OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2018

Příjemné prožití léta i nadcházejících dovolenkových dní
Vám všem přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina

Úvod
Vážení spoluobčané,
před námi jsou prázdniny a pro většinu z nás doba dovolených. Proto Vám všem
přeji krásné léto, klidnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny. A i když si přes léto
každý přeje nádherné teplé počasí, je potřeba i deště a to vydatného. Ostatně – voda
je i téma našeho zpravodaje, jak se dočtete níže ze zprávy o činnosti obecního
zastupitelstva. Než tedy začnou prázdniny naplno, přinášíme Vám další číslo
Obecního zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme zprávy o dění v naší obci i další
zajímavosti.
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ červen
Na červnovém zasedání OZ schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
a závěrečný účet obce Nová Dědina za účetní období rok 2017 bez výhrad.
OZ také schválilo záměr prodeje a směny pozemků dle nového geometrického plánu
v lokalitě Díly. Směna a prodej pozemků řeší úpravu a narovnání hranic pozemků dle
zaužívaného stavu v této části.
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018, které upravuje rozpočet na zakoupení
materiálu pro vybudování zpevněné plochy před „vagonem“ na hasičském hřišti ve
výši 45.000,- Kč a další přesuny položek v rámci již schváleného rozpočtu.
ZO pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy na opravu sukovitého kříže se
zhotovitelem p. Vlčkem, na základě nejvýhodnější nabídky.
Starosta informoval přítomné o ukončení pronájmu nebytových prostor prodejny
potravin a hospody a to k 31. 7. 2018. K celé záležitosti je nutné poznamenat, že
ačkoliv se objevovaly názory, okamžitě vypovědět smlouvu (v případě hospody),
a vzít někoho jiného, obec nejprve musí řádně vypovědět smlouvy, poté schválit
záměr pronájmu nebytových prostor. Teprve potom může na základě předložených
nabídek uzavřít smlouvy s novým nájemcem.
Musíme si uvědomit, že obec není soukromá firma, a že některá rozhodnutí se
mohou pro někoho zdát zdlouhavá a složitá. Obec ale musí dodržovat zákon
o obcích, protože jinak by byla veškerá jednání a případné uzavírání smluv právně
neplatné.

