OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2019

Příjemné proţití vánočních svátků, spoustu hezkých chvil a času stráveného
v rodinném kruhu a do nového roku především zdraví, lásku a štěstí přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání říjen 2019
Na říjnovém zasedání obecního zastupitelstva se projednávalo a schvalovalo
dofinancování akce „Třešňové stromy pro ţivot“. OZ schválilo dofinancování této
akce z rozpočtu obce ve výši 42.000, - Kč. Dále OZ schválilo odkoupení pozemku p.
č. 357/10 trvalý travní porost v k. ú. Nová Dědina o výměře 182 m2 za cenu 80,Kč/m2. Pozemek bude slouţit jako manipulační plocha pro připravovanou
infrastrukturu k zástavbě pozemků na Kostelíku.
OZ také schválilo vyúčtování dotace pro SDH Nová Dědina na akci „Zlepšení
operační schopnosti jednotky poţární ochrany“. V tomto případě schválilo OZ částku
ve výši 65. 750,-Kč na dofinancování akce z rozpočtu obce.
Dalším bodem jednání bylo schválení zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci poţární nádrţe ve výši 165.000, -Kč bez DPH.
ZO schválilo i Rozpočtové opatření č. 5/2019 dle přílohy.
V diskuzi se projednávala moţnost realizace odstavné plochy pro zimní parkování
vozidel v proluce mezi domy č. p. 32 a 34. Pokud by se podařilo získat souhlas od
majitelů domů, pokusíme se získat potřebná povolení k realizaci odstavné plochy.

Zasedání listopad 2019
V listopadu OZ schválilo darovací smlouvy pro Český svaz včelařů Napajedla a
Myslivecký spolek Kvasice. Příspěvek byl schválen ve výši 3000,-Kč pro kaţdý
spolek.
ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemku p. č. 336/2, ostatní plocha a části
pozemku p. č. 336/1, trvalý travní porost v k. ú. Nová Dědina za cenu 250 Kč/m2 pro
stavbu čerpací stanice kanalizace a pro případnou realizaci výstavby chodníku ke
hřbitovu.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019 dle návrhu.
ZO dále schválilo sloţení inventarizační komise k provedení inventury obecního
majetku.
Dalším bodem bylo projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020, návrh rozpočtu
MŠ a projednání střednědobých výhledů rozpočtu jak obce, tak MŠ.
Starosta informoval přítomné o probíhající přípravě projektu kanalizace a ČOV v obci
k územnímu rozhodnutí a problémech spojených s poţadavky příslušných úřadů.
Diskuse proběhla k lesní cestě na Ţlutavu a Halenkovice a k vymahatelnosti práv
omezení vjezdu a dalších pravomocí ze strany myslivecké stráţe. Bohuţel tento
zákon je poněkud nešťastný a majitel honitby si svá práva vykládá velmi svérázně.
Proto bychom byli rádi, kdyby se někdo dostal do problémů s majitelem honitby, aby
-2-

to nahlásil na obecním úřadě. Pokud budeme mít dostatek informací, zahájíme kroky
k dalšímu jednání s dotčenými orgány, abychom mohli sjednat nápravu.

Zasedání prosinec 2019
Na posledním zasedání OZ v tomto roce se jako vţdy schvaloval rozpočet obce na
následující rok a taky rozpočet pro MŠ. Příjmy obce jsou předpokládány ve výši
6.734 600- Kč a výdaje ve stejné výši 6.734 600- Kč. Rozpočet se tedy schválil jako
vyrovnaný. Příjmy mateřské školy byly stanoveny ve výši 1.690 100,- Kč, -, výdaje ve
výši 1.690 100,- Kč.
Dalším body jednání bylo schválení střednědobých výhledů rozpočtů na období
2021–2022 jak pro obec, tak i pro MŠ.
Důleţitým bodem jednání bylo schvalování Obecně závazných vyhlášek obce
o místních poplatcích. Z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích, které mají
dopady do úpravy jednotlivých místních poplatků včetně obsahových náleţitostí
obecně závazných vyhlášek. Tato skutečnost se pak promítá do nutnosti úprav
stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby
s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních
poplatcích.
OZ tedy schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Nová Dědina č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku obce Nová Dědina č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. I kdyţ sazby poplatku zůstaly ve
stejné výši jako doposud, věnujte hlavně pozornost článkům o ohlašovací
povinnosti a o odpovědnosti za zaplacení poplatku.
Další vyhlášku, kterou OZ schválilo, byla Obecně závazná vyhláška obce Nová
Dědina č. 3/2019, o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Nová Dědina. V této vyhlášce je hlavní změnou povinnost obce
odebírat i v zimních měsících biologicky rozloţitelné odpady (pozn. starosty obce:
tady asi naši zákonodárci moc nepřemýšleli, jak se bude vysypávat odpad
z kontejnerů v mrazivých obdobích, mi není jasné). Další úpravou je povinnost obce
odebírat jedlé tuky a oleje. Tyto tuky a oleje se budou odebírat ve sběrném dvoře
pouze v uzavřených plastových lahvích.
Starosta informoval o průběhu přípravy projektu kanalizace a ČOV. Probíhá příprava
ţádosti o dotaci a bylo zahájeno řízení o vydání územního rozhodnutí. Z důvodu
moţnosti podání ţádosti o dotaci, OZ schválilo smlouvy, které jsou v případě získání
dotace uznatelným výdajem, a to smlouvu příkazní na výkon manaţerské činnosti
výstavby kanalizace, autorský dozor v průběhu realizace projektu kanalizace a ČOV
a technického dozoru investora na tuto akci.
OZ dále schválilo dokument Komunitní plán sociálních sluţeb na Otrokovicku na
období 2020–2022. celé znění dokumentu je zveřejněno na webových stránkách
města
Otrokovice.
http://www.otrokovice.cz/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/ms-2718/p1=2718
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OZ také schválilo vyřazení opotřebovaného majetku z majetkové evidence obce
a MŠ dle seznamu, Rozpočtové opatření č. 6/2019, vyúčtování veřejné finanční
podpory pro SDH Nová Dědina za rok 2019, smlouvy o zřízení věcného břemene,
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 2. nadzemního podlaţí MŠ,
a nakonec nový vzhled webových stránek obce s responzivním designem tzn., ţe
zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení
(mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.)

Veřejná doprava v kraji dozná změn
Kaţdoročně dochází v prosinci ke změně jízdních řádů. Hlavní změnou ve Zlínském
kraji však bude zavedení nového tarifního systému. Starostové obcí však doposud
nemají v této situaci poněkud jasno. Zjištění faktického stavu bylo mimo jiné náplní
schůzky zástupců Krajského předsednictva Sdruţení místních samospráv České
republiky (SMS ČR) – Mgr. Elišky Olšákové, Mgr. Tomáše Chmely a Josefa Zichy, s
náměstkem hejtmana pro dopravu, Ing, Pavlem Botkem. Náměstek Botek se
zavázal, ţe všem obcím budou co nejdříve zaslány platné jízdní řády a do kaţdé
domácnosti by měly být doručeny přehledné letáčky se základními informacemi.
SMS ČR Zlínského kraje iniciovalo schůzku mezi Správou ţelezniční dopravní cesty
(SŢDC), Zlínským krajem a starosty, kteří na svém území mají ţelezniční stanice
v majetku SŢDC, která se uskutečnila v úterý 26. listopadu 2019.
CENÍK
Díky novému tarifnímu systému cestující výrazně ušetří. Ceník jízdného bude
určovat Zlínský kraj a bude nastaven jednotně pro autobusovou a ţelezniční dopravu
– k pevné nástupní sazbě 9 korun se připočte za kaţdý kilometr na trase koruna.
Například za cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí cestující 29 korun. Jelikoţ v rámci
kraje nebude zaveden integrovaný systém dopravy, budou si muset cestující kupovat
jízdenky zvlášť u autobusů i u vlaků. Ceník je stanoven na úrovni IN25 – oproti
současným cenám základního jízdného u Českých drah budou ceny v rámci nového
tarifu Zlínského kraje niţší o celou čtvrtinu.
AUTOBUSY
Veřejná osobní linková doprava bude zajištěna následujícími dopravci:
• KRODOS BUS a.s. – provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní
oblasti Kroměříţ
• ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu
v provozní oblasti Uherské Hradiště
• ARRIVA MORAVA a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu červenými
autobusy v provozní oblasti Valašské Klobouky
• ČSAD Vsetín a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozních
oblastech Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín
Původně chtěl kraj od prosince spustit plnohodnotný krajský integrovaný systém
(IDS), kvůli zablokované soutěţi na provozovatele autobusů u antimonopolního
úřadu má ale tento plán zpoţdění. Z tohoto důvodu jízdní řády autobusové dopravy
nebudou měněny.
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V autobusové dopravě bude krajský tarif platit u všech linek a zároveň také u spojů
za hranice kraje, kterých je kraj objednavatelem. V autobusové dopravě nebudou
k dispozici časové jízdenky a ani přestupné jízdenky, tzn., ţe u přestupů si cestující
bude muset koupit stále dvě jízdenky jako doposud.
V autobusech bohuţel nebude moţné platit platebními kartami, elektronické
peněţenky budou moci být stále vyuţívány, tzn. o nahrané peníze na kartách
cestující nepřijdou a budou je moci dále vyuţívat.

