OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 3/2010

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM
15. a 16. října tohoto roku proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce.
Dostává se Vám do rukou poslední číslo Obecního zpravodaje tohoto volebního období.
Jaké bylo volební období 2006 – 2010 , co jsme v tomto čtyřletém období pro obec udělali a
co se nám naopak udělat nepodařilo? To můžete posoudit Vy sami …
Od listopadu 2006 začalo po volbách pracovat nové zastupitelstvo ve složení : Marie
Musilová, starostka obce, Roman Polášek, místostarosta obce a členové zastupitelstva Jiří
Gazdoš, Zdeňka Bednaříková, Jarmila Bochezová, Ing. Marcela Polášková ( provdaná
později Kubíčková), Kamil Kubíček, Drahotín Marčík a Václav Stuchlík. Prioritou roku 2007
byla příprava žádosti o dotaci ze Zlínského kraje na opravu zdi oplocení budovy MŠ. Byli
jsme úspěšní a dotaci na „ Opravu zdi oplocení budovy MŠ Nová Dědina“ naše obec
dostala. Dotace činila 395 000,- Kč, což bylo 40% celkových nákladů. Ty byly 829 459,- Kč.
Odstranění havarijního stavu oplocení bylo první etapou celkové rekonstrukce budovy MŠ.

Tomu ale předcházel statický posudek budovy MŠ , na základě kterého byl navržen způsob
sanace. Následující rok na jaře bylo provedeno statické zajištění budovy osazením 7 ks
předpínacích lan včetně veškerého kotevního materiálu a opěrných desek , vyčištění a
zapravení stávajících trhlin na objektu včetně zednického zapravení. Toto bylo nutné
provést, aby se mohlo dále pokračovat v rekonstrukci budovy. Náklady na statické zajištění
objektu byly 284 410,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce.
V roce 2008 jsme obdrželi dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 20 000,- Kč na
restaurování kříže z roku 1863, který se nachází před domem č.p. 9.
Z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje jsme obdrželi účelovou dotaci ve výši 2 000,- Kč
na pořádání dětské olympiády.
Dále jsme byli úspěšní i v získání dotace pro jednotku požární ochrany. Obdrželi jsme
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 38 000,- Kč na nákup
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a investiční dotaci ve výši 29 000,Kč na nákup kalového čerpadla. Tyto dotace činily 70 % celkových nákladů. Zbylou část
dofinancovala obec ze svého rozpočtu. Kromě toho obec vybavila jednotku SDH zásahovými
přilbami.
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V roce 2008 jsme také na základě žádosti obdrželi ze Zlínského kraje dotaci ve výši
160 000,- Kč na výměnu oken a vstupních dveří na sokolovně. Výměnou 15 ks dřevěných
oken za okna plastová a 1 ks vstupních dveří došlo ke snížení nákladů na vytápění. Celkové
náklady dosáhly výše 267 980,- Kč.

V roce 2009 jsme opět požádali Zlínský kraj o dotaci, tentokrát na rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Byli jsme opět úspěšní a získali jsme dotaci ve výši 279 000,- Kč, což bylo téměř
60% celkových nákladů na rekonstrukci. Ty činily 465 804,- Kč. Při této rekonstrukci byla
provedena úprava vnitřních i vnějších povrchů, rekonstrukce podlahy, střechy včetně
chybějícího hromosvodu a byla také vyměněna vstupní vrata.

