OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2021

Váţení spoluobčané,
podzim je v plném proudu a příroda se chystá k zimnímu odpočinku. Mnohé lidi však
čeká pravý opak a tím jsou přípravy na Vánoce a konec kalendářního roku.
Je potřeba splnit pracovní závazky a termíny, k tomu nakoupit dárky, zařídit
předvánoční výzdobu a v neposlední řadě vytvořit pořádnou zásobu jídla na svátky.
Zkuste se letos zavčasu zamyslet, zda je to všechno nutné a nezapomeňte
především na své blízké a na ty co Vás mají rádi. K takovému malému zastavení
Vám přinášíme další vydání Obecního zpravodaje, kde se dočtete především
o aktuálním dění v naší obci.
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání září 2021
V září bylo svoláno mimořádné zasedání OZ, a to z důvodu urychleného schválení
smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŢP ČR, mezi obcí Nová Dědina a SFŢP ČR na
akci „Kanalizace a ČOV Nová Dědina“. Celková výše podpory dle smlouvy činí
33 376 936,04 Kč bez DPH. Uznatelné náklady byly vyčísleny na 52 355 978,11 Kč.
Podpora představuje 63,75 % základu pro stanovení podpory. Jistě jste si všimli, ţe
poskytnutá částka je trochu jiná, neţ bylo dříve prezentováno. Je to z důvodu toho,
ţe obec se stala plátcem DPH (ovšem jen na určité činnosti, hlavně na finanční
operace spojené se stavbou kanalizace), a to v přenesené daňové povinnosti.
Z těchto důvodů je poskytnutá dotace stanovena bez DPH, která není uznatelným
nákladem.

Místní turistické trasy v oblasti Nové Dědiny, Otrokovic, Ţlutavy a Bělova
OZ schválilo zapojení naší obce do projektu STEZKY BRANOU DO CHŘIBŮ. Jedná
se o propojení turistických tras města Otrokovice, naší obce a mezi obcemi Ţlutava a
Bělov. Projekt, jehoţ cílem je spojení obcí v okolí města Otrokovice pro pěší a pro
cyklisty cestami, které co nejvíce povedou přírodou, bezpečně mimo silniční tahy.
Zároveň na poměrně značném, avšak uceleném území, budou umístěny v průběhu
těchto tras informační tabule informující o projektu, které v následujících letech
doplní naučné tabule s historií jednotlivých obcí a s přírodními a kulturním
zajímavostmi v této lokalitě. Celková kilometráţ tras je cca 22 km. Budou vytvořeny
tři stezky s názvem Stezka Bělova, Stezka Nové Dědiny a Stezka Ţlutavy. Tyto trasy
budou fyzicky vyznačeny v krajině. Na jejich základě pak budou vytištěny mapy
prezentující stezky jak pro místní obyvatele, tak pro turisty. Vše bude prezentováno
také formou webových stránek a online mapové aplikace dostupné pro turisty
zdarma.

