OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 1/2009

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – LISTOPAD
Na zasedání OZ bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2 v celkové hodnotě
302 300,- Kč. Byla také schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadu za rok 2009. Výše poplatku bude 470,- Kč za poplatníka.
Zastupitelstvo také rozhodlo, že podnikatelé, kteří mají s obcí uzavřenu smlouvu o
využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, zaplatí obci
v roce 2009 poplatek ve výši 650,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního
pozemku p.č. 973/8 o výměře 6 m2 manželům Vojtáškovým. Starostka obce
předložila návrh rozpočtu obce na rok 2009. Tento návrh byl zveřejněn na úřední
desce obce a bude projednáván na veřejném zasedání 8.12.2008.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – PROSINEC
Na prosincovém zasedání OZ byl hlavním bodem rozpočet na rok 2009.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec bude v roce 2009 hospodařit se schodkovým
rozpočtem. Počítáme s příjmy 3 995 000,- Kč. Výdaje budou činit 4 570 000,- Kč.
Rozdíl bude čerpán z finanční rezervy. Ke schodkovému rozpočtu dojde z důvodu
potřebného vyčlenění finančních prostředků na Obnovu MŠ ( 1 mil. Kč ) a prostředky
na připravované projekty.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený plán financování obnovy kanalizace na rok
2008 – 2018. Povinnost zpracovat plán financování obnovy kanalizace ukládá § 8
odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Protože není v naší obci zatím vybíráno stočné, musí obec vyčlenit potřebné finanční
prostředky na financování obnovy kanalizace z rozpočtu obce. Částka, kterou by
obec měla do financování obnovy na 10 let dát je 4,64 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 04/2008 na
projekt kanalizace. Jedná se o navýšení ceny z důvodu změny trasy kanalizačního
přivaděče přes odkaliště.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – LEDEN
V lednu se sešlo OZ na svém jednání dvakrát. 8. ledna na zasedání OZ bylo
schváleno rozpočtové opatření č. 3, kanalizační řád obce a prodej obecního
pozemku. Pavel Hurdes podal žádost o změnu ÚP obce. Jelikož nedodal všechny
potřebné dokumenty, byl vyzván o jejich doplnění. I v tomto roce zažádala obec Úřad
práce v Kroměříži o vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce .
Starostka obce seznámila přítomné s bezpečnostní situací v naší obci v loňském
roce. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení bezdrátového mikrofonu pro
pořádání kulturních a sportovních akcí.
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Na zasedání OZ 28. ledna bylo na programu schválení pořízení změny č. 4
Územního plánu obce Nová Dědina. Tato změna řeší změnu objektu občanské
vybavenosti na objekt k bydlení.Žadatelem této změny je Pavel Hurdes. Dále se
touto změnou řeší změna z orné půdy na plochu výroby, žadatelem je Václav
Stuchlík. Zastupitelstvo obce také schválilo vyčlenění potřebných finančních
prostředků na dofinancování projektu : Obnova hasičské zbrojnice. Na rekonstrukci
zbrojnice podala obec žádost o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova.
Tato rekonstrukce bude spočívat ve výměně střešní krytiny a latí, dále v rekonstrukci
podlahy, výměně vrat a oken a v úpravě povrchů vnitřních a vnějších. Zastupitelstvo
obce také odsouhlasilo novou výši odměn zastupitelům od měsíce ledna 2009 tak,
jak je zveřejněna ve sbírce zákonů č. 7/2009 a odpovídá příloze č. 1 k nařízení vlády
č. 37/2003.
Příspěvky : Marie Musilová

Sport
VELKÉ SÁŇKAŘSKÉ ZÁVODY
SDH Nová Dědina uspořádal v sobotu 14.2.2009 sáňkařské závody. Prezentace a
start probíhal od 13.00 hodin na místním pastvisku. Věk účastníků ani dopravní
prostředek nebyly omezeny. Pro závodníky byly připraveny hezké ceny i občerstvení,
které ve velké zimě přišlo vhod .
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Kultura
ŽIVÝ BETLÉM
V úterý 23. prosince 2008 se před místní sokolovnou odehrál příběh o narození
Ježíška, který dlouho a trpělivě nacvičovali členové místního Sboru dobrovolných
hasičů a připravili si tak pro všechny diváky nezapomenutelný předvánoční zážitek.
Všem, kteří se na této akci podíleli patří velký dík.