V letošním roce byl vybudován chodník ve střední části obce o celkové délce 382,6 m podél
silnice III. třídy. Tato akce, jejíž hodnota je 1 052 965,- Kč, byla plně hrazena z rozpočtu
obce. Vybudování chodníku určitě přispěje k větší bezpečnosti občanů obce.
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Díky tomu, že jsme měli připravené stavební povolení na obnovu MŠ, mohli jsme podat
žádost na Zlínský kraj o dotaci na odstranění havarijního stavu střechy budovy MŠ. Máme
sice zpracovanou projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci této budovy, ale za
stávající finanční situace není možné provést tuto rekonstrukci celou. Nejvíce nás tížil stav
střechy, na mnoha místech do budovy zatékalo. Proto jsme byli velmi rádi, že naše žádost o
odstranění havarijního stavu střechy byla schválena a naše obec na tuto akci obdržela dotaci
ve výši 968 000,- Kč, což je téměř 60 % z celkových nákladů. Zbylou část uhradíme
z rozpočtu obce. Celkové náklady jsou 1 637 134,- Kč. Do konce měsíce září bude střecha
této budovy vyměněna, budou nové krovy, krytina, střešní okna a zateplení střechy. Půdní
prostor bude připraven na půdní vestavbu. Úkolem dalšího vedení obce bude dále
pokračovat v započaté práci při rekonstrukci této obecní budovy.

Do konce měsíce září bude také dokončena výstavba sběrného dvora. Na tuto akci jsme
obdrželi dotaci z OPŽP ve výši 1 757 115,- Kč . Obec uhradí ze svého rozpočtu 195 236,Kč, což je 10 %. Pro tak malou obec, jakou naše obec je, je to veliký úspěch. Kromě toho,
jsme ještě podali žádost o zateplení budovy MŠ. V 16. Výzvě jsme bohužel neuspěli, tak
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jsme to zkusili ještě jednou. Zda budeme úspěšní, to se dozvíme asi až v říjnu nebo
listopadu.

Od roku 2005 poskytuje obec svým občanům nízkoúročený úvěr ze státního fondu rozvoje
bydlení na obnovu bytového fondu obce. Této možnosti již využila celá řada našich občanů
ke zvelebení svých domků. Ještě stále je možnost čerpat tento výhodný úvěr.
Naše obec se také zapojila do komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku.
Máme uzavřenu s městem Otrokovice Rámcovou smlouvu o poskytování sociálních služeb
našim občanům v Domově pro seniory, tř. Spojenců Otrokovice. Pokud bude zájem ze strany
občanů, není problém zajistit i pečovatelskou službu. Každý si ale musí uvědomit, že za tyto
služby se platí.
V minulém volební období se obec nemalou měrou podílela i na podpoře činnosti SDH. SDH
je totiž v naší obci jedinou organizací, která se věnuje práci s mládeží při níž dosahuje
výborných výsledků. Je také u všech kulturních i společenských akcí, které v naší obci
probíhají.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Kroměříži každoročně zaměstnáváme naše občany na
veřejně prospěšné práce. Je to pro obec výhodné, protože dostáváme z Úřadu práce
finanční příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů takto umístěných uchazečů o
zaměstnání. V poslední době takto zaměstnáváme jednoho pracovníka, který se stará
hlavně o údržbu obecní zeleně, ale vykonává i jiné potřebné práce.
Poslední dva roky jsme projednávali i změny územního plánu obce. Nové zastupitelstvo by
se však mělo zabývat přípravou nového územního plánu.
Ne všechno, co jsme měli v plánu v uplynulém volebním období udělat, se podařilo. Máme
téměř hotový projekt na vybudování kanalizace. Vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení brzdí vztahy s některými vlastníky nemovitostí. Přitom se ale nejedná o naše
občany. Proto se trasa hlavně přivaděče přes odkaliště neustále mění. Teplárna Otrokovice
nám již dala souhlas s umístěním předmětné vodohospodářské stavby na jejich pozemcích
přes jejichž pozemky by měla vést náhradní trasa. Poté bude ještě záležet na rozhodnutí
Bělova a Žlutavy, kde bude společná ČOV.
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Navzdory tomu, že se i naše obec potýká s propadem daňových příjmů, hospodaříme tak, že
všechny akce, které máme rozdělané, dofinancujeme bez úvěru a obec předám novému
starostovi nebo starostce bez dluhů. Dokonce zůstane na účtu obce cca 3 500 000,- Kč.
Od roku 2002 vychází pravidelně čtvrtletně Obecní zpravodaj, který Vás informuje o dění
v obci. Kromě toho slouží k informování i úřední deska před obecním úřadem, obecní rozhlas
a webové stránky obce. Obec také investuje každý rok peníze do nákupu knih do knihovny a
kdo nemá internet, může využít veřejně přístupný internet v obecní knihovně.
Od roku 2002 dochází postupně k nárůstu počtu obyvatel naší obce. Z původních 413
obyvatel v roce 2002, máme nyní 435 obyvatel. Od roku 2002 do srpna 2010 se v naší obci
narodilo 35 dětí.
Bytová výstavba v naší obci pomalu roste. Na novém obecním zastupitelstvu bude, jak
rozhodne s obecními pozemky na Kostelíku, které jsou v územním plánu určeny na
výstavbu, jakým způsobem je rozparceluje a prodá zájemcům. Nejprve bude ale třeba
pozemky zasíťovat a do ceny pozemku zahrnout i cenu sítí.

