OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2019

Úvodem
Teplé letní měsíce definitivně vystřídal podzim a s ním přicházející sychravé počasí.
Dny se zkracují a lidé již netráví tolik volných chvil venku, ale raději v teple svých
domovů. I v podzimních měsících je však v naší obci naplánováno několik
zajímavých akcí, přijďte tyto akce podpořit svou účastí, přijďte se i v chladnějším
počasí pobavit se svými přáteli, známými či sousedy. Věřme, že takto společně
strávené chvíle Vás obohatí a zahřejí na duši.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání září 2019
V letních měsících se z důvodu dovolených a probíhajících prázdnin neuskutečnilo
zasedání OZ. Zastupitelstvo obce bylo svoláno na 9. září.
Hlavními body zasedání bylo schvalování Smluv o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene přípojek nízkého napětí pro jednotlivé žadatele. Dále byla
schválena Smlouva o zřízení věcného břemene pro plynovodní přípojku.
Dalšími body jednání bylo schválení Rozpočtového opatření č. 4/2019 a schválení
podání žádosti o dotaci na obecní elektromobil. Obec momentálně nemá k dispozici
žádný osobní automobil pro svou činnost, proto OZ rozhodlo o podání žádosti na
elektromobil. Výše dotace je stanovena na 40 % z celkových nákladů, které jsou
odhadnuty na 489.500, - Kč.
Starosta dále informoval přítomné o probíhající přípravě projektu kanalizace a ČOV
v obci. Od 1. 11. 2019 bude vyhlášena dotační výzva na tuto akci. K podání žádosti o
dotaci je nutno připravit obsáhlé podklady, k přípravě žádosti bude využito služeb
poradenské firmy.
Projednala se i informace o průběhu opravy místní sokolovny. Ačkoliv jsme tušili, že
při opravě staré budovy mohou nastat problémy, nečekali jsme, že rozsah oprav
bude nakonec takový. S jistotou můžeme říct, že původní termín nebude kvůli
vícepracím dodržen. Na příštím zasedání OZ se bude projednávat dodatek smlouvy
se stavební firmou.
OZ vzalo také na vědomí vytvoření jednoho pracovního místa na veřejně prospěšné
práce, dotované Úřadem práce po dobu určitou, a to na dobu tří měsíců.
Starosta obce také informoval o ekologickém uzavírání odkaliště Bělov a historických
souvislostech spojených s touto stavbou. Majitel odkaliště žádá o prodloužení
platnosti stavebního povolení k uzavření odkaliště o 10 let. K této problematice bylo
svoláno veřejné jednání se zástupci Teplárny Otrokovice, kteří všem přítomným
vysvětlovali, z jakých důvodů dochází k prodloužení stavebního povolení. Naše obec
sice není účastníkem řízení o prodloužení stavby, nicméně je snaha obce, aby bylo
odkaliště co nejdříve uzavřeno a aby obec dostávala po dobu stavby nějaké
kompenzace. Je jenom škoda, že tohoto setkání se nezúčastnilo více našich občanů,
aby dali jasně najevo, že jim situace kolem „Popílku“, který naši obec trápí téměř
padesát let, není lhostejná.

