OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 2/2009

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA - ÚNOR
Na zasedání OZ byla schválena zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové
organizace obce – Mateřské školy Nová Dědina. Ta hospodařila v roce 2008
s kladným hospodářským výsledkem ve výši 6 119,75 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že
bude tato částka převedena na účet zřizovatele.
Byla také projednávána a schválena změna č. 4 ÚP obce, která spočívá ve změně
využití pozemku p.č. 853/27 z orné půdy na plochu pro sport a rekreaci.
Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu o dílo na zpracování změny č. 2 ÚP obce. Tuto
změnu vypracuje Ing. arch. Milan Krouman. Po projednání schválilo OZ předloženou
verzi investičního záměru na akci : Sběrný dvůr v obci Nová Dědina a řešení
nakládání s bioodpady. Zhotovitelem tohoto záměru je ENVI projekt s.r.o. Zlín. Tento
investiční záměr bude výchozím podkladem pro výběrové řízení na projektanta celé
investiční akce a žádosti o dotační prostředky z OPŽP.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace : Silnice III/36744 Nová Dědina, chodník. Zhotovitelem tohoto projektu
bude Ing. Jiří Škrabal. Tento projekt řeší vybudování nového chodníku ve středu
obce podél nových obrubníků. Délka chodníku bude 368 m. Dále řeší stavební
úpravy stávajícího chodníku od MŠ k domu č.p. 2 . Třetí část – v dolní části obce
bude z důvodu nutného rozšíření komunikace řešena samostatně.
V měsíci březnu mají splatnost oba termínované vklady, které obce uzavřela u GE
Money Bank, a.s. pobočka Kroměříž. Bylo rozhodnuto o opětovném uzavření obou
termínovaných vkladů na dobu šesti měsíců. V roce 2009 zůstává příspěvek na
dopravní obslužnost obce stejný jako v roce 2008 a činí 50,- Kč na obyvatele. V naší
obci je to 21 000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo Podmínky rozhodnutí o
poskytnutí dotace na projekt „ E-GOVERNMENT v obcích – CZECH POINT.“
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – BŘEZEN
Na březnovém zasedání informovala starostka o probíhajících pracích v souvislosti
s vybudováním chodníku ve středu obce. Připravují se vyjádření dotčených orgánů
k územnímu a stavebnímu řízení. Bylo rozhodnuto, že podáme na tuto akci žádost o
dotaci z Programu obnovy venkova, výzva se očekává na podzim tohoto roku. Pokud
bychom ale neuspěli s dotací na Obnovu MŠ z Ministerstva financí, budeme žádat o
dotaci z Programu obnovy venkova a vybudování chodníku bychom uhradili v plné
výši z rozpočtu obce.
OZ schválilo uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Evou Rubíčkovou při zpracování
agendy pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení na zhotovení veřejné zakázky
na stavební práce pro zajištění zhotovitele díla pro podlimitní veřejnou zakázku „
Obnova MŠ Nová Dědina“.
Bylo aktualizováno složení povodňové komise, ke které nás vyzval městský úřad
Kroměříž. Členy povodňové komise obce jsou : Marie Musilová, Roman Polášek,
Václav Stuchlík, Josef Přikryl a Jaroslav Vavřík. Byla také odsouhlasena Nájemní
smlouva s firmou Elektra Nová Dědina, s.r.o. na pronájem obecních pozemků p.č.
210/8 a 210/5. OZ rozhodlo, že bude opraveno sociální zařízení na sokolovně.
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Pověřilo starostku obce s oslovením příslušné firmy a zadáním vypracování cenové
nabídky na tuto opravu. Na základě žádosti paní Evy Hrabalové o snížení nájemného
za pronájem prodejny potravin bylo rozhodnuto takto : původní nájemné ve výši
2 500,- Kč bude od měsíce dubna 2009 do konce roku 2009 sníženo na částku
1 500,- Kč za měsíc.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA - DUBEN
Na dubnovém zasedání OZ seznámila starostka přítomné s výběrovým řízením na
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Do stanoveného termínu k podání nabídek se
přihlásily tři firmy. Komise pro posuzování nabídek ve složení : Ing. Marcela
Kubíčková, Marie Musilová a Roman Polášek vybrala firmu UNIVEX ART, spol. s r.o.
Kroměříž. Při posuzování nabídek byla výběrovými kriterii cena a doba záruky.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že opravu sociálního zařízení na sokolovně provede
firma Jaroslav Skácel z Lubné.
Předsedkyně kulturní komise Jarmila Bochezová informovala o blížící se oslavě
Svátku matek. Sociální služby Města Kroměříž poslaly žádost o finanční pomoc na
zajištění provozu. Jednalo se o dotaci ve výši 500,- Kč / měsíc na jednoho klienta.
Z naší obce se jedná o 4 bývalé občany, kteří jsou v těchto zařízeních. Zastupitelstvo
obce tuto dotaci neschválilo – sociální služby by se měly nejprve s touto žádostí
obrátit na jejich příbuzné – děti, kterým přenechali svůj majetek.
Obci byla schválena žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na akci :
Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dotace je ve výši 279 000,- Kč, což je 60%
nákladů. Zbytek uhradí obec ze svého rozpočtu. Při této rekonstrukci bude vyměněna
stávající střešní krytina, s výměnou krytiny souvisí výměna latí, vadných krovů,
provedení klempířských konstrukcí. Dále bude provedeno vyspravení vnějších a
vnitřních omítek, fasáda bude barvy okr střední a provede se vyspravení stávající
podlahy a izolace proti zemní vlhkosti. Rovněž se vymění dvě stávající dřevěná okna
a vrata o stejném rozměru, materiálu a členění, jako jsou stávající. Termín ukončení
prací je červenec 2009. Biopas Kroměříž navyšuje od dubna poplatek za
vyprázdnění nádoby na plasty o 55 Kč a u nádoby na papír o 53 Kč za jednu nádobu.
Tím se samozřejmě zvýší náklady obce na odpadové hospodářství.
Příspěvky : Marie Musilová