Parkování a zimní údrţba
Tak jako kaţdý rok s nástupem zimního počasí upozorňujeme občany, aby pokud je
to moţné, omezili parkování na místních komunikacích a chodnících a přispěli tak
k bezproblémovému odklízení sněhu.
Roman Polášek

Společenská kronika
Jubilanti říjen – prosinec 2019
Říjen
Milada Harvánková
Marie Hapalová

Listopad
František Waloszek
Josef Dohnálek

Prosinec
Elen Badurová
Vlastimil Trvaj
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a ţivotního optimismu do
dalších let.

Zlatá svatba manţelů Chocholatých
V měsíci říjnu oslavili padesát let společného ţivota manţelé Libuše a Rudolf
Chocholatí. Jménem obecního zastupitelstva přeji manţelům Chocholatým mnoho
dalších krásných společně proţitých let v manţelství.
Petr Skácel
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Vítání občánků do ţivota
V neděli 17. 11. 2019 v 10 hod. jsme slavnostně přivítali v herní místnosti mateřské
školy 3 nové občánky obce Nová Dědina. Jednalo se o děťátka narozená od června
do srpna roku 2019.

Theodor Bednařík

David Škrabal

Ema Svobodová
Veronika Klimešová
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Projekt Třešňové stromy pro ţivot
Výsadba třešní
V sobou 26. 10. 2019 od 9:00 h. proběhla v lokalitě Díly výsadba třešní. Kaţdá
rodina či dítě měla moţnost vysadit si strom a pověsit si na něj kartičku se svým
jménem.

Pro výsadbu jsme vybrali měsíc říjen, kterému se přezdívá „měsíc dřevin“. Je to totiţ
nejvhodnější období pro výsadbu nových stromů, které se mohou přes zimu dobře
adaptovat a neuschnou. Aby se stromy dobře ujaly, snaţili jsme se dodrţet základní
zásady výsadby stromů. Jámy pro nové stromy byly vykopány s předstihem, aby
lehce zvětraly. Kaţdá díra byla hluboká a prostorná, aby se do ní kořeny plně
rozprostřely a ţádný z nich se neohýbal.
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M. Kovařík předem navozil zeminu, kůru, kůly, stromy, pomocný materiál a výsadba
mohla vypuknout.

Před výsadbou proběhla přednáška o správné výsadbě ovocných stromů pod
vedením paní H. Zahradníkové z Litenčic, která prakticky ukázala, jak taková
správná výsadba vypadá. Od správného zakrácení kořenů, nasypání kompostu,
hnojiva, zasazení a zalití stromu, navršení zeminy a kůry kolem stromu, přes
upevnění úvazku a ochrany proti okusu.
Počasí nám přálo, tak se všichni mohli
pustit do práce. Nikdo nezaváhal a
zodpovědně bylo všech 90 stromů
brzy vysazeno. Kaţdý strom získal
svého majitele a byl řádně očíslovaný,
aby i za pár let kaţdý věděl, který
strom právě on vysadil. Jmenný
seznam je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo v mateřské škole.
Velice nás těší, ţe se výsadba líbila a
je zájem, aby se podobná akce
zopakovala i v příštím roce.
Výsadba se vydařila a za to bych
chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na její přípravě a realizaci.
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SDH Nová Dědina získal finanční příspěvek z projektu innogy Companius
Projekt innogy Companius je iniciativa skupiny innogy a RWE zaměřená na finanční
a organizační podporu dobrovolné práce svých zaměstnanců. V rámci tohoto
projektu získal SDH Nová Dědina finanční příspěvek 20 tis. korun, za který se pořídil
pro místní děti dřevěný kolotoč a malovaná naučná tabule ROSTLINY.
Poděkování:
D. Ţelezníkovi za výrobu trnu pro ukotvení dřevěného kolotoče.
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Mateřská škola Nová Dědina získala finanční příspěvek od firmy
Continental Barum
Finanční příspěvek 10 tis. Kč byl pouţitý na balanční prvek HADA k procvičení
rovnováhy, která napomáhá dítěti získat sebedůvěru, nové pohybové dovednosti
a koordinaci.
Poděkování:
Panu V. Stuchlíkovi st. za akátové špalky.
K. Kubíčkovi, J. Gazdošovi, J. Vavříkovi, P. Bartůskovi a J. Klimešovi za usazení
špalků a ukotvení hlavy HADA.

Veronika Klimešová
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Zprávy z mateřské školy
Slavnostní otevření třešňové aleje
Třešňová alej byla slavnostně otevřena dne 8. 11. 2019 v odpoledních hodinách.
Přestřiţením pásky jsme oficiálně zahájili „provoz“ v třešňové aleji. Na poslední chvíli
byl zabudován kolotoč, který byl okamţitě podroben zatěţkávací zkoušce.

Na slavnostní chvíli se podílela svou přednáškou o včelkách paní MVDr. Lucie
Pecková, Ph.D. a zaujala nejen děti, ale i dospělé. Po vydatném mlsání medu plnily
děti řadu úkolů, za které si vyslouţily medaile s včelkou a sladkou odměnu. Jen
brzké zapadající slunce ukončilo sváteční chvíli a tma nás vyhnala domů.
Je dobře, ţe se na obnově přírodního prostředí podílí stát vyhlašováním dotačních
titulů, neboť jak je známo, peněz není nikdy dost. A kdyţ se k nim přidá dobrá vůle a
šikovnost lidí, bude naše okolí jen vzkvétat. Stará třešňová alej, jak ji pamatuji před
více neţ třiceti lety, poskytovala stín, plody a úkryt spoustě drobných ţivočichů. Sem
jsme rádi chodili na procházky s dětmi aţ k sadu a pak dál k posedu aţ do lesa.
Cestou jsme odpočívali na mezi, mlsali třešně, na konci léta mirabelky, na podzim
ostruţiny. S nasbíraných šípků vařili ve školce čaj. Kolik různých plodů skýtala tahle
krásná část Nové Dědiny mezi poli. Kolik prostoru a moţností pohybu jsme často
vyuţívali. Tady jsme poprvé spatřili na vlastní oči v trávě kudlanku náboţnou,
slepýše a poslouchali zpěvu skřivánků nad polem. Jak utíkal čas, stromy stárly, děti
odcházely do školy, přicházely další, nové děti. Jen stromy zůstávaly. Nastoupily děti
prvních dětí a stromy dál stárly a mizely jeden po druhém. Smutný byl pohled na
holou polní cestu.
Díky nápadu a úsilí všech zúčastněných se podařilo znovu vdechnout ţivot staré,
vlastně teď uţ nové aleji. A nejen to, znovu je zde radost se projít, poučit sebe i děti
hravou formou o ţivotě přírody, jejich potřebách a nutnosti chránit ji a opatrovat. Tak
se zde viditelně snoubí, díky iniciativě obyvatelů obce, láska k přírodě a dovednost
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šikovných rukou při instalaci naučných a zábavných prvků pro poučení i rozvoj
pohybu našich nejmenších. Vzor a příklad dospělých při realizaci celé třešňové aleje,
ve spolupráci s dětmi mateřské školy, ať vede všechny, kteří alej navštíví a budou
vyuţívat k respektu a ochraně toho, co se zde podařilo vybudovat.

