OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 2/2008

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
obracím se především na mládež z naší obce. Važte si toho, co v obci
máme. Neničte květinovou výzdobu u autobusových zastávek. Čekárny
na autobusových zastávkách nejsou nejvhodnějším místem pro hraní.
Máme v obci dvě hřiště, na kterých můžete dovádět. Ale i na těchto hřištích je třeba
udržovat přádek a neničit vybavení, tak , jak se stalo na hřišti za sokolovnou. Tady
někdo rozbil lavičku. Blíží se prázdniny a období dovolených. Přeji Vám všem, ať si
volna užijete ve zdraví a pohodě a načerpáte energii do další práce.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – ÚNOR 2008
Na únorovém zasedání projednalo obecní zastupitelstvo návrh na majetkové
vypořádání pozemků, které jsou pod silnicí III/36744 v k. ú. Nová Dědina.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej těchto pozemků obce do vlastnictví
Zlínského kraje za kupní cenu 40,- Kč/m2.
Dále se obecní zastupitelstvo seznámilo s předloženou zprávou o hospodaření
příspěvkové organizace obce – MŠ Nová Dědina a rozhodlo, že kladný hospodářský
výsledek této příspěvkové organizace bude převeden na účet zřizovatele.
Starostka obce seznámila zastupitele o ukončení prací na statickém zajištění objektu
školy. Celkové náklady na toto statické zajištění činily 295 000,- Kč a byly plně
hrazeny z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce dále rozhodlo, že volné finanční prostředky ( 2 100 000,- Kč
z prodeje plynárenského zařízení a ušetřené finanční prostředky z rozpočtu obce
minulých let ) budou uloženy na termínované vklady u GE Money Bank. Budou
zřízeny dva termínované vklady . Jeden vklad ve výši 2 000 000,- Kč s dobou
splatnosti 12 měsíců a druhý vklad ve výši 1 700 000,- Kč s dobou splatnosti 6
měsíců. Tyto finanční prostředky budou použity podle rozhodnutí OZ, počítá se např.
s vybudováním chodníků a podílu obce na projektu modernizace budovy školy.
Bylo rozhodnuto zadání vypracování projektu na vybudování chodníků.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – BŘEZEN 2008
Obecní zastupitelstvo schválilo nákup malotraktoru Vari IV s přívěsným vozíkem.
Na základě dohody s Úřadem práce v Kroměříži, bude vytvořeno 1 pracovní místo na
veřejně prospěšné práce.
Vypracování projektu na chodníky a chybějící obrubníky v obci bylo zadáno Ing.
Jiřímu Škrabalovi ze Zlína, který se zabývá dopravními projekty.
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V únoru provedla odborná firmy ořez lip u pomníků a u zbrojnice. Náklady na tento
ořez činily 24 tis. Kč.
Obecní úřad zadal VaKu Kroměříž provedení rozboru vody ve studánce u Mazulíka.
Rozbor vody je uveřejněn na úřední desce obce.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – DUBEN 2008
Na dubnovém zasedání seznámila starostka zastupitele s výsledky dotazníkového
šetření, které budou podkladem k přípravě místního programu obnovy vesnice na
další roky.
Dále bylo rozhodnuto, že hřiště u mateřské školy nebude sloužit jen pro mateřskou
školu, ale i pro maminky s malými dětmi. Obec dokoupí ještě nějaké vybavení na
dětské hřiště a upraví podmínky provozu na hřišti. Zájem o dětské hřiště je velký a
hřiště u MŠ je málo využívané – po dobu prázdnin téměř dva měsíce je hřiště volné.
Na výměnu oken a dveří do Sokolovny byla v zjednodušeném podlimitním řízení
vybrána firma VPO PROMA Kroměříž. Tato výměna bude provedena do 12.5.2008.
Za sběr nebezpečného odpadu, který byl v naší obci 5.4.2008 zaplatila obec 5 523,Kč.
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení počítačového
hospodářku obecního úřadu. Stávající vybavení je již nevyhovující.

vybavení

pro

Na základě odborného posudku o vlivu odkaliště a na něm prováděné rekultivace na
složky životního prostředí a zdraví lidí v okolí lokality, rozhodlo OZ požádat Krajský
úřad Zlínského kraje o vyjádření a posouzení této zprávy.