Voda
Používáme ji denně. K pití, k vaření, praní, osobní hygieně, splachování.
Automaticky počítáme s tím, že stačí otočit kohoutkem a máme jí, co hrdlo ráčí. Nad
jejím nedostatkem nebo potřebou šetřit tak mnohdy zauvažujeme jen 22. března, na
nějž připadá mezinárodní den vody.
O co tedy jde? Obec obdržela žádost od obyvatel a chalupářů o zavedení vodovodu
do místní části Podkoryta. V místní části Podkoryta se nachází dvě studny umístěné
na soukromých pozemcích, ze kterých jsou zásobováni pitnou vodou všichni občané
této lokality. Jak je zmíněno i v kronikách obce, tyto studny zbudovali tamější
obyvatelé na své náklady, někdy v třicátých až čtyřicátých letech minulého století.
Obec tehdy nechala na své náklady zbudovat rozvody do okolních domů a byl
sepsán protokol, který následné užívání vody upravoval. Protokol se ovšem zatím
nenašel a neví se, kde se vůbec nachází a jestli má ještě v dnešní době nějakou
právní váhu. V roce 1996 nechala obec vyměnit rozvody vody nákladem 36.000,- Kč
a nějakým záhadným způsobem vybírala společnost VaK Kroměříž od občanů
Podkoryt vodné. Tuto skutečnost ovšem VaK Kroměříž nedokázal zatím vysvětlit, na
základě čeho vybíral vodné, poněvadž se nenašla žádná smlouva, která by tento
stav upravovala.
Na jaře letošního roku prasklo čerpadlo v jedné nemovitosti, díky čemuž byla
vyčerpána celá studna a obyvatelé Podkoryt zůstali bez vody. Majitelka pozemku, na
kterém se nachází studna, po této události napsala všem uživatelům studny dopis,
ve kterém je upozornila na šetření vodou a následně sdělila, že pokud nebudou
vodou šetřit, tak je omezí v dodávkách nebo studnu uzavře.
Z těchto důvodů požádali občané Podkoryt obec o součinnost, aby se pokusila
napravit tento jistě nepříjemný stav s majitelkou pozemku, na kterém se studna
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nachází. Dále požádali obec, aby dohledala historické dokumenty o studnách. Mají
zájem na své náklady studnu vyčistit, podílet se údržbě a opravách a navrátit stav,
který trval předtím, než došlo k této události. Je potřeba ovšem zdůraznit, že
provozování vodovodu a jeho legalizace, je podstatně složitější a OZ ani nepřijalo
žádné usnesení k tomuto problému.
Výstavba nového vodovodu byla předběžně vyčíslena na dva a půl milionu korun.
Obec ovšem momentálně s takovou částkou v rozpočtu nepočítá a výstavba
vodovodu v této lokalitě, není ani zahrnuta v rozvojovém plánu obce.
K celé problematice se vedla obšírná diskuze, kde občané a zastupitelé sdělovali své
názory na vzniklou situaci. Ovšem skutečnost je opravdu velmi složitá a okamžité
řešení se nedá předpokládat. Je to spíš záležitost, kterou by se mělo zabývat nové
zastupitelstvo obce.
Další bouřlivá diskuze se vedla nad nabídkou soukromého subjektu o odkoupení
stavebních pozemků na Kostelíku, který nabídl vybudování inženýrských sítí
a realizaci vodovodu až po Podkoryta. Jeho zájmem je postavit 2 až 3 rodinné domy
(plánováno pět dle projektu), s větší zahradou, v jednom z nich zřídit případně
provozovnu rehabilitace, ale má zájem výhradně o celý soubor obecních pozemků.
Jak již bylo zmíněno, nad touto nabídkou se strhla bouřlivá diskuze, padala různá
obvinění, na které ať si občané, kteří byli na zasedání, udělají úsudek sami. Problém
je taky v tom, že obec nechala zpracovat projekt na zasíťování pozemků v této
lokalitě. Bohužel projektant měl dodat opravený projekt do konce února a do
dnešního dne, přes několikeré výzvy, projekt neodevzdal. Obec tedy zahájila právní
řízení o ukončení smlouvy a případnou náhradu škody. Sehnat ovšem okamžitě
nového projektanta je v dnešní době téměř nemožné.

Dopravní zrcadlo
V minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o situaci umístění dopravního
zrcadla na křižovatce z výjezdu z lokality Drahy – Podkoryta. Zažádali jsme odbor
občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, Městského
úřadu Kroměříž, k vyjádření, ve spolupráci se společností NVB LINE s.r.o. Tato
žádost byla oddělením dopravy zamítnuta. Oddělení dopravy povolilo na základě
vyjádření Policie ČR umístění dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě!
Roman Polášek, starosta obce

Kultura
Noc s Andersenem
V pátek 23. 3. jsme se sešli v místní knihovně na Obecním úřadě, abychom s dětmi
prožili večer plný her, soutěží, čtení. Po přivítání jsme si představili Hanse Christiana
Andersena. Poté nám děti povídaly, jakou knížku nebo pohádkovou postavu mají
nejraději. Později si děti vyrobily masky pejska a kočičky, jelikož si letošní rok
připomínáme 90. výročí knihy "Povídání o pejskovi a kočičce". Následovalo učení se
písniček "Není nutno" a "Dělání". Společně jsme poslouchali audio pohádku Malou
mořskou vílu a u toho děti vykreslovaly omalovánky. Kromě toho si také napsaly
svou vlastní knihu doplněnou obrázky. Závěrem večera plného různých soutěží jsme
společnými silami vyrobili i dort. Večer byl dlouhý, děti usínaly kolem půlnoci
(samozřejmě opět u pohádek). Všichni krásně spinkali celou noc jako broučci. Ráno
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po snídani se dort spravedlivě rozdělil a poté si rodiče postupně děti odváděli domů.
S sebou si odnášely omalovánky, vyrobené masky, texty písniček, svou vlastní
vyrobenou knihu a taky již zmiňovaný kousek dortu. Nocování v knihovně se nám
všem moc líbilo a budeme se těšit na další rok Noci s Andersenem.

