OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 3/2008

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že již neslyším v naší obci větší stížnosti na mládež. Je to možná i tím, že
většina z nich je organizována v hasiči, mají možnost se projevit a nemají tak čas na
nějaké hlouposti. I veřejné prostranství v obci je pěkně udržované, ale i většina
majitelů domků se o okolí svých příbytků stará. Toho si všimli i turisté, kteří přes naši
obec projíždějí. A to je dobrá vizitka pro nás všechny.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – KVĚTEN
Hlavním bodem květnového zasedání OZ bylo schválení Místního programu obnovy
vesnice na roky 2008 – 2018. Podkladem pro vypracování Místního programu
obnovy vesnice byly i údaje z dotazníků, ve kterých jste se i Vy všichni mohli
k námětům programu obnovy vesnice vyjádřit, případně doplnit tento program.
Dále na tomto jednání schválilo OZ pořízení změny č. 2 územního plánu obce Nová
Dědina. Jedná se o využití pozemku p.č. 210/8, 210/5 a 210/9 v k.ú. Nová Dědina
z orné půdy na podnikatelskou výrobu.
Již v minulém čísle Obecního zpravodaje jsem Vás informovala o záměru využití
hřiště u mateřské školy. Členové OZ odsouhlasili zakoupení hracích prvků na hřiště
MŠ v hodnotě cca 30 tis. Kč. Výběrem vhodného vybavení na hřiště byl pověřen
místostarosta obce Roman Polášek.
Starostka obce podala zastupitelům informaci o postupu při výstavbě kanalizace.
V současné době se připravují dohody mezi obcí a vlastníky dotčených pozemků.
Podepsané dohody pak budou podkladem pro stavební povolení.
Obecní zastupitelstvo dále rozhodlo, že realizace projektu kulturně sportovního
areálu za obecním úřadem bude odložena. Důvodem jsou jednak vysoké náklady na
výstavbu a také nesouhlas majitelů sousedních nemovitostí.
Předsedkyně kulturní komise Jarmila Bochezová informovala o blížícím se hudebně
zábavném pořadu – Láska brány otevírá. Občerstvení pro účinkující i návštěvníky
zajistí Jarmila Bochezová. Přípravu sálu slíbili zajistit členové SDH Nová Dědina.
Ing. Marcela Polášková přišla s návrhem uspořádat hlavně pro seniory, ale i pro
rodiny s dětmi zájezd do Archeoskanzenu Modrá, kde se bude 8.6.2008 konat
dechový festival Slovácké srdce . Bylo odsouhlaseno, že náklady na dopravu i
vstupné uhradí obec ze svého rozpočtu. Ing. Marcela Polášková byla pověřena
zajištěním dopravy.
Na základě rozhodnutí OZ požádala starostka obce Krajský úřad Zlínského o
vyjádření a posouzení zprávy o vlivu odkaliště na životní prostředí.
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Z Krajského úřadu přišla odpověď od vedoucího odboru životního prostředí a
zemědělství Dr. Alana Urce, který kritizoval posudek Dr. Sáňky a bagatelizoval jeho
závěry. Zpráva vypracovaná Dr. Ing. Milanem Sáňkou je obsáhlá a je k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu. V této zprávě hodnotí Dr. Sáňka vliv odkaliště a na něm
prováděné rekultivace na složky životního prostředí.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – ČERVEN
V červnu se konalo zasedání OZ dvakrát. Na zasedání OZ, které bylo 2.6.2008
schválilo OZ závěrečný účet obce za rok 2007 a to bez výhrad. Po schválení
závěrečného účtu obce odešli zastupitelé na místní hřbitov, kde položili kytici a
zapálili svíčku na hrobě bývalého starosty obce pana Petra Dědka. Tento den totiž
uplynulo 10 let od jeho tragické smrti.
Na zasedání OZ 16.6.2008 byl schválen Dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství
uzavřené dne 28.3.2008 o Komunitním plánování sociálních služeb na Otrokovicku.
OZ také projednalo žádost paní Jany Navrátilové a pana Jana Šímy o prodeji části
obecního pozemku u domu č. p. 57 Pod kopcem. Bylo rozhodnuto, že po
geometrickém zaměření, které si na své náklady zajistí paní Navrátilová, zadá obec
provedení této transakce Judr. Haně Rubíčkové. Záměr o prodeji obecního majetku
byl řádně zveřejněn na úřední desce obce. Obecní zastupitelstvo po projednání
schválilo návrh zadání pro vypracování změny č. 1 územního plánu obce Nová
Dědina .
Starostka obce informovala zastupitele o návrhu Smlouvy o poskytnutí právních
služeb s Mgr. Luďkem Šikolou, obcí Nová Dědina a městem Kroměříž. Předmětem
této smlouvy je právní rozbor ve věci odkaliště popílků Bělov a postupu správních
orgánů ve věci správního řízení. Obecní zastupitelstvo s uzavřením takové smlouvy
vyslovilo souhlas.
Na základě žádosti a po schválení
příspěvek ve výši 1 000,- Kč.