ZÁVĚREM
S končícím volebním obdobím i mou funkcí starostky obce, bych chtěla poděkovat všem
zastupitelům za jejich práci pro obec, i když se ne všichni na činnosti obce podíleli stejnou
měrou. Poděkování patří i paní Janě Zapletalové, hospodářce obecního úřadu, se kterou se
mi velmi dobře pracovalo a za jejíhož působení na obecním úřadu nebyly při kontrole
hospodaření zjištěny nikdy chyby ani nedostatky.
Dále bych chtěla také poděkovat za vzornou spolupráci sboru dobrovolných hasičů, na které
jsem se mohla vždy spolehnout. Díky výsledkům , kterých dosahují naši hasiči v požárním
sportu, je naše obec známa po celém Zlínském kraji i jinde.
Nyní bude záležet jen na nás, jaké zastupitelstvo si ve volbách, které proběhnou ve dnech
15. a 16. října 2010, zvolíme.
Příspěvek : Marie Musilová

Sbor dobrovolných hasičů
ÚSPĚŠNÝ ROK NAŠICH HASIČŮ
Novodědinští hasiči zažili dosud nejúspěšnější sezonu
v požárním sportu. Družstvo mužů vyhrálo prestižní
podhostýnskou hasičskou ligu, která se skládá ze 13-ti závodů.
Po neúspěšném startu, kdy po třech závodech paběrkovalo s 6ti body ke konci tabulky, se naši muži dostali do famózní formy
a začali velkou stíhací jízdu. Postupně vyhráli v Prusinovicích,
Ludslavicích, Rymicích a Podhradní Lhotě. Dále přidali druhá
místa z Tučap, Dobrotic, Loukova a dva závody před koncem
seriálu si zajistili celkové prvenství v celé lize.
Jde o obrovský úspěch!!! Poslední závod se koná v neděli 12.září 2010 ve Vítonicích a je
jisté, že putovní pohár pro vítěze podhostýnské hasičské ligy bude minimálně rok v držení
hasičů naší obce.
Soutěžnímu družstvu, sponzorům, fanouškům a všem, kteří se kolem tohoto krásného sportu
v naší obci točí, patří velké poděkování !!!
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Soutěžní družstvo mužů

Horní řada zleva: Petr Skácel, Tomáš Láník, Martin Láník, Dalibor Kubíček
Dolní řada zleva: Karel Strýc, Jan Gazdoš, Pavel Vavřík (chybí Jakub Škrabal)

Zde je přehled úspěchů :

Podhostýnská hasičská liga 2010
Soutěž

Výsledný čas[s]

Umístění

Body do PHL

,,N"

18.

-

5.6. Karolín

19,86

14.

1

12.6. Rychlov

19,41

7.

5

26.6. Tučapy

18,08

2.

12

3.7. Dobrotice

17,79

2.

12

4.7. Prusinovice

18,08

1.

15

10.7. Ludslavice

17,61

1.

15

17.7. Rymice

17,07

1.

15

24.7. Loukov
7.8. Podhradní
Lhota
15.8. Přílepy

17,89

2.

