OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2020

Váţení spoluobčané,
blíţí se závěr roku 2020, kdy je čas bilancovat, co nám tento rok přinesl hezkého
nebo naopak méně příjemného. Byl to rok, který nám všem přinesl do ţivota velkou
změnu. Po dlouhé době míru a pohody jsme se museli vypořádat s nečekaným
nepřítelem. Většina z nás musela zcela změnit svůj pracovní či osobní ţivot a většina
z nás je z tohoto boje uţ značně vyčerpaná. Proto Vám do nového roku 2021
přejeme především další velkou změnu, a to vítězství nad společným nepřítelem.
Děkujeme všem, kteří jsou k sobě ohleduplní, respektují vládní nařízení a prosíme
všechny, aby tato nařízení nadále dodrţovali.
Přejeme všem našim spoluobčanům především pevné zdraví, krásné proţití
vánočních svátků a šťastný nový rok 2021.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání srpen 2020
Hlavními body srpnového zasedání zastupitelstva bylo schválení podání ţádostí
o dotaci z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Hříběcí hory. Dotace
se týká umístění přístřešku s posezením, informačními tabulemi a veřejným pítkem
na prostranství bývalých buněk slouţících k rychlému občerstvení. Další ţádost byla
podána na zhotovení nové opony do místní sokolovny. Obě ţádosti byly úspěšně
zaregistrovány na Státním zemědělském intervenčním fondu. O výsledku budeme
informováni v průběhu měsíce ledna či února. Jednalo se i o moţnosti získat dotaci
na výstavbu malé kapličky na „Kostelíku“, ale na takovou akci získat dotaci nelze.
Nechali jsme zpracovat cenovou nabídku na stavbu kapličky, a pokud to umoţní
obecní finance, zrealizujeme z vlastních prostředků.
Dalším bodem bylo schválení smlouvy na stavbu „Kanalizace a ČOV Nová Dědina“.
Smlouva byla schválena na základě výběrového řízení. Zhotovitelem stavby bude
společnost TALPA-RPF, s.r.o., která uspěla s nabídkovou cenou 59 887 740 Kč.
Tuto akci nemůţe obec financovat jen z dotace a vlastních prostředků, proto byla
schválena ţádost o úvěr ve výši 20 000 000 Kč. Budeme se určitě ještě pokoušet
získat dotaci ze Zlínského kraje ke spolufinancování kanalizace a dalším krokem by
mělo být přihlášení se k plátcovství DPH. V ideálním případě by tato opatření mohla
přinést úsporu 6-8 mil. korun. Pokud půjde vše podle plánu, mělo by se s realizací
stavby začít na jaře příštího roku. Je jasné, ţe taková stavba přinese nějaká omezení
vstupu na pozemky, proto Vás budeme s předstihem informovat s harmonogramem
stavby. Na programu bylo dále schválení smlouvy o zřízení věcného břemena na
stavbu kabelové smyčky nízkého napětí pro plánovanou čerpací stanici pro
kanalizaci v lokalitě Kopánky.
Pro plánovanou rekonstrukci 2. nadzemního podlaţí budovy MŠ byla schválena
smlouva se společností ENVI Agentura Trunda s.r.o., na provedení úkonů a opatření
směřující k realizaci projektu „Obnova MŠ Nová Dědina. Na základě výběrového
řízení na realizaci stavby „Obnova MŠ Nová Dědina“ byla provedením stavby
pověřena společnost K+S STAVEBNÍ, s.r.o. Výše poskytnuté dotace z Ministerstva
financí je 6 415 139,58 Kč. Dále byla schválena smlouva na technický dozor a
inţenýrské činnosti stavby.
Starosta informoval o záměru prodeje buňky u rybníka a navrhl způsob prodeje
obálkovou metodou s vyvolávací cenou 10 000 Kč a stanovení podmínek prodeje.
K tomuto záměru nebyla podána ţádná nabídka, proto byla buňka odvezena a
zlikvidována. Posledním bodem, který schvalovalo OZ, bylo rozpočtové opatření
č. 3/2020.

Zasedání listopad
Plánované říjnové zasedání bylo na poslední chvíli zrušeno kvůli moţné nákaze
koronavirem. Proto se další zasedání uskutečnilo aţ v listopadu.
Na tomto zasedání byla schválena smlouva o pořízení elektromobilu Škoda
CITIGO iV, včetně nabíjecí stanice za celkovou cenu 471 200 Kč. Na tento
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elektromobil, který bude slouţit pro potřeby obce, byla poskytnuta dotace ve výši
téměř 200 000 Kč ze Státního fondu pro ţivotní prostředí.
Dále byl schválen záměr pronájmu nemovitosti – nebytových prostor, a to budovy
hasičské zbrojnice. Pronájmem této nemovitosti SDH Nová Dědina je podmíněno
získání dotace z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Hříběcí hory
pro SDH Nová Dědina.
OZ také schválilo tolik diskutované osvětlení stromu a pomníku na místním hřbitově
dle cenové nabídky p. Stuchlíka v celkové hodnotě cca 45 000 Kč. K tomu je ještě
nutné připočítat výkopové práce pro uloţení kabelů pro elektrické vedení. Vzhledem
k tomu, ţe nastalo zimní období, a i z časových důvodů se bude osvětlení realizovat
aţ v následujícím roce.
Dalším bodem bylo schválení smlouvy na administraci dotace pro „Obnovu MŠ Nová
Dědina“, se společností ENVI Agentura Trunda s.r.o.
ZO dále projednalo návrhy rozpočtu a střednědobé výhledy rozpočtu obce a MŠ
Nová Dědina na následující období i sloţení inventarizační komise, rozpočtové
opatření č. 4/2020, i schválení pasportu veřejného osvětlení pro evidenci majetku
obce.
V diskuzi se řešila problematika pozemkových úprav, které byly v naší obci zahájeny.
Proběhlo výběrové řízení na projektanta pozemkových úprav a o dalším průběhu Vás
budeme informovat. K problematice pozemkových úprav určitě proběhne veřejné
setkání s občany, aby bylo projektanty všem podrobně vysvětleno, co je účelem a
proč se pozemkové úpravy dělají. V souvislosti s pozemkovými úpravami bude pro
obec výhodné, aby vlastnila dostatečnou výměru zemědělské půdy. Proto si
dovolujeme poţádat občany, kteří uvaţují o prodeji pozemku v katastrálním území
naší obce, zda by se svým záměrem přednostně kontaktovali vedení obce.

Zasedání prosinec
Na prosincovém zasedání bylo schváleno vyúčtování veřejné finanční podpory pro
SDH Nová Dědina za rok 2020, nájemní smlouva hasičské zbrojnice na dobu
neurčitou za 1 Kč pro SDH Nová Dědina, rozpočtové opatření č. 5/2020 a předběţné
rozpočtové opatření.
OZ schválilo rozpočet obce Nová Dědina pro rok 2021 jako vyrovnaný. Příjmy jsou
stanoveny ve výši 6 343 600 Kč, výdaje ve výši 6 343 600 Kč. Dále rozpočet MŠ
Nová Dědina na rok 2021 jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 2 051 000 Kč, výdaje ve
výši 2 051 000 Kč, i střednědobé výhledy rozpočtu jak pro obec, tak i pro MŠ Nová
Dědina.
Místostarosta obce informoval o výsledku konkursu na ředitelku MŠ Nová Dědina.
Současná ředitelka MŠ se k 31. 12. totiţ vzdává funkce, takţe vybraná osoba bude
prozatím pověřena vedením MŠ od 1. 1. 2021.
Byl předloţen i návrh soupisu majetku k vyřazení z majetkové evidence obce. Jedná
se převáţně o počítačové programy, které jiţ nejsou pouţívány.
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Poznámky k rozpočtu
K rozpočtu obce je potřeba přidat několik poznámek. Jak jistě víte, v současné době
probíhá schvalování daňového balíčku, který bude mít tak i tak, a v jakékoliv podobě
bude schválen dopad na rozpočty nejenom obcí, ale i krajských rozpočtů. Pro obce
velikosti našeho typu můţe být výpadek rozpočtu 800 tis. aţ 1. mil. korun, a to je
obrovský zásah do našich financí.
Prohlášení Sdruţení místních samospráv:
Předseda SMS ČR Stanislav Polčák: I když je předběžně schválena kompenzace pro
obce, i tak se ukazuje, že daňový balíček je obrovský hazard s naší budoucností a
ani pro samosprávy nepřinese nic dobrého. Nicméně náhrady pro obce a kraje
nedosáhnou ani slíbených 80 %. Bohužel totiž prošel návrh Hospodářského výboru
Senátu, který samosprávám přiznává 70 % kompenzaci, namísto jednoznačně
lepšího návrhu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí,
navrhující obcím a krajům nahradit výpadek na hranici 80 %, “Vlivem schválení růstu
daňové slevy na poplatníka v roce 2022 o další 3 tis. Kč, nedosáhne tato
kompenzace na slibovaných 80 % předpokládané ztráty. Schválen byl návrh
Hospodářského výboru Senátu, který přiznává samosprávám 70 % kompenzací
namísto jednoznačně lepšího návrhu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí, navrhující obcím a krajům nahradit výpadek na hranici 80 %,“.
Co k tomu říct, momentálně je ohroţeno několik investičních akcí, které v naší obci
plánujeme, a to včetně té největší, kanalizace a ČOV. Jak se bude situace vyvíjet,
zatím nikdo neví, ale obec bohuţel musí hospodařit jen s tím, co dostane a moc
jiných příleţitostí k navýšení rozpočtu nemá.

