OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2010

Slovo starosty
Vážení občané,
pomalu končí rok 2010 a vám se dostává do rukou
poslední letošní vydání našeho obecního zpravodaje.
Když v roce 1994 vyšlo první vydání tohoto zpravodaje, byl
starostou pan Petr Dědek. Zpravodaj začal vycházet jako
„občasník“ a přáním pana Dědka bylo, aby se zpravodaj
vydával i nadále. Od roku 2002 vychází zpravodaj každého
čtvrt roku a stal se již tradicí. Mým přáním je, aby tato
tradice byla zachována.
Vážení občané, před námi jsou nejkrásnější svátky v roce,
proto mi dovolte, abych vám popřál klidné a příjemné
prožití vánočních svátků a do roku 2011 hodně zdraví,
štěstí, úspěchů a spokojenosti.
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Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 15. – 16. října 2010 proběhly volby do obecního zastupitelstva. K volbám
byly zaregistrovány kandidátky 4 stran:
1. Sdružení nezávislých kandidátů - Správný směr
2. Sdružení nezávislých kandidátů – Šance pro Novou Dědinu
3. Sdružení nezávislých kandidátů – Sdružení pro Novou Dědinu
4. Starostové a nezávislí
Z celkového počtu 349 možných voličů se k volbám dostavilo 259 voličů, což je 74%
oprávněných voličů.
1. Správný směr
1 Ing. Marcela Kubíčková
2 Josef Přikryl
3 Mgr. Dana Škrabalová
4 Karel Strýc
5 Pavel Vavřík
6 Josef Chmelař
7 Kamil Kubíček
8 Miroslav Kobliha
9 Petr Dědek

2. Šance pro Novou Dědinu
1 Bc. Jarmila Bochezová
2 Ing. Ludmila
Rozsypalová
3 Doc. Ing. Vratislav
Bednařík Ph.D.
4 Jaromír Hora
5 Bedřich Gabryš
6 Radomíra Petříčková
7 Michal Pálka
8 Vladimír Kovařík
9 Hana Hurdesová

109 hlasů
90 hlasů
77 hlasů
75 hlasů
69 hlasů
40 hlasů
70 hlasů
54 hlasů
42 hlasů

3. Sdružení pro Novou Dědinu
1 Zdeňka Bednaříková
101 hlasů
2 Bc. Petr Krč
71 hlasů
3 Ing. Zdeněk Brázdil
71 hlasů
4 Jana Zapletalová
69 hlasů
5 Jan Dědek
43 hlasů
6 Milan Škrabal
32 hlasů
7 Josef Dvouletý
26 hlasů
8 Mgr. Antonín Bednařík
12 hlasů
9 Žaneta Bartůsková
8 hlasů

4. Starostové a nezávislí
1 Roman Polášek
2 Jiří Gazdoš
3 Pavla Marčíková
4 Jiří Klimeš
5 Jaroslav Petříček
6 Václav Stuchlík
7 Leoš Chocholatý

82 hlasů
49 hlasů
43 hlasů
23 hlasů
17 hlasů
25 hlasů
21 hlasů
28 hlasů
1 hlas

100 hlasů
88 hlasů
62 hlasů
44 hlasů
32 hlasů
52 hlasů
31 hlasů

Složení obecního zastupitelstva:
Starosta
Roman Polášek
Místostarosta
Bc. Petr Krč
Členové zastupitelstva
Ing. Marcela Kubíčková – předseda finanční komise
Zdeňka Bednaříková – předseda kontrolního výboru
Bc. Jarmila Bochezová – předseda kulturní a sociální
komise, člen kontrolního výboru
Mgr. Dana Škrabalová – člen finanční komise
Josef Přikryl – člen finanční komise
Další členové mimo OZ Jiří Gazdoš – člen kontrolního výboru
Sociálně-právní ochranou dětí byla jmenována paní Zdeňka Bednaříková.
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ říjen 2010
Na zasedání obecního zastupitelstva (OZ), které se konalo v polovině října 2010 se
projednávalo opatření obecné povahy – změny č.4 územního plánu obce. Tato
změna se týká fotovoltaické elektrárny, hasičského hřiště, výstavby rodinného domu
pana Dalibora Kubíčka a přestavba pohostinství na rodinný dům. Tato změna nabyla
účinnosti ke dni 30.10.2010.
Dalším bodem tohoto zasedání bylo zakoupení nové sirény. Původní siréna, která
byla umístěna na budově MŠ již byla nefunkční, proto OZ rozhodlo o zakoupení nové
sirény. Tato nová siréna je nainstalována na budově Sokolovny a je centrálně
ovládána z HZS Zlínského kraje. Pořizovací cena byla necelých 70 tisíc Kč.
Příspěvek: Marie Musilová