12

17,81

1.

15

18,91

5.

8

21.8. Pravčice

19,71

11.

4

22.5. Počenice

12.9. Vítonice

! ! ! ! ! Vítěz PHL 2010 ! ! ! ! !
-6-

Družstvo mužů SDH Nová Dědina letos vyhrálo Podhostýnskou hasičskou ligu!! Do konce
sezony zbývá ještě jeden závod ale s celkovým počtem 114 bodů už má náš tým jasné
1.místo. Přijeďte nás podpořit a užít si vítěznou atmosféru na poslední závod PHL 2010 do
Vítonic 12. září.

MLADÍ HASIČI TAKÉ ÚSPĚŠNÍ !!!!!
Také družstva mladších a starších hasičů zažila úspěšný soutěžní rok. Jde vidět, že muži
budou mít za pár let své nástupce a to je pro budoucnost hasičů na Nové Dědině jen a jen
dobře.
Soutěžní družstvo mladších hasičů

Zde je přehled úspěchů mladých hasičů :

MH - SDH Nová Dědina
Soutěž
Disciplína

Umístění
Soutěž Disciplína

Kyselovice 17.4.

štafeta dvojic, štafeta 4x 60m

A-1. /B-2.

-

Henčlov 24.4.

štafeta dvojic, štafeta 4x 60m

A-4. /B-1.

-

Bílany 9.5.

štafeta dvojic, požární útok

3.

-

Rymice 5.6.

požární útok

1.

-

Rychlov 13.6.

požární útok

8.

-

Záhlinice 19.6.

požární útok

-

-

Vrbka 26.6.

požární útok

3.

1.

Prusinovice 3.7.

požární útok

1.

-

Zborovice 10.7.

požární útok

A-1. /B-2.

2.
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POZVÁNKY

Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na
2. ročník soutěže mladých hasičů

v požárním útoku
O pohár starosty SDH
v neděli 26.9.2010 v 10:00 hodin
na hasičském hřišti v Nové Dědině
Organizační připomínky k soutěži:
•
•
•
•
•
•
•

Prezentace týmů: do 9:50
Nástup a porada vedoucích 10:00
Soutěžit se bude v kategoriích mladší a starší žáci
Startovné 70 kč / družstvo
Soutěž proběhne dle směrnice HRY PLAMEN
Sportovní hadice povoleny
Čas bude měřen elektronicky na sklopné terče

Ceny za umístění(mladší i starší kategorie):
1.místo- pohár + věcná cena
2.místo- pohár + věcná cena
3.místo- pohár + věcná cena

Těšíme se na Vaši účast

Případné dotazy na tel:
776601625 - Láník Martin
731104871 - Přikryl Radek

www.sdh.novadedina.cz
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Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na
1. Ročník soutěže

v požárním útoku
v sobotu 25.9.2010 v 13:00 hodin
na hasičském hřišti v Nové Dědině
Organizační připomínky k soutěži:
•
•
•
•
•

Nástup a porada velitelů 12:45
Start prvního družstva 13:00
Soutěžit se bude v kategoriích MUŽI 3B, ŽENY 2B
Startovné 150 kč / družstvo
Soutěž proběhne dle pravidel požárního sportu s úpravami v rámci Podhostýnské
hasičské ligy pro rok 2010
• Čas bude měřen elektronicky na sklopné terče
• Dráha travnatá, kolem základny dlažba s odvodněním
• Start bez použití přetlakového ventilu pouze na vlastní nebezpečí

Ceny za umístění(Muži i ženy):
1.místo- pohár + finanční odměna + poukaz 4000,2.místo- pohár + finanční odměna + poukaz 20003.místo- pohár + finanční odměna + poukaz 1000,4.místo – finanční odměna
5. místo – finanční odměna
(poukaz je na grilované maso v kategorii mužů)

