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ÚVODEM
Milí spoluobčané,
máme tu měsíc březen. Měsíc, který nám snad po dlouhé a nekonečné zimě přinese
první známky jara. Kromě jara Vám březen přináší do Vašich domovů nové, již druhé číslo
Obecního zpravodaje. Děkujeme všem za kladný ohlas 1. čísla a věřte, že jsme tomu moc rádi.
Společně se zpravodajem putují do Vašich domácností novinky z naší vesnice - tak se na
chvíli zastavte, uvařte si kávu nebo čaj a začtěte se do jeho řádků.

KULTURNĚ – HISTORICKÝ KALENDÁŘ
Opět některá významná data, která stojí za připomenutí.
1. 1. 1888

se narodil český novinář, kabaretiér a spisovatel Eduard Bass ( vlastním jménem
Eduard Schmidt ).

3. 1. 1924

zemřel jeden z nejvýznamnějších a nejtalentovanějších básníků generace, která
vstoupila do literatury na počátku 20. let minulého století Jiří Wolker.

1. 1. 1334

udělil král Jan Lucemburský svému prvorozenému synovi Karlovi titul
„ Markraběte Moravského “.

1. 1. 1866

byl po mnohaletých rekonstrukcích do provozu uveden staroměstský orloj.
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3. 2. 1468

zemřel Johannes Gutenberg, německý vynálezce knihtisku.

4. 2. 1820

se narodila česká spisovatelka a zakladatelka novodobé prózy Božena Němcová.

4. 2. 1628

byl Jan Ámos Komenský donucen odejít i se svou rodinou do polského Lešna.

4. 2. 1719

vyšly v Praze první české periodické noviny „ Pražské poštovní noviny “.

31. 3. 1727

zemřel anglický fyzik, matematik a astronom Isaac Newton.

březen 1411

byl Jan Hus na příkaz papežské kurie prohlášen za odpadlíka
( vyhlášena nad ním klatba ). Václav IV. stál na straně Husově a celého českého
reformního hnutí ( až do roku 1412 ).

2. 3. 1458

byl zvolen všemi přítomnými hlasy českých pánů českým králem Jiří z Poděbrad
( 1458 – 1471 ). Byla to první skutečná volba českého panovníka bez ohledu na
dynastický původ.

PRANOSTIKY
1)

Leden jasný, roček krásný.

2)

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

3)

Únor bílý, pole sílí.

4)

Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.

5)

Březen – za kamna vlezem.

6)

Nezapomeň nikdy na to, březnový prach, že je zlato.

STATISTIKA ( OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM )
Řada z Vás určitě ani neví, kolik má naše obec obyvatel. Proto jsme pro Vás
připravili malou rekapitulaci roku 2002.
Počet obyvatel k 1. 1. 2002

411

Počet narozených
( Radim Přikryl, Dominik Malenovský, Barbora Stejskalová )
Počet úmrtí
( Marie Polášková, Antonín Melichárek, Lubomír Polišenský )

3
3

Počet přistěhovaných obyvatel

5

Počet odstěhovaných obyvatel

4

Počet obyvatel k 31. 12. 2002
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412

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2002
Příjmy obce
- daňové příjmy :
2.228.695,10 Kč
- investiční dotace :
200.000,00 Kč
- příjmy za poskytování služeb :
210.505,10 Kč
( např. pronájem nemovitostí )
-----------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM
2.639.200,20 Kč

Výdaje obce
Celkové výdaje obce činily :
Z toho :
- doinvestování komunikace do Podkoryt
- provoz mateřské školy a příspěvek obcím na neinvestiční
náklady žáků z naší obce
- kultura, tělovýchova, zájmová činnost a rekreace
- sběr a svoz komunálního odpadu včetně svozu
nebezpečných odpadů
- požární ochrana
- činnost regionální a místní správy ( platy zaměstnanců,
odměny zastupitelům, provoz obecního úřadu, výdaje
na investiční akce – výměna oken v MŠ a na OÚ )
- veřejné osvětlení
- oprava střechy prodejny
- zaměření hřbitova a výkup pozemků
- dopravní obslužnost obce
- drobné opravy a udržování ( např. oprava kanalizace
v Podkorytech )

2.495.268,25 Kč
537.437,50 Kč
223.240,80 Kč
46.256,70 Kč
201.898,90 Kč
23.223,00 Kč
728.866,80 Kč

48.609,00 Kč
100.000,00 Kč
66.518,00 Kč
79.227,00 Kč
79.899,00 Kč

Toto byl výčet těch největších výdajových položek obce za rok 2002.
Stav hotovosti na účtu obce k 31.12.2002 činil 1.242.298,40 Kč.

VYÚČTOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA ROK 2002
A VÝŠE POPLATKU NA ROK 2003
Za netříděný odpad – tj. popelnice a kontejnery zaplatila obec v roce 2002 celkem
139.256,90 Kč. Na jednoho obyvatele ( včetně 19 chalupářů ) připadá částka 320,00 Kč.
Za sběr a svoz tříděného odpadu ( plastů ) zaplatila obec částku 28.832,00 Kč. Za zpětný
odběr tříděného odpadu na základě smlouvy s firmou EKO-KOM obdržela obec 7.740,40 Kč.
Rozdíl činí 21.071,60 Kč. Podíl občanů na nákladech je tedy 50,00 Kč.
Celkem činily náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na jednoho obyvatele naší
obce 370,00 Kč.
Tato výše poplatku byla schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva
30. ledna 2003 a platí tedy pro rok 2003.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Veškeré místní poplatky tj. za komunální odpad, odpadní vody a poplatek ze psů musí
být uhrazeny nejpozději do 31.3.2003. Ten, kdo požaduje úhradu složenkou, musí tuto
vyzvednout na Obecním úřadě.

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
Upozorňujeme občany, že oprávnění k legalizaci a vidimaci ( tj. ověřování shody opisů
nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu ) má :
paní Zdeňka Bednaříková
paní Marie Musilová

NÁJEM HROBOVÝCH MÍST
V průběhu 2/4 tohoto roku budou uzavírány smlouvy o nájmu hrobových míst. Tuto
smlouvu musí uzavřít ten, na koho bude tato smlouva vystavena. Poplatek za nájem hrobového
místa se nemění. Termín sepisování těchto smluv bude včas oznámen rozhlasem.
Upozorňujeme občany, že veškeré stavební úpravy týkající se hrobového místa, musí být
dle Řádu pohřebiště nahlášeny, a to buď správci hřbitova panu Jaroslavu Vavříkovi nebo na
Obecní úřad.

KLUB DÁRCŮ KRVE KROMĚŘÍŽSKA
nám oznámil, že pan Pavel Šenovský je dlouholetý, mnohonásobný dárce krve, který
11.2.2003 daroval krev po šedesáté. Za dobu svého dárcovství obětoval téměř 30 litrů zdravé
krve pro potřeby našeho zdravotnictví, pro záchranu životů svých spoluobčanů a
spolupracovníků.
Obecní úřad mu tímto veřejně děkuje za jeho příkladný čin.
( Marie Musilová )