Zasedání OZ listopad 2010
Listopadové zasedání OZ bylo prvním zasedáním nového OZ. Na tomto zasedání
předložil starosta obce návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2011. Tento poplatek se zvyšuje z původních 480,- Kč
na 500,- Kč za osobu / poplatníka / rok. Úlevy pro poplatníky starší sedmdesát let,
třetí a každé další dítě mladší 18 let v rodině poplatníka zůstávají v platnosti.
Důvodem zvýšení poplatku jsou skutečné náklady za odvoz a uložení odpadu, které
v roce 2009 činily 527,70 Kč na osobu. Dalším důvodem zvýšení nákladů je
financování provozu nového sběrného dvora, který byl otevřen v listopadu 2010.
Náklady za odvoz a uložení odpadu hradí obec ze svého rozpočtu. V současné době
je tato výše poplatku stanovená jako maximální podle §15 zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích.
Obecní zastupitelstvo dále rozhodlo o zakoupení radlice na údržbu chodníků
v zimních měsících.
Příspěvek: Roman Polášek

Rozpočet pro rok 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo na prosincovém zasedání rozpočet, který má
vyrovnané příjmy a výdaje.
Příjmy
Daňové příjmy
3 331 000,- Kč
Nedaňové příjmy
311 000,- Kč
Dotace
138 000,- Kč
Celkem
3 780 000,- Kč
Výdaje
Doprava
957 000,- Kč (příspěvek na autobusovou dopravu,
údržba komunikací apod.)

-3-

Odpadní vody a kanal.
Vzdělávání
Kultura, církve, vzděl.pros.
Tělovýchova, zájmová činnost
Bydlení, komun. služby
Ochrana život. prostředí
Sociální služby
Požární ochrana
Stát.správa a územní samospr.
Finanční operace
Ostatní činnosti
Finanční rezerva
Financování-splátky půjček
Celkem

50 000,- Kč
2 103 000,- Kč (neinvestiční náklady na žáky ZŠ,
mateřská školka apod.)
50 000,- Kč
50 000,- Kč
426 000,- Kč
493 000,- Kč
3 000,- Kč
82 000,- Kč (Sbor dobrovolných hasičů)
1 155 000,- Kč
19 000,- Kč
2 000,- Kč
1 678 000,- Kč
68 000,- Kč
3 780 000,- Kč
Příspěvek: Roman Polášek

Oznámení a informace
Místní poplatky
Současně s tímto Zpravodajem je opět doručen do domácnosti tiskopis „Oznámení
o odvedení místního poplatku zástupce pro rok 2011“.
Tento tiskopis vyplní zástupce rodiny, který bude hradit místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za jednotlivé členy domácnosti, které zapíše do oddílu 3 –
Odvod za poplatníky. Do tohoto oddílu uvede i své údaje. Na tohoto zástupce pak
bude vystaven doklad o zaplacení. Pokud některá domácnost bude požadovat
úhradu na více zástupců rodiny, pak si další tiskopis může vyzvednout na Obecním
úřadě nebo v prodejně u paní Hrabalové, kde budou uloženy.
Toto vyplněné oznámení vraťte, prosím, nejpozději do 10. ledna 2011 do
poštovní schránky Obecního úřadu!

