OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2011

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ prosinec 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání rozpočet pro rok 2011. O
podrobnostech schválení rozpočtu jsme informovali již v minulém Obecním
zpravodaji.
Dále byly na prosincovém zasedání předloženy smlouvy s Pražskou plynárenskou a
firmou Optimum trade o úsporách nákladů v elektrické energii a plynu v obecních
budovách. Tyto úspory by měly v letošním roce činit až 25 tisíc Kč.
Zastupitelstvo obce bylo dále informováno o vyčíslení neinvestičních nákladů na
jednoho žáka základních škol v obci Kvasice, Otrokovice a Kroměříž, kde naši žáci
plní školní docházku. Obec Kvasice vyčíslila náklady na jednoho žáka za školní rok
na částku 7.700,- (21 žáků), město Otrokovice na 5.000,- Kč (8 žáků) a město
Kroměříž 6.186,- (1 žák).

Zasedání OZ leden 2011
Na lednovém zasedání OZ bylo projednáváno nesouhlasné stanovisko Teplárny
Otrokovice k projektové dokumentaci o vypouštění odpadních vod do odkaliště
Bělov. Více informací týkající se této problematiky je uvedeno v samostatném článku
tohoto zpravodaje.
Dalším bodem zasedání bylo projednání povinnosti pro obec uzavřít do června 2011
smlouvy se všemi, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci obce, se závazkem
obce vybírat stočné. Zastupitelé schválili úhradu stočného ve výši 50 Kč/osoba/rok a
pro chalupáře 50 Kč/číslo popisné/rok.
Byla projednána změna v zaměstnávání lidí evidovaných jako uchazeči o
zaměstnání. V letošním roce je příspěvek 8.000,- Kč na 1 pracovníka na veřejně
prospěšné práce, s podmínkou, že nebyl tento člověk na obci zaměstnaný poslední
tři roky. Možné řešení by bylo přes veřejnou službu, která spočívá v tom, že uchazeč
o zaměstnání (evidovaný na úřadu práce) odpracuje až 30 hodin za měsíc bez
nároku na plat. Výhodou je to, že dotyčnému zůstává pro celé období ve stejné výši
příspěvek v nezaměstnanosti, který se nesnižuje.
Byla podána žádost na firmu Marlin na zajištění dotace na pracovníka, který splňuje
podmínku evidence na úřadu práce bez ohledu na věk a dřívější zaměstnávání pro
obec.
Paní Hrabalová požádala a snížení nájemného na prodejnu potravin pro rok 2011
z důvodu poklesu tržeb. Této žádosti bylo vyhověno.
Byly projednány stížnosti občanů obce na volně pobíhající psy, proto upozorňujeme
občany, aby si lépe zabezpečili své psy. Obec má schválenou Obecně závaznou
vyhlášku o zákazu volně pobíhajících psů.

Zasedání OZ únor 2011
Na únorovém zasedání bylo schváleno podání žádosti o dotaci z podprogramu na
podporu obnovy venkova Zlínského kraje na rekonstrukci hygienického a
-1-

stravovacího zařízení Mateřské školy. Žádost o dotaci byla v termínu řádně
odevzdána a čekáme na další vyjádření.
OZ schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy Nová Dědina za kalendářní rok
2010. Tento výsledek v roce 2010 byl ve ztrátě ve výši 1.163,- Kč. Tato ztráta byla
pokryta rezervním fondem MŠ.
V návaznosti na zasedání OZ z ledna 2011 bylo schváleno usnesení o stanovení
podmínek pro odvádění odpadních vod fyzických osob v roce 2011.

Zasedání OZ březen 2011
Tohoto zasedání se zúčastnil na pozvání starosta Kvasic pan L. Musil, který
informoval o rekultivaci skládky „Lochy“. Další podrobnější informace věnované této
problematice jsou uvedeny v samostatném článku tohoto zpravodaje.
Na zasedání bylo schváleno rozpočtové opatření č.1. týkající se snížení financování
veřejné zprávy.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška pro nakládání s odpady, která upravuje i
provoz Sběrného dvora v obci.
Starosta obce informoval o tom, že zajistil trvalé vyřazení původního vozidla Tatra
805, které používal Sbor dobrovolných hasičů z evidence vozidel.
OZ schválilo požadavek na firmu E.ON pro připojení elektrické energie k hasičskému
hřišti. Žádost byla již podána, předpokládané náklady za připojení budou cca
12.500,- Kč.
Firma Bartek – veřejné osvětlení nabídla k zapůjčení 3 kusy svítidel pro veřejné
osvětlení. V případě, že se svítidla osvědčí, budou po schválení OZ postupně
nahrazována stará svítidla v obci za tato nová svítidla.
Starosta obce informoval OZ o možnosti dovybavení sběrného dvoru speciálním
domkem pro uložení elektroodpadu. Tuto buňku v hodnotě 50 tis.Kč získá obec
zdarma od firmy ASEKOL, která zajišťuje zpětný odběr elektroodpadu.
Místostarosta obce informoval o schůzce týkající se možnosti výstavby a dotací pro
čističky odpadních vod.
Příspěvky: Roman Polášek