Z HISTORIE OBCE
V minulém čísle jsme si připomněli okolnosti, které se děly při vzniku naší obce.
Datum 5. 4. 1656 si dobře zapamatujte, neboť za tři roky budeme slavit 350 let ode dne svého
založení. Nyní se opět vraťme k našim předkům.
Jan Rottal, majitel panstaví Napajedel, Kvasic a Holešova, založil kromě Nové
Dědiny i další vesnice ( např. Žlutavu ). Původní osadníci pocházeli z Prlova, Zděchova,
Bratřejova, Jasenné, Hovězí a dalších valašských vesnic.
V roce 1656 nebylo na Nové Vsi vystavěno hned všech 25 podsedků. Ty byly
vystavěny postupně až do roku 1670. Ke každému podsedku dala vrchnost určitou výměru lesa,
kterou si osadníci museli vyklučit a zúrodnit. Ještě v roce 1670 při všech podsedcích nebyl les
řádně vyklučen. Mnozí les jen vyrubali, půdu skopali motykou a do toho seli. Takže mezi
obilím rostlo všude trní a lesní proutí. Až roku 1750 byla půda při všech usedlostech řádně
obdělána. Každý podsedek choval pár volů a robotoval jimi 50 dní ročně, mimo to 100 dní ročně
jednou osobou pěšky.
Naši předkové se většinou živili zemědělstvím. Pěstovali hlavně obiloviny,
pícniny, ale také len a konopí, aby měli dostatek surovin na své ošacení. Z dobytka chovali skot,
vepře, kozy a ovce.
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Mimo zemědělství se živili i řemeslem, hlavně tkalcovstvím. V roce 1740 bylo na Nové
Vsi 26 tkalců – mistrů, kteří byli začleněni do cechu ve Kvasicích. Rovněž obuvníci a krejčí byli
členy kvasického cechu obuvnického a krejčovského, které se připomínají od roku 1747. Roku
1880 bylo na Nové Vsi 19 živnostníků, a to sedm tkalců, čtyři krejčí, šest obuvníků a dva kováři.
Ještě v minulém století bylo nářečí typicky valašské, rovněž kroj, nyní již zaniklý, byl původu
valašského.
Název Nová Ves nesla nově založená osada až do roku 1907. Tenkrát zemské
místodržitelství nesprávně rozhodlo o přejmenování na Novou Dědinu. K přejmenování došlo
na základě toho, že lidé v obci takto svou osadu nazývali.

Pokačování přístě.
Pramen :

Zápisy p. Zdeňka Kubíčka

KULTURA
VÁNOČNÍ VÝSTAVKA
V době od 9. do 17. prosince 2002 probíhala v prostorách Mateřské školy
výstavka s vánoční tématikou. Mohli jste zde vidět všechno co patří neodmyslitelně k vánocům
jako například : betlém, různé dekorativní textílie, perníčky, stromeček, atd.
Vystavované předměty zapůjčili místní občané - především rodiče dětí, kterým
touto cestou děkujeme.
I přesto, že návštěvníků nebylo mnoho, těm kteří přišli, se výstavka moc líbila.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 22. prosince 2002 proběhlo na Obecním úřadě „ Vítání občánků “. Do života
byl přivítán náš nový spoluobčánek Dominik Malenovský, který se narodil 11. září 2002.

POZVÁNKA
Sice máme teprve měsíc březen, ale čas běží jako voda v řece, proto si dovolujeme
už teď pozvat všechny maminky a babičky na Oslavu svátku matek, která se bude konat dne
10. května 2003 v prostorách místní sokolovny. Doba zahájení této besídky Vám bude včas
oznámena.
Upozorňujeme, že tradiční beseda s důchodci, která byla vždy spojena s výše
zmíněnou Oslavou svátku matek, se bude konat samostatně, a to na podzim tohoto roku.
( Jarmila Bochezová )

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN
Staňková Danuše
Polišenská Anežka
Švecová Marie
Vavříková Anna

70 let
80 let
96 let
50 let

ÚNOR
Trvajová Jindřiška
Kuchař František

V Š E CH N O N E J L E P Š Í ! ! !
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50 let
60 let

SPORT
Dne 11. ledna 2003 proběhl na kuželně areálu Myslivny v Kroměříži IV. ročník
Novoročního turnaje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů, což je úctyhodný počet,
vezmeme-li v potaz, jak „ velká “ obec jsme. Všichni podali výborné výkony, obzvláště Lenka
Dědková a Michal Šenovský.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dědková Lenka
Ančinec Roman
Kovařík Martin
Ančincová Martina
Ančincová Renata
Šenovský Michal
Kovaříková Marcela
Ančincová Zuzana

384
362
352
322
304
280
277
270

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jurášek Roman
Čevorová Marie
Klimek Jaroslav
Balcárek Jan
Dohnálek Martin
Kovaříková Jitka
Jurášková Erika
Chmelařová Eva

268
266
246
244
230
176
175
166

*)

Turnaje se dále zúčastnil pan Jiří Gazdoš, který nemohl být klasifikován,
neboť odházel pouze 60 hodů ( na místo 90 ) s výsledkem 189.

