OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 1/2010

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – LISTOPAD
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č.
1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu. Výše tohoto poplatku za poplatníka pro rok
2010 bude 480,- Kč. Platí stejné úlevy jako v loni, tzn. poplatníci starší 70 let mají úlevu
100 Kč z poplatku a od poplatkové povinnosti je osvobozeno třetí a každé další dítě mladší
18 let v rodině poplatníka.
Obecní zastupitelstvo dále schválilo uzavření věcného břemene chůze a jízdy přes obecní
pozemky p.č. st. 16/2 a p.č. 24/1 a p.č. 1181/8 pro firmu Elektra Nová Dědina s.r.o.
Zastupitelstvo obce také schválilo uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 04/2008 na
zpracování projektu investiční akce „ Kanalizace Nová Dědina“. Tímto dodatkem se
prodlužuje doba plnění.
Dále projednávalo OZ dopis z Okresního soudu v Kroměříži, který se týkal volby přísedících
okresních soudců. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva. Tato
volba by měla proběhnout v únoru 2010.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – PROSINEC
Na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva bylo hlavním bodem schválení rozpočtu
obce na rok 2010. Návrh rozpočtu obce byl před schválením řádně zveřejněn po dobu 14 dní
na úřední desce obce. Navržený rozpočet obce byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
V roce 2010 bude obec hospodařit se schodkovým rozpočtem ve výši 1 623 tis. Kč. Tento
rozdíl bude kryt z rezervy hospodaření z minulých let. V příštím roce připravuje obec
vybudování chodníků ve středu obce a tato částka tvoří předpokládané náklady na tento
projekt.
Zastupitelstvo obce vyhovělo žádosti paní Evy Hrabalové o snížení nájemného prodejny
potravin na rok 2010. Dále rozhodlo obecní zastupitelstvo o vyřazení nedokončených
investic a studií. Důvodem vyřazení je zrušení záměru pořízení stavby z důvodu ceny a
změny objektivních podmínek. Jedná se o tyto studie : Studie likvidace odpadních vod z roku
2000 v částce 86 100 Kč a Studie – RD Kopánky z roku 1998 v částce 36 750 Kč.
Z nedokončených investic se jedná o projekt „ Sportovně kulturní areál Nová Dědina“
v částce 20 000 Kč a projekt na akci „ Nástavba obchodu – malometrážní byty v Nové
Dědině“ v částce 42 900 Kč.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – LEDEN
Na programu lednového zasedání bylo schválení rozpočtového opatření č. 3. Dále schválilo
obecní zastupitelstvo po projednání uzavření Smlouvy od dílo č. 05/2009. Předmětem plnění
této smlouvy je zpracování zadávací projektové dokumentace pro veřejně prospěšnou
stavbu „Obnova MŠ Nová Dědina“. Zhotovitelem bude Ing. Michal Patočka. Dosavadní
projekt na Obnovu MŠ Nová Dědina bude rozdělen do dvou částí. Jedna část bude řešit
vnitřní stavební úpravy, změnu sociálního zařízení, instalaci podlah, opravu krovu střechy,
výměnu střešní krytin apod. Druhá část projektu bude řešit zateplení budovy a výměnu
otvorů.
Na návrh valné hromady SDH Nová Dědina odsouhlasilo obecní zastupitelstvo jmenování
nového velitele JPO obce. Novým velitelem JPO obce byl jmenován Karel Strýc.
Jmenováním nového velitele byl zároveň odvolán dosavadní velitel Jaroslav Vavřík, který byl
ve funkci od roku 2007.
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Dále bylo rozhodnuto, že obec vypíše výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „ Silnice
III/36744 : Nová Dědina, chodník“. Stanovilo rovněž závazná kriteria hodnocení, kterými
budou: cena a doba záruky. Také schválilo OZ podání žádosti do OPŽP do XVI. výzvy na
zateplení obvodového pláště a výměnu či rekonstrukci otvorových výplní v budově MŠ.
Na jednání OZ byl rovněž přítomen zástupce firmy Solar Power Energy pan Jan Zbořil.
Informovat zastupitele o záměru jeho firmy vybudovat na pozemcích Teplárny Otrokovice na
odkališti Bělov fotovoltaickou elektrárnu. V současné době probíhá změna územního plánu
obce v souvislosti s touto elektrárnou.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření Smlouvy č. O/0272/2010/DOP se
Zlínským krajem na poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti. Výše tohoto
příspěvku je v tomto roce 70 Kč na jednoho obyvatele. Dřívější příspěvek ve výši 50 Kč na
jednoho obyvatele je již v současné době nedostačující, proto bylo rozhodnuto v rámci
udržení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu o toto navýšení.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2010 na zpracování zadávací
projektové dokumentace na zateplení MŠ Nová Dědina a Smlouvu o dílo č. 04/2010 na
zpracování žádosti do OPŽP na stavbu : „Zateplení MŠ Nová Dědina“. Tato žádost o
poskytnutí podpory bude podána v rámci XVI. výzvy.
Zastupitelstvo obce po ověření, že změna č. 2 územního plánu obce Nová Dědina není
v rozporu s politikou územního rozvoje ani stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu, vydává změnu č. 2 ÚP obce Nová Dědina formou opatření obecné povahy
a bere na vědomí, že proti návrhu změny č. 2 ÚP obce Nová Dědina nebyly podány námitky.
Po seznámení se s rozpočtovým výhledem na období 2011-2012 byl tento rozpočtový výhled
schválen všemi přítomnými zastupiteli. Zastupitelstvo obce dále rozhodlo, že obec podá
žádost o poskytnutí podpory ze Zlínského kraje přes Program na podporu obnovy venkova
pro akci : „Odstranění havarijního stavu střechy MŠ Nová Dědina“. Zároveň schválilo
vyčlenění potřebných finančních prostředků na zajištění dofinancování této akce.
Předpokládané náklady na tento projekt jsou cca 1 400 000,- Kč.
Příspěvky : Marie Musilová