Radka a Klára Němečkovi

Společenská kronika
Zlatá svatba – 50 let společného manželského života
Dne 29. června 2018 oslaví „zlatou svatbu“ manželé - paní Jiřina, roz. Švecová a pan
František Kuchař. K tomuto krásnému společnému výročí jim přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a také mnoho radosti z vnoučat.
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Vítání občánků do života
Dne 8. dubna 2018 se v naší obci uskutečnilo vítání nových občánků do života.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali:
▫ Ondřeje KOUŘILA, nar. 22. 1. 2018 rodičům Aleně Šiškové a Romanu Kouřilovi
Pan starosta obce pan Roman Polášek přivítal nově narozeného občánka a popřál
mu do života hodně zdraví a štěstí, a ať svým rodičům dělá jen samou radost.
Zúčastnily se také děti ze Základní školy, které svým kulturním vystoupením
umocnily slavnostní atmosféru vítání občánků.
Celá akce se již tradičně uskutečnila v nově zrekonstruované Mateřské školce, také
za účasti babiček, dědečků i ostatního příbuzenstva.

Jubilanti: duben – červen 2018
DUBEN
Bartůsek Pavel
Kuchařová Drahomíra
Polášek Milan
KVĚTEN
--------------------ČERVEN
Janečková Milena
Železníková Milena
Gazdošová Jana
Chocholatá Marie
Polášková Božena
Polišenský Jaroslav
Všem jubilantům ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Noc ohňů - Filipojakubská noc,
známá také jako Beltaine, je prastarým pohanským svátkem.
Naši předci vnímali propojení člověka s cykly přírody, a proto taky ctili její proměny.
Filipojakubská noc je přivítání světlejší a teplejší části roku a také oslavou plodnosti
a života jako největšího mystéria. Právě na přelomu dubna a května, kdy slunce
a déšť tančí svůj divoký tanec, aby probudili přírodu a dali nám uvidět život barvami
a vůní rozkvétajících rostlin a zpěvem ptáků, se lidé scházeli u ohňů, aby spálili vše
staré a nepotřebné.
Dnes bychom tento symbol mohli spatřovat v postavě čarodějnice.
Tak i my jsme se letos poprvé sešli v podvečer 30. 4. u Obecního úřadu, abychom
uctili tento svátek. Dětem jsme rozdali povolenky na průlet obcí, na kterou si každá
čarodějnice či čaroděj napsali své čarodějnické jméno a po krátké zkoušce byly
dětem rozdány řidičské průkazy neboli oprávnění používání koštěte k leteckým
účelům. Celkem se sešlo 21 dětí. Po příletu na hřiště jsme se uvítali, a připili si
lektvary na naše setkání a umístili vyrobenou čarodějnici na hranici, kterou nám
přichystali naši dobrovolní hasiči a poté se pustili rovnou do soutěží. Odměnou pro
soutěžící byly želé cukrovinky, například ještěrky, pavouci, háďátka. Mezitím se
postavila i májka a děti také přiložily ruku k dílu vázáním pentlí. Při společném tanci
v kruhu porotci z řad dobrovolných hasičů měli vybrat miss čarodějnici nebo
čaroděje, a že to neměli ani trochu jednoduché, jelikož kostýmy byly všechny velmi
krásné. Po vyhlášení miss čarodějnice jsme s dětmi přistoupili k hranici a po rituálu
zapálili naši vyrobenou čarodějnici. Děti, které přišly v kostýmech, dostaly lístek na
špekáček a posléze už byla volná zábava. Byl to první ročník, jsme moc rády kolik
dětí se sešlo a věříme, že v dalším roce k nám další čarodějnice a čarodějové
přibudou.
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Radka a Klára Němečkovi