Zasedání říjen 2021
V říjnu byly na programu zasedání OZ dva důleţité body, a to ţádost Teplárny
Otrokovice o změnu Územní plánu obce za účelem umoţnění plánované výstavby
fotovoltaické elektrárny v prostorách stávajícího odkaliště a schválení Smlouvy
o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Nová Dědina“ se
Zlínským krajem ve výši 5 235 000 Kč.
Poté se ujali slova výrobní ředitel teplárny p. Prejza a vedoucí investic p. Švec, kteří
vysvětlili přítomným současnou situaci s odkalištěm. Ekologické uzavření odkaliště
bude probíhat dál dle povolení (to bylo jiţ dříve prodlouţeno o 10 let z důvodu
sníţení produkce popílku). Aktuálním záměrem je vybudovat na ploše odkaliště
fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 9,9 MWp s přímým vyvedením výkonu do
Teplárny Otrokovic. Dále se projednávaly různé technické záleţitosti vlastní výstavby
fotovoltaické elektrárny a případné náhrady pro naši obec. Obec zatím změnu
neschválila a nechala si zatím prostor pro další vyjednávání. Podle nejčerstvějších
informací bude obec, pokud změnu schválí, poţadovat adekvátní finanční náhradu
za umístění panelů v tomto území. Musíme si uvědomit, ţe toto rozhodnutí je pro OZ
velmi sloţité, protoţe ţivotnost panelů je dvacet let a samotná ţivotnost fotovoltaiky
je aţ padesát let.
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OZ dále schválilo zapojení obce do projektu „Podpora zapojení občanů do
rozhodovacích procesů a veřejných konzultací“. Veškeré náklady projektu budou
hrazeny z Norských fondů, administraci projektu zajistí město Otrokovice. Termín
realizace projektu: duben 2022 – duben 2024. Podrobné informace budeme
zveřejňovat v dalších číslech zpravodaje.
OZ také schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a
správě Digitální technické mapy obce. Cílem projektu je vytvoření digitální technické
mapy (DTM) Zlínského kraje v smyslu zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon
č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví. Podstatou projektu je jednotná správa,
aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uţivateli. Výstupy
projektu pak budou slouţit všem uţivatelům DTM, tj. investorům, správcům
inţenýrských sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům. Účelem
Digitální technické mapy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci,
prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení,
které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro
územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro
další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat
celého území ČR. Pro zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho
místa. Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důleţitým předpokladem
pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení.
V diskuzi informoval starosta o pokračujících pracích na projektu výstavby chodníku
ke hřbitovu a o moţnosti podání ţádosti o dotaci. Momentálně ovšem naráţíme na
zamítavé stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje pro nedostatek prostoru
umístění chodníku kolem posledního domu ke hřbitovu, a to z důvodu budoucího
plánovaného rozšíření silnice.
Dále se projednávalo nasvícení stromu na hřbitově. Z časových důvodů, a i kvůli
nedostatku materiálu se realizace v letních měsících nestihla, proto jsme poţádali
zhotovitele o aktualizaci cenové nabídky a instalace proběhne příští rok. Na
nasvícení stromu bude vyuţito poskytnutí finančního daru od společnosti Elektra
Nová Dědina s.r.o., ve výši 20 000 Kč.
Projednávaly se i ţádosti o umístění dopravních zrcadel na nepřehledných úsecích
v obci. K tomu je potřeba dodat, ţe povolení k umístění dopravního zrcadla musí
vydat Oddělení dopravy a silničního hospodářství v Kroměříţi a musí se k němu
vyjádřit Policie ČR. K umístění zrcadel je celkem sloţitá legislativa a konkrétní
situace musí splňovat určité podmínky (rozhledové poměry). Taky je potřeba
zdůraznit, ţe se jedná o podpůrné dopravní zařízení, jehoţ účinnost a funkčnost je
podmíněna příznivými klimatickými podmínkami a za přítomnosti sněhu, námrazy a
mlhy se stává nefunkční. O povolení jsme jiţ jednou ţádali z výjezdu od místní části
Drahy a dostali jsme záporné stanovisko. Nicméně, pokusíme se ještě jednou
poţádat o prověření celé situace, a to i v jiných lokalitách.

Kanalizace a ČOV Nová Dědina
Dne 18. 10. proběhl první kontrolní den stavby Kanalizace a ČOV Nová Dědina. Na
kontrolním dnu došlo k předání staveniště zhotoviteli kanalizace. Byl odsouhlasen
harmonogram prací a předpokládaný finanční plán. Práce na stavbě dosud nebyly
zahájeny z důvodů objednacích termínů prefabrikátů kanalizačních šachet.
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Předpokládaný termín dodání těchto šachet a zahájení stavby je plánováno na
6. 12. 2021. Realizace začne nejdříve na Podkopci v okolí plánované ČOV.
Podrobnou situaci plánovaných prací budeme průběţně zveřejňovat na webových
stránkách obce a na vývěsce obecního úřadu. Stavba kanalizace přinese určité
problémy, proto jiţ nyní ţádáme občany, aby respektovali případná omezení provozu
a parkování automobilů na místních komunikacích.
Roman Polášek