OZ byl Fondu ohrožených dětí poskytnut

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – ČERVENEC
Na červencovém zasedání OZ schválilo OZ zakoupení automobilu Ford Transit za
cenu 130 000,- Kč a pověřilo místostarostu obce Romana Poláška vyřízením této
transakce. Toto vozidlo bude sloužit jako zásahové pro JPO obce. Dosavadní
vozidlo, které obdržela obce bezplatně, již nevyhovuje potřebám hasičů a neprošlo
ani technickou kontrolou. Bylo také rozhodnuto, že bude nabídnuto k prodeji.
OZ dále projednávalo záměr o zakoupení části pozemku p.č. 853/2 o výměře cca
4 680 m 2 na sportovní areál pro hasiče. Tento pozemek se nachází při cestě do
Podkoryt a pro potřeby hasičů by plně vyhovoval. OZ pověřilo starostku obce, aby
zjistila vyjádření E.ONU a ZP Kvasicko k této navrhované stavbě. Po jejich kladném
vyjádření se bude OZ tímto záměrem znovu zabývat.
Smlouva s Úřadem práce na VPP byl prodloužena do 30.9.2008. OZ se také
seznámilo s nabídkou na projektovou dokumentaci na chodníky kolem komunikace,
kterou vypracoval Ing. Jiří Škrabal. Tato výstavba bude rozdělena do tří částí.
Celkové náklady na projekt budou činit vč. DPH cca 100 000,- Kč. OZ s touto
nabídkou vyslovilo souhlas. Projekt by měl být hotov do konce měsíce září.
Ing. Marcela Polášková přednesla návrh na vyhlášení soutěže o nejlépe upravené
okolí domů a květinovou výzdobu. Všem zastupitelům se tento zajímavý návrh zalíbil.
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RENOVACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V OBCI
Naše obec podala v tomto roce žádost o dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje na
restaurování dřevěného sukovitého kříže , který je v lese při cestě na Halenkovice a
dále kamenného kříže, který stojí na dolním konci obce.
Dotaci jsme obdrželi na restaurování kamenného kříže z roku 1863 a v současné
době se na jeho restaurování podílí Mgr. A. Josef Petr z Tlumačova. Do konce září
bude tento kříž zrestaurován. Restaurování dřevěného kříže je již hotovo, na jeho
restaurování se podílel Mgr. A. Patrik Vlček z Brna. Provedl mechanické očištění
povrchu kříže, zpevnění povrchu kříže v místě základu a ochranný nátěr složený
z několika vrstev.
Obecní rozpočet stála tato renovace 21 000,- Kč. Byla však nutná, jelikož předchozí
restaurování bylo v roce 1999 a podle doporučeného provádění údržby měla tato být
po 2. letech v rozsahu odstranění nečistot z povrchu kříže a po 5. letech měla být
provedena konsolidace kříže a ochranný nátěr. Víme také, že kříž trpí povětrnostními
podmínkami.
Příspěvky : Marie Musilová