Osudové osmičky v českých dějinách
Jedním z významných letopočtů s osmičkou je rok 1848. Revoluční vlna, která se
šířila z Paříže západní i střední Evropou zachvátila i podunajské soustátí. Chtěla
odstranit přežívající pořádky s výsadami panovníků, šlechty i armády a prosadit
ústavní změny, které by zaručovaly základní občanská práva a sounáležitost národů,
což prosadit na území habsburské monarchie nebylo jednoduché. O svá práva se
totiž hlásily i národy postrádající tehdy politickou svébytnost, mezi nimi i Češi.
Jednou z významných událostí byl Ústavodárný sněm ve Vídni a Kroměříži, kterému
předcházely bouřlivé události v celé monarchii.
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Praha se politicky probudila v roce 1848 souběžně s Vídní. V Praze se první velké
politické shromáždění konalo 11. března, ve Vídni 13. března. Pražské červnové
povstání bylo pod vedením generála Alfreda Windischgrätze sice potlačeno, ale
události se tím nezastavily. Ve Vídni skončil Metternichův režim a nabízela se otázka
nového uspořádání rakouské monarchie.
Přestože císař Ferdinand I. (V.) Dobrotivý (pátý jako uherský a český král a poslední
korunovaný český král) slíbil zavedení konstituce, byla 25. dubna vydána
Pillersdorfova ústava, oktrojovaná, tj. svrchu sestavená a nedemokratická. Panovník
ji vydal jako prozatímní do doby nové ústavy schválené říšským sněmem. Po druhém
květnovém povstání císař opustil Vídeň a nachází azyl v Innsbrucku.
Vídeň se počátkem léta 1848 stala městem, k němuž upírala pozornost celá Evropa.
Proběhly volby do říšského sněmu a první poslanci se scházeli v areálu vídeňského
Hradu již 10. července 1848. I přes názorové a národností rozdíly, většina z nich
přišla se snahou vytvořit novou koncepci vlády na demokratických principech.
Jednání říšského sněmu bylo slavnostně zahájeno 22. července. Vůdčí osobností
českých poslanců byl historik František Palacký. Jako dobrý politik a znamenitý
řečník se projevil na sněmu semilský rodák, právník a poslanec za Železný Brod,
třicetiletý František Ladislav Rieger nejen s obhajobou prvního paragrafu občanských
práv, jenž zněl: Veškerá moc ve státě vychází z lidu. Za Humpolec kandidoval
sedmadvacetiletý Karel Havlíček, který dal brzy najevo, že psané slovo je mu bližší
než řečnění na tribuně, a sám časem odstoupil. Josef K. Tyl zpracoval v té době dvě
divadelní hry. Velkou pozornost vzbudil pětadvacetiletý poslanec za slezský
Benešov, rodák z Úvalna u Krnova, Hans Kudlich, s návrhem na zrušení poddanství.
Horlivým podporovatelem za zrušení roboty a poddanství se stal František Brauner,
poslanec za třeštický kraj. Po mnohých interpelacích byl 7. září 1848 zákon o zrušení
poddanství a roboty schválen i se souhlasem panovníka, který ho o dva později
podepsal. I kdyby se po přijetí tohoto zákona sněm již rozešel, a nepokračoval
v jednání, zapsal by se již touto převratnou událostí do dějin. Poslanci se zabývali
i otázkou zrušení trestu smrti. Za zmínku stojí, že pouze jednou byla obsazena
dynastická lóže třemi princi, mezi nimi potomní císař František Josef.
Po vypuknutí povstání v říjnu se panovník se sídelním městem rozloučil a odjel se
svým doprovodem do Olomouce. Zřejmě už tehdy tušil, že se do Vídně jako císař
nevrátí, a v Olomouci bylo 22. října 1848 dohodnuto přemístění sněmu z neklidné
Vídně do Kroměříže. Podle původního císařského rozhodnutí měl sněm pokračovat
v zasedání v Kroměříži již 15. listopadu, ale protože nebylo možno zařídit vše
potřebné, byl datum odložen na 22. listopadu 1848.
Do událostí v Rakousku významně zasáhly i revoluce Německa (sjednocení) a postoj
