OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2011

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ duben 2010
Na základě posudku odborné firmy bylo doporučeno vykácení 3 líp v naší obci. Po
jejich skácení bylo zjištěno, že lípy byly ve špatném stavu a reálně hrozilo jejich
vyvrácení.
OZ schválilo vytýčení pozemků před domem pana Koloucha pro možné využití
odstavné plochy (parkoviště) v zimních měsících pro občany z hůře dostupných míst.
Dále bylo schváleno vytýčení pozemků u kříže, směrem na Drahy, kde tento
pískovcový kříž stojí na soukromých pozemcích. Po vytýčení pozemků bude jednáno
o jejich možném prodeji obci, nebo jejich výměně za jiný.
OZ dále projednalo a schválilo pronájem části pozemků k pěstování rychle
rostoucích dřevin.
OZ schválilo zapůjčení Sokolovny Mysliveckému sdružení Kvasice pro účely setkání
členů a našich občanů, které se bude konat v listopadu nebo prosinci tohoto roku.
OZ schválilo prodloužení smluv o pronájmu hrobových míst těm občanům, kterým
tyto smlouvy v letošním roce končí. OZ rozhodlo, že cena pronájmu zůstane ve
stejné výši jako dosud.

Zasedání OZ květen 2011
OZ zažádalo Městský úřad Kroměříž, Odbor územního plánování o zpracování
podkladů pro nový územní plán obce. Současný územní plán je platný do roku 2015.
Tímto se zajistila dostatečná lhůta na přípravu a zpracování podkladů pro nový
územní plán.
OZ rozhodlo o zakoupení velikonočních blahopřání, jejich výtěžek je věnován
hendikepovaným dětem v klubu Stonožka na jejich rehabilitaci. Hodnota blahopřání
byla 568,-Kč.
OZ schválilo pro projednání rozpočtový výhled pro roky 2012 a 2013.
OZ schválilo změnu otvírací doby sběrného dvora od 1.5.2011 a to po dobu výkonu
veřejně prospěšných prací. Otvírací doba je: středa 15:00 – 18:00 hod., sobota 8:00
– 11:00 hod.

Zasedání OZ červen 2011
Na základě kontroly Krajského úřadu o hospodaření obcí byl schválen OZ závěrečný
účet obce za rok 2010. Celkový zápis o hospodaření obce je k dispozici k nahlédnutí
na Obecním úřadě.
OZ schválilo uzavření smlouvy mezi obcí Nová Dědina a společností ELEKTROWIN
a.s. týkající se zajištění zpětného odběru větších elektrozařízení, např. lednice,
mrazničky atd.
OZ schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Nová Dědina a společností Zemstav
Morava s.r.o., na opravu odvodnění místní části Drahy – Podkoryta, v hodnotě
226433,-Kč.
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OZ projednalo na svém zasedání problematiku odvádění a likvidace odpadních vod
produkovaných v obci a rozhodlo, že dle v současné době schváleného Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK), se jeví pro obec
neproveditelné odvádět odpadní vody za odkaliště pod obcí Bělov, kde byla
plánována stavba společné čističky odpadních vod (ČOV) s obcemi Bělov a Žlutava,
neboť tyto obce stavbu společné ČOV v dané lokalitě neplánují.
OZ rozhodlo o zpracování návrhu změny části PRVKZK. Změna se týká vybudování
vlastní ČOV.
OZ schválilo finanční příspěvek na zakoupení pohárů pro SDH Nová Dědina pro
soutěž Podhostýnské ligy v požárním útoku, která se bude konat 16-17. července
2011, ve výši 6000,-Kč.
OZ schválilo vypracování projektové dokumentace k rozparcelování pozemků a
zhotovení inženýrských sítí v lokalitě „Kostelík“ pro bytovou výstavbu.
OZ schválilo vypracování projektové dokumentace kulturně – sportovního areálu
(hasičské hřiště) v lokalitě Drahy – Podkoryta.
OZ schválilo na návrh starosty dovybavení sklepa místní sokolovny a zakoupení
fritézy a el. ohřívacího hrnce.
OZ schválilo na návrh starosty zakoupení motorové pily k prořezávání a kácení
malých stromů v hodnotě 10000,-Kč.
Všechny body byly schváleny OZ ve shodě.
Příspěvky: Roman Polášek