Oznámení a informace
Statistika obyvatel obce – rekapitulace za rok 2010
Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Odstěhovali se z obce
Přistěhovali se do obce
Počet obyvatel k 31.12.2010
Průměrný věk obyvatel k 31.12.2010

8
1
8
4
435
39,63

Odpadové hospodářství
V roce 2010 byla v naší obci celková produkce komunálních odpadů vč. tříděného
odpadu 97,5 tuny. Oproti roku 2009 je to o 8 tun odpadu méně.
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Z tohoto množství byl svoz směsného odpadu (popelnice) 54,5 tuny což je o
uvedených 8 tun méně než v roce 2009.
Sběr objemného odpadu (kontejnery) byl ale o 5 tun vyšší než v roce 2009, což je 32
tun.
Sběr tříděného odpadu (plasty, sklo, papír) se podílel na celkovém množství odpadu
9,5 tunami, což je o 3,5 tuny méně než v roce 2009.
Zbytek tvoří sběr nebezpečného odpadu 1,5 tuny.
Celkové náklady v roce 2010 na odpadové hospodářství činily 260.362,- Kč. Z této
částky obec uhradila 204.130,- Kč za vývoz popelnic a velkoobjemových kontejnerů
tříděného a nebezpečného odpadu. Příspěvek od firmy EKO-KOM jako bonus za
třídění odpadu v minulém roce byl 22.998,- Kč, což je o 6.000,- více než v roce
předcházejícím.
I přes to, že bylo sníženo celkové množství odpadu a obec dostává bonusy za třídění
odpadů, museli jsme z rozpočtu obce doplatit 33.334,- Kč. To je důsledek neustálého
zvyšování nákladů na svoz a uložení odpadů.
K těmto nákladům je nutno přičíst 194.228,- Kč na dofinancování výstavby Sběrného
dvora.
Příspěvek: Roman Polášek

Kompostéry
V rámci projektu „Sběrný dvůr a nakládání s bioodpady v obci Nová Dědina“ dostala
obec k dispozici 100 ks kompostérů pro domácí kompostování o objemu 390 litrů.
V průběhu měsíce dubna 2011 se budou tyto kompostéry bezplatně všem zájemcům
zapůjčovat. Podmínkou pro vydání kompostéru je uzavření Smlouvy o výpůjčce,
další podmínkou je, že zájemce musí mít trvalé bydliště v naší obci.
Ke každému kompostéru bude vydán návod na kompostování a samolepka
„Podpořeno fondem EU v rámci Operačního programu životního prostředí“, která
musí být na tomto kompostéru vylepena.
Další možností uložení biologicky rozložitelného odpadu (např. tráva, listí, drobné
větve, přebytky ze zahrádky, obecní zeleň, atd.) je kontejner ve Sběrném dvoře.
Tento odpad bude vyvážen do kompostárny Technických služeb Otrokovice.
Předpokládaná ideální úspora při 100% využití všech vydaných kompostérů i
velkoobjemového kontejneru ve Sběrném dvoře by měla činit 34 tun za rok.
Těmito opatřeními bychom chtěli dále snižovat náklady na odpadové hospodářství.
Příspěvek: Roman Polášek