Maďarů. Proti Uhrám bylo zahájeno 11. září 1848 vojenské tažení, které bylo za
pomocí Ruska 13. srpna 1849 potlačeno u Világose. Ferdinand 2. prosince abdikoval
a předal vládu svému osmnáctiletému synovci Františku Josefovi I. Byl to
konzervativec, odvolával se, že on nic neslíbil a znovu nastolil systém vedoucí
k absolutismu a nechal 7. března 1849 obsadit kroměřížský zámek vojskem.
Když přicházeli poslanci ve středu 7. března 1849 za hojné pozornosti publika – ve
městě se konal právě výroční trh – k zámku, mohli si na vratech přečíst nově vydaný
císařský manifest s datem 4. března 1849, v němž stálo, že vzhledem k vážnosti
situace musí být sněm jako zbytečný rozpuštěn. Místa poslanců byla obsazena
dvěma prapory vojáků. Poslanci pochopili, že jakýkoliv důraznější odpor nemá naději
na úspěch. Panovník vydal novou ústavu rovněž s datem 4. března, nazvanou
Stadionovu a ve smyslu hesla VIRIBUS UNITIS (Spojenými silami) vyzýval všechny
ke spolupráci pro klid a blaho v monarchii. Ta nenabyla platnosti v plném rozsahu.
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V r. 1851 byla zrušena silvestrovskými patenty, vznik nového absolutismu v čele
s ministrem vnitra - Alexandrem Bachem.
Ústavodárný sněm ve Vídni a Kroměříži 1848/49 se zasloužil o lidstvo.
Z vlastní vůle a rozhodnutí se sešli zástupci lidu jednotlivých zemí, aby diskutovali
o principech vzájemného soužití a veřejných věcí. Přestože vykonali mnohé s úsilím
o proměnu tehdejší společnosti, neuspěli, nebyla k tomu ještě vhodná doba.
Potvrdila se tak slova význačného německého politika Otty von Bismarcka, že
účinnější, než rokování je dobytí moci železem a krví.
Zajímavý je i pohled na sněm z ekonomického hlediska, Podle úředních statistik
tvořily celkové náklady 457 042 zlatých, nebyla to suma malá, ale ze státních výdajů
šlo pouze o 0,25% a byla to suma téměř 350x nižší než výdaje na armádu. Celý
sněm stál přibližně tolik jako rakouská vojska jeden jediný den!
Tématikou říšského sněmu se zabýval spisovatel Jindřich Spáčil, a to v titulech
Kroměřížských sněm 1848-1849 (1933), Veškerá moc vychází z lidu. Kronika
Kroměřížského sněmu 1848-1849 (1948), Kroměřížský Slovanský sjezd 1848(1948),
Lásky a rebelie (1961).
Cituji z knihy Lásky a rebelie, kde je zmínka i o poměrech v Kvasicích:
Revoluce je jako vítr. Přijde, ať chceš nebo nechceš, když je toho třeba. Rovnost,
volnost, bratrství, to heslo padlo už bezmála před šedesáti lety ve Francii. Dám-li
dohromady všecko, co kolem nás bouří a proudí, jsem přesvědčen, že brzy začnu
stavět v Kvasicích cukrovou várnu. (slova F. Urbánka, pozdějšího spolumajitele
cukrovaru v Kvasicích).
Za těch tíživých poměrů nezůstaly hraběcí dámy v Kvasicích o hodinu déle. Odjely
do Vídně v týž den, co byl pohřben hrabě Arnošt. Bylo to 12. března 1848. Ve Vídni,
když odjížděly kočárem ze Severního nádraží, se dozvěděly o napjaté situaci, v níž
prý císař povolil stavům, aby se jejich zástupcové ze všech dědičných zemí sešli na
zvláštním shromáždění a rokovali o věcech, které toho okamžitě vyžadují. Před
druhou hodinou ranní se obě dámy na strážnici císařského hradu dočkaly komořího
hraběte Thuna. "Teď přijde k slovu vídeňská ulice. Moje dámy, jsem přesvědčen, že
je třeba se vzdálit rychle z Vídně, hned teď, první příležitostí po železné dráze. Zítra
by mohlo být pozdě. Počkejte zatím na mé zprávy v Kvasicích. Doufám, že na
Moravu, mezi dobrý selský lid vlny revoluce nedosáhnou.“ (Ty dvě dámy byly
hraběnka Karolina Lambergová a její dcera Leopoldina provdaná, za hraběte
Friedricha von Thuna.).
Květa Koutňáková

