OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 1/2007

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Obecního zpravodaje v tomto
roce , a to ještě v nové úpravě. Věřím, že v něm naleznete všechny
potřebné informace o dění v naší obci a že se i Vy budete svými příspěvky aktivně
podílet na jeho tvorbě.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – PROSINEC 2006
Na zasedání byl schválen rozpočet obce na rok 2007. I v tomto roce bude rozpočet
obce vyrovnaný. V příjmové části počítáme s celkovou částkou 3 231 200,- Kč a ve
výdajích se stejnou částkou.
Na tomto zasedání byla dále schválena výše poplatků za komunální odpad na rok
2007, která zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 440,- Kč za osobu
poplatníka a rok. Stejná výše platí i pro majitele rekreačních chalup na území obce.
Podnikatelé zaplatí obci na základě smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem v tomto roce 580,- Kč.
Důležité upozornění, které platí pro ty, kteří potřebují ověřit podpis nebo listinu. Podle
nového zákona smí toto ověřování provádět pouze starosta a místostarosta obce,
případně pracovník obce, který má k tomu platné pověření. V naší obci toto
ověřování od ledna provádí starostka obce a místostarosta.
Na tomto zasedání OZ byla dále rozhodnuto, že bude vybírán poplatek za pronájem
zasedací místnosti obecního úřadu, a to od měsíce října do března 100,- Kč/hod. a
od března do října 50,- Kč/hod. Poplatek za hlášení v místním rozhlase zůstává ve
výši 50,- Kč.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – LEDEN 2007
Na lednovém zasedání zastupitelstva obce bylo projednáváno, co bude potřeba
v tomto roce v obci udělat. Bylo rozhodnuto, že ve sklepě Sokolovny bude vyměněno
osvětlení a budou zde nainstalovány odpočtové hodiny na el. energii. Dojde také
k zakoupení nové chladničky a sporáku do sklepa. Do sklepa Sokolovny budou
zhotoveny nové dveře. Bude potřeba zbourat starou zídku v mateřské škole, která
tam zůstala po zbourání kolny na dříví a nyní je v takovém stavu, že ohrožuje
majitele nemovitosti pod školou. Na hřbitově i po obci budou umístěny nové lavičky.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ÚNOR 2007
Na zasedání OZ dne 9.2.2007 byl projednán návrh starostky obce na uvolnění .Tento
návrh byl všemi členy obecního zastupitelstva schválen a od 1.3.2007 bude funkce
starosty obce funkcí uvolněnou. Důvodů k tomuto kroku bylo několik. Jednak vzrostla
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v posledních letech administrativa a náročnost, která je na obce kladena a od ledna
tohoto roku, kdy změnil místostarosta obce Roman Polášek zaměstnání, nemá již
tolik času na výkon veřejné funkce. Dříve, jsme se s místostarostou dobře doplňovali,
měli jsme různé směny a tak jsme obecní záležitosti dokázali vyřídit i při práci.
Kromě toho, jsme jednou z mála obcí, kde není přes den na obecním úřadě žádný
zaměstnanec. Chci uvést např. sousední obec Bělov, který má 263 obyvatel, není
zde sice uvolněný starosta, ale na celý úvazek je na obci hospodářka, která se stará
starostovi o veškerou agendu. Z obcí, s kterými je naše obec zapojena
v mikroregionu Otrokovicko je obec Oldřichovice a obec Komárov , obě mají
podstatně méně obyvatel jako naše obec, ale starosta je v těchto obcích již druhé
volební období uvolněný. Žádnou kontrolu nezajímá, že starosta nemá čas na něco
nebo něco opomene udělat, protože chodí do zaměstnání.
Na zasedání bylo také rozhodnuto, že pamětní deska Janu Wunderovi bude
umístěna na budově mateřské školy.
Příspěvek : Marie Musilová, starostka obce

Z mateřinky
Mateřská škola Nová Dědina děkuje všem účastníkům Vánoční výtvarné soutěže a
vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma JARO – VELIKONOCE. Výtvarné zpracování
záleží na Vašem výběru techniky, kterou pro práci zvolíte ( obrázek, přání, výšivka,
malba na sklo, prostorová dekorace, tkaní, pletení, pečení, malovaná vajíčka a další
Vámi zvolené výtvarné zpracování ). Že jste na to staří ? Kdepak ! Když máte chuť
něco vytvořit klidně se přidejte. Veškeré soutěžní práce přineste do mateřské školy
do 23. března 2007 označené jménem a rokem narození. Vaše výrobky Vám budou
navráceny po skončení výstavy sestavené z Vašich prací v chodbě mateřské školy
od 26. března 2007 do 6. dubna 2007. O vítězi rozhodnou všichni návštěvníci
výstavy svými hlasy. Výsledky soutěže budou vyvěšeny v mateřské škole.
Příspěvek : Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ

SDH Nová Dědina
V neděli 17. prosince 2006 se v budově místního Obecního úřadu
uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nová
Dědina, na které byl projednán a odsouhlasen plán činnosti sboru na
rok 2007. Místní hasiči se i v tomto roce zúčastní soutěží v požárním
sportu a nadále se budou aktivně podílet na kulturním dění v naší obci.
Příspěvek : Jaroslav Vavřík ml., velitel SDH