Sbor dobrovolných hasičů
SÁŇKAŘSKÉ ZÁVODY
Jako každoročně tak i letos se na pastvisku konaly sáňkařské
závody. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích: školkaři,
první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a staří. Celkem se závodů
zúčastnilo 15 dětí a 10 dospělých. Letošní zima ale vůbec nebyla
k našim závodníkům nakloněná a připravila nám těžkou
zledovatělou dráhu. To se podepsalo na některých výkonech a
dokonce to odneslo i pár závodních strojů. Závodníci měli celkem
tři pokusy, i když v kategorii starších většině stačil jeden pokus,
protože už nesnášejí zimu tak dobře jako za svých mladých let.
Pro závodníky byla přichystána sladká odměna a každý dokonce i
ten poslední si něco odnesl. Z pohledu rozhodčího pro mě byli všichni závodníci vítězi,
jelikož dráha byla opravdu těžká a i starým ostříleným sjezdařům dělala problémy.

POZVÁNKA NA FLORBALOVÝ TURNAJ
Kdy :
Kde :
Startovné :
Prezence :
Pravidla :
Pořadatel :

v sobotu 20. března 2010
místní sokolovna
150,- Kč
8.30 – 9.00 hodin (družstva z min. 3 a max. 5 členů)
budou upřesněna na místě
SDH Nová Dědina a Obec Nová Dědina
Příspěvky : Martin Láník
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Kultura
TANEČNÍ VEČER SE ZÁHORÁCKOU KAPELOU
Jak již bývá zvykem, uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
Nová Dědina i letos taneční večer hlavně pro „ty starší“.
Pozvali jsme Záhorskou kapelu, aby nám zpříjemnila sobotu
21.listopadu 2009.
Přišli se pobavit mladí, starší, i rodiče s dětmi, jen tu nejstarší
generaci zastupoval málokdo. A to jsme mysleli, že je
potěšíme, že se přijdou alespoň podívat a „poplkat“ s dalšími
spoluobčany. Těm ostatním tak zůstal dostatek místa na
tanečním parketu, dostatek občerstvení a také lístků do tomboly, která byla opravdu bohatá.
Nepřišel si na své asi každý, ale většina snad.
Pro ty, kteří přišli, a chtěli strávit tento večer jinak než obvykle, to byl, alespoň myslím, hezký
večer. A i proto se snažme, ať je takovýchto večerů strávených v milé společnosti stále více.
Organizátorům a každému, kdo přidal ruku k dílu, nebo dárek do tomboly, tímto děkujeme.

