OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2013

Úvod
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám třetí číslo Obecního zpravodaje v letošním
roce. Léto a prázdniny jsou nenávratně minulostí, dětem začaly povinnosti ve škole
a s podzimem přichází spousta práce na polích a zahradách. Prodlužují se také
večery, tak se snad najde chvíle času, abyste se začetli do dalšího vydání Obecního
zpravodaje.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ červenec 2013
Hlavním bodem červencového zasedání byla příprava výběrového řízení na akci
„Obnova hřbitova a sakrálních památek“, a s tím spojené předepsané náležitosti,
jako je schválení zadávací dokumentace, návrh smlouvy o dílo a pověření starosty
obce k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k provedení díla. OZ také schválilo,
že technický dozor pro tuto stavbu provede ing. Ota Škrabal. Součástí realizace
tohoto díla jsou i parkové úpravy, a proto bylo rozhodnuto, že se před hřbitovem
odstraní nevyhovující dřeviny, a to dva kusy pajasanů žláznatých.
Vlastní výběrové řízení proběhlo 2. srpna a hodnotící komise vybírala ze čtyř
uchazečů, kteří podali nabídky. Hodnotící komise vybrala nejvhodnější nabídku
s nejnižší cenou a to firmu Zemstav Morava, s.r.o., která nabídla cenu 3.495.605,-Kč,
včetně DPH. Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu by měla v tomto
případě činit 2.342.055,-Kč, zbylou částku uhradí obec.
Dalším bodem jednání byl návrh na celkovou opravu sklepa sokolovny. Původně
zastupitelstvo uvažovalo pouze o výměně vstupních dveří, ale po zvážení situace ve
sklepě, přistoupilo k celkové opravě. Osloveny byly dvě firmy k podání nabídky. Dle
cenových nabídek OZ vybralo k realizaci stavebních prací nabídku firmy Petr Vavřík,
k realizaci oprav sociálního zařízení nabídku firmy Vavřin Bocheza. Oprava spočívala
ve výměně oken, opravy sociálního zařízení, včetně výměny rozvodů kanalizace,
vody, elektroinstalace, dlažby a obkladů. Částečně byly odstraněny nevyhovující
omítky, které byly nahrazeny sanační omítkou kvůli vlhkosti sklepa. Po projednání
OZ rozhodlo o zhotovení nového nábytku do sklepa, a to pro jeho celkové
opotřebení.
K opravě sklepa sokolovny je potřeba dodat, že je to jediná místnost, kde se konají
různé akce pořádané jak obecním úřadem, tak občanskými sdruženími
a v neposlední řadě je využívána i našimi spoluobčany pro rodinné oslavy. A protože
se do sklepa již několik let neinvestovalo, jsme přesvědčeni, že touto opravou
získáme důstojné zázemí pro konání společenských akcí.
OZ projednalo a schválilo další body zasedání:
•
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi naší obcí a JMP Net, s. r. o. ke
zřízení plynovodní přípojky, která je uložena v obecním pozemku p. č. 970/1, pro
potřeby majitele přilehlé nemovitosti.
•
Rozpočtové opatření (úpravy rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu)
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•
Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce. Jedná se
o smlouvu, kdy se změnily podmínky ve výkonu veřejné služby. Veřejná služba již
není povinná, ale vykonává se na základě dobrovolnosti, což tato smlouva upravuje.
•
Realizaci nových webových stránek obce firmou Galileo Corporation, s. r. o.
Nové webové stránky jsou ve výrobě a předpokládáme, že budou do konce listopadu
hotové.
•
Opravu místních komunikací v předpokládané ceně max. 40.000 korun.
Realizace zatím nezačala kvůli nepříznivému počasí, a proto se bude možná
provádět až na jaře příštího roku.
•
Opravu havarijního stavu kanalizace v Nové ulici. Jednalo se o propadnutou
část vjezdu soukromého majitele, kde vede obecní kanalizace. Výkopové práce
prováděli zaměstnanci obce, opravu kanalizace provedla fa Vavřin Bocheza
a pokládku dlažby fa Petr Vavřík.
•
Podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava krajinných prvků obce Nová
Dědina“ z Operačního programu životní prostředí. Žádost jsme nakonec nepodali,
protože pro daný účel byla tato dotace nevhodná. Cílem měla být úprava
a zpřístupnění části úvozu (vývozové cesty) směrem od Kostelíku na Vinohrady.
•
Finanční příspěvek pro SDH Nová Dědina na pořádání soutěže v požárním
sportu – Podhostýnská liga.
•
Schválení záměru výpůjčky pozemku p.č. 853/27 v KÚ Nová Dědina. Na
pozemku se nachází hasičské hřiště a důvodem je možnost podání žádosti o dotaci z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, k výstavbě hřiště a zázemí pro SDH
Nová Dědina. V případě, že žádost podá občanské sdružení (SDH), je možné získat
až stoprocentní dotaci, kdyby žádost podávala obec, může dostat max. padesát
procent.
•
Přijetí darů pro MŠ od firem: Vyoralová Božena ve výši 1.000,-Kč
a Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. ve výši 3.000,-Kč.
•
Přijetí daru pro Obec Nová Dědina od firmy Elektra Nová Dědina s.r.o.
(p. Václav Stuchlík), ve výši 15.000,- Kč. OZ rozhodne, jak bude tato částka využita.

