OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 3/2009

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA - KVĚTEN
Na květnovém zasedání OZ informovala starostka obce o povinnosti obce, jako vlastníka kanalizace,
která vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Obec
jako provozovatel musí žádat krajský úřad o povolení k provozování. Součástí žádosti o provozování
je i uvedení odpovědného zástupce provozovatele, který musí mít k tomu předepsanou kvalifikaci.
Takového zástupce musí obec zaplatit. Již nyní musí být každé čtvrtletí prováděny rozbory odpadních
vod vypouštěných z výustí. Těch máme na území obce 6 a ročně stojí tyto rozbory cca 15 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce projednávalo žádost tří občanů o odkoupení pozemku p.č. 513 v katastru obce
Kostelík. Uvedený pozemek je určen dle územního plánu obce na bytovou výstavbu. V současné
době je část pozemku pronajata a není ještě rozhodnuto, za jakých podmínek by obec pozemek
prodala. Před prodejem by byl záměr o prodeji zveřejněn vyvěšením na úřední desce obce 15 dní.
Starostka obce informovala zastupitele o právě skončeném auditu hospodaření obce za rok 2008. Při
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny č. 4 ÚP obce, která se týká změny z funkční plochy
občanské vybavenosti na plochu na bydlení. Jedná se o pozemek, na kterém měl být dům
s pečovatelskou službou.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA - ČERVEN
Na červnovém zasedání schválilo obecní zastupitelstvo Závěrečný účet obce za rok 2008 a to bez
výhrad. Dále schválilo OZ po projednání, žádost pana Radomíra Melichárka o poskytnutí
nízkoúročeného úvěru ve výši 100 000,- Kč na opravu jeho rodinného domu. Tento nízkoúročený úvěr
je poskytnut ze SFRB. Kdo z občanů by měl ještě o tento úvěr zájem, dostane informaci na obecním
úřadě.
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo poskytnutí příspěvku Fondu ohrožených dětí Praha a to ve výši
1 000,- Kč. Dodavatelem na zřízení pracoviště Upgrade Czech POINT byla ve výběrovém řízení
vybrána firma Ing. Josefa Janulíka.
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zadání změny č. 3 Územního plánu obce a vzalo na
vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a připomínky, které byly podané při projednávání
zadání změny.
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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA - ČERVENEC
Ředitelka MŠ požádala o navýšení dotace na provoz mateřské školy o 8 500,- Kč. Důvodem navýšení
byl nákup nerezových várnic, talířů a dětských hrníčků. Jde o doplnění materiálu nutného pro provoz
výdejny stravy. Tato žádost byla kladně vyřízena.
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení zahradního traktoru v ceně do 110 000,- Kč. Tento zahradní
traktor se sběracím košem bude hlavně sloužit na sečení hřiště pro hasiče, dále fotbalového hřiště,
zahrady školky a hřbitova. Jedná se o velké plochy.
Obec Kostelany zaslala naší obci žádost o finanční příspěvek na zakoupení přenosného přístroje pro
měření alkoholu v dechu. Předmětem této darovací smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1,60 Kč na jednoho občana obce. Tento přístroj by byl zakoupen obcí Kostelany jako garantem a
předán Policii ČR, ředitelství Kroměříž. Všichni přítomní zastupitelé s tímto nesouhlasili.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč na pořízení Babyboxu
v Kroměřížské nemocnici. Na zasedání OZ bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1.
Zastupitelstvo obce dále schválilo uzavření Smlouvy o dílo č. 408/2009 s firmou ENVI projekt s.r.o. na
zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu ŽP k záměru „ Sběrný dvůr a nakládání
s bioodpady v obci Nová Dědina“. Projektantem na vypracování projektu na sběrný dvůr byl schválen
Ing. Ota Škrabal.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA - SRPEN
Na srpnovém zasedání byl projednáván program slavnostního znovuotevření zrekonstruované
hasičské zbrojnice. Toto slavnostní otevření bude v sobotu 22.8.2009 v 9. hodin. Pan Jaroslav Brož
pronese krátký proslov o historii zbrojnice a po přestřižení pásky starostkou obce a starostou SDH
bude zbrojnice vysvěcena panem farářem z Kvasické farnosti.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že termínované vklady, které má obec u GE Money Bank v pobočce
v Kroměříži a jejichž splatnost je 9.9.2009 budou znovu obnoveny na 6 měsíců. Finanční prostředky,
které má obec na těchto účtech, bude potřebovat na jaře příštího roku.
Pan Zdeněk Pecha zaslal cenovou nabídku na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Jednalo by se o
svítidla TITA S – 40 W, která mají nižší příkon a šetří tím náklady na energii. Jelikož jsme s tím v tomto
roce nepočítali a nemáme v rozpočtu obce volné finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že bude na
zkoušku namontováno jedno svítidlo a když se osvědčí, budeme v příštím roce s výměnou v rozpočtu
počítat.
Obecní zastupitelstvo neschválilo nabídku Agentury Krátký Production na projekt reklamy obce
v připravované aktualizaci mapy Města Kroměříž a okolí.
Obecní zastupitelstvo dále rozhodlo, že nebude akceptovat cenový požadavek paní Zory Králové na
odkup pozemku pro umístění přečerpací stanice pro vybudování kanalizace. Budeme hledat pro tuto
stavbu novou parcelu. V úvahu přichází pozemek p.č. 82. Nejdříve budeme ale jednat s majitelkou
uvedené parcely.