MIKULÁŠ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 4.12.2009
Mikuláš se svou družinou každou zimu navštěvuje nejen naši obec, ale i děti v místní
mateřské škole. I tentokrát přišel Mikuláš ve svém bílém obleku, andílek s hvězdou na čele a
z pekla dva čerti a čertice. Chtěli si odnést někoho do svého ohnivého království, ale
nakonec všechny zlobidla nechali ve školce u paní ředitelky, aby si dál mohli hrát a také sníst
všechny dobrůtky, které jim Mikuláš, tentokrát sponzorovaný dobrovolnými hasiči, přinesl.
Tento den zanechal v dětech nové zážitky a nejen ti nebojácní se jistě už teď těší na
Mikulášovu návštěvu i v dalším roce.

Příspěvky a foto : Anna Fialová
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BETLĚM 2009
Je to již 5 let, co se v naší dědince uchytila nová tradice tzv. „Živý Betlém“. Poprvé s tímto
nápadem přišla naše občanka Lenka Kovaříková a mělo to obrovský ohlas. A tak jako každý
rok, i letos k nám opět zavítal Josef s Marií, pastýři se svým stádem a mnohé další postavy,
jež jsou nedílnou součástí této tradice.
Tak jako loni, jsme i letos zapojili naše mladé hasiče, kteří na svůj věk, své role brilantně
zvládli. Nemůžu zde nepřipomenout nejmenšího pastýře a vůbec účinkujícího Radima
Přikryla, který měl ke své roly připravenou pěknou básničku a diváci mu za ni tleskali.
Pro větší zájem o toto představení v předchozích letech jsme i po okolních dědinkách
rozvezli plakáty, jež měli přilákat více diváků, kteří by si chtěli navodit krásnou vánoční
atmosféru. Místo pro hru jsme letos zvolili poněkud netradiční. Místo obvyklého plácku před
hasičskou zbrojnicí či sokolovnou jsme se rozhodli pro místní hřiště, a to nejen kvůli velkému
prostoru ale i pro bezpečnou a plynulou dopravu na zdejší hlavní komunikaci.
Herců bylo opět dostatek, bohužel přípravy trvaly pouhých 14 dnů, ale o to bylo odhodlání
větší. Jako jeskyně, v níž se narodil Ježíšek, se použil velký vojenský stan, jenž mají hasiči
pár let k dispozici, pastýři si dovezli živé ovečky od místního občana pana Gazdoše, kterému
musíme poděkovat za ochotu a odvahu, s níž nám zvířata propůjčil, neboť jsou vždy velkou
atrakcí hlavně pro ty nejmenší.
I když v den premiéry nebylo zrovna ideální vánoční počasí, neboť téměř veškerý sníh nám
roztál, i tak byly kulisy krásně nazdobené a vše připraveno. Diváků nám přišlo spousta a cca
20 minutové představení, které bylo provoněné jehličím a svařákem se všem moc líbilo.
Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem účinkujícím z řad SDH, i těm co se na
Betlému nějak podílely.

Příspěvek a foto : Tomáš Láník
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Společenská kronika
JUBILANTI
LEDEN : František Dřímal
Vladislav Šiška

Jaroslav Zámorský
Josef Vašina

ÚNOR : Drahotín Marčík
BŘEZEN : Jaroslav Vojtášek
Marie Skácelová

Libuše Chocholatá

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Oznámení a informace
STATISTIKA OBYVATEL - REKAPITULACE ZA ROK 2009
Počet narozených dětí :
(Yasmin Saleh, Marie Pálková, Martin Malenovský, Tereza Vavříková)

4

Počet úmrtí :

0

Odstěhovali se z obce :
(Jan Gazdoš, Libuše Hrbáčková, Drahomíra Valentíková, Hana Vavříková, Petra
Nábělková, Monika Štěpánů, Robert Čevora)
Přistěhovali se do obce :
(Lenka Kvasničková, Dalibor Huťka)
Počet obyvatel k 31.12.2009