Zasedání OZ září 2013
OZ schválilo smlouvu o poskytování servisních služeb se společností
Geosense s.r.o. na provozování mapového portálu. Mapový portál je výkonná
webová aplikace pro zobrazování mapových podkladů, územních plánů,
inženýrských sítí, pasportů, bodů zájmu atd. Pomocí tohoto portálu lze dále on-line
přistupovat k údajům z Katastru nemovitostí, zjišťovat informace o vlastnících,
budovách a jednotkách a to včetně sestavování specifických dotazů. Mapový portál
je vytvořen specificky pro danou obec. Portál bude přístupný pro všechny občany,
ale až na nových webových stránkách obce a bude postupně doplňován o další
informace. Tento portál bude přístupný z každého počítače a počet přístupů
a uživatelů nebude omezen.
•
OZ schválilo přijetí daru pro MŠ Nová Dědina od Teplárny Otrokovice a.s. ve
výši 4.000,- Kč.
•
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4 (úpravy dle schváleného rozpočtu).
•
OZ schválilo smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 853/27 KÚ Nová Dědina pro
SDH Nová Dědina. Jednání o výpůjčce proběhlo na červencovém zasedání.
•
OZ schválilo smlouvu o udělení souhlasu s provedením stavby „Oprava
vodovodního přivaděče Nová Dědina – úsek v zastavěném území obce“ se
společností Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. Jedná se o nové výtlačné potrubí
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v celé části obce, které by mělo být provedeno bezvýkopovou technologií, mimo
nezbytně nutných servisních šachet.
•
OZ schválilo opravu části topné soustavy ve skladových prostorách sběrného
dvoru. V zimních měsících bude tento prostor využívat pracovník obce.
•
OZ schválilo zakoupení nového plynového kotle pro vytápění MŠ, protože
stávající kotel praskl a je již neopravitelný.
•
OZ schválilo zakoupení licence účetního programu KEO-W od společnosti
ALIS spol. s r.o., Česká Lípa. Nyní užívaný program je už zastaralý a nevyhovující
současným požadavkům legislativy.
Diskuze:
Na tomto zasedání proběhla diskuze týkající se uzavření „horní hospody“ a padaly
návrhy, kde by bylo možno vybudovat místní pohostinství. V současné době je
v provozu pouze bufet rychlého občerstvení, který má nedostatečnou kapacitu. Obec
bohužel nevlastní žádné prostory, kde by bylo možno ihned zřídit pohostinství.
Uvítáme jakékoliv návrhy od našich spoluobčanů na řešení této situace. V každé obci
by určitě měla fungovat místní hospůdka, kde se lidé mohou setkávat a popovídat si.

Zasedání OZ říjen 2013
Říjnové zasedání OZ proběhlo mimořádně ve sklepě sokolovny, aby si zastupitelé
i hosté mohli prohlédnout tyto prostory, jak se oprava sklepa podařila.
OZ mělo na programu schvalování vnitřních směrnic, které se týkají schvalování
účetní uzávěrky, dále schválilo „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu“, pro roky 2014 - 2018. Zpracování tohoto plánu nám ukládá zákon.
Dalším důležitým bodem zasedání bylo projednání návrhu Zlínského kraje
o navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro všechny obce našeho kraje (viz
samostatný článek níže).
OZ projednalo a schválilo zvýšení nájmu ve sklepě sokolovny ze tří set korun na pět
set korun, dále jmenování inventarizační komise a projednalo opravu havarijního
stavu části obecní kanalizace v místní části Zelnice. Jedná se o téměř stejnou
situaci, kterou jsme řešili v létě v Nové ulici, a to, že se propadla část obecní
kanalizace, která vede přes soukromý pozemek. Nyní se zpracovává cenová
nabídka s pozměněnou trasou kanalizace, abychom se vyhnuli soukromým
pozemkům. Předběžná cena byla zatím stanovena na sto padesát tisíc korun.