Projekt Třešňové stromy pro ţivot je hotový, uskutečnil se a byl realizován díky
dotaci vyhlášené Zlínským krajem za finanční podpory obce Nová Dědina. Do
projektu byl pod hlavičkou Mateřské školy Nová Dědina přihlášen projekt pod
názvem Třešňové stromy pro ţivot. Zahrnoval obnovu třešňové aleje v části obce
Díly s vybudováním edukativních prvků s ekologickým zaměřením pro činnosti
s dětmi.
Díky spolupráci a obětavé práci všech zúčastněných bylo vytvořeno dílo daleko větší
hodnoty, neţ nám poskytne tabulka realizovaného projektu.
Ţivot mrtvého stromu
Doskočiště
Prolézací tunel
Venkovní pexeso
Totem

1 855 Kč
5 890 Kč
13 944 Kč
9 909 Kč
34 360 Kč

Obrázky, travní směs, materiál
Výroba, materiál, lak, travní směs
Trubka, výroba, kůly, travní směs
Výroba, lak
Výroba, materiál DUB, doprava,
netkaná textilie pod dlaţbu
Výroba, materiál DUB, doprava
Doprava dřeva na pilu
Koš – vnitřek, zásobníky na psí trus
Výroba pultů, 2 ks frotáţe, lak, barva
Aktivita č. 3, Aktivita č. 4

Lavička Divočák
Lavičky (2ks)
Koše (2ks)
Frotáţové pulty (2ks)
Občerstvení
Napouštěcí olej Detecha
Stromy
Kůly
Pomocný materiál k výsadbě
Přednáška o výsadbě
Přednáška o včele
Návštěvní řád
Povýsadbová péče

25 000 Kč
1 700 Kč
285 Kč
4 873 Kč
996 Kč
3 627 Kč
13 600 Kč 80 ks + 10 ks zdarma
5 800 Kč
8 877 Kč Ochrana proti okusu, úvazky, hnojivo
726 Kč + dohled při výsadbě, doprava
575 Kč + med, doprava
1 983 Kč výroba, tisk
6 000 Kč 3 roky (jaro/podzim)
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Celková cena projektu:
Podíl Zlínského kraje 70%:
Podíl obce 30%:

140 000,00 Kč
98 000,00 Kč
42 000,00 Kč

Spoustu práce a času věnovali zdarma a poděkování patří:
- V. Stuchlíkovi st. za dřevo a pomoc při usazení stromu,
- R. Badurovi za půjčení bagru,
- P. Brázdilovi za vykopání děr,
- E. Brázdilové za úpravu terénu u totemu,
- M. Kubíčkové za zajištění přednášky o včelách, výrobu kartiček na stromy a pomoc
při organizaci v den výsadby,
- J. Klimešovi, D. Marčíkovi za přípravu, realizaci, finální podobu prvků a hl. úpravu
terénu okolo prvků,
- V. Klimešové za veškerou organizaci a zabezpečení celého projektu, bez jejího
vedení a usilovné práce celé rodiny, by se projekt nepodařilo zrealizovat,
- mimo oficiální část projektu patří téţ poděkování panu P. Bartůskovi za obstarání
daru ve výši 10 000,00 Kč od Continental Barum s.r.o. na vytvoření balančního prvku
ve tvaru hada, také SDH Nová Dědina, jejichţ zásluhou bylo moţno přidat další dva
prvky v hodnotě 20 000,00 Kč,
- všem, kteří se účastnili budování i sázení, všem, kteří i nadále budou pomáhat
v udrţování aleje i všech doprovodných prvků.

Přeji Vám, aby Vaše stromy úspěšně přeţily první zimu a v dalších letech uţ jen
rostly a sílily.

Za mateřskou školu I. Vybíralová
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Zprávy ze ZŠ Kvasice
Ţáci prezentovali projekt na téma: Cestovní kancelář
V pátek 8. listopadu proběhl na ZŠ Kvasice celoškolní ţákovský projektový den na
téma: Cestovní kancelář. Všichni ţáci školy byli náhodně vylosováni do 14 skupin.
V kaţdé skupině, pod vedením jednoho vyučujícího, pracovali ţáci z různých tříd.
Spolupracovat v kaţdé skupině museli tedy ţáci od první do deváté třídy. Po dvou
přípravných schůzkách, kde si ţáci samostatně vybrali dílčí téma své prezentace a
roli v projektovém týmu, přišla na řadu ve čtvrtek 7. listopadu celodenní příprava a
v pátek dopoledne 8. listopadu samotná prezentace v přízemí ZŠ Kvasice.
Ţáci celé dopoledne prezentovali rodičům, prarodičům, vrstevníkům, panu starostovi
i dětem z mateřské školy své projekty. A nabídka zájezdů byla opravdu pestrá,
posuďte sami. Cestovní kancelář Veselý komár nabízela zájezdy k močálům řeky
Okavango v Botswaně nebo mokřadům Pantanal v jihozápadní Brazílii. Cestovní
kancelář Fyššink byla určena pro milovníky rybolovu a severských zemí.
Campingová pikniková kancelář představila vybavení na kempování včetně přípravy
a ochutnávky kotlíkového guláše a ochutnávku exotického ovoce nabídla i další
cestovní kancelář, která nás vítala do pralesa. Další a další zajímavé destinace byly
v nabídce: Jiţní Amerika, Afrika, Írán, Vídeň, výlety po stopách českých sportovců
nebo vědecká science centra v České republice. Věřím, ţe celoškolní projekt byl
přínosný nejen pro ţáky, kteří se naučili vyhledávat, třídit, spolupracovat v týmu a
prezentovat výsledky své práce, ale nabídl i mnoho zajímavých informací, krásných
fotografií a obrázků všem návštěvníkům projektového dne.

Mgr. František Látal, Ph.D
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Pomozte nám zachránit farmáře
ZŠ Kvasice se zapojila do projektu Ministerstva zemědělství „Pomozte nám zachránit
farmáře“. Celou akci organizovala Ing. Jana Brázdilová z Agrární komory Zlín. Ve
čtvrtek ráno 26. září jste byli připraveni „na značkách“ a čekali na autobus, který nás
odvezl do Štítné nad Vláří, kde se zemědělská ekofarma Javorník nachází. Po
příjezdu jsme byli seznámeni s farmou, co vše nabízí – kravín, ţivočišná výroba,
provoz, pekárna, palírna, mlékárna. Pan zootechnik nás provedl po farmě. Měli jsme
štěstí – viděli jsme telátko, které se narodilo pár hodin před naším příjezdem.
Po exkurzi po farmě následovala ochutnávka mléčných výrobků – sýry, ochucená
mléka, pribináček. Pribináček s příchutí čokolády si také jeden náš dobrovolník
vyzkoušel vyrobit. Po krátkém dotazníku jsme se rozloučili a na závěr cesty jsme
dostali na ochutnání koláč. Co by to ale bylo za exkurzi, kdybychom si nic neodvezli
(tedy kromě záţitků) – museli jsme tedy navštívit prodejnu BIO výrobků. Děti si domů
nakoupily mléka, sýry, sladidlo, sirupy aj. Věřím, ţe se exkurze líbila a pokud by
projekt pokračoval i v dalších letech, jistě bychom se zapojili a podívali zase někam
jinam.

