OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2021

Váţení spoluobčané,
právě uplynul rok od okamţiku, kdy naši společnost zasáhla epidemie koronaviru.
Ta změnila ţivoty nás všech. Děti téměř celý rok nebyly ve škole, jsou uzavřené
sluţby, nekonají se akce, na kterých bychom se mohli setkávat. K tomu jsme
neustále zahlcováni novými a novými vládními nařízeními, ve kterých se mnozí uţ
ani nevyznají. Na dobré náladě nám nepřidají ani záběry z přeplněných nemocnic.
Spousta lidí ţije ve strachu o své zdraví nebo o své ţivobytí. Proto buďme rádi, ţe
zprávy z posledních dní přinášejí naději. Vypadá to, ţe se situace v naší zemi
zlepšuje. Snad tomu tak opravdu bude a brzy se vrátíme k alespoň trochu
normálnímu ţivotu.
Přejeme Vám poklidné proţití Velikonoc a krásné jarní dny, hodně zdraví a ţivotního
optimismu v této nelehké době.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání únor 2021
V letošním roce se zastupitelstvo sešlo zatím jenom jednou, a to v únoru. Na
programu bylo schválení ţádosti SDH Nová Dědina o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na r. 2021 ve výši 30 000 Kč. Dále byly schváleny ţádosti o dotaci ve výši
3 000 Kč pro Včelařský spolek Napajedla a 3 000 Kč pro Myslivecký spolek Kvasice.
Starosta obce také informoval o průběhu příprav realizace stavby kanalizace a ČOV
a komplikacích spojených s povolovacím řízením a financováním. Situace je zatím
taková, ţe čekáme na vydání stavebního povolení, protoţe MěÚ Kroměříţ si vyţádal
další podklady k vydání rozhodnutí. Počítali jsme s tím, ţe v dubnu budou uţ
zahájeny stavební práce na kanalizaci, ale zatím se stavba odkládá, dokud nebude
vydáno pravomocné stavební povolení. Od vydání povolení se budou odvíjet další
akce jako je podpis smlouvy o poskytnutí dotace s fondem ţivotního prostředí,
zajištění bankovního úvěru a podání ţádosti o dotaci na dofinancování akce ze
Zlínského kraje.
ZO také schválilo vyřazení starého nepotřebného majetku z majetkové evidence MŠ,
inventarizační zprávu za rok 2020, Rozpočtové opatření č. 1/2021 a zpracování
projektové dokumentace na stavbu chodníku ke hřbitovu. Starosta obce informoval
přítomné o zahájení prací na výstavbě kapličky na Kostelíku.
Zastupitelé obce byli dále seznámeni s informací o rekonstrukci 2. nadzemního
podlaţí mateřské školy. Rekonstrukce školky byla ukončena a dotace ve výši
6 415 139,58 Kč byla proplacena. Celkové náklady na obnovu MŠ byly ve výši
7 564 932,29 Kč. Zbývá dokončit terénní úpravy, aţ to počasí umoţní a zahájit úkony
pro kolaudační řízení a závěrečné vyhodnocení akce s Ministerstvem financí.
Zastupitelům bylo představeno nové obecní, čistě elektrické vozidlo Škoda Citigo iv,
které bude slouţit pro potřeby obce. Na vozidlo byla poskytnuta dotace z fondu
ţivotního prostředí ve výši 191.600 Kč, vlastní zdroje byly ve výši 291.500 Kč.
Součástí dotace bylo i zakoupení chytré
dobíjecí stanice, která je umístěna ve
sběrném dvoře.
Jinak pokračuje příprava publikace
o historii Nové Dědiny, které se ujal
p. Klapil. Původní plán byl, ţe bychom
knihu vydali v letošním roce, kdy si naše
obec připomíná 365. výročí novodobého
zaloţení.
Z důvodu
koronavirové
pandemie jsme se ale dohodli, ţe vydání
publikace necháme aţ na příští rok, aţ se
situace, jak doufáme, dostane do normálu
a najde se příleţitost, abychom knihu
představili na setkání se širokou
veřejností.
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Dotazy občanů
V poslední době se setkáváme hlavně se dvěma dotazy občanů, a to na pohyb
geodetů v naší obci. Je to z důvodu zahájení prací na komplexních pozemkových
úpravách. Momentálně se zaměřují veřejné cesty, pokud to situace dovolí, bude
zorganizované setkání s občany a všemi, kterých se pozemkové úpravy týkají, aby
se seznámili, co všechno pozemkové úpravy obnášejí a proč se vlastně dělají.
Druhý dotaz směřuje na pracovníky, kteří čas od času provádějí v naší obci
deratizaci. Není to ţádný výmysl obce, ale vyţaduje to schválený kanalizační řád,
který musí mít kaţdá obec, která provozuje kanalizaci. Pokud má někdo zájem, jaké
jsou výsledky deratizace, rádi je poskytneme. Moţná byste se divili, kolik ohnisek
výskytu potkanů se na různých částech obce objeví, a proto je potřeba je zlikvidovat.