Společenská kronika
Nejstarší spoluobčanka oslavila jubileum
V měsíci říjnu oslavila své ţivotní jubileum naše
nejstarší spoluobčanka paní Blaţena Staňková.
Pan starosta paní Staňkové k jubileu osobně
poblahopřál. Také obecní zastupitelstvo se
připojuje k přání hodně zdraví a osobní
spokojenosti do dalších let.

Jubilanti červenec – září 2021
Červenec
Jarmila Hartlová

Srpen
Marie Musilová

Září
Jitka Polášková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního
optimismu do dalších let.
Petr Skácel
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Informace
Nová opona na sokolovně
Před několika lety byla z jeviště místní sokolovny sundána stará nefunkční opona. Jiţ
několik let se na zastupitelstvu vedly úvahy nad pořízením opony nové. Finanční
náročnost takové realizace však zastupitele odrazovala. Proto, kdyţ se v minulém
roce objevila moţnost získat dotaci na pořízení opony, rozhodlo zastupitelstvo tuto
akci realizovat. V září letošního roku proběhla montáţ nové opony vítěznou firmou
Divadelní opony s.r.o.
Projekt Pořízení opony na sokolovnu v Nové Dědině je spolufinancován Evropskou
unií z Programu rozvoje venkova vyhlašovaného Místní akční skupinou Hříběcí hory.
Cílem projektu bylo pořízení nového opony na jeviště sokolovny v Nové Dědině.
Celkové výdaje projektu činily 173 006 Kč, dotace činila 80 %, tj. 138 404 Kč.
Doufáme, ţe opona bude dobře slouţit svému účelu a bude co nejvíce vyuţívána při
divadelních vystoupení i vystoupení ţáků z mateřské či základní školy.

Petr Skácel
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Mateřská škola
Slavnostní otevření druhého nadzemního podlaţí MŠ
V prvním říjnovém týdnu bylo slavnostně uvedeno do provozu zrekonstruované
druhé nadzemní podlaţí mateřské školy v Nové Dědině. Byla to největší investiční
akce loňského roku v naší obci. Slavnostního přestřiţení pásky se ujal předseda
Poslanecké sněmovny ČR pan Radek Vondráček, spolu se starostou obce a
zástupcem dodavatelské firmy. Po dlouhých letech, kdy nebyly tyto nevyhovující
prostory vyuţívány, se nejenom děti dočkaly nádherně opravených místností, jako je
učebna, hudebna, dílničky a vnitřní místnost pro pohybové aktivity. Samozřejmostí je
sociální zařízení i malá čajová kuchyňka. Součástí rekonstrukce byla i přístavba
venkovního schodiště s výtahem, aby nadzemní podlaţí mohli vyuţívat i další
skupiny obyvatel pro volnočasové aktivity, mimo provoz školky. Celá akce byla
financována z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytovatelem
dotace bylo Ministerstvo financí. Celkové náklady činily 7 564 932,29 Kč a přidělená
dotace byla ve výši 6 415 139,58 Kč.
Při této příleţitosti starosta obce poděkoval bývalé ředitelce mateřské školy Ivance
Vybíralové za její dlouholetou práci a předal jí děkovný list.
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Roman Polášek