Sběrný dvůr
Dovolujeme si upozornit na několik nešvarů, které se v poslední době objevují ve
sběrném dvoře. V době koronavirové epidemie se razantně zvýšil objem
odkládaných odpadů, a to v celé republice. Za poslední dobu byla několikrát
překročena kapacita sběrného místa, protoţe ani svozová firma nedokázala
v poţadované době odváţet odpad z našeho sběrného dvora, tak jak bychom
potřebovali. Vlivem těchto skutečností není ani obsluha sběrného dvoru schopna
dostatečně řídit provoz a odkládání odpadů. Je potřeba zdůraznit, ţe obsluha
sběrného dvora neslouţí k tomu, aby kaţdému občanovi pomáhala s vysypáním
odpadu do kontejnerů. Pokud to je moţné, obsluha ráda pomůţe, ale není moţné,
aby rodiče posílali své nezletilé děti s odpadem do sběrného dvora. Provozní řád
sběrného dvora to výslovně zakazuje. Jednak hrozí moţnost úrazu, protoţe ve
sběrném dvoře se manipuluje s objemným odpadem a vjíţdí sem i automobily
s odpadem a uhlídat všechny občany není moţné. Za obsluhu sběrného dvora jsou
pověřené osoby zodpovědné a nikdo přece nechce, aby došlo k nějakému
zbytečnému úrazu. Pokud se tyto situace budou opakovat, budeme nuceni přijmout
taková opatření, která zamezí vstupu více neţ dvěma občanům do sběrného dvora.
Další problém se týká stavebního odpadu. Na jednu stranu jsme rádi, ţe nejenom
stavební odpad se odkládá do sběrného dvora, ale uloţení stavebního odpadu
podléhá Obecně závazné vyhlášce, kde je jednoznačně uvedeno, ţe fyzické osoby
mohou bezplatně předat stavební odpad do sběrného dvora v mnoţství do 0,5 m 3
měsíčně na jedno číslo popisné. Toto mnoţství nelze kumulovat. Pokud chce někdo
odloţit větší mnoţství stavebního odpadu, musí si objednat vlastní kontejner.
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A nakonec ţádáme občany, aby dodrţovali provozní dobu sběrného dvora, týká se
hlavně upozornění, ţe poslední zákazník bude obslouţen 15 min před koncem
provozní doby.

Místní akční skupina Hříběcí hory
MAS Hříběcí hory podpořila v říjnu 2020 téměř 20 projektů. Celkem bylo rozděleno
2,4 miliónů korun na menší projekty obcím a spolkům. Mezi podpořenými projekty
bylo nové vybavení kulturních domů, výsadba zeleně u hřbitova, doplnění
odpočinkových míst a informačních tabulí na návsi, vybavení obchodů, pořízení
zázemí pro konání kulturních akcí. Místní spolky získaly prostředky na nákup krojů a
krojových součástí, vybavení kluboven či prostředky na zateplení místní Sokolovny.
Nejen tyto projekty uspěly se svou ţádostí v rámci 6. výzvy z Programu rozvoje
venkova na území Místní akční skupiny (MAS) Hříběcí hory, z. s. Další výzvou
zaměřenou tentokrát pro podnikatele, zemědělce a podporu produkce z farem
vyhlásí MAS na jaře 2021.
Místní akční skupina Hříběcí hory je nezisková organizace, která se zabývá rozvojem
venkova a působí na území 33 obcí jihozápadně od Kroměříţe. Pokud patříte mezi
aktivní obyvatele, kteří se zajímají o dění kolem sebe a zajímavá vás rozvoj tohoto
regionu v příštích letech, můţete se zapojit do některé z pracovních skupin (cestovní
ruch, zemědělství, lesnictví, podnikání, ţivotní prostředí, sociální oblast, školství).
Bliţší informace a kontakty na garanty pracovních skupin naleznete na stránkách
MAS: www.hribecihory.cz/sclld21/. Pokud plánujete v budoucnu realizovat vlastní
projekt (např. nákup vybavení či techniky pro podnikání) a chtěli byste na něj získat
dotaci, neváhejte se obrátit na pracovníky MAS nebo vyplňte krátký online dotazník
na stránkách MAS.

Právní analýza uţívání účelové komunikace
Jak jsme jiţ dříve informovali, nechala obec zpracovat právní analýzu uţívání
účelové komunikace, která se týká cesty Nová Dědina – Halenkovice, kterou
přinášíme níţe. Z právní analýzy pochopíte, ţe ta problematika účelových
komunikací je velmi sloţitá a výklad práva můţe kaţdý chápat jinak.
To je i případ myslivecké stráţe, která si dle našeho mínění, vykládá zákon poněkud
svérázně. Ani po čtyřhodinovém jednání s mysliveckou stráţí na Městském úřadě
v Kroměříţi jsme nedospěli k ţádnému závěru. I přes veškerá upozornění
oprávněnou osobou, ţe v některých případech tak postupovat myslivecká stáţ
nemůţe a nesmí, myslivecká stráţ zastoupená Ing. Z. A. je přesvědčena, ţe
postupuje správně podle zákona. Pokud máme správné informace, těch stíţností na
postup myslivecké stráţe je více a řeší se na MÚ v Kroměříţi. Takţe nezbývá nic
jiného, neţ ţe myslivecké stráţi někdo prokáţe, ţe překračuje své pravomoci. Na
závěr je potřeba říct, ţe myslivecká stráţ má zájem o veřejné setkání s našimi
občany, aby nám celou situaci vysvětlil. Dle tvrzení myslivecké stráţe, 90 % občanů,
se kterými jednal, s jeho postupem souhlasí. Ovšem v dnešní epidemické situaci je
téměř nemoţné nějaké setkání zorganizovat.
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Roman Polášek

Informační servis
Zrušení plánovaných akcí
Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe veškeré tradiční akce plánované na konec roku se
letos vzhledem k epidemiologické situaci nebudou konat. Zrušeny budou tyto akce:
 Ţivý betlém
 Předsilvestrovský výšlap na Budačinu
Vzhledem k nastavení Protiepidemického systému (PES) je velmi ohroţeno také
konání dalších akcí na počátku roku 2021, jako je dětský karneval nebo hasičský
ples. O aktuálních akcích budete včas informováni, těšíme se na společné setkání.

Parkování na místních komunikacích
V souvislosti s blíţícím se zimním obdobím ţádáme občany, aby neparkovali
automobily na místních komunikacích a chodnících. Zimní údrţba a odhrnutí sněhu
na místních komunikacích a chodníků se stává mnohdy nemoţné díky mnoţství
automobilů, které blokují průjezd techniky. Tento problém však naši obec netrápí
pouze v zimě, také v jiných ročních obdobích je nutné dbát na dostatečnou
průjezdnost komunikací např. pro vozidla Integrovaného záchranného systému.
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Vývoz popelnic v roce 2021
Společnost Biopas upozorňuje, ţe z důvodu existence 53. pracovního týdne
v letošním roce dochází k opakování dvou lichých týdnů po sobě – tzn. 53. týden
v roce 2020 a 1. týden v roce 2021. Proto se v rámci zachování 14 denního intervalu
musel od roku 2021 přehodit suchý a lichý týden. Doposud se vyváţelo v pondělí
v lichém týdnu. V roce 2021 se bude vyváţet v pondělí v sudém týdnu. Pro Vás se
tímto nic měnit nebude, budete stále chystat popelnice po 14 dnech, tak jak jste
zvyklí.