Poděkování
Český červený kříţ uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří
dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými zlatou medailí
v roce 2020 je i naše spoluobčanka paní Martina Kořínková. Velmi mě těší, ţe
můţu touto cestou ocenit tento hluboce lidský postoj a poděkovat jí za
bezpříspěvkové dárcovství krve.
Roman Polášek

Společenská kronika
Jubilanti leden – březen 2021
Leden
Petr Bartůsek
Martina Kořínková
Daniel Lisoněk

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního
optimismu do dalších let.
Statistické údaje o obyvatelstvu za rok 2020
muţi

ţeny

celkem

1
2
3
5

1
3
2
6

2
5
5
11
441

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

40,63 let
Petr Skácel
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Informace
Tříkrálová sbírka 2021
Letošní tříkrálová sbírka proběhla netradičně. Kvůli vládním opatřením nechodili
koledníci dům od domu. Lidé měli moţnost přispět do sbírky formou online koledy
nebo do kasičky, která byla zpřístupněna na obecním úřadě v sobotu 9. ledna.
V letošní tříkrálové sbírce bylo v naší obci vybráno 2 903 Kč. Do této částky nejsou
započítány peníze, které lidé přispěli bezhotovostně převodem na bankovní účet
Charity.
Charita děkuje všem dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2021, za jejich
příspěvky. Ty budou letos směřovány opět na pomoc lidem v sociální tísni, na pomoc
azylovému domu pro matky a děti či k zakoupení automobilu pro středisko osobní
asistence.
Výtěţek Tříkrálové sbírky 2021 v okolních obcích:
Kvasice
Sulimov
Vrbka
Karolín

12 910 Kč
11 510 Kč
8 820 Kč
8 800 Kč

Bařice
Velké Těšany
Bělov
Lubná

5 168 Kč
3 284 Kč
650 Kč
505 Kč

Charita Kroměříž

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
V letošním roce nás po deseti letech opět čeká Sčítání lidu, domů a bytů.
Rozhodným okamţikem pro sčítání je půlnoc z pátku 26. na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem poţadované údaje.
Sčítání je primárně navrţeno jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími
osobami.
Jak se sečíst?
27. 3. – 11. 5. online sčítání na www.scitani.cz
kdo se nesečte online, má povinnost vyplnit a odevzdat
17. 4. – 11. 5. listinný sčítací formulář, jehož distribuci zajišťují sčítací komisaři
Sčítací komisařka pro naši obec je: Jana Hřibková, číslo průkazu: 90-06-10618
Vzhledem k současné epidemické situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můţete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude moţné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech. Odeslání bude
zdarma.
Pokud by někdo přesto potřeboval pomoc s vyplněním online formuláře, můţe se
obrátit v úředních hodinách na obecní úřad.
Petr Skácel

