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ÚVODEM
Milí čtenáři,
prázdniny skončily, dětem začala škola a máme tu babí léto. Všichni jste toho určitě
v horkých letních měsících spoustu prožili a máte na co vzpomínat. I my jsme zavzpomínali
na uplynulého čtvrt roku a o své vzpomínky či připomínky se chceme podělit s Vámi !
Takže Vám přejeme příjemné počtení !!!

KULTURNĚ – HISTORICKÝ KALENDÁŘ
6. 7. 1415

-

byl před hradbami města Kostnice upálen český náboženský myslitel,
kazatel a reformátor Jan Hus.

14. 7. 1860

-

se v Ivančicích narodil český malíř, grafik a návrhář Alfons Mucha.

5. 8. 1845

-

zemřela v Litomyšli česká spisovatelka a národní buditelka proslulá
především literaturou kuchařskou Magdaléna Dobromila Rettigová.

10. 8. 1296

-

se narodil lucemburský hrabě a český král Jan Lucemburský.

7. 9. 1836

-

se ve Svatovítské katedrále v Praze konala korunovace nového císaře
Ferdinanda V. na českého krále. Byla to poslední česká královská
korunovace.
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PRANOSTIKY
1)

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima směje.

2)

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

3)

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

4)

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

5)

Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.

6)

Bouřky v září – na jaře hodně sněhu.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o opravě
podlahy v místní sokolovně. Oprava měla být hotova do konce
měsíce července.
Tento termín nebylo možno dodržet, protože vlhkost
pokládkového betonu přesahovala povolenou hranici, při které se
mohou parkety pokládat. Ve sklepě sokolovny bylo odstraněno
dřevěné obložení, které
bylo zničené vlhkostí a bylo nahrazeno sanační omítkou.
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat z rozpočtové rezervy Zlínského kraje na
rekonstrukci sokolovny přímou dotaci ve výši 200.000,- Kč, můžeme část prostředků,
které byly v rozpočtu obce určeny na tuto akci, použít jinde.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 17. července 2003 bylo odsouhlaseno, že
využijeme těchto prostředků a finančních prostředků získaných prodejem akcií VAKU
Kroměříž na rekonstrukci veřejného osvětlení v naší obci. Po výběrovém řízení, které
proběhne začátkem září, přistoupíme k této akci. Jejím výsledkem bude celková
rekonstrukce osvětlení – tj. úspornější světelné zdroje a celonoční svícení v obci. Jistě
to přispěje k větší bezpečnosti v obci. Kromě toho jistě víte, jaké problémy byly
s osvětlením v zimě, kdy se vypínala i polovina obce.
V mateřské škole byla dokončena výměna plastových oken na sociálním zařízení.

ŽÁDOST
Obracím se zde ke všem občanům se žádosti, aby neparkovali svá vozidla v uličkách
místních komunikací a nebránili tak průjezdu jiných vozidel. Stává se, že se nemůže
sanitka záchranné služby dostat k pacientovi proto, že jsou uličky zablokovány
parkujícími auty.

Marie Musilová
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Z HISTORIE OBCE
Opis dalšího dopisu, který ve svém archivu uchoval po svém dědovi pan
Roman Polášek. Z tohoto dopisu se dozvídáme, že v Nové Dědině,

tehdy vlastně ještě v „ Nové Vsi “ existovala tzv. POŠTOVNA .

V Brně, dne 11. června 1901
Představenstvu obce v Nové Vsi, p. Kvasice
Dne 1. července 1901 bude zřízena v Nové vsi poštovna s jednodenním
doručováním pošty.
Řízení této poštovny bylo svěřeno choti nadučitele paní Florentině Janošové
v Nové Vsi.
Toto se oznamuje s podotknutím, aby se to v tamní obci přiměřeným
způsobem ohlásilo.

C. k. dvorní rada a přednosta.

KULTURA
Sportovní komise při Obecním úřadu v Nové Dědině
Vás všechny srdečně zve na procházku

„

B U B U – L E S E M

“

která se bude konat
v sobotu 20. září 2003 v lese za obcí.
Hodina startu bude upřesněna.
Srdečně zveme všechny, kteří se rádi bojí.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC
Ševčík František
Urbánek Oldřich
Frantálová Františka

50 let
70 let
93 let

ZÁŘÍ
Dohnálková Helena

SRDEČNE

SRPEN
Dvouletá Zdenka
Vavříková Marie
Medek Vladimír

50 let

BLAHOPŘEJEME !!!
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50 let
80 let
50 let