Těšíme se na Vaši účast

Případné dotazy na tel:
776048220 - Strýc Karel – Velitel SDH
606318753 - Přikryl Josef – Starosta SDH
www.sdh.novadedina.cz
Rezervace startovního pořadí od září na www. Firesport.cz
Příspěvky : Karel Strýc a Martin Láník
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Sport
FOTBALOVÝ TURNAJ
Jak již bývá na přelomu prázdnin na Nové Dědině tradicí, uskutečnil se v sobotu 14.srpna
2010 na místním fotbalovém hřišti fotbalový turnaj „O pohár starostky obce“. Pořadatelství se
jak už bývá zvykem ujal místní sbor dobrovolných hasičů podporován obecním úřadem. Do
turnaje se přihlásila družstva : Balaton 2010, ND Crew, Hasiči Nová Dědina a obhájce
loňského prvenství, družstvo z Halenkovic. Systémem každý s každým se hrálo dvakrát 15
minut a bylo se opravdu na co dívat. Vítězem se stalo družstvo z Halenkovic, které
v posledním zápase s družstvem hasičů otočilo nepříznivý výsledek a po zásluze vyhrálo
celý turnaj. Na druhém místě skončili místní Hasiči, na třetím Balaton 2010 a nepopulární
bramborová medaile zůstala na družstvo ND Crew. Turnaj proběhl ve výborné atmosféře a
všem, kterým zbylo alespoň trošku sil, si parné odpoledne zpestřili utkáním ženatí versus
svobodní. Letošní ročník se vydařil a všichni už se těší na příští rok.
Příspěvek : Karel Strýc

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Předposlední prázdninový víkend se sešla parta 18 lidí, aby si zahrála nohejbalový turnaj.
Postaveno bylo celkem 6 družstev, z toho jedno tvořilo něžné pohlaví. Zápasy probíhaly od
10 hodin do pozdního odpoledne. Všichni se náležitě v horkém počasí zpotili, ale ani to
neubralo na bojovnosti a dobrých výkonech. Někteří utrpěli lehká zranění, jako jsou odřeniny
a natažené svaly, ale i to ke sportu patří.
Dobrovolníci podepsali písemné prohlášení na odběr krve pro podporu českého
zdravotnictví. Technický průběh této akce zajistil ing. Oto Slezák a ing. Petr Redl.
Veškerou organizaci si vzal na starost pan Leoš Chocholatý a vytvořil s pomocí ostatních
účastníků skvělé zázemí a pohoštění nejen pro všechny zúčastněné, ale také pro jejich
partnery a fanoušky. Veškeré pohoštění bylo hrazeno z vlastních zdrojů hráčů.
Dle reakcí zúčastněných byli všichni spokojeni se sportovně-kulturní sobotou a nikdo
nelitoval, že byl přítomen.

Příspěvek : Roman Polášek
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Společenská kronika
JUBILANTI

ČERVENEC : Ludmila Vojáčková
Petr Vojáček
SRPEN : Olga Bartůsková
ZÁŘÍ : Stanislava Polášková
Vratislav Polášek
Josef Přikryl

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Oznámení a informace
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
V pondělí 20.9.2010 se uskuteční v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
veřejné setkání s občany v rámci projektu „ Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a
zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku“. Na programu veřejného setkání bude
informace o projektech KPSS 2005-2007, nabídka aktuálního katalogu sociálních služeb a
řešení nepříznivých životních situací, informace o financování sociálních služeb apod.
Srdečně zveme všechny občany. Připravte si otázky do diskuze.

