OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2020

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v nelehké době, kdy nám všem zasáhla do každodenního života
současná pandemie koronaviru. Přesto zkuste i v této těžké době přistupovat k dění
kolem sebe s chladnou hlavou a hledat to krásné kolem nás. Přišly teplé jarní dny,
můžeme trávit více času venku na sluníčku, na zahradách nebo v lese. Jarní pobyt
v přírodě Vám zcela jistě dodá mnohem více energie než neustálé sledování
pochmurných zpráv v televizi nebo na internetu.
Přejeme Vám mnoho životní energie do následujících dnů a poklidné prožití
nadcházejících velikonočních svátků.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání leden a únor 2020
Zatímco v lednu a únoru se uskutečnila plánovaná zasedání obecního zastupitelstva,
březnové zasedání bylo kvůli pandemii koronaviru a doporučení ministerstva vnitra
zrušeno. Jelikož musí být veškerá zasedání OZ veřejně přístupná, museli bychom
umístit monitory promítající průběh zasedání zastupitelstva mimo prostory zasedání
spolu s možností přítomných osob vystoupit prostřednictvím mikrofonu,
videokonference, což není v našich možnostech zajistit.
Na lednovém zasedání bylo schváleno přijetí dotace na nový elektromobil a chytré
dobíjecí stanice pro potřeby obce ve výši 191 600,-Kč. Nicméně i tady zasáhla
pandemie koronaviru, protože automobilky přerušily výrobu, takže nevíme, jak se
bude situace dál vyvíjet. OZ dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000, -Kč z rozpočtu obce Nová Dědina pro
SDH Nová Dědina.
Protože byly vyhlášené zajímavé dotační výzvy, OZ schválilo zpracování
projektových dokumentací na revitalizaci požární nádrže, rekonstrukci 2. nadzemního
podlaží mateřské školy a modernizaci sportoviště (fotbalové hřiště), včetně opěrné
zídky, zábrany a oplocení dětského hřiště. OZ se také zabývalo vzdání se funkce
ředitelky MŠ k 31. 8. 2020 a vyhlášením konkursu na toto místo.
Na únorovém zasedání OZ bylo schváleno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
2. nadzemního podlaží mateřské školy, modernizaci sportoviště včetně opěrné zídky,
zábrany a oplocení dětského hřiště. Byla také podána žádost o dotaci na kanalizaci,
prostřednictvím Envi agentury Trunda s. r. o. Bude samozřejmě záležet, jak budeme
s žádostmi úspěšní a co bude v silách obce ufinancovat. Prioritou by měla ovšem být
kanalizace a ČOV.
Starosta informoval přítomné o rozdělení parcel a vyhotovení geometrického plánu
pro prodej stavebních pozemků v lokalitě Kostelík. Momentálně se zpracovává
znalecký posudek k ocenění pozemků. Jakmile bude schválena prodejní cena za
metr čtvereční, bude vyhlášen záměr prodeje pozemků pro jednotlivé zájemce.
Pravidla pro prodej bude ještě schvalovat zastupitelstvo obce.
OZ následně schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020 a výsledek hospodaření MŠ za
rok 2019 s rozdělením hospodářského výsledku 18 614 Kč následovně: 3 500 Kč do
fondu odměn a 15 114 Kč do rezervního fondu. OZ dále schválilo koupi pozemku
p. č. 336/2 o výměře 66 m2 pro plánovanou stavbu chodníku ke hřbitovu a
inventarizační zprávu za rok 2019, včetně vyřazení drobného a nepotřebného
majetku z evidence obce a MŠ.
V diskuzi zastupitelka V. Klimešová informovala o plánované výstavě obrazů a
místostarosta obce o každoroční oslavě ke Dni matek. Obě tyto akce jsou
z pochopitelných důvodů zrušeny. Náhradní termíny se budou řešit na dalších
zasedání dle vývoje přijatých opatření vlády k šíření koronaviru.
V. Klimešová také přednesla příběh ke kapličce na Kostelíku a navrhla uspořádat
sbírku kamenů pro její výstavbu.
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Lesní cesta
Dne 17. 2. bylo svoláno setkání s občany na téma pravomocí myslivecké stráže a
uzamykání závory na lesní cestě směrem na Halenkovice. Občané byli informováni
o jednání starosty a právníka zastupujícího naši obec na Krajském ředitelství
Lesů ČR za účasti ředitele a právníka Lesů ČR. Podali jsme oficiální stížnost na
jednání myslivecké stráže a prošetření umístění pevné překážky (závory) na lesní
cestě. I když nám bylo přislíbeno nápravné opatření, problémy se začínají na cestě
zase objevovat. Bohužel i tady se projevila mimořádná opatření vydaná vládou,
protože úřady momentálně fungují v omezeném režimu a není možné svolat místní
šetření na místě samotném. Potřebujeme i vyjádření od složek Integrovaného
zásahového systému k uzamykatelné závoře a ti teď samozřejmě mají jiné starosti.
Až se situace uklidní, budeme Vás informovat o dalším postupu.