OSTATKY

OSTATKY
V sobotu 21. února 2009 procházel naší obcí tradiční masopustní průvod v čele
s medvědem.
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Společenská kronika
STATISTIKA OBYVATEL – REKAPITULACE ZA ROK 2008

5

Počet narozených dětí :
Adam Dědek, Natálie Trvajová, Eliška Jurášková, Petr Dědek, Max Gabrhelík

2

Počet úmrtí :
Vlasta Vajďáková, Vincenc Hrbáček

10

Odstěhovali se z obce :
Daniela Uhercová, Markéta Gabrhelíková, Petr Šiška, Markéta Polomíčková, Michaela
Polomíčková, Martin Kozlíček, Tomáš Kozlíček, Jana Kozlíčková, František Kozárek,
Ludmila Kozárková

13

Přistěhovali se do obce :

Irena Gabrhelíková, Dominik Huťka, Natálie Huťková, Martin Buršík, Michaela Sedláčková,
Marcela Buršíková, Petr Sedláček, Petra Nábělková, Marcela Trvajová, Kristýna
Stuchlíková, Eva Kolomazníková, Miroslav Kolomazník, Ludmila Janíčková

434

Počet obyvatel k 31.12.2008

UBILANTI
LEDEN
Kovařík Milan

ÚNOR
60 let

BŘEZEN

Rozsypalová Ludmila

Všem jubilantům přejeme ještě

60 let

Polišenská Marta

70 let

Zapletalová Jana

50 let

Staněk Josef

80 let

mnoho spokojených a šťastných let.

Oznámení a informace
UPOZORNĚNÍ
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2008 o místním poplatku za komunální
odpad, je splatnost tohoto poplatku do 31.3.2009. Poplatníkovi , který neuhradí
poplatek včas a v plné výši ,bude poplatek navýšen o 50 %.
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HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2008
V roce 2008 hospodařila obec s celkovými příjmy ve výši 6 468 948,70 Kč . Z toho
daňové příjmy činily 3 470 800,22 Kč, nedaňové příjmy 435 433,48 Kč, kapitálové
příjmy 2 126 920,- Kč a přijaté transfery 435 795,- Kč. Kapitálové příjmy tvořil prodej
plynárenského zařízení. Celkové výdaje obce za rok 2008 činily 4 014 407,94 Kč.
Z toho běžné výdaje 3 143 940,74 Kč a kapitálové výdaje 870 467,20 Kč.
Na běžném účtu u České spořitelny měla obec k 1.1.208 částku
2 780 143,14 Kč a k 31.12.2008 to bylo 1 384 398,82 Kč. Na
termínovaných účtech u Ge Money Bank měla obec
k 31.12.2008 3 725 000,- Kč. Na termínované účty byly vloženy
prostředky z prodeje plynárenského zařízení a ušetřené finanční
prostředky z minulých let.
V roce 2008 obdržela naše obec ze Zlínského kraje dotaci z Podprogramu na
podporu obnovy venkova ve výši 160 000,- Kč na výměnu oken a dveří na
sokolovně. Bylo to 60 % nákladů, zbytek uhradila obec ze svého rozpočtu. Dále
jsme ze Zlínského kraje obdrželi dotaci pro JPO obce na nákup kalového čerpadla (
29 000,- Kč ), na nákup osobních ochranných zásahových prostředků ( 38 000,- Kč ),
na restaurování kamenného kříže ( 20 000,- Kč ) a na Dětskou olympiádu ( 2 000,Kč ). Z Ministerstva vnitra jsme obdrželi dotaci ve výši 52 000,- Kč na pořízení
pracoviště Czech POINT a na nákup elektronického certifikátu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2008 byla v naší obci celková produkce komunálních
odpadů včetně odděleně sbíraných složek 107 tuny, což je o 4
tuny více, jak v roce 2007. Z tohoto množství činil svoz
směsného odpadu ( popelnice ) 62 tuny, svoz objemného
odpadu 35 tun, odděleně sbírané obalové odpady ( plasty, sklo,
papír ) 8 tun a zbytek tvořil nebezpečný odpad.
Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2008 činily 253 336,- Kč. Je to o
20 404,- Kč víc jak v roce 2007. Z celkové částky na odpadové hospodářství bylo
204 353,- Kč za popelnice a velkoobjemné kontejnery, 15 276,- Kč za nebezpečný
odpad a 33707,- za tříděný sběr. Příjmy obce v odpadovém hospodářství činily
203 058,- Kč. Rozdíl hradí obec ze svého rozpočtu. V těchto příjmech je i částka ve
výši 12 240,- Kč , kterou jsme obdrželi od společnosti EKO- KOM jako bonus za
třídění odpadu. Od této společnosti jsme získali kontejner na plasty, který je umístěný
u sokolovny.

