OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2013

Úvod
Vážení spoluobčané, nastávají letní měsíce a s nimi i doba dovolených a prázdnin.
Počasí nám sice přináší ledajaké nesnáze, ale na druhou stranu můžeme být rádi, že
nás nepostihly takové pohromy v podobě záplav, jako v jiných částech naší
republiky. Dříve než si užijete, doufejme příjemných letních dnů, přinášíme Vám
druhé číslo Obecního zpravodaje v tomto roce.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ duben 2013
Na dubnovém zasedání obecního zastupitelstva byl schválen odkup pozemku
p. č. 41, o výměře 77 m2, pro potřeby obce, za 30,-Kč/m2. Je to pozemek, na kterém
se nachází pískovcový kříž, který je v majetku obce.
Dalším bodem jednání OZ byl návrh na opravu střechy obecního úřadu z důvodu
nevyhovujícího oplechování. V zimních měsících docházelo k tomu, že se na půdě
objevovalo velké množství sněhu a projevilo se to zatékáním do obecní knihovny.
Dále OZ schválilo úpravu vchodu a výměnu dveří do sklepa sokolovny.
OZ vzalo na vědomí zamítnutí naší žádosti o prominutí úhrady neinvestičních
nákladů na žáky, jež navštěvovali v určitém období základní školu v Přerově. Jedná
se o obyvatele, kteří se v naší obci již několik let nezdržují, nemáme o nich žádné
zprávy, ale z důvodu, že jsou to pořád občané naší obce, musela naše obec tyto
závazky vypořádat.

Zasedání OZ květen 2013
OZ schválilo vytvoření tří pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Z toho je
jedno místo na 4 hodinový úvazek (obsluha sběrného dvora, údržba veřejného
prostranství), druhé místo na šestihodinový úvazek (údržba veřejného prostranství,
pomocné administrativní práce) a třetí místo na plný úvazek (údržba veřejného
prostranství a zámečnické práce). Všechna tato místa jsou dotována Úřadem práce.
OZ schválilo rekonstrukci části veřejného osvětlení, v trase Kopaniny, Podkoryta
a v dolní části obce. Rekonstrukce spočívala ve výměně světelných zdrojů za nová
s podstatně nižší spotřebou el. energie. Práce provedla firma PECHA mont s.r.o.
OZ schválilo příspěvek 500,- Kč pro Diakonii Broumov o.z. pro odvoz humanitární
sbírky. Diakonie Broumov je nezisková organizace, která pořádá v naší obci nejméně
jednou za rok humanitární sbírku použitého ošacení.
OZ schválilo smlouvu o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Opravu
vodovodního řadu Nová Dědina – ulice Mrlín“. Jedná se o provedení opravy
nevhodně uloženého potrubí v místní části Mrlín. Veškeré náklady na tuto stavbu
(bez finančního podílu obce) ponese po několikaměsíčním vyjednávání společnost
VaK Kroměříž. Tato oprava by se měla uskutečnit v podzimních měsících.
OZ schválilo dovybavení potřebným nářadím pro sběrný dvůr.
OZ schválilo uzavření smlouvy o pojištění právní ochrany vozidla a právní ochrany
řidiče. Pojištění se týká vozidla SDH.
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OZ projednávalo záležitosti týkající se výběrového řízení na obnovu místního
hřbitova a výběru vhodného materiálu pro zhotovení oplocení.
OZ schválilo budoucí prodej stávajících plotových dílů pro zájemce za cenu 7,- Kč za
1 kg. Prodej začne před realizací díla. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
OZ schválilo rozpočtové opatření týkající se přesunu položek v rámci schváleného
rozpočtu obce.