Také bych chtěl upozornit naše spoluobčany, že někteří z nás se kuželkám věnují
závodně a tím reprezentují naši obec. Jsou to : Martina Ančincová (za KK Kroměříž), Zuzana
Ančincová (za KK Kroměříž), Martin Kovařík (za KK Kroměříž), Roman Ančinec ( za TJ Slavia
Kroměříž – B ) a Lenka Dědková ( za KK Jiskra Otrokovice – B ).
A na závěr zvu všechny občany Nové Dědiny na
V. ročník Memoriálu Petra Dědka, který se bude konat v červnu tohoto roku.
Kuželkám zdar !!!

( Roman Ančinec )

Na konci minulého roku se v místní sokolovně uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním
tenise. Celkem se sešlo 14 příznivců tohoto sportu, mezi nimiž byly i 4 dívky.
Po namáhavém boji a s vypětím všech sil se na prvním místě umístil Martin Kovařík,
který tak obhájil své předloňské vítězství. Na druhém místě stanul Michal Šenovský a třetí
skončila Martina Ančincová.
Všem blahopřejeme a přejeme mnoho dalších vítězných sportovních klání. Za sportovní
komisi ND doufám, že i další, nejen sportovní akce, budou oceněny hojnou účastní malých i
velkých soupeřů, ale i těch, kteří se rádi baví a přijdou podpořit své favority.
( Kamil Kubíček )

V minulém vydání jsme apelovali na naše spoluobčany, že místní sokolovna zeje
prázdnotou. V současné době je situace zcela jiná a my jsme tomu jen rádi. Proto pro informaci
uvádíme rozvrh tělocvičny.
STŘEDA :
17.00 h – 18.30 h
:
stolní tenis
18.30 h – 19.30 h
:
fotbal
19.30 h – 20.30 h
:
aerobic
PÁTEK :

JEN

17.00 h – 18.30 h
18.30 h – 19.30 h
19.30 h – 20.30 h

TAK DÁL !!!
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:
:
:

stolní tenis
nohejbal
aerobic

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI

VĚŘTE – NEVĚŘTE !!!
Je zbytečné se ptát, zda dojíždíte do zaměstnání. Aniž bychom prováděli náročný
průzkum, lze konstatovat, že problém dojíždění se týká značné části ekonomicky činné
populace. Všichni tito lidé dojíždějí do práce za svoje peníze – nikdo jim nic nedá.
Ale věřte – nevěřte existují vyjímky. Tou vyjímkou je Krajský úřad Zlínského kraje, který
platí všem svým dojíždějícím zaměstnancům. Má ovšem dvě pravidla. Tím prvním je, že
zaměstnanec musí dojíždět z míst mimo dosah Městské hromadné dopravy. A druhé pravidlo
spočívá v tom, že úřad platí za každou jízdu všechno, co převyšuje částku 10,- Kč.
Krajský úřad tuto skutečnost zdůvodnil tím, že na krajském úřadě by měli pracovat
úředníci z celého kraje ( tzn. i z okresů KM, UH a VS ). No a těmto úředníkům připadalo
dojíždění tak daleko moc drahé a tudíž nevýhodné. Proč by jim tedy Krajský úřad Zlínského
kraje nevyšel vstříc !
Co říci na závěr ? Myslím, že jakýkoliv komentář je zbytečný. Nezbývá nám nic jiného
než si povzdechnout nad tím, že to zaplatíme zase my z našich daní.

Příspěvek :
Zdroj :

Milan Kovařík st.
MF DNES

ZÁVĚREM
V závěru dalšího čísla obecního zpravodaje děkujeme všem za jejich příspěvky a
věříme, že ty další se k nám jenom pohrnou.

Odpovědná redaktorka : Lenka Dědková
Nová Dědina 65
Telefon :
E-mail :

605 135 604
dedkova@spszl.cz

Další číslo vyjde :
Redakční uzávěrka :

v červnu 2003
20. května 2003
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