Obecní zvon
Součástí rekonstrukce hřbitova je i oprava historické památky obecního zvonu. Tento
zvon je již po opravě nainstalován zpět v hřbitovní márnici. Byl opatřen elektrickým
pohonem a počítáme s tím, že bude dle tradice 3x denně zvonit. Zkušební provoz již
proběhl. Jeho spuštění bude provedeno po ukončení rekonstrukce hřbitova. Prozatím
je zvonění naplánováno na šestou hodinu ranní, v poledne a šestou hodinu večerní.
I zde ponecháváme možnost k diskuzi a návrhům týkajícím se času zvonění.
Ve hřbitovní zvonici v obci Nová Dědina je zavěšený bronzový výtvarně řešený zvon,
který ulil zvonař Leopold Francisko Stanke v roce 1839 v Olomouci. Zvonařem je
podle nápisu Leopold František Stanke, který byl v té době jedním z hlavních
zvonařů hlavně pro severní a východní Moravu a české Slezko, zvony lil také do
východních Čech. Leopold František Stanke byl synem Františka Stanka, na
zvonech, které lil, se podepisoval vždy jako Leopold František Stanke, případně
zkratkou L. F. Stanke.
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Obnova hřbitova
V součastné době probíhá rekonstrukce místního hřbitova. Rekonstrukce se týká
oplocení, zpevněných ploch, márnice, jejíž součástí je oprava obecního zvonu, který
je historickou památkou. Další historickou památkou je mramorový kříž, který
prochází také celkovou rekonstrukcí. Plánované předání prací bylo k datu Památky
zesnulých, ale kvůli nepříznivému počasí v měsíci záři byl termín předání stavby po
dohodě se stavební firmou posunut na konec listopadu. Doufáme, že probíhající
rekonstrukce nebude problémem pro návštěvníky hřbitova při uctění Památky
zesnulých a vzniklou situaci naši obyvatelé, i ostatní pochopí.

Dopravní obslužnost
Krajský úřad Zlínského kraje zaslal k projednání OZ smlouvu o zvýšení příspěvku na
dopravní obslužnost pro rok 2014 a 2015. Na rok 2014 by činil roční příspěvek na
občana osmdesát pět korun českých a pro rok 2015 sto korun českých. OZ je
ochotné respektovat částku pro rok 2014, ale příspěvek pro rok 2015 nebyl po
dohodě schválen. Musíme si uvědomit, že skoro v každé rodině je automobil, a proto
by spoje měly být navrženy tak, aby jezdily využité. Snažíme se najít co nejlepší
ekonomické řešení, protože příspěvek na dopravu dotuje veškeré spoje, a to i ty
nehospodárné.
OZ se předběžně navrhuje posílení spoje v pracovních dnech v době od 8,30 hod. do
12 hod. a minimálně zavedení alespoň jednoho spoje přes víkend.
OZ se domnívá, že by se občané obce měli vyjádřit, nebo navrhnout, které spoje by
měly být posíleny a naopak, jestli některé nejsou zbytečné. OZ chce vytvořit prostor
pro občany, aby se jakýmkoliv způsobem vyjádřili (poštovní schránka obecního
úřadu, e-mail, ústní jednání, anonymně, atd.) o tom, které konkrétní spoje by si přáli
posílit, vytvořit, nebo zrušit. Podotýkám, že není možné, aby o tomhle problému
rozhodovali jenom zastupitelé. V tomto případě je nutné, aby se všichni občané
obce, kterým není tato situace lhostejná, k dopravní obslužnosti vyjádřili.

Příspěvky do zpravodaje
Vážení občané
Obecní zpravodaj není uzavřený pro příspěvky občanů, nebo dalších čtenářů, a proto
prosíme, pokud by se kdokoliv chtěl vyjádřit k dění v obci, nebo pokud může někdo
poskytnout staré dobové fotografie, historické články z naší obce, příspěvky
z rodinné kroniky, dobové záznamy, výstřižky z novin, velmi tuto snahu uvítáme.
Fotografie, i další příspěvky rádi zveřejníme na našich webových stránkách, nebo
v obecním zpravodaji.