Mgr. Michaela Dostálová

Tablety ve výuce na ZŠ Kvasice
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání čerpá naše škola finanční
prostředky na modernizaci výuky a nabídku zájmových aktivit ţákům. V rámci
projektu navštěvují ţáci zdarma v odpoledních hodinách po výuce např. Badatelský
klub, kde pracují s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S, Klub zábavné logiky a
deskových her nebo Čtenářský klub.
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Součástí projektu je také výuka s tablety, kde musí proběhnout minimálně dvě
vyučovací hodiny týdně (v libovolném předmětu, mimo předmět Informatika) s tablety
po dobu dvou let trvání projektu.
Pouţívání tabletů ve výuce není v českém školství novinkou. Obdobný projekt se ve
školách objevil jiţ v roce 2014, kdy se do projektu zapojilo 12 škol. Nicméně i kdyţ
tento projekt začal jiţ před pěti lety, tablety se do škol dostávají stále jen ojediněle a
to skrz různé dotační programy či příspěvky rodičů. Hlavním důvodem jsou ve
většině případů tři základní a důleţité pilíře, které jsou podstatné v oblasti digitalizace
školství. Je to zejména technická vybavenost škol, dále spolehlivé připojení k
internetu a v neposlední řadě je důleţité naučit učitele s moderními technologiemi
pracovat tak, aby vyuţití tabletů v hodinách nebylo pouze samoúčelné.
Proč jsme se tedy rozhodli tablety do výuky zapojit?
S tablety si ţáci mohou vyzkoušet různé role v závislosti na svých zájmech, například
mohou být prezentující, mediátoři, reportéři atd. Pomocí tabletů mohou pracovat
samostatně, ale i ve skupinkách a mohou vyhledávat informace potřebné k realizaci
projektů a zadaných úkolů.
Dotyková zařízení jsou vhodným nástrojem pro ţáky všech učebních stylů a jsou
velmi vhodné i pro ţáky se speciálně-vzdělávacími potřebami. Operační systémy
nabízí aplikace, které jsou cíleně vytvářeny jako efektivní výukové nástroje.
Technologie se v dnešní době vyuţívají téměř denně, a proto není důvod, proč
bychom se měli pouţívání dotykových zařízení ve vyučování bránit. Navíc škola by
měla podporovat klíčové kompetence 21. století. I přes zmíněná pozitiva vnímáme
tablet pouze jako pomůcku, kterou pouţíváme k zatraktivnění výuky. Faktem totiţ
zůstává, ţe je to hlavně role učitele, která je ve výuce nezastupitelná.

Mgr. Dagmar Janíková
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Minikopaná a školská futsalová liga dívek
„Vítězem letošního ročníku se stává tým, který nejvíc bojoval, tým ZŠ Kvasice.“ To
byla slova místopředsedy pořádajícího klubu SK Hanácká Slavia Kroměříţ Karla
Heinze, při vyhlašování výsledků okresního kola v minikopané dívek, které se hrálo v
polovině října v Kroměříţi. Po velkém boji a 4 nervy drásajících zápasech, z nichţ
dva skončily aţ penaltovým rozstřelem, se ţákyním II. stupně podařilo doslova
vyválčit úspěch, na který zatím dosáhla jen generace kolem Gabriely Gunčíkové
(2008) a Karolíny Malenovské (2015). Osu současného týmu tvořily: Karolína
Škrabalová, Nicol Dohoráková (obě 9. A), Bára Chybová, Tereza Marešová, Nikola
Švecová (obě 9. B) Zuzana Horsáková, Eliška Horová, Eliška Šišková (všechny
8. třída) a Nela Novotná (7.), doplněné o Annu Mlčákovou (9. B), Šárku Polišenskou
(8.) a Veroniku Marešovou (6.). V turnaji děvčata přehrála ZŠ Slovan Kroměříţ a
remizovala se ZŠ Morkovice. V semifinále náš celek narazil na 3. ZŠ Holešov a díky
úspěšněji zvládnutým penaltám vyzval v posledním zápase o celkové prvenství opět
ZŠ Morkovice. I zde dospěl zápas aţ k pokutovým kopům. K rozhodující penaltě se
postavila Bára Chybová a svým prvním gólem kariéry utkání rozhodla. Brankami se
na úspěšném turnaji podílely: Eliška Horová, Zuzana Horsáková, Karolína
Škrabalová a Bára Chybová.
Zápasy našeho týmu:
ZŠ Kvasice – ZŠ Slovan Kroměříţ 1:0
ZŠ Kvasice – ZŠ Morkovice 0:0
ZŠ Kvasice – 3. ZŠ Holešov 0:0 na penalty 2:1
ZŠ Kvasice – ZŠ Morkovice 0:0 na penalty 3:2.
O měsíc později rozehrály starší ţákyně školskou futsalovou ligu čtvrtfinálovým
turnajem v Rousínově. Víceméně totoţná sestava jako v Kroměříţi zvládla svůj turnaj
na výbornou a po výhrách 3:0 nad ZŠ Krásného Brno a 12:0 nad ZŠ Olbramovice
postoupila spolu s brněnským celkem do semifinálové skupiny. O početný brankový
zápis se tentokrát přičinily: Nela Novotná (4 góly), Eliška Horová (4), Zuzana
Horsáková (3), Eliška Šišková (2), Nikol Dohoráková (1) a Karolína Škrabalová (1).
Zápasy turnaje:
ZŠ Kvasice – ZŠ Krásného Brno 3:0
ZŠ Kvasice – ZŠ Olbramovice 12:0
ZŠ Krásného Brno – ZŠ Olbramovice 3:1

Mgr. Jiří Machovský
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Sbor dobrovolných hasičů
Uzlovací liga Zlínského kraje
Tímto krátkým článkem bych Vás chtěl seznámit s probíhající uzlovací ligou pro
mladé hasiče. Tato liga – Uzlovací liga Zlínského kraje (dále jen ULZK) vznikla jiţ
vloni a po úspěšném prvním ročníku se i letos tato liga rozběhla. Po připomínkách
z loňské sezony byla upřesněna a sjednocena pravidla a také přibyli noví pořadatelé.
Náš sbor je i letos stejně jako vloni zařazen do této ligy.
Letos proběhla jiţ 2 ligová kola, a to v Prštném - Loukách a v Újezdu. My jsme
se zúčastnili jen soutěţe v Újezdě, ale po Novém roce máme v plánu odjet soutěţe
všechny. V sobotu 30. listopadu jsme se tedy zúčastnili soutěţe v Újezdě, kde jsme
byli s druţstvem mladších a s druţstvem starších ţáků. Celkem zde bylo 39 týmů a
223 jednotlivců. S mladšími ţáky jsme obsadili 8. místo (celkem 14) s časem 41,83 s.
Starší ţáci skončili na 15. místě (celkem 25). V jednotlivcích se nejlépe za mladší
ţáky prezentovala Adélka Dvouletá, která obsadila krásné 7. místo z celkově 87
mladších jednotlivců. Za starší ţáky v nabité těţké konkurenci nejlépe dopadli Petr
Dědek (56. místo), Jakub Dvouletý (58. místo) a Klárka Vlčková (62. místo) ze 117
jednotlivců. Za dorostence pak jediný účastník z Nové Dědiny – Honza Vavřík
obsadil 12. místo.
Na internetových stránkách ULZK můţete vidět, jak průběţné pořadí a
výsledky, tak seznam dalších závodů, které se budou konat v roce 2020. Výhodou
pro nás, ale i fanoušky je, ţe téměř všechny soutěţe jsou v blízkém okolí, takţe
neváhejte a kdykoliv se na naše děti přijeďte podívat (-:
http://ulzk.procomputer.cz/