Zahrada pro život
Budování školní zahrady v rámci projektu s názvem „Zahrada pro život“, který je
spolufinancován z prostředků Zlínského kraje, jsme slavnostně ukončili. Ráda bych
při této příležitosti znovu poděkovala všem rodičům a přátelům, kteří se nechali
nadchnout a přiložili ruku ke společnému dílu. Děkuji, bez vás by to nešlo!
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Při poslední brigádě jsme společně dokončili hmatový, tzv. bosý chodníček, který
dětem přinesl velkou radost. Hned jej zkusily na boso přejít a porovnávaly rozdílný
materiál pod svými chodidly. Vysadili jsme jedlé keře, muchovník, jahody, bylinky,
levandule a kamčatské borůvky, na kterých si děti pochutnají. Mimo to krásně kvetou
a nalákají motýly a další opylující hmyz, pro badatelské vyučování. Například
samotářské včely jsou důležití opylovači rostlin a ovocných stromů, a to především
brzy na jaře. Za den navštíví několikanásobně více květů než včela medonosná.
V přírodní zahradě jsme jim nabídli hmyzí hotel. Domeček využívají jako přirozené
hnízdiště především včely samotářky (zednice, čalounice, vlnařky, dřevobytky).
Můžete zde uvidět i nejrůznější pavouky, mouchy, nebo drobné brouky.
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Chodník je sestaven z dřevěných kulatin, podložený netkanou textilií a jednotlivá pole
jsou naplněna rozličným materiálem. Střídá se jemný s hrubším, jako je např. písek,
kamínky, jemný štěrk, šišky, dřevěná štěpka nebo třeba jehličí. Zvolili jsme jemnější
variantu, zážitkový chodník nemá být nepříjemný, ale zprostředkovat kouzlo bosé
chůze a zrelaxovat. Neměl by chodce odradit, ale naopak mu ukázat příjemnou
stránku bosé chůze, která je přirozenou a zábavnou formou cvičení svalů nohou
i celého těla. Dětem se nožní klenba stále výrazně formuje a chůze po bosých
stezkách působí na nohy zvyklé na pohodlí obuvi velmi stimulačně. Může pomoci
dětem s plochou nohou a vadným držením těla, které obvykle vyžaduje speciální
rehabilitační cvičení. Chůze po přírodním nerovném povrchu je vhodnou stimulací
pro nohy všech věkových kategorií ☺.