Kultura
OSTATKY
Ostatky, fašank nebo masopust byla doba od Tří králů do Popeleční středy.
Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s
radovánkami a hodováním. Tato tradice, spojená s průvody maskovaných lidí byla
jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi.
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O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století.
Naši dávní předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo
mnohdy církvi trnem v oku. Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a
rozpustilejší než-li dnes. Každý se snažil si užít masopustních kratochvílí jak nejlépe
uměl. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní
šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští
králové v tu dobu strojili nákladné masopustní kvasy, na kterých hodovali se všemi
pozvanými.
I do ulic Nové Dědiny vtrhly v sobotu 17. února 2007 rozverné maškary v čele
s nezbedným medvědem. Do kroku jim hrála harmonika a počasí bylo letos opravdu
velmi teplé. Průvod započal svou cestu v ranních hodinách a téměř v každé
domácnosti čekalo na maškary voňavé občerstvení. Poděkování patří členům
místního sboru dobrovolných hasičů, jejichž zásluhou se tato tradice v obci dodržuje.
Příspěvek a fotografie : Lenka Kovaříková

POZVÁNKA
Obecní úřad v Nové Dědině pořádá v sobotu dne 10. března 2007 v 17,00 hodin
v místní sokolovně
„Besedu s důchodci“ .
V programu vystoupí MUDr. Pavel Stuchlík – odborný lékař pro rehabilitaci - se svou
přednáškou o léčbě bolesti a rehabilitaci v medicíně.
Dále přijede Mgr. Marie Pečeňová z Tlumačova a její kolegyně - zpěvačky, které
budou mít kulturní vystoupení.
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A jako host bude také přítomen pan ing.Vojtěch Kubík – předseda Zemědělského
podniku Kvasicko a.s.

Všichni jste srdečně zváni (nejen Vy dříve narození)!
Občerstvení je zajištěno.

Příspěvek : Jarmila Bochezová

Oznámení a informace
ROZSÁHLÝ POŽÁR STOHU
Dne 14.1.2007 v 11:39 hod. byli hasiči informováni o požáru stohu u obce Nová
Dědina na Kroměřížsku.Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic
se dvěma cisternami a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Nové Dědiny a Kvasic.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru nového stohu
slámy.Už při příjezdu hasičů byl celý dvacetimetrový stoh v plamenech. Hasiči
rozvinuli několik proudů vody a snažili se požár hasit s cílem uchránit alespoň část
slámy. Po příjezdu majitele bylo rozhodnuto o ponechání stohu k vyhoření, a tak
hasiči jen místo kontrolovali, aby zabránili možnému rozšíření požáru do okolí.Po
příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo požáru ohledáno. Společně s
hlídkou policie bylo na místě nalezeno několik stop, které ukazovaly na možnost
založení požáru nedbalostí nebo úmyslem dětí. Po dalším krátkém pátrání byli
zjištěni nezletilí pachatelé, kteří stoh zapálili při hře s otevřeným ohněm. Požárem
způsobená škoda byla vyčíslena na 20.000 Kč.
Zdroj : Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Fotografie : Lenka Kovaříková
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WWW STRÁNKY OBCE
Upozorňujeme všechny občany, že dnem 21.1.2007 byly spuštěny nové internetové
stránky naší obce - www.novadedina.cz.
Na těchto nových stránkách naleznete informace různého charakteru. Budete si moci
přečíst aktuality, zprávy, hlášení místního rozhlasu, pozvánky na akce, informace z
obecního úřadu a v neposlední řadě i aktuální dokumenty úřední desky. Budete si
moci také prohlédnout fotografie z pořádaných akcí.
O aktuálnost informací na webu se bude starat tento tým redaktorů :
Ing. Jan Rýdel
Marie Musilová
Roman Polášek
Jana Zapletalová
Lenka Kovaříková

-

webmaster
starostka
místostarosta
účetní
redaktorka obecního zpravodaje

Věříme, že stránky dobře splní svoji hlavní funkci - vaši informovanost, že se na
stránky bude rádi vracet a že na nich vždy naleznete informace, které pro vás budou
zajímavé a užitečné.
Příspěvek : Tým redaktorů www stránek obce

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Obecního zpravodaje bych chtěla poděkovat organizátorům
silvestrovské zábavy Zdeňce Přikrylové, Nadi Kubíčkové, Mirkovi Koblihovi a
Zdeňkovi Javornickému i všem ostatním.Dokázali připravit program, který pobavil děti
i dospělé. Dále patří poděkování hasičům za dodržování lidových tradic v obci.

STATISTIKA OBYVATEL – REKAPITULACE ZA ROK 2006

Narození
Michal Malenovský, Vendula Tkadlecová, Aneta Kvasnicová

3

Úmrtí
Františka Frantálová, Vlastimil Suchánek, Věra Janišová

3

Odstěhování z obce

3

Přistěhování do obce

13

Počet obyvatel k 31.12.2006

422
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem
vyhlašuje H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, nábytek,
počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Sbírka se uskuteční v naší obci dne : 14. března 2007, čas : 16.00 – 18.00 hod.,
místo: obecní úřad. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Příspěvky : Marie Musilová, starostka obce

Společenská kronika
JUBILANTI
LEDEN

ÚNOR

Vajďáková Vlasta

80 let

Bednařík Vratislav
Horová Anežka

Skopalová Anežka

BŘEZEN
80 let

Staněk Stanislav

80 let

60 let

Bartůsková Božena

75 let

60 let

Valentíková Drahomíra

85 let

Vaculíková Jaroslava

70 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let !!!

Příspěvek : Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
V této rubrice je opět dán prostor Vám – čtenářům obecního zpravodaje. Takže se
těšíme na Vaše příspěvky, náměty či připomínky.

Vydává : Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21. Vychází čtvrtletně 150 výtisků,
zdarma. Za obsah odpovídá : Marie Musilová, starostka obce. Odpovědná
redaktorka : Lenka Kovaříková, tel. : 605 135 604, e-mail : kovarikova@spszl.cz,
neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude 20. května 2007
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