Skládka Lochy
Na schůzi obecního zastupitelstva, která se konala 2.3.2011 vystoupil také starosta
obce Kvasice pan L. Musil s informacemi ohledně skládky Lochy. Tato skládka se
nachází v úžlabí u silnice z Nové Dědiny směrem na Kvasice, na rozhranní katastru
obcí Kvasice a Nová Dědina. Majitelem skládky je obec Kvasice, která také zajistila
zpracování projektu na její uzavření a rekultivaci území.
Skládku v letech 1992 až 1996 využívaly kromě Nové Dědiny také obce Sulimov,
Vrbka, Karolín, Střížovice, Kvasice a Velké Těšany. V roce 1997 posloužila jako
skládka odpadu vzniklého při povodni, která postihla značnou část povodí řeky
Moravy. Na skládku byly odvezeny odpady také z postižených firem, často však s
vysokým podílem nebezpečných látek. V roce 1998 byly na skládce vyhotoveny 3
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studny, ve kterých proběhl monitoring znečištění prosakujících vod. Výsledky byly
velmi znepokojivé – ze skládky prosakovaly díky dešťovým vodám nebezpečné látky,
které následně odtékaly do potoka pod skládkou.
Bylo tedy rozhodnuto o definitivním uzavření skládky – závozem hlínou a jílem,
následným překrytím hydroizolační fólií, na kterou bude navršena vrstva štěrku a
zeminy. Cílem je vytvoření tzv. figury – mírně kopcovitého útvaru - s nepropustnou
vrstvou, po obvodu odvodněného žlaby. Skládka bude dále odplyněna 3 vrty a
doplněna drenáží. Na vrstvě ornice by pak měl vzniknout oplocený lesopark s
nízkými dřevinami. Celý areál bude nutno udržovat (sekat trávu) a monitorovat. O
budoucí spolupráci na údržbě byla požádána i naše obec.
Plán rekultivace skládky počítá s průběhem prací od března do srpna 2011. Na
vytvoření figury bude nutno navézt přibližně 2500m3 zeminy (lze využít i stavební
suť). Náklady na rekultivaci budou kryty dotací ve výši 22 milionů Kč.
Kompletní projektovou dokumentaci je možno shlédnout na obecním úřadě Kvasice.
Příspěvek: Petr Krč

Kácení stromů
Dle posouzení odborné firmy bylo doporučeno obci pokácet jednu ze dvou líp u
pískovcového kříže u odbočky na místní část Drahy. Tato lípa je ve velmi špatném
stavu, protože od kořenů vysychá a hrozí její vyvrácení. V okolí jsou rodinné domy,
hlavní cesta a elektrické vedení. Při pádu stromu hrozí veřejné ohrožení občanů.
Lípa zasahuje do hranic více pozemků, které nejsou dosud vytyčeny, a proto probíhá
zjišťování majitele.
OZ bude na svém dalším zasedání projednávat, zda tuto lípu vykácet na vlastní
náklady z důvodu veřejného ohrožení nebo dále pokračovat v zjišťování majitele.
Stromy u hřbitova
Na základě posouzení odborné firmy jsou stromy u hřbitova (2 lípy, 2 pajasany
žláznaté) v dobrém stavu a není nutné jejich vykácení, pouze ořezání větví, které
zasahují nad hřbitov a elektrické vedení. V této lokalitě působí dle vyjádření firmy
jako přirozený větrolam.
Stromy u čísla popisného 7 – majitel pan Čupalka
Dle majitele přilehlé nemovitosti stromy poškozují střechu a okapy domu a kořenový
systém poškozuje statiku domu. Odborná firma doporučuje tyto stromy vykácet a
nahradit vhodnějšími dřevinami. V případě, že proběhne rekonstrukce obecní
kanalizace, stromy by musely být z důvodu nemožnosti průchodu kanalizace
vykáceny. OZ rozhodne na svém dalším zasedání o případném vykácení těchto
stromů.
Stromy u hasičské zbrojnice a pomníků padlých ze světových válek
Tyto stromy jsou dle posouzení odborné firmy v pořádku, je pouze doporučeno
ořezání suchých větví.
Příspěvek: Roman Polášek
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Úprava cesty ke „Včelínu“
Na dubnovém zasedání OZ se bude projednávat úprava cesty ke „Včelínu“. Vlivem
náletových dřevin se tato cesta neustále posunuje a tím zasahuje do pozemků
soukromých majitelů.
Lesy ČR upozornily obec, že v těchto místech se také nacházejí „černé skládky“ a
proto hrozí sankcemi a žádají obec o sjednání nápravy. Starosta obce provedl se
zástupcem firmy Lesy ČR kontrolu tohoto území a zjistil, že je nutné sjednání
nápravy. Obec bude nucena pozemek vyčistit, provést ořezání náletových dřevin a
posunout cestu na původní místo a uvést do původního stavu. To vše na náklady
obce.
Apelujeme na občany, aby veškerý biologický i jiný odpad vyváželi do
sběrného dvora a nevytvářeli další černé skládky!!!
Příspěvek: Roman Polášek