Jízdní řády v roce 2021
V novém roce dojde ke spuštění nového systému veřejné dopravy v našem kraji pod
názvem Integrovaná doprava Zlínského kraje (ID ZK). Mezi hlavní cíle nového
systému patří: optimalizovat návaznost spojů, zavést jednotný tarif a jízdenku, zvýšit
komfort cestujících pořízením 200 ks nových autobusů, zavedení jednotné čipové
karty s názvem IdoZKa (tu se však vlivem koronavirové krize nepodařilo zavést hned
od 1. 1. 2021) Dojde také zrušení současných čipových karet jednotlivých dopravců.
Podrobnosti najdete na: www.id-zk.cz
V souvislosti se zavedením ID ZK začnou od 1. 1. 2021 platit nové jízdní řády
autobusové i vlakové dopravy. Všechny obce Zlínského kraje byly začátkem září
osloveny, aby se vyjádřily k návrhu nových jízdních řádů. Tento návrh jsme uveřejnili
na webových stránkách obce k vyjádření se občanům. Od rodičů ţáků navštěvujících
ZŠ Kvasice vzešel podnět k navrácení spoje ve 13:10 z Kvasic na Novou Dědinu při
zachování spoje ve 14:00 z Kvasic. Obec podala ţádost na Koordinátora veřejné
dopravy Zlínského kraje, který ţádosti vyhověl. Jde o hlavní změnu oproti
současným jízdním řádům.
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Petr Skácel
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Společenská kronika
Jubilanti červenec – prosinec 2020
Červenec
Petr Vojáček
Ludmila Vojáčková

Srpen
Olga Bartůsková

Září
Michal Šenovský
Stanislava Polášková
Vratislav Polášek
Miroslav Kolomazník
Josef Přikryl

Říjen
Libuše Přijalová
Blaţena Staňková

Listopad
Věra Chocholatá
Jiří Skácel
Lubomír Masař

Prosinec
Miroslav Kobliha
Helena Vašinová
Zdeňka Bednaříková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního
optimismu do dalších let.
Petr Skácel
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Mateřská škola
Začátek školního roku
Prázdniny utekly jako voda a najednou tu bylo opět 1. září a naše mateřská škola
mohla zpátky přivítat všechny známé tváře. Tento školní rok je opravdu výjimečný,
protoţe nám po prázdninách nikdo neodešel do základní školy. Zato přišlo pár
nových dětiček, které v naší školičce ještě nikdy nebyly. Někdo uţ se nemohl tohoto
prvního dne dočkat a jiný měl zase obavy. Není se čemu divit, je to opravdu pro děti
velký krok. Září je ve školce měsícem adaptace. Děti se vzájemně poznávají,
seznamují se s paními učitelkami, pravidly, reţimem dne… Je toho opravdu hodně
nového. Naštěstí máme ve školce tolik šikovných starších mazáků, kteří uţ všechno
znají a mohou paním učitelkám se vším pomáhat. A pomáhají nejen děti, ale také
rodiče. Na třídní schůzce, která proběhla hned druhý týden v září, jsme se s rodiči
domluvili na společné brigádě. Školní zahrada se tak proměnila k nepoznání.
Vyvýšené záhony a hmatový chodník dostaly nový nátěr, vrbový tunel má vzorně
zapletené větvičky, jabloňky jsou očesané a chodníčky pěkně odplevelené. Ještě
jednou moc děkujeme všem za pomoc.

Aby si děti přírody váţily ještě víc, zapojili jsme se také do akce „Ukliďme si Novou
Dědinu“. Vybaveni rukavicemi a igelitovými taškami jsme se jedno dopoledne vydali
do třešňové aleje, kde jsme hledali a posbírali všechny odpadkové poklady. Práce to
byla opravdu mravenčí a dětem dalo velkou námahu vůbec něco najít. Ale
znamenalo to, ţe se o třešňovou alej všichni vzorně starají a to nás hřálo na srdíčku
víc, neţ kdybychom našli celý pytel odpadků.
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Karneval v mateřské škole
V naší mateřské škole seznamujeme děti s různými zvyky a tradicemi. Na konci
měsíce října jsme se zabývali dušičkami a Halloweenem. Proto jsme si to udělali
pestřejší a jako mávnutím kouzelného proutku se naše třída proměnila. Rázem se
z ní stala strašidelná třída plná strašidelných bytostí - čarodějnic, dýní, čertů,
kostlivců atd. Všechny masky opravdu naháněly strach a byly moc hezké.
Hned po svačině vypukl netrpělivě očekávaný maškarní rej. Děti mohly v rytmu
písniček předvést své kostýmy. Poté byl pro děti připraven bohatý program ve formě
různých soutěţí, her a tvoření.
Celý den nás dobrovázelo veselí a skvělá nálada. Jiţ nyní se těšíme na další
podobně strávený den.

paní učitelka Denisa Chlebíková

Besídka pro Mikuláše, čerta a anděla
Listopad nám utekl jako voda a najednou tu byl první prosincový pátek a s ním
i příchod velmi vzácné návštěvy do naší mateřské školy. Děti se na tento den velmi
těšily a dlouze připravovaly. Bylo jim jasné, ţe Mikuláš bude mít s sebou doprovod,
a tak si celou školku čertovsky nazdobily a naučily se spousty písniček, tanečků
a básniček, aby všichni tři viděli, ţe máme ve školce moc šikovné děti, které do pekla
nepatří. Někdy ale i ty nejhodnější děti umí zazlobit a moc dobře to o sobě vědí,
takţe nebudeme lhát a přiznáme, ţe ukápla i nějaká ta slzička. Dokonce si i někdo
musel s čertem podat ruku na to, ţe se do příštího roku opravdu polepší…
V pekle nakonec nikdo neskončil a čert tak musel smutně odejít s prázdnou. Zato
děti s prázdnou rozhodně neodešly, všechny totiţ dostaly od Mikuláše a anděla
krásný balíček plný mlsání. Děkujeme.
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Velké poděkování patří p. starostovi R. Poláškovi za obstarání mikulášských balíčků
pro děti, a M. Kovaříkovi, D. Krejčířovi a S. Juráškové za jejich návštěvu a čas.
Děkujeme.

Velká snaha a trpělivost se vyplatila
Na začátku školního roku dostala naše
mateřská škola pozvánku do výtvarné
soutěţe „Pohádková zvířátka“, kterou
připravil Dům dětí a mládeţe Sluníčko. Tou
dobou jsme před usínáním právě četli knihu
Kosí bratři a tak vznikl nápad, výtvarně
ztvárnit příběhy kosích bratrů. Nebylo to
věru nic lehkého, avšak naše děti jsou
velkými malíři a do úkolu se pustily
s obrovským nadšením. Nejprve si obrázky
namalovaly černou
tuší,
poté
pro
zvýraznění obtáhly bílou voskovkou a na
závěr ještě celé vymalovaly vodovými
barvami. Vybrané obrázky jsme doručili do
Sluníčka a pak uţ nám nezbývalo nic
jiného, neţ jen netrpělivě čekat, jak to celé
dopadne…
Čekání bylo opravdu dlouhé, protoţe teprve
aţ na samém konci měsíce listopadu přišla
zpráva, v níţ byla vytouţená výsledková listina. A jak to tedy dopadlo? Hádáte
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správně, MŠ Nová Dědina byla na samém vrcholu. Gratulujeme Sandře Klimešové
za 1. místo v soutěţi a děkujeme všem malým výtvarníků za jejich velkou snahu,
a uţ teď se těšíme, co dalšího si pro nás Sluníčko připraví.

Vánoční přání
Adventní čas a čekání na Jeţíška si děti krátily nejen rozbalováním adventního
kalendáře, který pro ně připravila paní učitelka Denisa, ale také výrobou krásných
vánočních přáníček. Rozhodli jsme se totiţ, ţe v této nelehké době potěšíme naše
nejstarší spoluobčany darováním andělských přáníček. Děti se s nadšením daly
ihned do práce a začaly malovat ty nejkrásnější andílky. Moţná právě do vaší
schránky jeden z nich přiletěl… Šťastné a veselé Vánoce všem přejí děti a
zaměstnanci MŠ Nová Dědina ♥