Hola, hola, škol(k)a volá
Uplynulo pár měsíců od posledního
zpravodaje a v naší mateřské škole se za
tu dobu stalo spousta nového. Po krátkém
odpočinku v měsíci červenci jsme na 14
dní přivítali děti z Mateřské školy Lubná.
Díky spolupráci našich mateřských škol
jsme v létě mohli nabídnout docházku
dětem při uzavření. Věřím, ţe si děti pobyt
v naší školce uţily a v příštím roce opět
vyuţijeme této moţnosti.
Jako kaţdý rok byla v měsíci srpnu školka
(pro děti) zavřená. My jsme však nečekali
a pustili jsme se do úprav školy. Budova
vyţadovala zásah v prostorech chodby a
také vymalovat druhou polovinu školy.
Chodba potřebovala seškrábat staré
nánosy barvy a zaizolování stropu, který
byl ve špatném stavu ještě z dob havárie
střechy z minulých let. Opravy byly
náročné a z původního plánu, kdy opravy
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měly zabrat maximálně týden, nakonec vznikla více jak dvoutýdenní fuška. Po
malířích jsme nastoupili my, abychom vše uklidili a nachystali školu na příchod dětí
v novém školním roce. Příprava zahrnovala i práci do pozdních večerních a také
nočních hodin, ale vše jsme zdárně a včas dokončili a děti se teď mohou těšit
z krásné (nové) školky.
Chceme, aby děti byly maximálně spokojené, kdyţ tráví v budově skoro celé dny, ale
také jsou s nimi zaměstnanci školy, kteří rovněţ potřebují příjemné prostředí.
Z tohoto důvodu jsme pro zaměstnance vytvořili šatnu, kde se pohodlně převléknou
a uloţí věci. Šatna v budově chyběla, zaměstnanci školy se převlékali pod schody na
chodbě, kde chodili lidé, a to by určitě nechtěl nikdo z nás. Šatna je umístěna
v prostorách „ateliéru“, který byl méně vyuţíván. Pro tvoření dětí jsme v půdních
prostorech školy, které prošly velkou rekonstrukcí, připravili výtvarnou třídu. Bylo
zapotřebí udělat velký úklid, vybavit třídu nábytkem a vhodně jej uspořádat, aby třída
co nejlépe slouţila pro svůj účel. Největší místnost v patře vyuţíváme jako
tělocvičnu, která nabízí bezpečný prostor pro pohybové aktivity. Díky rozšíření
prostor jsme mohli dětem nabídnout zájmové krouţky (hra na zobcovou flétnu,
Neposedové – pohybový krouţek).

S novým školním rokem jsme přivítali nejen nové děti, ale také nové zaměstnance
do pedagogického sboru. Věříme, ţe vytvoříme dobrý tým, který ještě více povznese
naši mateřskou školu. A jako dobrý tým jsme se společně s rodiči pustili do úpravy
zahrady. Zaměřili jsme se
na obnovu dřevěných
prvků, které potřebovaly
vybrousit a ošetřit olejem,
který je ochrání před
vlhkem a jinými vlivy. Dále
bylo potřeba odstranit
plevel z betonové části
zahrady a ze záhonků.
Vrbový tunel také ocenil
zásah našich „kadeřnic“maminek, které zapletly
dlouhé vrbové pruty/větve.
Moc děkujeme za pomoc,
zahrada
teď
vypadá
krásně upraveně a je
připravena na zimu.
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A na co se mají připravit děti? V říjnu nás navštívilo maňáskové divadlo s pohádku
O Krtečkovi. V listopadu se zaměříme na přípravu na Mikuláše, který nás (snad)
navštíví i s Andělem a Čertem. Abychom se mohli řádně připravit na příchod
Mikuláše a jeho druţiny, musíme více posílit náš kolektiv. V posledním měsíci nás
navštívila nemoc a děti jsou teď z velké části doma. Doufáme, ţe se brzy všichni
uzdraví a budeme si opět spolu hrát a učit se novým věcem.
Pokud máte jakékoliv otázky k fungování mateřské školy, nebo jste zvědaví, jak jsme
školu opravili, nebojte se a zastavte se u nás. Rádi vás seznámíme se vším, co vás
zajímá.
děti a zaměstnanci školy