Martin Láník
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TJ Nová Dědina
100 let organizované tělovýchovy v obci – II. část
V posledním obecním zpravodaji jsem ve zkratce popisoval činnost naší organizace
„Sokol“ od jeho zaloţení v roce 1919 aţ po začátek II. světové války.
V průběhu této války byla tělocvičná výchova a činnost sokolstva silně potlačována a
zakazována. Veškeré tiskoviny a seznamy se schovávají. Nářadí, které se do té doby
podařilo pořídit, je ukrýváno různě po stodolách, kde se mladí sokolové i přes velké
riziko rádi scházejí. Zřejmě to bylo opravdu těţké období, protoţe ani pamětníci,
s kterými jsem měl moţnost o této době hovořit, se k tomuto nechtěli nijak podrobněji
vyjadřovat. Prostě panoval strach a nedůvěra.
Hned po ukončení války se sokolská činnost rozjíţdí opět na plné obrátky, nacvičují
se různé sportovní ukázky, sportovní dny, sokolské besídky, neboli sportovní
gymnastické sestavy všech
věkových
kategorií
od
nejmladšího ţactva aţ po
starší
muţe.
Tato
vystoupení se v případě
špatného
počasí
uskutečňovala v hospodě u
pana Gabrhelíka, jinak
venku
v Čubovici
(na
starém kole), a to i
s taneční zábavou.
V dalších letech dochází
k útlumu aktivit Sokola,
protoţe se několik rodin
z naší obce stěhuje v rámci
osidlování pohraničí do
Rázové a Bruntálu a jsou
mezi
nimi
i
hlavní
organizační
pracovníci
Sokola. Můţe nás ale těšit,
ţe v naší obci Sokol
pokračuje dál, a ještě jsme
zaloţili
Sokol
i
na
Bruntálsku. Dále nás můţe
těšit, ţe i do naší obce se
přivdali a oţenili občané
z okolních vesnic, kteří se
aktivně zapojili do činnosti
Sokola.
Plánek prvního sokolského cvičiště (kresba Petr Vavřík)
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Na začátku šedesátých let začíná činnost naší organizace stoupat, protoţe se rodí
takzvané poválečné děti, rodiče těchto dětí se více zapojují do aktivit TJ Sokol (nový
název). Stále ale není při nepříznivém počasí kde cvičit, a tak se poprvé v roce 1960
hovoří o moţné výstavbě sokolovny. V roce 1961 byl vypracován první projekt
sokolovny, který byl několikrát upraven aţ do dnešní podoby, i kdyţ přísálí bylo
vystavěno bez povolení a schváleno aţ při kolaudaci v roce 1969.
Aktivita TJ Sokol je v těchto letech na velmi dobré úrovni, evidujeme všechny věkové
kategorie, i kdyţ muţi se pravidelně dávají dohromady pouze v období spartakiád.
Zúčastňujeme se okresních soutěţí ZRTV, pořádáme zájezdy na zimní stadion,
plavecký bazén, pořádáme sportovní dny, zúčastňujeme se sáňkařských a
lyţařských soutěţí pořádaných okresním svazem, kaţdoročně vyhlašujeme soutěţ o
nejlepšího sportovce obce v kategorii muţů i ţen. Stolní tenis jsme v roce 1970
přihlásili do okresního přeboru, šachový oddíl jsme do stejné soutěţe přihlásili v roce
1972. Pořádali jsme nebo zúčastnili několika přátelských hokejových a fotbalových
utkání s okolními vesnicemi. Okresní výbor ČSTV vyhlásil soutěţ pro oddíly a TJ pod
názvem „Vzorný“. Jedno z kritérií soutěţe byla organizovanost v obci. V naší obci
bylo do TJ přihlášeno 32,7 % občanů. Titul Vzorná TJ jsme získali, několikrát obhájili,
a tak nám putovní standarta titulu Vzorná TJ byla udělena natrvalo. Velký podíl na
těchto akcích měl celý výbor TJ pod vedením předsedů Poláška Jana staršího,
Zapletala Jaroslava a Poláška Blahoslava.
V malých obcích se na kulturních, společenských a sportovních akcích nejvíce
podíleli učitelé, ze kterých byl cítit přirozený respekt a velká obětavost jak od
dospělých, tak i od dětí. V naší obci se na výchově dětí podíleli mimo jiné manţelé
Řepňákovi, manţelé Adamčíkovi, Klenovský Lubomír nebo Šišková Evţenie.
V základní škole ve Kvasicích to byli pan ředitel Šušák, zástupce ředitele Zona nebo
manţelé Šmídovi. Všem těmto jmenovaným patří poděkování za odvedenou práci.
Čest Vaší památce.
Váţení spoluobčané, tímto jsem se dostal do roku 1989, kdy dochází k velkým
politickým změnám. O tomto období po dnešek jsem několikrát informoval
prostřednictvím našeho obecního zpravodaje, ale i tak mi dovolte několik poznámek.
V celé republice vznikají staronové dříve zrušené organizace jako Sokol, Orel, různé
svazy a oddíly. Balík peněz, který tělovýchova dříve dostávala, se musí rozdělit mezi
všechny tyto organizace, restituenti se hlásí o svoje majetky. Jak všichni víme, čím
více hromádek, tím více příleţitostí pro rozkrádání. Kvůli těmto důvodům se sniţují
dotace na činnost a údrţbu. To byl důvod předání sokolovny, neboli vrácení obci
Nová Dědina. Činnost TJ upadá, nyní děláme pouze nárazové akce, jako turnaje
stolního tenisu a šachu nebo kopané, a to za přispění obce. Poloţením umělého
povrchu na hřišti za sokolovnou vznikl v roce 2012 nohejbalový klub a tím se zlepšila
i činnost TJ. Nejen, ţe se členové klubu schází, aby si zahráli, ale uspořádali několik
tanečních zábav a jsou aktivně zapojováni do všech sportovních a kulturních akcí.
Zatím poslední akcí byla oslava 100 let tělovýchovy v obci, která se uskutečnila
v sobotu 9. listopadu 2019. Oslava byla zahájena v 16:00 kladením smuteční kytice
k pomníku padlých hrdinů, pokračovala slavnostní schůzí TJ v místní sokolovně
s malou účastí, ale zato zdravým jádrem organizace. Večer se uskutečnila taneční
zábava s bohatou tombolou a výborným gulášem. Celá akce byla doplněna
výstavkou fotografií a novinových výstřiţků z různých tělovýchovných akcí a
promítáním filmů z otevření sokolovny v roce 1969 a okrskové spartakiády z roku
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1975 uspořádané v naší obci. A tady mi dovolte, abych poděkoval všem členům i
nečlenům TJ, kteří mi pomohli tuto poměrně náročnou akci uspořádat.

Letos ještě připravujeme na 28. 12. 2019
šachový turnaj v bleskové hře.
A v pondělí 30. 12. 2019 jiţ tradiční
předsilvestrovskou
vycházku
na
Kudlovskou dolinu, kam ale nemusí
všichni dorazit. Vycházky se můţou
zúčastnit všechny věkové kategorie, je
připraveno opékání špekáčků a bohaté
občerstvení z vepřových produktů ve
sklepě sokolovny. Srdečně zve TJ a
obec Nová Dědina.
Váţení spoluobčané, přátelé a známí, děkuji Vám všem za spolupráci v uplynulém
období a přeji Vám krásné proţití svátků vánočních a do roku 2020 hodně zdraví a
štěstí a hodně osobních a sportovních úspěchů.
předseda TJ Nová Dědina
Petr Vavřík
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Příspěvky čtenářů
Zájezd do Záhlinic
V sobotu 19. října 2019 proběhl obecní zájezd do Záhlinic. V úvodu naší návštěvy
v Záhlinicích jsme navštívili Muzeum Františka Skopalíka. V muzeu nás jiţ čekala
programová ředitelka muzea paní Navrátilová, která nás s obrovským nadšením
provedla nejen historií Záhlinic, ale zejména ţivotním příběhem nejslavnějšího
záhlinického rodáka.