Příspěvky
Příspěv
ky : Marie Musilová
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Mateřská škola

HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE MŮŽE POCHLUBIT NOVÝM VYBAVENÍM

Hřiště mateřské školy prošlo přes prázdniny rekonstrukcí. Pamětníci zde už nenajdou ani původní
dřevěné pískoviště, kolotoč ani staré pneumatiky, které sloužily ke hraním dětem. Místo starého
kolotoče, který úspěšně odolával četným opravám, zde nyní najdete nový hrací prvek – domeček se
skluzavkou a prolézačkou. Tento hrací prvek zakoupila obec už loni, letos byl instalován včetně
dopadové plochy a nyní je plně k dispozici dětem. Celkovou rekonstrukcí prošla i besídka, která se
usmívá novými barvami a trpělivě čeká na děti, které se v září vrátí do školky. Staré pneumatiky, na
kterých jsme snad jako na koních jezdili všichni, byly odstraněny a nahrazeny zcela novou pružinovou
houpačkou ve tvaru žáby. Začátkem září bude nainstalováno nové pískoviště na místo starého.
Pružinová houpačka a nové pískoviště je zakoupeno z grantu od Nadace Děti – Kultura – Sport.
Jménem mateřské školy jsem zažádala tuto Nadaci o příspěvek na vybavení hřiště. Vedení Nadace
věnovalo na vybavení 15 tis. Kč, což považuji za úspěch. Rozděloval se celkem milión mezi více jak
200 žádajících mateřských, základních i středních škol z celého Zlínského kraje. Za to patří Nadaci,
jehož zřizovatelem je Ivo Valenta, velký dík.
Slavnostní předání grantu se uskutečnilo v Domu kultury v Uherském Hradišti. Grant z rukou zástupců
Nadace převzal jménem dětí z mateřské školy Radimek Přikryl.
Nadace Děti – Kultura – Sport mimo jiné aktivity spolupracuje s nadací Kapka naděje Venduly
Svobodové, dále věnovala 150 tis. na 26. babybox, který je umístěn v Kroměřížské nemocnici,
pravidelně přispívá na pomoc postiženým dětem, seniorům, podporuje sportovní a kulturní akce
v regionu.