Kanalizace
V naší obci je společná dešťová a splašková kanalizace, budovaná postupně od 50.
let minulého století. Kanalizace je ve vlastnictví obce a v současné době je na ni
napojena většina nemovitostí v obci. Kanalizace je vyústěna 6 výpustmi do několika
potoků, bez čištění. Obec má výjimku od vodoprávního úřadu na vypouštění
odpadních vod bez čištění s platností do roku 2012. Jednou z podmínek k udělení
této výjimky bylo zpracování projektu odkanalizování obce zakončené čističkou
odpadních vod. Tento projekt zpracovává již několik let firma Realka Rubíček. V
současné době je připravena dokumentace pro územní řízení, která řeší napojení
stávajících výpustí a s využitím několika čerpacích stanic svedení odpadních vod z
obce jednou stokou podél odkaliště pod obec Bělov. Dále by měla kanalizace
pokračovat společnou stokou s obcemi Bělov a Žlutava na ČOV v Otrokovicích.
Dokončení projektové dokumentace (jejíž náklady se již vyšplhaly na 406 tis. Kč) v
současné době brání zamítavé stanovisko Teplárny Otrokovice, která nesouhlasí s
vyústěním projektovaných přepadů z odlehčovacích komor do odkaliště. Další
neznámou je budoucí postup obcí Bělov a Žlutava, které zatím nezačaly s přípravou
projektové dokumentace společné stoky do Otrokovic. Z těchto důvodů nelze termín
případné realizace celé stavby ani odhadovat. V případě že nedojde k dohodě s
Teplárnou Otrokovice a také obcemi Bělov a Žlutava, budeme zvažovat jiné varianty
řešení odkanalizování obce.
Současný stav, kdy kanalizace není zakončena ČOV má pro naše občany několik
negativních i pozitivních stránek:
- stávající nemovitosti mohou vypouštět do kanalizace odpadní vody pouze po
předčištění septikem (tedy usazovací nádrží s přepadem do kanalizace,
kterou by měl majitel vyvážet) nebo domácí čističkou
- nově budované nemovitosti se mohou napojit pouze přes vlastní čističku
- stočné, které vybírá obec, činí pouze 50,- Kč na osobu ročně
Pokud by se podařilo realizovat napojení obecní kanalizace na ČOV, nastane pro
občany několik změn:
- veškeré septiky a domácí čističky s vyústěním do kanalizace by měly být
vyřazeny či přemostěny tak, aby na centrální ČOV natékaly odpadní vody bez
předchozího čištění a ředění
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majitelé nově budovaných nemovitostí nebudou nuceni k pořízení vlastní
čističky
stočné, které bude vybírat provozovatel kanalizace, bude nejspíše vyšší
domácnosti, které doposud nejsou napojeny na kanalizaci, by se měly napojit,
pokud to bude technicky možné
Příspěvek: Petr Krč

Kultura
Tříkrálová sbírka 2011
Vánoční čas již sice uplynul, avšak není to
Ježíšek, koho každoročně očekávají miliony lidí.
Tříkrálová sbírka má v naší novodobé historii sice
nedlouhé kořeny, přesto se rok od roku k této
dobročinné akci připojují desetitisíce dobrovolníků.
Svým nadšením a zlatem v hrdle, vnáší do našich
příbytků radost a Ladovskou nostalgii. Peněžními
dary pomáháme udržet plamínky naděje lidem,
které nepotkal příliš přívětivý osud. Ani naší obci
nezůstala tato věc lhostejná, a proto se již po
jedenácté naši koledníci vypravili čelit marnivosti
zimního počasí. Každý, kdo malé koledníky přivítal,
byl v duchu tradice odměněn bílým zlatem a
hřejivým pocitem na srdci z dobrého skutku.
Výtěžek letošní sbírky v naší obci činí 9.684 Kč.
Charita upřímně děkuje za vaši štědrost.
Celková částka výnosu z koledování kvasické charity činí: 76.633,- Kč
Velký dík také patří všem zúčastněným.
Příspěvek: Václav Malenovský a Marie Gazdošová, vedoucí skupinek