„Ať andělé Vás stráţí,
svátky jsou jak z nebe,
vánoční hvězda září
a Vaše kroky vede.“
paní ředitelka Klára Strýcová
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ZŠ Kvasice
Nový školní rok na ZŠ Kvasice
Škola za časů corony
Máme za sebou podivný školní rok. S rouškami i bez nich. 11. března 2020 se školy
uzavřely a ţáci byli nuceni zůstat doma, výuka se musela ze dne na den od základu
změnit. Odpovědnost za vzdělání ţáků se mnohem více přesunula ze školy na rodiče
a rozdíly mezi jednotlivými ţáky se obrovsky prohloubily.
Vzdálená výuka přinesla i řadu pozitiv a doufám, ţe se v ní všichni budeme dále
zdokonalovat, hledat další inspirace a společně přemýšlet o efektivní integraci prvků
on-line vzdělávání do běţné výuky. Mnozí ţáci fungovali během vzdálené výuky
výborně a rodiče se zhostili vzdělávací funkce velmi kvalitně, za to je třeba jim
poděkovat a pochválit je.
Věřím, ţe vedení obce Kvasice naplní naše prosby a do konce kalendářního roku
přivede k základní škole optický kabel, kterým se výrazně zrychlí internet v naší
škole. Na začátku nového školního roku jsme obdrţeli od Ministerstva školství cca
320 000 Kč na vybavení školy novou počítačovou technikou, na notebooky, na
tablety a softwarové vybavení, čímţ jsme ještě kvalitněji neţ doposud připraveni na
dálkovou výuku. Škola jiţ v tuto chvíli disponuje dostatečným počtem tabletů Lenovo
s operačním systémem Android na krátkodobé zapůjčení primárně pro sociálně
slabé rodiny. Všichni ţáci i pedagogové vyuţívají Office 365 zdarma, včetně
Microsoft Teams pro videohovory a online výuku.
Personální změny v novém školním roce
Školu tvoří ţáci a zaměstnanci. V loňském školním roce, po 25 letech kvalitní práce
pro ZŠ Kvasice, odešla do důchodů vedoucí školní jídelny paní Jarmila Škrkánková.
Na její pozici nastoupila paní Hana Navrátilová. Do důchodu odešel také pan učitel
Jaroslav Pospíšil a pracovní poměr ukončila asistentka pedagoga paní Adéla
Kočařová. Novým kolegou se stal pan učitel Jaromír Světlík, který bude v letošním
školním roce vyučovat informatiku. Paní učitelka Pavla Přikrylová bude na částečný
úvazek vyučovat hudební výchovu a bude také asistentkou pedagoga a na částečný
úvazek asistentky pedagoga nastoupila paní Jana Vančuříková.
Novinky v novém školním roce
Ani během prázdnin jsme nezaháleli a připravili jsme pro ţáky i zaměstnance mnoho
pozitivních novinek. Jednak nesmím opomenout nový běţecký ovál, nové hřiště na
míčové sporty, nově vybudovaný prostor pro vrh koulí a novou dráhu pro skok daleký
s pískovištěm. Rekonstrukce těchto venkovních prostor za školou probíhala v
loňském školním roce a od září je mohou naplno vyuţívat i naši ţáci. Tartanové
povrchy těchto sportovišť odpovídají nejmodernějším standardům a jsou zcela
bezpečné pro sportování. Věřím, ţe atletický ovál, který je volně přístupný, bude
hojně vyuţíván a vydrţí v dané kvalitě několik desítek let. Rekonstrukci povrchů za
školou jsme vyuţili i k výměně nevyhovujících poklopů ke kanálům na školním
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pozemku, čímţ se tento prostor stal bezpečnější pro pohyb ţáků na školním
pozemku.
V průběhu prázdnin jsme se rozhodli k výměně školního skleníku, který byl kupodivu
ze skla. Skleněné tabulky byly často poničené a nový skleník z polykarbonátu bude
pro ţáky bezpečnější. Ve školní jídelně opět přistoupíme k modernizaci. Strávníci si
jistě všimnou nového moderního výdejního terminálu. Z hygienických důvodů jsme
na jídelní stoly umístili lamino přepáţky mezi jednotlivé strávníky u stolu, tak aby při
jídle nebyl moţný přenos případných kapénkových infekcí.
Jiţ tradičně jsme během prázdnin malovali některé prostory školy, ať uţ jsou to nově
vymalované tři oddělení školní druţiny, chodby, kabinety, třídy a školní kuchyňka.
V šatnách si jistě ţáci jiţ všimli tří velmi pěkných obrázků. Ve školní kuchyňce jsme
vyměnili druhou polovinu nábytku, dvě kuchyňské linky, skříňky a dřezy. Na druhém
stupni jsme ve třídách vyměnili dvě vestavěné skříně. Kompletně jsme opravili a
vybavili jeden kabinet pro učitele, včetně podlah a nového nábytku.
Mgr. František Látal, Ph.D.

Sbor dobrovolných hasičů
Činnost mladých hasičů byla podpořena dotací Zlínského kraje
V rámci projektu s názvem Podpora činnosti mladých hasičů SDH Nová Dědina
se podařilo v letošním roce získat SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina
dotaci z rozpočtu Zlínského kraje. Celkové výdaje projektu činily 21 547 Kč, přičemţ
z dotace Zlínského kraje bylo hrazeno 15 000 Kč, coţ je 69,62 % výdajů projektu,
zbylá částka 6 547 Kč byla dofinancována z vlastních prostředků příjemce.
Vlivem epidemiologických opatření, kdy byla zrušena většina soutěţí mladých hasičů
v letošním roce, musel být upraven i původní rozpočet projektu. Většina výdajů
projektu, konkrétně 10 568 Kč, byla vyuţita na údrţbu sportoviště – hasičského hřiště
např. travní hnojivo, travní osivo, nátěrové hmoty atd. Další významnou část výdajů
tvořilo pořízení sportovního vybavení, konkrétně 3 ks sportovních hadic za celkovou
částku 8 920 Kč. Zbylá část finančních prostředků, konkrétně 2 059 Kč, byla vyuţita
na občerstvení účastníků projektu.

Projekt Podpora činnosti mladých hasičů SDH Nová Dědina je spolufinancován
Zlínským krajem.
Děkujeme Zlínskému kraji za podporu.
Petr Skácel
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Výroční valná hromada
Informujeme všechny členy SDH Nová Dědina, ţe letošní Výroční valná hromada se
na základě doporučení starosty Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska vzhledem
k epidemiologické situaci nebude konat.
Výběr členských příspěvků ve výši 100 Kč proběhne začátkem ledna, kdy Vás
navštíví pověřený člen výboru SDH Nová Dědina.
Přejeme všem našim členům a i všem spoluobčanům krásné Vánoce a pokud moţno
klidnější rok 2021.
Výbor SDH Nová Dědina

Spanilá jízda frézek
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina uspořádal letos poprvé v sobotu 29. srpna
spanilou jízdu. Jen místo motocyklů se jednalo o všechny typy zahradních systémů
Vari, Terra, Mountfield apod. Začátek akce byl stanoven na 15:00. Do té doby se
sjely všechny traktorky na hasičské hřiště, kde byl sraz. Posádku tvořil vţdy
řidič + závozník. Po příjezdu všech strojů proběhla menší instruktáţ a popis trati.
V 15:00 se všechny stroje rozjeli v zástupu přes dědinu směrem na horní konec
obce. Zde bylo ještě poslední seskupení u lesa. Pak uţ se jednotlivé posádky vydali
na trať zhruba po 2 minutách po sobě. Trasa byla následující:

Na trati čekaly na posádky záludnosti v podobě velkých rozbahněných kaluţí dole na
Vinohradech, přejetí dřevěného mostku v Čubovici, či prudké sjezdy a výjezdy kopců.
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Nakonec všechny posádky trasu úspěšně absolvovaly a některé si trať dokonce
projely znovu ale obráceně. Na hasičském hřišti pak bylo nachystáno menší
občerstvení pro účastníky i diváky.
Přiznáváme se, ţe tak velkou účast jsme opravdu nečekali. Celkem se jízdy
zúčastnilo 18 posádek. Akce měla mezi účastníky velký ohlas, takţe příští rok se
můţeme těšit na Spanilou jízdu znovu.

Martin Láník
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Ţelezný hasič na Nové Dědině
Poslední zářijovou sobotu se uskutečnil jiţ 3. ročník soutěţe Ţelezný hasič na Nové
Dědině. Tato soutěţ je v disciplínách TFA (volně přeloţeno nejtvrdší hasič přeţije).
Bohuţel jiţ od samého rána nepanovaly ty nejlepší klimatické podmínky a to také
ovlivnilo i počet účastníků. Účasti dále nepomohl ani fakt, ţe se tentýţ týden zrušila
Zlínská liga ţelezných hasičů, do které naše soutěţ spadala.