Závěrečným setkáním u školky byla Zahradní slavnost. Pro děti jsme ve spolupráci
s paní učitelkou Magdou Gazdošovou připravily odpoledne s aktivitami přírodního
charakteru. Děti s rodiči vytvořily škvoří domečky, které jsou nyní zavěšeny na
stromech, obtiskovaly přírodniny do domácí plastelíny, lepily koláže z rostlin či
vyráběly přírodní parfém.
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Pro všeobecnou informaci uvádím kompletní náklady projektu, kdy finanční podíl
žadatele činí 30,42 % tj. 16 000,- Kč a dotace/účelový příspěvek na provoz od
Zlínského kraje 69,58 % tj. 36 600,- Kč.

Projekt Zahrada pro život je dokončen, ale nekončí. Zahrada bude žít svým životem,
bude dělat radost dětem i kolemjdoucím a jednou za rok uspořádáme setkání pro její
údržbu a vylepšení. Milí spoluobčané, máte-li nápad, řekněte o něm ostatním, zkuste
jej proměnit ve skutečnost. Na cestě od nápadu k realizaci se mnoho naučíte, stačí
nebát se a zkusit do toho jít. Dobrých lidí, kteří se k vám přidají, je u nás dost.
Rozloučím se citátem Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře
dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne“. Přeji
Vám krásné léto.
Míša Bartůsková
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Morálka
Žijeme ve velmi složité době. Ze všech stran se na nás valí nepřeberné množství
problémů, které se nás více či méně dotýkají. Nicméně na klidné století to nevypadá
ani náhodou. V takových dobách (a nejen v nich) potřebujete osobnost, která vás
těmito časy provede s jasnou vizí do budoucna. A tou by měl být podle mého soudu
prezident. Bohužel není. A tak se potácíme mezi jeho směšnými i vážnými kauzami.
Není třeba je tady vyjmenovávat. Ale všichni je vnímáme. Náš prezident bohužel
morální vzor není A schopnost vést národ těžkými časy taky nemá. Snad jen
schopnost prudit. Ta je silná. Jan Skácel, moravský básník a prozaik napsal, že
existují dvě pravdy. Krátká a dlouhá. Rád bych se té dlouhé pravdy dožil. Čas ukáže.
Doufám, že bez trvalých následků.
Petr Redl

Zprávy od myslivců
Každý rok pořádá Okresní myslivecký spolek Kroměříž soutěž mladých myslivců
Zlatá srnčí trofej. Letos se okresní kolo konalo 9. 6. v krásném areálu střelnice
Hvězda.

Z našeho kroužku se soutěže zúčastnili tři zástupci ve dvou kategoriích. Soutěžní
úkoly nebyly jednoduché. Na děti čekalo 75 otázek v písemném testu, v praktické
části střelba ze vzduchovky, poznávání psů a rostlin a zdravověda. Ani konkurence
nebyla malá, bojovali jsme proti kroužkům s dlouholetými zkušenostmi, např.
z Holešova nebo ze Střílek.
Při vyhlašování výsledků na nás všechny čekalo velké překvapení. Děti, které
navštěvují kroužek mladých myslivců Kvasičtí Jestřábi pod naším vedením, dosáhli
úžasných výsledků. Ve III. kategorii se na 1. místě umístila Katka, 2. místo obsadil
Ladik a v II. kategorii se krásném místě umístila i Adélka.
Dětem k nádherným výsledkům GRATULUJEME.
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Při zakládání kroužku v loňském září nás provázeli obavy, ale při předávání diplomů
jsme si uvědomili, že tato práce má opravdu smysl. Naše řady jsou stále otevřené
dalším zájemcům.

Za Kvasické Jestřáby V+Z

Co nám to tu kvete?
Jaro jsme přivítali nejen tradičním vynášením Zimy, ale také jsme si navodili jarní
náladu na společném vyrábění s rodiči, kde jsme vyráběli dřevěné ozdoby. Krásné
počasí nám po zimním spánku dovolilo vyrazit na školní zahradu a pustit se do
budování hmatového chodníku, výsadby rostlin a keřů, které budou krásné nejen na
pohled, ale také nám budou chutnat. Jaro nám nepřineslo jen práci, ale také spoustu
možností k objevování přírody. V duchu tématu „My jsme malí zahradníci“ děti
pěstovaly vlastní rostliny, staraly se o zahradu, objevovaly krásy přírody a zkoušely si
nejrůznější experimenty, které nám okolí (příroda) nabízí. Mateřská škola se
zúčastnila také soutěží, které byly s touto tématikou propojeny (Školní zaHRAda,
Škol(k)a jinak). Naše společné snažení na školní zahradě jsme oslavili Zahradní
slavností, která otevřela brány zahrady pro všechny, kteří byli zvědaví, jak se nám
dílo podařilo.
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V květnu nás překvapilo obrovské horko, proto jsme se „ochladili“ v rybníku, kterým
bylo inspirováno naše pásmo pro maminky na Den Matek. V období nácviku našeho
představení pro maminky nás navštívila školní inspekce. Vše dopadlo na jedničku
a velmi nás potěšilo, když paní inspektorky odjížděly spokojené. Květen nám také
přinesl zápis pro školní rok 2018/2019. Rozhodnutí o přijetí je uvedeno na mateřské
škole nebo na webových stránkách školy.
Konec školního roku je období výletů a také my jsme se vydali na výlet do
Kroměříže. Nejdříve jsme navštívili prostory zámku, kde v Sala Terrena byla pro děti
připravena pohádka Dračí poklad. Poté jsme se vydali prozkoumat Podzámeckou
zahradu. Výlet jsme zakončili sladkou tečkou (zmrzlinou), na kterou se děti těšily
nejvíce.
Než nás opustí letošní předškoláci, tak si společně užijeme poslední prázdninový
měsíc. Věříme, že se jim bude ve škole dařit dobře a odnesou si z mateřské školy
spoustu důležitých věcí, které jim ve škole pomohou. A další školní rok se budeme
těšit na „staré“ i nové tváře.
Veškeré informace, aktuality, fotografie a akce, které mateřská škola pořádá, najdete
na webových stránkách školy – www.msnovadedina.cz.
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Děti a zaměstnanci MŠ