Mimořádná opatření koronavir
Vážení spoluobčané,
mimořádná opatření kvůli šíření nového typu koronaviru nás dostala do situace,
na kterou nebyl nikdo z nás připraven a my v první chvíli nevěděli co dělat a jak se
na ní připravit. Neustále nové a nové nařízení, mnohdy zprávy, které se vzápětí
vyvracely, někdy zase zlehčování situace, někdy šíření nepotvrzených zpráv, které
v nás vyvolávaly smíšené pocity a někdy i oprávněný pocit strachu. Ale vývoj situace
v některých okolních zemích nám ukázal, že opatření jsou nezbytná a potřebná.
Poslední dobou se snad situace postupně zklidňuje a přijatá opatření zafungovala.
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem za odpovědné chování a respektování
všech mimořádných opatření. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří šili roušky a
darovali ostatním spoluobčanům a pomohli tak zmírnit dopady krize v této složité a
bezprecedentní době. Říká se, že všechno špatné je k něčemu dobré. Tak snad nám
tato složitá doba přinese jiný pohled na svět a uvědomíme si i jiné hodnoty, na které
možná v běžném životě zapomínáme.
Vážení spoluobčané, přeji Všem klidné prožití velikonočních svátků,
nejvýznamnějších svátků křesťanů, ale i oslavy jara, tradic a probouzení přírody.
Přeji Vám hlavně pevné zdraví a také vytrvalost, abychom tuto nelehkou dobu ve
zdraví zvládli.
Roman Polášek

Společenská kronika
Jubilanti leden – březen 2020
Leden
František Dřímal
Josef Vojtášek
Jana Navrátilová
Josef Vašina
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Únor
Drahotín Marčík
Anežka Skopalová

Březen
Jaroslav Vojtášek
Marie Skácelová
Libuše Chocholatá

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

Zlatá svatba
V lednu oslavili padesát let společného života manželé Anna a Josef Botkovi.
Jménem obecního zastupitelstva přeji manželům Botkovým mnoho dalších krásných
společně prožitých let v manželství.

Statistické údaje o obyvatelstvu za rok 2019
muži

ženy

celkem

4
6
6
3

5
1
6
5

9
7
12
8
438

Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Odstěhovali se z obce
Přistěhovali se do obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2018
Průměrný věk