František Skopalík (1822 - 1891) se zaslouţil zejména o prosazování moderních
trendů v zemědělství, byl u vzniku hospodářské jednoty záhlinicko – kvasické
a zaslouţil se o rozvoj odborného školství. V roce 1861 se stal starostou Záhlinic
a poslancem Moravského zemského sněmu, později poslancem Říšské rady.
Skopalík byl velkým vlastencem, o čemţ svědčí aktivní účast při pokládání
základních kamenů Národního divadla, kde byl vybrán také jeden balvan ze
záhlinické skály. Mezi další obory, kterým se věnoval, byla spisovatelská činnost
především vlastivědného a hospodářského charakteru.
Současné muzeum se nachází v budově bývalého Obecního domu, k jehoţ
znovuotevření došlo po opravě budovy muzea v roce 2012. Součástí muzea je stálá
expozice věnovaná Františku Skopalíkovi a venkovskému ţivotu v 19. století. V době
naší prohlídky jsme mohli zhlédnout také výstavu košíkářských výrobků nazvanou
Košíkářství v proudu času. V muzeu probíhají během roku tematické výstavy a akce
např. o Vánocích či Velikonocích. Muzeum Františka Skopalíka je otevřeno kaţdou
středu od 8:30 do 17:00 a v červenci a srpnu v neděli od 13:00 do 17:00.
Náš program v Záhlinicích pokračoval po krátkém přesunu do místního pivovaru
a sladovny. Celý areál v roce 2005 koupila společnost Raven Trading s. r. o., která
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nejenom ţe pokračuje ve výrobě sladu,
ale v roce 2016 se jí podařilo díky
zprovoznění
minipivovaru
obnovit
tradici vaření piva v Záhlinicích.
Exkurzi jsme zahájili prohlídkou
sladovny, která jako jedna z mála
vyrábí slad tradičním humnovým
způsobem nepřetrţitě od otevření
budovy v roce 1899. Celou sloţitost
sladovnického procesu nám vysvětlil
sládek a výrobní technolog pivovaru.
Poté jsme se přesunuli do samotného
pivovaru, kde nám pan sládek při
prohlídce varny a leţáckého sklepa
představil bohatou historii místního
pivovaru
i
novodobou
moderní
technologii vaření piva. Na závěr
exkurze nás čekala ještě degustace
záhlinického piva. Na čepu byla
dvanáctka
Hanák
a
jedenáctka
Hospodář pojmenovaná po Františku
Skopalíkovi, kterého takto místní
titulovali.
Petr Skácel

Dţenderová politika
Nevím, zda je to produkt bohaté společnosti, jakou západní společnost bezesporu je,
nebo je demokracie v krizi. Jakoby zdravý rozum ustupoval a začal rozvrat (moţná je
to silné slovo) společnosti různými poţadavky na rovnoprávnost ve všech oblastech
ţivota. Uvedu příklad. Jistě si pamatujete na malý domeček za oknem, kde panenka
před domečkem zvěstovala pěkné počasí a naopak chlapeček venku předpovídal to
špatné. Podle dnešních dţenderových poţadavků je to špatně. Podívejte se, jak
krásně a přirozeně působí usměvavá sestřička v nemocnici, kdyţ přistupuje
k pacientovu lůţku. Muţ v této roli uţ nepůsobí tak hojivě, i kdyţ oba můţou svoji
práci dělat velmi dobře. Chci tím jen říct, ţe občasné anomálie nepůsobí tak
nepřirozeně jako plánovaná a silou prosazovaná dţenderová politika ve všech
oblastech ţivota. Prosazovat rovné příleţitosti pro muţe a ţeny je v pořádku, nikdo
však nevymaţe rozdíly v muţském a ţenském mozku a jejich dispozice. Stanovovat
kvóty pro mnoţství ţen v řídících funkcích nebo v politice je holý nesmysl. Snad tento
trend skončí jednou v propadlišti dějin.
A tak radši v tomto předvánočním čase dám nohy na stůl, vezmu do ruky skleničku
kvalitního rumu a zaposlouchám se do písničky od nedávno zesnulého zpěváka a
herce Mariána Geišberga – Baccardi. Je to taková moje vánoční koleda. V této
písničce je ještě všechno v pořádku. Snad to bude i nadále. To Vám všem ze srdce
přeju.
Petr Redl
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Myslivecké okénko
Stromy se zbavily zbytku listí. Rána a večery jsou často pod mlhovou peřinou, která
někdy leţí i přes den. Listopad nám přinesl plískanice a spoustu větrných dní.
V honitbách zní jasné tóny borlic nebo vznešené tóny lesnice, které ohlašují
podzimní společné hony na drobnou zvěř. Pro myslivce jsou odměnou za celoroční
práci, kterou přírodě a zvěři věnují. Pořádají i společné naháňky na černou zvěř.
Pokud se při procházkách přírodou stanete nechtěně účastníkem honu, dbejte
pokynů myslivců a místo opusťte. I v autech, prosíme, dávejte v této době větší
pozor. Můţe se snadno stát, ţe vyběhne zvěř nebo pes, který prostě dělá svou práci.
Práce myslivců v honitbách hony rozhodně nekončí. Krmelce se jiţ plní senem.
Pokračuje přikrmování jadrnými krmivy.
V prosinci jsou dny stále kratší, stromy jsou bez listí. Ještě, ţe nám prosincové
počasí zpříjemňují svátky. Nejprve Mikuláš s čerty a andělem a pak všemi
očekávané Vánoce. Jiţ tradičně obchází myslivci na svatého Štěpána své honitby při
svatoštěpánské vycházce.
Se zimou se příroda zklidňuje. Myslivci končí se společnými hony. Někteří
ţivočichové spí zimním spánkem. Ostatní, kteří v zimě nespí, se musí dobře chránit
před chladem. Vzhůru jsou myši, hraboši, kuny nebo třeba veverky. Jezevci spí
nepravým zimním spánkem, při kterém často opouštějí své úkryty. Postarejme se
také o klid v honitbě.
S přibývající sněhovou pokrývkou zvěř vyhledává krmelce a zásypy, zpěvné ptactvo
pak krmítka. Jednoduché krmítko si kaţdý z nás můţe instalovat i u domu. Můţeme
sledovat, kteří ptáčci krmítko navštěvují a co jim nejvíce chutná. Nasypat jim
můţeme slunečnicová semínka, proso a pro sýkorky můţeme zavěsit lůj.
Myslivci v zimním období intenzivně pečují o zvěř. Vědí, co zvěři do krmných zařízení
mají předkládat. V krmelcích se často objevují i věci, které tam nepatří. Zvěři můţe
nevhodné krmivo způsobit zaţívací problémy. Nejčastěji v krmelcích můţeme najít
suché pečivo. To není vhodné zvěři dávat, protoţe venku velmi rychle plesniví.
V posledních letech se rozmohlo i zdobení vánočních stromků pro zvířátka. Tato
aktivita má jistě dobrou myšlenky, ale je vţdy potřeba vědět co je pro kterou zvěř
vhodné. Jistě kaţdý z vás má ve svém okolí nějakého myslivce, tak se můţete
poradit. Rozhodně se nespoléhejte na informace z internetu. Myslivci znají okolí
vašeho domu nejlépe a jistě vám poradí.
Co tedy do krmelce můţete přinést a co tam naopak vůbec nedávat?
Tuto otázku řeší i mladí Kvasičtí Jestřábi. Dnes jiţ vědí, ţe do krmelce nebo ke
krmelci:
mohou dát: mrkev, jablko, řepu, kaštany (pouze s narušenou skořápkou), kukuřici.
Vše jen v malém mnoţství
nemohou dávat: pečivo, zbytky jídla z kuchyně, pomeranče, mandarinky a další
exotické ovoce, nic co je plesnivé nebo nahnilé.
Seno, granule, obilí a sůl necháme na myslivcích. Je důleţité mít stále na paměti, ţe
myslivci zvěř pouze přikrmují, nekrmí.
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V krouţku chodíme ke krmelci, ale poznáváme i zbraně. Střelné zbraně jsou
nedílnou součástí výbavy myslivce. Je důleţité vědět jaké zbraně a jaké střelivo
můţeme kdy pouţít a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Drţení a nošení zbraně upravuje
zákon. Vše má své podmínky a náleţitosti. Nejdůleţitější je však bezpečné
zacházení se zbraní. Naučili jsme se, ţe při manipulaci se zbraní vţdy musíme mířit
do bezpečného prostoru. Nikdy, ani v ţertu, nesmíme mířit na ostatní osoby ani
zvířata. Zavřená zbraň nemusí být vybitá, je vţdy nutné se přesvědčit, zda nezůstal
ve zbrani náboj. Nikdy nesmíme nechávat zbraň bez dozoru.
Na závěr si ještě připomeňme, ţe podle zákona o lesích je zakázáno jezdit na lyţích,
na koních, na saních, na kolech mimo lesní cesty a vyznačené trasy. A podle zákona
o myslivosti je majitelům psů a koček zakázáno nechávat je volně pobíhat po
honitbě.
Klidné a pokojné vánoční svátky Vám přejí členové MS Kvasice a Kvasičtí
Jestřábi.
Vladana Trvajová
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Pečení perníčků v knihovně
Knihovna Nová Dědina zahájila letošní vánoční měsíc v sobotu před první adventní
nedělí. Sešli jsme se odpoledne ve 14 hodin ke čtení vánočních a zimních pohádek.
Zúčastnilo se devatenáct dětí a osm dospělých. Četli jsme z knihy Josefa Lady,
o tom jak Pepík a Mikeš chystali vánoční dárky. Potom od Karla Čapka o Pejskovi
a kočičce. Pohádku Zimní královna a ještě spoustu jiných. Děti při poslouchání
pohádek zdobily perníkové Mikuláše a čerty. Pohádkové hrdiny děti nakreslily na
výkres a to z pohádky, která se jim nejvíc líbila. Starosta obce připravil dětem
občerstvení. Čtení pohádek se zúčastnil i místostarosta obce p. Skácel, který celou
akci fotografoval. Také členka zastupitelstva paní Klimešová, která pomáhala s dětmi
a také s občerstvením přítomných. Děti si vypůjčily kníţky a domů jsme se rozešli v
16,30 hod.