Příspěvek a fotografie : Marcela Kubíčková
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Sport
NAŠI CYKLISTÉ
Po dvouleté odmlce bych vás ráda opět informovala o našich cyklistech a jejich účasti na různých
závodech. Potěšující je, že se cyklistika stala vyhledávaným sportem i z řad našich spoluobčanů.
Na CHŘIBSKOU PADESÁTKU vyjeli z naší obce nejen Tomáš Petříček s Jirkou Nehodou, ale i Mirek
Polášek a Jarda Klimek. Do cíle naši borci dojeli takto : Tomáš 192., Jirka 284., Mirek 285. a Jarek
335. Jelikož startovalo 640 závodníků, tak si myslím, že byli na začátek sezóny úspěšní.
Ještě bych chtěla podotknout, že každý z našich novodědinských borců reprezentuje své týmy. Tomáš
s Jirkou jezdí za MTB Chřiby a Mirek za KEROSIN TÝM. 9.5.2009 se závodu JUVACYKLO
v Leopoldově (Smrďavka) zúčastnil jen Tomáš Petříček a do cíle dorazil 38.
Dalším závodem byl BIKEMARATON DRÁSAL, který je započítáván do mistrovství ČR a je jedním ze
závodů v seriálu Kolo pro Život. Novodědinští bikeři zde uspěli takto: Tomáš Petříček projel trasu
dlouhou 55 km a do cíle dojel 88 z 600 startujících. Jirka startoval za kadety do 16. let a do cíle dojel
šestý.
Na hranicích se Slovenskem se jel závod dlouhý 55 km s názvem KARPATSKÝ PEDÁL, kterého se
Tomáš zúčastnil jen se svým kolegou z týmu a do cíle dojel dvacátý.
OTROKOVICKÁ PADESÁTKA odstartovala 1.8.2009 a část závodu vedla přes Kopaninský les a
jelikož se zrovna i tento den hrála kopaná o pohár starostky obce bylo velmi málo povzbuzujících
fanoušků na trati závodu. Škoda, snad příště to bude lepší, protože našim závodníkům to dodává sílu
do zdolávání dalších kilometrů náročným kopcovitým terénem. Přesto dorazili do cíle v tomto pořadí:
25. dojel Tomáš Petříček, 43. byl Mirek Polášek a Jirka Nehoda kvůli defektu na svém kole dojel 132.
Jarek Klimek měl defekty hned dva, tak závod nedokončil. To nás mrzí, ale věříme, že příště se štěstí
usměje i na Jardu.
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Vyhledávaným závodem se stala DEMA RUSAVSKÁ PADESÁTKA. I s tímto náročným závodem
vedeným Hostýnskými vrchy se naši borci poprali velmi zdárně. Z 926 startujících závodníků do cíle
dorazili v tomto pořadí : Tomáš Petříček 60., Jirka Nehoda 247., Miroslav Polášek 382. a Jaroslav
Klimek 513.
Závěrem bych chtěla našim novodědinským borcům popřát hodně úspěchů v dalších závodech,
protože jejich sezóna zdaleka ještě nekončí.

Radka
Příspěvek a fotografie : Rad
ka Petříčková
více na : www.mtbchriby.webnode.cz