Sečení trávy v obci
Údržba trávníků v obci jistě není hlavním problémem naší obce, ale je s ní spojena
řada starostí a připomínek. Ať už jsou to připomínky ohledně četnosti sečení, počtu
zaměstnanců či odstavování automobilů na místních komunikacích a veřejných
prostor.
Nejprve je potřeba poděkovat všem občanům, kterým není lhostejný vzhled obce a
prostranství, ve většině případů obecní, si řádně udržují. A máme tu i takové občany,
kteří posečou i polní cesty ve svém volnu a na své náklady.
Trávníků na veřejných prostranstvích ovšem za poslední dobu přibylo a zájem o její
sečení pro hospodářské účely oproti minulosti není téměř žádný. Není tomu tak
dávno, kdy se občané předháněli, které pozemky budou sekat, ale v poslední době je
sekání trávy na obecních pozemcích téměř výhradně na zaměstnancích obce. A to
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obec ještě seče některé pozemky, které nejsou v jejím vlastnictví. Obec v posledních
letech musela taky zakoupit celkem drahé strojní vybavení, aby tuto situaci zvládala.
V letošním roce jsme sekali celou obec čtyřikrát a v minulých letech i 7krát. Důležitý
je i počet pracovníků a s ním spojené mzdové a provozní náklady. Pokud se týkají
připomínky počtu zaměstnanců, tak je potřeba zdůraznit, že obec má dva kmenové
zaměstnance (momentálně tři, jak je uvedeno výše), z toho jednoho zaměstnance
převážně na úklid, a to na zkrácený úvazek a jednoho zaměstnance na plný úvazek.
Dále jsme v době prázdnin zaměstnali na jeden měsíc čtyři brigádníky a dále nám
vypomáhal další pracovník na dohodu o provedení práce, v době, kdy bylo nejvíc
sečení. Vždy jsme se snažili zaměstnávat pracovníky evidované na Úřadu práce,
abychom na ně získali dotaci a tím ušetřili mzdové náklady. Momentálně je ale
situace taková, že naše obec má nulovou nezaměstnanost.
Proč o tom vlastně píšeme?
Není prostě možné sekat trávu tak, jak si někdo řekne a kdy si řekne. Prioritou bude
vždy, tak jak je to i v jiných obcích a městech hlavní náves, plochy občanské
vybavenosti, potom boční ulice, a nakonec místní komunikace a zbytek odlehlých
prostor. Dalším problémem jsou zaparkovaná auta, převážně na obecních
pozemcích. Obec nemá žádnou servisní organizaci typu technických služeb,
abychom roznášeli značky s upozorněním, kdy se bude sekat tráva, aby si občané
odstavili auta jinde nebo dokonce abychom přikrývali auta plachtami. I s takovými
připomínkami jsme se setkali.
A ještě jedna věc. Žádný zákon nám nenařizuje, kolikrát máme trávu sekat. Jediné,
čeho se nesmí vlastník pozemku dopustit je, že nedovolí zaplevelení okolních
pozemků. Další možností je schválení Obecně závazné vyhlášky o ochraně zeleně,
kde by mohla obec nařídit četnost sečení, ale to by se týkalo všech majitelů pozemků
v obci! Pokud tedy bude někdo chtít mít krásně udržovaný trávník před domem, tak si
bude muset holt sekat trávu sám.
A na závěr článku k sečení přikládáme doporučení předsedy Pracovní skupiny pro
životní prostředí a zemědělství Sdružení místních samospráv ČR Karla
Ferschmanna.
Praha, 24. června 2019
č.j.: T077-SMS ČR-2019
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na počátku léta bychom Vás rádi oslovili s výzvou na omezení počtu sečení trávníků
na zahradách a veřejných plochách. Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho,
bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí
schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může
místo trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a
eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak voda po
holé zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se vsakovala.
Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení
pro uchování vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným. Trávníky
pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň o něco
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snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se stává
stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky
a poskytuje životní prostor, pro to, aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří
zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo
na místě.
Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem
na skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení některých
druhů rostlin především trav a květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní
režimy v přírodě.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již
poloviční frekvenci sečení pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu
klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez
sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých
finančních prostředků.
Buďme jako obce příkladem a inspirujme i naše obyvatele.
Roman Polášek

