OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2011

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ říjen 2011
Plánované zasedání v září bylo přesunuto na říjen z toho důvodu, že jsme čekali na
vyhlášení výzvy k příjmu žádostí o dotace z programu rozvoje venkova. Proto v říjnu
proběhla dvě zasedání obecního zastupitelstva.
OZ schválilo na říjnovém zasedání podání žádosti o dotaci „Obnova MŠ v Nové
Dědině“ z Programu rozvoje venkova opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanského vybavení a služby a pod-opatření III.2.1.2. občanské vybavení a služby.
Dotace se týká celkové rekonstrukce budovy stávající Mateřské školy. K této žádosti
o dotaci musely být schváleny další náležitosti jako např. dotazník a podpisová akce
našich občanů, ve kterých byly vyjádřeny přání a návrhy všech zúčastněných.
OZ schválilo vypracování nového energetického auditu, projektové dokumentace
a vyhodnotilo dotazníkové šetření průzkumu názoru a potřeb obyvatel obce v rámci
tohoto projektu.
Dalším bodem k tomuto projektu bylo vypracování Strategického plánu obce Nová
Dědina na léta 2011-2018, který je velmi obsáhlým a důležitým dokumentem.
Strategický plán vypracoval Petr Krč, Mgr. Jarmila Bochezová a starosta obce.
Bylo dále odsouhlaseno vytvoření 1 pracovního místa na plný úvazek a to v případě
přiznání dotace.
Pro zpracování žádosti o podání dotace byl vybrán ing. Jaromír Smolík, zastupující
firmu EU Via, a.s.
OZ schválilo:
• příspěvek 5000,- Kč na zakoupení věcných darů do tomboly při příležitosti
oslavy 355. výročí založení obce Nová Dědina,
• finanční dar ve výši 500,- Kč pro OS Diakonie Broumov, jako příspěvek na
dopravu humanitární sbírky,
• finanční částku 1000,- Kč jako příspěvek na lampionový průvod,
• finanční částku na opravu místních komunikací ve výši 40320,- Kč,
• finanční částku 2000,-Kč na jako příspěvek na akci „Uzlování“ pořádanou
SDH Nová Dědina.
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2011 týkající se přesunu rozpočtových
prostředků aniž se změní celkový objem rozpočtu pro rok 2011. Podrobné znění je
uložena na OÚ v zápisu z jednání OZ.
OZ odsouhlasilo zakoupení a vysázení 14 ks ovocných stromků z důvodu vykácení
starých stromů na obecních pozemcích.
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Na tomto zasedání bylo také schváleno odkoupení pozemku p. č. 41/2, kde se
nachází pískovcový kříž, který je v majetku obce. V současné době probíhá jednání
o ceně tohoto pozemku.
OZ schválilo podání žádosti na dovybavení herních prvků MŠ prostřednictvím
nadace ČEZ. Tato žádost byla podána a zaregistrována. Vyhodnocení žádosti bude
v průběhu ledna – února 2012.
OZ vyčlenilo částku max. 75000 Kč na spolufinancování mikroprojektu "My k vám, Vy
k nám", který bude realizován v rámci 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční
příspěvek v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Tuto žádost podala
ing. Kubíčková. Hlavním cílem vytvořit se slovenským partnerem slovenskou obcí
Radostka spolupráci v oblasti sportu a kulturně-společenského života.

Zasedání OZ listopad 2011
Hlavním bodem listopadového zasedání byly návrhy k rozpočtu na rok 2012. Byla
projednávána výše příspěvku pro příspěvkovou organizaci obce MŠ, SDH Nová
Dědina a požadavek včelařského svazu Napajedla.
Výše navrhovaných příspěvků:
• Mateřská škola – 386 tis. Kč,
• Sbor dobrovolných hasičů – 80 tis.Kč,
• Včelařský svaz Napajedla – 2 tis.Kč.
Dalším bodem bylo projednání zprávy o finanční kontrole.