Zasedání OZ červen 2013
Hlavním bodem červnového zasedání OZ bylo projednání smlouvy o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu mezi obcí Nová Dědina a Energie pod kontrolou o.p.s.
Podstatou smlouvy je převod obecních odběrných míst elektřiny a plynu (např. MŠ,
veřejné osvětlení, obecní úřad, Sokolovna, Hasičská zbrojnice) na tuto společnost,
která garantuje vyhledávání nejlevnějších dodavatelů energií. Předpokládáme, že
v budoucnu bude možné, využít tyto služby i pro jednotlivé domácnosti.
OZ schválilo smlouvu na odběr vody z hydrantu v Nové Dědině mezi obcí Nová
Dědina a VaK Kroměříž a.s. Tento odběr upravuje podmínky pro čerpání vody
z hydrantů pro potřeby SDH.
OZ schválilo mandátní smlouvu o organizaci výběrového řízení na akci „Obnova
hřbitova a sakrálních památek“ mezi obcí Nová Dědina a KANSPO s.r.o. V současné
době probíhají přípravy zadávací dokumentace pro realizaci této akce.
OZ schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad, dále pak účetní závěrku
k datu 31. 12. 2012.
OZ schválilo změnu způsobu využití parcely vedle Sokolovny na „ostatní
komunikace“. Tato parcela je doposud vedena jako zahrada. OZ také schválilo
přípravu projektové dokumentace k opravě této plochy.
OZ schválilo zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace
a přilehlých parcel u fotbalového hřiště. Část parcel je majetkem TJ Nová Dědina
a část je majetkem obce. Záměrem je sjednocení popř. směna parcel a zaměření pro
možnost rekonstrukce těchto komunikací.
OZ schválilo realizaci odpočívadla na pozemku vedle Hasičské zbrojnice a to v rámci
projektu Místní akční skupiny Hříběcí Hory, jejímž jsme členy. Odpočívadlem je
myšleno vybudování zastřešeného posezení pro turisty. Předpokládaná cena je
32.000 Kč, podíl obce bude cca 5.000 Kč.

Zprávy z obecního úřadu
Od června letošního roku je novým zastupujícím zaměstnancem obecního úřadu
účetní obce paní Jarmila Cagašová, která byla přijata na zástup za současnou
účetní, která je dlouhodobě nemocná. Na tuto pracovnici bude poskytnuta dotace na
mzdu z Úřadu práce po dobu min. půl roku.
Mimo účetnickou praxi má také certifikát na ověřování podpisů a legalizaci listin.
Může také vydávat výstupy z registru Czech Point (výpisy z trestního rejstříku, výpisy
z katastru nemovitostí atd.).

Obecní automobil
Obec Nová Dědina získala na žádost starosty od Policie ČR bezplatným převodem
sedmimístný osobní automobil VW Transporter.
Auto bude sloužit pro potřeby obce, přepravu osob a materiálu.
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Pozor – nepovolená skládka odpadu
V lokalitě Podkopec se bohužel objevila nepovolená skládka stavebního a jiného
odpadu. Chtěl bych upozornit, že tento pozemek patří soukromému majiteli a ti, kteří
nerespektují právo soukromého vlastnictví a vyváží odpad na jakýkoliv soukromý
pozemek, vystavují majitele tohoto pozemku vysoké pokutě za nepovolenou skládku
až do výše 100 tis. Kč. Majitel musí navíc nepovolenou skládku odstranit na vlastní
náklady. Dnes mají všechny pozemky své majitele a osobně si vůbec nedokážu
představit, že si někdo může dovolit vyvážet svůj odpad bez svolení na cizí pozemek.
Na ukládání odpadu máme k dispozici již 3 roky sběrný dvůr. Majitel pozemku
zvažuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.
Pokud jde o ukládání stavebního odpadu ve sběrném dvoře, je povolen limit cca
5 koleček za měsíc. Větší množství stavebního odpadu je každý občan povinen
zlikvidovat na svoje vlastní náklady!
Vyzýváme všechny občany, aby oznamovali na Obecním úřadě, pokud zjistí, že
někdo takto „likviduje“ odpad. Pokud budeme k tomuto problému lhostejní, může to
postihnout všechny občany, kteří vlastní jakýkoliv pozemek.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat SDH za uspořádání tradičního kácení máje a také za
organizaci dětského dne na fotbalovém hřišti.
Dále bych poděkoval zaměstnancům MŠ za vystoupení dětí na oslavě svátku matek.
Poděkování patří i za účast v soutěži S Rabáskem, za výrobu úžasného Rabáska
z recyklovatelných materiálů. Díky také všem občanům a jejich známým, kteří tuto
soutěž podpořili.
Příspěvky: Roman Polášek