Oznámení a informace
Trocha historie
V letošním roce si naše obec připomene několik významných výročí:
355 let od založení obce;
105 let od podání písemné žádosti o název obce Nová Dědina;
90 let od zahájení vykopávek na trati „Kostelík“;
85 let první radiopřijímač v naší obci, tzv. „krystalka;
80 let od založení katolického spolku Omladina;
75 let od zahájení elektrifikace obce;
70 let od rozpuštění tělovýchovné organizace Sokol;
65 let od odchodu posledních osadníků osidlujících pohraničí;
55 let od založení druhé kroniky obce;
55 let od založení místní organizace Československého červeného kříže;
50 let od zavedení stravování důchodců.
Zdroj: Jaroslav Brož, čerpáno z kroniky obce

Kanalizace a čistírna odpadních vod
Na základě několika jednání s firmou VaK Kroměříž a konzultacemi s projektanty
vodárenských zařízení nám bylo doporučena vlastní výstavba nové splaškové
kanalizace zakončené vlastní čistírnou odpadních vod.
Jako vhodná byla pro výstavbu ČOV označena lokalita na „Podkopci“.
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V současné době probíhá jednání o zrušení prameniště pitné vody na „Podkopci“ a v
„Zápovědi“, které již není téměř využíváno. Nicméně je tato lokalita označena jako
pásmo hygienické ochrany a z toho důvodu není možné umístit ČOV na tomto místě.
Tento návrh se její jako nejhospodárnější z důvodu výhodného umístění ČOV, kam
by byla odpadní voda sváděna přirozenou gravitací s minimem přečerpávacích
stanic.
Firma Vak Kroměříž byla požádána o finanční příspěvek na projektovou dokumentaci
a případné zhotovení nové kanalizace.

Oprava nevyhovujícího odvodnění na trati Drahy – Podkoryta
Z důvodu nevyhovujícího odvádění odpadních vod v této části obce byla oslovena
stavební firma ZEMSTAV Morava s.r.o. k provedení opravy odvodnění odpadních
vod.
Důvodem o rozhodnutí opravy byla skutečnost, že odpadní voda zde výrazně
zapáchá a ničí místní komunikaci. Oprava byla dohodnuta v co nejkratším možném
terminu. Firma Zemstav Morava s.r.o. se již podílela na opravě první části tohoto
úseku v minulosti.

Deklarace za nezpoplatnění severovýchodní části obchvatu Otrokovic
Na žádost města Otrokovice byla naše obec s ostatními okolními obcemi požádána o
podpis deklarace, která požaduje zrušení poplatků za použití obchvatu
severovýchodní části Otrokovic a dobudování jihovýchodního úseku.
Tato deklarace bude předložena Poslanecké sněmovně a Senátu ČR k projednání.

Smlouvy o odvádění odpadních vod
Ke všem nemovitostem v naší obci napojeným na obecní kanalizaci byly
vypracovány smlouvy týkající se odvádění odpadních vod. Ze zákona je povinností
obce jako majitele kanalizace uzavřít písemnou smlouvu se všemi odběrateli.
Tyto smlouvy byly již v podstatě se všemi odběrateli uzavřeny.

Kompostéry
Všem zájemcům byly v proběhu měsíců duben – červen 2011 zapůjčeny bezplatně,
na základě uzavřených písemných smluv, kompostéry. Další zájemci mají stále
možnost požádat o zbývající kusy.
Chtěl bych požádat všechny uživatele kompostérů o jejich využívání a tím přispění
ke snížení nákladů na odvoz komunálního odpadu.