-4-

Mateřská škola
Byla zima mezi náma a teď už je za horama
Po krátké pauze v podobě vánočních prázdnin se děti vrátily do školky a čekalo na
ně velké překvapení. Na Štědrý den se Jeţíšek zastavil i u nás. Pod vánočním
stromečkem, který zdobily ručně vyrobené ozdoby od dětí, se třpytila hromada dárků.
Vánoční stromeček se s námi rozloučil na svátek Tří králů, který jsme oslavili
připomenutím příběhu a písní o Třech králích. S končícím časem vánočním však
nekončí zimní období, které nás také krásně obdařilo. Sněhovou nadílku si děti
uţívaly kaţdý den a neodradil je ani velký mráz. Zahrada nabídla dětem velký prostor
pro bobování a tvoření sněhových děl a za pár dní nám naši školku hlídalo několik
velmi povedených sněhuláků.
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Třemi králi nám také začalo masopustní období, které doprovázelo seznámení se
zvyky. V tento čas nás také navštívila velká nemocnost dětí a uţ jsme si mysleli, ţe
nebudeme moci realizovat alespoň školkový karneval. Štěstí však stálo při nás a
poslední úterý před Popeleční středou jsme si uţili den plný zábavy, písní a tance.
Karneval navštívila nejedna princezna, víla, čertík, indiánka, pirát, ale také spiderman
a dokonce i pigi čaj. 😉
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Bohuţel nás ani ţádný superhrdina neochránil před uzavřením, a tak jsme museli
z důvodu usnesení vlády začátkem března mateřskou školu uzavřít. Naši předškoláci
(nejen oni) však nemají ţádné prázdniny! Kaţdý den dostávají z mateřské školy
úkoly a aktivity, které plní a společně je sdílí v soukromé facebookové skupině.
Stránka se plní krásnými fotkami dětí a výtvory a ve školce jsme rádi, ţe děti úkoly
baví a poctivě je plní. V rámci distanční výuky jsme se „společně“ rozloučili se zimou
a přivítali jaro. Přicházející jaro
a sluníčko vylákalo děti ven a
při procházce mohly najít na
plotě mateřské školy naučnou
„stezku“ s jarní tématikou.
Děkujeme všem dětem, které
při procházce ozdobily plot
vyrobenými květinkami, a díky
tomu jsme mohli být alespoň
trošku v kontaktu. Všichni
doufáme, ţe se situace brzy
vyřeší a budeme se moci těšit
z krásného počasí společně s
kamarády ve školce.

Náš plot i vše okolo rozkvetlo a brzy nám zaklepe na dveře květen, který je měsícem
zápisů do mateřských škol. I my plánujeme v období od 2. května do 16. května
zápis nových dětí na školní rok 2021/2022. Z důvodu epidemiologické situace bude
zápis realizován distančním způsobem. Veškeré informace ohledně zápisu budou
včas uveřejněny na webových stránkách školy: www.msnovadedina.cz.
děti a zaměstnanci mateřské školy
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Akce pro nejmenší
Jarní procházka Novou Dědinou
V prvních jarních dnech jste se mohli projít Novou Dědinou. V této „covidové“ době
jsme si pro vás připravili jarní procházku v katastru obce. Jednalo se o individuální
procházku, aby se dodrţela všechna vládní opatření. Na trase s deseti zastaveními
jste se mohli seznámit nebo oprášit znalosti z období jara a Velikonoc.

Na startu jste si vyzvedli mapu se zastaveními a pokračovali jste dál, jak vám síly,
počasí nebo čas dovolil. Na kaţdém zastavení jste dostali otázku a postupně plnili
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tajenku. Za správně vyluštěnou tajenku ti naši nejmenší dostali malou odměnu.
Procházku někteří zvládli najednou, ale většina z Vás si procházku rozloţila na
několik dní. Starší z nás zavzpomínali na tradiční česká říkadla nebo koledy, děti se
něco moţná i přiučily. Cílem této procházky bylo vás vytáhnout z pohodlí domova
a strávit s dětmi čas venku.
Pro ty nejmenší je tato doba „covidová“ velmi náročná, často jim právě chybí kontakt
s kamarády. Někteří z Vás na své kamarády ze školky nebo ze školy mysleli i při
putování dědinou, vzali do kapes s sebou namalované kamínky a dělali radost
kamarádům aspoň na dálku. Děkujeme všem za krásné výtvory.
Věříme, ţe se brzy budeme pomoci setkat osobně. Krásné jarní dny plné sluníčka.
Ivana Skácelová

Základní škola Kvasice
Zápis do první třídy ZŠ Kvasice
Zápis do 1. třídy musí v letošním roce proběhnout
pouze distanční formou.
Zápis distanční formou bude probíhat
od 19. dubna do 30. dubna.