Sbor dobrovolných hasičů
OHLÉDNUTÍ ZA POLOLETNÍ ČINNOSTÍ SDH NOVÁ DĚDINA
Chtěl bych Vás seznámit s půlroční činností SDH Nová Dědina.
Jaro jsme přivítali tradiční Pochůzkou s medvědem. Celkem nás tam bylo 20 členů SDH Nová Dědina
za hudebního doprovodu pana Železníka (tímto bychom mu chtěli poděkovat). Tato pochůzka má na
Nové Dědině dlouholetou tradici, proto jsme letos zapojili i mladé hasiče, abychom jim tradici postupně
předali.
Od začátku roku intenzivně pracujeme na tréninkové ploše pro závody v požárním sportu. Začali jsme
terénními úpravy, kdy techniku poskytla Teplárna Otrokovice. Dále jsme provedli řadu ručních prací –
naši mladí hasiči a ženy vysbírali kameny, sportovní družstvo osázelo svahy břízami, zaseli trávu,
která byla po celé ploše zasypána 45 tunami písku.
Provedli jsme úpravu plochy pro základnu, která spočívala ve vybetonování obrubníků, navezení
kameniva a vydláždění. Pro zajištění suché soutěžní plochy jsme vyvedli odpad do ručně vykopané
nové studny, kterou využíváme i pro odvod povrchové vody z blízkých polí.
Celé léto jsme pracně osetou plochu zalévali a výsledky naší práce jsou zřejmé. Plocha září zeleným
kobercem.
Celkové náklady na výše uvedené úpravy nás vyšly celkem cca 150 tis. Kč. Tyto peníze jsme získali
v minulých letech díky naší činnosti, příspěvku na činnost od obce a úspěchům v požárním sportu,
které zaujaly i naše sponzory. Velkým pomocníkem při získání sponzorských darů nám byl pan Dušan
Škrabal.
Náklady na travní osivo uhradila Obec Nová Dědina.
Během půlroku se naše zásahová jednotka zúčastnila všech námětových cvičení okrsku.
Dne 22. srpna 2009 proběhlo slavnostní předání nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Tato
rekonstrukce byla zrealizována na základě projektu, který zpracoval Ing. Ota Škrabal. Tento projekt
byl financován z Podprogramu obnovy venkova Zlínského kraje. Obec získala dotaci 60% nákladů na
tuto rekonstrukci, zbytek zafinancovala obec ze svého rozpočtu. Jako poslední budova původní
zástavby Nové Dědiny, tak po 85 letech má zbrojnice nový kabát.

-5-

Po tomto slavnostním předání jsme zahájili první ročník soutěže mladých hasičů O pohár starosty
SDH Nová Dědina na místním hřišti. Celé tyto závody organizovali členové závodního družstva mužů
a žen a někteří dobrovolníci z řad občanů obce. Díky nim měla soutěž výbornou úroveň. Této soutěže
se zúčastnilo 9 družstev z toho 6 přespolních – Rychlov, Nětčice, Záhlinice, Karolín, Ludslavice (2
družstva). Zklamala nás neúčast družstev z našeho okrsku. Nad regulemi závodů dohlížel vrchní
rozhodčí pan Raclavský (vedoucí mládeže okresního výboru SDH).
Naši mladí hasiči hájili barvy Nové Dědiny úspěšně. Umístili se na druhém a třetím místě. Tímto chci
poděkovat trenérům mladých hasičů jejichž práce se v závodech zúročila – Martinu Lánikovi, Petrovi
Skácelovi, Radkovi Přikrylovi, Romanu Krejčířovi.
Hlavním sponzorem této akce byla Teplárna Otrokovice, která poskytla sponzorský dar ve výši 25 tis.
Kč na vybavení mladých hasičů (dresy, hadice, proudnice, helmy) a 6 tis. na věcné ceny pro mladé
hasiče. Ze získáním sponzorského daru nám byla nápomocna Marcela Kubíčková, za což jí
děkujeme.
Dalšími

sponzory

jsou

firmy

SAKER,

METALŠROT

TLUMAČOV,

ČERPADLA

BOŽENA

VYORALOVÁ, CZECH STYLE, ZLÍSKÝ KRAJ.
Děkuji všem za podporu činnosti SDH Nová Dědina, za pomoc při organizaci závodů a divákům za
podporu družstev.
A příští rok u stejné akce ve dvojnásobném počtu nashledanou!!!!
Další pomocníky z řad hasičů, rodičů mladých hasičů i dobrovolníků, při organizaci vítáme.
ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ – NÁSTUP