Pálení a zakládání ohňů
Na základě častých stížností bych chtěl požádat všechny občany o ohleduplnost při
pálení a zakládání ohňů.
Uvítal bych, kdyby biologický odpad byl použit ke kompostování jak v domácích
kontejnerech tak ve velkoobjemovém kontejneru ve Sběrném dvoře, který je k tomuto
určen a nebyl zbytečně spalován. Na ostatní odpad (pneumatiky, gumy, plasty atd.)
jsou k dispozici také kontejnery ve Sběrném dvoře.
Začínají letní měsíce, kterých si všichni chceme užít v pohodě venku na čerstvém
vzduchu.
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Zateplení mateřské školy
V červenci tohoto roku se předpokládá, že bude vyhlášena další výzva k dotaci pro
zateplení veřejných budov. Obec Nová Dědina má zpracovaný projekt na celkovou
obnovu MŠ a stavební povolení. Energetická agentura Zlínského kraje nás vyzvala
k předložení tohoto projektu pro možnost získání této dotace.
V současnosti probíhá příprava veškeré potřebné dokumentace pro splnění
podmínek získání dotace.

Příklady dobré praxe
V měsíci dubnu jsem se zúčastnil školení a setkání
starostů pořádané Zlínským krajem u příležitosti
soutěže „Vesnice roku“ a příklady dobré praxe.
Navštívili jsme vesnice Kozojídky, Hroznová Lhota,
Tvarožná Lhota, Kněždub a Sudoměřice.
V těchto vesnicích byly prezentovány zajímavé
stavby, které se vracejí k původnímu rázu vesnic a
předvedeny
také
ty,
které
architektonicky
nezapadají do venkovské koncepce. O nevhodných
stavbách a koncepčním řešení vzhledu vesnice
přednášel jeden ze zakladatelů „Spolku pro obnovu
venkova“ arch. Jan Kruml, který naší obci věnoval
DVD „Vesničko má přestavovaná“, které se věnuje
problematice nevhodné výstavby na vesnici.
Celou touto akcí provázel místostarosta Tvarožné
Lhoty p. Vít Hrdoušek, který zastává názor o
nutnosti návratu k výsadbě původních dřevin. V této
obci se k takové výsadbě vracejí, vysazují a zachovávají oskeruše, staré odrůdy
jabloní, meruněk, hrušní a ostatních ovocných keřů a stromů.
Zajímavostí bylo muzeum oskeruší, kde jsou vystaveny výsledné produkty z této
jeřabiny – marmelády, čaje, pálenka a prodej mladých stromků.
Tyto obce jistě budou příjemnou zastávkou při cestování na Jižní Moravu.

XII Sněm Svazu měst a obcí České republiky
26-27.5.2011 se konal ve Zlíně XII Sněm Svazu měst a obcí (SMO) České republiky,
jejímž členem je i naše obec. SMO je organizace, která je prostředníkem
v komunikaci s vládou ČR. Hájí zájmy měst a obcí.
Na tomto sněmu bylo přijato několik dílčích usnesení vztahujících se k centralizaci
veřejné správy, rozpočtovému určení daní, sociální reformě, přímé volbě starostů
atd.
Z nejvyšších představitelů naší politické reprezentace přijal pozvání předseda Senátu
Milan Štěch, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, ministr pro místní rozvoj
Kamil Jankovský a další.
Více než pět set delegátů projednávalo připravené sociální reformy a diskriminační
rozpočtové určení daní zejména pro malé obce, rušení poštovních poboček v malých
obcích, problematice hazardních her a odpadové hospodářství.
Rozsáhlou diskusi vede SMO s Ministerstvem práce a sociálních věcí v dalších
oblastech, např. jak nejlépe nasměrovat a zaplatit veřejně prospěšné práce a jak
zorganizovat veřejnou službu. Ministr navrhuje, aby práce – veřejná služba (lidé na
úřadu práce, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti) byla vykonávána v rozsahu
20 hod. týdně, nyní platí 20 hod. měsíčně.
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Poděkování
Děkuji SDH Nová Dědina za uspořádání dětského dne.
Dále bych chtěl poděkovat našim mladým hasičům za úspěšné reprezentování naši
obce ve Středomoravském poháru v požárním sportu.
Dovolte mi, abych poděkoval všem dětem – „klepačům“, které nám svým hlasitým
klepáním připomínají velikonoční tradice.
Děkuji také všem, kteří přispěli k tradici stavění a kácení máje v naší obci.