Povinné čipování psů
Majitelům psů zbývají poslední čtyři měsíce na to, aby nechali svého psa očipovat.
Čipování psů je totiž povinné od 1. 1. 2020. Aplikace elektronického čipu je velmi
jednoduchá. „Mikročip velikosti rýžového zrnka vpravíme psovi pod kůži na krk za
levé ucho pomocí speciální jehly. Pak už je na majiteli, aby psa zapsal také do
registru," uvedl veterinář Dominik Gregořík.
Je prakticky nemožné odhadnout, kolika psů ve Zlínském kraji se čipování v tuto
chvíli ještě týká. Neexistuje totiž žádná souhrnná statistika chovaných psů. Každé
město a obec sice eviduje psy kvůli poplatkům, například ve Zlíně je evidováno 5 826
psů a v Kroměříži 2 533 psů, ale to nemusí odpovídat jejich skutečnému množství.
„Odhaduji, že u nás zatím ještě není očipováno padesát procent psů,"zmínil Dominik
Gregořík a dodal, že bez čipu jsou většinou psi chovaní na vesnici.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120 až 450 korunami - závisí na typu
čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300 až 550 korun.
Životnost čipů se odhaduje na 25 let. Zákon neukládá povinnost zapsat psa do
registru čipovaných zvířat, což vyjde asi na dvě stě korun. Registrů je u nás několik a
provozují je soukromé firmy. Jednotný registr zatím ministerstvo nepřipravuje.
Co přesně říká zákon?
Povinné čipování psů zavádí zákon č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však
ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Povinné očkování
psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen.
Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 000 až 100 000 korun v
závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
převzato z: Okno do kraje, září 2019
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Dotace Zlínského kraje
Nové vybavení jednotky poţární ochrany obce Nová Dědina
V letošním roce naše obec dostala dotaci od Zlínského kraje na dovybavení jednotky
požární ochrany obce. Částka činila celkem 201 600 Kč, z této částky Zlínský kraj
přispěl 70 %, zbylých 30 % hradila obec Nová Dědina. Nově byla pořízena kompletní
výstroj pro 2 členy jednotky, která obsahuje: 2 ks třívrstvých zásahových obleků
DEVA Patriot, 2 páry zásahové obuvi a rukavic Holík, 2 ks zásahové přilby Dräger
včetně svítilen a 2 ks reflexivních vest. Dále bylo pořízeno plovoucí čerpadlo
Poseidon 2 a nemalá část dotace putovala na opravu zásahové stříkačky, která byla
již ve špatném stavu.
Jednotka požární ochrany obce má v současnosti celkem 15 členů, kterou tvoří
1 velitel jednotky, 2 velitelé družstva, 3 strojníci a 9 hasičů. 7 členů jednotky má
školení na obsluhu motorových pil. Naše jednotka je zařazena do kategorie V a její
působnost je především na území katastru obce.
Jednotka disponuje zásahovým dopravním automobilem Ford Tranzit, přenosnou
požární stříkačkou PS16, elektrickým kalovým čerpadlem, elektrocentrálou,
motorovou
pilou
a
nově
pořízeným
plovoucím
čerpadlem.
V případě, že by měl kdokoliv
zájem rozšířit naše řady a
vstoupit do zásahové jednotky,
ať neváhá kontaktovat velitele
jednotky Karla Strýce. Nový
člen musí projít základní
zdravotní prohlídkou a musí být
starší 18 let. Nový člen jednotky
nemusí být členem SDH.
Jednotku
požární
ochrany
zřizuje ze zákona obec, zato
sbor dobrovolných hasičů je
spolek, což jsou dvě rozdílné
věci. Ve většině případů však
členové spolku vykonávají i
zásahovou činnost.
Je
na
místě
poděkovat
Zlínskému kraji a obci Nová
Dědina za finanční podporu a
nákup
nového
vybavení.
Přejeme si, abychom vybavení
při ostrém zásahu používali co
nejméně.
Karel Strýc
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Pokračování vzdělávacího projektu „Třešňové stromy pro ţivot“
V pátek 13. 9. 2019 v 16:00 h. proběhla v lokalitě Díly další odpolední brigáda,
kterou pořádala Mateřská škola Nová Dědina. Při brigádě byl usazen a
bezpečnostně ukotven „DŘEVĚNÝ TOTEM “. Děti se zavřenýma očima mohou
rozpoznat hmatem např. zajíce, myš,
drozda, sovu, ještěrku nebo motýla.
Totem rozvíjí hmatové smysly dětí,
jedná se i o vhodný prvek pro
nevidomé děti, ale také pro děti
s různými stupni zrakového postižení.

Dalším edukativním prvkem, který byl dokončen je „VENKOVNÍ PEXESO“.
Rozvíjí a trénuje paměť,
prostorovou
orientaci,
přirozenou soutěživost a
mnoho jiných dovedností,
které jsou pro děti velmi
důležité. Pexeso obsahuje
20 dvojic obrázků a je
vyrobeno
z voděodolné
překližky. Na obrázkách
mohou děti najít zvířata,
která se mohou v třešňové
aleji pohybovat.
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Vznikly naučné „FROTÁŢOVÉ PULTY“ zaměřené na životní cyklus třešně a včely
medonosné. Výtvarnou techniku zvanou „frotáž“ si pamatujeme z dětství snad
všichni. Jen místo mince překryjeme
papírem šablonu včely nebo třešně a
obyčejnou tužkou po ní přejíždíme, až se
obrázek na papíře objeví.

Nezapomnělo se ani na umístění pozorovacích laviček, které jsou zajímavým prvkem
pro děti a přináší další možnosti jejich pohybu venku. Děti se učí zklidnit a soustředit
na vnímání nových podnětů a vjemů, které v chůzi nebo v běhu nezachytí.