Zároveň upozorňujeme majitelé psů, že veškeré změny v evidenci psů, tj. pořízení
nového psa, případně uhynutí či ztráta stávajícího psa jsou povinni zapsat na
Obecním úřadě do Přiznání poplatků ze psů.
Změny v evidenci psů z průběhu roku 2010 proveďte také nejpozději do
10. ledna 2011 na Obecním úřadě!
Příspěvek: Ing. Lenka Daňková, účetní obce
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Parkování u Obecního úřadu a na místních komunikacích
Obecní úřad žádá všechny naše občany, aby v zimních měsících nechávali volný
prostor před Obecním úřadem pro parkování občanů z hůře přístupných lokalit
(Podkoryta, Podkopec, Drahy, atd.).
Dále nedoporučujeme parkování vozidel na místních komunikacích, které se pak
obtížně udržují.

Plynofikace Bělova
Krátce před koncem roku 2010 byly zahájeny výkopové práce na projektu
plynofikace sousední obce Bělov. V první etapě je budován přivaděč plynu začínající
v katastru naší obce v místní části Kopaniny. Jeho trasa v délce téměř 2km
pokračuje podél lesa k vodojemu obce Bělov a dále pak podél lesní a polní cesty
k hornímu konci Bělova. V další etapě budou budovány místní rozvody v Bělově a
jednotlivé přípojky k rodinným domům.
Příspěvek: Petr Krč

Poděkování
Obecní úřad Nová Dědina děkuje manželům Jindřišce a Vlastimilovi Trvajovým za
darování vánočního stromu.
Závěrem mi dovolte poděkovat za práci v uplynulém volebním období celému
zastupitelstvu v čele s bývalou starostkou paní Marií Musilovou, které bych chtěl
zvlášť poděkovat za vzorné předání úřadu.
Velmi důležité je, že i když se uskutečnilo několik finančně nákladných projektů obec
nemá žádný úvěr, ba naopak má ušetřené peníze.
Příspěvek: Roman Polášek

Oprava střechy mateřské školy
Na Nové Dědině se podařilo zrealizovat v tomto roce kromě vybudování chodníku ve
střední části obce, jehož náklady byly
plně hrazeny z rozpočtu obce, další
významnou investiční akci.
Bylo to odstranění havarijního stavu
střechy víceúčelové budovy MŠ. Tato

investiční akce, jejíž rozpočet činil 1,6
milionu Kč, byla provedena díky podpoře
Zlínského kraje, která činila téměř 60%
celkových nákladů. Při této rozsáhlé akci
byl nejprve odstraněn vadný krov a krytina
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a byly vybourány vnitřní příčky. Poté budova dostala nový krov, byla osazena střešní
okna a dřevěná euro okna do ulice. Po zakrytí střechy novou krytinou byly vyměněny
také všechny žlaby a odpadní trouby. Střecha byla poté zateplena a osazena
hromosvodem. Nyní je již půdní prostor připraven pro další fázi rekonstrukce budovy,
na kterou má obec připraven projekt včetně stavebního povolení. Nejdůležitější ale
bylo, jak říká předchozí starostka obce Marie Musilová, opravit střechu a nám se
podařilo, díky podpoře Zlínského kraje, zbudovat střechu novou. Budova z roku 1860
tak může ještě dlouho sloužit svému účelu. Pokud ještě obec uspěje v žádosti o
podporu v rámci programu Zelená úsporám na Realizaci úspor energií v budovách
veřejného sektoru, bude opravena fasáda včetně zateplení budovy a budou
vyměněna okna a dveře. To už bude ale úkolem nového zastupitelstva, konstatuje
bývalá starostka obce, která již do obecního zastupitelstva nekandidovala.
Příspěvek: Marie Musilová