Oznámení
Obecní úřad oznamuje, že víceúčelové hřiště za Sokolovnou bude od června do září
otevřeno od 9:00 do 21:00. Mimo tyto hodiny bude vstup na hřiště zakázán.
Důvodem tohoto opatření jsou stížnosti občanů na vstup v nočních hodinách. Po 21
hod. budou probíhat namátkové kontroly a může být uložena pořádková pokuta až
1000,-Kč.
Jestliže toto nařízení nebude respektováno a noční návštěvy budou i přes zákaz
vstupu nadále probíhat, bude hřiště trvale uzamčeno a klíče vydávány jen proti
podpisu nebo bude vstup finančně zálohován.

Na závěr
Dle zájmu rodičů a dětí je možnost otevření školní zahrady po dobu prázdnin MŠ.
Vstup dětí na hřiště pouze v doprovodu dospělých. V případě zájmu bude určena
otevírací doba.
Rodiče si zabezpečí děti tak, aby předešli úrazům, vstup je na vlastní nebezpečí.
Obecní zastupitelstvo plánuje v září 2011 připomínku 355. výročí založení obce.
Plánováno je zatím posezení s hudbou u guláše. Bližší informace budou včas
zveřejněny.
Dovolte mi, abych vám závěrem popřál pohodové prožití letních měsíců, prázdnin a
dovolených.
Příspěvky: Roman Polášek

Sbor dobrovolných hasičů
Středomoravský pohár mládeže 2011
Hasičská sportovní sezóna je již dávno v plném proudu a proto Vám přinášíme
úspěchy našich nejmenších hasičů a hasiček.
Letos se naši Mladí hasiči pravidelně účastní Středomoravského poháru mládeže,
což je seriál 13 závodů, které se konají v okrese Zlín, Kroměříž a Přerov. Soutěží se
v požárním útoku a za výsledné umístění dostávají týmy body dle toho, jak se umístili
(1. místo 15 bodů, 2. místo 12 bodů…viz www.stmpm.cz).
Pravidelně na tento pohár jezdí družstvo mladších žáků, kteří zatím mají po 7
závodech 71 bodů a celkově se nachází na prvním místě a mají tak našlápnuto ke
svému prvnímu většímu triumfu!
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Za zmínku stojí zejména soutěž v Rymicích a Záhlinicích, kde se jim podařilo vyhrát,
a dále 2 druhá místa z Rackové a Rychlova. Výsledky těší o to víc, jelikož soutěže ve
Zlínském okrese jsou většinou spojeny se Zlínskou ligou mladých hasičů a
konkurence je na takovéto soutěži opravdu na slušné úrovni. Ale je vidět že mladí
požárníci mají poctivě natrénováno a hlavně drží jako tým při sobě, což se projevuje
skvělými výkony a hlavně cennými body do celkového hodnocení středomoravského
poháru.
Ale ani starší žáci se nenechávají zahanbit a jezdí také soutěžit, i když bohužel pár
závodů museli vynechat a tak se nesmíme divit, že nemají tolik bodů kolik by si asi
představovali. Ale to nevadí, protože na tomto týmu je vidět, že se čím dál tím víc
sehrávají a za chvíli nám určitě předvedou parádní útok a dokážou se porvat i o
nejcennější příčky a body i s ostatními týmy středomoravského poháru.
Velké poděkování patří také hlavnímu trenérovi Radkovi Přikrylovi, který s dětmi
objezdil, i přes pracovní vytížení, doposud všechny závody a na dobrých výsledcích
má zásluhy i on.
Před mladými hasiči jsou dva poslední závody před letní přestávkou zařazené do
tohoto poháru a to v sobotu 25.6. v Ludslavicích a v neděli 26.6. v Loučce.
Více o středomoravském poháru a výsledcích našich hasičů naleznete na:
www.stmpm.cz a www.sdhnovadedina-mh.wbs.cz.