Místní knihovna je otevřena kaţdou sobotu 8:00 – 10:00 a ráda přivítá stálé i nové
čtenáře.
Zdeňka Bednaříková

Poděkování
Chtěl bych poděkovat naší knihovnici paní Bednaříkové za uspořádání zdobení
Mikulášských perníčků a předvánočního čtení v knihovně. Velké poděkovaní patří
především za upečení velkého mnoţství perníků ke zdobení. Věřím, ţe si všechny
přítomné děti tuto akci uţily a domů si kromě nazdobených perníků přinesly také
trochu té vánoční atmosféry.
Petr Skácel
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Křest nové publikace: Chřiby po skalách a lomech I

V sobotu 16. listopadu 2019 ve 13.00 hod. se na Lesním penzionu Bunč, uskutečnilo
představení nové publikace CHŘIBY PO SKALÁCH A LOMECH I. z ediční řady
Chřiby záhadné a mytické autorů Jiřího Blahy, Jaroslava Hrabce a Bořka
Ţiţlavského. Kniha podrobně mapuje skály, lomy a významné kameny v severní
polovině chřibského pohoří, nechybějí příběhy vztahující se k nim či pověsti
z dávných časů.
Kniha byla zakoupena do obecní knihovny, kde si ji mohou občané z Nové Dědiny
zapůjčit kaţdou sobotu od 8,00 – 10,00 hod.
Úryvek z knihy:
" … Vedle silničky od Nové Dědiny se rozkládá
rozsáhlý areál největšího kamenolomu ve
Chřibech. Není dílem novodobým, jak dokládá
jeho původní název Panský lom, spadající pod
napajedelský velkostatek. V současnosti je
těţební prostor vyuţíván firmou Kamenolom
Ţlutava. Křemičito-vápenatý pískovec jde stále
na odbyt.
Za třicetileté války v tomto prostoru leţelo
švédské vojsko při svém taţení od Kroměříţe,
přes Chřiby k Uherskému Hradišti. Vzpomínkou
na pobyt Švédů jsou nejen tzv. švédské šance,
jak se říká zbytku švédského opevnění, ale také
památný Široký dub, který v lese nedaleko
Kostelan rostl přes 370 let. Kolem něj prý táhla
švédská vojska a pod ním čekávali na své oběti
zbojníci z Budačiny Ondráš a Juráš. Pod
stromem rád sedával známý spisovatel Jindřich
Spáčil. Strom vyvrátila v roce 1980 bouře, ale
na stejném místě vysadili nový dub
členové Expedice Chřiby a doplnili k němu informační tabulku. "
Veronika Klimešová
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Obnova studánky na Divinách
Studánka ještě nedávno…

Studánka, jak ji můţeme vidět dnes…

Úryvek z knihy Studánky vyprávějí příběhy (Bořek Ţiţlavský, Jiří Bláha):
" … U cesty z Nové Dědiny na Halenkovice stojí stará hájovna zvaná Na Divinách,
pojmenovaná podle blízké části lesa Diviny. Její dnešní podoba nás přesvědčí o tom,
ţe jde o velmi staré stavení s pozůstatky kamenných prvků, návratím opatřeným
širokými dřevěnými vraty a sedlovou střechou. Nízká stavba spolu s okolním lesem
příjemně dotváří tento krásný a poměrně zastrčený kout chřibské krajiny.
Zanedbanou a léta neudrţovanou studánku jsme našli hned v sousedním ţlebu. Její
uţ téměř vyschlý pramen ještě před časem vyvěral pod pískovcovým balvanem.
I této studánce přejeme povšimnutí nadšeného a nezištně pracovitého
člověka, který by jí opět vdechl ţivot."
Poděkování
Jsem velice ráda, ţe si zanedbané studánky všimla velice obětavá a pracovitá rodina
Dohnálkova z Nové Dědiny, která s nadšením a láskou studánku znovu probudila
k ţivotu a za to jí právem patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
Veronika Klimešová
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převzato z časopisu Myslivost 11/2019
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Lovecké právo
Jedním z nejstarších hradů na Moravě je hrad Buchlov, který stojí na jednom
z nejvyšších vrcholů Chřibů uţ někdy od 12. století. Pro celý kraj měl velký význam.
Chřibské lesy byly bohaté na zvěř a byly velkou zásobárnou kvalitního stavebního
dříví. Bylo třeba zajistit dozor nad tímto bohatstvím, a proto královští úředníci zaloţili
organizaci, která pečovala o bohatství chřibských lesů. Tato instituce se jmenovala
Lovecké právo a byl to vlastně soud. Prvním známým královským úředníkem –
lovčím, který zastával funkci „magister venatorum“, tedy nadlovčího byl ve 13. století
Albrecht ze Zdounek, který měl k dispozici několik soudců – lovčích z nedaleké
vesnice Stříbrnice. To platilo pro jiţní část Chřibů. Pro severní území buchlovského
panství bylo Lovecké právo vykonáváno v obci Lubné. Obě lokality leţí na okraji lesů
a lovci této organizace měli povinnost chránit zvěř, pronásledovat pytláky a stíhat
lesní pych. Také nesměly být zbytečně káceny lesní porosty. Lovecké právo je
zmocňovalo stíhat všechny přestupky proti současným zvyklostem. Stříbrnických
lovců bylo nejprve 11, později po rozšíření působnosti práva jich bylo 26. Počet
lubenských lovců neznáme. Lovci byli vůči vrchnosti svobodní a mohli se pohybovat i
na pozemcích, které nepatřily buchlovskému panství. To se týkalo pozemků
velehradského kláštera. Na důleţitých obchodních cestách, vedoucích přes Chřiby
se vybíralo mýto pro buchlovskou pokladnu i pro údrţbu cest. V blízkosti Kostelan
vedly cesty například z Kroměříţe do Napajedel, dále cesta od severu přes Chřiby ze
Zdounek přes Bunč k Velehradu. Známá je také Hradská cesta, vedoucí přes
Tabarky. Jak časem sílila moc Buchlova, rozšířil se i soudní tribunál Loveckého
práva. Rostl význam této soudní instituce a její kompetence se rozšířily i na jiné
trestné činy. Buchlovské útrpné právo často nutilo obţalované vypovídat. Svědkem
toho jsou Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Závěry soudu často
hrůzné a odstrašující. Černé knihy byly spisy, do nichţ byly zaznamenávány všechny
soudní procesy včetně trestů.
Vzhledem k tomu, ţe i Kostelany patřily do severního dominia buchlovského panství
a tedy do působnosti Loveckého práva, najdeme v Černých knihách i občany
z Kostelan. V nich je například zaznamenáno: Ţaloba na dceru Annu Jíry Večeře
z Kostelan, poddanou J.M. pana Rotále, od Jana Straky z Buchlovic :
„Pane starosto a páni Hradišťané, poctivé právo lovecké, ţaluji teď na přítomnou
Annu, dceru Jíry Večeře z Kostelan, ţe se neřádného skutku dopustila a Mikulášovi
Neverlíčkovi z dědiny Buchlovic, majíc on manţelku svou, obtěţkati dala. Protoţ
ţádám, aby podle spravedlivého soudu jinším ku příkladu ztrestána byla“
Odpověď od Anny svrchupsanou:
„Já se k tomu ke všemu znám, a ţe sem taková, ano i s jinejm sem sobě toho
neuhonila neţ s Mikulášem Neverličkou, hospodářem mým z dědiny Buchlovic“
Ortel na Annu svrchupsanou:
Poněvadţ táţ Anna k tomu se dobrovolně přiznala, ţe /s/ ţádným jinším neţ s tímţ
Mikulášem Neverličkovejm se toho skutku neřádného dopustila a se obteţkati dala, a
takovém pak neřádném skutku jest neoznámila a sobě na téhoţ Mikuláše
nestěţovala, pro ten takovej nešlechetný skutek má od mistra popravního metlami
ztrestána a 4 míle zdýlí a 4 míle šíří gruntuov krevních pod ztracením hrdla prázdna
bejti. Aktum ortele tohoto na hradě Buchlově 4. dne Augusti anno 1637.
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Na počátku kaţdého soudního přelíčení dovedli holomci obviněného a byla čtena
ţaloba. Jestliţe se obviněný nechtěl přiznat, byl většinou mučen aţ po přiznání. Mezi
obvyklé tresty loveckého práva patřilo například oběšení, čtvrcení, zardoušení stětí,
ba i upálení, vpletení do kola, zahrabání a probodení kůlem. K lehčím trestům patřilo
mrskání metlami, vypovězení z krevních gruntů, useknutí prstu či ruky, pálení cejchů
a také vězení s těţkou prací. Nejlehčí tresty byly platy kostelům nebo finanční
vyrovnání.
Královský hrad Buchlov, který ovládal celou oblast chřibských hor včetně
napajedelského panství, odolával úsilí šlechty o jeho získání do vlastnictví. Teprve
v roce 1515 přešel hrad do vlastnictví Arklebu Trnavskému z Boskovic a roku 1520
se stali novými majiteli Ţerotínové. Ti ho prodali v roce 1544 a zůstalo jim jen panství
napajedelské. Přímý styk panství buchlovského a napajedelského byl přerušen a
lubenští lovci asi dále slouţili jako ochránci lesa – hajní.
Lovecké právo fungovalo aţ do 24. února 1753, kdy bylo zrušeno výnosem císařovny
Marie Terezie a to v souvislosti s rozsáhlou správní reformou.
Jiří Blaha