Z historie naší obce - kalendárium
1863 - nákladem Josefa a Mariany Polišenských byl postaven na dolním konci
kamenný kříž, který posvětil kvasický farář p. Vincenc Vašek.
1883 - obec používala oválné razítko. V horní části po obvodu byl nápis OBEC,
uprostřed NOVÁ VES, a v dolní části po obvodu dvojitá ratolest.
- obecní představitelé podepisují s farností kvasickou revers o péči o dřevěný
(sukovitý) kříž v horách u cesty na Halenkovice. Kříž posvětil kvasický farář
p. Josef Mádr. Datum tohoto roku je vyryt v kameni u paty kříže.
1902-1903 - vybudován obecní vodovod (viz. opis kolaudace na konci zpravodaje)
1913 - poprvé je použit žací obilní stroj – majitel Kašík Antonín.
8. – 24. 6. Konaly se zemské volby.
1923 - ustanovena místní osvětová komise
- pozemky hraběte Thuna v prostoru Nového dvora byly rozparcelovány mezi
drobné zemědělce.
1943 - v obci provedena razie na ukryté obilí, potraviny a dobytek.
- p. Bohuš Čáp si sám zkonstruoval a zhotovil elektrickou pumpu na čerpání
močůvky.
- řezník František Kalčík jako první zakupuje elektrickou chladírnu.
1953 - v domě č. 13 zřízena vyvařovna obědů pro děti a traktoristy.
- 1. 6. měnová reforma.
Doslovný přepis zápisků pana Brože a kroniky obce
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Oznámení a informace
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Kavárna
Již několik měsíců je otevřena v zasedací místnosti OÚ kavárna. Je to posezení pro
maminky s dětmi od 0 roků a věkem neomezeně. Byl zahájen zkušební provoz
v úterý odpoledne od 15 do 18 hod, tento čas ale využilo málo maminek. Proto
překládáme čas a den na středu dopoledne od 10 do 12 hodin.
Pro děti je zde několik dostupných aktivit, jako kreslení, modelování, hračky, pohádky
na DVD, dobroty na zakousnutí.
Pro maminky je v nabídce káva, studené nápoje a občerstvení dle momentální
nabídky.
Věřím, že se sejde více maminek s dětmi, které ještě nemohou navštěvovat MŠ
a přijdou se pobavit s ostatními.
Příspěvek: Monika Navrátilová

Kultura
Velikonoce
Říká se, že jediné na co nadávají všichni
stejně, je počasí. Letos nás velmi
překvapilo, když jsme svátky jara Velikonoce - trávili pod metrovou sněhovou
přikrývkou. Místo mašliček na stromech byly
větvičky přikryty bílou peřinou. Koledníci
museli obléknout zimní čepice, rukavice,
bundy a vyrazit s pomlázkami na děvčata.
Možná taky proto, se jim tento rok ven ani
moc nechtělo, ale co, zase to byla změna.
Fotky jsou zato nádherné. Určitě by měly patřit do rodinného alba.
Příspěvek: Jitka Polášková

Oslava svátku matek a beseda s důchodci
Dne 11. května 2013 se v naší obci
uskutečnila již tradiční oslava svátku
matek, spojená s besedou s důchodci.
Tentokrát nejprve se svým tanečním
pásmem vystoupily děti z místní
Mateřské školy pod vedením svých
učitelek. Dále pak za námi přijeli členové
folklórního souboru Radovan z Napajedel
pod vedením p. Cyrila Bureše.
Celá akce se setkala s velkým úspěchem
všech zúčastněných.
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Společenská kronika
Jubilanti: duben – červen 2013
DUBEN
Kuchařová Drahomíra
Uhercová Zdenka
Polášek Milan

15. dubna
23. dubna
26. dubna

70 let
85 let
70 let

26. června
23. června
28. června

60 let
80 let
75 let

KVĚTEN
--------------------------ČERVEN
Klimek Jaroslav
Polášková Božena
Polišenský Jaroslav

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.