Mladší žáci (zleva): Radim Přikryl, Jakub Gazdoš, Patrik Krejčíř, Ondřej Přikryl,
Lukáš Brázdil, David Bartůsek, Vendula Vlčková, (náhradník - Michal Šimášek).
Starší žáci: Dominik Krejčíř, Dominika Rýznarová, Josef Chmelař, Josef Gazdoš,
Vladislav Rýznar, Dominik Huťka, Michaela Přikrylová.
Příspěvek: Martin Láník
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Hasičské soutěže v plném proudu
A máme to tu zase! Začalo jaro a
Novodědinští hasiči po vydatné zimní
přípravě opět oprášili vercajk a začali
s tréninkem na novou hasičskou
sezónu. Do ní vstupují jako lonští
vítězové Podhostýnské hasičské ligy
a i letos jsou cíle opět ty nejvyšší.
Jako generálku si naši hasiči vybrali
soutěž v Bílanech, která byla sice jen
na 2B hadice, ale i tak bylo potřeba
si zkusit ostré závodní nasazení. A
soutěž se našim hasičům povedla,
čas 14,61 sekund znamenal druhé místo. V sobotu 21.5. již naplno odstartoval další
ročník PHL s tradičním začátkem v Počenicích. Zde se poslední roky našim hasičům
nedaří a bohužel i letos nedopadli tak, jak by si přáli. A tak díky únavě materiálu
dokončil náš tým soutěž až na 13. místě. Ještě ten den se družstvo zúčastnilo
prvního okrskového kola konaného ve Kvasicích, kde obsadilo 2. místo.
Podhostýnská hasičská liga měla na začátku velmi rychlý spád a tak Novodědinští
hasiči postupně obsadili dvě krásné třetí místa v Ludslavicích a v nedalekém
Karolíně, podařilo se jim také obhájit první místo v Rymicích z minulého roku. Poté
následovala nepovedená soutěž v Rychlově (13.místo) a rovněž nepovedený byl
výlet na Velkou cenu Uherského Hradiště do Mistřic (10.místo). První polovinu
letošního ročníku Podhostýnské hasičské ligy naše družstvo zakončilo pěkným třetím
místem v Tučapech.
Letošní ročník Podhostýnské hasičské ligy je nejkvalitnější a nejvyrovnanější v
historii a tak nás všechny může těšit, že družstvo z Nové Dědiny je zatím na krásném
3. místě. To určitě stojí za to se přijít podívat 16. července na hasičské hřiště na
Drahách kde bude od 13:30h. probíhat již 8. kolo PHL.
Příspěvek: Karel Strýc

Tiká v každé rodině…
…to je heslo letošního Českého dne proti rakovině,
který každoročně pořádá Liga proti rakovině Praha.
Tento Květinový den letos vyšel na 11. května.
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina se do této
akce rozhodl také zapojit a tak jste mohli v naší
obci vidět propagátory ve žlutém tričku a koupit si
kytičku letos s fialovou stužkou. Naší skupině se
podařilo vybrat téměř 2000,- Kč na boj proti této
zákeřné nemoci. Děkujeme všem, kteří přispěli a v
příštím roce Vám žluté kytičky snad nabídneme
zase.
Příspěvek: Anna Fialová
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Kultura
Oslava svátku matek
Dne 8. května 2011 se uskutečnila v místní sokolovně na Nové Dědině oslava svátku
matek spojená s besedou s důchodci. Vystoupil Mužský pěvecký sbor HLAHOL z
Mysločovic pod vedením pana Michala Mynáře. Všichni zúčastnění měli možnost si
poslechnout a zazpívat lidové písničky z Hané, Valašska i Slovácka. Všem se
kulturní vystoupení velice líbilo.