Chtěl bych poděkovat:
•
•
•
•

SDH za uspořádání soutěže Podhostýnské ligy v požárním útoku
SDH za uspořádání strašidelného lesa
SDH za uspořádání 10. ročníku fotbalového turnaje „O pohár starosty obce“
Panu Milanu Kovaříkovi ml. za montáž a úpravu sedaček do obecního vozidla
Příspěvky: Roman Polášek
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Poděkování
Děkuji organizátorům OÚ Nová Dědina za operativní posouzení rozsahu oprav
havarijního stavu kanalizace a jejího odstranění skupinou pracovníků, která opravu
prováděla. Zvláště pak Petru Vavříkovi, který prováděl odstranění zámkové dlažby
s následnými výkopovými pracemi, kdy bylo nutné vyměnit poškozené potrubí
o průměru třicet centimetrů a délce osm metrů, což bylo velmi náročné na fyzickou
zdatnost tehdy skoro tropického horka. Na následném pokládání zámkové dlažby po
opravě a uvedením do původního stavu se ve velmi krátké době podílel také Martin
Kytlica. Při případném neodstranění havarijního stavu potrubí hrozilo při
předpovídaných deštích zaplavení přízemních místností rodinného domku. Proto
děkuji všem, kdo se na této opravě podíleli.
Tkadlec Milan st. Nová Dědina 148

Kultura
Divadelní představení
Letos již podruhé, přesněji v sobotu dne 14. prosince, nás navštíví členové
ochotnického divadla „TYJÁTR“ z Otrokovic. Tentokrát nám přijedou zahrát divadelní
představení „Anna, poklad rodiny“. Jedná se o světově proslulou komedii o tom, že
není dobré si přivést domů milence právě, když má váš manžel v ložnici svou
přítelkyni. Ještě štěstí, že je tu služebná Anna...
Přijďte si všichni zpestřit předvánoční adventní čas. Budeme se na vás těšit v místní
sokolovně.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Společenská kronika
Jubilanti: červenec – září 2013
ČERVENEC
Ančinec Roman
Ševčík František
Dohnálková Libuše

3. července
3. července
15. července

50 let
60 let
91 let

SRPEN
Dvouletá Zdenka
Vavříková Marie
Medek Vladimír

18. srpna
24. srpna
25. srpna

60 let
90 let
60 let

ZÁŘÍ
Dohnálková Helena

2. září

60 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
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Zlatá svatba – 50 let společného manželského života
Dne 27. července 2013 oslavili „zlatou svatbu“ také manželé paní Marie Zábojníková,
rozená Kadlčáková a pan Karel Zábojník. K tomuto krásnému společnému výročí jim
přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a také mnoho radosti
z vnoučat, i z pravnučky.

Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Vařila myšička kašičku … ptáte se kde?
V jídelně mateřské školy Nová Dědina.

Jak se tam dostala? Díky sponzorskému daru Teplárny Otrokovice a.s. jsme mohli
dokončit celkové estetické pojetí naší jídelny sestavou ručně malovaných dřevěných
obrázků znázorňující tuhle dětskou říkanku. Tu doplňuje na protější stěně malovaný
výjev lesa se spoustou zvířátek, květin a stromů. Vždyť les a krásné prostředí
okolních luk a polí obklopuje celou naši obec.
-6-

Po loňské rekonstrukci vnitřní části budovy mateřské školy se díky štědrosti
zřizovatele zdařilo vybavit kuchyňku, novou dětskou šatnu a veškerá sociální
zařízení. Děti dostaly nová lehátka, skříňky na lůžkoviny, nové stolky, židličky,
knihovničku i zcela novou dětskou kuchyňku. Prostředí herny i místnosti pro výtvarné
činnosti je třeba ještě dovybavit skříňkami se spoustou úložných prostorů a to bude
vyžadovat další nemalé finanční částky. Doufáme, že se nám postupně podaří
dokončit celkovou obměnu již zastaralého vybavení v co nejkratší době.
Příspěvek: Ivanka Vybíralová

Pohádkový rok v mateřské škole
Jaký bude? Zkrátka pohádkový. Proč? Aby všem bylo v naší školce dobře. My si totiž
jenom nehrajeme jak si to mnozí myslí. Pohádky nám po celý rok budou pomáhat
poznávat svět kolem nás. Dokonce nás naučí, jak se máme chovat, co dělat když se
nám něco nelíbí, pomůžou nám při rozhodování, co je dobře a co špatně. Co ještě
pohádka dovede? Pohladit, rozesmát, poučit, rozezpívat, nebo z nás udělá malíře
a třeba i námořníky.
V září jsme si hráli s Budulínkem.
Vyzráli nad vychytralou liškou
a nespletli si v lese lišku s liškou. Že
nevíte jaké lišky? Přece to oranžové
lesní zvíře s houbou liškou.
S Budulínkem budeme pouštět draky
i hledat podzimní poklad. Co bude
dál? Přeci další pohádky. Jen tak
namátkou: Čert a Káča, Sněhová
královna,
Dlouhý,
Široký
a Bystrozraký a spousta dalších.
Máme na ně celý rok. Nějakou si
vymyslíme sami.
Příspěvek: Děti a zaměstnanci mateřské školy

