OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 1/2008
/2008

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v prvním čísle Obecního zpravodaje v tomto roce se na Vás obracíme
s výzvou o zapojení se do tvorby Místního programu obnovy venkova.
Co to vlastně Místní program obnovy venkova je se dozvíte dále. Chtěla
bych Vás ale požádat, aby jste v co největším množství vrátili zpět
dotazníky, které dostanete spolu se Zpravodajem.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – PROSINEC 2007
Na tomto zasedání OZ byl schválen rozpočet obce na rok 2008. V příjmové části
počítáme s celkovou částkou 3 833 200,- Kč a ve výdajové části se stejnou částkou.
Obec bude tedy hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2007 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a
odstraňování komunálních odpadů za rok 2008. Výše poplatku pro rok 2008 je 450,Kč a občané starší 70 let mají úlevu 100,- Kč. Výše poplatku pro podnikatele, kteří
jsou na základě smlouvy s obcí zapojeni do tohoto systému, je 600,- Kč za jednu
popelnici.
Na tomto zasedání byl přítomen Ing. Arch. Jan Slanina, který pro obec připravuje
projekt na rekonstrukci a modernizaci budovy MŠ a projekt na kulturně sportovní
areál za obecním úřadem.
Byla také schválena předložená nabídka na projekt restaurování kamenného kříže.
Tento projekt vypracoval Mgr. A. Josef Petr a společně s projektem na restaurování
dřevěného ( sukovitého ) kříže připravíme žádost o dotaci na opravu těchto památek
z Fondu kultury Zlínského kraje.
Dále bylo rozhodnuto, že nedělní spoj do Kvasic bude v roce 2008 jezdit 1x za 14
dnů. Je to z důvodu zvýšení ceny za přepravu.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – LEDEN 2008
Na lednovém zasedání obecního zastupitelstva bylo schváleno vyčlenění potřebných
finančních prostředků na zajištění financování projektu : Restaurování pískovcového
kříže a Restaurování dřevěného ( sukovitého ) kříže. Na základě žádosti, kterou jsme
podali na Zlínský kraj, můžeme v případě, že uspějeme, dostat dotaci až do výše
75%. Restaurování dřevěného – sukovitého kříže provede Mgr. A. Patrik Vlček.
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Dále bylo rozhodnuto, že z Podprogramu na podporu obnovy venkova vyhlášeného
Zlínským krajem, budeme žádat o dotaci na výměnu oken a dveří na Sokolovně.
Rozpočet na tuto akci je cca 268 000,- Kč. Pokud uspějeme, můžeme dostat formou
dotace až 60 %. Obecní zastupitelstvo schválilo vyčlenění potřebných finančních
prostředků na dofinancování této akce. O tom, jestli tuto výměnu provedeme i za
předpokladu, že bychom dotaci nedostali, budeme jednat později. Pro podání
žádosti o dotaci na tento projekt jsme přistoupili jednak proto, že výměna oken na
Sokolovně přinese úsporu při vytápění, ale také proto, že čas, který máme na
přípravu těchto žádostí je 1 měsíc a projekty, na které je třeba územní rozhodnutí,
není možné v tak krátké době vyřídit.