Sbor dobrovolných hasičů
MLADÍ HASIČI
Tímto článkem bychom Vás rádi informovali o činnosti Mladých hasičů (MH). Mnozí
občané naší obce neví, že sezona MH prakticky nekončí, hasičský sport u MH není
jen o požárním útoku, jak jste většinou zvyklí u dospělých, ale je to souhrn několika
dalších soutěží, které jsou zahrnuty do tzv. hry PLAMEN. Jako nováčci v tomto
sportu se snažíme objet co nejvíce soutěží a nasbírat co možná nejvíc zkušeností,
abychom se v příštím roce vyrovnali konkurenci z našeho ale i jiných okresů.
Prusinovice - uzlování 6.12.2008
Náš kolektiv MH se například 6.12.2008 zúčastnil soutěže v uzlování v Prusinovicích
a na to, že jsme na takovéto soutěži byli poprvé, umístili jsme se s mladšími žáky na
krásném 3. místě! V jednotlivcích nás vzorně reprezentovala Elenka Stejskalová,
která skončila na 7.místě, víc z jak 40 účastníků! Podobnou soutěž bychom chtěli
zorganizovat také někdy v zimním období.
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Vítonice - Dvojboj MH 14.3.2009
14. března 2009 se ve Vítonicích konal Dvojboj MH. Byla to soutěž v uzlování a
soutěž ve štafetě požárních dvojic. Do Vítonic jsme přijeli s družstvem mladších i
starších žáků. Štafety dvojic jsme se zúčastnili poprvé a výsledky tomu bohužel
odpovídaly, ale získali jsem cenné zkušenosti a poznatky a na trénincích jsme
vypilovali chyby. Mladší žáci se zde umístili na 7.místě a starší žáci na 8.místě.

Kyselovice - O zlatou proudnici Hané - 18.4.2009
Soutěž v Kyselovicích se netradičně konala na místním náměstí. Soutěžilo se
v disciplinách štafeta požárních dvojic a štafeta 4x 60metrů. Do Kyselovic jsme přijeli
se 2 družstvy mladších žáků. Ve štafetě dvojic, kterou jsme poctivě vypilovali, se
mladší tým A umístil na 3.místě s menší chybou u motání hadice, ,jinak by se umístil
na 1. příčce! Tým B se umístil na 7.místě. Štafeta na 4x 60 metrů bohužel týmu A
nevyšla a do výsledkové listiny se zapisoval neplatný pokus.Tým B štafetu zvládl na
výbornou a umístil se na 3. místě! Oba výsledky se poté sčítali a celkově jsme se
umístili: tým A - 7.místo, tým B - 4.místo z 15 zúčastněných týmů.
Břest - 60m jednotlivci - 25. 4. 2009
Ve 13:00 hodin se na fotbalovém hřišti v Břestu konala soutěž 60 metrů přebor
jednotlivců. SDH Nová Dědina se opět zúčastnila a to v počtu 6 jednotlivců. Trať byla
bezvadně nachystána, počasí požárnímu sportu přálo, ,jen počet soutěžních SDH byl
určitě menší než pořadatelé očekávali. Soutěž proběhla bez vážnějších komplikací,
soutěžící měli 2 pokusy. Od našich účastníků jsme nečekali žádné výkony, byla to
naše premiéra na takovéto soutěži a na soutěžících to bylo znát, většina 1. pokus
pokazila. I přesto si myslím že můžeme být s výsledky spokojeni.
Výsledky našich jednotlivců:
Kategorie
Mladší dívky