40,42 let
Petr Skácel
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Nová publikace o Nové Dědině
V příštím roce se můžou naši občané těšit na novou publikaci o Nové Dědině, kterou
vydává naše obec. Jedná se o monografii mapující historii naší obce od prvních
zjistitelných stop nejstarších obyvatel zdejší krajiny až po novodobou historii.
Jak uvádí sám autor Petr Klapil z Kvasic.
,,Téma historie Nové Dědiny je hodně zajímavé, i když se z počátku zdálo, že
samotných informací na zpracování nebude mnoho, přesto se během psaní knížky
ukázal pravý opak. Zcela nový pohled na historii obce nám poutavě přiblíží vznik
Nové Dědiny, čtenáři se seznámí se zakládací listinou, a také s tím, jak to vlastně
bylo s prvními obyvateli, zda se jednalo opravdu o Valachy. Najdeme v ní také
informace o životě našich předků nebo starousedlých rodů, čím a jak se obyvatelé
živili nebo bavili, a jaký byl jejich osud během staletí až po první a druhou světovou
válku. Nebude chybět ani historie spolků, rodáků a památek v obci, zajímavé pro
místní také bude soupis názvů tratí v našem katastru. Publikace bude vydána
k připomenutí stého výročí rozsáhlého archeologického průzkumu Slovanského
řadového pohřebiště v trati Kostelík. Nebude chybět ani bohatá obrazová příloha,
která čtenářům přiblíží nejen vzhled naší obce, jak ho již mnohdy neznáme, ale i jiné
zajímavosti.“

Pokud byste rádi přispěli něčím do této nově vznikající publikace, máte nyní
možnost, autor ocení jakýkoliv materiál ať už písemný, ústní nebo v podobě
dobových fotografií. Materiály či jakékoliv zajímavosti budete moci předat či sdělit
P. Klapilovi při osobním setkání. Přesný termín setkání bude vyhlášen místním
rozhlasem a pozvánka na toto setkání bude umístěna na vývěsce vedle obchodu.
Veronika Klimešová
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Akce pro nejmenší
Dětský karneval
Zimní měsíce, které jsou
v posledních letech často
bez sněhu, jsou pro děti
velmi zdlouhavé. Zkrátit
čekání na jarní sluníčko a
teplé dny, kdy budou moci
vyběhnout na zahradu,
pomohl dětem maškarní
karneval, který proběhl
v neděli 26. ledna.
Na děti čekala nazdobená
sokolovna, která pomohla
navodit
tu
správnou
karnevalovou atmosféru.
Program karnevalu letos zajistila Agentura Jana z Olomouce. Pro děti byla během
dvouhodinového programu připravena spousta soutěží, her a písniček. Karneval si
užily děti všech věkových
skupin od těch nejmenších až
po
děti
školního
věku.
Karnevalu se zúčastnilo téměř
50 dětí, a tak bylo k vidění
spousta krásných masek.

Děvčata se nejčastěji přestrojila za princezny, víly
nebo čarodějnice, z kluků se naopak stali
loupežnici, piráti nebo skřítci. K vidění byly také
zvířecí masky jako zebra, motýlek či jednorožec.
Protože program byl opravdu velmi náročný, mohly
se všechny masky během přestávky posilnit
párkem v rohlíku. Na závěr karnevalu byli všichni
účastníci odměněni malým dárečkem a celá zábava
pokračovala dětskou diskotékou. Děti, které
vydržely až do konce, si mohly domů odnést také
karnevalové balónky.
Petr Skácel
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Sbor dobrovolných hasičů
Výroční valná hromada
V sobotu 4. ledna se uskutečnila výroční valná hromada SDH Nová Dědina. Na této
valné hromadě byl zvolen výbor SDH Nová Dědina na volební období 2020–2024.
Volební valné hromady se zúčastnilo celkem 42 členů SDH Nová Dědina a 7 hostů.
Nově zvolený výbor bude fungovat v následujícím složení:
Milan Kovařík ml.
Karel Strýc

starosta
velitel
zástupce velitele,
náměstek starosty
jednatel
hospodářka
strojník
preventista
vedoucí MH
kronikářka
člen výboru
revizor

Tomáš Láník
Dalibor Kubíček
Ivana Láníková
Pavel Vavřík
Petr Skácel
Martin Láník
Terezie Zapletalová
Josef Chmelař ml.
Anna Fialová
Dalibor Kubíček