Základní škola Kvasice
Základní škola zahájila nový školní rok
Po náročném loňském školním roce, kdy po většinu roku jsme neměli moţnost se
s ţáky vidět na ţivo, a výuka probíhala ve virtuálním on-line světě, se všichni velmi
těšíme, ţe nový školní rok proběhne ve standardním reţimu.
V průběhu prázdnin probíhaly ve škole tradiční přípravy, část školy se vymalovala,
nakoupil se nový nábytek do tříd a kabinetů, na stěnách a schodech školy jsou
názorné výukové polepy. Někteří všímavější ţáci si moţná všimnou, ţe na některých
stropech přibyly nové unifi, které slouţí pro posílení wifi po celé budově školy. Také
jsme zainvestovali do zcela nového serveru a softwaru. Od 10. září a všechny
následující pátky mají ţáci moţnost výběru ze dvou jídel ve školní jídelně.

Personální změny
Po téměř 40 letech kvalitně odvedené práce pro ţáky ZŠ Kvasice odešla v loňském
školním roce do zaslouţeného důchodu paní učitelka Mgr. Jitka Konečná, kterou si
jistě mnohé generace ţáků pamatují jako učitelku informatiky a výpočetní techniky.

-9-

V loňském školním roce ukončili také pracovní poměr pan vychovatel Lukáš Klíma,
pan učitel Ing. Jaromír Světlík a vedoucí školní jídelny paní Hana Navrátilová.
Od letošního školního roku nastupují noví kolegové. Zejména na výuku informatiky a
pracovních činností pan učitel Ing. Tomáš Svoboda, na výuku českého jazyka paní
učitelka Bc. Kamila Lapčíková a novou vedoucí školní jídelny bude paní Kristýna
Zavřelová.

Změny ve výuce informatiky
Od letošního školního roku jsme zahájili výrazné úpravy ve výuce informatiky.
Informatika se v předchozích letech vyučovala pouze v 5. a 6. třídě. Nejenom loňský
školní rok ukázal, ţe tento předmět musí získat větší časovou dotaci a informatické
myšlení musí být jednou z důleţitých kompetencí, kterou naši absolventi získají.
Od tohoto školního roku jsme tedy zahájili postupné navyšování vyučovacích hodin
informatiky. Letos budou mít výuku informatiky ţáci 4. aţ 6. třídy a postupně kaţdý
školní rok se výuka rozšíří o 1 ročník navíc, tak aby výuka informatiky od 1. 9. 2024
byla od 4. - 9. třídy. S touto úpravou jsme zakoupili i nové vybavení pro výuku
informatiky, tablety, jednoduché programovatelné roboty a odpovídající programy.

Projekty a další aktivity školy
V letošním školním roce budeme pokračovat v projektových činnostech. Škola si
vysoutěţila dotaci v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony 3, kde získáme částku
524 790 Kč na podporu výuky, nákup pomůcek do výuky, doučování ţáků, podporu
klubu deskových her, podporu čtenářského klubu a projektových dnů ve škole. Dále
jsme zařazeni do projektu Obchodní akademie Kroměříţ, kdy naši ţáci 8. ročníku
budou mít moţnost pracovat s moderním ICT vybavením Obchodní akademie
Kroměříţ – drony, roboty, 3D tiskárnami apod. Ţáci budou mít moţnost pokračovat v
eTwinningových projektech, které umoţňují spolupráci se zahraničními školami.
Těšíme se i na akce, které se v loňském školním roce nemohly uskutečnit – školní
akademie, divadelní představení ţáků, ohňostroj, projektové dny ve škole i mimo ni,
exkurze, plavání pro ţáky, výlety, lyţařské kurzy, sportovní i odborné soutěţe.

