OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 4/2009

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ZÁŘÍ
Na zasedání obecního zastupitelstva schválilo OZ složení hodnotící komise pro zadávací
řízení na výběr dodavatele stavby : „ Obnova MŠ Nová Dědina“. Členy komise jsou : Ing. Jan
Rubíček, Ing. Eva Patočková, Ing. Marcela Kubíčková, Roman Polášek a Marie Musilová.
Náhradníky hodnotící komise jsou tito zastupitelé : Jiří Gazdoš, Zdeňka Bednaříková a Kamil
Kubíček.
Dále schválilo OZ uzavření Smlouvy o partnerství pro projekt OP LZZ s finančním
příspěvkem – Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb. Město
Otrokovice uspělo v tomto projektu a uzavřelo Smlouvy o partnerství se 7 obcemi a 10
organizacemi.Naše obec patří mezi těchto 7 obcí zapojených do tohoto projektu. Projekt
Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu se
uskuteční zahraniční studijní cesta do Velké Britanie – do Newcastlu upon Tyne. Obecní
zastupitelstvo schválilo starostce obce tuto zahraniční studijní cestu, která bude ve dnech 12.
– 16.10.2009. Cestovní náhrady budou kryty z rozpočtu projektu.
Dále bylo rozhodnuto, že kulturní komise uspořádá zájezd do Rožnova pod Radhoštěm.
Autobus na tento zájezd uhradí obec. Agentura Krátký opět oslovila naši obec, aby se
zúčastnila v projektu Mapy Kroměříže a okolí. Finanční příspěvek byl snížen ze tří tisíc na
dva tisíce. Tato nabídka již byla OZ schválena.
Na základě žádosti byla naší obci bezúplatně převedena z majetku Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje elektrocentrála. Knihovník obecní knihovny Ing. Vratislav Bednařík
požádal o zakoupení stolů do knihovny. Stávající stoly jsou již nevyhovující. Byla pověřena
Zdeňka Bednaříková, aby tento nákup zajistila. Starostka obce dále informovala o územním
řízení na výstavbu chodníků v obci. Toto řízení proběhne 8.10.2009.
Na mimořádném zasedání OZ 20.9.2009 informovala starostka obce o projektu na sběrný
dvůr. Původně se počítalo s tím, že bude v projektu zahrnut i nákup malotraktoru a
štěpkovače. Jelikož se však změnily podmínky pro získání dotace a zahrnutím malotraktoru
a štěpkovače by finanční náklady na projekt překročily finanční průměr na obyvatele, bylo
rozhodnuto vypustit tuto mechanizaci z projektu. Obecní zastupitelstvo s tímto souhlasilo.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ŘÍJEN
V říjnu se sešlo obecní zastupitelstvo na zasedání dvakrát. Na zasedání které bylo 5. října
schválilo OZ Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Nová Dědina. Tímto dodatkem
se mění znění článku VI. – Majetek organizace.
Dále schválilo OZ uzavření Mandátní smlouvy s REALKOU-Rubíček plus s.r.o. Kroměříž na
výkon inženýrské činnosti investorské v průběhu díla a výkon stavebního a technického
dozoru na investiční akci „ Obnova MŠ Nová Dědina“. Dalším bodem jednání OZ bylo
schválení rozpočtového opatření č. 2. Tímto rozpočtovým opatřením dojde, v souladu
s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu.
Starostka obce dále informovala zastupitele o žádosti obce o zařazení investiční akce :
Obnova MŠ Nová Dědina, ke spolufinancování ze státního rozpočtu. Tato žádost byla
zaslána na Ministerstvo financí koncem září. Dále byla za obec podána žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Životního prostředí na projekt „ Sběrný dvůr a nakládání
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s bioodpady“. Pro stavbu : Sběrný dvůr a nakládání s bioodpady, jakož i pro stavbu : Obnova
MŠ Nová Dědina, máme vydané stavební povolení a teď již záleží jenom na tom, zda
uspějeme s dotacemi. Bez dotací se do těchto akcí nemůžeme pouštět.
Dále byla projednána žádost p. Jiřího Gazdoše ml. o napojení na obecní kanalizaci a
přípojku vody. Bylo rozhodnuto,že při budování těchto přípojek může pan Gazdoš překopat
obecní komunikaci za předpokladu uvedení do původního stavu v co nejkratší době. Bylo
rovněž vyhověno žádosti Kristiny Frascaové o vybudování vodovodní přípojky přes obecní
pozemek p.č. 991 a povolení k sjezdu na místní komunikaci. I zde je podmínkou, že po
dokončení stavby bude okolí stavby v co nejkratší době uvedeno do původního stavu.
Na druhém říjnovém zasedání OZ dne 26.10.2009 projednávali zastupitelé obce schválení
zadání změny č.4 ÚP obce, inventarizaci majetku a návrh na zrušení dobrovolného svazku
obcí – Mikroregionu Otrokovicko. OZ po projednání schválilo zadání změny č. 4 Územního
plánu obce Nová Dědina a zároveň vzalo na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených
orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek podaných při projednávání zadání této
změny. Důvodem pro pořízení změny č. 4 Územního plánu obce je změna využití ploch.
Navrhovaná je nová plocha pro sport a rekreaci, plocha výroby pro umístění fotovoltaické
elektrárny a změna využití ploch v zastavěném území na plochy pro bydlení.
Na základě příkazu starostky obce č. 1/2009 bude k 30.11.2009 provedena inventarizace
dlouhodobého hmotného majetku obce. Dokladová inventarizace ( pohledávky, závazky,
bankovní účty, pokladna a ceniny ) bude provedena k 31.12.2009. Inventarizační komise
bude pracovat ve složení : Roman Polášek, předseda komise, Ing. Marcela Kubíčková a Jiří
Gazdoš, členové komise. Na základě Příkazu ředitelky příspěvkové organizace obce – MŠ
Nová Dědina Ivanky Vybíralové bude provedena řádná inventarizace v mateřské škole.
Inventarizace majetku proběhne k 30.11.2009 a inventarizace pokladní hotovosti,
bankovních účtů a pohledávek a závazků k 31.12.2009. Členy inventarizační komise za
zřizovatele budou : Ing. Marcela Kubíčková, předsedkyně komise a Jiří Gazdoš, člen komise.
Za MŠ to bude Ivanka Vybíralová, ředitelka MŠ, Kovaříková Marie a Kovaříková Lenka,
zaměstnanci MŠ.
Zastupitelstvo obce schválilo po projednání za členskou obec Nová Dědina zrušení
dobrovolného svazku obcí „ Mikroregion Otrokovico“ s tím, že svazek zanikne po provedené
likvidaci podle zákona nejpozději k 31.12.2010. Zároveň uložilo starostce obce hlasovat na
valné hromadě svazku v souladu s tímto usnesením.
Místostarosta obce Roman Polášek informoval zastupitele o jednání, které se týkalo
financování dopravní obslužnosti. Doposud byl příspěvek ve výši 50,- Kč na jednoho občana.
Tento příspěvek byl ve stejné výši již od roku 2003. K udržení veřejné dopravy v současně
nastaveném rozsahu je nezbytné, aby jak Zlínský kraj, tak i města a obce přispěly zvýšenou
měrou k financování veřejné dopravy. Proto dojde k navýšení tohoto příspěvku o 20.- Kč na
jednoho obyvatele.
Starostka obce informovala zastupitele o příslibu pomoci ZP Kvasicko při úpravě pozemku
na parkoviště u hřiště pro hasiče na Drahách. Při osobní návštěvě předsedy ZP Ing.
Vojtěcha Kubíka byla přislíbena ze strany ZP pomoc ve formě využití zemědělské techniky
na úpravu pozemku výměnou za umožnění přejezdu zemědělské techniky na přilehlá pole.
Příspěvek : Marie Musilová