Pozvánky
Pozvánka na předsilvestrovský výšlap na Budačinu
Zveme všechny spoluobčany na tradiční předsilvestrovský výšlap na Budačinu. Sraz
účastníků bude v pondělí 30. 12. 2019 v 9:45 před sokolovnou, vycházíme v 10:00.
V cíli bude připraveno ohniště s moţností opékání špekáčků. Po návratu bude ve
sklepě sokolovny přichystáno posezení se zabíjačkovými specialitami.
Srdečně zve obec Nová Dědina ve spolupráci s TJ Nová Dědina

Tříkrálová sbírka 2020

Charita ČR pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku.
V naší obci Tři králové navštíví domácnosti

v sobotu 4. ledna 2020 od 9:00

Marie Jochová
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Bohosluţby o vánočních svátcích v Husově sboru ve Kvasicích
4. neděle adventní
Štědrý den
Boţí hod vánoční
Štěpán
Rodiny Páně
Nový rok
Zjevení Páně (Epifanie)

22. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
29. 12. 2019
1. 1. 2020
5. 1. 2020

8:00
20:30
8:00
bohosluţby nejsou
8:00
bohosluţby nejsou
8:00
Mgr. Lubomír Pliska

Bohosluţby o Vánocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích
neděle
neděle
Štědrý den
Boţí hod vánoční
neděle
Nový rok

22. prosince
22. prosince
24. prosince
25. prosince
29. prosince
1. ledna

7:45
16: 15
21:30
7:45
7:45
7:45

rozsvícení Betlému

převzato z www.farnostkvasice.cz

Plánované akce SDH Nová Dědina v úvodu roku 2020
4. 1. 2020

Výroční valná hromada od 16:00 ve sklepě sokolovny

18. 1. 2020 Uzlovací soutěţ zařazená do ULZK 9:00 – 13:00 na sokolovně
22. 2. 2020 Masopustní průvod od 9:00 z Kopanin
7. 3. 2020

Hasičský ples od 19:00 na sokolovně
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Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina
si Vás dovoluje pozvat
na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční ve sklepě sokolovny v Nové Dědině
v sobotu 4. ledna 2020 v 16:00 hod.
Na programu je také volba členů výboru SDH Nová Dědina
pro volební období 2020 – 2025.
Dále se budou vybírat členské příspěvky na rok 2020,
které činí 100,-Kč na osobu.
Výbor SDH Nová Dědina

HLEDÁ SE KRONIKÁŘ - KRONIKÁŘKA

Obec Nová Dědina hledá kronikáře - kronikářku.
Kronikář je občan, který má hezký vztah k obci, zná historii, je pečlivý, zajímá se o
veškeré dění v obci a zná místní poměry. Do kroniky zapisuje důleţité události,
přidává výsledky sportovní i volební.
Poţadavky:

Nabízíme:

Zájemci se mohou hlásit osobně na Obecním úřadě v Nové Dědině.
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Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na
11. ročník soutěže mladých hasičů

V uzlovací soutěži
V sobotu 18. 1. 2020 v 9:00 hodin
na sokolovně v Nové Dědině
Organizační připomínky k soutěži:
Kategorie: pětičlenná družstva mladších a starších žáků,
jednotlivci mladší, starší, dorost, vedoucí MH
Uzlová štafeta: lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici




Prezentace týmů: 8:00 – 8:50
Začátek soutěže: 9:00
Startovné 70 kč / družstvo, 30kč / jednotlivec

 Soutěž je zařazena do Uzlovací ligy zlínského kraje (ULZK)
 Více na http://ulzk.procomputer.cz/



Soutěž proběhne podle pravidel ULZK
Strava a občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vaši účast

Případné dotazy na tel:
776601625 – Martin Láník
608482673 – Milan Kovařík
www.sdh.novadedina.cz
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OBEC NOVÁ DĚDINA
ZVE MÍSTNÍ OBČANY NA

KURZ PRVNÍ POMOCI
PŘIJĎTE SI OSVOJIT ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRVNÍ POMOCI

Kde:

SOKOLOVNA NOVÁ DĚDINA

Kdy:

v sobotu 15. 2. 2020 od 14,00 – 18,00

Cena:

100,- Kč

 Chcete být tím, kdo neváhá, nepochybuje
a přesně ví, co má dělat?
 Chcete být tím, kdo se nebojí pomoci?
 Nejste si jisti, zda dokáţete pomoci jiným, kdyţ to bude
potřeba?
 Máte aktivní děti a trnete hrůzou, co kdyţ si něco udělají?
Přijďte se naučit první pomoc v klidu a pod vedením zkušeného
zdravotníka. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat k záchraně
svých blízkých (dětí, rodičů, prarodičů, kamarádů či sousedů).
Přihlásit se můţete na emailu: veronika.marcikova@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadě.
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