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Sportovní přehled z II. stupně
Od konce února do začátku dubna probíhal na škole již 8. ročník pingpongové ligy,
kterého se zúčastnilo 24 žáků a 17 žákyň z II. stupně. V soutěži chlapců skončila
soutěž podle papírových předpokladů. Vítězem se po roce stal opět Tadeáš Stránský
(6. třída), stříbro obhájil Adam Kochaníček (8.) a na bronzové příčce se umístil
Vojtěch Knoll. Mezi dívkami neměla podle očekávání konkurenci loňská vítězka Lucie
Kučerová. Druhá skončila Zuzana Horsáková (6.) a třetí Dominika Kubíčková (9.). Od
poloviny května se 12 příznivců stolního tenisu pokouší o štěstí také v rámci turnaje
smíšení čtyřhry.
V posledním dubnovém týdnu začal 2. ročník fotbalové miniligy. V letošním roce se
jej účastní čtyři celky, které vedou kapitáni Jaroslav Šiška (9.), Petr Pecina (9.),
Šimon Němeček (8.) a Vojtěch Knoll (7. A). V základní skupině se týmy utkají
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systémem každý s každým a dva nejlepší celky se utkají o právo umístit svůj štítek
na vítězný pohár.
A protože se pomalu blíží závěr školního roku, nemůže v našem sportovním výčtu
chybět atletika. Letos se v našem okrese překvapivě nekonala soutěž v atletickém
čtyřboji, a tak byla pozornost našich atletických nadějí zaměřena výlučně na Pohár
rozhlasu. V kategorii družstev se tentokrát nejvíc dařilo mladším dívkám a mladším
hochům, kteří skončili čtvrtí z osmi respektive sedmi týmů. Mezi jednotlivci se už
tradičně ukázal Petr Pecina (9. třída) druhým místem v běhu na 1500m. Na třetím
místě skončila sprinterská štafeta mladších dívek ze 7. třídy: Karolína Škrabalová,
Tereza Škrabalová, Kateřina Ševelová, Bára Chybová. Třetí byli také Tereza
Škrabalová s Michalem Kahajou (7.) ve výšce. Štafeta starších žáků ve složení
Jaroslav Šiška, Petr Pecina, Vít Pomališ (Všichni 9.), Josef Halaška (8.) doběhla
čtvrtá. Na pomyslné bramborové příčce se umístila také Lucie Kučerová (8.) ve vrhu
koulí a opět Josef Halaška v individuálním sprintu. Pátý skončil na kilometru Tomáš
Stránský (7.) a stejné umístění braly v šedesátimetrovém sprintu se shodným časem
i Ševelová s Chybovou. Umístění v druhé pětce si připsali ještě Jaroslav Šiška,
Martin Berka (7.), Zuzana Horsáková (6.) a také již zmiňovaní Michal Kahaja, Tereza
Škrabalová a Kateřina Ševelová.

Mgr. Jiří Machovský
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
prostředí

výrazně

ulevila životnímu

Loni občané odevzdali k recyklaci 803 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel
obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vyřadili 803 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili 15,67 MWh elektřiny, 945 litrů ropy, 65 m3 vody
a 0,46 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,15 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13,28 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 16.000 sběrných míst. To je pětkrát více než například
v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné
místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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