Nicméně na samotnou soutěţ zavítalo 31 závodníků a ti soutěţili o krásné
ceny ve čtyřech kategoriích. Nejprve závod zahájili muţi do 35 let, následovali muţi
nad 35 let, dále kategorie Master (s aktivním dýchacím přístrojem) a poslední byla
kategorie ţen. Jako první závodník odstartoval jediný domácí závodník Dominik
Krejčíř, který skončil na 11. místě. Nejpočetnější kategorii ovládl Zdeněk Král
z SDH Trpín, který dokončil s časem 3:29:86. Stříbrnou pozici s časem 3:56:37
obsadil Zdeněk Maňák z SDH Velká nad Veličkou. Bronz v kategorii muţi do 35 let
získal Dominik Příhoda z SDH Litenčice za čas 4:17:42.
V kategorii muţi nad 35 let vyhrál Alois Mališka z SDH Provodov s časem 4:28:52.
Druhý byl Dušan Pokorný SDH Vigantice 4:44:69 a třetí Petr Čandrla z SDH Podolí
s časem 5:10:29. Nejtěţší kategorii Master ovládl Josef Černíček z SDH Jestřabí
s časem 4:32:95, stříbrnou pozici obsadil Martin Gruber z SDH Brno – Královo Pole
s časem 4:52:03 a bronz si odvezl Jan Petrík z HZSP Continental Barum Otrokovice
za čas 5:32:94.
Poslední kategorie ţen odstartovala po malé přestávce, kdy došlo k mírné úpravě
trati. Holky se s tratí vůbec nepáraly a popraly se s ní velice dobře. Zvítězila Martina
Švábová z SDH Trpín s časem 4:13:72, stříbrnou příčku obsadila Eva Vojvodíková
z SDH Velké Karlovice a třetí místo si vybojovala Barbora Paráková za čas 4:56:08.
Celá soutěţ byla ukončena vyhlášením kolem 16:00. Za celý sbor děkuji všem
účastníkům a taky pořadatelům, kteří byli ochotni uspořádat soutěţ i v takhle
nepříznivých podmínkách.
Dominik Krejčíř
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Příspěvky čtenářů
Betlémská hvězda a hvězda jitřní
Kdo zná vánoční příběh, ví, ţe kdyţ se narodil Pán Jeţíš Kristus, objevila se na
východě hvězda, pravděpodobně konjunkce dvou planetárních gigantů Jupitera a
Saturnu, kterou letos po 397 letech zaznamenáme na naší obloze tři dny před
Štědrým večerem, tedy v pondělí 21. prosince 2020. Tento mimořádně svítivý úkaz
byl tehdy pro mudrce od východu, znalé výkladu hvězd a ţidovského mesianismu,
znamením, ţe se má narodit zaslíbený Král - Mesiáš, a to v té časti země, jenţ je
představována souhvězdím, v němţ se hvězda ukázala.
Tak nám kaţdá betlémská hvězda nad betlémem či na stromečku kaţdoročně
připomíná toto výjimečné svítivé znamení, za kterým se dávní mudrci vypravili, ale
zároveň je i znamením či lépe řečeno symbolem samotného vzkříšeného Krista,
který o sobě v knize Zjevení praví: „Já jsem jasná hvězda jitřní.“
Co tento výrok znamená? Jasnou jitřní hvězdu, které se říká Jitřenka, je moţno
spatřit na časné ranní obloze těsně před východem Slunce, kdy uţ ostatní hvězdy
pohasnou. Touto Jitřenkou bývá nejčastěji druhá planeta sluneční soustavy Venuše,
která je třetím nejsilnějším přírodním zdrojem světla, dopadajícím na naši planetu,
hned po Slunci a Měsíci. Ale můţe to být i některá z hvězd, například Sirius.
Kdo Jitřenku vidí, ví, ţe noc uţ pominula a ţe určitě nastane brzy den. Kdo proţil
dlouhou noc, kdo třeba zabloudil v horách, tak najednou má jistotu, ţe zanedlouho
vyjde Slunce. Podobně kdyţ někdo proţívá tíţi ţivota, je uprostřed starostí, zmatků a
nejistot svírán strachem i úzkostí a neví, jak dál, neboť se mu zdá, ţe celý svět je
temný, tak právě víra v Jeţíše Krista, v onu jasnou hvězdu jitřní, mu dává novou
naději, ţe se brzo jiţ rozjasní a po temnotě mu opět zazáří Slunce Boţí milosti a
laskavosti.
Pane Jeţíši Kriste, Ty jsi jasná hvězda našeho ţivota, děkujeme Ti, ţe i přes
všechna měnící se a omezující vládní opatření, uprostřed našich starostí, zmatků,
obav a nejistot, nám neustále do našich srdcí vléváš novou naději, ţe se jiţ brzy
rozjasní a ţe nás čeká zářivá budoucnost. Vţdyť Ty o nás víš a jsi napořád s námi ve
všem, co nás v našem ţivotě tíţí a svírá, drtí a zmarňuje. Amen
Přeji vám, abyste přes všechna omezení, které současný koronavirus přináší, proţili
krásné a pohodové vánoční svátky plné radosti a do nového roku 2021 přeji pevné
zdraví a vţdy dobrou náladu a pokoj Boţí, neboť v Kristu máme naději, ţe se jiţ brzy
rozjasní a vše bude zase dobré.

Bohosluţby v Husově sboru ve Kvasicích o Vánocích 2020:
24. 12. - Štědrý den ve 21.30 hod.
25. 12. - Boţí hod vánoční v 8.00 hod.
26. 12. - Bohosluţby nejsou
27. 12. - Rodiny Páně v 8.00 hod.
1. 1. - Bohosluţby nejsou
3. 1. - 2. neděle po Vánocích v 8.00 hod.
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„V době psaní tohoto článku bylo podle vládního usnesení možné konat bohoslužby
s účastí do 20 osob. Toto usnesení mělo platit do 12. prosince. Pak bylo ale
změněno ve smyslu, že počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních
prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno
maximálně 30 % míst k sezení. Účastníci s výjimkou členů domácnosti dodržují
rozestupy minimálně 2 metry, po většinu času sedí na sedadlech a před vstupem do
vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. Toto usnesení se ovšem zase může změnit,
proto vám nejsem schopen říci, co bude platit o Vánocích.“
Lubomír Pliska

Fake news
V českém překladu „Falešné zprávy“. Setkáváme se s nimi především na internetu,
ale i tištěná média, samozřejmě jen některá, nás jimi krmí. Prakticky všichni s nimi
máme své zkušenosti. Kolikrát jste dostali e-mail, kde bylo tučně s a několika
vykřičníky napsáno Rychle to přepošli, neţ to smaţou! Kdo by mě tak mohl smazat
můj e-mail? Ale naléhavost této zprávy je tak velká, ţe upoutá u mnoha lidí
pozornost. Tyto zprávy se pokouší u svých příjemců vnést chaos, dezorientaci, vnést
nedůvěru, strach a hlavně pokřivit realitu. Podkopat naši víru v demokracii a důvěru v
budoucnost. Jen se musíme ptát, komu to prospěje? Všichni máme alespoň
elementární důvěru ve stát, v měnu, v sociální systém, důvěřujeme internetovému
obchodu, ţe dostaneme své zboţí, ţe pojede autobus podle jízdního řádu. A toto
všechno se snaţí autoritářské reţimy nabourat a snáze tak rozšířit svoji sféru vlivu.
Mnoho lidí se v mediálním světě a na sociálních sítích neorientuje, je to pro ně
nepřehledné prostředí. Máme okolo sebe mnoho lidí, kteří na náš názor hodně dají a
důvěřují nám. A ti od nás čekají jiné zprávy neţ, ţe při odběru vzorku na covid nám
do těla vpraví čip a při očkování na covid se nám změní DNA. Nenechejme si vzít
naši realitu a demokracii. A neztrácejme dobrou náladu. Příští rok bude symbolem
nového začátku, vstoupíme do jiného světa, neţ jaký známe. Udělejme si ho podle
sebe. Ne podle těch, co tady chtějí chaos, strach a nedůvěru. O to se můţeme
zasadit všichni.
Petr Redl

Myslivci mají spoustu práce i v létě, také Kvasičtí Jestřábi nezaháleli
Se začátkem školního roku začaly i schůzky dětského mysliveckého krouţku, ty se
konají opět pravidelně v pondělí odpoledne. Léto se nechtělo vzdát své vlády
a dopřálo nám velmi příjemné září. Děti vyuţily ještě posledních krásných dní
k pobytu venku a také k úklidu okolí myslivny v rámci akce „Ukliďme Česko“. Velkým
potěšením bylo, ţe oproti minulým úklidům vlastně nebylo tentokrát moc co uklízet.
Sice začal nový školní rok, ale myslivci ani dětský krouţek nezaháleli ani v letních
měsících.
V červenci vrcholí léto a v dlouhodobém průměru je to nejteplejší měsíc. Začínají
sklizně. Letní bouřky mohou přinést vydatné deště a lokální záplavy, které mohou
ohrozit také zvěř a mláďata. Červenec je měsíc letních prázdnin, koupání, sběru
lesních plodů a her na vyhřátých loukách, na kterých září květiny všemi barvami.
- 21 -