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA SOKOLOVNĚ
Jak jsme Vás informovala v prvním čísle Obecního zpravodaje, podala naše obec na
Zlínský kraj žádost o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova na
výměnu oken a dveří na Sokolovně. Byli jsme mezi těmi, kterým byla dotace
schválena. Náklady na realizaci tohoto projektu činily 267 980,- Kč a Zlínský kraj
nám přispěl částkou 160 000,- Kč – což je téměř 60 %.
Výměna oken a vstupních dveří byla provedena na začátku měsíce května firmou
VPO PROMA s.r.o. Kroměříž, která byla vybrána při výběrovém řízení. Při realizaci
tohoto projektu bylo vyměněno 15 oken a 1 vstupní dveře.
Slibujeme si, že výměnou oken a dveří na kterou nám přispěl Zlínský kraj ušetříme
nemalé náklady na vytápění našeho sportovně kulturního areálu. Díky stávajícím
původním kastlovým oknům a dveřím docházelo v zimních měsících k velkým
tepelným ztrátám. Budova je vytápěna plynem a vytápění je vzhledem ke stále se
zvyšující ceně plynu velmi nákladné. Nynější plastová okna, která nahradila původní
kastlová okna nijak nenaruší ráz budovy a navíc mají lepší tepelné vlastnosti i lepší
hlukovou izolaci. Díky úsporám na vytápění, které výměna oken a dveří přinese,
může obec uspořené finance investovat do sportovního vybavení.