Poděkování
Starosta obce děkuje SDH za krásné představení živého Betlému v předvánočním
čase, které bylo velkým setkáním našich i přespolních občanů.
Starosta obce děkuje panu Petru Vavříkovi a všem ostatním, kteří pomohli
s uspořádáním vánočního turnaje ve stolním tenise.
Starosta obce děkuje panu Marcelu Halaškovi za udělení zlaté medaile od
Červeného kříže za 40 bezplatných odběrů krve pro dobrovolné dárce.
Starosta obce děkuje rodičům a paní ředitelce MŠ a všem žákům MŠ za přípravu a
organizaci dětského karnevalu.
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Karneval na Nové Dědině
Pokřikem „Ať žije karneval na Nové Dědině“ zahájili nejen děti, ale i dospělí v sobotu
26. února velký karneval.
Sešla se spousta dětí, od těch úplně maličkých po větší a všichni byli poctivě
v maskách. Pořadatelé, jimiž byli rodiče některých děti byli také náležitě maskováni.
A tak se na karnevale objevili nejen princezny, červené Karkulky, Popelka, kytička,
víly, kostlivci, čarodějnice, pejsek, Batman, Spiderman, želva Ninja, kat, Ironman,
strašidlo, montér a jiné oblíbené dětské masky, ale také dospělácký čaroděj s bílou
paní, „obří“ včela, kuřátko, kovbojka, jablíčková kmotřička, šašek a samozřejmě čert,
občerstvení obsluhovaly havajské tanečnice a celou akci uváděla moderátorkačarodějnice Šárka.
Všechny masky dětské i ty dospělé
a ostatní rodinní příslušníci plnili
spoustu úkolů dle pohádkových
bytostí,
například
prolézání
strachovým pytlem jako Nebojsa,
tanec s dlouhým nosem jako
Pinoccio, nebo vytváření Mumií
z toaletního papíru, prolézání pod
lanem jako Paleček, oblíbený tanec
kolem židlí a další úkoly. Mezi
úkoly byly zařazeny písničky.
Takže kdo chtěl, mohl tančit nebo
využít tento čas na posilněnou. Při
tanci se vytvářel oblíbený had, který se nebál prolézt i pod stolem, vyzváni k tanci byli
i rodinní příslušníci.
Na konci karnevalu přišel velmi očekávaný výběr odměn, kterých bylo opravdu
hodně, za což děkujeme obecnímu úřadu Nová Dědina, firmě ELPIK s.r.o. Kroměříž
a Rádiu Zlín.
Chtěla bych také poděkovat dětem z MŠ Nová Dědina a dalším dětem za pomoc
s výrobou dekorací a rodičům za pomoc s nádhernou výzdobou Sokolovny.
Příspěvek: Jitka Polášková, Roman Polášek

Obecní knihovna Nová Dědina
Výpůjční doba knihovny je sobota 13 - 15 hodin. Knihovní fond obsahuje 3.244 knih,
z toho je 381 knih naučné literatury a 2.863 knih krásné literatury.
V roce 2010 bylo 46 registrovaných čtenářů, tito si vypůjčili 1.491 knih. Každoročně
máme zapůjčeno z okresní knihovny v Kroměříži 122 knih z výměnného fondu.
Internet v knihovně využilo 32 občanů. Po dobu tří letních měsíců roku 2010 byla
knihovna v důsledku rekonstrukce Mateřské školy uzavřena, což se promítlo do
množství výpůjček a počtu čtenářů. V roce 2011 se zaregistrovalo v prvních dvou
měsících 25 čtenářů, tito si vypůjčili 272 knih. Internet využilo 11 návštěvníků.
Z minulých let mají ještě někteří čtenáři vypůjčené knihy, žádáme je o navrácení, aby
byly k dispozici i jiným čtenářům.
Na velikonoce chystá knihovna ve spolupráci s OU Nová Dědina výstavu starého
nářadí, které se na vesnici používalo v minulém století.
Příspěvek: Zdeňka Bednaříková
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Svátek matek
V neděli 8. května 2011 v 16 hodin se uskuteční v místní sokolovně oslava svátku
matek společně s besedou s důchodci. Vystoupí Mužský pěvecký sbor HLAHOL z
Mysločovic pod vedením pana Michala Mynáře. Přijďte si společně s účinkujícími
zazpívat lidové písničky z Hané, Valašska i Slovácka.
Všichni jste srdečně zváni.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Společenská kronika
Jubilanti: leden – březen 2011
LEDEN
Regentová Marie

30. ledna

85 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Zájezd do aquaparku
Dne 12. února 2011 se uskutečnil zájezd pro děti,
mládež i dospělé na plavání v nově otevřeném
aquaparku v Uherském Hradišti.
V odpoledních hodinách jsme vyrazili na cestu.
Autobus byl doslova přeplněný zájemci o tuto vodní
radovánku. Tento aquapark nabízí velký bazén pro
kondiční plavání, dále zábavný bazén, dětský
bazén, tobogán a wellness centrum se čtyřmi
saunami. Všichni jsme měli možnost se pořádně
„vydovádět“ a vyzkoušet různé vodní atrakce. Všem zúčastněným se tento výlet
hodně líbil.
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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