Z mateřinky
POHÁDKOVÝ LES
Dne 20. června 2008 uspořádala místní mateřská škola pro děti i z okolních
mateřských školek pohádkový les. Počasí dětem přálo a v lese na ně čekaly
pohádkové postavy jako například : bílá paní, loupežníci, čert a Káča, Pat a Mat,
večerníček a další. Všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, děkujeme.
Příspěvek : Ivanka Vybíralová
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SDH Nová Dědina
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Jistě si mnozí z Vás všimli, že SDH Nová Dědina začal od letošního roku pracovat
s mládeží. Kolektiv mladých hasičů byl založen na jaře a těší se velké oblibě u dětí.
V součastné době má 21 členů. Prvních závodů se zúčastnila družstva mladších a
starších žáků na Karolíně 5.7.2008 a ihned dosáhla na pohárová umístění. Další
soutěž, které se naši mladí hasiči zúčastnili, se konala ve Kvasicích 9.8.2008. Zde
opět nezklamali a předvedli pěkné požární útoky oceněné poháry.
Dne 23.8.2008 se konal 0. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku o pohár
starosty SDH Nová Dědina na fotbalovém hřišti na Nové Dědině. Naši mladí hasiči se
tak chtěli ukázat před domácím publikem a nevedlo se jim vůbec špatně. Starší žáci
díky novým savicím zlepšili techniku nalévání a zaběhli pěkný čas 23:48s, díky
kterému brali pohár za 3. místo. V kategorii mladší žáci soutěžily 2 týmy domácích.
Chlapeckému týmu se dařilo lépe a s časem 32:69s nedosáhli jen velmi těsně na
vysněné 1. místo a museli se tak spokojit s pěkným 2. místem. Dívčí tým je teprve
čerstvě složený, a proto je čas 53:16s a 3. místo velmi slušný.
Věřím, že jako pořadatelé jsme udělali maximum, a že se toto sobotní odpoledne
líbilo divákům i samotným soutěžícím. Našim mladým hasičům přeji, aby jim vydrželo
nadšení pro požární sport a výsledky šli neustále nahoru.
Výsledková listina
Mladší žáci

Starší žáci

1.

Kvasice

31:86 s

1.

Karolín

13:51 s

2.

Nová Dědina I.

32:69 s

2.

Kvasice

19:12 s

3.

Nová Dědina II.

53:16 s

3.

Nová Dědina

23:48 s

Příspěvek : Petr Skácel
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Sport
SPORTOVNÍ VÍKEND
O víkendu 30. – 31.8.2008 se konal na místním hřišti Sportovní víkend Nová Dědina.
Hlavními pořadateli byla Obec Nová Dědina a SDH Nová Dědina.
FOTBALOVÝ TURNAJ
Sportovní víkend začal v sobotu 30.8.2008 utkáním družstev mužů v kopané. Od
10.00 hodim celkem tři týmy soupeřily o putovní pohár starostky obce Nová Dědina :
Happy Team, Hasiči a Dream Team. Hrálo se 2 x 30 minut. Po těžkém boji plného
zvratů a za podpory diváků, nakonec zvítězil, a tím obhájil loňské vítězství, HAPPY
TEAM. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Pavel Brázdil ( 3 branky ). Na závěr
následovalo utkání mezi ženatými a svobodnými. Tento zápas vyhráli ženatí
s výsledkem 4 : 1. Děkujeme všem účastníkům, pořadatelům i divákům za krásné
sportovní vyžití.

Vítězný tým HAPPY TEAM: Roman Ančinec, Petr Vavřík, Leoš Chocholatý, Michal
Šenovský, Ota Slezák, Michal Süč, Miroslav Železník, Jiří Musil, Rostislav Galatík,
Pavel Brázdil.
Příspěvek : Petr Šiška