Uzlovací soutěž mladých hasičů
Náš sbor pořádal 18. ledna uzlovací soutěž pro mladé hasiče, která byla zařazena do
Uzlovací ligy zlínského kraje. Z původního listopadového termínu (2019) jsme museli
z organizačních důvodů soutěž přesunout na lednovou sobotu. Letos to byl již
11. ročník této soutěže na Nové Dědině.
Celkem se zúčastnilo soutěže 256 dětí, 45 týmů. To je přibližně 151 rozběhů a
na každý připadalo 1:21 min. V kategorii mladších žáků závodilo 17 družstev a
96 jednotlivců. V kategorii starších 28 družstev a 137 jednotlivců. V dorostenecké
kategorii závodilo 23 jednotlivců.
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Na prvních třech místech se umístili tyto sbory a jednotlivci:
Družstva mladší

Družstva starší

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Pohořelice A
Ublo
Ujezd A
Pohořelice A
Ludkovice A
Pohořelice B

Jednotlivci mladší 1.
2.
3.
Jednotlivci starší 1.
2.
3.

Kryštof Struhař – SDH Malenovice
Jakub Kurtin – SDH Újezd
Lukáš Zelík – SDH Pohořelice
Zuzana Zelíková – SDH Pohořelice
Anna Karpielová – SDH Újezd
Eliška Hořáková – SDH Újezd

Naše družstva a jednotlivci se umístili takto:
Družstvo mladších
Adéla Korytářová (ml)
Marie Pálková (ml)
Adéla Dvouletá (ml)
Daniela Fialová (ml)

10.
32.
34.
49.
60.

Družsvo starších
Jakub Dvouletý (st)
Petr Dědek (st)
Rudolf Korytář (st)
Milan Kovařík (st)

Kateřina Dědková (ml)

65.

Klára Vlčková (st)

Vojtěch Kubíček (ml)

85.

Jan Vavřík (dorost)

Výsledky a průběžné pořadí
http://ulzk.procomputer.cz/

uzlovací

ligy

lze

shlédnout

21.
46.
55.
73.
85.
113.
14.

na

stánkách

Masopust 2020
Masopustní průvod do naší obce zavítal i letos. Na Nové Dědině se daří tuhle tradici
předávat i nejmladší generaci, jak je možné vidět na fotografii. Masopustní průvod
prošel naší obcí v sobotu 22. února v čele s tradiční maskou medvěda, kterou
doprovázeli šašek, loupežník, čarodějnice, muzikanti a další masky. Jsme rádi, že i
ze strany občanů je o tuto tradici stále velký zájem a většina z nich si našla chvíli na
to, aby si zatancovala s medvědem a pohostila masky nějakou dobrotou.

Martin Láník
-8-

7. Hasičský ples
V hodině dvanácté by se dalo říct, že proběhl letošní hasičský ples na Nové Dědině.
Již sedmý hasičský ples proběhl v sobotu 7. března, a to jen několik dní před tím,
než bylo zakázáno v souvislosti s šířením koronaviru pořádání společenských akcí.
Program večera byl letos opět velmi nabytý. Celým
večerem provázela již osvědčená kapela Lord ze
Strážnice. Ukázku standardních a latinskoamerických tanců předvedl mladý taneční pár
z tanečního klubu Gradace Kroměříž. O ukázku
břišních tanců se postaraly dámy z tanečních skupin
Nadira a Messauda. O vrchol večera se již tradičně
postarali místní hasiči, kteří si tentokrát pro
návštěvníky přichystali cirkusové představení.
Principál předvedl, jak umí zkrotit koně, tygry i
lachtany. Cirkusovou show diváci odměnili
bouřlivým potleskem. Kolem půlnoci přišlo na řadu
losování tomboly. Po tombole kapela hrála a
návštěvníci se bavili do pozdních nočních hodin.