Sbor dobrovolných hasičů
DRAKIÁDA
Dne 28.10. 2009 se v naší obci již druhým rokem uspořádala pod záštitou SDH tzv.
„Drakiáda“ –zábava nejen pro děti. Konání proběhlo na spodním konci Drah, kde se
předpokládalo, že o vítr nebude nouze. Začátek byl naplánován na 14:00, ale již po obědě
se zde sešlo pár jedinců, kteří si svůj um v pouštění draků chtěli zdokonalit, aby ukázali co
v nich je. I přes nepříznivý začátek, kdy vítr téměř nefoukal, začali někteří pomalu
vyzvedávat své draky k oblakům. Někdy se to bohužel neobešlo bez pádů a pomoci rodičů. I
tak se do vzduchu dostalo krásných 16 draků, kteří si poletovali pod neustálím dohledem po
obloze.
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Soutěžilo se v těchto disciplínách : nejdéle letící, nejvýše vzletěný, nejkrásnější a také zde
byly i ceny za snahu, kterou obdržel místní drakobijec Pepa Chmelař.
V první kategorii zvítězil drak Radima Přikryla, který mu bohužel uletěl a možná ještě dnes
někde krouží. V druhé kategorii vyhráli kluci Kovaříkovi. Nejkrásnějšího dráčka nám přišli
ukázat kluci Halaškovi.
.
Co říct závěrem? Jen to, že se již těšíme na příští rok, kdy se opět budeme moct sejít
v hojném počtu jako letos a pobavit Drakiádou. A Ti z Vás co se letos neúčastnili příští rok
jistě zavítejte, budeme jen rádi.
Příspěvek a foto : Tomáš Láník