Vyplněné a podepsané dokumenty zákonným
zástupcem můţete do školy doručit 3 způsoby:
- osobním předáním ve škole (v čase od 9:00 do 14:00).
- poštou.
- do datové schránky školy: j5smnz9 (svou datovou schránku si
mohou rodiče zřídit zdarma a odeslání ţádosti datovou schránkou
škole je také zdarma, více informací na www.chcidatovku.cz).
Rodiče, kteří ţádají o zápis svého dítěte do školy, dokládají 3 dokumenty (Ţádost
o přijetí k základnímu vzdělání, Zápisní list a Dotazník školní zralosti). Rodiče, kteří
ţádají o odklad, dokládají také 3 dokumenty (Ţádost o odklad, Doporučení školského
poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře).
Potřebné dokumenty naleznete v záloţce Dokumenty na webové stránce školy.
V případě dotazů či nejasností volejte do školy, tel. č.: 573 358 061.
Mgr. František Látal, Ph.D.
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Čtenářský klub pro žáky ZŠ Kvasice
V rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání čerpá naše škola dotační
prostředky na projekt Šablony II. Cílem tohoto projektu je mimo jiné i zlepšení kvality
vzdělávání a výsledků ţáků v klíčových kompetencích formou volnočasových aktivit,
jako jsou: čtenářský klub, badatelský klub nebo klub zábavné logiky a deskových her.
Čtenářský klub má být příjemným a inspirativním prostředím pro všechny, kteří jej
navštíví. Aktuální osazenstvo školního čtenářského klubu tvoří sedm dětí ze čtvrté a
páté třídy. Během distanční výuky jsme tedy nelenili a zakoupili jsme nejen nové
vybavení čtenářského klubu, ale také spoustu nových knih různých typů. Můţete se
těšit na zábavné příběhy od Roalda Dahla či Jeffa Kinneyho, detektivní příběhy Petry
Braunové, můţete nahlédnout do dějin očima psa a autorky Martiny Drijverové nebo
se vydat do tajů mořských panen či světa kouzel a čar. Další novinkou je moţnost
půjčování knih domů, které máme v plánu spustit po ukončení distanční výuky.
Těšíme se na návrat dětí do školy a spuštění celé nabídky čtenářského klubu.

Mgr. Petra Špetlová

eTwinningové projekty na ZŠ Kvasice
I v letošním školním roce jsme se v rámci výuky anglického jazyka opět zapojili do
eTwinningových projektů. První projekt s názvem Meeting cultures se zaměřuje
nejen na výuku anglického jazyka, ale i na poznání tradic sousedního Polska, dále
Španělska a Turecka. V rámci projektových prací ţáci připravují prezentace,
diskutují, hlasují v anketách, zjišťují informace o zemích partnerských škol. Cílem
projektu je, aby se ţáci naučili respektu k jiným kulturám, aby si váţili druhých a
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uměli ocenit, co dobrého se od nich mohou naučit. Díky projektu se tak ţáci mohou
seznámit s historií a kulturou všech třech partnerských zemí.
Druhý projekt nazvaný Our Planet, our Future se věnuje aktuálnímu tématu a to
ochrany ţivotního prostředí. Hlavním cílem je, aby si ţáci uvědomili, ţe naše planeta
je jen jedna a pokud ji budeme nadále ničit, ublíţíme tím nejvíce sami sobě. Ţáci
9. třídy v projektu pracují společně se ţáky ze Španělska a vyuţívají k tomu moderní
technologie, díky nimţ se učí pracovat v nových aplikacích, které mohou následně
vyuţívat. Ţáci se jiţ se zahraničními ţáky setkali a mohli si popovídat o svých
zálibách během videokonference.
Ţáci se v projektu seznamují s řadou současných problémů světa týkající se
ţivotního prostředí. Zjišťují více o ohroţených zvířatech a o moţnostech jak je
chránit. Ţáci vyuţívají angličtinu v přirozeném prostředí, učí se tak přirozeněji mezi
sebou komunikovat. Projekt by měl stimulovat zájem ţáků o ohroţené druhy a
ochranu ţivotního prostředí a při spolupráci s partnerskými školami získat a sdílet
znalosti z přírodovědných, geografických a ekologických oblastí a v neposlední řadě
si ţáci budou moci prohloubit znalosti anglického jazyka.
Mgr. Dagmar Janíková