SPORT
Dne 7. června 2003 proběhl na místním hřišti „Velký fotbalový turnaj “.
Turnaje se účastnilo celkem 5 družstev : Drtiči, Happy Team, Honda
Rothmans, FC Nová Dědina a New Team. Družstva byla složena z občanů
naší obce všech věkových kategorií. Nutno podotknout, že turnaje se
účastnilo také ženské družstvo ( Drtiči ).
Turnaj začínal v 15,00 hodin a končil v pozdních večerních hodinách. K poslechu a dobré
zábavě hrála reprodukovaná hudba, občerstvení bylo zajištěno a o diváky také nebyla nouze.
Vítězem celého turnaje se stalo družstvo HAPPY TEAM ( viz. foto ). V tomto turnaji ale
zdaleka nešlo o to, kdo bude první, ale o to, aby se všichni dobře bavili - jak sportovci, tak také
diváci. Všichni strávili příjemně prožité odpoledne plné sportu, zábavy a legrace. Kéž by
takovýchto akcí bylo více.

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO - HAPPY TEAM

V neděli 29. června 2003 uspořádala sportovní komise při Obecním úřadu za
pomoci Sboru dobrovolných hasičů na místním hřišti Olympijské hry pro
děti.
Hry byly oficiálně zahájeny slavnostním vztyčením vlajky, zapálením olympijského ohně a úvodním proslovem. Po slavnostním zahájení se už všichni
účastníci her rozběhli na různá stanoviště, které pro ně pořadatelé připravili.
Počasí hrám přálo – byl krásný slunečný den. Všichni se skvěle bavili, a to nejen závodníci, ale
také pořadatelé, kteří nelenili a některé disciplíny si vyzkoušeli na vlastní kůži. K dokreslení
atmosféry hrála reprodukovaná hudba.
Po skončení této sportovní akce se rozdávaly odměny a za sokolovnou se opékaly špekáčky.
Nedělní odpoledne, kterým jsme spolu s dětmi oficiálně zahájili prázdniny se tedy vydařilo.
Škoda jen, že účastníků bylo tak po skromnu.

VV
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V sobotu 28. června 2003 uspořádali přátelé kuželek za finanční pomoci Obecního
úřadu v Nové Dědině V. ročník Memoriálu Petra Dědka v kuželkách. Tento turnaj
se u nás stal již tradicí a my si tak připomínáme našeho starostu, ale především dobrého
člověka pana Petra Dědka, který před pěti lety tragicky zahynul.
Letošní ročník se konal na kuželně „ U Nedopilů “ v Kroměříži v době od 14,00 do 18,00
hodin za hojné účasti. Na turnaji startovalo celkem 9 žen a 8 mužů. Motivace byla velká :
putovní pohár pro absolutního vítěze a dále poháry pro tři nejlepší ženy a tři nejlepší muže.
K velkému překvapení všech se vítězem turnaje stal téměř nejmladší účastník – Martin
Kovařík ( 16 let ) s výsledkem 245 sražených kolků na 60 hodů sdružených.
Atmosféra byla skvělá a všichni se dobře bavili. Vítězům blahopřejeme a věříme, že se
s Vámi, kteří jste na Memoriálu ještě nebyli, uvidíme na příštím ročníku.