Mladší chlapci

Jméno

1. pokus

2. pokus

Celkové umístění

Stejskalová Elen

27,34

25,44

5.místo

Vlčková Michaela

N

33,40

11.místo

Přikrylová Michaela

N

N

N

Brázdil Lukáš

N

26,37

10.místo

Přikryl Ondřej

N

30,37

14.místo

Přikryl Radim

42,63

N

16.místo
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Bílany - jarní pohárová soutěž 10.5.2009
Jako každým rokem uspořádalo SDH Bílany pohárovou soutěž pro MH, která byla
složená ze dvou disciplín, a to štafety dvojic a požárního útoku. Zúčastnili jsme se
se 2 týmy. S týmem mladších a starších.Ve štafetě dvojic jsme obsadili s mladšími
jednoznačně 1.místo a s týmem starších 6.místo. V požárním útoku už se nám tolik
nedařilo, s mladšími jsme skončili na 6. místě a starším se zapisoval neplatný pokus.
Celkově jsme ale vybojovali 3.místo s mladšími a 10.místo ze staršími.
Více informací naleznete na internetových stránkách sdhnovadedina-mh.wbs.cz.
V sekci soutěže 2009 naleznete rozpis soutěží, kterých bychom se letos chtěli (aspoň
většiny ) zúčastnit. Tak pokud budete mít zájem, můžete nás kdykoliv přijet podpořit.
Příspěvky : Martin Láník a Radek Přikryl

Kultura
MUZIKÁL DRACULA
Dne 18.4.2009 za podpory Obce Nová Dědina se konal zájezd do Prahy na
obnovené premiéry muzikálu Dracula v divadle Hybernia. Muzikál Dracula patří mezi
nejúspěšnější české muzikály. První premiéru měl před 14 lety a několik let
vyprodával Kongresové centrum v Praze. Námět muzikálu volně vychází z motivu
románu Brama Stockera Dracula. Hudbu složil Karel Svoboda a texty napsal Zdeněk
Borovec. V představení, které zhlédli i občané Nové Dědiny, účinkovali: Josef Vojtek,
Šárka Vaňková, Monika Absolonová, Tomáš Savka, Michaela Nosková, Jiří
Langmajer.
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Celkem nás jelo 45. Vyjeli jsme ráno v 5 hodin. Představení začínalo až ve 14 hodin,
takže jsme měli dostatek času i na matičku Prahu ☺. Každý účastník si platil
vstupenku a příspěvek na cestu tam i zpět. Přespolní měli příspěvek na cestu
zvýšený. Celkem obec přispěla na dopravu 10 000 Kč. Neslyšela jsem ani jednu
nespokojenou poznámku. Všem se muzikál moc líbil.
Zájezdy, které pořádá obec mají pořád úspěch. Naši starší občané uvítali loni zájezd
na Modrou na akci Slovácké srdce – přehlídku dechových hudeb, mladším zase
nevadí dlouhá cesta do Prahy. Loni se již muzikál nestihl, proto se naplánoval až na
začátek letošního roku. Na každou akci obec přispěla výše zmíněnou částkou 10 000
Kč. Výhodou pro starší občany je, že se jezdí krátké trasy a tudíž se do příspěvku
vejde nejen doprava, ale i vstupenka. Ti kdo chtějí vidět muzikál přímo v Praze si
musí připlatit. Nutno ale říci, že muzikálovému kouzlu podlehli nejen ti mladší.
I letos předpokládáme, že tradici budeme opakovat tak, aby byli spojeni všichni
občané Nové Dědiny. Pokud máte sami podnět, kam by jste se chtěli podívat sem
s nimi.

Příspěvek : Marcela Kubíčková

SVÁTEK MATEK
Obecní úřad v Nové Dědině uspořádal dne 8. května 2009 v místní sokolovně oslavu Svátku matek. Nejprve přítomné potěšily děti z místní Mateřské školy a poté
vystoupila skupina Návraty z Tlumačova, se svým programem O mamince.
Všem zúčastněným se kulturní akce velice líbila. Je jen škoda, že na takové akce
přichází čím dál tím méně občanů obce.....