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2007
V roce 2007 hospodařila obec s celkovými příjmy ve výši 3 929 254,89 Kč.
Celkové výdaje obce činily 3 498 824,02 Kč.
Z rozpočtu obce roku 2007 se nám podařilo ušetřit 430 430,87 Kč.
Na běžném účtu u České spořitelny měla obec k 1.1.2007 - 2 479 355,45 Kč a
k 31.12.2007, to bylo 2 780 143,14 Kč. V roce 2007 obdržela naše obec ze
Zlínského kraje dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova na projekt :
Oprava zdi oplocení v MŠ v částce 394 000,- Kč. Bylo to 40 % celkových nákladů na
projekt. Zbytek uhradila obec ze svého rozpočtu. Dále obec obdržela dotaci z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na Dětskou olympiádu a to ve výši 2 000,- Kč.
Kromě opravy zdi oplocení v MŠ byla další investiční akcí oprava kanalizace z Drah
do Podkoryt. Jednalo se o částečné zatrubnění a vyčištění kanalizace.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2007 byla v naší obci celková produkce komunálních odpadů včetně
odděleně sbíraných složek 103 tuny. Z tohoto množství činil svoz směsného odpadu
( popelnice ) 61 tuny, svoz objemného odpadu 32 tuny, odděleně sbírané obalové
odpady ( sklo, plasty, papír ) činily 7 tun a nebezpečný odpad 3 tuny - z toho tvořily
pneumatiky 1.8 tuny a baterie a akumulátory 0,5 tuny. Do Otrokovických papíren
jsme odevzdali 2,5 tuny papíru. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce
2007 činily 232 932,- Kč. Z toho bylo 183 772,- Kč na popelnice a velkokapacitní
kontejnery, 20 000,- Kč nebezpečný odpad a 29 160,- Kč za tříděný sběr ( papír,
plasty , sklo). Příjmy obce v odpadovém hospodářství činily 190 385,- Kč. Rozdíl
hradí obec ze svého rozpočtu. Pro porovnání – v roce 2006 byla celková produkce
odpadů o 4 tuny vyšší. Odděleně sbírané složky ( tj. sklo, plasty, papír ) byly na
stejné úrovni, o 1 tunu bylo více nebezpečných odpadů a o 3 tuny více objemného
odpadu.
Celkové náklady na odpadové hospodářství byly v roce 2006 – 226 000,- Kč a příjmy
– 184 000,- Kč. Vyšší náklady při menší produkci v roce 2007 jsou způsobeny vyšší
sazbou za uložení a odvoz odpadu. S tím, ale musíme počítat, že se tyto náklady
budou stále zvyšovat. Rezervy ve snižování nákladů jsou ale v ještě větším třídění
odpadů. Ne všichni totiž odpad třídí. I když se snížilo množství celkových odpadů,
tříděné složky jsou na stejné úrovni. Problémem jsou plasty. Kontejnery jsou zvláště
v letních měsících plné již za týden a vývoz je za 14 dní. Řešíme to ale přidáním
igelitových pytlů ke kontejnerům.
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Počítáme i se zakoupením ještě jednoho kontejneru na plasty. Do kontejnerů na
plasty je možno dávat i kelímky, sáčky a jiné výrobky. Teprve na třídící lince se tento
odpad třídí. Třídění odpadu znamená pro obec finanční úsporu. Od společnosti EKOKOM dostáváme za třídění odpadů – podle množství vytříděného odpadu, čtvrtletně
finanční „ bonus “. Obecně lze tedy říci, že čím více odpadu vytřídíme, tím méně
budeme v celkovém zúčtování každoročně za svoz komunálního odpadu platit.
V roce 2006 jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi bonus za třídění odpadu
v částce 11 767,- Kč.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BUDOVY ŠKOLY
V měsíci lednu 2008 provedla odborná firma z Přerova statické zajištění objektu
budovy školy. K tomuto bylo přistoupeno na základě statického posudku, který
vypracoval Ing. Arch. Vít Bělík. Dle jeho posudku byla staticky narušena konstrukce
celého objektu, především v severním nároží a bylo nutné sanovat konstrukci
nosných zdí. Samotná sanace byla provedena stažením objektu ocelovými
předpnutými lany, trhliny ve zdivu byly ještě sanovány vlepením ocelových profilů do
spár mezi zdivem. Náklady na toto statické zajištění činily 295 239,- Kč a obec je
uhradila v plné výši ze svého rozpočtu. Tímto statickým zajištěním byla uskutečněna
první fáze projektu – Rekonstrukce a modernizace víceúčelové budovy MŠ. To, jak
bude dále tento připravovaný projekt probíhat, rozhodne získání dotací.

UPOZORNĚNÍ
Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o místním poplatku za
komunální odpad, je splatnost tohoto poplatku do 31.3.2008!