Zlatá svatba – 50 let společného manželského života
Dne 29. června 1963 si řekli
své první společné „ANO“
slečna Drahomíra Daňková a
pan Miroslav Kuchař. Nyní již
spolu strávili krásných 50
společných manželských let.
K tomuto významnému výročí
jim přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí, rodinné
pohody a také mnoho radosti
z vnoučat.

Vítání občánků do života
Dne 23. června 2013 se v naší obci uskutečnilo vítání nových občánků do života.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali tyto děti:
▫ Zbyňka Trvaje, nar. 2. 12. 2012 rodičům Marcele a Zbyňku Trvajovým,
▫ Adama Gazdoše, nar. 6. 12. 2012 rodičům Monice Navrátilové a Jiřímu Gazdošovi,
▫ Annu Krmencovou, nar. 22. 2. 2013 rodičům Haně Hurdesové a Pavlu Krmencovi,
▫ Matyáše Alexe Kadlčíka, nar. 10. 5. 2013 slečně Evě Kadlčíkové.
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Starosta obce p. Roman Polášek přivítal všechny děti a popřál jim do života hodně
zdraví a štěstí a ať svým rodičům dělají jen samou radost. Zúčastnily se také děti ze
Základní školy, které svým kulturním vystoupením umocnily slavnostní atmosféru
vítání občánků.
Celá akce se nyní opět uskutečnila v nově zrekonstruované Mateřské školce, za
účasti všech babiček, dědečků i ostatního příbuzenstva dětí.

Příspěvky: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Jak to bylo ve školce – odpovím Vám ve zkratce.
Březen za kamna vlezem. Duben ještě tam budem. Možná to platí v přísloví, ale naši
tatínkové a maminky na to nedbali a sešli se u nás na zahradě. Upravili nám celou
zahradu, ostříhali živý plot, upravili pískoviště, trávník pod houpačkou a celou
dopadovou plochu pod opičím hradem. Bylo jich na zahradě jak pilných mravenečků.
Tak nás svou pracovitostí nakazili, že jsme si ve školce hned začali na mravenečky
hrát. Co z toho vzniklo? To jste mohli vidět v sokolovně na oslavě svátku matek. Nás
to bavilo a Vám se, doufám, líbilo!
Za odměnu jsme vzali rodiče s sebou na výlet. Přece nepojedeme do pohádkového
hradu Buchlov sami. Kdopak by nás ochránil před čerty, mumií, loupežníky
a ostatními hradními strašidly? Jistota je jistota. To do kroměřížského zámku na
pohádku „Jak se peče písnička“ jsme už jeli sami. Trochu jsme se při objevení čerta
polekali, ale přece se nenecháme zahanbit před ostatními a hrdinně jsme vydrželi.
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Co bychom si ještě přáli? Nějaké nové prolézačky na zahradu, houpačku. Co proto
děláme? Zapojili jsme se do soutěží na vybavení hřiště.
Rabásek je panáček celý vyrobený z recyklovatelného materiálu, hlídal nám školku
a učil nás třídit odpad. Komu se líbil, mohl nám poslat svůj hlas. Kdo to udělal, tomu
moc děkujeme.