Příspěvek : Jarmila Bochezová
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Společenská kronika
JUBILANTI

Květen – Václav Stuchlík
Červen – Ján Krč
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 3. května 2009 se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu „ vítání
občánků do života “. Ke slavnostnímu přivítání přišli rodiče Maxe Gabrhelíka, který se
narodil na sklonku roku 2008.
O kulturní pásmo se postaraly děti z mateřské školy, které přednesly připravené
pásmo básniček.

Příspěvek : Marie Musilová
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Oznámení a informace
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek 5.
června bude otevřena volební místnost od 14.00 hod. do 22.00 hodin. V sobotu 6.
června bude volební místnost otevřena od 8.00 hod. do 14.00 hodin. Místem voleb je
v naší obci zasedací místnost obecního úřadu.
PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Obecního zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kdo přispěli do
humanitární sbírky. Dále ředitelce mateřské školy Ivance Vybíralové za přípravu dětí
na oslavu Svátku matek. Poděkování patří i členům SDH Nová Dědina za pomoc
obci při přípravě oslav Svátku matek.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému poškozování obecního majetku, musela
obec přistoupit ke střežení tohoto majetku kamerovým systémem. Jde zejména o
autobusové zastávky, fotbalové a víceúčelové hřiště. Střežené objekty budou
označeny upozorněním „Tento objekt je střežen kamerovým systémem“. Věříme, že
tímto opatřením přispějeme k úspoře nákladů na neustálé opravy způsobené
vandalismem.
Příspěvky : Marie Musilová a Marcela Kubíčková

Dopisy čtenářů
VÍTE ŽE ?
Požární sport existuje v ČR již 145 let?
Celkem je v ČR 340 000 členů sborů dobrovolných hasičů, což znamená, že každý
30tý Čech je dobrovolný hasič.
Ve Stanovách dobrovolného hasičského sboru v (tenkrát ještě) Nové Vsi u Kvasic
z roku 1902 patří mezi základní vytyčené činnosti sboru
a) pravidelně (veřejně i soukromě) pěstovaná cvičení se stroji a tělocvik se
zvláštním zřetelem na výkony hasičské
b) výletní cvičení pochodová
c) poučné i zábavné rozpravy z oboru hasičstva a tělocviku
d) slušné zábavy.
Cílem dnešního požárního sportu je zejména zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické
zdatnosti hasičů, potřebné pro výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné
události.
Sbory dobrovolných hasičů v ČR patří mezi nejvíce udržované a podporované
činnosti v obcích.
Jsou rozšířenější dobrovolnou organizací v ČR, která se aktivně zapojuje do dění
v jednotlivých obcích a v řadě obcích je vůbec jedinou organizací, která pomáhá při
odstraňování živelných pohrom, zajišťuje kulturní a sportovní rozvoj obcí.
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Patří mezi jedny z mála dobrovolných organizací, které nemají problém rozšiřovat
svou členskou základnu o nové členy. Díky tomu patří taky mezi organizace, kterým
se daří neustále zapojovat i děti a mládež, co v dnešní době dokáže málokterá
organizace.
Je dobře, že takovou organizaci máme i v naší obci. V obci, která je proslavená
neustálou kulturní a sportovní činností, která má bohatou historii a jejímž občanům
nikdy nedělalo problémy zapojit se do dění v obci.
SDH Nová Dědina je jedinou organizací v obci, která má členy všech věkových
kategorií, takže má široký záběr činnosti a přesto dokáže zapojit i děti a mládež,
dokonce i jejich rodiče, což v dnešní době může říci málokterá organizace.
Zejména pro děti a mládež je důležité, aby v obci našli činnost, která je baví a které
se chtějí věnovat. Užitek z toho máme v obci všichni, protože ať chceme zábavu,
dětskou olympiádu, pohádkový les, sběr papíru či železa, čištění studní,
odstraňování sněhu na veřejných prostranstvích, chystání sokolovny na den matek a
další akce atd., s tím vším se můžeme obrátit na dobrovolné hasiče.
A ještě poznámka na závěr, chtěla bych jmenovitě poděkovat těmto dětem :
Pepa Chmelař
Dominika Ryznarová
Laďa Ryznar
Verča Bohezová
Martina Přikrylová

Radimek Přikryl
Ondra Přikryl
Terezka Vašinová
Elenka Stejskalová
Šárka Kratinová

Tyto děti nejsou jen členy SDH Nová Dědina, ale umí se i zapojit do činnosti, která
souvisí s pracemi na veřejných prostranstvích.
A musím říci, že byli opravdu moc šikovní a práce jim šla od ruky!
Po kom to asi mají …. ☺
Příspěvek : Marcela Kubíčková

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. srpna 2009
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