„POZOROVACÍ LAVIČKA S OPĚRKOU“ může rovněž sloužit jako relaxační prvek,
přispívající k uvolnění a odpočinku dětí, rodičů či prarodičů v přírodě.
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Naopak „POZOROVACÍ LAVIČKA DIVOČÁK“ může také sloužit jako pomůcka pro
nevidomé děti, díky tomu, že má vystupující dřevěnou sochu divočáka v životní
velikosti. Je taktéž podpořeno environmentální vzdělávání nenásilnou a příjemnou
formou.
V rámci
brigády
proběhl i další úklid
aleje a byly umístěné
„DŘEVĚNÉ
ODPADKOVÉ
KOŠE“, aby si mohli
návštěvníci vždy po
sobě
a
svých
zvířecích miláčcích
řádně uklidit.
Velké
poděkování opět
patří panu Václavu
Stuchlíkovi st.,
který i tentokrát daroval dubové dřevo, ze kterého pan Drahotín Marčík vyrobil
2 odpočinkové lavičky a dřevěné dlaždice, které byly usazeny do terénu ve tvaru
„SKÁKACÍHO PANÁKA“. Za to oběma děkujeme.
Poděkování
patří
i
Erice
Brázdilové za pomoc při úpravě
terénu u totemu v podobě
kamenné
dlažby.
Další
poděkování
patří
Kamilu
Kubíčkovi, který vyrobil robustní
patky pro ukotvení totemu a
lavičky divočáka. Za řádné
usazení a zabezpečení před
odcizením totemu a lavičky
divočáka bych chtěla zvlášť
poděkovat Jiřímu Gazdošovi,
Jiřímu Klimešovi a Kamilu
Kubíčkovi.
Poděkování patří všem, co
jakýmkoliv způsobem pomohli
při této brigádě.

Realizace projektu
TŘEŠŇOVÉ STROMY PRO ŢIVOT

je spolufinancována z prostředků
Zlínského kraje.
Veronika Klimešová
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Společenská kronika
Jubilanti červenec – září 2019
Červenec
Jiřina Kuchařová
Robert Holacký
Vítězslav Kadlčík

Srpen
Alois Vajďák

Září
Vavřín Bocheza
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního optimismu do
dalších let.

Petr Skácel

Zprávy z mateřské školy
Sluníčko, sluníčko popojdi maličko …
… zpívá se ve staré známé písničce. My ji ve
školce zpíváme taky. Generace za generací se
k ní vrací. Letošní rok nás bude provázet i to
druhé sluníčko, neboť pod názvem ROK SE
SLUNÍČKEM se skrývají naše veškeré
plánované činnosti. Tak se totiž jmenuje náš
vzdělávací program mateřské školy pro školní
rok 2019–2020. Mnozí si říkají: “však si tam jen
hrají“. Jenže každá hra a činnost má svůj účel a
svůj cíl. Ty se musí vymyslet, naplánovat,
skloubit s požadavky rámcového vzdělávacího
programu daného státem. Pak nastane čas na
jeho uskutečnění. Jak? Snažíme se, co nejlépe,
aby se z našich dětí nakonec vyloupli chytré a
šikovné osůbky, které bez obav vypustíme dál,
do té větší školy.
Nic z toho bychom nezvládli jen sami.
Spolupráce s rodiči, nejbližším okolím a celou
obcí je zdárným předpokladem úspěchu. Jsme
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rádi, že se můžeme spolehnout na obec, která podporuje naše aktivity. Na rodiče i
občany Nové Dědiny, kteří se zapojují do společných činností. V letošním roce
hlavně do projektu, který zorganizovala paní V. Klimešová pod názvem Třešňové
stromy pro život a vlastně největší měrou leží na jejich bedrech jeho organizace a
zajištění veškerých doprovodných akcí. Věřím, že se ještě hojně zapojíte, abychom
projekt zdárně dokončili. Kdo se ještě nebyl podívat do Dílů, najděte si čas na
procházku a zjistíte, jak zdárně vyrůstá krůček po krůčku cesta mezi poli s prvky pro
seznamování dětí s okolní přírodou, pohybovými i odpočinkovými stanovišti. Až tam
opět v celé kráse pokvete třešňová alej i ti starší zavzpomínají: „ tak si to pamatuji,
tak to kdysi vypadalo“.
Příroda se musí nejen chránit, ale sama to nezvládne. Ukažme dětem naším
příkladem, že to jde. Se sluníčkem bude potom nejen náš školní rok, ale celý život.