Rama – rosteme s chutí, je soutěž, která ještě pokračuje a kdo nám pomůže,
vyslouží si naše velké díky. Stačí, když koupíte Ramu a účtenku z nákupu nám
hodíte do schránky na školce. Čím víc bude účtenek, tím větší máme šanci, protože
se počet účtenek přepočítává na počet dětí ve školce.
Kvůli infekci, co nás na začátku června sklátila, jsme museli zrušit tradiční
pohádkovou dědinu. Nevadí, nějak si to vynahradíme, až zase budeme všichni
zdraví a fit. Pak jistě využijeme sponzorský dar podniku Nestle – krabici plnou
sladkostí, na které si teď můžeme nechat zajít chuť.
Nakonec bychom chtěli poděkovat Zemědělskému podniku Kvasicko za peněžní
sponzorský dar, který využijeme na nákup nového vysavače, abychom měli ve
školce pořád pěkně čisto.
Ještě se rozloučíme s předškoláky a pak hurá prázdniny – léto – koupání!
Děti z mateřské školky

Rozloučení se školou
Na závěr školního roku a vykročení do dvou měsíců prázdnin uspořádal Obecní
úřad, Místní knihovna a mateřská škola v Nové Dědině “Pohádkovou zahradu“ pro
malé i větší děti a jejich rodiče. V den „D“, pátek 28. června, se na zahradě mateřské
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školy plnily úkoly z oblastí pohádek a četby pro děti. Rodiče pomáhali těm, co ještě
neumí číst, rozluštit zadání všech úkolů a trpělivě dohlíželi na jejich zdárné plnění.
Starší děti samostatně zvládaly úskalí hodu koštětem, jízdu na dřevěném oři,
prolézání pavučinou a jiné zábavné úkoly, spojené s pohádkami a pohádkovými
bytostmi. Jako důkaz zdatnosti v četbě a zájmu dětí o ni byla vytvořena „Kniha
četby“, která bude po konečné úpravě předána místní knihovně. Celkem jedenáct
úkolů bylo nutné splnit pro získání plného počtu bodů a tím i zasloužené odměny –
špekáčku. I když se mraky nad námi honily a vítr foukal, oheň se rozhořel a děti si
mohly svou odměnu spokojeně opéct a vychutnat. Odpoledne se vydařilo a všichni
se rozcházeli spokojení s očekáváním dvou zasloužených měsíců volna.

Příspěvek: Ivanka Vybíralová
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Sport
Uzlovací soutěže v roce 2013
Tímto článkem Vás chci informovat o výsledcích našich Mladých hasičů v tomto roce.
Již pravidelně se v zimním období účastníme uzlovacích soutěží po celém Zlínském
kraji. Poslední dobou se s těmito soutěžemi doslova roztrhl pytel. Letos jsme zavítali
do Pohořelic, Lubné, Malenovic, Mysločovic, Halenkovic a do Čelčic v okrese
Prostějov, a když připočítám uzlovací soutěže konané ke konci loňského roku u nás,
ve Kvasicích a v Žeranovicích, dostaneme se k číslu 10, což když se podíváme cca
5 let zpátky, je o rovných 9 soutěží více!
Poslední dobou se i s ostatními pořadateli snažíme o sjednocení pravidel
a použitého materiálu, ale i přesto je každá soutěž specifická. Někde jsou tvrdší nebo
tlustější lana, jinde kratší či delší náběh, na některých soutěžích je přehozené pořadí
vázání uzlů a tak bych mohl jistě ještě pokračovat dál. Ale i tak se naši hasiči
a hasičky umisťují na těchto soutěžích pravidelně na prvních místech, což je v dnešní
konkurenci ostatních sborů velký úspěch, za kterým ovšem stojí pravidelný trénink (-:
Ale přejděme tedy k výsledkům postupně, od začátku roku (budu uvádět pouze
nejlepší výsledky, ostatní lze v průběhu roku shlédnout na nástěnce u obecního
úřadu):
Ondřej Přikryl
3. místo
Radim Přikryl
3. místo
26.1. Lubná
st. žáci
2. místo
10.2. Malenovice st. žáci
2. místo
Ondřej Přikryl
2. místo
16.2. Mysločovice st. žáci
4. místo
9.3. Halenkovice st. žáci
3. místo
Josef Chmelař
1. místo
Dominik Krejčíř
3. místo
st. žáci
2. a 4. místo
16.3. Čelčice
Dominik Krejčíř
4. místo
Teď nám začíná jarní období a to znamená trénování štafetových disciplín a hlavně
té královské, tedy požárního útoku. Ale letos snad přivítáme do svých řad i nové
členy a vedoucí takže o práci a zábavu máme až do zimy opět postaráno.
12.1. Pohořelice