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Olympiáda začala v 13.00 hodin slavnostním vztyčením olympijské vlajky. Poté
následovalo zapálení olympijského ohně. To bylo opět netradiční!! Zatímco minulý
rok olympijský oheň přinesli borci z Řecka, letos byl oheň zajištěn přímo z Pekingu.
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Starostka obce z Nové Dědiny poslala do Pekingu písemnou žádost, aby olympijský
oheň neuhasínali, ale aby nám ho poslali na Novou Dědinu. Díky dvěma čínským
vytrvalcům byla olympijská pochodeň v pořádku dopravena až na Novou Dědinu.
Dva čínští sportovci nám olympijskou pochodeň dopravili v tradiční čínské rikši
(bezmotorové vozidlo podobné českému dvoukoláku, které je poháněno tažením).
Olympijský oheň pak předali zástupci novodědinských sportovců, Tomášovi
Zátopkovi Láníkovi. Ten olympijskou pochodní slavnostně zapálil olympijský oheň na
Nové Dědině a hry byly zahájeny.
Celkem se olympijských her zúčastnilo 40 dětí, které soutěžily v těchto disciplínách:
Koloběžka, Skákání v pytli, Hod kroužky, Skok daleký, Střelba, Prolézání pytlem,
Překážkový běh, Toč vrtulkou. Nakonec byli nejlepší olympionici odměněni
medailemi a bohatými cenami.
V kategorii nejmladší (0 – 6 let) zvítězili :
1. Honzík Vavřík
2. Radimek Přikryl
3. Pepa Halaška

V kategorii starší (7 – 9 let) zvítězili :
1. Lukáš Brázdil
2. Jakub Galatík
3. Ondra Přikryl
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V kategorii nejstarší (10 – 14 let) zvítězili :
1. Barbora Gabrhelíková
2. Petr Sedláček
3. Ladislav Ryznar

Dále byly vyhlášeny a odměněny zvláštní kategorie nejmladší závodník – cenu získal
Vojtíšek Halaška a kategorie nejlepší pořadatel – cenu získal Jirka Skácel.
Nejen první tři místa, ale všichni závodníci získali bohaté ceny, které věnovali
Teplárna Otrokovice, Barum Otrokovice, Fond dětí a mládeže Zlínského kraje, SDH
Nová Dědina, Sfinx Holešov, DEZA Otrokovice a Obec Nová Dědina.
Všem pořadatelům děkujeme za krásné sportovní zážitky a neopakovatelné úsměvy
a projevy radosti dětí!!
Příští rok se sejdeme opět a třeba počet 40 závodníků pokoříme!!!!
P. S.: Sportovním víkendem nic nekončí!!
27. 9. 2008 je plánován turnaj v nohejbale a 11.10.2008 strašidelný les
Termíny považujte za předběžné, včas budete informováni obecním rozhlasem, popř.
sledujte stránky WWW.SDH.NOVADEDINA.CZ
Příspěvek : Ing. Marcela Polášková
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Kultura
SVÁTEK MATEK
V neděli dne 25.5. 2008 pořádal
Obecní úřad v Nové Dědině
posezení a také pozdní oslavu
Svátku matek. Nejprve vystoupily se
svou zdravicí děti z místní mateřské
školy se svým pásmem básniček a
tanečků. Poté účinkovali sólisté
operety
Národního
moravskoslezského
divadla
v
Ostravě a Slezského divadla v
Opavě pod vedením paní Aleny
Bastlové se svým pořadem "Líbánky
s operetou". Doprovázeli je členové
orchestru NDJM v Ostravě pod
vedením dirigenta Josefa Kostřiby. Vám, co jste se zúčastnili děkuji a vy, kteří jste
neměli možnost shlédnout toto představení, tak se Vás těšíme někdy příště.
Příspěvek : Jarmila Bochezová

ZÁJEZD NA MODROU

Dne 8.6.2008 se uskutečnil zájezd do Archeoskanzenu Modrá. Na
programu bylo vystoupení v krojových hudeb v rámci festivalu "Slovácké
srdce - dechový festival".
Přestože nám v první chvíli nepřálo počasí, nakonec sluníčko vyšlo a
festival začal. Zatímco dospělí poslouchali a chvílemi si pobrukovali
známé melodie, děti měly možnost projít celý skanzen, nakouknout do
středověkých obydlí.
Celý zájezd provázela pohoda a příjemná atmosféra. Všichni si zájezd
pochvalovali a byli spokojeni, což je pro obecní zastupitelstvo signálem,
že je potřeba podobné akce opakovat.
Příští rok na dalším ročníku dechového festivalu v Archeoskanzenu
Modrá se těší Marcela Polášková!!!

