OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2013

Úvod
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám čtvrté a poslední číslo Obecního zpravodaje
v letošním roce. Nastávají nejkrásnější svátky v roce, svátky pohody, klidu a setkání
s rodinami a blízkými. Přeji Vám, abyste nastávající poslední dny tohoto roku prožili
v pohodě a lásce. Dětem přeji hodně dárků a splněných přání, všem ostatním
spoluobčanům zdraví, pohodu a osobní spokojenost do nového roku.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ listopad 2013
OZ schválilo přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 2.000.000,-Kč, zajištěného
rozpočtovými příjmy obce. Úvěr je zřízen z důvodu překlenutí financování obnovy
místního hřbitova do doby proplacení přislíbené dotace, protože obec nedisponuje
takovými prostředky, aby uhradila náklady na rekonstrukci.
OZ pověřilo starostu obce k projednání návrhů změn jízdních řádů autobusových
spojů v návaznosti na požadavek Zlínského kraje na zvýšení příspěvku na dopravní
obslužnost.
OZ schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2014 a návrh na vyřazení opotřebeného
a nefunkčního majetku obce.

Zasedání OZ prosinec 2013
OZ po projednání schválilo rozpočet pro rok 2014 – příjmy ve výši 5.190.900,- Kč
a výdajů ve stejné výši. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období 2015 - 2016.
Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu s MAS Hříběcí hory o poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 10.700,- Kč. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta
na zajištění předfinancování projektu Získávání dovedností pro zlepšení činnosti
Místní akční skupiny Hříběcí hory.
Obecní zastupitelstvo schválilo stočné pro rok 2014. Cena stočného je 1,43 Kč/m3,
tak jako v letošním roce.
V diskuzi se zastupitelé zabývali možnostmi opět nasvítit strom na hřbitově, jak
bývalo v naší obci zvykem. Staré osvětlení už ovšem dosloužilo a pořízení nového by
bylo velmi nákladné.
Po propočtech by se cena profesionálního osvětlení mohla vyšplhat až na sto tisíc
korun. Nicméně tato otázka zůstává otevřená, a jestli to bude v zájmu občanů, může
se tím ZO opět zabývat.

Bilancování
V tomto roce byla provedena celková rekonstrukce sklepa Sokolovny včetně
částečného vybavení novým nábytkem.
Místní hřbitov byl celkově zrekonstruován včetně zvonu, márnice a mramorového
kříže.
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Uskutečnila se částečná oprava místních komunikací a oprava střechy obecního
úřadu.
Na náklady VaK byla provedena celková rekonstrukce vodovodního řadu v místní
části Mrlín.
Byla podána další žádost o dotaci na zateplení Mateřské školy.

Údržba místních komunikací v zimě
Každoročně nastává doba, kdy bude potřeba odklízet sníh z místních komunikací.
Proto upozorňujeme občany, aby v době nepříznivých sněhových podmínek
neparkovali na místních (obecních) komunikacích, protože tím znemožňují kvalitní
odklízení sněhu.

Rekonstrukce místního hřbitova
Na konci minulého měsíce byla ukončena rekonstrukce hřbitova a sakrálních
památek. Byla podána žádost o proplacení dotace a čekáme na závěrečnou kontrolu
ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Dle přiznané výše dotace bude zaplacen úvěr u České spořitelny a.s.
Pevně věřím, že rekonstrukce pozvedla úroveň hřbitova, který je naší vizitkou a to
nejen pro místní občany, ale také návštěvníky, kteří přijdou uctít památku svých
blízkých anebo kolem něj jen tak projíždí.

Nové webové stránky obce
V nejbližších dnech budou spuštěny nové webové stránky obce Nová Dědina. Chtěl
bych vás požádat o shovívavost v tom, že některé informace a aktualizace mohou
být vkládány se zpožděním a to z důvodu, našeho postupného zapracování
a zaškolování do nového redakčního systému. Tento systému je naprosto jiný než
ten stávající, proto je nutné zaškolení uživatelů obsluhy systému. Pevně věříme, že
si nové webové stránky brzy oblíbíte a budete je i nadále využívat.