Myslivci postupně dokončují sklizeň sena a pomalu začínají se sklizní obilnin na
políčkách pro zvěř. Dlouhé dny a pěkné počasí vyuţívají k opravám a stavbám
mysliveckých zařízení pro přikrmování, lov a odchyt zvěře. Červenec je vhodnou
dobou pro výrobu letniny. Na tu sečeme nezdřevnatělé výmladky dřevin, kopřiv,
topinambur, maliníku, ostruţiníku aj. V lese i na jeho okrajích můţeme sbírat léčivé
byliny, například třezalku, listy maliníku, ostruţiníku, jahodníku a dalších.
Ani náš krouţek v červenci nezahálel. V půlce července jsme si uţili Víkendovku.
I přes nepřízeň počasí jsme strávili 3 dny plné záţitků na Myslivně v Kvasicích
a okolí. Na začátek jsme si v pátek postavili stany, nachystali oběd a maso na večeři.
Po nástupu a přivítání bylo všem
jasné co nás na našem „společném
lovu“ čeká. Neţ začalo pršet, stihli
jsme najít kousky mapy, která nám
ukazovala začátek cesty sobotní
bojovky „Po kančích stopách“. Se
svolením
rybářského
spolku
Kvasice jsme šli chytat ryby na
nedaleké rybníky. Večer nás jiţ
čekala zaslouţená večeře z grilu
a šupky do stanu nabrat síly na
sobotu. V noci začalo pršet a
někteří se museli přestěhovat
z promočeného stanu do chaty. I
přes vytrvalý déšť jsme vyjeli na
začátek trasy, kterou si pro nás
připravili kamarádi z Mysliveckého
spolku Trávník. Procházka plná
plnění úkolů a hledání balíčků
s potravinami v lese musela být
kratší, ale nám to nevadilo a úkoly
jsme splnili i na myslivně.
Odměnou nám bylo několik balíčků
s různými potravinami. Posuďte sami: brambory, koření, mrkev, sádlo, cibule…. Co
jsme s tím asi měli dělat? AHA….OBĚD….takţe malí krájeli mrkev, starší cibuli a
brambory a vše potom uvařili. Výsledek? Polévka. Odpoledne ještě maskování na lov
divočáků a následně jejich „lov“ na dvoře myslivny. Po náročném dni uţ jen
osprchovat a spát. Ráno jsme ještě naplánovali aktivity pro děti na Myslivecké
odpoledne. Poté jsme jiţ celý náš „lov“ zakončili výřadem a poslední lečí. A uţ jen
uklidit a hurá domů.
Tradičně se poslední sobotu v červenci konalo Myslivecké odpoledne. Děti z krouţku
si připravili pro návštěvníky poznávačky trofejí, psů nebo třeba semínek, které všichni
doma pouţíváme. Prohlédnout si také kaţdý mohl ţivou kunu. Děti si oblíbili
i zdolávání propasti přes lana uvázané mezi stromy.
V srpnu vrcholí léto, končí prázdniny a my si spolu s přírodou uţíváme teplé dny před
nastupujícím podzimem. Srpen je také čas ţní. V polních honitbách začínáme
s přikrmováním zvěře, podle staré myslivecké zásady „poslední snop z pole, první
zrno do zásypů“. Počátkem měsíce vrcholí srnčí říje. Srnci honí a pokládají srny asi
do poloviny srpna. Pokračuje také páření kuny skalní a lesní, které probíhá hlavně
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v noci a je doprovázené hlasitými zvuky. V honitbách se v tomto období konají
barvářské, lesní, norovací a často jiţ i podzimní zkoušky lovecké upotřebitelnosti
psů.
Okolo 12. srpna můţeme na obloze sledovat „padající hvězdy“. Jsou to perseidy
nebo také slzy svatého Vavřince. Pod těmito jmény se skrývá meteorický roj, který
lze spatřit na noční obloze kaţdé léto. Nejlépe se tento jev pozoruje v místě, kde je
co nejméně světel. Pro náš krouţek to byla výzva. A proto jsme se ve středu 12.8.
před večerem vydali na místo bez světel a co nejvýše. A nebyli bychom to my,
abychom jen tak někde sedli a sledovali co se děje na nebi. Vydali jsme se na Brdo.
Se spacáky, karimatkami a vším co jsme potřebovali na nocování pod širákem.
Protoţe jsme přišli aţ po zavírací době rozhledny, tak jsme si vypůjčili klíče,
abychom se mohli rozhlédnout do okolí. To jsme ještě netušili, co nás čeká. Kaţdý
z nás si našel místo na spaní a ulehli jsme. Sledovali jsme noční nebe, hvězdy
padaly a my jsme začali postupně usínat. Najednou se ozval budíček. Bylo něco
málo před půlnocí. Naši vedoucí nás budili na půlnoční výšlap na rozhlednu.
Rozespalí jsme zdolali 99 schodů 24 metrové rozhledny, kde jsme se rozhlédli po
nočním okolí. Následovala ještě nutná fotodokumentace a zápis do návštěvní knihy.
A potom jiţ zase spát. Ráno jsme se sbalili, uklidili po sobě a upalovali domů povědět
rodičům všechny záţitky. A ţe jich bylo! Tímto děkujeme obci Kostelany za
poskytnutí přístupu do rozhledny i v tuto nestandartní dobu.
Věříme, ţe i přes nucenou přestávku krouţku na jaře, jsme si všechny schůzky
krouţku dostatečně uţili. Kvasická pouť je neklamným znamení, ţe končí prázdniny.
I my se loučíme a to s Ladikem, Lukášem a Katkou, kteří nastupují na učiliště
a střední školu. Všem přejeme hodně úspěchů a doufáme, ţe se občas uvidíme.

Podzim a zima u myslivců
Stromy se zbavily zbytku listí. Příroda se ukládá k zimnímu spánku. 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
azvěři 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. Listopad je snad tím nejposlednějším termínem, kdy by se
mělo navést seno do krmelců. U příleţitosti svátku svatého Huberta se konají
Svatohubertské mše, které doprovázejí myslivečtí trubači na lesnice a borlice.
V letošním roce jsou tyto tradice poznamenané současnou situací.
Je vhodná doba pro instalaci krmítek pro ptáky. 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.
Prosincem začíná zvěři období strádání a zimní nepohody. 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,
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při kterém často opouštějí své úkryty. Spousta lidé chodí stále častěji do přírody a
také nosí do krmelců různé „dobroty“ pro zvěř. Postarejme se také o klid v honitbě.
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 myšlenku, 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 můţe přinést a co tam naopak vůbec nedávat?
Patří: mrkev, jablko, řepa, kaštany (pouze s narušenou skořápkou), kukuřice. Vše jen
v malém mnoţství.
Nepatří: 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.
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.
Členové MS Kvasice i děti z mysliveckého krouţku Kvasičtí Jestřábi Vám přejí
klidné a pokojné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2021.
Kvasičtí Jestřábi

Ukliďme Česko! Ukliďme si Novou Dědinu.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Společně v jeden den.
Vše začalo v roce 1992, kdy si Český svaz ochránců přírody vzal na starost
koordinaci úklidových akcí v České republice skrze své základní organizace a šel
příkladem. Ročně se do akce zapojilo kolem 18 000 dobrovolníků a kaţdým rokem
přibývali další nadšenci i mimo svaz. Od roku 2012 je v provozu webová a mobilní
aplikace ZmapujTo, prostřednictvím které je moţné informovat úřady o černých
skládkách a dalších problémech ve svých městech.
Od jara 2014 probíhají úklidové akce s názvem Ukliďme Česko. Do úklidů se dnes
zapojují stovky škol, spolky, sdruţení, hasiči, záchranáři, policisté, vodáci, turisti,
sousedé, studenti, maminky, důchodci, celá města, obce i několik mediálně známých
tváří.
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Úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko probíhají pravidelně na jaře a na
podzim. Letošní jarní úklid byl vzhledem k vládním opatřením zrušen. O to více jsme
se těšili na podzimní úklid. Ten se uskutečnil 19. 9. 2020. Během dopoledne prošli
skupinky dobrovolníků ulice Nové Dědiny, kde nasbírali několik málo pytlů odpadků.
Okolo poledne se všichni sešli na hasičském hřišti, kde si pochutnali na zaslouţené
odměně v podobě špekáčků. Za připravené občerstvení děkujeme obci Nová Dědina.
Velké poděkování patří také nejen všem, kdo se úklidu účastnili, ale i všem našim
spoluobčanům, protoţe odpadků v ulicích obce nebylo příliš.

