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ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku a s ním i nejkrásnější svátky v roce – vánoce.
Nastává doba klidu, míru a pohody; ale také doba bilancování. Mnozí z nás si položí
otázku : „ Co dobrého a co zlého mi tento rok přinesl? “ A jak se tak blíží poslední
den v roce, mnoho lidí si přeje, aby ten příští rok byl lepší než ten, který právě končí.
Proto si lidé dávají různá předsevzetí. A takové předsevzetí jsme si dali do budoucna
i my. Ptáte se jaké ?
Právě ho držíte ve svých rukou. Je to první číslo Obecního zpravodaje, kterým
chceme navázat na jeho předchozí vydávání v minulosti. Tehdy byl starostou obce
pan Petr Dědek a zpravodaj vycházel jako občasník. Pro krátkou vzpomínku jsme
vybrali část úvodníku tehdejšího prvního čísla, kterou bychom chtěli citovat.
„ Zároveň bych chtěl vyzvat ke spolupráci všechny, co cítí potřebu něco svým
spoluobčanům sdělit, aby neváhali, sedli si ke stolu a napsali to. Rádi zveřejníme
zprávy o chystaných akcích či názory na věc, zprávy o činnosti spolků i jednotlivců.
Doufám, že se občasník udrží při životě a bude nám všem ku prospěchu. “
Petr Dědek – Zpravodaj obce Nová Dědina, číslo 1, rok 1994
Výše uvedenou citaci berte, prosím, jako výzvu. Budeme se těšit na Vaše
příspěvky.
Zpravodaj bude vycházet čtvrtletně vždy na začátku měsíce a bude bezplatně
distribuován do novodědinských domácností. Věříme a doufáme, že naše
předsevzetí dodržíme a vydávání Obecního zpravodaje se v Nové Dědině stane
opět tradicí.
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KULTURNĚ – HISTORICKÝ KALENDÁŘ
V této rubrice Vám chceme připomenout některá významná data, které není
na škodu oživit si ve své paměti. Tentokrát to jsou významné dny v měsíci prosinci.
2. 12. 1805

-

bitva u Slavkova ( Napolenovo vojsko porazilo spojenou ruskorakouskou armádu. Vítězstvím u Slavkova donutil Napoleon I.
Bonaparte Rakousko k podpisu bratislavského míru. )

7. 12. 1741

-

byl vyhlášen bavorský kurfiřt Karel Albrecht za českého krále
Karla III.

8. 12. 1890

-

se narodil český houslista, skladatel a pedagog Bohuslav
Martinů.

10. 12. 1989 -

abdikoval Gustav Husák na funkci prezidenta republiky.

11. 12. 1900 -

se narodila česká filmová režisérka a scénáristka Hermína
Týrlová.

1416

-

v prosinci tohoto roku vydal Kostnický koncil rozhodnutí proti
pražské univerzitě, kterým byla její činnost zastavena na
neurčito pro sympatie k Husovu učení. Univerzita se však
tomuto rozhodnutí nepodřídila.

14. 12. 1546 -

se narodil vynikající dánský astronom obestřený mnoha
legendami a často omylem psaný s „ predikátem “ de - Tycho
Brahe.

17. 12. 1887 -

se narodil český malíř, kreslíř, ilustrátor a spisovatel Josef Lada.

21. 12. 1765 -

zemřel český kněz, učenec a vynálezce Prokop Diviš.

27. 12. 1566 -

se narodil lékař, filosof a politik slovenského původu Jan
Jesenius.

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

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy báti.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
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JAK DOPADLY VOLBY
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhly po celé naší republice komunální
volby do zastupitelstev obcí. Pojďme si tedy připomenout, jak to dopadlo u nás.
Komunistická strana Čech a Moravy
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jméno
Bednaříková Zdeňka
Vavřík Petr
Bochezová Jarmila
Kouřilová Jarmila
Vavřík Jaroslav
Kobliha Petr
Stuchlík Václav
Drahotín Marčík
Vašina Josef
Celkem hlasů :

Hlasů

152
107
148
43
47
78
155
145
46

921

Sdružení nezávislých kandidátů
- Nová Dědina
Číslo
Jméno
Hlasů
1
Musilová Marie
206
2
Ančinec Roman
100
3
Kubíček Kamil
151
4
Dědková Lenka
157
5
Chmelařová Eva
98
6
Polášek Roman
186
7
Gabrhelíková Marcela
73
8
Petříček Jaroslav
112
9
Gazdoš Jiří
207
Celkem hlasů :
1290

Vítězem voleb v poměru 5 mandátů oproti 4 se stalo Sdružení nezávislých
kandidátů – Nová Dědina.