Poděkování
Děkuji p. Petrovi Redlovi za zakoupení a ve spolupráci s panem Martinem Kytlicou
za montáž laviček u dřevěného kříže. Lavečky byly zakoupeny z vlastních prostředků
p. Redla.
Děkuji členům TJ Nová Dědina, nohejbalovému klubu za výrobu a montáž hracího
prvku na fotbalovém hřišti. Členové klubu zakoupili ze svých prostředků veškerý
materiál a provedli vlastními silami ve volném čase montáž tohoto prvku. Kvůli
nastávajícím zimním měsícům bude hřiště dokončeno na jaře. V dnešní době je
úctyhodné, že jsou lidé, kteří jsou ochotni věnovat vlastní prostředky pro zvelebení
obce.
Děkuji SDH Nová Dědina za uspořádání pohádkového lesa pro děti, Mikulášskou
nadílku a neméně také za reprezentaci obce v požárním sportu a práci s dětmi
a mládeží.
Děkuji všem těm, kteří se zasloužili o chod a zvelebení naší obce a to ať již členům
OZ, pracovníkům obce a všem ostatním spoluobčanům.
Příspěvky: Roman Polášek
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Kultura
Divadelní představení
V adventním předvánočním čase, přesněji v sobotu dne 14. prosince, nám jeden
z dlouhých podzimních večerů přijeli zpestřit členové otrokovického divadla
„TYJÁTR“. Komedii světového dramatika Marca Camolleti „Anna, poklad rodiny“ jsme
měli možnost shlédnout pod režijním vedením p. Radka Chmely. Všichni účinkující
byli za svůj výborný herecký výkon odměněni velkým potleskem.

Na další divadelní představení se můžeme opět těšit na jaře roku 2014. Tentokrát to
bude klasická pohádka na motivy Boženy Němcové "Princezna se zlatou hvězdou na
čele". V tomto pohádkovém příběhu bude k vidění spousta herců i tanečníků, a také
hodně různých efektů. Pohádka se bude hrát v místní Sokolovně v sobotu dne
8. března 2014. O přesném čase budete dopředu informováni.
Tímto Vás všechny srdečně zveme.

Společenská kronika
Jubilanti: říjen – prosinec 2013
ŘÍJEN
Švec Vlastimil
Švecová Jiřina

16. října
22. října

75 let
94 let

2. prosince
4. prosince
26. prosince

50 let
60 let
60 let

LISTOPAD
----------------------------PROSINEC
Marčíková Pavla
Kubíček Karel
Brázdilová Jiřina

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvky: Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Už se zase těšíme na Ježíška!
Aby nám to lépe uteklo, pustili jsme se ve školce do vánočního vyrábění. Jedno
úterní odpoledne jsme společně s maminkami vyráběli vánoční dekorace
a potřebovali jsme k tomu, můžete se divit, pytel sena. Však nám ještě zbylo a až
napadne sníh, víme, kam ho odneseme. Přece zvířátkům do krmelce v lese. Pak
nastal ten den, co jsme se ho všichni báli. Přišel Mikuláš, čert a anděl. Hlásky se
nám třásly, nohy nechtěly poslouchat, ale Mikuláš byl hodný - čerta na nás nepustil,
protože u nás ve školce jsou samé hodné děti. Potom jsme si do školky, jako správní
kuchaři přinesli zástěry a pekli a zdobili. Ptáte se co? No přece perníčky. Však taky
voněla celá školka. Za odměnu k nám přijelo maňáskové divadlo s Vánoční
pohádkou. Dnes jsme ještě nazdobili vánoční stromeček. Ještě nám chybí ten pravý
vánoční řetěz a už to bude skoro všechno. Ještě pár překvapení z našeho
adventního kalendáře a v pátek po besídce honem domů. Nastane to sladké domácí
těšeníčko na Ježíška. Tak nashledanou v novém roce. A Vám taky pěkného Ježíška.

Příspěvek: Děti a zaměstnanci mateřské školy
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Lampionový průvod
Den před podzimními prázdninami se sešly děti se svými rodinnými příslušníky
a „vyrazily“ na již v pořadí čtvrtý lampiónový průvod. Účastníci měli sraz u hřbitova
a čekali na setmění, které pořád nechtělo přijít. Jakmile se trochu zešeřilo, rozsvítily
děti svá „světélka“ a vyrazily na průvod napříč celou vesnicí. Pan starosta vypnul
veřejné osvětlení, takže vesnice se ponořila do tmy, kterou osvětlovaly pouze
lampiony. Průvod byl tradičně ukončen v místní Sokolovně, kde po společném fotu
čekalo na děti malé občerstvení. Komu se ještě nechtělo domů, mohl se zúčastnit
soutěží a poté si i zatancovat.