DOTACE ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO JEDNOTKU SDH
Naše obec v tomto roce rovněž uspěla za žádostí o poskytnutí dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany ze Zlínského kraje. Vybavení jednotky
SDH se díky dotaci ze Zlínského kraje rozšíří o kalové čerpadlo na které Zlínský kraj
poskytl dotaci ve výši 29 000,- Kč .
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Z rozpočtu obce bude nákup tohoto čerpadla dofinancován částkou cca 13 000,Kč. Kalové čerpadlo ve vybavení jednotky SDH naší obce chybělo.
Dále poskytl Zlínský kraj jednotce SDH neinvestiční dotaci ve výši 38 000,- Kč na
nákup ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany. Tuto neinvestiční dotaci dofinancuje obce z rozpočtu částkou cca 10 000,Kč. Jednotka SDH si tak pořídí zásahové obleky, obuv a hadice.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVĚHO ŠETŘENÍ K MÍSTNÍMU PROGRAMU OBNOVY
VESNICE
S prvním číslem Obecního zpravodaje v tomto roce Vám byly dodány dotazníky,
které obsahovaly investiční i neinvestiční záměry obce na dalších 10 let. Vy jste se
mohly k těmto záměrům vyjádřit, případně je doplnit. Z rozdaných cca 200 kusů se
zpět vyplněných vrátilo 43 kusů, což je 21,5%. Nejvíce se do tohoto šetření zapojili
občané ve věku 30-50 let a ve věku nad 60 let. Naopak mladí do 30 let se téměř do
šetření nezapojili.
Z investičních záměrů obce se jako velmi naléhavé jeví vybudování chodníků. Je to
také záměr, s jejíž realizací obec počítá v příštím roce. U přípravy nových stavebních
míst jste se většinou vyjádřili, že je to sice důležité , ale nespěchá to. U výstavby
kulturně sportovního areálu to dopadlo podobně. Záměr vybudování dětského hřiště
označilo 16 dotázaných jako velmi naléhavý, 13 jako důležitý a 10 dotázaných se
vyjádřilo, že to nespěchá. U dětského hřiště bych chtěla říci, že neuvažujeme vlastně
o vybudování nového hřiště, ale upravíme školní hřiště tak, aby ho kromě školky
mohly užívat i maminky s dětmi do 6 let. Oprava střechy márnice a kulturních
památek podle Vás rovněž nespěchá. Také úprava hasičské nádrže by se měla řešit
v průběhu osmi i více let – dle převažujícího názoru dotázaných.
Záměr rekonstrukce a modernizace školy dostal v 21 případech 2, 13 dotázaných jej
ohodnotilo 1 a 6 dotázaných 3. Výměna oken a dveří se i podle Vás jevila jako velmi
naléhavá. Nyní již mohu říci, že jsme na výměnu oken a dveří na sokolovně obdrželi
dotaci ze Zlínského kraje.
Ne všechno, co se objevilo v návrhu na doplnění investičních záměrů do investičních
záměrů patří. Nejvíce dle dotázaných v obci postrádáme : obrubníky a úpravy vjezdů
po celé obci, finanční příspěvek na úpravu vjezdů k domům, opravu hasičské
zbrojnice, stavba nové hasičské zbrojnice, oprava cesty Podkopec, zpomalovací
retardéry na začátku obce, sauna, zlepšení zázemí pro turistiku , vybudování nového
sběrného dvora a přestěhování obecního úřadu do budovy školy.
Z neinvestičních záměrů byl nejlépe hodnocen záměr financování zaměstnance na
úklid a údržbu obce. Z toho je vidět, že většině občanů záleží na tom, jak obec
vypadá. Kladně hodnotíte i podporu činnosti místních spolků , volnočasové aktivity
dětí a mládeže, výsadbu zeleně a péči o veřejné prostranství. Sociálně aktivizační
služby dostali od Vás v 11 případech 1, v 18 případech 2 a v 9 případech 3. Pět
občanů se k tomuto záměru nevyjádřilo. Je to zřejmě tím, že nám nejsou tyto služby
ještě dostatečně známy.
V tom, co v obci postrádáte a navrhujete doplnit do místního POV se např. objevilo :
pravidelné otevření sběrného dvora – každých 14 dní. Sběrný dvůr bude až do
zimních měsíců otevřen 1x za měsíc, papír můžete přinášet i mimo otevření
sběrného dvora na obecní úřad. To je rozhodnutí obecního zastupitelstva a myslíme
si, že je to dostačující. V některých okolních obcích sbírají velkokapacitní odpad 2x
za rok. Dále se zde objevila špatná slyšitelnost obecního rozhlasu. Bylo by dobré nás
informovat, v kterém místě obce takový problém je. Velmi dobrým záměrem, na
kterém se již pracuje, je soutěž o úpravu okolí domů.
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O vyhlášení a podmínkách této soutěže budete včas informováni. Objevil se zde i
požadavek na proplácení pobytu rodičkám a narozeným dětem v porodnici. Některé
obce to již dělají, mi však o tom zatím neuvažujeme. Možná ani mnozí z Vás neví, že
obec dává každému dítěti s trvalým pobytem v naší obci při vítání občánků dar
v hodnotě 2 000,- Kč. Přitom si rodiče sami vyberou, co pro dítě potřebují a obec jim
proplatí doklady. Toto platí v naší obci od roku 2004.
Zajímavý je názor na projekty kanalizace a příspěvek na domácí čističky, i když to
sem nepatří. Otázka příspěvku na domácí čistírny není jednoduchá. V rámci
Operačního programu životní prostředí není možné žádat o dotaci na domovní
čistírny odpadních vod. Rozšíření silnice a oprava krajnice se bude řešit společně
s obrubníky a chodníky.
Příspěvky : Marie Musilová

SDH Nová Dědina
SEZÓNA UŽ ZAČALA

V neděli 4.5.2008 proběhla soutěž O pohár města Kunovice.
Soutěž se konala v netradičním prostředí, areálu Kunovického
letiště. Zúčastnilo se 22 družstev mužů a 8 družstev žen.
Družstvo SDH Nová Dědina obsadilo 12.místo s časem 19:99s.

V sobotu 10.5.2008 se konala pohárová soutěž v Bílanech.
Disciplínou byl požární útok na 2B. Přes vynikající počasí se
zúčastnilo pouze 10 družstev, z toho 3 ženské. Tým Nové
Dědiny se umístil na 3.místě s časem 16:54s.

SDH Bělov uspořádal v sobotu 17.5.2008 6. ročník soutěže v
požárním útoku „O putovní pohár starosty obce Bělov“. Soutěžilo
se na 3B (zásahové hadice). Po skončení proběhla doplňková
disciplína na 2B (sportovní hadice). Ani jednu disciplínu náš tým
bohužel nedokončil.