Příspěvek: Jarmila Bochezová

Výstava starého nářadí
Po tři víkendy měli
občané Nové Dědiny
možnost
shlédnout
v
místní knihovně výstavu
starého
venkovského
nářadí a pomůcek, jež
používali naši předkové.
Velké poděkování patří
panu Otýpkovi z Vrbky,
který
zapůjčil
část
expozice ze své sbírky,
další
část
exemplářů
zapůjčili místní občané.
Mezi exponáty byly cepy,
kovářské
a
kolářské
nářadí,
kolovrat,
máselnice, putýnky a další potřeby z domácností a zemědělských usedlostí.
Výstavu shlédlo přibližně 30 návštěvníků, kteří obdivovali řemeslný um našich
předků.
Příspěvek: Roman Polášek
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Stavění a kácení máje
Měsíc květen je obecně brán jako měsíc lásky a měsíc, kdy vše rozkvétá. Také
každoročně na 1. května se staví májka. Letos tomu nebylo jinak. Děvčata sehnala
fáborky a mašličky na ozdobení špice májky, kluci zajistili statný strom, opracovali jej
a připravili vše potřebné, aby mohl stát na našem fotbalovém hřišti. A to pokud
možno celý měsíc.
První večer se zahajuje hlídáním májky u táboráku a také psaním tzv. chodníčků.
Letošní rok nám přálo počasí, a tak ještě teď můžete vidět na některých místech
jakousi počmáranou silnici.
Měsíc uběhl a 29. května se už chystalo kácení máje. Letos jsme se rozhodli tuto
akci spojit s dětským dnem, který se datuje na 1. června. Pro diváky bylo nachystané
občerstvení na jazyk i do žaludku a pro děti také špekáčky na ohni. Všichni úspěšně
absolvovali devět soutěžních
disciplín, k tomu závody trakařem
a další hry na pobavení.
Samozřejmě nemohly děti odejít
s prázdnou, každý účastník si
vylosoval věcnou cenu. Na závěr
programu se statní chlapi a
chlapci uchopili nástrojů a pak už
jen děti obíraly mašličky z
pokácené máje a předháněli se,
kdo jich bude mít víc.
Doufám, že příští rok se sejdeme
znovu, vždyť to byly hezky
strávené dny, tak proč se nepřijít
pobavit.
Příspěvek: Za SDH Nová Dědina Anna Fialová

Pohádková dědina
V pátek 26.5.2011 se okolí mateřské školy změnilo k nepoznání. To do naší obce
dorazily známé pohádkové postavy, aby potěšily svou přítomností přibližně
sedmdesátku dětí, které naši pohádkovou dědinu přišly nebo přijely navštívit. A tak
děti 1. třídy základní školy Kvasice, děti Mateřské školy Kvasice, děti Zvláštní školy
Kvasice i naše děti ze školky, ale i z obce cestou podle šipek a fáborků, mohly v ten
den potkat medvěda, bílou paní, čerta a káču, nebo třeba Ferdu mravence
s beruškou. Jen čarodějnice nedorazila, protože se jí polámalo koště, ale slíbila, že
příště určitě dorazí. Cestou děti plnily různé zábavné úkoly, které si pro ně
pohádkové postavičky připravily. U paní „Hejkalové“ si děti vyzkoušely svou sílu. U
draka zase přesnost v házení míčkem a včelce Máje s Vilíkem dokázaly jak šikovní
jsou v třídění barev. Odměnou bylo nalezení pohádkového pokladu a jízda kočárem
s panem Čevorou. A kdo byly pohádkové postavy? Obyvatelé naší obce, kteří
pomohli toto krásné dopoledne pro děti zorganizovat a jimž patří naše poděkování.
Příspěvek: Ivanka Vybíralová
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Společenská kronika
Jubilanti: duben – červen 2011
DUBEN
Uherec Pavel
Vajďáková Jaroslava

6. dubna
7. dubna

50 let
60 let

KVĚTEN
Janíčková Ludmila
Přikrylová Zdeňka

4. května
18. května

50 let
60 let

ČERVEN
Šebestík Pavel

13. června

60 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Zlatá svatba – 50 let společného
manželského života
Dne 29. dubna 1961 si řekli své první
společné „ANO“ paní Marie Švecová a
pan Vlastimil Švec. K tomuto krásnému
společnému výročí jim přejeme do dalších
let hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a
také mnoho radosti z vnoučat.