K příjemné atmosféře plesu přispělo také bohaté občerstvení. Návštěvníci mohli
ochutnat domácí koláčky, chleba se škvarkovou pomazánkou, vepřový guláš nebo
nakládaný hermelín. Na vinném lístku bylo opět víno od vinaře z Vrbic. Jsme rádi, že
jediný problém, který museli pořadatelé řešit, byla nedostatečná kapacita sálu
sokolovny. Již několik dnů před plesem byla zarezervovaná všechna místa na sále.
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Za pořadatele děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu plesu.
Dále štědrým sponzorům, kteří věnovali dar do tomboly. Nutno podotknout, že celá
akce se konala také díky finanční podpoře MAS Hříběcí hory.
Petr Skácel
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Příspěvky čtenářů
Tříkrálová sbírka 2020
V sobotu 4. ledna 2020 v obci Nová Dědina proběhla Tříkrálová sbírka 2020 a to už
po jednadvacáté. První skupinku vedla Marie Jochová (Gazdošová) a druhou
skupinku vedl Václav Malenovský. Dohromady se v obci Nová Dědina vykoledovalo
14 190 Kč.
Tímto za Charitu Kroměříž děkuji vedoucím a koledníčkům za čas věnovaný sbírce,
za oběť do sbírky vloženou, za lásku, jež rozdávali všem, se kterými se setkali a za
žehnání lidským obydlím. Děkuji také vám všem občanům Nové Dědiny za finanční
dar vložený do pokladničky a za vlídné přijetí koledníků. Z celého srdce děkuji za
vaši pomoc a štědrost.
Komu bude sbírka věnována?
Na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, na pomoc sociálně slabým
rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, co si nemohou sami pomoci.
10% výtěžku pak bude věnováno na pomoc v zahraničí.
Celkově Tříkrálová sbírka farnosti Kvasice činila: 109 372 Kč.
Celkem se v Charitě Kroměříž (okres Kroměříž) vykoledovalo 1 326 276 Kč.
Z historie Tříkrálové sbírky na Nové Dědině
Rok Tříkrálové sbírky
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Vykoledováno
10 353 Kč
10 506 Kč
10 948 Kč
9 674 Kč
12 211 Kč
12 588 Kč
14 190 Kč

Mgr. Josef Šebestík, koordinátor TS, Charita Kroměříž
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Kurz první pomoci
V sobotu 14. února 2020 se v místní sokolovně konal čtyřhodinový kurz první
pomoci.

Víte, jak se máte zachovat v případě, že se náhodně dostanete k jakékoliv nehodě?
Víte, jak pomoci člověku, který má rozsáhlé popáleniny, případně narazíte na osobu,
která krvácí z otevřené
rány? To vše a ještě
spoustu
jiných
zajímavostí týkajících se
záchrany
života
se
přítomní dozvěděli od
zkušené
záchranářky
paní
Z.
Brázdilové.
Během kurzu bylo možné
si vyzkoušet prakticky –
obvazování, manipulaci
s poraněným
či
resuscitaci.