Zasedání OZ prosinec 2011
Na prosincovém zasedání OZ schválilo navržený rozpočet. Obec bude hospodařit
s plánovanými příjmy 3 636 000 Kč a výdaji 3 636 000 Kč. Rozpočet byl schválený
jako vyrovnaný.
V případě přiznání dotace na obnovu mateřské školy by byla použita finanční rezerva
na spolufinancování projektu obnovy MŠ.
Bylo schváleno vyčlenění finančního příspěvku ve výši cca 7 tis. Kč na ozvučení
představení živého Betlému.
OZ se zabývalo možností zpracování projektů pro dotační tituly pro rok 2012.
Diskutovalo se o vybudování chodníků a osvětlení na místním hřbitově
a restaurování dřevěného kříže (sukovitého).
Zástupce lesů ČR státní podnik informoval OZ o možnosti odkoupení lesní
komunikace ve směru Nová Dědina – Halenkovice. OZ bude tuto záležitost
projednávat po získání dalších informací pravděpodobně na lednovém zasedání.
Příspěvky: Roman Polášek
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Oznámení a informace
Provoz sběrného dvora
Do konce roku 2011 byl schválen provoz ve středu od 14 hod. do 17 hod. V sobotu
zůstal provoz nezměněn.
Od nového roku nebude v obci pracovník na veřejně prospěšné práce, proto OZ
bude uvažovat na příštím zasedání o další změně provozní doby.
Určitou pomocí by mohl být nově schválený zákon o veřejné službě, který začne
platit 1.1.2012, dle kterého by mohla obec využívat pracovníků, kteří jsou
registrovaní na Úřadu práce. Zatím nebyla tato novela zákona uvedena do praxe,
proto budeme nuceni vycházet ze stávající možností.
To znamená, že v současné době máme k dispozici pouze jednoho pracovníka, který
nemůže dohlížet na provoz sběrného dvora v takovém rozsahu.
Během dosavadního provozu sběrného dvora odevzdali občané již přes 50 ks
vyřazených televizních přijímačů.
Společnost EKO-KOM udělila obci Nová Dědina osvědčení o úspoře emisí, které
jsme dosáhli díky provozu systému tříděného sběru odpadu. Úspora, kterou obec
dosáhla, představuje 9,592 tun CO2, úspora energie 207 635 MJ.

Parkování v obci při nepříznivých klimatických podmínkách
Vážení občané,
nastává čas zimních měsíců a hrozících sněhových kalamit a náledí.
Chtěl bych apelovat na občany, aby byli ohleduplní ohledně parkování na místních
komunikacích a umožnili občanům z hůře dostupných lokalit v době těchto
nepříznivých podmínek parkování u obecního úřadu, Sokolovny atd. Obec Nová
Dědina nemá žádné další možnosti vyhradit veřejné parkoviště.
Obec má záměr vybudovat odstavnou plochu určenou pro nouzové parkování ve
středu obce na obecním pozemku p.č. 970/1 (před zahradou RD Kolouchových).
Majitelé sousedící nemovitosti s vybudováním takového plochy velmi důrazně
nesouhlasí. Proto probíhají jednání s majiteli sousedící nemovitosti a také se
stavebním úřadem Kvasice.
Obec nemůže začít s budováním odstavné plochy, aby se nedopustila protiprávního
jednání. Obec v současné době nemůže zahájit úpravy tohoto pozemku, na druhou
stranu nemá schválenou vyhlášku zakazující parkování na obecních pozemcích.

Vodné a stočné v roce 2012
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2012. Nová cena vodného včetně 14% DPH je 32,43 Kč za
metr krychlový, což představuje nárůst 3,94% oproti roku 2011.
Stočné je stanoveno obcí Nová Dědina, v jejímž majetku je kanalizace, v paušální
výši 50,- Kč za osobu a rok.
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Poděkování
Chtěl bych poděkovat našemu občanovi panu Jiřímu Kořínkovi za udělení zlaté
medaile za dovršení 40 bezplatných odběrů krve.
Dále bych chtěl poděkovat dobrovolnému spolku nohejbalistů, kteří se dobrovolně
zavázali k bezplatným odběrům krve a v této aktivitě už druhým rokem pokračují.

…pár slov na závěr
Vážení občané,
blíží se konec roku, a proto mi dovolte, abych
poděkoval všem občanům, kteří dobrovolně
pomohli při různých příležitostech pořádaných
Obecním úřadem.
Přeji vám všem do nového roku hodně zdraví, sil
a úspěchů.
Příspěvky: Roman Polášek