za mateřskou školu I. Vybíralová
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TJ Nová Dědina
100 let organizované tělovýchovy
Založení každé nové organizace Sokol předcházela zkušební doba, která trvala
nejméně dva roky, a to pod dozorem jiné již zaregistrované organizace Sokol. V této
zkušební době se cvičenci vznikající organizace zúčastňovali cvičení, sportovních
soutěží, veřejných vystoupení a různých sokolských aktivit v přidělené sokolské obci,
která na základě dosažených výsledků doporučuje vznik nové organizace Sokol.
V naší obci jsou první zmínky o možném vzniku této organizace již v roce 1912.
Jenže to už bylo velmi vypjaté období, kdy se hovořilo o přípravě válečného konfliktu.
V této neutěšené době se do zakládání Sokola nikomu nechtělo, protože nikdo
nevěděl, co přinese nastávající období. Ani První světová válka neodradila mladé
sportovce od myšlenky založení Sokola v naší obci. A tak brzy z jara roku 1917
poslali do Prahy na ústředí Sokola žádost o možnost vstupu mezi ostatní sokolské
organizace. Žádost byla přijata s tím, že patříme do župy Hanácké a garanta neboli
dozor nám bude dělat sokolská obec Kvasice.
Dříve se lidé uměli bavit, hlavně na vesnicích. Bavili sami sebe, bavili se vzájemně,
ať to bylo zpěvem, divadlem, sportovními aktivitami. V obci fungoval také čtenářský
spolek (dnešní knihovna). Čas na zábavu si uměli najít, i když bylo hodně práce na
poli. Vždyť se téměř všechno obdělávalo ručně anebo s pomocí koňských či
kravských potahů. Na druhé straně je pravda, že nebylo tolik lákadel, jako televize,
různá elektronika, auta či motorky.
Pro naše sportovce nebyl žádný problém splnit dvouletou zkušební dobu, protože
sportovní vyžití a s tím spojené starosti byla pro ně zábava a potěšení. Sokolská
obec Kvasice zaslala vyjádření, že Nová Dědina se může stát další obcí sokolskou.
Ustavující schůze byla naplánována na duben, ale vzhledem k jarním pracím byla
posunuta na 18. května 1919. Na schůzi bylo zvoleno představenstvo a schválen
název Československá obec sokolská Nová Dědina, župa Hanácká.
Název naší organizace se několikrát změnil. Nejprve byl zkrácen na Sokol Nová
Dědina, později na Tělocvičná jednota Sokol, dále Tělovýchovná jednota Sokol a
nyní je registrován název Tělovýchovná jednota Nová Dědina, z. s.
Zpět k historii. Cvičenci nemají kde cvičit, na různá veřejná vystoupení a všesokolské
slety nacvičují v přírodě a různě ve stodolách, nemají žádné nářadí. Muži dojíždějí
cvičit do Kvasic, a protože vynikají ve cvičení na bradlech je jejich prvořadým přáním
pořídit si bradla vlastní. Za pomoci darů od spoluobčanů se to podařilo a ještě koupili
nějaké žíněnky.
Členové Sokola nepolevují ve svých aktivitách. Ze zisků z tanečních zábav a
veřejných vystoupení kupují další nářadí, jako je cvičební kůň, koza, činky a drobné
vrhačské nářadí. Nelehkým jednáním se podařila výměna pozemků, a tím mohla být
vybudována pěkná cvičební plocha, dnešní hřiště.
Vážení spoluobčané, tímto jsem se dostal až k začátku Druhé světové války.
Pokračování o činnosti Sokola a pak Tělovýchovné jednoty připravím na slavnostní
schůzi k 100. výročí organizované tělovýchovy v naší obci, která se uskuteční
počátkem listopadu. O programu oslavy budete včas informováni.
V této zprávě jsou použity informace od pánů Poláška Jana, Dohnalíka Františka a
Zapletala Jaroslava. Za případné nesrovnalosti se omlouvám.
Petr Vavřík, předseda TJ Nová Dědina
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Akce pro nejmenší
Drakiáda
V sobotu 28. září se na hasičském hřišti uskutečnila tradiční podzimní akce, kterou je
drakiáda. Na rozdíl od předchozích let letos alespoň trochu foukal vítr, a tak žádný
drak nezůstal při zemi. Pro účastníky akce bylo připraveno také opékání špekáčků,
teplý čaj na zahřátí a pro děti navíc sladká odměna.

Petr Skácel
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Příspěvky čtenářů
Adam a Eva, a motor společnosti
Všichni, i zapřisáhlí ateisti znají biblický příběh o Adamovi a Evě, kteří žili v ráji, a
přesto jim to bylo málo. Chtěli víc. Zřejmě měli jiné nebo vyšší ideály, které v jejich
ráji nebyly. I naše ideály se s dobou mění. Slyšíme to z lidových písní a básní, po
čem lidé tehdy toužili a co považovali za své ideály. Mít dost jídla a být v bezpečí.
Potom nebýt bit ve škole a v práci. Naši pradědečkové toužili po páru tažných koní.
Byl to ráj je mít. A časem zevšedněl, lidé chtěli být rychlejší a stávali se
pohodlnějšími a tak vymysleli lokomotivu a auto. I to zevšednělo a už se vymýšlí
další a další sofistikovanější přístroje a stroje, které nás tlačí mimo naši planetu,
chceme vědět všechno a o všech po celé zemi prakticky ihned.
I když jsme v posledních desetiletích prudce zbohatli, stále nám to nestačí.
Vzpomínáte si, jak velké byly nákupní vozíky v obchodech a jaké jsou dnes? I to je
jakési měřítko našeho bohatství. A kolik toho musíme ještě nashromáždit, abychom
byli absolutně spokojeni? A co způsobuje to, že nám to nestačí a chceme víc? Co
potřebujeme, abychom si vážili toho, co máme? Je to půst. Prostě nám chybí
nedostatek. Jen hladový ocení plný stůl. Jen člověk trpící žízní má nesmírnou radost
z karafy chladné vody. Přepínáme televizi a zdají se nám všechny programy
nezajímavé. Avšak čtrnáct dní bez televize stačí k tomu, že v tu ránu bude televize
atraktivní. Měli bychom si ten půst občas naordinovat. Je to parádní antibiotikum. A
je zadarmo.
Petr Redl