Dopisy čtenářů
Je sobota večer, takové zvláštní datum, 21.8. … . stejně jako před lety. Jsem rodačka z malé
vesnice na Kroměřížsku, z Nové Dědiny. Již 40 let žiji v Přerově, ale stále se ráda vracím na
Novou Dědinu do rodné chalupy po rodičích, na okraji Chřibů.
Sedla jsem si a píšu, poněvadž jsem v penzi prožila další velmi hezký den – sportovní a
nejen sportovní, ale pro mne i lidsky významný!!!
Své dětství a mládí na Nové Dědině jsem s vrstevníky sportem aktivně požívala. Tuto sobotu
parta nadšenců různého věku zorganizovala turnaj v nohejbalu. Šest družstev, k mému údivu
i jedno ženské, soutěžilo jen tak pro radost, z prostředků, které si jeho účastníci naspořili
během roku. Tedy turnaj bez sponzorů, či příspěvků od jiných složek (obecní úřad atd.). Na
hřišti skvělé výkony, v udírně voněla výborná uzenina, čepovalo se pivo.
Velmi mě potěšilo, že i v dnešní době, kdy se až příliš často hovoří o penězích, se najde
parta nadšenců, kteří nečekají na “zázraky”, ale jdou sami do akce s nadšením, elánem a
vírou, že se vše podaří. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Blahopřeji všem
zúčastněným “sportovcům”. Nešlo přece o to, kdo vyhraje (otázkou je, kolik nás nerado
prohrává), ale o to, že se zúčastnili a srdcem bojovali.
Důležité je, že v této malebné vesničce pod Chřibami se sportem, ale nejen sportem, stále
žije. Ještě významnější než samotný turnaj je totiž pro mne skutečnost, že v průběhu turnaje
se několik hráčů přihlásilo jako dárci k bezplatnému odběru krve ….. klobouk dolů!!!
Příspěvek : Alena Vrbíčková, Přerov
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Okénko redaktorky
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou rozloučila, neboť toto číslo
obecního zpravodaje je pro mne posledním, které jsem pro vás
připravovala. Funkci odpovědné redaktorky předávám z důvodu, že
jsem se přestěhovala do jiné obce a čekají mne mateřské povinnosti.
Věřím, že se v naší obci najde člověk, který bude v mé práci
pokračovat a vydávání místního čtvrtletníku bude nadále zachováno.
Děkuji tímto všem, kteří se mnou spolupracovali a zasílali mi příspěvky.
Lenka Rybenská