Mgr. František Látal, Ph.D.
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Akce pro nejmenší
Vyřezávání dýní a lampionový průvod
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Myslivecké okénko
Víkendovku jsme si uţili
Jméno našeho krouţku se dostalo aţ za hranice Zlínského kraje. Myslivecký spolek
Vranovice – Přibice pozval děti z našeho krouţku na víkend do okolí Novomlýnských
nádrţí. Celý víkend byl opět plný aktivit. Seznámili jsme se s odchovem baţantí
zvěře, sledovali jsme ptáky hnízdící u Novomlýnských nádrţí a poznávali jsme
i zdejší flóru. Za krásného počasí jsme si vyšlápli na Dívčí hrady, odkud byl pěkný
výhled do okolí. Sobotní odpoledne jsme zakončili koupáním v lagunách. Po nočním
dešti jsme se probudili do deštivého nedělního rána. Ani to nám ovšem nepokazilo
víkend, v plánu jsme totiţ měli návštěvu zámku Ţidlochovice. Na zámku neprobíhají
běţné prohlídky, ale díky naší spolupráci s Lesy České republiky jsme měli
jedinečnou moţnost si interiér zámku prohlédnout. Viděli jsme spoustu různých trofejí
a dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých informací. Nakonec jsme se prošli
zahradou, kde jsme pozorovali muflony a jeleny. Děkujeme za zázemí MS Vranovice
– Přibice, za organizaci Jirkovi Hýţovi a také za prohlídku zámku pracovníkům Lesů
České republiky.

Zvěřinové hody plné výborného jídla a nových vědomostí
I tento rok se uskutečnily jiţ tradiční Zvěřinové hody. Počasí přálo a tak si návštěvníci
mohli pochutnat na zvěřinových jídlech, pečeném divočákovi se zelím a srnčím
guláši, které připravili členové MS Kvasice. Připravena byla nejen zvěřinová tombola,
ve které bylo, díky štědrosti sponzorů o co soutěţit. O doprovodný program
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odpoledne se postaraly děti z mysliveckého krouţku Kvasičtí Jestřábi, které si
připravily spoustu aktivit, aby návštěvníkům mohly přiblíţit myslivost a přírodu.
„Jsme moc rádi, ţe se nám podařilo domluvit přehlídku psů a ţe jsme mohli
návštěvníkům představit jednotlivá plemena, ale také pomůcky, které jsou pro
výchovu a výcvik psů třeba. Děkujeme všem majitelům, kteří za námi se svými
mazlíčky přišli,“ uvedl vedoucí krouţku Zbyněk Trvaj.
Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly a všem účastníkům za podporu této
akce.

Schůzky krouţku jsou tradičně v pondělí
Jiţ tradičně patří našemu krouţku pondělní odpoledne a jinak tomu není ani
v letošním školním roce. Přivítali jsme dlouholeté členy, ale také nové tváře. Máme
za sebou jiţ několik setkání a všechna byla zajímavá a plná informací. Pěkné počasí
letošního podzimu nám dovolilo navštívit ještě i střelnici KVZ Kvasice. Děti si
prohlédly různé zbraně. Dozvěděly se, jak zacházet se zbraní bezpečně a nakonec si
i zastřílely. Všichni se jiţ těšíme na další setkání.