PROGRAM OBNOVY VESNICE
Vážení občané Nové Dědiny,
snad víte, že je naše obec již řadu let přihlášena k Programu obnovy vesnice (POV).
Začněme tedy několika slovy o tom, co se pod tímto názvem skrývá a jaký zásadní
význam má pro naši obec.
POV je plánovací dokument sestavovaný na 10 let, jeho schválení podléhá
zastupitelstvu obce a je primárním předpokladem pro získání finančních prostředků
z účelových dotačních titulů, které jsou poskytovány pro podporu investičních záměrů
obcí z Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím programového fondu Zlínského
kraje. Obec Nová Dědina je k POV přihlášena již od roku 1997 a během posledních
osmi let byly obci poskytovány dotace na odvlhčení zdiva v MŠ ( 100 tis. Kč) , dotace
na výměnu oken a dveří na obecním úřadě ( 100 tis. Kč ), na opravu střechy na
prodejně ( 100 tis. Kč ), na rekonstrukci Sokolovny – novou podlahu, stropy a
rekonstrukci el. rozvodů ( 295 tis. Kč ), na obrubníky kolem komunikace ( 370 tis. Kč )
a na oplocení zahrady v MŠ ( 394 000,- Kč ). Dále jsem v minulém roce obdrželi
dotaci ve výši 40 tis. Kč na projekt rekonstrukce budovy školy.
K tomu, aby mohlo ZO místní POV schválit, je nutné znát i Váš názor o tom, do
jakých oblastí by jste rádi v naší obci investovali a především, které oblasti
upřednostňujete a naopak o kterých si myslíte, že by bylo vhodné je oddálit. V úvahu
je nutné brát i omezenost finančních zdrojů obce. ZO má již svou představu, ale je
stále dost času, aby jste se svými návrhy přišli i vy.
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Mnozí z Vás mají zcela jistě představu o tom, co by bylo pro obec přínosem. Uvítáme
z Vaší strany každý podnět. Žádáme jen o okamžik k zamyšlení o tom, co se v naší
obci v posledních letech realizovalo, na které investice bude třeba navázat, od
kterých naopak ustoupit a zvláště pak co považujete za silnou stránku v rozvoji naší
obce a co za příležitost či vizi do budoucna.
Záměrně není žádná z otázek směřována k vybudování čističky odpadních vod. Tuto
povinnost nám ukládá zákon č. 254/2001 Sb., dle kterého musejí být ČOV v naší obci
vybudovány do roku 2012.
Věříme, že jsou pro Vás neméně důležité i záležitosti neinvestičního charakteru –
kulturně – společenský život v obci, práce s dětmi a mládeží, podpora místních
spolků, dodržování tradic apod. V těchto případech platí, že nejde vždy jen o finance,
ale především o volný čas dobrovolníků.
Zpracovaný POV tak nemá jen povahu podpory investičních záměrů, na které lze
získat určité procento finančních prostředků, ale i nabízené záměry pod skupinou
neinvestiční mohou být vodítkem pro ZO při sestavování obecního rozpočtu.
Místní POV je zaměřen především na následující dotační tituly poskytované
každoročně pro Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje. Uvádíme
zde pro Vaši inspiraci typy projektových aktivit, na které je možné pro naši obec
žádat finanční výpomoc:
DOTAČNÍ TITUL 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy,
MŠ, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže,
hřbitovy, drobná architektura, ostatní)
DOTAČNÍ TITUL 2
Úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně
DOTAČNÍ TITUL 3
Rekonstrukce místních komunikací, čekáren na zastávkách hromadné dopravy,
výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného
osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu
k uvedeným účelům lze poskytnout podporu ve výši: až 60% dotace
až 20% návratné finanční výpomoci

Každý občan starší 18 let tak obdržel dotazník, ve kterém se vyjádří, zda jednotlivé
náměty podporuje, jsou-li mu lhostejné nebo zda je proti. Součástí dotazníku je i
volba – jak naléhavá je jejich realizace. Vyplněné dotazníky potom ZO statisticky
vyhodnotí, bude definovat základní pilíře rozvoje obce a sestaví časovou
posloupnost realizace jednotlivých záměrů opatřenou rozpočtovým výhledem.
Vážení občané,
prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku, který pak vložte do schránky umístěné na
budově obecního úřadu v termínu do 31.3. 2008.
Za spolupráci a čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku děkují zastupitelé
obce Nová Dědina.
Příspěvky : Marie Musilová
starostka obce
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SDH Nová Dědina
VALNÁ HROMADA

V neděli 6. ledna 2008 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu valná hromada
členů SDH Nová Dědina, na které byl zvolen nový výbor v následujícím složení :
Přikryl Josef

Starosta
Velitel

Vavřík Jaroslav ml.

Jednatel

Kubíček Dalibor

Pokladník

Vavříková Anna ml.

Velitel družstva

Strýc Karel

Preventista

Skácel Petr

Strojník

Kovařík Milan ml.