Vladana a Zbyněk Trvajovi

Co znamená adventní věnec
V době adventní se připravujeme na Vánoce a na další okamţiky, kdy Bůh vstupuje
do našeho ţivota. Začínáme čtyři neděle před Vánocemi. Advent je dobou, kdy se
zamýšlíme, co to znamená, ţe nám Bůh seslal svého Syna Jeţíše a on ţil jako jeden
z nás. Oblíbeným symbolem této doby je adventní věnec. Je to kruh sloţený ze
zelených větví, na němţ stojí čtyři svíce.
Zelený kruh představuje nekonečnou Boţí lásku. Kaţdá svíce na věnci má svůj
vlastní význam. První je fialová, coţ je barva, kterou o adventu vídáme v kostele.
Připomíná nám, ţe je to čas přípravy a očištění. První svíčku někdy nazýváme „svící
proroků“ nebo také „svící naděje“. Připomínáme si proroky včetně svatého Jana
Křtitele, který nás vyzývá, abychom „připravili cestu Pánu“.
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Druhá svíčka (také fialová) je „betlémská svíce“ nebo „svíce pokoje“. Rozjímáme
o Betlémě, kde se narodil Jeţíš, Kníţe pokoje, a proto je to také rodiště Kristova
pokoje.
Třetí svíčka je růţová. Symbolizuje radost a někdy se jí říká „svíce pastýřů“.
Připomíná nám betlémské pastýře, kterým anděl řekl, aby šli a nalezli nově
narozeného Krále v jeslích.
Čtvrtá svíčka je fialová. Říkáme jí „svíce andělů“ podle nebeských kůrů, které zpívaly
při Kristově narození. Tato svíčka také můţe označovat lásku. Někdy se po Vánocích
doprostřed adventního věnce umisťuje ještě pátá svíčka, která je bílá. Říká se jí
„Kristova svíce“ a připomíná nám, ţe ve středu našeho ţivota má být Jeţíš.
Na začátku kaţdého adventního týdne zapalujeme novou svíci, takţe poslední neděli
před Vánocemi uţ hoří všechny čtyři. Rozsvícení nové svíce oslavujeme modlitbou,
čtením z Bible a zpěvem. Kdyţ doma nebo v kostele rozsvěcujeme svíčky na
adventním věnci, připomínáme si, ţe Vánoce znamenají víc neţ jen nákupy, večírky
nebo ozdoby. Skutečným smyslem Vánoc je narození Jeţíše.
K zapamatování, přemýšlení a diskusi
Slovo „advent“ pochází z latinského slova adventus, které znamená „příchod“.
Tradice adventního věnce vznikla v Německu a do světa se rozšířila po 2. světové
válce.
Typickým rysem adventu v naší zemi jsou ranní mariánské mše – tzv. roráty.
Liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v jiných zemích obdobu.
V půlnoční hodinu
V půlnoční hodinu anděl se zjevuje,
radostnou novinu pastýřům zvěstuje,
Nebes Pán naplnil sliby své zajisté,
Kristus se narodil z Matičky přečisté.
Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému,
zprávu tu povězte na cestě kaţdému.
Helena Dohnálková
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Střípky z historie Kvasic a okolí
Tajemství kříţových cest
Před kříţovou cestou se 14 litinovými zastaveními, ukončenou třemi kamennými
kříţi, stála v Kvasicích pravděpodobně kříţová cesta se sedmi zděnými kapličkami,
které se v té době stavěly k poctě Panny Marie Sedmibolestné.
Je doloţeno, ţe současnou kříţovou cestu nechala nově postavit v roce 1883, na
stejném místě původní kříţové cesty, hraběnka Leopoldine Thun - Hohenstein
rozená Lambergová. Svědčí o tom zápis ve Farní kronice Kvasic a právní dokumenty
psané v německém jazyce z roku 1858 a 1883. Jednotlivá litinová zastavení byla
zhotovena v blanenských ţelezárnách, které provozoval šlechtický rod Salmů.
V těchto ţelezárnách se odlévaly Fernokornovy reliéfní desky s motivy kříţové cesty.
Anton Dominik Ritter von Fernkorn (1813-1878) byl jeden z nejvýznamnějších
německo-rakouských sochařů raného romantismu.
Sedm zděných kapliček kříţové cesty pocházely nejspíš z druhé poloviny 17. století.
Nechal je zde u nově vzniklé cesty vystavět tehdejší majitel kvasického panství,
kterým se stal po bitvě na Bílé hoře Jan z Rottalu (1605-1674). Kvasice získává
sňatkem s paní Alinou Bruntálskou z Vrbna v roce 1626. Alina mu kvasické panství
později odkázala. Rottal se ujal rekatolizace a po 65 letech působení protestantské
církve, dosadil na místní faru v roce 1656 katolického kněze. Kostel na hřbitově
zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté, podle Františka Václava Peřinky byl jiţ v roce
1668 vybaven 3 oltáři, 3 zvony, měl 4 kousky rolí na 15 měr a kousek loučky.
Jan z Rottalu uctíval kult Panny Marie, o čemţ svědčí nejen sakrální stavby v
Kvasicích, ale také na svatém Hostýně, kam nechal do Mariánské kaple se svojí
druhou ţenou Annou Marií namalovat v roce 1654 Mariánský obraz.
Za nejstarší se u nás povaţuje kříţová cesta v Mikulově, kterou nechal v letech
1622-1630 i s kaplí svatého Šebestiána, postavit jako díky za odvrácení morové
nákazy a podporu rekatolizace, kardinál a majitel tehdejšího panství František
Dietrichstein (1570-1636). Původně zde bylo postaveno sedm kapliček, coţ
odpovídalo tehdejším dobovým zvyklostem. V roce 1750-1776 pak bylo přistavěno
dalších sedm zastavení kříţové cesty. Obdobná situace byla v Českém Krumlově,
původně sedm kapliček bylo při opravě v roce 1740-1753 doplněno o další. Barokní
Kříţová cesta se sedmi zastaveními bolesti Panny Marie se nachází v okrese
Chomutov v Klášterci nad Ohří, zřizovatel Michael Osvald Thun-Hohenstein
a obdobná se nachází v Kadani. Prošly rekonstrukcí a jsou chráněny jako nemovitá
kulturní památka ČR.
S kardinálem Františkem Dietrichsteinem se hrabě Jan z Rottalu dobře znal,
spolupracovali spolu a v neposlední řadě nelze opomenout také určité příbuzenské
vztahy. Barbora z Rottalu (1500-1550) se provdala v roce 1515 za štýrského
zemského hejtmana Zikmunda Dietrichsteina (1484-1533/40). Jejich syn, Adam z
Dietrichsteinů (1527-1590), byl zakladatel mikulovské linie a otec kardinála Františka
Dietrichsteina, který se narodil jako třetí syn (další synové Zikmund II., Maxmilián,
jména třech dcer neuvádím). Mikulovská kříţová cesta mohla hraběte Jana z Rottalu
inspirovat ke stejné kříţové cestě na svém panství, které postupně osidloval,
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rozšiřoval, zveleboval, zakládal nové osady a rekultivoval krajinu. Před rokem 1650
nechal postavit Nový Dvůr, v roce 1656 pak zaloţil Novou Ves (nyní Novou Dědinu).
Zastavení kříţové cesty v podobě malých kapliček kolem nově vybudované
přístupové cesty nejen zkrášlila pustou krajinu, ale i významně spojovala Kvasice s
novou osadou. Místo bylo vybráno uváţlivě a s velkým citem pro daný účel. Návrší
nad Kvasicemi se ne náhodou podobá návrší nad jiţ zmíněným Mikulovem.
Tvrzení opíráme jednak po hlubším studiu osobnosti a ţivotních postojů hraběte
Jana z Rottalu, dále o vzpomínky Emanuela Proskowetze, uvedené v knize Crescas
labore str. 18. (zastavení kříţové cesty jsou velmi stará, z kamene a v minulosti velmi
pěkně malovaná).
Dalším cenným dokladem je kreslená stará mapa „Ubersichts Karte der Kwasittzer
Oekonomie Pachtung“ (Kwasitz,Chum,Neuhof) z archivu Evy Hőnigschmid rozené
Proskwetz, kde je zakresleno sedm kapliček (šest kolem cesty na vrch Kalvárie a
jedna přes cestu v lesíku) a čtyři kříţe (jeden na začátku kříţové cesty a tři na
samotném návrší). Dále zmínka ve Farní kronice.
Také je nutno vzít v úvahu dobu a historii vývoje kříţových cest. Sedm zastavení
kříţových cest bylo původně obvyklé, stavěly se na počest Sedm bolestí Panny
Marie. Vznikaly však i tak zvané „velké kříţové cesty“ např. v Římově, ve Starém
Hrozňatově a rozsáhlá kříţová cesta ve Vambeřicích (polsky Wambierzyce) v Dolním
Slezsku.
Čtrnáct zastavení kříţové cesty, podle Františkánů, ustanovil závazně pro celou
katolickou církev v roce 1731 papeţ Klement XII. Neformálně se přidává patnácté
zastavení Vzkříšení Jeţíše Krista (prázdný hrob) a vznikají nové kříţové cesty, s
netradiční tématikou. Na svatém Hostýně byla v roce 2010 vysvěcena kříţová cesta
Světla.
Mnohé kříţové cesty chátraly a zanikaly za císaře Josefa II. Tak tomu mělo být i s
kříţovou cestou v Mikulově, zachránilo ji to, ţe byla na soukromém pozemku
Dietrichsteinů. K obnově kříţových cest dochází aţ v 19. století.
V Napajedlích, kvasický majitel hrabě Joachim Adam z Rottalu nechal postavit
kříţovou cestu v roce 1731. Také tato kříţová cesta měla jen pět kapliček (z nich se
do dnešních dnů dochovaly pouze dvě).
V Kvasicích nechal hrabě Joachim Adam z Rottalu postavit v letech 1730-1740
kostel zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté a sv. Janu Nepomuckému, kde byly
zřízeny dvě kříţové cesty, které jsou zachovány dodnes. První je z roku 1740 a je
umístěna v Boţím hrobě. Výjevy jsou malované na dřevěné kulise.
Druhou kříţovou cestu daroval v roce 1775 kostelu kvasický vrchnostenský úředník
Josef Engelmann a byla umístěna po obou obvodových stranách kostela. Existuje
zápis, s následujícím znění „obrazy kříţové cesty daly se obnovit“ v roce 1872. Další
renovace proběhla v 70. letech minulého století, za administrování P. Josefa Pikny,
současně s restaurováním hlavního obrazu.
Další zachované zajímavé dokumenty týkající se kvasické kříţové cesty psané
latinsky nám podávají cenou zprávu, ţe v roce 1773 byly k sedmi kapličkám
(zastavením) postaveny čtyři nové kříţe, které 5. září 1773 poţehnal veledůstojný
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Leopold Antonín Podstatský generální vikář z Olomouce. Tyto kříţe na tehdejším
vrchu zvaném Skalka nechal postavit majitel kvasického panství František Adam
z Lamberga se svojí ţenou Marií Annou z Rottalu.
Hraběnka Leopoldina Thunová starou kříţovou cestu nenechává opravit, ani přistavit
zbývajících 7 kapliček, ale rozhodla se ji nahradit novou, moderní a umělecky
hodnotnou, se 14. zastaveními, jak uţ to vyţadovala doba, s kamenným sousoším tří
kříţů na vrchu Kalvárie.
Pokud přihlédneme k výše popsaným zjištěním, lze konstatovat, ţe máme ve
Kvasicích umělecký unikát a ona ztvárněná zastavení mají určitou výpovědní
hodnotu. Také počátek vzniku původní kříţové cesty dodává Kvasicím určitou
výjimečnost, neboť by se tak mohlo jednat o zajímavé svědectví té doby, kdy by
patřila mezi jedny z nejstarších na Moravě. Také toto byl jeden z mnoha důvodů,
proč v Kvasicích vzniklo v roce 2019 společenství na záchranu této kříţové cesty.
Děkujeme všem, kteří podporují a chrání společné kulturní dědictví.
Květa Koutňáková a Petr Klapil