7
2
433

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009
V roce 2009 hospodařila naše obec s celkovými příjmy ve výši 4 710 827,91 Kč. Z toho činily
daňové příjmy 3 507 177,21 Kč, nedaňové příjmy 492 612,15 Kč, kapitálové příjmy 3 423,Kč a přijaté transfery 707 615,55 Kč. Celkové výdaje obce za rok 2009 činily 4 649 852,01
Kč. Z toho běžné výdaje 3 406 361,01 Kč a kapitálové výdaje 1 243 491,- Kč. I my jsme
pocítili propad v daňových příjmech cca o 15%. Na běžném účtu u České spořitelny měla
naše obce k 31.12.2009 částku 1 200 114,29 Kč a na termínovaných vkladech u GE Money
Bank měla naše obec k 31.12.2009 uloženo 3 883 000,- Kč. Celková částka na účtech je
5 083 114,29 Kč. Je to rezerva připravená na dofinancování připravovaných projektů :
Obnova MŠ, vybudování chodníku a sběrný dvůr. V roce 2009 obdržela naše obec ze
Zlínského kraje dotaci ve výši 279 000,- Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2009 byla v naší obci celková produkce komunálních odpadů včetně odděleně
sbíraných složek 105,5 tuny, což je o 2 tuny méně než v roce 2008 . Z tohoto množství činil
svoz směsného odpadu ( popelnice ) 64 tuny, je to ale o 2 tuny více než v roce 2008 . Svoz
objemného odpadu ( velkokapacitní kontejnery ) byl 28 tun, tj. o 7 tun méně než v roce 2008.
Odděleně sbírané obalové odpady ( plasty, sklo, papír ) se na celkové produkci komunálních
odpadů podílely 13 tunami, bylo to o 5 tun více než v roce 2008 a zbytek tvořil sběr
nebezpečného odpadu. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2009 činily
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260 820,- Kč. Z této částky zaplatila obec 205 375,- Kč za vývoz popelnic a velkokapacitních
kontejnerů, 12 716,- Kč za nebezpečný odpad a 42 729,- Kč za tříděný odpad ( plasty a
papír). Proti roku 2008 jsou celkové náklady i při nižší produkci odpadů vyšší o 7 484,- Kč. Je
to způsobeno zvýšením ceny za uložení odpadu na skládku a vyššími cenami za odvoz
odpadu. Příjmy obce v odpadovém hospodářství činily v roce 2009 215 879,- Kč. V této
částce jsou zahrnuty příjmy od občanů, příjmy od podnikatelů, kteří mají s obcí smlouvu a
příspěvek ve výši 16 632,- Kč od společnosti EKO-KOM jako bonus za třídění odpadů. Proti
roku 2008 je tento příspěvek vyšší o 4 400,- Kč. Je to výsledek stále se zlepšujícího třídění
odpadů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z odpadového hospodářství je hrazen z rozpočtu obce.
V roce 2009 byl tento rozdíl 44 941,- Kč.
PŘIPRAVUJEME
8.května 2010 se v 17.00 hodin uskuteční v sále sokolovny oslava Svátku matek spojená
s besedou s důchodci. Na této oslavě vystoupí se svým programem Boršičanka s lidovým
vypravěčem. Přijděte v hojném počtu, vstup bude volný.
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří opět především členům SDH Nová Dědina za krásný zážitek, který nám
připravili před štědrým dnem. Živý betlém, který předvedli na hřišti měl velmi silnou odezvu
jak mezi občany naší obce, tak i mezi četnými přihlížejícími z okolních obcí. Tato akce se
stává v naší obci tradicí. Díky Vám za to.
UPOZORNĚNÍ
Kdo z občanů má zájem o pronájem sokolovny nebo jejího sklepa, ať to v předstihu nahlásí
buď na obecní úřad nebo paní Zdeně Vavříkové. Máme na webových stránkách obce
kalendář akcí, kde se tyto akce zapisují.
Příspěvky : Marie Musilová