Sběrný dvůr
Obec Nová Dědina se stala v letošním roce
úspěšným žadatelem o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2007
– 2010, a to v rámci jeho 11. výzvy.
Administrátorem
tohoto
Operačního
programu je Státní fond Životního prostředí,
prostředky tohoto fondu však spravuje
Ministerstvo životního prostředí. Projekt s
názvem
„Sběrný
dvůr
a
nakládání
s bioodpady v obci Nová Dědina“ vznikl a byl zpracován v roce 2009 ve spolupráci s
Ing. Otou Škrabalem a firmou ENVIprojekt s.r.o. Zlín.
Žádost o dotační finanční prostředky jsme ve spolupráci se Zlínským ENVIprojektem
podali v září roku 2009 a po její akceptaci před koncem roku 2009 jsme čekali na
konečný verdikt řídícího výboru. Dne 29.4.2010 řídící výbor SFŽP rozhodl kladně a
naší žádosti o objemu 1,9 milionu Kč byla přiznána podpora v plné požadované výši.
Stali jsme se tedy úspěšnými žadateli a získali 85% dotace z fondů Evropské unie (z
Evropského fondu pro regionální rozvoj z Fondu soudržnosti) a 5% dotace ze
Státního fondu životního prostředí. Podíl našich vlastních obecních zdrojů
představuje tedy 10%. Financování projektu probíhalo průběžně, tudíž jsme celou
akci nemuseli financovat předem.
Sběrný dvůr je umístěn na pozemcích obce p.č. 16/1, 16/2, 16/3 a 24/1 za prodejnou
potravin a obecním úřadem. Celý areál je řešen jako zpevněná plocha. V místě
uložení kontejnerů je zpevněná plocha ze silničních panelů. V rámci vybudování
sběrného dvora byla opravena místnost na skladování papíru a elektroodpadu a
také opravena garáž pro komunální techniku pod místní prodejnou. Ze strany od
zahrady je sběrný dvůr oplocený. Ve sběrném dvoře je umístěno 7 kusů kovových
kontejnerů. Jsou to kontejnery na sběr kovového odpadu, skla, plastového
odpadu, velkoobjemového odpadu, pneumatik, stavebního odpadu a
biologického odpadu. Náplní projektu byl i nákup 100 kusů plastových kompostérů
o objemu 390 litrů. Tyto kompostéry jsou určeny pro trvale obývané nemovitosti obce
a jejich hlavní úlohou je zkompostování formou zrychleného kompostování cca 30%
odpadů, které by jinak skončily v komunálním odpadu a za které bychom platili stále
více finančních prostředků při jejich ukládání na skládku. Tyto kompostéry budou
bezplatně zapůjčeny obyvatelům obce na dobu minimálně 5 let. Předpokládáme, že
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kompostéry budou vydávány zájemcům počátkem roku 2011. Společně s
kompostérem obdrží občané i letáky, ve kterých se dočtou návod pro domácí
kompostování, základní podmínky pro kompostování, co z domácnosti
vyprodukovaných odpadů je vhodné a co není vhodné ke kompostování. Dosavadní
způsob sběru skla, plastů a nápojových kartonů do kontejnerů, umístěných před
prodejnou, u sokolovny a na dolním konci obce, zůstane zachován. Stejně tak
zůstane zachován mobilní sběr nebezpečných odpadů 2x ročně před obecním
úřadem. Sběrný dvůr, jeho zařízení jsou ve vlastnictví obce, provozovatelem
sběrného dvora je obec.
Dne 19.10.2010 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby, při které stavební
úřad Kvasice nezjistil žádné závady bránící řádnému užívání ani rozpor se
závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby. Stavební úřad proto vydal
kolaudační souhlas s užíváním stavby. Momentálně je sběrný dvůr ve zkušebním
provozu. K úplnému zprovoznění a stanovení podmínek užívání dojde k 1.1.2011
obecně závaznou vyhláškou případně provozním řádem.
Obsluhu a evidenci odpadů přijatých v rámci sběrného dvora zajišťuje pracovník
obce. Provozní doba sběrného dvora bude občanům včas oznámena,
předpokládáme jeho otevření 1x za týden. Občané naší obce zde mohou odevzdávat
svůj odpad bezplatně, protože již jsou zapojeni do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Přáním obecního úřadu je, aby tento sběrný dvůr byl maximálně využíván všemi
občany naší obce.
Příspěvek: Roman Polášek

