OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 4/2008

Slovo starostky
Kalendářní rok 2008 se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Před sebou
máme ještě poslední měsíc roku – prosinec. Budou vánoční svátky,
na které se těší hlavně děti . Užijme si těchto svátků v klidu a pohodě.
Mějme ale také při oslavě svátků a konce roku ohled na domácí
zvířata, kterým velmi vadí zábavná pyrotechnika. Ta sice patří ke konci roku, ale o
vánočních svátcích by měl být klid a pohoda. Blížící se konec roku je i příležitostí
bilancovat, co se nám v tomto roce podařilo udělat. Může se někomu zdát, že se
v naší obci nic neděje. Ono také všechno není na první pohled vidět. Např. se
podařilo vyměnit okna a vstupní dveře na sokolovně. To se určitě projeví v nákladech
na vytápění. Co však není vidět a co nás stojí mnoho starostí, je příprava projektu
kanalizace, chodníků a obnovy MŠ. Na všechny tyto akce musíme mít připraveny
finanční prostředky na dofinancování v případě získání dotací. Proto se snažíme
šetřit a děláme jen to nejpotřebnější.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – SRPEN
Na srpnovém zasedání OZ byl po projednání schválen rozpočtový výhled na rok
2009-2010 a schváleno rozpočtové opatření č. 1/2008. Bylo také schváleno uzavření
Rámcové smlouvy s městem Otrokovice o poskytnutí sociálních služeb občanům
naší obce v Domově pro seniory Otrokovice. Na základě podepsané Rámcové
smlouvy mohou být v tomto domově obsazena 2 místa občany naší obce.
Nevrácené knihy z obecní knihovny budou na základě rozhodnutí OZ odepsány.
Jedná se o knihy, které nebyly i po urgencích vráceny čtenáři.
Dále bylo rozhodnuto, že bude opětovně uzavřen jednorázový termínovaný vklad ve
výši 1,7 mil. Kč na dobu 6 měsíců u Ge Money Bank, pobočka Kroměříž.
Zastupitelstvo obce schválilo po projednání žádost Teplárny Otrokovice o změnu
územního plánu obce. Jedná se o změnu využití stávající plochy na plochu pro
výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
Po řádném zveřejnění záměru obce o prodeji automobilu Praga V3S odsouhlasilo OZ
jeho prodej jedinému zájemci, který se přihlásil, za cenu 15 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce také rozhodlo, že žádost paní Anežky Skopalové a Kristiny
Frascaové o možné zpevnění příjezdové komunikace bude řešena při budování
chodníků a rozšíření komunikace v dolní části obce.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – ZÁŘÍ
Na zasedání OZ byla projednána nabídka na zpracování studie na sběrný dvůr od
ENVI projektu s.r.o. Zlín. Zastupitelstvo obce tuto nabídku schválilo.
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Stávající sběrný dvůr bude např. doplněn o kontejner na stavební suť, VOK na plasty
a sklo a traktorek na svoz bioodpadu. Součástí bude i štěpkovač a kompostéry, které
by dostala každá domácnost. Součástí nabídky na zpracování studie je i
vyhodnocení realizace záměru vzhledem k podmínkám pro poskytování dotace.
Dotace u těchto projektů může být až 90%.
OZ také rozhodlo, že po zaměření části pozemku p.č. 853/2 bude tento pozemek od
majitelů vykoupen tak, jak již bylo předběžně dohodnuto za zasedání OZ dne
17.7.2008. Bylo tak rozhodnuto poté, co nebyly připomínky k případnému
vybudování sportovního areálu pro hasiče ani ze strany E-ONU ani ze strany ZP
Kvasicko.
S SDH Nová Dědina byla uzavřena Smlouva o výpůjčce na předmět smlouvy –
vozidlo FORD Transit. Bylo rozhodnuto, že příkazy k jízdě pro SDH bude
podepisovat starosta SDH a příkazy pro JPO bude podepisovat starostka obce. Na
základě žádosti SDH byl schválen příspěvek na ceny pro turnaj v nohejbale a to ve
výši 1 000,- Kč.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITESLTVA – ŘÍJEN
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Rubíčkovou na
zpracování projektu pro veřejně prospěšnou stavbu – Obnova MŠ Nová Dědina.
Součástí projektových prací je návrh řešení stavebních úprav budovy, spočívající ve
výměně oken v prvním patře, v opravě konstrukce střechy, výměně střešní krytiny,
opravy fasády a úpravy vnitřní dispozice budovy a sociálního zařízení. Projekt bude
také řešit využití půdního prostoru. Dokumentace v rozsahu pro realizaci stavby a pro
zadání stavby bude hotova do 20.3.2009. Ing. Rubíčková také zpracuje investiční
záměr a žádost o dotaci z finančních prostředků ze zdrojů Min. financí v rámci
programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství. Očekávané náklady stavby jsou 8,4 mil Kč bez DPH.
Na základě nabídky Hasičské vzájemné pojišťovny, as. rozhodlo OZ o uzavření
úrazového pojištění pro členy zásahové jednotky obce.
Příspěvky : Marie Musilová