Dopisy čtenářů
VÝROČÍ, KTERÁ SI V LETOŠNÍM ROCE PŘIPOMÍNÁME
215 let – zahájení pravidelné školní výuky dětí v obci
V té době nebyla ještě postavena školní budova jak ji známe dnes. Učitel docházel
do některých domů, kde se soustředilo několik dětí a zde je učil číst, psát a počítat.
Prvním učitelem na Nové Vsi byl Němec Ondřej Ulrich. Rychle se však naučil
česky. Byl velmi hudebně nadaný, takže zpěvu učil nejen děti, ale i zámecké
komtesy v kvasickém zámku. První školní třída byla vybudována až v roce 1852
v domě č. 83, který však shořel při velkém požáru, který zachvátil celou obec.
150 let – 1. května byl položen základní kámen nové budovy školy
Po velkém požáru uspořádala obec peněžní sbírku na vybudování nové školní
budovy. Představitelé obce se o pomoc obrátili i na zámožného pána Emanuela
Proskowetze ve Kvasicích, který zde, spolu s Ferdinandem Urbánkem, začali
budovat cukrovar. Emanuel Proskowetz přislíbil pomoc. Doporučil projekt jedné
školy stojící v Čechách. Obracel se na pomoc k různým sponzorům. Samotná Jeho
výsost bývalý Rakousko-Uherský císař Ferdinand daroval 400 zlatých. Stejnou
částku daroval i Emanuel Proskowetz. Budova školy byla ještě v tomtéž roce
postavena a na podzim slavnostně otevřena. Do zvoničky na střeše budovy byl
uložen i obecní zvon.
35 let – v minulém roce od 1. září byla výuka dětí na zdejší škole zrušena.
Od školního roku 1974-1975 všechny děti z obce dojíždí do školy ve Kvasicích.
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145 let – byl založen čtenářský spolek
Byl to první občanský společenský spolek v obci a jeden i z prvních na Moravě.
Hned od počátku stal se významným kulturním, osvětovým a společenským
spolkem obce. Ovlivňoval veškeré dění v obci a ne nadarmo obec Nová Ves
(později Nová Dědina) byla pak považována za jednu z nejpokrokovějších obcí
v širokém okolí. Jeho činnost měla velký vliv na zakládání dalších organizací, jako
byl hasičský sbor či založení organizace Sokol. Na činnosti čtenářského spolku se
podíleli hlavně učitelé, kteří zde v tu dobu učili a nemalou měrou i lesník Jan
Wunder.
115 let – na Všesvazové národopisné výstavě v Praze vystupují novovesští se svým
pásmem o robotě
Na pozvání organizátorů odjelo z obce do Prahy asi sto vystupujících pod vedením
Josefa Poláška. Všichni účastníci vlastně poprvé viděli Prahu a někteří dokonce
poprvé cestovali vlakem. Své vystoupení nesměli uvádět pod názvem „Robota“, ale
„Práce na panském“. Iniciátorem tohoto pásma byl čtenářský spolek. Jejich
vystoupení bylo velmi vřele přijato a zmiňoval se o tom veškerý tisk.
110 let – velký protestní průvod vesnicí
Asi 80 občanů obce svým protestním průvodem obcí protestovalo proti výstavbě
obecního vodovodu. Cestou skandovali, že …„nechceme vodovod, nechceme
novoty“, „ než vodovod, raději nového obecního býka“. Své požadavky napsali na
petici, kterou všichni podepsali. (Petice je zachována.) Po vybudování vodovodu
pak v noci tajně chodili si k hydrantům na vodu.
100 let – první veřejné sokolské cvičení
Za velké účasti novodědinských členů sokolské jednoty a přizvaných cvičenců
z okolních obcí konalo se první veřejné cvičení na cvičišti v Čubovici (říkalo se „Na
kole“). Byla to velká sláva pro celou obec, přípravou a provedením žila celá obec.
90 let – oslavy 55. výročí založení čtenářského spolku
U té příležitosti konala se u kříže uprostřed obce první česká mše, kterou sloužil
tehdejší bratr Matěj Pavlík z Kroměříže, později známý jako pravoslavný biskup
Gorazd, který pro ukrývání čs. výsadkářů (provedli atentát na R. Heydricha) ve
sklepení pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje, byl nacisty popraven.
80 let – obec zajistila vybudování prvního telefonního spojení se světem
Obecní telefon byl instalován v místnosti budovy obecního hostince. Místnost v té
době sloužila jako obecní radnice. V případě potřeby telefon, prostřednictvím
starosty obce, posloužil i veřejnosti.
65 let – 3. května byla obec osvobozena rumunskými vojsky
V obci a jejím okolí padlo sedm rumunských vojáků, kteří byli nejprve pochováni
nedaleko pomníku TGM, později byli z hrobů exhumováni a pochování na hřbitově
ve Kvasicích. Obecní zvon, zabavený pro válečné účely byl nalezen a vrácen obci.
Ihned byl znovu zavěšen do zvonice na střeše školní budovy. První občané obce
odpovídají na výzvu a odchází osídlovat pohraničí. Převážná část odchází do
obce Rázová na Bruntálsku.
60 let

