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ÚVODEM
Milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo Obecního zpravodaje. Utekly další tři měsíce
tohoto kalendářního roku a za tu dobu je toho hodně, o čem bychom Vás chtěli
informovat.
Proto věříme, že si každý z Vás najde chvilku a začte se do našich řádků.

KULTURNĚ – HISTORICKÝ KALENDÁŘ
3. dubna 1876

-

se ve Zlíně narodil jeden z nejvýznamnějších českých
podnikatelů zakladatelského významu Tomáš Baťa.

1. dubna 1888

-

bylo v Jindřichově Hradci poprvé použito elektřiny
k veřejnému osvětlení.

2. května 1476

-

zemřela ve Vídni česká šlechtična Perchta z Rožmberku –
asi nejslavnější z našich „ bílých paní “.

květen 1915

-

předložil Tomáš Garigue Masaryk britskému ministru
zahraničí Greyovi memorandum „ Samostatné Čechy “,
v němž načrtl program znovuzřízení Čech jako samostatného
státu.
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12. června 1840

-

se v Praze narodil český spisovatel a novinář, autor
svérázného prozaického útvaru zvaný ROMANETO Jakub
Arbes.

1. června 1817

-

převedl veřejně mechanik pražské polytechniky Josef
Blažek svou parní loď na Vltavě u Císařského mlýna
v Bubenči. Loď byla dlouhá 13 metrů a široká skoro 3 metry.

PRANOSTIKY
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.
Dubnový čas je jak panský kvas.
Máj, poženeme kozy v háj.
Květen – čas z květin pleten.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Když je červen deštivý, polehává obilí.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Oprava sokolovny
V tomto roce je nejdůležitější investiční akcí oprava podlahy v místní sokolovně.
Tato oprava byla plánována již v loňském roce, ale byla dána přednost opravě cesty do
Podkoryt. Opravu podlahy provede jednak Zdeněk Vaculík, zednictví Kvasice, který
provede hydroizolaci a vybetonování sálu a přísálí. Původně se s novou izolací a
betonováním nepočítalo, ale po odstranění parket se zjistilo, že lepenka i beton se drolí a
není možné na ně položit smrkový rošt na parkety.
Odstranění starých parket i betonu provedli hasiči z naší obce brigádně a ušetřili
tím obci nemalé finanční prostředky. Patří jim proto veřejné poděkování.
Vlastní pokládku roštu, parket, vybroušení, lakování včetně nalajnování a
olištování provede Miroslav Škrabal a Libor Galatík, kteří vyhráli výběrové řízení.
Přestože parkety na tuto opravu byly zakoupeny již dříve, náklady na tuto opravu jsou
vyčísleny v částce 326.828,00 Kč. Oprava by měla být provedena do konce měsíce
července.
Sběrný dvorek
Jak jsme Vás již informovali místním rozhlasem, bude sběrný dvorek za obecním
úřadem otevřen ve středu od 17,00 hodin do 18,00 hodin a v sobotu od 8,30 hodin do
10,30 hodin. V tuto dobu můžete přivést komunální odpad do velkokapacitního
kontejneru, dále železo a starý papír.
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Konání referenda
Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se
uskuteční 13. června 2003 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 14. června 2003
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Hlasování se v naší obci uskuteční jako obvykle v zasedací místnosti Obecního
úřadu. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování.
Marie Musilová

Z HISTORIE OBCE
Opis dopisu ze dne 20. června roku 1907
***********************************************************************************************

Slávná redakce !
Představenstvo obce Nové Vsi u Kvasic dovoluje si po Vaší redakci žádati, by
uveřejnila v novinách „ Selske stráži “ následující vyhlášku jako dopis z venkova.
Vyhláška
V sezení obecního výboru obce Nové Vsi ze dne 26. srpna roku 1906 usneseno
bylo na žádost občanů v Nové Vsi, aby obec Nová Ves nadále nazývána byla správným
starým jménem „ Nová Dědina “ a nikoli Nová Ves.
Následkem tohoto usnesení podalo představenstvo obce žádost c. k. okresnímu
hejtmanství v Kroměříži, by tomuto usnesení se obecnímu výboru za pravdu dalo a
rozhodlo, by obec naše nazývána byla „ Nová Dědina “.
C. k. okresní hejtmanství pro dobrozdání podaném moravským zemským
výborem žádosti této vyhovělo a stanovilo na stále úřední název „ Nová Dědina “.
Představenstvo obce Nová Ves dne 20. června 1907
************************************************************************************************************