Z mateřinky
POZVÁNKA NA VÝSTAVKU A VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
Od 1. do 19 prosince 2008 proběhne v chodbě mateřské školy již
tradiční výstavka mikulášských a vánočních výrobků, přání a
dekorací, jak dětí mateřské školy , tak účastníků naší každoroční
soutěže. Přijďte potěšit oko a pohladit duši v předvánočním shonu
pohledem na výrobky těch, kteří se ještě umí radovat s vlastnoručně
vyrobeného díla, i když nikdo z nich není třeba renomovaný výtvarník či umělec.
Výstavka bude dostupná každý den v době provozu mateřské školy od 7 do 15
hodin, mimo dobu od 10 do 12 hodin.
Ve čtvrtek 4.12.2008 proběhne v mateřské škole výtvarné odpoledne pro dospělé.
Na programu je výroba dekorací polystyrenovou patchworkovou metodou. Bližší
informace pro zájemce přímo v mateřské škole.
Příspěvek : Ivanka Vybíralová
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SDH Nová Dědina
OZNÁMENÍ

Naši obec navštíví Mikuláš se svou početnou družinou, a to v
sobotu 6. prosince 2008. Pochůzka začne v 16 hodin od spodního
konce.

V úterý 23. 12. 2008 se v prostorách před místní sokolovnou
uskuteční „ Živý betlém “, který si pro Vás připravují členové SDH
Nová Dědina. Začátek je plánovaný na 16 hodin.

POZVÁNKY

SDH Nová Dědina vás srdečně zve na :

Mikulášskou taneční zábavu se skupinou Street69
kdy : v pátek 5.12.2008 od v 21 hodin,

a na Vánoční taneční zábavu se skupinou Focus
kdy : v sobotu 27.12.2008 také od 21 hodin.

***************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina
si Vás dovoluje pozvat
na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční

v neděli 3. 1. 2009 ve 14:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Nové Dědině.
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Sport
NOHEJBALOVÝ TURNAJ

V sobotu 27.9.2008 proběhl na hřišti za sokolovnou tradiční turnaj v nohejbale.
Pořadatelství se opět ujal sbor dobrovolných hasičů za podpory obecního
úřadu.Turnaje se za pěkného slunečního počasí zůčastnilo celkem 5 družstev. Byli to
družstva: Katoda, Pivní bublinky, Rally team, The Bestie a FC Žleby.
V turnaji neporaženým a po zásluze vítězným týmem bylo družstvo Katoda ve
složení: Kubíček Dalibor, Láník Tomáš a Strýc Karel. Všechny družstva byly
odměněny lákavými cenami. Na příští ročník který proběhne opět v podzimním
termínu se těší pořadatelé.
Výsledky :
1.
2.
3.
4.
5.