Veronika Klimešová

Myslivecké okénko
Únor, podobně jako leden, je měsícem především intenzivní péče o zvěř. Ne
nadarmo se tento měsíc nazývá měsícem hladu. Únor je měsíc zimy, klidu, čekání
na jaro a prodlužujících se dní. Když rozkvétají sněženky, začíná předjaří. Také
bledule hlásí, že zima už brzy skončí. Kvetou vrby jívy (kočičky). Příroda je naladěna
k rozpuku. Zpěv ptačího světa je čím dál výraznější. Jako první mláďata roku se rodí
selata prasete divokého a svá mláďata vyvedou i veverky. Probíhá honcování zajíců
a kaňkování lišek, které často tráví celé dny v norách.
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Březen je měsícem nástupu jara a probouzení přírody po zimním spánku. Sluníčko
má každý den větší sílu. Přibývá tepla, prodlužují se dny a začínají se rodit mláďata.
To ovšem neznamená, že se ještě nemůže zima vrátit s nepříznivým počasím.
Myslivci apelují na majitele psů a koček, aby je nenechali volně toulat. Tím chrání
nově narozená mláďata před toulavými psy a kočkami, kteří dovedou první přírůstky
zaječí zvěře spolehlivě zlikvidovat.
Myslivci mají stále dost práce. Pokračují v péči o potravu a klid zvěře. Jakmile
přejdou mrazy, myslivci odstraní z krmných zařízení znehodnocené zbytky krmiv,
zkontrolují a doplní slaniska. Zvěř postupně přechází na zelenou potravu a v tomto
období potřebují sůl víc než kdy jindy.
Myslivečtí hospodáři připravují trofeje zvěře odlovené v uplynulém roce k hodnocení
a odevzdají na Okresní myslivecké spolky. Zde se schází komise, které podle jasně
daných pravidel trofeje hodnotí. Myslivci připravují chovatelské přehlídky, kde široké
veřejnosti prezentují svůj koníček a často životní styl, myslivost. Prohlédnout si
můžete trofeje zvěře odlovené na okrese Kroměříž. Součástí přehlídky bude jarní
svod psů, ukázka sokolníků a spousta dalších aktivit. Vzhledem k současné situaci je
chovatelská přehlídka v Kroměříži zrušená.
V jarním období, snad více než kdykoliv jindy, můžeme v přírodě vidět i spousty
odpadků. Proto se v tomto období často pořádají úklidy. I myslivci na jaře uklízí.
Čistí studánky a vodní toky, aby měla zvěř lepší přístup k vodě. Celorepubliková
akce UKLIĎME ČESKO, která měla probíhat 4. 4. 2020 na různých místech naší
republiky, je v letošním roce zrušená. Náhradní termín se všichni včas dozvíme. I
přes to může každý z nás při procházce odpadky uklízet. Stačí si s sebou vzít nějaký
sáček nebo igelitku a mít oči otevřené.
Dubnem zpravidla nastává plné jaro i ve vyšších polohách. První dubnový den se
nazývá apríl a již od 16. století je spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
V dubnu panuje nestálé počasí s častými změnami. Pro ně se vžil výraz aprílové
počasí.
Co dělají myslivci v dubnu? Spálí, zakopou či odvezou veškeré zbytky krmiv a
vydesinfikují krmelce, osévají políčka, vysazují remízky a spoustu dalšího.
V přírodě můžeme pozorovat rozmanitý život. Většina stromů a keřů začíná pučet a
vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. Na loukách kvetou
prvosenky, smetánka lékařská, u cest podběl lékařský a u potoka blatouch. V lesích i
v zahradách kvetou stromy. Přilétá většina ptáků. Bažanti přepeřují do svatebního
šatu, probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. V noci, za soumraku můžeme
slyšet známý, nezaměnitelný zpěv slavíka. Rodí se nový život. Bažanti a koroptve
zakládají hnízda, lišky vrhají v norách liščata. I ostatní zvěř dělá hnízda a hledá si
klidná místa, kde se rodí mláďata. V nejbližších dnech můžete ve svém okolí
zaznamenat cedule s doporučením jak se v tomto jarním období chovat v přírodě.
Prosíme, mějte na paměti, že v přírodě nejsme sami.
V mysliveckém kroužku se věnujeme myslivosti, ale učíme se i o lese. Na besedu o
lese, stromech a dřevě za námi přijel i pan revírník Lesů České republiky, pan Mach.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.
Tak například víte?
Z jakého dřeva se vyrábí pastelky? (olše)
Z jakého dřeva se vyrábí špejle na zmrzlinu? (buk)
Z jakého dřeva se vyrábí trámy na dlouhověké stavy (chrámy, katedrály, kostely)?
(lípa)
Který strom je celý jedovatý, kromě květů? (akát)
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Vladana a Zbyněk Trvajovi
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Změna
Ze sluchátek přes Spotyfy hrají Pink Floyd svoji skladbu Time. Dívám se z okna
zamřížovaného žaluziemi a začíná na mě doléhat současná situace. Na obrazovce
počítače vidím stále se měnící se čísla – Počet testovaných, Počet nakažených,
Počet zemřelých a Počet vyléčených. Postihlo nás něco, s čím nikdo nepočítal.
A jako obvykle začínají vylézat generálové po bitvě, i když po bitvě rozhodně není.
A tak si začínám na virtuální černé tabuli psát lidi a především politiky, kteří svými
výroky a postoji u mě ztratili kredit. Naopak na tabuli hrdinů dávám všechny ty, co
jsou dnes v první linii v této těžké době. Dávám tam všechny, co pomáhají
a neskuhrají, ty co neztrácí smysl pro humor, i když podmínky jsou opravdu kruté. Až
toto všechno skončí, přijde doba PO. Přijde doba, do které vstoupíme všichni
změnění. Změní se spousta vztahů, změní se spousta lidí i pohledů na budoucí svět.
Změní se náš pohled na Evropskou unii, na stát a na některé instituce. Změní se náš
pohled na globalizaci světa, která zapříčinila, že v době nouze nemáme přístup k
důležitým druhům zboží a zařízení, a tím se stáváme rukojmím jiných zemí a režimů.
Jsme v době obrovských omezení a restrikcí. Jsou zavřené hranice a máme velmi
omezený pohyb na veřejnosti. A možná budou i tendence některé z těchto omezení
zachovat i do budoucna. A možná si budeme muset vybrat mezi zoologickou
zahradou a džunglí. Já volím džungli.
Petr Redl