Muzeum „ Městečka Kvasice“ má své malé jubileum
Městečko Kvasice je bohaté na historii, takţe by bylo škoda, kdyby postrádalo
muzeum. Od zaloţení ho navštívila jiţ celá řada zájemců, kterých stále přibývá.
A nejsou to jen místní obyvatelé a lidé z okolí, patří mezi ně také cizinci, jak dokládá
kniha návštěv.
První začátky snahy o zaloţení muzea v obci spadají do konce 19. století. Iniciátory
byli členové Čtenářského spolku národopisné sekce (vedoucí MUDr. Josef Hoffner),
kteří v roce 1894 uspořádali v šesti místnostech školy v rámci národopisných oslav
výstavu historického nábytku, obrazů, nádobí, výšivek, hanáckých krojů, listin
a dalších pamětihodností. Organizátoři byli Ústředním výborem v Praze odměněni
bronzovou medailí a diplomem. Muzeum se jim však zaloţit nepodařilo, neboť se
nenašly vhodné prostory. Přesto se nadšenci nevzdávali. V roce 1924 byl zřízen
„památkářský archiv“, kde byly exponáty uloţeny, neţ se najde pro muzeum vhodné
místo.
V roce 1927 věnoval spisovatel Jindřich Spáčil rodné obci své archeologické sbírky
z Kvasic a okolí z předhistorické a historické doby, které byly vystaveny ve dvou
skříních v zasedací místnosti staré radnice č. 16. Odtud byly přemístěny v roce 1947
do nově zřízeného muzea, pro které byly vyhrazeny tři místnosti v přízemí objektu
č. 18 (dnes obecní úřad). Správcem muzea se stal Josef Krasický.
V prosinci v roce 1949 bylo muzeum přemístěno do zámku. V roce 1956 bylo
bohuţel zrušeno a některé exponáty byly převedeny do Okresního muzea
v Kroměříţi. Zdálo se, ţe historie městečka bude zapomenuta.
V září v roce 2003 byla instalována v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvasicích
rozsáhlá výstava nazvaná Staré časy městečka Kvasice. Sesbíralo se mnoho
písemností, fotografií a historických předmětů z domácností i institucí. Byl zde
vystavován i nejstarší zvon z roku 1631, který byl pro své stáří a vzácnost ušetřen
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rekvizice během 1. a 2. světové války. Výstava podnítila hlavní organizátory Květu
Koutňákovou a Petra Klapila, nejen k napsání knihy o historii městečka, ale také k
vytvoření muzea. Pro muzeum byly vyčleněny zastupitelstvem dvě místnosti
v přízemí obecního úřadu. Hlavním iniciátorem, kterému se podařilo otevřít muzeum
14. srpna 2005, byl Petr Klapil. V roce 2010 bylo muzeum renovováno, a znovu
slavnostně otevřeno 26. listopadu 2010. Na renovaci se podílely Květa Koutňáková,
Marie Šuterová a Marie Ešlerová.
Velký podíl na vzniku muzea mají i dárci, kteří nezištně darovali různé předměty
a materiály (kroje, pohlednice, fotografie, památné listiny, medailky a odznaky atd.),
které jsou zde vystaveny.
Tradičně bývá muzeum otevřeno v srpnu o kvasické pouti nebo při rozsvícení
vánočního stromu, jinak po telefonické dohodě na obecním úřadu.
V rámci muzea a kulturní komise vznikla řada výstav s různorodou tématikou
(velikonoční, vánoční, historické – zaměřené na významná výročí, svatební, zvyky a
tradice, povodně, probouzení jara, ochotnické divadlo, Sulimov - socha sv. Anny,
ukázka řemeslných prací, prodejní výstava výrobků dětí MŠ a ZŠ a j). Výstava
k první světové válce byla povaţována za nejlepší v regionu nejen po stránce
výtvarné, ale i obsahové, a to zásluhou občanů, kteří zapůjčili cenné materiály.
A co si přát k výročí zaloţení muzea. Aby jiţ nezaniklo, nýbrţ se zdárně rozvíjelo,
případně rozšířilo o další prostory a pamětihodnosti, abychom je uchovali pro příští
generace. A nejde jen o ty v muzeu, ale také o ochranu venkovních památek v obci.
A ještě, aby neklesl počet zájemců o historii a návštěvníků muzea. Cituji z knihy
Eduarda Petišky Čtení o hradech zámcích a městech:
Také my jsme předci lidského rodu,
který přijde po nás, také my
jsme předky příštích předků a všechno,
stavby i zříceniny, lži i pravdu,
válku a mír, zbabělost i hrdinství,
najdou ti, kteří přijdou po nás,
v naší zpola zaváté stopě.
Můžeš si zvolit, na kterou misku vah
přidáš své jméno.
Také my jsme už dnes
předkové předků.
Květa Koutňáková
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Informace

Informace k Tříkrálové sbírce v naší obci budou zveřejněny na začátku
roku 2021 obecním rozhlasem a na webových stránkách obce.
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