Sbor dobrovolných hasičů
Soutěž v požárním útoku
V sobotu 25. září uspořádal sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina historicky první
ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen na novém hasičském hřišti na Drahách.
Počasí se drželo celou dobu pod mrakem a silný vítr, který foukal celé soutěžní
odpoledne, přivál na Novou Dědinu celkem 33 družstev nejen z Kroměřížska,
Zlínska, Uherskohradišťska, ale také až od Olomouce a Hranic na Moravě. V mužské
kategorii, která byla vyhlášena na 3B hadice, si nejlépe se silným větrem a perfektně
připravenou tratí poradili muži z Pravčic (čas 17,16s) a po zásluze zvítězili. Druhé
místo obsadili muži ze Zahnašovic (čas 17,74s) a na třetím místě se umístili domácí
borci s časem 18,04s. V kategorii žen, která je pro ženy podle regulí vypsána na 2B
hadice, se nejlépe vedlo letošním vítězkám Podhostýnské hasičské ligy z Rychlova,
které s časem 18,95s zvítězily před ženami z Pravčic (čas 19,06s) a ženami z Tučap
(čas 19,66s). Nejúspěšnějším týmům v obou kategoriích byly předány poháry,
finanční odměny a poukázky na grilované speciality. Celé sobotní odpoledne se
povedlo na výbornou a diváci, kteří mohli shlédnout dramatické zápolení hasičů nebo
si vybírat z mnoha kulinářských specialit v bufetu, odcházeli domů spokojeni.
SDH Nová Dědina tímto děkuje všem hasičům, nehasičům, sponzorům a těm kteří
přidali ruku k dílu a postarali se tak o perfektně připravenou soutěž, která podle slov
většiny soutěžících byla na velmi vysoké úrovni.
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Příští rok soutěž proběhne už jako jeden z třinácti závodů Podhostýnské hasičské
ligy a to: 16. července 2011 v 13:30 hod !!!!

Příspěvek: Karel Strýc

Kultura
Lampiónový průvod
Jak člověk stárne, dostává se do stádia, kdy se rád vrací k věcem, které třeba i
neměl jako dítě rád a které by rád
předal svým dětem. Jednou z těchto
ne zrovna oblíbených činností byl
lampiónový průvod, protože byl
povinný.
Jenže proč by to nemohl být dnes
zážitek pro děti mládež, které
takovou povinnost nepamatují, ale
také jejich rodiče nebo prarodiče,
kteří si to naopak pamatují a mohou
zavzpomínat?
To byl důvod, aby se několik rodičů
rozhodlo 5.11.2010 takový průvod
„zkušebně“ uspořádat. A zcela určitě
dobrovolně. Sešlo se opravdu hodně zájemců s vlastními lampióny, které jsou
daleko modernější, než jsme měli my. Mají vlastní tyčku s nabíjením a spínáním
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takže nemusí děti s tatínky připevňovat drátky k ploché baterce nebo zapalovat
svíčku a obávat se, že lampion nejen shoří, ale někomu ještě k tomu chytnou vlasy
nebo oblečení.
Sraz byl na hřbitově, kde jsme čekali na setmění, které na sebe nechalo docela
dlouho čekat, možná i proto, že děti se už nemohly dočkat, až vyjdou jako „světlušky“
do ulic. V rámci možností disciplinovaný průvod prošel dolním koncem naší Nové
Dědiny a přes Zelnice kolem školky k Sokolovně, kde už na děti i dospělé čekalo
občerstvení.
A protože večer teprve začínal a po jídle má být zábava, mohli děti zůstat na
diskotéku s dětskými písničkami. Ti odrostlejší sice chtěli hrát hokej a „divočit“
v tělocvičně, ale bohužel, byli tam i dětičky velmi malé a proto diskotéka probíhala
pouze v tzv.pekle. Nakonec se do roztančených hadů a soutěží zapojily i některé již
odrostlejší děti, a když jsme ve 20:00 hod. nahlásili konec dnešního programu, ani se
jim ještě nechtělo domů.
Příští rok bychom určitě chtěli tuto akci zopakovat a vylepšit i některé „nedostatky“,
jako třeba zhasnutí veřejného osvětlení a ozvučení průvodu místním rozhlasem.
…tak za rok na lampiónovém průvodu!!!
Příspěvek: Roman Polášek