Kultura
Obec Nová Dědina slavila
V sobotu 8. října si obec Nová Dědina připomněla 355. výročí od svého novodobého
založení.
U příležitosti tohoto výročí byla uspořádána oslava s živou hudbou a vystoupením
skupiny historického šermu Berendal, která v kratších ukázkách předvedla boj
a zacházení s různými druhy historických zbraní, ale také dobové tance.
K příjemné atmosféře přispěl nejen srnčí guláš a občerstvení, ale také bohatá
tombola od místních občanů, podnikatelů i soukromých firem z okolí.
Po krátkém zahájení a připomínce vzniku obce Nová Dědina se rozběhla zábava,
které se v hojném počtu zúčastnily všechny věkové skupiny občanů.
Šermíři zaujali zejména nejmladší účastníky, starší ročníky uvítali vynikající srnčí
guláš i ochutnávku obecní slivovice a těšili se z výher bohaté tomboly, za kterou
všem dárcům děkujeme.
V rámci oslav byly vystaveny v místní knihovně kroniky obce i kroniky z místní školy
a dále dobové fotografie z obce a filmová ukázka ze soukromého archivu z roku
1959 - 1962.
Současně byly vystaveny ukázky dětských kreseb koní občansko prospěšné
společnosti "HYJÉ KONĚ" Zlínského kraje, jejíž členem je i naše obec.
Chtěl bych poděkovat manželům Jindřišce a Vlastimilovi Trvajovým a také panu
Vlachynskému za přípravu zvěřinového guláše.
Dále bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravou
a organizací oslav.
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Příspěvek: Jitka Polášková

Lampionový průvod
Dne 11.11.2011 se sešli děti
se
svými
rodinnými
příslušníky a „vyrazili“ na již
v pořadí druhý lampiónový
průvod.
Po
setmění
nesli
svá
„světélka“
napříč
celou
vesnicí, pozdravili děti, které
se nemohli kvůli řádící
epidemii neštovic zúčastnit
a svůj
pochod
zakončili
v místní Sokolovně, kde na
ně čekalo malé občerstvení.
Komu se ještě nechtělo
domů,
shlédl
promítání
kresleného filmu pro děti.
Příspěvek: Jitka Polášková

-5-

Vánoční koncert
Obec Nová Dědina uspořádala v předvánočním adventním čase vystoupení
Ženského pěveckého sboru z Otrokovic pod vedením pana Jaroslava Zimáka.
Koncert se uskutečnil třetí adventní neděli dne 11. prosince v místní sokolovně. Za
účasti více než 30 účinkujících jsme měli možnost poslechnout si pěkné melodie.
Všem se tento koncert velice líbil a navodil tu pravou vánoční atmosféru.

Příspěvek: Jarmila Bochezová

Zprávy z knihovny
V letošním roce proběhla v místní knihovně výstava historického nářadí, večerní
čtení pro děti a u příležitosti 355. výročí založení obce zde byly vystaveny kroniky
obce, dobové fotografie obce a výstava dětských prací HYJÉ KONĚ Zlínským
krajem.
Na podzim byl zprovozněn elektronický katalog knihovny, kde má každý občan
s připojením na Internet možnost prohlížet si katalog dostupných knih.
Na začátek roku 2012 je opět plánováno večerní čtení pro děti.
Příspěvek: Roman Polášek

Výroba dekorací ve školce
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce z mateřské školy za zorganizování dvou
výtvarných odpolední pro maminky a jejich děti.
Jedno odpoledně jsme vyráběli vánoční dekorace na okna a druhé jsme si s dětmi
vyrobily velmi hezké a efektní obrázky ze dřeva. Děti vyráběly s velkou radostí
dárečky pro babičky, ale také na výzdobu svých pokojíčků.
Za všechny maminky, které se s dětmi přidaly k výrobě dekorací děkuji a těším se na
další výtvarné odpoledne.
Příspěvek: Jitka Polášková
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Besídka ve školce
Z důvodu velkého počtu nemocných dětí se nemohla uskutečnit každoroční vánoční
besídka u vánočního stromu.
Děti, ale o své vystoupení nepřijdou. Besídka je přesunuta na 5.1.2012.
Příspěvek: Roman Polášek

Z historie Nové Dědiny
1353 – synové Beneše z Benešova Milota a Budiš drželi tvrz a městečko Kvasice,
Bělov, Újezdec, Novou Ves, Sulimov, Střížovice, Ohníždkovice a Kladruby
1365 – zmínka o obci Nowa Wes (Nowa Villa)
1468 – Matyáš Korvín při bitvě s Jiřím z Poděbrad dobil Kvasic a tehdy byla zničena i
osada Kladoruby (u Nové Dědina)
1507 – Arnošt Kužel ze Zeravic, majitel Kvasického panství uvádí, že osada Nová
Ves je pustá
1643 – Švédové spolu s Valachy přitáhli ke Kroměříži, za panování Jana Rottala
byly kvasické statky zpustošeny
1644 – 16. – 27. 1. – rozhodující bitva Valachů, ve které byli poraženi
1656 – Jan Rottal zakládá Novou Dědinu a obsahuje ji prvními patnácti valašskými
rodinami
1682 – je dán rozvrh daně z polí a komínů pro Novou Ves
1690 – obec žádá Julia Viléma z Rottalu o úpravu roboty a přidání Kopanin, Julius
Vilém z Rottalu dovoluje, aby mezi poddané z Nové Vsi byly rozděleny
panské louky Diviny za podmínky, že z nich budou platit daně.
1740 – na Nové Dědina bylo 26 mistrů tkalcovských, kteří patřili pod cech tkalcovský
ve Kvasicích
1761 – kvasický farář P.M.Moric posvětil v obci dřevěný kříž
1762 – farář P.M.Moric posvětil v lese na pomezí Nové Dědiny dřevěný kříž
1769 – hraběnka Marie Lamberková, roz. Rottalová vydává rezoluci o
novodědinských vinohradech.
Čerpáno z pramenů pana J. Brože.