Vladana a Zbyněk Trvajovi

SDH Nová Dědina
Připravované akce
28. 11. 2021
22. 12. 2021
8. 1. 2022

9:00
17:00
16:00

Uzlovací soutěţ MH – sokolovna Nová Dědina
Ţivý Betlém – hasičské hřiště Nová Dědina
Výroční valná hromada SDH Nový Dědina
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Nové vybavení pro spolkovou činnost SDH Nová Dědina
V loňském roce byla prostřednictvím MAS Hříběcí hory vypsána výzva z Programu
rozvoje venkova (tzv. článek 20) zaměřená také na podporu spolkových zařízení a
spolkové činnosti. SDH Nová Dědina se rozhodl podat ţádost o dotaci, se kterou
nakonec uspěl. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení, které by nebyl sbor
schopen z vlastního rozpočtu zakoupit. V příštím roce čekají SDH Nová Dědina
oslavy 120 let od zaloţení, většina vybavení bude slouţit také ke zdárnému průběhu
oslav a k důstojné reprezentaci sboru. V rámci projektu bylo pořízeno následující
vybavení: nový vyšívaný hasičský prapor SDH Nová Dědina, 2 ks hasičských
stejnokrojů, nůţkový stan 3 x 6 m, 15 ks pivních setů, 3 ks mobilní LED venkovní
osvětlení, 2 ks hasičských terčů pro poţární útok.
Projekt Pořízení vybavení pro spolkovou činnost SDH Nová Dědina je
spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova vyhlašovaného Místní
akční skupinou Hříběcí hory. Cílem projektu bylo pořízení nového vybavení pro
spolkovou činnost SDH Nová Dědina. Celkové výdaje projektu činily 146 263 Kč,
dotace činila 116 240 Kč.

Petr Skácel
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Soutěţ Ţelezný hasič na Nové Dědině
Poslední srpnovou neděli se konal jiţ 4. ročník soutěţe Ţelezný hasič, která byla
zařazena do Zlínské ligy ţelezných hasičů. Celkově se k nám sjelo 37 závodníků
z celé Moravy. Trať byla oproti minulému ročníku dost rychlá, a to slibovalo časy i
pod dvě minuty. Soutěţ odstartoval domácí závodník Dominik Krejčíř, který uzavřel
první desítku ve výsledkové listině. V kategorii muţi do 35 let zvítězil Milan
Kochaníček z SDH Pornice, stříbrnou příčku obsadil Lukáš Mrňka z SDH Újezd a
bronz si odvezl Filip Bělík z SDH Ústí. Dále v soutěţi pokračovali muţi nad 35 let,
kde zvítězil Alois Mališka z SDH Provodov,
druhé místo obsadil Erik Jaborník z SDH Velké
Bílovice a třetí příčku obsadil Dušan Pokorný
z SDH Vigantice. Následovala nejatraktivnější
kategorie, a to tzv. Masters, kdy závodnící
nejen, ţe zdolávají těţké překáţky, ale mají
plně funkční dýchací techniku jako hasiči při
klasickém
zásahu.
V této
nejnáročnější
kategorii zvítězil Martin Gruber z SDH Brno –
Královo Pole. Druhé místo si odvezl domů
Josef Černíček z SDH Jestřabí. Pohár za třetí
místo si odvezl Ondřej Plášek z SDH Provodov.
Jako poslední na start šly ţeny. V této kategorii
zvítězila Petra Čaganová z SDH Niţní Lhoty.
Stříbrnou příčku obsadila Vladislava Kalná
z SDH Jarcová a bednu uzavřela Lucie
Frančeová ze sousedního SDH Ţlutava.
Celý den Nás provázelo pěkné počasí a naštěstí se celá soutěţ obešla bez zranění.
Tímto bych chtěl poděkovat všem závodníkům, kteří k nám zavítali. Poděkování patří
všem pořadatelům a také sousednímu sboru z Vrbky, který nám pravidelně pomáhá
s touto akcí.

