje 25. prosince dárky stařík v bílém –
Pére Noël do vyčištěných botiček před krbem. Na stole je krocan
s kaštanovou nádivkou a dezert s divným názvem la buche de Noel –
vánoční poleno.
ANGLIE
v Anglii si děti na Štědrý večer dávají ke krbu punčochu, kterou v noci
naplní dárky Santa Claus. Jezdí na saních tažených sobím spřežením
a do domu se spouští komínem. Hlavním chodem je pečený krocan
s nádivkou. A samozřejmě pravý anglický švestkový pudink.
ŠVÉDSKO
ve Švédsku dárky dětem nosí Jultombe, červený skřítek s bílým
plnovousem. Když jsou dárečky na místě, upozorní děti klepáním.
FINSKO
ve Finsku dárky roznáší Velký Ukko, vousatý dědeček, kterému
pomáhají pidimužíci. Ti odnáší zlobivé děti do svého ledového
království. Na Štědrý den jí ve Finsku rýžovou kaši a pijí švestkový
džus.
NORSKO
v Norsku nosí dárky skřítek Nisse. Je to trpaslík, který roznáší dárky
za trest, protože odmítl věnovat Ježíškovi na peřinku jediný chlup.
Norský vánoční stromeček je velice zvláštní. Odshora až dolů je
ozdoben řetězen malých vánočních vlaječek.
DÁNSKO
v Dánsku rozdává dárky Julemanden a balí je alespoň do dvaceti
vrstev vánočního papíru a krabic. Žije v Grónsku a jednou za rok se
zajede do Dánska poptat, jestli tam jsou hodné děti. K štědrovečerní
večeři patří jako dezert rýžový nákyp se zapečenou mandlí.
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