Příspěvky čtenářů
Pozdrav
Jen chvíli jsem přemýšlel, jakému tématu se v tomto článku věnovat v této smutné
době. Nabízela se spousta témat, která jsou v této chvíli aktuální, jako třeba situace
v českém fotbale, kde dostává morálka na „prdel“. Nebo situace okolo naší politické
garnitury, ale myslím, ţe nikdo z těchto trapných aktérů si nezaslouţí naší
pozornosti. Současná doba nás všechny uvrhla do situace, kterou vlastně nikdo
neznáme, je to skoro jako válečný stav a my si s tím moc nevíme rady. Ţádného
vůdce, ke kterému by vzhlíţel celý národ a důvěřoval mu, nemáme. Ten s dredy taky
nevypadá moc důvěryhodně, takţe ani budoucnost nevypadá nadějně. Proto si
musíme pomoct sami. Sami mezi sebou, povzbudit jeden druhého, a ač neradi,
dodrţovat co moţná maximálně všechna hygienická opatření a čekat, aţ na nás
dojde řada s vakcínou. Vykašlat se na blázny, co šíří dezinformace a katastrofické
zprávy o očkování a testování. Buďme k sobě ohleduplní, ale buďte silní a laskaví.
Taky mi chybí kontakt s Vámi, ale uţ brzy přijde doba, kdy si všichni spolu sedneme
a bez roušek či respirátorů budeme prskat na sebe uţ jen ty dobré bakterie a viry.
Přeji všem zdraví, dobrou náladu, sílu vše překonat a pak světlo na konci tunelu
bude o to zářivější. Kdysi nám to říkal z obrazovky náš nejznámější meteorolog
„Slunce v duši“.
Petr Redl
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Historické okénko
Kvasická křížová cesta
Z iniciativy skupiny občanů se od roku 2020 vyvíjí snaha o obnovu kvasické kříţové
cesty na přilehlém vrchu Kalvárie. Místo je duchovně blízké zejména rodákům
z Kvasic a z Nové Dědiny, ale rovněţ historicky oceňované znalci i širokou veřejností
jako cenná kulturní památka z roku 1883. Zejména za poslední desetiletí svého
trvání jednotlivá zastavení kříţové cesty prošla mnohými těţkými obdobími a
v současnosti jsou v ţalostném, zchátralém a nedůstojném stavu. Čtyři zastavení
a centrální kříţ s Kristem uţ na místě chybí zcela.
Zatím bylo vyšetřeno, ţe kříţová cesta nemá majitele a nachází se na pozemcích
krajské správy silnic a státních lesů. Proběhlo jiţ zdárné jednání s vedením obce
Kvasice, geodetické zaměření jednotlivých zastavení a jsou vypracovány návrhy
umělecko-řemeslné obnovy celé kříţové cesty. Definitivní plán obnovy a případného
přemístění zatím není stanoven. Záměrem je pomoci vlastníkům s obnovou tohoto
místa získáváním dotací pro postupnou rekonstrukci kříţové cesty a vytvoření
důstojného klidného místa s duchovním a kulturním i turistickým posláním pro věřící i
pro širší veřejnost.
Obnova naší kříţové cesty je projekt, který si vyţádá kromě nespočtu pracovních
hodin především dlouhé a trpělivé organizační úsilí. Záleţí na nás všech, zda se
iniciativně připojíme a předáme tuto téměř vytrácející se součást dědictví předků
dalším generacím ve stavu, za který bychom se nemuseli stydět. Prosíme především
o sjednocenou podporu modlitbou k vyprošení zdárných kroků v náročných plánech.
V těchto dnech blíţících se svátků oběti a vzkříšení našeho Pána je tato výzva
zvláště silná a současná omezení jsou dobrou příleţitostí k soukromým návštěvám
naší kvasické kříţové cesty.
P. Mgr. Marek Franciszek Jarosz