Příspěvek a fotografie : Josef Přikryl
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Kultura
OD KELTŮ AŽ KE STAVĚNÍ MÁJKY
V naší vesnici se traduje zvyk stavění a kácení májky. Proč vlastně ale májku stavíme? Víme to?
Pokud se podíváme do historie stavění májky tak zjistíme, že tato tradice je stará několik tisíciletí. Ve
4. století př. n. l. osídlil Čechy keltský kmen Bojů. Podle tohoto kmene taky vznikl latinský název
českých zemí Bohemia. Kromě názvu Čechy (Bohemia) nám keltské kmeny zanechaly i další
zeměpisné názvy např. Vltava vznikla z keltského slova Vultava, což znamenalo divoká řeka, Labe si
zachovalo jméno po slovu Albis – bílá řeka apod.
Kromě zeměpisných názvů nám po Keltech zůstaly naše svátky. Je velmi zajímavé, že i za několik
tisíciletí slavíme pořád stejné svátky jako naši velmi dávní předkové. Termíny svátků se dochovaly,
změnil se pouze jejich význam. Některé svátky převzali i křesťané.
Pro Kelty začínal rok 1. listopadu tzv. svátkem Samhainem (konec léta), dnes si tento svátek
připomínáme ve formě svátku všech Svatých. Pro Kelty tento den znamenal uctění svých zesnulých
předků a připravit se na období zimy.
Další svátek, který se dochoval je v noci z 30. dubna na 1. května, kdy Keltové slavili svátek Beltine,
v překladu čarodějnice, od toho jsme převzali zvyk „pálení čarodějnic“. Keltové před tímto dnem uhasili
všechny ohniště. V předvečer svátku pak zapálili nové ohně jako symbol začínajícího léta, probuzení
přírody ze zimního spánku, symbol nastávající plodnosti, lásky, tepla, růstu a sklizně. Proto tento
svátek patřil mezi svátky plné radosti, zpěvu a tance.
Teprve po tomto svátku bylo možné vyhnat dobytek na pastvu, osít pole. Soumrak z noci

30. dubna

na 1. května znamenal čas na zábavu a veselí, než nastanou všechny polní práce.
V den svátku Beltine Keltové losovali, kdo z nich bude Zelený král. Ten pak vládl až do dalšího svátku
Beltine. Zelený král měl právo si vybrat ze svého kmene pannu a tu učinit svou ženou.
Svátek Beltin představoval i začátek měsíce května. Pro Kelty byl květen, stejně jako pro nás dodnes,
symbolem lásky. Keltské dvojice zamilovaných se vydávali v předvečer tohoto svátku do lesů, kde
mohli uzavřít zkušební manželství na rok a jeden den. Jako symbol této tradice se stavěla májka
z jehličnanů uprostřed keltského hradiště. Kmen májky představoval Boha. Zem představovala
Bohyni.
V dnešní době se setkáváme s vysvětlením stavění májky jako symbolu děvčat na vdávání ve vesnici.
V řadě krajích se dodržuje i zvyk, že zdobení májky zastávají pouze svobodná děvčata, stavění májky
pak pouze svobodní mládenci.
Ať už si každý z nás historii stavění májky spojí s čímkoliv. Důležité je, že tuto tradici jsme schopni na
Nové Dědině udržet i dnes. A stejně jako kdysi se u stavění májky setkávali a bavili naši předci, jsme
schopni i my dnes se sejít, popovídat si, pobavit se.

Příspěvek a fotografie : Marcela Polášková
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KÁCENÍ MÁJE 2009

DÁME HLAVY DOHROMADY ……

PO PRÁCI NA ŠPEKÁČEK.
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Společenská kronika
JUBILANTI

Červenec : Jiřina Kuchařová
Vítězslav Kadlčík

Září :

Srpen : Alois Vajďák
Jaromír Kratina
Vavřin Bocheza

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Oznámení a informace
SBĚR PROBLÉMOVÝCH ODPADŮ
V sobotu 5.9.2009 bude Biopas Kroměříž v naší obci sbírat uvedený odpad : opotřebované
pneumatiky, staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek a jiné elektrotechnické přístroje,
chladničky. Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Uvedený
nebezpečný odpad můžete přivést 5.9.2009 od 8.00 hod. do 10,30 hod. před obecní úřad.