Kultura
ŽIVÝ BETLÉM
V neděli 23.12.2007 se na malém plácku v blízkosti místní hasičské zbrojnice
uskutečnil živý betlém, na kterém se podíleli především členové místního hasičského
sboru a pomohli tak navodit v obci krásnou vánoční atmosféru, za což jim patří velký
dík.
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Sport
ŠACHOVÝ TURNAJ
V neděli 23. prosince 2007 proběhl v pekle místní sokolovny Vánoční
šachový turnaj v bleskové hře, který pořádala Tělovýchovná jednota
Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Turnaje se zúčastnilo celkem 13
soutěžících. Potěšující pro pořadatele byla účast dvou nových žáčků,
a to sourozenců Krejčířových.
Umístění :

1. místo – Jaroslav Vavřík ml.
2. místo – Jakub Vaculík ( jako žák prokazuje své zdokonalování
v šachové hře )
3. místo – Marek Regent

Všem účastníkům byly rozděleny typicky vánoční ceny, a to kolekce a čokoládové
figurky. Na Velikonoce připravujeme tradiční „ Turnaj o přeborníka obce “. Prvenství
loňského roku bude obhajovat ing. Vratislav Bednařík. Věříme, že se na tomto turnaji
setkáme se všemi zájemci o tuto královskou hru.
Příspěvek : Petr Vavřík st.

Společenská kronika
JUBILANTI
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

Šíma Jan

60 let

Zapletal Ladislav

50 let

Huťková Jarmila

60 let

Kadlčík Rostislav

70 let

Halamásková Věra

60 let

Hurdesová Marta

60 let

Marčíková Věra

70 let

Musil Josef

60 let

Všem jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
16. prosince 2007 se uskutečnilo v naší obci vítání občánků do života. Slavnostně
jsme přivítali tři nové občánky, kterými jsou :
•
•
•

Robert Badura
Rudolf Korytář
Klára Vlčková

Přejeme jim do života hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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Oznámení a informace
STATISTIKA OBYVATEL – REKAPITULACE ZA ROK 2007
Počet narozených dětí

5

( Halaška Vojtěch, Dvouletý Jakub, Badura Robert, Korytář Rudolf, Vlčková Klára )

Úmrtí

2

( Stuchlík Václav, Čápová Josefa )
Odstěhovalo se z obce

2

Přistěhovalo se do obce

4
428

Počet obyvatel obce k 31.12.2007

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem
vyhlašuje humanitární sbírku
-

letního a zimního oblečení ( dámské, pánské, dětské )
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb – nádobí bílé i černé, vše jen funkční
peří, péřových přikrývek i polštářů
dek a přikrývek ( obyčejné i vatové )
hraček a školních potřeb
novin, časopisů a knih
nepoškozené obuvi ( dámské, pánské, dětské )
kabelek, tašek, batohů a peněženek

Věci, které vzít nemůžeme :
lyžařské boty, oděvy z umělých vláken, ledničky, televize a počítače, nábytek, jízdní
kola, lyže a dětské kočárky.
Sbírka se v naší obci uskuteční
ve středu 12. března 2008, čas : od 15.00 – 18.00 hodin, místo : obecní úřad.
Věci přineste, prosím, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc.

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Obecního zpravodaje bych chtěla především poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a kteří přímo účinkovali v Živém betlému, který měl mezi občany i
ostatními přihlížejícími velký úspěch. Bylo by dobré, v této tradici pokračovat i
v příštích letech. Dále patří poděkování i organizátorům silvestrovské zábavy a
místním hasičům za dodržování lidových tradic v obci.
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POZVÁNKA
Novodědinský rodák, akademický malíř Zdeněk Marčík, který v současné době žije a
pracuje v Praze, pořádá ve dnech 28. února až 30. března 2008 v Malé galerii muzea
v Kroměříži na Velkém náměstí výstavu svých obrazů pod názvem : Slunce v krajině.
Věříme, že při návštěvě Kroměříže využijete příležitosti k seznámení se s jeho dílem.

Příspěvky čtenářů
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
V sobotu 5. ledna 2008, den před svátkem Tří králů, proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka, pořádaná Českou katolickou charitou. Sbírky se
účastnily dvě skupinky koledníků, které se snažily svým zpěvem a
úsměvem vnést do navštěvovaných domů radost s přáním Božího
požehnání, které znázorňují symboly K + M + B, psané svěcenou
křídou na dveře domů. Navštívení občané mohli přispět peněžitým
darem, a tak spolu s mnoha dalšími společně pomoci lidem v nouzi.
Letošní sbírka vynesla v naší obci částku 6.425,00 Kč. Česká katolická charita
děkuje za štědrost vašich srdcí a za vaše vlídná přijetí odvážných koledníků, kteří se
nestyděli zpívat a darovali svůj čas pro krásnou věc.
Příspěvek : Václav Malenovský
osoba zodpovědná za sbírku

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 2008
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