Příspěvek : Ing. Marcela Polášková
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Společenská kronika
JUBILANTI
SRPEN

ZÁŘÍ

Botek Josef

60 let

Medková Libuše

50 let

Zlámalová Eva

50 let

Chocholatý Rudolf

60 let

Všem jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

NAROZENÍ
ČERVENEC

SRPEN

Eliška Jurášková

Petr Dědek

Přejeme jim do života hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Oznámení a informace
Jak jistě většina z Vás vím, připravujeme v současné době projekt na odkanalizování
obce. Naše obec má povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce do vod
povrchových do roku 2012. Přitom ale musí obec podle tohoto Rozhodnutí v termínu
do konce tohoto roku předložit vodoprávnímu úřadu zpracovanou projektovou
dokumentaci řešící výstavbu ČOV v obci, kanalizaci a napojení stávající kanalizace
v obci na ČOV. Snažíme se, abychom toto splnili, i když to není jednoduché. Někteří
majitelé pozemků nechtějí dát souhlas s uložením kanalizace na svém pozemku.
Přitom se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, která bude sloužit všem občanům.
Z důvodu nesouhlasu jednoho majitele pozemku jsme museli přistoupit ke změně
trasy kanalizace. Ta neměla původně vést přes obec, ale nyní bude z tohoto důvodu
část obce rozkopaná. Tím bude také odloženo vybudování chodníků ve středu obce.
Přitom již připravujeme projekt a bylo reálné, že by se příští rok zjara chodníky
vybudovaly. Tak budeme muset počkat s budováním chodníků v této části obce až
po kanalizaci.
PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Obecního zpravodaje bych chtěla poděkovat vedoucím družstva
mladých hasičů, kteří se věnují ve svém volném čase práci s mládeží. Dokázali
v krátkém čase vytvořit z mladých hasičů družstvo, které je již schopno reprezentovat
SDH i obec na soutěžích.Od dob, kdy skončil se svou činností v naší obci Sokol, se
nikdo nevěnoval mládeží tak, jak to nyní dělají právě tito kluci. A za to jim patří veliký
dík.
- strana 9 -

POZVÁNKA
Dne 25. října 2008 se uskuteční v sále sokolovny na Nové Dědině oslava 90. výročí
vzniku samostatného Československého státu. Vystoupí tam pí Pečeňová z
Tlumačova se svými koleginěmi s pásmem písniček. Přesný začátek bude ještě včas
oznámen. Doufáme, že si všichni uděláte čas a přijdete se spolu s námi podělit o
pěkný kulturní zážitek a snad i vzpomínku na to, co se před devadesáti lety událo.
Tento historický mezník určitě bude zajímat jak dospělé, tak i děti, kteří se právě
takové důležité události učí ve škole. Všichni jste srdečně zváni !
Těšíme se na Vaši návštěvu, zastupitelé obce Nová Dědina.

Dopisy čtenářů
Ve dnech 27.1. – 1.2.2008 se uskutečnily Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR.
Jménem organizačního výboru děkuji těmto spolupracovníkům a členům SDH Nová
Dědina, kteří se podíleli na organizaci her :
Jaroslavu Vavříkovi ml. ( na stadionu Luďka Čajky ve Zlíně vztyčoval vlajku ČR ),
Radimu Rysovi ( vztyčoval olympijskou vlaku ), Aleně Rysové, Šárce Vavříkové, Jitce
Kovaříkové a Ivaně Nehodové za pořadatelskou službu při slavnostním zahájení
olympiády. Dále pak děkuji Robertu Chocholatému, Petru Waloszkovi, Martinu
Láníkovi, Jiřímu Gazdošovi a Petru Skácelovi, kteří s podíleli na začátku
olympijských her.
Zlínský kraj obsadil v pořadí krajů 2. místo. Na snímku je nový zimní stadion, na
kterém probíhaly soutěže v krasobruslení, rychlobruslení a finále ledního hokeje.
Příspěvek : Petr Šiška
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