Poznámka : Originál dopisu je uložen v osobním archivu pana Romana Poláška, který tento
zachoval po svém dědovi ( Jan Polášek, narozen 1896 )

KULTURA
Dne 10. května 2003 uspořádala kulturní komise Obecního úřadu Nová Dědina
Besídku u příležitosti Svátku matek.
Tato besídka se konala od 17,00 hodin v místní sokolovně. Sál byl plný nejen
diváků, ale také účinkujících. Mezi nimi byli především novodědinské děti, mládež, ale
také ženy či děti ze ZŠ Kvasice. Ti všichni ukázali, že slovo kultura jim není cizí.
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Program byl velmi pestrý a bohatý na básničky, písničky, tanečky, ukázky
aerobicu, ale také na divadelní tvorbu či humorné scénky.
Chceme využít Obecního zpravodaje a všem touto cestou poděkovat. Nejen
účinkujícím, ale také těm, kteří s dětmi a mládeží program nacvičovali a předávali
trpělivě a nezištně svůj elán dál. Ti všichni nám dokázali, že z Nové Dědiny kultura
nevymizí.
Proto jim všem přejeme, aby jim chuť do další práce pro pobavení ostatních
vydržela i příští rok. Už se moc těšíme a ještě jednou děkujeme vám všem, kteří jste
vyloudili úsměv na našich tvářích.

V Š I CH N I J S T E B Y L I S K V Ě L Í ! ! !
***************************************************

POZVÁNKA
Kulturní komise při Obecním úřadu v Nové Dědině Vás všechny srdečně zve na
další setkání, tentokrát podzimní. Setkáme se na BESEDĚ S DŮCHODCI, která ale
bude především setkání všech občanů, sousedů a známých. K poslechu a třeba i k tanci
zahraje některá z okolních kapel. Přesný termín a čas Vám bude včas oznámen.
Doufám, že tato setkávání budou mít pozitivní vliv na sblížení lidí z naší obce.
Jarmila Bochezová

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN :

Čápová Josefa
Kuchařová Františka

80 let
90 let

DUBEN :

Suchánková Marie
Kuchařová Drahomíra
Uhercová Zdenka
Polášek Milan

75 let
60 let
75 let
60 let

ČERVEN :

Petr Skála
Polášková Božena
Klimek Jaroslav

50 let
70 let
50 let

V Š E CH N O N E J L E P Š Í ! ! !
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SPORT
FOTBAL :
Dne 7. června 2003 proběhne na místním hřišti velký fotbalový
zápas , ve kterém se utkají všechny věkové kategorie mužů z naší obce
( dorost, junioři, muži ). Apelujeme tímto na všechny spoluobčany, aby
se přišli podívat, pobavit se, vytvořit příjemnou atmosféru, ale především
povzbudit naše „hochy“!
K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba a nebude chybět ani
občerstvení.
Upozornění : Akce se koná pouze za příznivého počasí !!!
Sportovní komise OÚ Nová Dědina

**************************************
KUŽELKY :

POZVÁNKA
Všechny příznivce a přátele kuželek chceme touto cestou pozvat na již

5. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA DĚDKA
který se uskuteční
dne 28. června 2003 v době od 14,00 hodin do 18,00 hodin
v Kroměříži na kuželně „ U Nedopilů “ .
Startovné : 50,- Kč
Doprava :
vlastní
Registrace : u pana Romana Ančince

OBČERSTVENÍ A DOBROU NÁLADU S SEBOU !!!

H O D U Z D A R !!!
Roman Ančinec

****************************************
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AEROBIC :
Upozorňujeme všechny děti, dívky a ženy, že po dobu rekonstrukce
místní sokolovny, nebudou hodiny aerobicu probíhat.
Můžeme však upozornit všechny, které chodily pravidelně cvičit, ale
také budoucí zájemkyně, že jakmile bude tělocvična opět zprovozněna – zase
vám budeme dávat do těla !
Už se na vás všechny těšíme a doufáme, že se naše řady rozrostou !
Vaše cvičitelky : Marcela a Lenka

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

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina
Milí spoluobčané,
i já jsem se rozhodl využít našeho zpravodaje a informovat Vás tak o činnosti
místního hasičského sboru a jeho aktivitách.
Nejprve však musím oznámit, že u našeho sboru došlo ke zvolení nového výboru
a abyste věděli, na koho se obracet, tady je jeho nynější složení :

Starosta SDH :
Velitel SDH :
Zástupce velitele :
Jednatel ( zapisovatel ) :
Preventista :
Strojník :
Pokladník :

Chocholatý Robert
Vavřík Jaroslav ml.
Bartůsek Petr
Kubíček Kamil
Pálka Michal
Kovařík Milan ml.
Přikryl Josef

A můžeme pokračovat.