Sport
Fotbalový turnaj
V sobotu 5. října se na fotbalovém hřišti uskutečnil již jubilejní desátý ročník
fotbalového turnaje „O pohár starosty obce“. I přes nevlídnou teplotu se za krásného
podzimního slunce představily 4 týmy – FC Balaton, FIRETEAM ND, FC Frodoproud
a Mladí hasiči. Již tradiční hosté z Halenkovic tento rok nedorazili a tak bylo dopředu
jisté, že putovní pohár zůstane také letos na Nové Dědině. Vítězem 10. ročníku se
pod dohledem zkušeného rozhodčího pana Petra Vavříka stalo soutěžní družstvo
hasičů - FIRETEAM ND, které vyhrálo všechny tři zápasy a zaslouženě tak po pěti
letech zvedlo nad hlavu pohár pro vítěze. O druhém místě musely rozhodnout až
dodatkové pokutové kopy. Ty lépe zvládli loňští vítězové FC Balaton a skončili tak na
stříbrné příčce. Třetí místo obsadilo družstvo FC Frodoproud a nepopulární
bramboru si odnesl tým mladých hasičů. Střelcem turnaje byl vyhlášen Přema
Uherec a speciální cenu „nejkrásnější vlastní gól“ pak získal Leoš Chocholatý.
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Pořadatelství se za podpory obce již tradičně zhostil sbor dobrovolných hasičů a tak
nebyla nouze o dobroty z udírny ani čepované pivečko. Každý si přišel na své a užil
si krásný sobotní den plný sportu.
Konečná tabulka
Pořadí

Tým

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

Body

1.

FIRETEAM ND

3

0

0

15:1

9

2.

FC BALATON

1

1

1

11:5

4

3.

FC FRODOPROUD

1

1

1

5:7

4

4.

MLADÍ HASIČI

0

0

3

6:24

0

Příspěvek: Karel Strýc

Ohlédnutí za uplynulou sezónou v požárním útoku mladých hasičů
Tímto článkem Vás chci informovat o úspěších našich mladých hasičů v požárním
útoku v uplynulé sezóně. Již jsem v minulém čísle psal, že se naši MH účastní opět
Středomoravského poháru mládeže. Letos náš tým starších žáků pod vedením
Radka Přikryla patřil k předním týmům ve své kategorii. Navíc v průběhu sezóny
stále dokazovali, že jsou schopni se dál zlepšovat a postupně dokončovali útoky
rychleji a rychleji. Bohužel na některých z 13 závodů zařazených do StMPM se
klukům útok nepovedl podle jejich představ a někdy chybělo i to štěstíčko a tak se
nakonec po napínavém konci ročníku celkově umístili na 4. místě se 76 body.
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Letos se formuje nové družstvo mladších žáků a nutno říct že na tréninky chodí stále
více dětí. Mladší žáci pod vedením Milana Kovaříka také nezaháleli a spolu se
staršími objeli i pár pohárových soutěží:
22. 6. Kvasice
mladší 4. místo
starší
2. místo
13. 7. Zdounky
mladší 2. místo
starší
1. místo
25. 8. Nětčice
mladší 7. místo
starší
2. místo
14. 9. Vrbka
mladší 6. místo
starší
2. místo
Také jsme byli na noční
soutěži v Záhlinicích s oběma
týmy a mladší tým se
zúčastnil
i
závěrečného
závodu StMPM v Machové
kde
dokončil
svůj
útok
s časem 40.58s.
Teď se nám blíží opět období
uzlovacích soutěží, takže
pilně trénujeme, ať vozíme
poháry i v zimě, ale hlavně ať
se naši nejmenší předvedou
doma na soutěži, která se
letos koná 9. 11. v sokolovně.

Tým starších žáků (zleva): Jakub Gazdoš, Šimon Kořínek, Lukáš Brázdil, Patrik
Krejčíř, David Bartůsek, Ondřej Přikryl, Radim Přikryl
Za SDH Nová Dědina: Martin Láník
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