Celkové referendum pro zajímavost :
Počet
Pořadí
Jméno
Kandidátní listina
hlasů
207 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
Jiří Gazdoš
1
Musilová
Marie
206 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
2
Polášek Roman
186 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
3
Dědková Lenka
157 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
4
Stuchlík Václav
155 Komunistická strana Čech a Moravy
5
Bednaříková Zdeňka
152 Komunistická strana Čech a Moravy
6
Kubíček Kamil
151 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
7
Bochezová Jarmila
148 Komunistická strana Čech a Moravy
8
Marčík Drahotín
145 Komunistická strana Čech a Moravy
9
Petříček Jaroslav
112 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
10
Vavřík Petr
107 Komunistická strana Čech a Moravy
11
Ančinec Roman
100 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
12
Chmelařová
Eva
98 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
13
Kobliha Petr
78 Komunistická strana Čech a Moravy
14
Gabrhelíková Marcela
73 Sdružení nezávislých kandidátů Nová Dědina
15
Vavřík Jaroslav
47 Komunistická strana Čech a Moravy
16
Vašina Josef
46 Komunistická strana Čech a Moravy
17
Kouřilová Jarmila
43 Komunistická strana Čech a Moravy
18
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NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE
PŘÍJMENÍ A JMÉNO

FUNKCE

Musilová Marie
Polášek Roman

starostka
místostarosta

Ančinec Roman
Bednaříková Zdeňka
Bochezová Jarmila
Gazdoš Jiří
Kubíček Kamil
Marčík Drahotín
Stuchlík Václav

předseda stavební komise
předseda finanční komise
předseda kulturní komise
předseda kontrolní komise
předseda sportovní komise
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

Popřejme tedy novému zastupitelstvu obce hodně úspěchů a zdaru při jejich práci !

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Odpady a druhotné suroviny
Průměrný Čech vyprodukuje ročně asi 300 kg domovního odpadu. Je snazší a také
lacinější omezovat množství vznikajícího odpadu než pak vzniklý odpad využívat a
zneškodňovat. A proto první a nejdůležitější zásadou je snažit se nevytvářet zbytečný odpad.
Uvědomme si, proč si určitý výrobek kupujeme – skutečně ho potřebujeme, nebo nás jenom
zlákala reklama ? Spíše než reklamou se řiďme seriózním testem a vlastním rozumem. Bude
nás to stát méně sil než nekonečná reklamace a pocit hlupáka, který
( opět ) naletěl.
Vyloučit vznik odpadu se samozřejmě nepodaří nikdy, ale je možné jeho množství
významně zmenšit. Značnou část odpadu je navíc možno využít jako druhotný zdroj surovin.
Aby však bylo možné suroviny využívat, nesmí dojít k jejich znečištění smícháním odpadu.
Proto si pamatujme druhou základní zásadu : třídit odpad.
V první řadě zvážíme, které obaly a který odpad můžeme dále použít. Různé sáčky,
igelitky atd. používáme opakovaně. Použít se dají i různé kelímky, a to buď na šroubky,
hřebíky apod. nebo na sazenice květin a zeleniny.
Papír se vykupuje ve sběrnách nebo sbírá do kontejnerů. Je dobré předem si zjistit,
jaké druhy tříděného papíru vaše sběrna vykupuje. Do sběru nepatří : papír mastný,
znečištěný potravinami a lepidly, papír povoskovaný, pergamenový, omyvatelný a tvrzený,
dehtovaný a asfaltovaný či s plastovou fólií.
Sklo se nejčastěji sbírá do kontejnerů – zvlášť barevné a bílé. Do sběru by se ale
neměly dostat zbytky uzávěrů lahví a také zrcadla.
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Nejčastějším železným odpadem jsou plechovky od konzerv. Před odevzdáním bychom
je měli zbavit zbytků potravin. Dalším železným odpadem z domácností jsou např. staré
pračky, vařiče, sporáky apod. Neželezné kovy a jejich slitiny vykupuje mnoho výkupen
barevných kovů.
Textil vykupují jen některé výkupny, ojediněle se sbírá do kontejnerů. Vykupovaný
textil musí být suchý a čistý, zipy a knoflíky je nutno odstranit.
Nebezpečný odpad často odebírají Technické služby. Patří sem zbytky barev, lepidel a
ředitel, vyjetý olej, zářivky, televizory a mrazničky. Lze odevzdat i staré akumulátory a
baterie. Staré a nepotřebné léky lze odevzdat v lékárně.
Teprve to, co nebylo ve výše uvedeném výčtu zmíněno, je vhodné vyhodit do popelnice.
Věříme, že se nad výše uvedeným článkem nejen zamyslíte, ale také doufáme, že si
z něho vezmete příklad !
A jak je to s odpadem v naší obci – krátké připomenutí :
-

papír ( sběrna je na Obecním úřadě )
železný odpad ( kontejner za Obecním úřadem )
sklo ( kontejnery rozmístěné v obci )
pet lahve ( kontejnery rozmístěné v obci )
nebezpečný odpad ( sběr 2 x ročně )

CHRAŇME NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, CHRÁNÍME TÍM SAMI SEBE !