PODĚKOVÁNÍ
V tomto číslo Obecního zpravodaje byl chtěla především poděkovat členům SDH
Nová Dědina, kteří pro nás připravili krásný zážitek před vánocemi. Živý betlém, který
se uskutečnil před sokolovnou měl mezi přihlížejícími velký úspěch. Jsem ráda, že se
tato akce stává v naší obci tradicí.
Poděkování patří také panu Jánu Krčovi, který pomáhá s odstraňováním sněhu na
autobusových zastávkách.
Příspěvky : Marie Musilová
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Vaším obecním úřadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ



jen funkční

dek


SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a
knihy

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční ve Vašem městě či obci
dne: 11. a 12.3.2009
čas: od 15.00 hod. do 18.00 hod.
místo: zasedací místnost obecního úřadu
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org
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Dopisy čtenářů
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
I v tomto roce Česká Katolická charita pořádala tradiční Tříkrálovou sbírku. U nás se
konala v sobotu 10. ledna. I přes mrazivé počasí chodily opět dvě skupinky
obětavých koledníků, kteří se snažili svým zpěvem a úsměvem vnést do vašich
domovů radost s přáním Božího požehnání. To potvrzují symboly psané svěcenu
křídou na dveře domů. Navštívení lidé měli možnost přispět peněžitým darem a tak
společně s mnoha dalšími pomoci lidem v nouzi. Letošní sbírka vynesla v naší obci
částku 8.737,- Kč, což je v porovnání s loňským rokem o 2.312,- Kč více. Celková
částka ze všech obcí spadajících pod Kvasickou charitu činí přibližně 68.000,- Kč.
Česká Katolická charita děkuje za vaši štědrost a vlídná přijetí zpívajících koledníků,
kteří věnovali svůj čas pro krásnou věc.

Příspěvek : Václav Malenovský a Marie Gazdošová
osoby zodpovědné za proběhlou sbírku

ROK 2009 – MALÉ ZASTAVENÍ V HISTORII NAŠÍ OBCE
Naše obec je od nepaměti na události velmi bohatá. Některé jsou zapsány v obecní kronice,
jiné pak v kronikách spolků, ve farní kronice kvasické či v jiných archivních dokumentech.
Některé události však do kronik zapsány nebyly a přesto o nich víme z vyprávění našich
dědů a pradědů, nebo samotné předměty mají vyryto datum jejich vzniku. Tak v letošním
roce si připomeneme některé z nich.
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170 let - rok 1839 - v dílně Leopolda Františka Staňka v Olomouci byl ulitý zvon pro
zvoníčku na Nové Dědině. O této události není žádných písemných dokladů jen nápis na
zvonu. Původně byl zvon umístěn ve zvoničce zhotovené z kotových (,,vepřových") cihel,
která stála u cesty před dnešním domem č.59. Zvonička se časem rozpadla a zvon byl
zavěšen do zvoničky na střeše nové budovy obecné školy. Ale i tuto zvoničku nahlodal zub
času. Zvon pak byl přemístěn do hřbitovní budovy.
150 let - rok 1859 - obec postihl velký požár. Vyhořela velká část obce včetně domu č.83,
kde se nacházela i obecni škola.
115 let - rok 1894 - před domem č7 stával dřevěný kříž. Ten však byl silně poškozen a byl v
tomto roce nahrazen křížem novým vedle kterého byly zasazeny dvě lípy. Nový kříž byl v
roce silným větrem shozen. Zůstaly jen dvě lípy.
110 let - rok 1899 - obec se obrátila na Zemský zemědělský úřad v Brně se žádostí o
vypracování projektu na výstavbu obecního vodovodu. Vodovod byl realizován v roce 1902 1903.
95 let - rok 1914 - vypukla I. světová válka, která také krutě postihla obyvatele Nové Dědiny
- mlátící družstvo v obci poprvé při mláceni obilí k pohonu mlátičky použilo benzinový motor.
90 let - rok 1919 - 18. května konala se slavnostní schůze občanů, na které byla založena
Tělovýchovná jednota SOKOL - před domem č.41 byla zasazena Masarykova lípa svobody.
85 let - rok 1924 - za velké slávy byla otevřena nově vybudovaná hasičská zbrojnice.
75 let - rok 1934 - první nákladní automobil v obci. Zakoupil si jej Josef Janiš pro podnikání v
přepravě materiálu.
60 let - rok 1949 - v obci byl vybudován obecní rozhlas. Tím byly funkce obecního sluhy a
bubeníka zrušena.
50 let - rok 1959 - byl otevřen obecní hřbitov.
40 let - rok 1969 - slavnostně byla otevřena nově budova tělovýchovné jednoty Sokol.

Příspěvek : Jaroslav Brož

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 2009
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