MarIe
Příspěvek : Ma
rIe Musilová

NA ÚDRŽBU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MÁ OBEC NOVÉHO POMOCNÍKA
Nový pomocník malý zahradní traktor HUSQVARNA bude sloužit
k sečení rovných veřejných ploch. Dojde tak k úspoře času nutného
k údržbě těchto ploch a stejně tak i nákladů, neboť stávající drobná
technika není určena na sečení většího rozměru a vyšším zatížením
docházelo k častým poruchám.

Marcela
Příspěvek : Ma
rcela Polášková

HASIČSKÁ ZBROJNICE OPĚT JAKO NOVÁ
Naše obec obdržela v tomto roce na základě žádosti dotaci ze Zlínského kraje na rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Cílem této rekonstrukce bylo odstranění havarijního stavu této budovy, která patří
k původní zástavbě obce a v tomto roce je tomu právě 85 let, kdy byla našimi předky postavena.
Budova hasičské zbrojnice slouží jako technické zázemí SDH Nová Dědina, kde je garážovaná
veškerá požární technika a vybavení pro zajištění volnočasových aktivit mládeže. Díky této dotaci ze
Zlínského kraje se podařilo provést celkovou rekonstrukci, která spočívala ve výměně oken, vrat,
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v úpravě vnitřních i vnějších povrchů, dále v rekonstrukci podlahy a hlavně ve výměně latí a střešní
krytiny a doplnění chybějícího hromosvodu. Zbrojnice také získala novou barevnou fasádu.
Rozpočet na tuto rekonstrukci činil 465 803,- Kč. Dotace ze Zlínského kraje je 279 000,- Kč, zbylou
část uhradila obec ze svého rozpočtu. Rekonstrukce hasičské zbrojnice je dalším signálem obce, že
má zájem podporovat sdružení zaměřená na volnočasové aktivity mládeže.

Příspěvek
Příspěv
ek a fotografie : Marie Musilová

Dopisy čtenářů
TÁBOR – IV. OLYMPIJSKÉ HRY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Hry se konaly ve dnech 23. – 28. června 2009. Slavnostní zahájení probíhalo v duchu husitských
tradic a při uvítání olympijského ohně zněl stadionem husitský chorál. Mladí sportovci bojovali o
medaile v těchto sportech : atletika, basketbal, plážový volejbal, cyklistika, florbal, fotbal, karate,
moderní gymnastika, plavání, rychlostní kanoistika, tenis a triatlon.
IV. olympijských her dětí a mládeže se zúčastnilo celkem 3000 sportovců ze 14 krajů České republiky.
Sám jsem na těchto hrách působil jako rozhodčí, a to při atletických soutěžích. Přikládám výsledkovou
tabulku a fotografii závěrečného slavnostního zakončení her, které se konalo na stadionu Míru.
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HODNOCENÍ KRAJŮ
kraj

zlato

stříbro

bronz

celkem

body

Středočeský kraj

20

19

20

59

398

Jihomoravský kraj

24

18

12

54

368

Jihočeský kraj

15

11

15

41

289

Praha

16

13

10

39

285

Ústecký kraj

13

11

15

39

280

Plzeňský kraj

9

13

20

42

254

Moravskoslezský kraj

9

14

10

33

248

Vysočina

10

7

3

20

166

Zlínský kraj

6

8

6

20

160

Pardubický kraj

4

6

12

22

151

Olomoucký kraj

4

6

5

15

108

Liberecký kraj

5

3

5

13

102

Královéhradecký kraj

0

3

5

8

62

Karlovarský kraj

0

3

2

5

45

Šiška
Příspěvek a fotografie : Petr Ši
ška

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. listopadu 2009
2009.
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