Myslivecký koutek
Září nenechá nikoho na pochybách, že končí léto a přichází podzim. Končí období
dovolených a začíná škola a povinnosti pro každého z nás. Vše se vrací do svých
kolejí. I myslivci mají na podzim spoustu práce. Začíná období intenzivní péče o zvěř,
a to hlavně o bažanty. Také je třeba překontrolovat a opravit krmná zařízení. V tomto
období probíhají v honitbách Podzimní zkoušky psů z lovecké upotřebitelnosti.
Takovýto pes, potom může pomáhat myslivcům například při honech na divoké
kachny a husy, kde je nepostradatelný pomocník. Ale také při honech na drobnou
zvěř, které začínají během října a pokračují až do konce roku. Také lesníci mají
v tomto období spoustu práce. Sbírají semena jedle, douglasky, dubů, olše, buků
nebo také javoru. Začínají také s výsadbou listnáčů a ochranou sazenic před
okusem.
V přírodě se také děje spousta změn. Listy stromů se začínají vybarvovat, dozrávají
bezinky, padají žaludy a kaštany, v lese dozrávají houby. Koncem měsíce září
začíná přebarvování mladé spárkaté zvěře. Na přelomu měsíců září a října vrcholí
jelení říje. Jeleni se ozývají už od svítání tzv. troubením, a to často přes den až do
pozdního večera. Naplno probíhá také dančí říje. Daňci se v říji ozývají rocháním,
postávají na rochaništích a odrážení své soky. V říjnu shazují parůžky nejstarší srnci,
mladí je následují s dvou až šestitýdenním zpožděním.
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V našem mysliveckém kroužku máme také spoustu práce hned od začátku školního
roku. Po létě je potřeba uklidit okolí myslivny a rybníků od odpadků, které zde nechali
nezodpovědní návštěvníci. Také jsme zkontrolovali náš krmelec, do kterého co
nevidět začneme přikrmovat zvěř. Při procházkách okolo rybníků jsme se učili
poznávat léčivé rostliny a zjistili jsme co všechno a na co můžeme z přírody použít.
Moc nás těší zájem dětí o tento kroužek. A nejvíce jsme rádi za silné zastoupení dětí
z Nové Dědiny. Pro letošní školní rok máme nachystanou spoustu novinek a aktivit.
3. listopadu slaví myslivci svátek sv. Huberta, patrona myslivců. Často již od září
probíhají Svatohubertské mše a poutě. Asi největší Svatohubertská pouť v našem
okolí se uskuteční 19. 10. na Svatém Hostýně.
V Kvasicích jsme si svátek sv. Huberta připomněli v neděli 29. září. V tento den
uspořádala obec Kvasice, Honební společenstvo Kvasicko a Myslivecký spolek
Kvasice Svatohubertskou mši. Na úvod prošel centrem obce průvod a následovala
troubená a zpívaná mše v provedení zámeckých trubačů Holešov a chrámového
pěveckého sboru Holešov. Mši celebroval P. Marek Jarosz a P. Jiří Kopřiva. Průvodu
i mše se zúčastnili také děti kroužku Kvasičtí Jestřábi. V rámci mše jim byl svěřen
důležitý úkol, nesení darů přírody. Pro všechny zúčastněné byl tento den jistě velkým
duchovním i společenským zážitkem.