Evidenční číslo : MK ČR E 17514, vydává : Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21. Vychází
čtvrtletně 150 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá : Marie Musilová, starostka obce ; odpovědná
redaktorka : Lenka Rybenská, telefon : 605 135 604, e-mail : KovaraL@seznam.cz, neprošlo
jazykovou úpravou.
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Speciální příloha
Vážení spoluobčané,
právě se Vám do rukou dostalo zvláštní vydání našeho Obecního zpravodaje.
Dovolte mi, abych toto číslo označila nejen jako zvláštní, nýbrž jako mimořádné. Protože
když se obci o naší velikosti podaří získat jakoukoliv dotaci z Evropských fondů, tak se
opravdu o něco mimořádného jedná.
Obec Nová Dědina se stala v letošním roce úspěšným žadatelem o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2010 , a to v rámci jeho 11. výzvy.
Administrátorem tohoto Operačního programu je Státní fond Životního prostředí, prostředky
tohoto fondu však spravuje Ministerstvo životního prostředí.
Projekt s názvem „ Sběrný dvůr a nakládání s bioodpady v obci Nová Dědina“ vznikl a
byl zpracován v roce 2009 ve spolupráci s Ing. Otou Škrabalem a firmou ENVIprojekt s.r.o.
Zlín.
Žádost o dotační finanční prostředky jsme ve spolupráci se Zlínským ENVIprojektem podali
v září loňského roku a po její akceptaci před koncem roku 2009 jsme čekali na konečný
verdikt řídícího výboru. Dne 29.4.2010 řídící výbor SFŽP rozhodl kladně a naší žádosti o
objemu 1 952 351 Kč byla přiznána požadovaná podpora v plné požadované výši. Stali
jsme se tedy úspěšnými žadateli a získali 85 % dotace z fondů Evropské unie (
z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ z Fondu soudržnosti ) a 5 % dotace od
Státního fondu životního prostředí.
Podíl našich vlastních obecních zdrojů představuje tedy 10 %. Financování projektu probíhá
průběžně, tudíž v našem rozpočtu stačí mít oněch zmiňovaných 10 % a nemusíme
financovat předem.
Sběrný dvůr bude umístěn na pozemcích obce p.č. 16/1, 16/2, 16/3 a 24/1 za prodejnou
potravin a obecním úřadem. Celý areál bude řešen jako zpevněná plocha. V místě uložení
kontejnerů bude zpevněná plocha ze silničních panelů. V rámci vybudování sběrného dvora
bude opravena místnost na skladování papíru a elektroodpadu a také opravena garáž pro
komunální techniku pod místní prodejnou. Ze strany od zahrady bude sběrný dvůr oplocený.
Ve sběrném dvoře bude umístěno 7 kusů kovových kontejnerů. Budou to kontejnery na sběr
kovového odpadu, skla, plastového odpadu, velkoobjemového odpadu, pneumatik,
stavebního odpadu a biologického odpadu. Náplní projektu je i nákup 100 kusů plastových
kompostérů o objemu 390 litrů. Tyto kompostéry jsou určeny pro trvale obývané nemovitosti
obce a jejich hlavní úlohou je zkompostování formou zrychleného kompostování cca 30 %
odpadů, které by jinak skončily v komunálním odpadu a za které bychom platili stále více
finančních prostředků při jejich ukládání na skládku. Tyto kompostéry budou bezplatně
zapůjčeny obyvatelům obce na dobu minimálně 5 let. Společně s kompostérem obdrží
občané i letáky, ve kterých se dočtou návod pro domácí kompostování, základní podmínky
pro kompostování, co z domácnosti vyprodukovaných odpadů je vhodné a co není vhodné
ke kompostování. Dosavadní způsob sběru skla, plastů a nápojových kartonů do kontejnerů,
umístěných před prodejnou, u sokolovny a na dolním konci obce, zůstane zachován.
Sběrný dvůr, jeho zařízení budou ve vlastnictví obce, provozovatelem sběrného dvora bude
obec. Obsluhu a evidenci odpadů přijatých v rámci sběrného dvora bude zajišťovat pracovník
obce. Provozní doba sběrného dvora bude občanům včas oznámena, předpokládáme jeho
otevření 1 x za týden.
Momentálně jsou v plném proudu stavební práce na sběrném dvoru. Termín dokončení je
stanoven na konec září 2010. Po kolaudaci bude již sběrný dvůr sloužit potřebám občanů.
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Nyní mi dovolte pár citací zákona, které uskutečněním projektu společně doufám
naplníme:
Kompostování definuje novela Zákona o odpadech 314/2006 Sb. v paragrafu 10 a takto :
1) Pro účely této části zákona se kompostováním v komuně rozumí – systém sběru a
shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně zahrad na území obce, jejich
úpravu a následné zpracování na zelený kompost.
2) Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku
odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém kompostování v komuně
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce.
3) Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo
k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními
předpisy. Kompostovací proces musí být zřízen tak, aby byl zajištěn aerobní
mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.
4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za
splnění podmínek stanovených zvláštními předpisy.
Pokud obec přijme obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví systém sběru a kompostování
zbytků ze zelených ploch a zahrad, tak tímto vytvoří preventivní opatření vzniku odpadů.
Zbytky rostlin se tedy nestanou odpadem, ale zeleným kompostem. Tento kompost pak
může obec využívat zejména při údržbě a obnově zeleně na svém vlastním území.
Vážení a milí spoluobčané,
společně s Vámi se těším, že v rámci projektu „ Sběrného dvora a nakládání
s bioodpady v obci Nová Dědina“ dosáhneme toho, k čemu jsme se v rámci přidělené
90-ti procentní dotace zavázali, a to, že zkvalitníme a zefektivníme systém nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady v naší obci.
Děkuji Vám všem za aktivní přístup ke kompostování.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2007-2013 PROSTŘEDNICTVÍM FONDŮ EVROPSKÉ UNIE
(Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
(ERDF)/ A FONDU SOUDRUŽNOSTI (FS) A STÁTNÍM
FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
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