VÝSLEDKY
ŽENY

MUŽI

1

Divílková Barbora

214

1

Martin Kovařík

245

2

Ančincová Martina

212

2

Ančinec Roman

225

3

Ančincová Zuzana

200

3

Divílek Michael

216

4

Dědková Lenka

181

4

Kovařík Milan

176

5

Ančincová Renata

180

5

Balcárek Jan

125

6

Čevorová Marie

134

6

Molek Ladislav

121

7

Divílková Vladimíra

133

7

Kouřil Roman

103

8

Ševčíková Jitka

123

8

Šenovský Michal

93

9

Molková Lenka

78

VÍTĚZOVÉ
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Dne 19. 7. 2003 proběhl v obci Bělov „ Fotbalový turnaj o pohár starosty obce Bělov “ .
Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev včetně Nové Dědiny. Jednotlivé týmy byly rozděleny do dvou
skupin a vítězové skupiny postupovali přímo do finále turnaje. O další umístění se nehrálo.
Mužstvo Nové Dědiny bylo nalosováno do skupiny s Bělovem a Teplárnou Otrokovice.
V prvním utkání se naše mužstvo utkalo s týmem Teplárna Otrokovice. Po výborném výkonu a
velké převaze nedokázalo naše mužstvo vstřelit gól i z těch nejvyloženějších šancí.
V závěrečných minutách jsme dostali gól z půlmetrového autu, který ovšem rozhodčí i přes
upozorňování diváků neviděl. Zápas tedy skončil naší prohrou 1 : 0.
Ve druhém utkání jsme se utkali s Bělovem. Tento zápas byl podstatně vyrovnanější, ale
v závěru jsme museli čelit náporu Bělovu. Po bezbrankové remíze, přišly na řadu pokutové
kopy. V dramatickém rozstřelu jsme nakonec vyhráli 5 : 4, a to díky našemu brankáři, který
v zápase podal vynikající výkon a chytil i rozhodující penaltu. Do tabulky se tedy zapsala naše
výhra 1 : 0.
O prvenství ve skupině rozhodoval zápas mezi Bělovem a Teplárnou Otrokovice. Bělov
vedl po prvním poločase 1 : 0 a v závěrečných minutách, kdy se už utkání nastavovalo, přidali
bělovští druhý gól, který nás připravil, byť i o teoretickou šanci, postoupit do finále.
Přesto si myslím, že „ Novodědiňáci “ ostudu obci neudělali a podali velmi slušný
výkon.
Do finále turnaje postoupily týmy Bělov a Papírny Otrokovice. Toto utkání skončilo
v normální hrací době s výsledkem 0 : 0, a tak přišly na řadu penalty, ve kterých zvítězily
Papírny Otrokovice a staly se tak celkovými vítězi celého turnaje.
Nutno podotknout, že v tomto finálovém zápase nastoupil za tým Papírny Otrokovice
náš brankář Milan Kovařík, protože brankář Papíren byl zraněný. Milan podal opět výborný
výkon a přispěl tak velmi výrazně k vítězství Papíren Otrokovice.
Turnaj v Bělově měl velmi dobrou úroveň. Byl velmi dobře zorganizovaný s bohatým
doprovodným programem a množstvím přihlížejících diváků, kteří se skvěle bavili.
Možná by stálo za úvahu uspořádat v budoucnu takový turnaj i na Nové Dědině s tím,
že by se z turnaje stala tradice.
Příspěvek : Roman Polášek

Složení našeho mužstva ( zleva nahoře ) :
Pavel Brázdil, Martin Kovařík, Leoš Chocholatý, Robert Chocholatý, Roman Polášek,
Roman Ančinec, Michal Šenovský, Karel Strýc ( kapitán ), Miroslav Polášek ml.,
Michal Ševčík, Jiří Musil, Marek Regent, Milan Kovařík ml. ( brankář ).
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SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
V sobotu 9. srpna 2003 proběhl na školním hřišti ve Kvasicích 3. ročník Hasičské
soutěže v PS o pohár starosty městečka Kvasice podle pravidel PS.
Soutěže se zúčastnila následující družstva : Nová Dědina, Bělov, Kvasice, Kvasice – dorost,
Sulimov, Bařice, Karolín. V 13,15 hodin proběhl nástup a zahájení. O pořadí v jakém se bude
soutěžit, rozhodli velitelé jednotlivých družstev. Nová Dědina si vylosovala číslo „ 2 “.
Přestože kluci byli s vylosovaným číslem spokojeni a do výsledku v soutěži vložili všechny
své síly, nakonec jsme skončili šestí. Nevadí. Příště to bude určitě lepší !
Výsledky soutěže :
1. Kvasice
2. Karolín
3. Bělov
4. Bařice
5. Kvasice – dorost
6. Nová Dědina
7. Sulimov

Složení družstva :
Jakub Škrabal
Pavel Vavřík
Karel Strýc

-

levý útok
pravý útok
rozdělovač

Milan Kovařík
Jaroslav Vavřík
Michal Ševčík
Robert Čevora

-

strojník
koš
spoj savic
spoj savic

útok

sání

V závěru mého příspěvku bych chtěl jménem celého Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina
poděkovat paní Marií Čevorové za zajištění nových uniforem.
Příspěvek : Jaroslav Vavřík ml., velitel SDH Nová Dědina

ZÁVĚREM
Tak a už jsme opět na konci dalšího čísla. Věříme, že se Vám líbilo a budeme se těšit na další
příspěvky.
Odpovědná redaktorka :
Telefon :
605 135 604

Lenka Dědková, Nová Dědina 65
E-mail :
dedkova@spszl.cz

Další číslo vyjde : prosinec 2003

Redakční uzávěrka : 20. 11. 2003
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