Příspěvek: Jarmila Bochezová

Rozloučení s předškoláky
V tomto školním roce ukončilo docházku do naší MŠ šest předškoláků. Rozloučení
s nimi se konalo ve středu 29.6.2011 a zúčastnil se jej i starosta obce s předsedkyní
kulturní komise, kteří jim předali drobné školní pomůcky.
Přejeme našim předškolákům hodně úspěchů a píle pro další školní roky.
Příspěvek: Roman Polášek

Dopisy čtenářů
Pohledy odjinud
Už ani nevím, kdy jsem poprvé přijel na Novou Dědinu. Je to něco okolo čtyř let.
Nebydlím zde, ale můžu říct, že tady mám spoustu kamarádů a snad i přátel. A
možná proto mám ve svých názorech na toto místo určitý odstup a přece se mě to
jaksi dotýká. Jsem z města, které má své klady a zápory. S postupujícím věkem
převládají ty zápory. Nová Dědina má jednu obrovskou výhodu. Není dostatečně
blízko nějaké městské aglomerace, aby se zde začalo ve velkém stavět satelitní
městečko, které vždycky nevratně změní charakter té které obce. A přitom vesnice je
a odnepaměti a vždycky byla oázou klidu, ukázkou lidské soudržnosti a dobrých
sousedských vztahů. A k tomu to velice důležité, lidskost a dobrota. Ukázka toho, jak
občané táhnou za jeden provaz, jelikož prostor, na kterém žijí je poměrně malý a
všichni se do něj musí vměstnat. Lidé zde, na rozdíl od města, na sebe narážejí a
potkávají se na každém kroku. Je to jejich životní prostor, který obývají. Ale poslední
dobou se něco začíná měnit. Dlouho jsem přemýšlel, co zatáhlo to špatné z města
na vesnici. A vychází mi z toho snad jen politika a soupeření ve volbách. Toto je
schopno rozdělit všechny ty lidi na dva, popř. několik táborů. Ale proč? Proč by se
měly bourat tak nádherné hodnoty, které zde vždycky byly? Proč opět nezačít hledat
to dobré, co v lidech je. Lidi, to je ten motor, který dokáže věci posunout hodně
dopředu. Jinak z lidí zůstane jen vyhořelé palivo. A to je obrovská a hlavně zbytečná
daň.
Příspěvek: Petr Redl

- 11 -

Sport
Hudba, sport a klobása
Toto trošku pozměněné motto jsme se snažili naplnit v sobotu 7. května, kdy jsme
uspořádali nohejbalový turnaj, který byl takovým vyvrcholením celoroční
každonedělní aktivity. Každou neděli ráno, zatímco většina lidí spravedlivě odpočívá
v tento sváteční den, několik nadšenců prohání svoje těla i ducha. Někteří popravdě
už mají daleko ke sportovním vyrýsovaným postavám, o to víc do sportu dávají
nadšení a radost z pohybu. A tak jsme chtěli ke sportu přidat ještě dobré jídlo a
hudbu a spolu se sportem a krásným počasím jsme prožili krásný den, kdy nebylo
důležité, kdo vyhrál, a co kdo snědl. Důležité bylo, že jsme si dobře zasportovali,
dobře se u toho najedli (kupodivu jedno nevylučuje druhé) a ještě se pořádně
zasmáli. Samozřejmě že ne výkonu druhých, ale spíš těch vlastních, jak musím
sebekriticky přiznat. Ale protože nás nesledoval žádný reprezentační trenér, hrálo se
bez nervozity, i když přišlo i na drobná zranění, což ovšem sport někdy přináší. A
protože na žádné zranění nebylo nutno volat lékaře, počítáme s tím, že za krátký čas
jsme tady s nohejbalovým turnajem zas.