Vladana Trvajová
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Wunderovo skromné prvenství
U příleţitosti výročí 130 let Wunderova úmrtí (1889-2019)
Dávno utichl bzukot včel z jeho
velkých včelínů, zmizely štěpnice,
stejně jako pomalu mizí stromořadí
podél cest, která možná pamatují
laskavé ruce tohoto člověka, nebo mu
alespoň vděčí za svůj vznik. Ale přece
jen zůstalo pár písemných střípků
popisujících nám nadlidské výkony
jednoho obětavého člověka Jana
Wundera. Jaký to vlastně byl člověk,
jehož život je i tak trochu zastřen
rouškou tajemna?
Jan se narodil 8. dubna 1811 ve
Kvasicích na čísle popisném 12. Do
školy chodil malý Jan do nedaleké
Lubné a vzhledem k tomu, že byl
velice snaživý a pilný žák, poslal ho
otec v deseti letech studovat do
piaristického gymnázia v Kroměříži.
Po předčasné otcově smrti se
v patnácti letech musel vrátit domů a
zaujmout jeho místo. V roce 1827 se
stal lesnickým učněm a po třech
letech, coby lesnický mládenec,
nastoupil do služby v kvasickém
revíru. V roce 1837 byl jmenován
revírníkem na Nové Dědině (v té době
se psalo v Nové Vsi), kde také strávil
celý zbytek života a staral se až do
své smrti o lesy na Kvasicku.
Již od dětství tíhl k přírodě, velkou láskou na celý život se mu stalo včelaření,
s nímž začal již ve svých 16 letech právě ve Kvasicích, v té době se včely ještě
chovaly v takzvaných špalkách (klátech). Dlouho pečoval o panská včelstva a později
o svá vlastní. S povolením svého představeného zřídil si Wunder v roce 1830
nedaleko Kvasic v bažantnici včelnici se sedmi kláty, koupil si je ze svého malého
platu, aby si chováním včel v budoucnu přilepšil. Jeho cíl nebyl jen sběr medu,
samotný chov včelstev hodně prožíval a bedlivě pozoroval chování včel. Neměl
odborné knihy, proto čerpal z vlastních zkušeností svého chovu. Hodně
experimentoval, což ho vedlo k zlepšování samotného včelaření. Už v tehdejším
odborném tisku byl označován za jednoho z prvních včelařských výzkumníků. Už
v roce 1835 (bylo mu teprve 24 let) vyhloubil do klátu čtvercovou prohlubeň, dovnitř
na její boky připevnil lišty na něž pak začal pokládat trámky (lišty, loučky) rozběrného
díla, které později do úlu vkládal s upevněným začátkem plástu. Zadní uzavíratelnou
část úlu tvořilo okénko, později nahrazené dvířkami. Konstrukce jeho úlů byla velice
zajímavá a pokroková, stal se tak ve svém oboru předchůdcem včelaře Dzierzona,
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který současně s ním ve čtyřicátých letech přišel ve Slezsku se stejnou myšlenkou
jako Wunder.
Po jeho jmenování revírníkem v roce 1837 odstěhoval svůj včelín na louku k lesu
u Nové Dědiny. Zde v krátké době rozšířil svá včelstva na 40 kusů, ale ze svého
úspěchu se dlouho netěšil. Jeho včelín zapálil údajně nějaký pytlák, který si tak
vyřizoval s lesníkem své účty. Tento včelín požár zcela zničil. Wunder se nenechal
odradit a zbudoval nový včelín nedaleko své hájovny. Úly již netvořily kláty, uvědomil
si jejich nepraktičnost a podle jejich vzoru si začal stloukat úly z prken přístupných
v zadní části. Úlový prostor svých nových zadováků rozdělil do pěti pater a do
každého z nich upevnil lišty, na které poskládal deset louček opatřených začátky
včelího díla. Mezi těmito loučkami ponechal mezeru, čerpal tak ze svého
dlouholetého pozorování, kdy stejnou mezeru viděl mezi plásty u nerozebíratelného
díla. Spojil se s doktorem Živanským a dal podmět k tomu, aby se rámková míra
tehdejších spolkových stojanů ustálila.