Letos si připomínáme významné výročí městečka Kvasice
Na letošní rok připadá několik významných výročí ve spojení s kvasickými
osobnostmi (Moritz 1711, Wunder 1811, Urbánek 1821), ale také jedno vztahující se
přímo k samotné historii Kvasic. Díky první písemné zmínce o Kvasicích v roce 1141
oslavíme letos jiţ 880. výročí obce. S tímto datem je spjata jedna z nejstarších listin
sepsaná na našem území. Ještě nedávno, se její datování uvádělo rokem 1131,
tento letopočet se také do nedávna uţíval ve spojení s výročím a první písemnou
zmínkou o Kvasicích. Jak to tedy vlastně je, který z letopočtů je ten správný?
Ona vzácná listina je spjata s jednou významnou postavou v dějinách Moravy,
olomouckým biskupem Jindřichem, jinak také Zdíkem (Henricus, qui et Zdico, 11261150) v jehoţ kanceláři vznikla a kterou on sám údajně také sloţil. S touto listinou,
ale vyvstává také jedem problém, není totiţ datovaná a tak při zjišťování její
přesnější datace museli historikové vycházet z podrobnějšího rozboru jejího
samotného obsahu. Listina se skládá ze dvou základních a důleţitých částí.
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V té první se v textu hovoří o přenesení biskupského sídla v Olomouci od kostela
svatého Petra k nově vznikajícímu kostelu později bazilice svatého Václava. Druhá
část listiny pak popisuje výčet rozsáhlých církevních statků, kdy Zdík jakousi velkou
církevní reformou správy celé Moravy v té době udělal soupis více jak 210
moravských lokalit, (církevních statků). V této výjimečnosti listiny můţeme hovořit o
jakési první topografii Moravy. Listina je obsahově ve své druhé části velice
významná pro mnoho obcí nejen našeho regionu, jelikoţ se pro ně mnohdy jedná
stejně jako pro Kvasice o první písemnou zmínku.

Datování samotné listiny bylo dlouho povaţováno za bezproblémové a její rok vzniku
byl přičítán k vysvěcení kostela svatého Václava v roce 1131. Teprve později se ale
zjistilo, ţe svěcení kostela se netýkalo jeho zcela dokončené stavby, v té době totiţ
kostel s přilehlými budovami kapituly nebyl ještě hotov a nebylo tudíţ moţné sem
přenést sídlo biskupa. To bylo moţné aţ po úplném dokončení kostela, které trvalo
ještě deset let. Tím se dostáváme aţ k letopočtu 1141, jinak by totiţ nemohla být
v listině popsána výše uvedená událost zaznamenaná v její první části. Historici tedy
poopravili dataci listiny a začali pro její letopočet vzniku pouţívat rok 1141, kdy se
k tomuto datu vztahují první písemné zmínky o řadě obcí dnešního Zlínského kraje.
V listině tedy najdeme informaci, ţe v té době olomoucká diecéze zastupovala celou
Moravu rozdělenou na šest arcijáhenství, olomoucké, přerovské, spytihněvské,
břeclavské, brněnské a znojemské s šesti hradními kostely. Na seznamu najdeme
jak osady, které k diecézi patřily za jeho předchůdců, tak i ty, nabyté do vlastnictví
arcibiskupství později.
Spytihněvské proboštství zaloţené v roce 1119 vojvodou Břetislavem mělo patnáct
celých dědin, mezi nimi jsou zapsané i Kvasice, kdy jeden lán pole i s lidmi patřily
k spytihněvskému kostelu (jednalo se o menší kostel nebo spíš kostelík nacházející
se v nedaleké obci Spytihněv u Uherského Hradiště). Lán znamená základní
zemědělskou usedlost s výměrou 150 aţ 200 měřic polí. Tato výměra lánu byla
v kaţdé obci jiná a ve Kvasicích znamenala 160 měřic polí.
Jak je vidět tak listina je nesmírně cenným dokladem soupisu statků moravské
církve, kdy jednotlivé obce nebo jejich části spadaly pod správu některého z kostelů
v našem kraji.
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Závěrem je třeba uţ jen dodat, ţe neustálým studiem historie a jejich dochovaných
cenných materiálů, ať uţ písemných, archeologických či architektonických se stále
přichází na nové objevy a mnohdy bývají zodpovězeny i určité otázky jejího
samotného vývoje. Tak je to také i v případě této listiny, která je pro nás nesmírně
cenná a my dnes můţeme být hrdí na ono 880. výročí od první písemné zmínky.
Petr Klapil

Informace
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