Katoda (Kubíček D.,Láník T.,Strýc K.)
Pivní bublinky (Klimek J.,Fiala J.,Láník M.)
Rally team (Chocholatý L.,Brázdil P.,Slezák O.)
Fc Žleby (Vojtášek P.,Vašina M.,Gabrhelík T.)
The Bestie ( Vavřík J.,Skácel P.,Gazdoš J.)

Foto : vítězné družstvo KATODA : zleva Karel Strýc, Tomáš Láník a Dalibor Kubíček
Příspěvek : Karel Strýc
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Kultura
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 28. září 2008 se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní
přivítání nových občánků do života. Bylo to první vítání v tomto roce. Ke
slavnostnímu přivítání přišli rodiče se svými dětmi, které se v tomto roce v naší obci
narodily.
Byli to rodiče Adama Dědka, Natálie Trvajové, Elišky Juráškové a Petra Dědka. O
uvítání rodičů, dětí a všech přítomných se postarala předsedkyně kulturní komise
obecního úřadu Jarmila Bochezová. Postupně představila rodiče i jejich děti
starostce obce a požádala ji, aby je slavnostně přivítala mezi občany. V krátkém
projevu pak starostka obce poděkovala rodičům za nové občánky.
O kulturní pásmo se postaraly děti z mateřské školy, které novým občánkům
přednesly básničky. Obecní kolébku si tak vyzkoušely další čtyři občánci obce.

OSLAVY 90. LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Oslava výročí založení republiky a devadesáté výročí od ukončení první světové
války se v naší obci konala v sobotu 25.10.2008 v místní sokolovně. Oslavy začaly
v 16.00 hod. hymnou. Po ní pak vystoupila s projevem starostka obce. Minutou ticha
pak všichni uctili památku obětí první světové války z naší obce.
Děti za mateřské školky přednesly básničky, za které si vysloužily veliký potlesk.
Veronika Bochezová pak připomněla události, které předcházely založení republiky i
konci první světové války. Poté již následovalo vystoupení paní Pečeňové
s kolegyněmi z Tlumačova v pásmu hitů šedesátých let.
- strana 5 -

Již tradičně nechybělo pohoštění v podobě koláčků, které upekly ženy z naší obce.
Součástí oslav byla i výstavka originálů dopisů zaslaných z války občany z naší obce.
U příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky vydala obec malou
brožurku, ve které jsou popsány události od začátku první světové války, jsou v ní
uvedení občané, kteří působili v legiích a také ti, kteří se bohužel z této války již
nevrátili. Tuto brožurku zpracoval podle dobových dokumentů pan Jaroslav Brož.
V předvečer tohoto svátku položili představitelé obce věnce k pomníkům. Pomník
T.G.Masaryka byl zrestaurován, v jeho dolní části je mramorová deska se jmény
pětadvaceti občanů obce, kteří se nevrátili z první světové války.