Příspěvek: Petr Redl

Olympijské hry
Ve dnech 13-18.2. jsem se zúčastnil 10. Olympijského festivalu Evropské mládeže v
Liberci. Her se zúčastnilo 44 zemí. ČR získala 2 zlaté medaile. Zlatou v
krasobruslení vybojoval velmi nadějný krasobruslař Petr Coufal a druhou zlatou
vybojovala ve snowboardingu Ester Ledecká, dcera zpěváka Janka Ledeckého –
taktéž medailistka III. ZODM 2008 ve Zlínském kraji.
Olympijský oheň byl zažehnut v lednu v Aténách na stadionu I. Novodobých OH
1896 a letecky převezen do Liberce. Hořel v areálu olympijské vesnice – univerzitní
koleje Harcov. Soutěže proběhly v 8 disciplínách, alpské lyžování, biatlon, běh na
lyžích, krasobruslení, lední hokej, severská kombinace skoky na lyžích a
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snowboarding. Na průběhu her se podílelo 500 dobrovolníků. Slavnostní ceremoniály
se uskutečnily v Tipsport aréně. Při zahájení byl předveden program „Co dali češi
světu“. Byly vzpomenuty osobnosti od Karla IV – Jan Ámos Komenský – Prokop
Diviš, Josef Ressel, Jaroslav Hašek, Jan Janský, Emil Zátopek, Otto Wichterle –
vynálezce očních čoček, Stanislav Brebera – vynálezce Semtexu.
Příspěvek: Petr Šiška

Olympijské hry
Ve dnech 21-26.6.2011 se uskuteční jubilejní hry V. olympiády dětí a mládeže ČR v
Olomouci. Slavnostní ceremoniály proběhnou v Olomouci na Andrově stadionu –
zahájení 21.6. v 18:30, ukončení 26.6. v 19:30.
Na programu je 20 sportů, medailové ceremoniály budou probíhat na Horním
náměstí – u orloje, bude tam taktéž doprovodný program. Vystoupí skupiny Eddie
Stoilow, Mandrage, Chinaski, Martin Maxa, Markéta Konvičková. Jako nové sporty
byly zařazeny: box, orientační běh, nohejbal. Pro postižené jsou připraveny:
showdown, stolní tenis a plavání. Další soutěže budou probíhat v okolí Olomouce a v
Prostějově. Bližší informace najdete na: www.olympic.cz/odm2011.
Příspěvek: Petr Šiška

Dětské olympijské hry v Mateřské škole Karolín
Nejen dospělí mají své sportovní soutěže, ale i naše děti se každoročně účastní
olympijského klání, které již po patnácté uspořádala mateřská škola Karolín. A
nemají to tak jednoduché jak děti z okolních mateřských škol, kteří až na místo
přijedou pohodlně autobusem. My musíme vyrazit již v sedm hodin autobusem na
Vrbku a odtud pěkně pěšky až na Karolín. Jsme tu brzy, ale za to máme možnost
seznámit se s místními dětmi, prohlédnout si školku i pohrát si. Po posilnění svačinou
se vydáváme na místní hřiště. Po slavnostním zapálení olympijského ohně a
vztyčení vlajky začne vlastní zápolení. Kdo doskočí nejdál? Kdo nejrychleji poběží?
Čí míček doletí nejdále? Vyhrávají všichni a diplom s medailí si zaslouží. Následuje
program strážníků policie s ukázkou jejich výstroje a výcviku služebního psa. Z
dopoledne stráveného pohybem na čerstvém vzduchu přepadá děti při zpáteční
cestě únava, ale statečně vydrží až do školy. Zde nás čeká opožděný oběd. Po
krátkém odpočinku jsou ale opět všichni čilí a těší se na další zážitky.
Příspěvek: Ivanka Vybíralová
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