Vánoční koncert
V sobotu 18.12.2010 v podvečer vystoupila v naší obci cimbálová kapela
„RADOVAN“.
Koncert byl rozdělen na dvě části, v první části zazněly lidové písně a v druhé části
se věnovali zejména vánočním koledám a písním na přání. Pořad komentoval a
vtipně provázel pan Bureš, rodák ze Žlutav, kterému je naše Nová Dědina velmi
blízká.
Během vystoupení zavládla příjemná předvánoční atmosféra doprovázená velmi
hezkou hudbou. Škoda jen, že koncert nevyužilo více návštěvníků.
Příspěvek: Roman Polášek

-9-

Společenská kronika
Jubilanti: říjen - prosinec 2010
ŘÍJEN
Železník František
Přijalová Libuše
Staňková Blažena
Hapalová Marie

6. října
24. října
25. října
31. října

70 let
70 let
80 let
85 let

LISTOPAD
Skácel Jiří

26. listopadu

50 let

PROSINEC
Kobliha Miroslav
Vojtášková Olga
Bednaříková Zdeňka

6. prosince
13. prosince
31. prosince

60 let
60 let
60 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Vítání občánků
Dne 12.12.2010 v adventním předvánočním čase se v naší obci uskutečnilo vítání
nových občánků do života. Tentokrát to byla samá děvčata:
▫ Adéla Dvouletá, narozená 21.5.2010, rodičů Hany a Radka Dvouletých,
▫ Victorie Stabrillová, narozená 10.10.2010, rodičů Markéty Chocholaté a Daniela
Stabrilla,
▫ Kateřina Dědková, narozená 15.10.2010, rodičů Kateřiny Poláškové a Petra Dědka,
▫ Eliška a Natálie Kadlečkovi, narozené 16.11.2010, rodičů Libuše Šenovské a Filipa
Kadlečka.
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Starosta obce Roman Polášek přivítal všechny děvčata a popřál jim do života hodně
zdraví, štěstí a ať svým rodičům dělají jen samou radost. Zúčastnily se také děti ze
Základní školy, které svým kulturním vystoupením umocnily slavnostní atmosféru
vítání občánků.
Celá akce se uskutečnila za hojné účasti všech babiček, dědečků a příbuzenstva
dětí.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Sport
Dárcovství krve
Je 21.srpna 2010. Před 42. lety to byla katastrofa. Ale letos to byla paráda! Na Nové
Dědině se hrál turnaj v nohejbale. Dá se říct, že už zaběhnutá a pěkná tradice.
A tenkrát to někoho napadlo a vůbec není důležité koho. Založme ještě jednu tradici!
Slovo dalo slovo a tak jsem se na počátku září v 6 hod ráno ocitl před Baťovou
nemocnicí ve Zlíně. Někteří navazovali na dávné tradice, pro jiné to bylo první
seznámení a atmosférou transfůzní stanice. Dobrovolných dárců krve je údajně v
dnešní době nedostatek, a ti kteří krev darují, jsou prý většinou starší lidé. Ale jak
jsem vstoupil dovnitř, měl jsem pocit, že jsem na vysoké škole někde v předsálí
nějaké zkoušky. Byli tam
převážně mladí lidé.
Snad jsem ten věkový
průměr moc nezvedl.
Ten den jsme něco
odevzdali, ale něco jsme
si i odnesli. Pocit, že
někdo, někdy, někde
dostal to, co nám někdy
v žilách ztuhne a jindy by
se toho nedořezal. Krev.
Tu, která stále chybí.
Ten den jsme se pokusili
tento deficit alespoň
trošičku snížit. A nebylo
to naposledy. Slibuji.
Děkuji tímto všem 10
lidem, kteří se této akce zúčastnili. A ostatní, kteří se nemohli uvolnit z práce nebo ze
svých závazků se k nám přidají příště.
Příspěvek: Petr Redl
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