Naštěstí je to už dlouho, co naši obec navštívil ten nezvaný host – požár ! A asi
právě proto se často setkáváme s otázkami typu : „ Na co vás vůbec máme ? “ a „ Proč
ještě máme dobrovolné hasiče, když tu *profíci* budou stejně dřív ? “
Díky školení a mému tříletému působení u sboru vám již dokážu odpovědět.
Profesionálních hasičských jednotek není zase tak mnoho a nemají ani takové
prostředky, aby to všechno zvládaly sami, a proto naše hlavní činnost je pomoc těmto
jednotkám. Dále se zaměřujeme na čerpání studní, v době velkého sucha jsme plnili
cisterny, pomáháme obci s přípravou a uskutečňováním různých akcí …
V loňském roce jsme měli pouze jeden výjezd. Naštěstí to ještě nebylo k požáru,
ale i tak jsme si pěkně „ mákli “ ! Při silném větru došlo u pana Botka ke stržení střechy
a namoknutí sena. Došlo k zahřívání a mohlo dojít i ke vznícení. Pomáhali jsme mu tedy
se sházením sena a s jeho odvezením. Při tom ještě někteří z nás opravovali poničené
střechy sousedů.
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I letos jsme již zasahovali ! Zřejmě kvůli nepozornosti a vsypání žhavého popela
došlo v Podkorytech ke vznícení kontejneru. Slyšeli jsme potom připomínky, že jsme to
měli nechat shořet, ale kdyby vítr náhodou přenesl jiskru a začal hořet některý dům, to
už by byla jiná ! Děkujeme tímto panu Bernatíkovi za jeho upozornění.
Soutěže
Jak jistě většina z vás ví, účastníme se také aktivně s naším družstvem soutěží
požárního sportu a námětových cvičení. V loňském roce byly naše výsledky dost
špatné. Námětová cvičení jsme sice splnili vždy, i když nám přitom praskaly hadice, o
příjezdech naší hasičskou „ kačenou “ ani nemluvě.
V soutěžích požárního sportu jsme stabilně zaujímali některé z posledních dvou
míst a nebo nesplnili vůbec. ( Musím se ale zastat všech účastníků, že to většinou nebyla
naše vina, nýbrž starých hadic a dalšího odcházejícího materiálu ) .
Rozhodli jsme se začít s tím konečně něco dělat, aby se hasiči z Nové Dědiny stali
opět těmi nejlepšími.
Možná částečně i proto došlo k obsazení funkcí výboru spíše mladšími členy
sboru. Přidali se k nám také kluci do 18 let a utvořili družstvo mladých hasičů.
V současné době už také můžeme počítat s lepší podporou od obce, která nám již
zakoupila některé z vybavení potřebného k doplnění. Opravili jsme si pořádně vozidlo,
hasičské stříkačky a zbytek ještě použitelného materiálu. Svařili jsme káď na cvičení,
začali jsme pravidelně trénovat a aktivně se podílíme taky na kulturním i pracovním
dění v naší obci.
A co říci na závěr ?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili loňských oslav našeho stého
výročí a už se těším na shledanou na akcích, které plánujeme na letošek.
AŤ SE NÁM VŠEM VYHÝBAJÍ POŽÁRY A JINÉ POHROMY !!!
Za SDH nový velitel Vavřík Jaroslav ml.

ZÁVĚREM
Všichni před sebou máme krásné letní měsíce - dny plné sluníčka. Děti si budou
užívat prázdniny. A tak Vám všem za redakci Obecního zpravodaje přeji, aby jste si ty
nejkrásnější měsíce v roce hezky užili a budu se těšit na Vaše další příspěvky.
„LD“

Odpovědná redaktorka :

Lenka Dědková
Nová Dědina 65

Telefon :
E-mail :
Další číslo vyjde :
Redakční uzávěrka :

605 135 604
dedkova@spszl.cz
v září 2003
20. srpna
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