Z HISTORIE OBCE
V této rubrice bychom se chtěli pravidelně podívat do minulosti naší obce. Věříme, že
tyto výlety do minulosti potěší a zaujmou všechny bez rozdílu věku.
Vznik obce
První stopy osídlení katastru pocházejí ze starší doby kamenné, z období posledního
zalednění. V této době bylo v okolí obce situováno několik stanic lovců mamutů. Nálezy
odštěpků ze severských pazourků, ale i místních surovin, jsou toho přímým důkazem. Nálezy
těchto pazourků jsou hlavně v trati Kostelík, Horákovská a Horní Záhumenní. Tyto nálezy
jsou uloženy v Zemském muzeu v Brně a v muzeu v Olomouci.
Další stopy osídlení pocházejí až z 11. století. Důkazem jsou kostry, které byly
nalezeny v r. 1921 v opuštěném lomu na poli zvaném Kostelík. V blízkosti těchto koster byly
nalezeny také dva denáry. Jeden z doby vlády moravského knížete Oty Sličného ¨
( 1055 – 1087 ) a druhý z období vlády Oty II. Černého ( 1101 – 1125 ). Nalezené denáry
jsou důkazem o existenci osady, založené na knížecí půdě. Jméno osady není známo. Zanikla
pravděpodobně nějakým nepřátelským vpádem, nejspíše kumánských hord kolem roku 1250.
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Potom na opuštěném vsisku povstala nová osada, která se prvně připomíná roku 1365
při zboží kvasickém jako NOWAWES ( NOWAWILLA ). Z tohoto názvu
„ NOWA “ vyplývá, že tu již dříve stávala ves stará. Znovu se tato osada připomíná v roce
1437 jako NOWAWES. Bylo to v době, kdy držel kvasické panství pan Milota z Benešova.
Od roku 1548 byla tato osada vedena jako pustá.
Nynější Novou Dědinu založil hrabě Jan Rottal, majitel panství Napajedel, Kvasic a
Hološeova, listinou z 5.4.1656, kterou dal několika lidem v panském lese kvasickém „ aby se
tam vystavěli “. Tito lidé byli odbojní Valaši, kteří se za třicetileté války přidali ke
Švédskému vojsku a postavili se tak na odpor proti náboženskému a hospodářskému útlaků
Habsburků a katolické církve.
Pokačování přístě.
Pramen :

Zápisy p. Zdeňka Kubíčka

SPORT
„ Ve zdravém tělě, zdravý duch.“ Tímto rčením bychom chtěli apelovat na všechny
naše spoluobčany.
Místní sokolovna zeje prázdnotou a je to škoda. V minulosti tomu tak nebylo - nebylo
dne, kdy by se v místní tělocvičně něco nedělo. Proto jsme se rozhodli, že by se s tím mělo
něco udělat. A začne se hned !!!
1.

STOLNÍ TENIS :

zájemci o tento druh sportu si mohou přijít
zahrát každou středu a pátek od 18,00 hodin
do 20,00 hodin již od 11.12.2002 ( středa ).
S případnými dotazy se obracejte na vedoucího
pana Jiřího Ševčíka.

2.

AEROBIC :

zájemci především z řad děvčat a mladých žen
se mohou těšit na cvičení aerobicu již od nového
roku každou středu ( hodina bude upřesněna ).
Pro uskutečnění tohoto cvičení je nutné znát
počet zájemců o tento sport. Proto prosíme
případné zájemkyně, aby se nahlásili do konce
tohoto kalendářního roku u paní Lenky Dědkové.

3.

KUŽELKY :

Dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na
Novoroční turnaj v kuželkách, který se bude
konat začátkem ledna 2003 v Kroměříži. Přesný
termín bude teprve stanoven. S případnými
dotazy se obracejte na pana Romana Ančince.
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SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
V této rubrice bychom chtěli dát prostor Vám – občanům obce. Všem je tento prostor
uvolněn a mohou zde lákat, informovat, svěřit se svými názory nebo klást dotazy.
Jen se nebát a s chutí do toho !!!
Už se moc těšíme na Vaše příspěvky.

ZÁVĚREM
Jak už jsme se zmínili v úvodu, zanedlouho tu máme konec roku. Proto nám dovolte,
abychom Vám touto cestou popřáli

VESELÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU

2003

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, LÁSKY A ÚSPĚCHŮ

Odpovědná redaktorka :

Lenka Dědková
Nová Dědina 65

Telefon :
E-mail :

605 135 604
dedkova@spszl.cz

Další číslo vyjde :
Redakční uzávěrka :

v březnu 2003
14. února 2003
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