Příspěvky : Marie Musilová

Společenská kronika
JUBILANTI
LISTOPAD

ŘÍJEN
Daněk Bohumil

60 let

Švec Vlastimil

70 let

Kolomazníková Eva

PROSINEC
60 let

Vojtášková Štěpánka

70 let

Všem jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Oznámení a informace
HEJTMANSTVÍ PRO BEZPEČÍ OBČANŮ
S dnešním Zpravodajem se Vám do rukou dostává příručka s názvem Hejtmanství
pro bezpeční občanů. Tato příručka byla vydána ve spolupráci s Krajským úřadem
Zlínského kraje a složkami Integrovaného záchranného systému. Další informace :
kdo bude mít zájem o pronájem sokolovny, ať svůj požadavek oznámí na obecní
úřad. I náš obecní úřad poskytuje nyní ověřené výstupy z informačního systému
veřejné správy. Jedná se o výpisy ( zkrácené i úplné) a to : z Katastru nemovitosti,
z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Cena za
každou vytištěnou stránku je 50,- Kč. Výpisy z CZECH POINTU budou vydávány
v pondělí a středu od 16 – 18 hodin.
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OPRAVA PÍSKOVCOVÉHO KŘÍŽE
Za přispění dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 20 000,- Kč byl v naší obci
zrestaurován pískovcový kříž z roku 1863, který stojí před domem č.p. 9 v dolní části
obce.Restaurování provedl Mgr. A. Josef Petr z Tlumačova. Prvním krokem bylo
očištění nečistot z povrchu kamene, dále byly zajištěny mikroskopické trhliny.
V místech prasklin byl použit plastifikovaný konsolidant. Součástí prací bylo také
čištění a následná antikorozní ochrana litinového prvku – svaté Barborky a po té bylo
přistoupeno k obnově zlacení. Oprava se sice kvůli nepřízni počasí protáhla, ale
v současné době je již hotova a na naší památce je to vidět. Restaurátor doporučil po
pěti letech kontrolu stavu povrchu kamene a jeho biosanační ošetření.
ČERNÉ SKLÁDKY
Na katastrálním území naší obce se čím dál častěji objevují černé skládky.
V poslední době např. v Zápovědi, kde přímo vedle cesty někdo vysypal stavební suť
spolu s igelity apod. Je sice možné takový odpad rozhrnout někde do cesty, kde jsou
jámy a tím cestu zpevnit. Ale nechat tento odpad jen tak na hromadě vedle cesty, tak
to tedy ne. Musíme si všichni uvědomit, že odstranění takových skládek zaplatíme
nakonec všichni – z obecního rozpočtu. Připravujeme projekt na nový sběrný dvůr,
ve kterém bude i kontejner na stavební suť. Nebude to ale tak, že by ho mohl zaplnit
najednou jeden člověk. Kdo bude něco bourat a bude mít větší objem odpadu, bude
si muset objednat kontejner a na své náklady ho pak vyvést.
PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kteří se během roku starali o
úpravu okolí svých domů. Dále opět hasičům - za uspořádání všech akcí, jako např.
v poslední době Drakiády a Strašidelného lesa. Poděkování patří i všem ženám,
které pekly koláčky na oslavu založení republiky. Veliký dík patří také panu Jaroslavu
Brožovi za podíl na přípravě oslavy založení repliky.
Příspěvky : Marie Musilová

UPOZORNĚNÍ
Současně s tímto Zpravodajem je opět doručen do domácností tiskopis „Oznámení
o odvedení místního poplatku zástupce pro rok 2009“.
Tento tiskopis vyplní zástupce rodiny, který bude hradit místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů za
jednotlivé členy domácností, 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.
Toto vyplněné oznámení vraťte nejpozději do 10. ledna 2009 do schránky
umístěné na budově obecního úřadu.
Zároveň upozorňujeme majitele 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 k poplatku ze psů.
Změny v evidenci psů z průběhu roku 2008 proveďte také nejpozději do 10.
ledna 2009 na obecním úřadě.
Příspěvek : Jana Zapletalová
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Dopisy čtenářů
STRAŠIDELNÝ LES
V sobotu 11. října 2008 se v Nové Dědině v kopaninském lese sešla strašidla
z různých odvětví. Byla tu divoká prasata, upíři nebo loupežníci, kteří chtěli peníze
nebo život. Po hřbitově rejdili duchové, čerti v pekle četli z knihy hříchů všechno zlé i
dobré, věstci vykládali budoucnost, bludičky lákaly človíčky do houští a při hejkalím
zvuku se po lese procházela bílá paní.
Děti za svou odvahu dostaly sladkosti a Upomínkovou listinu, aby mohly vzpomínat
na to, koho se v tento večer polekaly.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se nebáli ze sebe udělat strašidlo a odvážlivcům,
kteří přišli pokořit své „strachy“.
Příspěvek : Anna Vavříková, ml.

Evidenční číslo : MK ČR E 17514, vydává : Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21.
Vychází čtvrtletně 150 výtisků, zdarma.
Za obsah odpovídá : Marie Musilová, starostka obce
Odpovědná redaktorka : Lenka Kovaříková
Telefon : 605 135 604, e-mail : kovarikova@spszl.cz
Neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude 20. února 2009
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