Náročný víkend začal 24.5.2008 pohárovou soutěží v Počenicích
v 10 hodin. Tato soutěž bohužel nebyla, na rozdíl od let
minulých, zařazena do seriálu soutěží PHL. Což se podepsalo na
účasti, která zklamala očekávání pořadatelů. Diváci však nebyli
ochuzeni ani o časy pod 18s. Náš tým se umístil na 3. místě
s časem 18:83s.
V sobotu odpoledne ve 14 hodin začalo okrskové postupové kolo na kulturně –
sportovním areále v Karolíně. Soutěže se zúčastnilo také nově složené družstvo žen
z Nové Dědiny. Za bouřlivého povzbuzování mnoha fanoušků z řad občanů naší
obce si nakonec SDH Nová Dědina odvezla krásné druhé místo v mužské i ženské
kategorii.
Příspěvek : Dalibor Kubíček
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Kultura
POZVÁNKA
Obecní zastupitelstvo pořádá zájezd do archeoskanzenu
Modrá, kde bude 8.6.2008 probíhat akce SLOVÁCKÉ
SRDCE. Jedná se o přehlídku dechových hudeb,
občerstvení zajištěno. Odjezd z obce bude ve 12.00 hod.,
předpokládaný odjezd z Modré cca v 18.00 hod. Pro děti
bude zajištěn taktéž program. Tato aokce je vhodná
proseniory i pro rodiny s dětmi. Pro občany Nové Dědiny
je zájezd zdarma. Zájezd se uskuteční pouze pokud bude
plně obsazen autobus. Zájemci hlaste se už nyní a to
přímo na obecním úřadě nebo na adrese : Marcela
Polášková, Nová Dědina č. 91.
Příspěvek : Marie Musilová

Společenská kronika
JUBILANTI

DUBEN

ČERVEN

Bartůsek Pavel

50 let

Janečková Milena

60 let

Chocholatá Marie

60 let

Uhercová Zdenka

80 let

Železníková Milena

60 let

Polišenský Jaroslav

70 let

Gazdošová Jana

50 let

Všem jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

NAROZENÍ
BŘEZEN

KVĚTEN

Adam Dědek

Natálie Trvajová

Přejeme jim do života hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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Oznámení a informace
UPOZORNĚNÍ
Dle zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví a změně některých zákonů je správce
veřejného pohřebiště povinen dle § 20, odst. d) vést evidenci související
s provozováním veřejného pohřebiště.
Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště vedená dle výše
uvedeného zákona obsahuje následující údaje:
 jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti
uloženy,
 místo a datum jejich narození a úmrtí,
 datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na
veřejném pohřebišti; u zpopelněných lidských ostatků způsob uložení jejich
popela.
V obecně závazné vyhlášce obce Nová Dědina č. 4/2003 o Řádu pohřebiště je
v článku 7. - Ukládání lidských pozůstatků a zpopel. lidských ostatků a jejich
exhumace uvedeno, že zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti
vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
Tento souhlas se vyžaduje zejména z důvodu evidence zemřelých, jejichž
zpopelněné lidské ostatky jsou v urnách ukládány do hrobů či urnových sklípků.
Upozorňujeme občany, kteří budou ukládat urny svých zemřelých příbuzných do
pronajatých hrobových míst na hřbitově na Nové Dědině, aby výše uvedené údaje
nahlásili správci veřejného pohřebiště tj.
Obecnímu úřadu Nová Dědina.
Povinnost nahlásit údaje do evidence se týká i občanů, kteří uložili urny do
hrobových míst v dřívější době a tuto skutečnost do evidence Obecního úřadu
Nová Dědina dosud nenahlásili.
Údaje pro doplnění evidence zemřelých můžete hlásit v době pokladních hodin, tj.
v pondělí a ve středu v době od 16,00 do 18,00 hodin.
Příspěvek : Jana Zapletalová
PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli do humanitární sbírky a také
těm, kteří odevzdali dotazníky.Poděkování patří také všem, kteří úpravou kolem
svých domů přispívají k pěknému vzhledu obce.
Příspěvek : Marie Musilová
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 2008
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