Zachraň pivo
Když zapnu televizi nebo internet, pořad dokola se skloňuje jediné slovo
„koronavirus“. V souvislosti s vládními nařízeními, která přinesla uzavření obchůdků,
restaurací a dalších provozoven, trpí především živnostníci a drobní podnikatelé ve
službách. Ve sdělovacích prostředcích slyšíme také o obrovské vlně solidarity mezi
lidmi. Mnozí dobrovolníci šijí roušky, rozváží nákupy seniorům nebo pomáhají třeba
zdravotníkům. Mluví se o obrovském pádu ekonomiky, a tak se rodí i nápady na
podporu místních živnostníků, podnikatelů či firem. V této souvislosti mě zaujala
iniciativa Zachraň pivo, která je zaměřená na podporu minipivovarů. Ty se ocitly
v souvislosti se zavřenými restauracemi téměř bez odbytu. Mnohé minipivovary mají
navařené pivo na jarní sezónu a na připravované akce, které se neuskuteční.
Protože minipivovary vaří nepasterizované pivo, které je nutné spotřebovat do 1 až 2
měsíců, znamenají pro ně zavřené restaurace období bez odbytu. Již navařené pivo
minipivovary buď rychle prodají, nebo bude muset být vylito do kanálu.
Proč mě tato iniciativa zaujala? Na podzim jsme navštívili při obecním zájezdu
Záhlinice, kde jsme absolvovali velmi poutavou exkurzi ve sladovně a pivovaru a měli
jsme možnost záhlinické pivo ochutnat. A tak si říkám: „proč nepomoci regionálnímu
minipivovaru v těžkých chvílích a navíc tak příjemným způsobem?“. Záhlinický
pivovar se do probíhající akce Zachraň pivo, podobně jako dalších více než 200
minipivovarů v celé České republice, zapojil a nabízí k prodeji navařené pivo v PET
lahvích nebo sudech. Pivo je možné zakoupit přímo v pivovaru ve všedních dnech od
6 do 15 hod. Bližší informace a seznam všech zapojených minipivovarů naleznete na
webových stránkách www.zachranpivo.cz
Petr Skácel
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Pozvánky a informace
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