Jaro 2013
Na přelomu března a dubna byla asi měsíční pauza bez závodů. V této době jsme
absolvovali školení vedoucích MH v Kroměříži i s novým vedoucím Milanem
Kovaříkem. Také začali na tréninky přicházet i nové mladičké tváře a v současné
době jsou mezi námi 4 noví (doufám budoucí) mladí hasiči. Pomalu se tak formuje
nový tým mladších, který měl již svou premiéru na domácích závodech v květnu
a další ho čekal v sobotu 22. 6. ve Kvasicích. Přejme jim mnoho štěstí a doufejme,
že se nadále rozroste a bude pokračovat v takovém duchu jako doteď.
Dále se chci zmínit o výsledcích našich MH v jarním období. 20. 3. se 2 týmy starších
žáků zúčastnily štafetové soutěže O zlatou proudnici Hané v Kyselovicích. Bohužel
po chybě na kladině a ve špatném překonání bariéry (štafeta v zubech) oba týmy
zapisovaly neplatné pokusy. Ve středu 1. 5. byli MH na soutěži ve štafetě dvojic
a požárním útoku tzv. Prvomájovém dvojboji v Bohuslavicích u Zlína (cvičiště
Šarovy). Starší tým zde skončil na 4. místě. V neděli 5. 5. jsme zajeli již tradičně do
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Bílan na ten samý dvojboj jako v Bohuslavicích. Tentokrát tým starších žáků
vybojoval 2. místo ve štafetě dvojic i v požárním útoku a celkově tak jednoznačně
a zaslouženě vybojoval 1. místo.
Poté začala již ta pravá hasičská sezona, kdy se jezdí pouze soutěže s tzv.
královskou disciplinou a to požárním útokem. Vše odstartovalo závody MH
v požárním útoku u nás a to 12. 5. Bohužel nám nepřálo počasí a celý den propršelo,
ale i tak byla trať nachystána jakožto i tým starších žáků a již zmíněný nově
zformovaný tým mladších žáků. Nakonec si k nám dojelo zasoutěžit celkem 14 týmů,
což v takovém počasí byl jistě úspěch. Oba dva naše týmy obsadily 4. místa.
I letos se tým starších žáků s Radkem Přikrylem účastní Středomoravského poháru
mládeže. Prvním závodem letos byl jako vždy závod v Rackové 26.5. Naši MH
ukázali, že jsou na letošní sezonu velice dobře připraveni a s časem 14,04 s brali
3. místo a 10 bodů. V Rymicích 1. 6. s časem 15,88 s – 5b. Vítonice 2. 6. šas 15,59 s
– 3b. Rychlov 9. 6. čas 14,70 s 3. místo – 10b. Sazovice 16. 6. zde by naši MH brali
body za 5. Místo, ale bohužel kvůli poruše na terči skončily všechny týmy bez bodů.
Celkově jsou zatím naši starší žáci na 3. místě s 29 body. Více na
http://www.stmpm.cz. Pokud se jim bude dařit i nadále tak jako doteď, budou jistě na
konci ligy bojovat o přední místa!
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starosta obce; odpovědný redaktor: Petr Krč, Pavel Dubčák, telefon: 608 305 175, email: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20.8.2013.
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Kolaudační protokol vodovodu v naší obci z roku 1903:
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