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina Vás srdečně zve na níže uvedené akce :
•

Mikuláš s družinou : sobota 5.12. 2009 (začátek od 16 hod. z Kopanin),

•

Živý betlém : středa 23.12.2009 (u místní sokolovny),

•

Taneční zábava: pátek 11.12.2009 (od 21 hod. hraje skupina Focus),

•

Taneční zábava : „popravková“ v pátek 1.1.2010 (od 21 hod. skupina Street 69),

•

Výroční valná hromada SDH Nová Dědina : neděle 3.1. 2010 v 14:00hod. (v sále
sokolovny. Budou se vybírat členské příspěvky na rok 2010, a to 70,- Kč za hasiče,
40,- Kč za mladého hasiče.).
Příspěvek : Anna Fialová

SDH Nová Dědina
Vás zve na

Uzlovací soutěž Mladých hasičů
která se koná 28.12.2009
v místní sokolovně od 10:00 hodin
Dojděte podpořit Naše nejmladší hasiče
Těšíme se na Vaši účast
Příspěvek : Martin Láník
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Kultura
STRAŠIDELNÝ LES
Jednoho podzimního dne, 27.září 2009, se sešla strašidla ze všech koutů Nové Dědiny
v lese v Kopaninách. Domluvili se, že postraší děti a jejich rodiče, kteří se na ně přijdou
podívat. A tak se také stalo. Vodník marně sbíral zbloudilé duše, mumie, duchové a smrtky
lákali do podsvětí, vrahoun zabil krásnou slečnu, jeptiška chodila s propíchnutým hrdlem,
čerti zapálili oheň pod kotlem pro hříšníky, piráti loupili majetek bohatým, šašci a také ostatní
strašidla předvedli svá vystoupení a na závěr kat sejmul hlavy těm nejnebojácnějším. No co
vám budeme povídat, kdo v tento den nenavštívil náš strašidelný les, ten přišel o
dobrodružství, sladkosti a hlavně o pobavení.
Těšíme se na Vás i v příštím roce, Vaše strašidla z řad hasičů a dalších dobrovolníků.
Děkuji všem účinkujícím a také návštěvníkům za účast.
Příspěvek a foto : Anna Fialová

Společenská kronika
JUBILANTI
ŘÍJEN : Jiřina Švecová
LISTOPAD : František Waloszek
Josef Dohnálek
PROSINEC : Vlastimil Trvaj

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
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Naše nejstarší spoluobčanka – paní Jiřina Švecová se ve zdraví a svěžesti dožila
významného životního jubilea – 90 let. S přáním a malým dárkem ji navštívili i představitelé
obce - Roman Polášek a Jarmila Bochezová.

Oznámení a informace
MÍSTNÍ POPLATKY
Současně s tímto Zpravodajem je doručen do domácností tiskopis "Oznámení o odvedení
místního poplatku zástupce pro rok 2010".
Tento tiskopis vyplní zástupce rodiny, který bude hradit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů za jednotlivé členy
domácnosti, které zapíše do oddílu 3. - Odvod za poplatníky. Na tohoto zástupce pak bude
vystaven doklad o zaplacení. Pokud některá domácnost bude požadovat úhradu na více
zástupců rodiny, pak si další čistý tiskopis může vyzvednout na Obecním úřadě nebo v
prodejně u p. Hrabalové, kde budou také čisté tiskopisy.
Toto vyplněné oznámení vraťte nejpozději do 10. ledna 2010 do schránky
umístěné na budově obecního úřadu !

Zároveň upozorňujeme majitele psů, že veškeré změny v evidenci psů, tj. pořízení nového
psa, případně uhynutí či ztráta stávajícího psa, jsou povinni zapsat na Obecním úřadě do
Přiznání k poplatku ze psů.
Změny v evidenci psů za rok 2009 proveďte osobně v době pokladních hodin
nejpozději do 10. ledna 2010 na obecním úřadu !
Příspěvek : Jana Zapletalová

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Obecního zpravodaje bych chtěla poděkovat hasičům a všem, kteří se podíleli
na přípravě velmi zdařilé akce : Strašidelného lesa. Další poděkování patří Stanislavu
Kytlicovi ml. za sponzorský dar pro mateřskou školku.