Nový Wunderův včelín se rozrůstal a ve třech řadách nad sebou měl 90 úlů
různých sestav. Stal se cílem mnoha návštěv v oboru včelařství a samotný Wunder
rád každému vyhověl svojí radou i zkušeností. Dle vzpomínek starých včelařů místo
jeho včelína často všichni popisovali jako rajskou zahradu s ovocnými stromy
různého druhu a spoustou rostlin poskytující včelám tu nejlepší pastvu. Často jeho
včelín navštěvoval Emanuel Proskowetz nebo bývalý ministr orby, hrabě Potocký z
Vídně. Jeho úly s pohyblivým dílem se tak staly, aniž by to sám Wunder tušil,
předchůdcem všem včelařům používajících pohyblivé dílo. Pod jeho osobním
dohledem se později úl vyráběl jako tak zvaný Moravský spolkový stojan, u něhož byl
zachován stejný počet pater i původní Wunderova míra. Tato byla zavedena téměř
v celém Rakousku. Stojany vyráběl Vincenc Faykus v Napajedlích jako stolař
tehdejšího moravského včelařského spolku.
V roce 1861 Wunder vymyslel razítko (razidlo), jímž se do vosku vtiskl začátek
buněk stejně, jako je známe dnes u mezistěn. Dva roky na to po druhém včelařském
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sjezdu konaném v Kroměříži byl Wunder za své zásluhy v oboru včelařství oceněn
velkou stříbrnou medailí Hospodářské společnosti. Nezůstalo ale jen u této ceny,
postupně jich získal ještě mnoho a v roce 1868 se dokonce výstavní ceny zřekl.
V roce 1870 dostal ocenění nejvyšší Zlatý záslužný kříž.
Nezůstalo ale jen u samotných výstav, kde se horlivě zapojil a ochotně
spolupracoval při jejich pořádání. Navštěvoval sjezdy a různé schůze spolku
moravských včelařů pořádané v Brně, Kroměříži i Holešově. I přesto, že jeho včelín
na Nové Dědině několikrát vykradli zloději, kteří napáchali mnoho škod, samotný
Wunder nikdy neodmítl zájemce o tuto nádhernou činnost, nezatrpkl a vždy ochotně
poradil. Novinová zpráva z roku 1862 mluví za vše: Jest to příkladnou znalostí
zřízená včelárna. Zkušená obezřetnost a vzácná působivost toho pána v oboru
včelařství zasluhuje obdivu a veřejného uznání a v navštivitelů myslích nesmaže se
nikdy ta vděčná památka.
Kromě včelaření se také věnoval pěstování a výsadbě ovocných stromů a
ovocnářství, které podporoval i v Hospodářské jednotě Záhlinicko – Kvasické, kde byl
členem od roku 1861 a měl na starosti sekci pro včelařství a zahradnictví.
S narůstajícím
počtem
ovocných stromů rostl také
počet jejich škůdců, tímto
problémem se také Wunder
zabýval. Zdůrazňoval hlavně
důležitost ptactva pro hubení
škodlivého hmyzu, sám si
dokonce nechal zhotovovat u
hrnčíře
umělá
hnízda
a
rozvěšoval je po svém sadě. Při
svých aktivitách nezapomínal
na své povolání. V lesích
kvasického
panství
zavedl
racionální těžbu rozdělením
celého polesí na oddělení, která
se udržela dodnes.
Wunder
patřil
k výborným
lesníkům,
svou
pozornost
soustředil převážně na cílenou
obnovu lesa. Výsledkem jeho
snažení
bylo
vysazování
stromků s různou skladbou
dřevin takzvané „Wundrovy
řádky“.
Jan Wunder jeden z prvních
vynálezců rozměrného díla
zemřel 20. července 1889 a
pohřben byl na kvasickém
hřbitově, kde je jeho hrob stále
zachován.
Petr Klapil
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Pozvánky
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Mateřská škola Nová Dědina
si Vás dovoluje pozvat na akci

VÝSADBA TŘEŠNÍ
(PRO KAŢDOU PŘIHLÁŠENOU RODINU ČI DÍTĚ,
ZAJIŠTĚNA REZERVACE STROMU)
Nová Dědina, lokalita Díly
Sobota 26. října 2019 od 9 hod.
Rukavice, rýč

KDE:
TERMÍN:
SEBOU:
PROGRAM:

Přednáška zaměřená na staré místní odrůdy třešní
a na správnou výsadbu.
Výsadba třešní – kaţdá rodina či dítě bude mít
moţnost si vysadit svůj strom.

PROČ SE PŘIHLÁSIT?
Pro přihlášenou rodinu či dítě vyrobíme kartičku, kterou si se svým
jménem pak pověsí na svůj strom! Je k dispozici 80 stromů třešní.
Zájemci se mohou přihlásit v Mateřské škole nebo u paní Marcely
Kubíčkové, Nová Dědina 91, email: marcelapolaskova@seznam.cz,
popř. na tel. 776 165 937, je nutné nahlásit celé jméno, na které chcete
mít strom rezervovaný (strom si můţete rezervovat do středy 23. října
2019).
Občerstvení zajištěno.
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Obec Nová Dědina
pořádá

v sobotu 19. října 2019

Zájezd do Záhlinic
Program:
16:00 odjezd ze zastávky Nová Dědina OÚ
16:30 prohlídka muzea Františka Skopalíka
17:30 exkurze v Pivovaru Záhlinice
19:00 degustace záhlinického piva, posezení
a drobné občerstvení
do 24:00 návrat
Cena zájezdu: 100 Kč
V ceně zájezdu je doprava, pronájem pivovaru a drobné občerstvení.
Konzumaci piva v pivovaru, vstupné do muzea (35 Kč / 20 Kč) a
exkurzi v pivovaru (50 Kč) si platí každý sám!
Závazné přihlášky společně se zaplacením 100 Kč přijímáme na OÚ.
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 Skácel, telefon: 608 454 798, e-mail:
petrskacel@centrum.cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 30. 11. 2019.
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