Společenská kronika
Jubilanti: říjen – prosinec 2011
Říjen
Švecová Jiřina
Reznerová Věra Jana

92 let – nejstarší občanka N.D.
70 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Dopisy čtenářů
Pohled odjinud
Tentokrát jsem měl s výběrem tématu do tohoto čísla velké dilema. Událo se spousta
věcí jak v mém osobním, tak společenském životě mnoho důležitého, co mě bude
ještě dlouho provázet v mých myšlenkách. Začíná se zvedat vlna lidského odporu
vůči korupci ve státní správě, bylo tu i několik významných výročí, jako například 20
let od kupónové privatizace, dvacet let od úmrtí Gustava Husáka, nebo že
komunistům opět rostou preference. Jistě by se dalo o těchto událostech dlouze
povídat, ale zvolil jsem jinou, pro mnohé nevýznamnou událost.
Nevím, kolik z vás zná našeho současně nejlepšího šachistu, mladého člověka
Davida Navaru. Ve velmi významném zápase, kde by vyhrál spoustu peněz, nabídl
soupeři remízu, i když mohl dát třetím tahem mat. V průběhu partie totiž
zapochyboval, zda se nedotkl v průběhu partie jiné figury, než se kterou pak táhl, což
je proti pravidlům. Soupeř ani rozhodčí neprotestovali, hrálo se dál a prošlo 75 tahů.
Po těchto neuvěřitelných 75 tazích Navara úmyslně remizoval. Mimochodem ten
samý víkend remizovali se Skotskem na kvalifikaci o Euro po nafilmovaném pádu
Rezka čeští fotbalisté. Pro mě to značí jediné, mladá generace nám všem ukazuje,
že mají v sobě to co my nemáme, a jsme zkřivení bývalým režimem. Uspět za
každou cenu, klidně plivnout sousedovi na záda, když se nedívá, nebo ho udat.
Nemáme moc takových příkladů, na které bychom mohli být pyšní a při jejichž
vyprávění by se nám ježily chlupy na celém těle. Jsem tvrdošíjný optimista a věřím,
že i bez pomoci Blanických rytířů tato nastupující generace bude daleko víc ctít
morálku a to i bez jakýchkoliv vyhrožování. Morálka se totiž vynutit nedá, ta musí být
pod kůží a proudit tam, jako krev. Stále dokola. Třeba i s troškou slivovice. A Blaničtí
rytíři? Ať se klidně za 20 let dojedou podívat, jak dějiny smetly všechny, kterým byly
víc výsledky jak prostředky kterými je dosáhli. Zatím jsou mi sympatické jen ty šachy.

Výzva
V ještě celkem nedávné době jsem začal psát své postřehy a názory ve Vašem
Zpravodaji hlavně proto, abych vyprovokoval ostatní k vyjádření svých názorů,
pocitů, a třeba i vyjádření nespokojenosti a s kýmkoli a s čímkoli na stránkách
Zpravodaje. Bohužel se spontánně toto nestalo. Proto bych chtěl otevřeně všechny
vyzvat, aby se nebáli zveřejnit to, co mají na srdci. Nejsem žádný žurnalista ani
spisovatel, ale každému jsem kdykoli ochoten pomoci s článkem, který by chtěl
napsat. Dáme Vašemu názoru formu i smysl. Ne každý je schopen napsat dobrý
článek, jen si myslí, že by to dobře nenapsal. Jsem proto ochoten komukoliv pomoci.
Myslím, že je mezi Vámi spousta témat, o kterých by měli ostatní vědět. A věřte,
nejsou nicotná témata, jsou jen nicotní lidé.
Příspěvky: Petr Redl
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