Svatomartinské hodování
Na sobotní podvečer 16. 11. 2013 uspořádal nohejbalový klub TJ Nová Dědina
v místní Sokolovně již druhé Svatomartinské hody. I letos si dali pořadatelé práci
s pečením husích stehen, a vařením zelí a můžu říct, že se to opět velmi povedlo.
K pití bylo přichystáno výborné svatomartinské víno bílé i červené. K tanci hrála živá
hudba - skupina Vega a to nejen dechovku, ale k radosti mladší generace
i modernější rytmy. Byla nachystána také žertovná tombola, pro zpestření večera.
Došlo i na dražbu dvou bažantů, které i tento rok věnovat pan Miloš Trvaj. Zábava
byla i tento rok ukončena v brzkých ranních hodinách a proto si dovolujeme věřit, že
se akce vydařila a že pokud bude chuť a vůle ji zopakovat v příštím roce najdou se
nejen spokojení hosté, ale i nadšenci z řad organizátorů.

Příspěvky: Jitka Polášková
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Kde se Vánoce vzaly?
Křesťané zavedli svátek – Adventus Domini neboli Příchod Páně. Poprvé ho slavili
v roce 354.

Betlémy
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi v italské
Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla
i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši.

Vánoční jmelí
Jmelí patří vedle stromečku také k vánocům. Této věčně zelené rostliny si povšimli
již naši předkové. Připadala jim tajemná – vzdyť roste vysoko v korunách stromů
a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci. A protože
bylo tajemné, mělo i kouzelné účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm
a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům.
Moderní věda potvrdila léčivé účinky jmelí. Obsahuje látky snižující krevní tlak
a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj získávají tyto látky k výrobě léčiv proti
arterioskleróze.
Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém
zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje
dobrem všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím
obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.

Stromek
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj vznik
opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6. století, narodil se v Irsku,
ale misionářská činnost ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatele
Burgundska byly pohané a proto Komumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista,
ozdobil zapálenými pochodněmi do tvaru kříže v ten slavný den starobylý jehličňan,
který domorodci uctívali o zimním slunovratu jako svoji modlu. Zář ohně přilákal
zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o narození malého Ježíška v dalekém
městě Betlémě, chlévu s oslíkem a volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii.

Advent
Je dobou očekávání – původně očekávání příchodu Spasitele na svět, z latinského
„advent“, které znamená „příchod“.
Počátek adventu, trvajícího 22 až 28 dní může připadnout na jakoukoliv neděli mezi
27. listopadem a 3. prosincem.

Adventní věnec
Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus.
Kruhový tvar věnci vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček
připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Poněvadž
adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na
adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí.
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Svatá Barbora
Narodila se počátkem 3. století v maloasijské Nikomedii v rodině bohatého kupce,
zavilého nepřítele křesťanů. Aby dceru uchránil před světskými svody, nechal
u svého domu vystavět luxusně zařízenou věž, v níž dceru uzavřel. Mezi sloužícími
však pracoval tajný křesťan, který sv. Barboru obrátil na víru. Rozzuřený otec jednou
uchopil meč a chtěl jí na místě zabít, ale dívce se podařilo uprchnout do nedalekých
hor. Otec jí však vypátral, odvedl domů a snažil se donutit jí zříci se křesťanství. Když
neuspěl, odevzdal ji soudci. Ten ji dal mučit a na potupu ji nechal uříznout prsy.
Nakonec sv. Barboře setnul hlavu mečem sám otec (snad roku 237). „Barborky“ se
říkalo a říká třešňovým větvičkách, které řežeme 4. prosince a necháváme v teple do
vánoc vykvést. Také s těmito rozkvetlými větvičkami byl spojen další zvyk: dívky je
nosívaly na půlnoční mši za pasem – když mládenec před kostelem větvičku uzmul
a dal si ji za klobouk, učinil tím její majitelce milostné vyznání. Proto pozor: darujete-li
barborku, nemusí to být vždycky pochopeno jen zcela nezávazně!

Pranostiky
Přijde-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.

4.12.
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (Musí se hodně topit)
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruší střez nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

5.12.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tří měsíce z řeky.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

13.12.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.
(12 dní - 12 měsíců)
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.

24.12.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
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25.12.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Na Boží narození o komáří zívnutí.
Na Boží narození o bleší převalení
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

Vánoce:
Lepší vánoce třeskuté, nežli tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.

advent:
Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.

26.12.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

28.12.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí. Je-li mlha v údolích, bude
kobzolí dost.
Prší-li na Mláďátka, budou dětí mříti.

31.12.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.

1.1.
Jan na Nový rok, tak po celý rok. Na Nový rok o slepičí krok. Když je na Nový rok
hezky, bude tak i o žních.

Tři králové
Na Tři krále mrzne stále. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude
úrodno. Je-li na tři krále jasno, zdaří se pšenice. Na Tři krále o krok dále.
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