Dominik Krejčíř
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Historické okénko
Kvasice – Městečko v proměnách staletí
Nová kniha o Kvasicích, autoři Petr Klapil a
Květoslava Koutňáková. Slavnostní představení a
poţehnání knihy proběhlo 14. srpna 2021.
Jen zdánlivě tvoří stejné domy stejné náměstí a
ulice. Kniha pojednává o proměnách malebného
historického městečka na Hané, o časech
dávných i nedávných, i těch zcela zaniklých.
A není to jen o domech, tvrzi, hradu, zámku,
mlýnech, pivovaru a cukrovaru, ale také o lidech,
kteří zde ţili v dobách dobrých i zlých.
V Kvasicích se vystřídala celá řada významných
šlechtických rodů. Mezi první patří Benešovici,
kteří zde zanechali symbol zavinuté střely, kterou
měli ve svém erbu, a kterou převzala do svého
znaku i obec. Po Bílé Hoře zde působili mocní
páni z Rottalu, kteří zde zanechali spoustu památek. Jednou z nich je kostel
Nanebevzatí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého z roku 1740, který skrývá obrazy
barokního malíře Václava Vavřince Reinera a sochy Jana Jiřího Shauberga.
Kvasice rád navštěvoval i arcivévoda František Ferdinand d´Este se svou ţenou
Ţofií, švagr hraběte Jaroslava Thuna. Představitelé rodu Thun-Hohenstein získali
kvasické panství sňatkem Friedricha von Thuna se šlechtičnou Leopoldinou
roz. Lamberkovou a patřili mezi poslední majitele kvasického panství, odešli v roce
1946, neboť se na ně vztahoval zákon Benešových dekretů.
A nejsou to jen osobnosti „modré krve“, ale i jiní, kteří se v Kvasicích narodili, ţili a
tvořili, a to v různých oborech vědy a techniky, kultury, umění i sportu. Jsou to např.
spisovatelé Jindřich Spáčil a Antoš Dohnal, zakladatelé cukrovaru Ferdinand
Urbánek a Emanuel Proskowetz, herci Michal Pavlata a Friedrich von Thun, první
olympijský medailista Bedřich Šupčík aj.
Nejstarší stavba je datována do 13. století, kostel na hřbitově s krásnými freskami a
manýristickým oltářem. Mezi staré a vzácné památky povaţujeme kříţovou cestu
s vrchem Kalvárie, kapličky a kříţe.Kniha zahrnuje i národopis, zvyky, divadla, parky
s vzácnými stromy, včetně vítězného ořešáku, v roce 2017 a také několik událostí
z novodobé historie. Je bohatě ilustrovaná, s obrazovou přílohou krásných fotografií
pořízených z věţe kostela na hřbitově.
Kniha Kvasice – Městečko v proměnách staletí vyšla k 880. výročí o první zmínce
Kvasic v listině olomouckého arcibiskupa Jindřicha Zdíka. Její cena je 350 Kč a je ji
moţno zakoupit na Obecním úřadě v Kvasicích.
Květa Koutňáková
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Informace
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Pozvánka na divadelní představení

Seniorská obálka zachraňuje ţivoty - nově pomáhá i v naší obci
Případů, kdy seniora postihnou náhlé zdravotní potíţe a musí zasahovat záchranná
sluţba, přibývá. Často se pak stává, ţe člověk je v době příjezdu lékařů v bezvědomí
nebo je rozrušený, nesoustředěný a nedokáţe odpovídat na poloţené otázky.
Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v takovéto situaci vyplněná seniorská
obálka.
Seniorská obálka je jednoduchý formulář, do kterého zapíšete základní údaje
o svých nemocech, uţívaných lécích nebo alergiích a přidáte kontakty na blízkou
osobu a na svého praktického lékaře. Pokud se pak dostanete do potíţí, přivolaný
lékař obálku otevře a vyčte z ní vše podstatné.
Při vyplňování údajů postupujte jako na semaforu – červené údaje je třeba vyplnit,
ţluté kolonky jsou k vyplnění doporučené a zelené jsou nepovinné. Takto vypsaný
formulář umístěte do průhledného obalu a připevněte buď na vnitřní stranu
vchodových dveří, nebo na ledničku. Aby karta fungovala, údaje průběţně
aktualizujte, například při změně předepsaných léků.
Kromě formuláře na dveře/ledničku můţete vyplnit také menší, kapesní verzi, která
se vejde do peněţenky, a tam ji můţete mít neustále při sobě.
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