Příspěvek : Marie Musilová

Dopisy čtenářů
PANÍ UČITELKA MARIE ANTALOVÁ
V roce 1968 poslal na Novou Dědinu spisovatel Jindřich Spáčil dopis svému příteli Karlovi
Kubíčkovi (staršímu), kde upozorňuje, že v novinách Kroměřížská Jiskra bude na
pokračování vycházet jeho upravený román Nevěstin závoj, který jako kniha vyšel poprvé a
naposledy v roce 1943. Tento dopis byl v minulých dnech objeven v pozůstalosti Zdenka
Kubíčka. Román je o mladé učitelce, která nastoupila na vesnickou školu v Nových Dvorech,
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kde byla mile přijata nejen nadučitelem (dnes bychom řekli ředitelem školy), který byl nejen
dobrým učitelem, ale i výtečným muzikantem a organizátorem společenského života v obci.
Začteme-li se do této knihy najednou zjišťujeme, že autor popisuje život na Nové Dědině,
podrobně popisuje budovu školy, hostince se společenským sálem, cestu do Kvasic
s křížovou alejí na Kalvárii a mnoho dalších věcí. Jen postavy učitelek jsou trochu
poměněny, ale popis nadučitele plně odpovídá nadučiteli Jaroslavu Štanglicovi, který na
Nové Dědině působil v letech 1933 až 1934. To také Jindřich Spáčil ve svém dopise
přiznává, protože Jaroslav Štanglica byl jeho osobní přítel, který pro těžkou nemoc
předčasně na Nové Dědině skonal. V době, o které děj románu pojednává byl jsem ještě
velmi malý. Byl jsem však zvědavý, jestli na Nové Dědině ještě žijí někteří pamětníci.
Podařilo se mi najít prozatím dvě tehdejší žačky, dnes již postarší ženy. Jejich vyprávění a
vzpomínky na pobyt ve škole, na učitele a učitelky, na život ve vesnici a v rodinách dalo by
na další román o tehdejší době. Mne však zaujala jedna poznámka, že snad jedna učitelka
z popisované doby ještě žije. Jmenuje se Marie Antalová.
Ihned jsem se za ní vypravil, abych nepromarnil
příležitostí s ní mluvit. Navštívil jsem ji v domově
důchodců v Kroměříži, kde tráví svůj zasloužený
odpočinek. Letos o vánocích oslaví v plné
duševní, a přiměřené svému věku, i fyzické síle
své 96 (opravdu devadesáté šesté) narozeniny.
Na Novou Dědinu nemůže zapomenout. Zdejší
národní škola byla její první „štace“, kde
prožívala své první učitelské krůčky, první
úspěchy i nezdary při výuce dětí. Stále má před
očima „svou“ školu se zvoničkou na střeše,
v duchu vidí babku Valentíkovou, která chodila
vždy v přesný čas třikrát denně zvonit na obecní
zvon, vzpomněla si i na jména některých svých žáků. Velkými rádci pro ni byl nejen Jaroslav
Štanglica a jeho žena, ale i učitelka Božena Šedivá, se kterou byla velká kamarádka až do
konce jejího života. Všichni tři se po večerech věnovali nácviku divadelních her, mužskému a
ženskému pěveckému sboru a nezapomínali ani na čtenářský spolek.Po třech létech na
Nové Dědině odešla učit na školu ve Vrbce, pak ve Kvasicích a svou učitelskou dráhu
ukončila nejprve jako učitelka a poslední léta jako ředitelka školy v Hulíně. Měla velmi ráda
hudbu a zpěv. Vzpomínala na svou aktivní účast v pěveckém souboru moravských učitelek,
kde vystupovala i jako sólistka sboru. Se souborem vystupovala skoro ve všech zemích
Evropy. Vždy se těšila na vystoupení ve Francii. Jejím snem bylo vystupovat nebo alespoň
podívat se do Paříže. Tento sen se jí však nesplnil. Pak se mi ještě svěřila, že velmi ráda
luští křížovky, že to je pro její mozek nejlepší medicína proti zapomínání. A opravdu, když
jsem si prohlížel vyřešené křížovky byla všechna políčka vyplněna, jen některé cizí výrazy
jsou pro ni složité, políčka zůstávají prázdná. Není se co divit. O to větší radost má
z vyřešené tajenky. Byl čas k odchodu. Rozloučili jsme se podáním rukou a přáním dobrého
zdraví. Ona mne požádala, abych vyřídil její upřímné pozdravy všem svým bývalým žákům a
vlastně všem novodědinským občanům. Tak to tímto činím. Mnoho pozdravů a hezkých
vzpomínek všem na Novou Dědinu od paní učitelky Marie Antalové!
.
Příspěvek a foto : Jaroslav Brož

Příspěvek 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. února 2010.
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