– dřevěný kříž, který stál uprostřed obce mezi lípami, při silném větru padá. Byl již
silně narušen hnilobou, vyžadoval celkovou opravu, na kterou však nebyly finanční
prostředky. Byl odvezen mimo obec. Jeho torzo bylo nalezeno v roce 2009
v neútulném skladu fary ve Kvasicích. Jeho další osud není znám.
První dřevěný kříž zde stál od roku 1862, který však v roce 1893 podlehl také
povětrnostním podmínkám. V tomtéž roce byl proto nahrazen novým dřevěným
křížem (v té době byly u kříže zasazeny i obě lípy), který právě před 60 lety také
spadl.

50 let – začaly první výkopové práce pro vybudování kanalizace obce.

Příspěvek : Jaroslav Brož
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TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Jako podzimní listí opadali i listy v našich kalendářích a dne 9.ledna nás již po desáté
navštívili tři králové. V duchu dlouholeté tradice se děti těšili na radost, kterou do vašich
domovů přinesly koledami a vřelým slovem. I když si ta letošní ,,sibiřská" zima na naše
koledníky připravila vskutku ledové překvapení, nezalekli se a s rozpálenými srdíčky vyšli
vstříc rozmarům paní Zimy. Letošní výtěžek sbírky v naší obci činí 8 998 Kč. Charita děkuje
za vaši štědrost.
Celková částka výnosu z koledování Kvasické charity činí :

70 675,- Kč

Výtěžky z okolních vesnic jsou následující :

41 996,- Kč
3 836,- Kč
6 155,- Kč
6 450,- Kč
3 240,-Kč

Kvasice
Bělov
Karolín
Sulimov
Střížovice

Všem zúčastněným patří upřímný dík.
Příspěvek a foto : Václav Malenovský
Marie Gazdošová

VALAŠI Z CHŘIBSKÝCH LESŮ SI SE ZIMOU UMÍ PORADIT
Ladovská zima, děti a sáně …..večer odházíme sníh, namažeme záda, ráno se vzbudíme a
zase padá …. prostě nádherná zimní romantika. V lese o sebe cinkají větve namrzlých
stromů, všude čisto a bílo. Večer nám sice nejde elektřina a neteče voda, ale to nevadí,
známe to, nepřekvapí nás to. Trochu nás zaskočí zákaz vjezdu na cestě od Kvasic, no co už,
nejede autobus, dojdeme pěšky, kolem se lesknou pole pod sněhovou peřinou a procházka
nám prospěje, nejsme žádná ořezávátka. Do práce zítra asi pojedeme, sice ještě nevíme jak,
ale to projedeme, jako tolikrát.
Ve volných chvílích si ze sněhu postavíme něco, co tu ještě nebylo. Ve zprávách jsme viděli
iglú, hm to už má každý, ale takový pravý ledový traktor, kterému tuhý mráz jen prospěje, to
nemá jen tak někdo.
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Jeden z tvůrců díla : Josef Halaška
A večer se uchýlíme do nového a zároveň prvního ledového baru na Nové Dědině, který byl
postaven vedle Sokolovny. Stavba baru byla podpořena z dotací Zelená úsporám.
Výstavbou baru došlo ke 100 % úspoře nákladů na vytápění a jedná se tak o první
ekologickou stavbu na Nové Dědině.

Slavnostní otevření baru
Tak si umí se zimou poradit Valaši z Chřibských lesů…..
Ještě, že u nás neprobíhá tak ukrutná zima jako třeba v Praze, vždyť ti chudáci nemají ani
kde zaparkovat………☺
Příspěvek a foto : Marcela a Kamil
Kubíčkovi

vek a
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 Kovaříková, telefon : 605 135 604, e-mail : kovarikova@spszl.cz, neprošlo
jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 20. května 2010.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ




Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)



Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené




Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 16. a 17.3.2010
čas: od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 15.00 hod. do
17.00 hod.
místo: obecní úřad Nová Dědina
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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