OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 3/2007

Slovo starostky
Loučíme se pomalu s létem, dětem končí prázdniny a připravují se do
školy. Věřím, že většina z Vás si užila příjemnou dovolenou. Každé
roční období má své kouzlo, čeká nás podzim a i ten bývá příjemným
obdobím roku.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ČERVEN 2007
V měsíci červnu se sešlo obecní zastupitelstvo dvakrát. Na zasedání, které se konalo
11.6.2007 schválilo OZ Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období
2008-2012 v předloženém znění. Jak jistě víte, naše obec je partnerem tohoto
projektu. Celé znění Komunitního plánu sociálních služeb na období 2008-2012 je
k nahlédnutí v tištěné podobě na obecním úřadě a je i na webových stránkách obce.
Na květnovém zasedání obecní zastupitelstvo projednávalo požadavek občanů
Podkoryt na zavedení plynu. Po zjištění, že na připojení Podkoryt na stávající rozvod,
který končí na Drahách, by náklady činily cca 600 000,- Kč, byl tento požadavek
zatím odložen. Jde i o to, že by se na tento plyn nepřipojily všechny domácnosti,
možná ani ne polovina.
Na mimořádném zasedání obecního zastupitelstva 18.6.2007 posoudilo OZ nabídky
tří oslovených firem na opravu zdi oplocení MŠ. Nejvýhodnější nabídku, kterou i OZ
vybralo, byla nabídka firmy Zemstav Morava s.r.o. Kroměříž. V součastné době jsou
již v plném proudu stavební práce a podle smlouvy s dodavatelem by toto dílo mělo
být hotovo do konce srpna.
Na tomto jednání projednalo OZ žádost, kterou nám zaslal ředitel Sociálních služeb
města Kroměříž. Jednalo se o účelovou dotaci na obyvatele, původem občana naší
obce. Z naší obce se to týká 4 bývalých občanů, výše této dotace měla být 6 000,- Kč
na jednoho občana za rok. OZ tuto žádost zamítlo, v rozpočtu obce na tento rok se
s tímto nepočítalo.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ČERVENEC 2007
Na červencovém zasedání obecního zastupitelstva byla schválena zastavovací
studie – varianta B, lokality Horní Záhumení v k.ú. Nová Dědina.Tato lokalita je
v územním plánu obce určena k bytové výstavbě. V součastné době je tady jeden
domek ve výstavbě a druhý se připravuje. Zastavovací studie je vypracována tak, že
se dá tato lokalita zastavovat postupně, podle toho, jaký bude zájem o výstavbu a jak
se obci podaří získat finanční prostředky na výkup těchto pozemků a na vybudování
technické infrastruktury.
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Dalším důležitým bodem bylo projednání návrhu odkanalizování obce a vybudování
ČOV. OZ se zabývalo dvěma navrhovanými variantami a to, vlastní ČOV u Odkaliště
Bělov a druhá varianta – svedení odpadních vod na ČOV pod Bělov. Tato ČOV by
byla společná pro obce Bělov, Novou Dědinu a část obce Žlutavy. Tohoto jednání se
zúčastnil ing. Radomír Foukal, jednatel firmy Vegi, s.r.o. Kroměříž a ředitel Teplárny
Otrokovice ing. František Foltýn.
Ing. Foukal informoval zastupitele o problematice odkanalizování, nemohl ale na
místě říci, jaký by byl finanční rozdíl u těchto dvou variant. Ředitel Teplárny
Otrokovice byl přítomen proto, že pozemky přes které by se kanalizační potrubí
vedlo, případně kam by vody z ČOV tekly, patří právě Teplárně Otrokovice. Po
uvážení byla rozhodnuto, že ing. Foukal zpracuje investiční náklady u obou variant a
teprve potom bude OZ rozhodovat.
Jsme si vědomi, že je to velmi závažné rozhodnutí a možná to, co se nyní bude jevit
jako nejlepší varianta, za pár let to může být jinak. V plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje je u naší obce počítáno s odváděním a likvidací odpadních
vod na ČOV v Otrokovicích. Pro obec je však toto řešení ekonomicky nevýhodné a
investičně nákladné. Po rozhodnutí OZ jak vyřešíme odkanalizování a ČOV zadáme
zpracování projektu změny PRVKÚC Zlínského kraje.
Příspěvek : Marie Musilová, starostka obce

SDH Nová Dědina
SEZÓNA V PLNÉM PROUDU
Vážení občané, chtěl bych Vás informovat o letošní sezoně v požárním sportu.
Jelikož byly přes zimu zakoupeny sportovní hadice, které nám dosud chyběly, a
protože většina závodů se běží právě na sportovní hadice, máme konečně možnost
vyrazit i do ostatních koutů našeho kraje.
A tak prvním letošním závodem byla pohárová soutěž na 2B v Bílanech, která se
konala v sobotu 5. května 2007. Od začátku března jsme poctivě trénovali a byli
správně nažhaveni. Během několika prvních závodů jsme se ale museli vypořádat se
ztrátou našeho elitního košaře, což se nakonec projevilo právě v Bílanech, kde jsme
nakonec skončili na 11. místě ze 14 mužských týmů.
Dalším závodem bylo první okrskové kolo na Karolíně, z kterého vítěz postupoval do
okresního kola pořádaného v Kroměříži. Sjelo se zde všech deset družstev našeho
okrsku a my se chtěli předvést v plné kráse. Bohužel, stejná chyba jako v Bílanech
nás odsunula až na nepopulární čtvrté místo.
Třetím letošním závodem byla pohárová soutěž v Záhlinicích, kde se sjelo celkem 23
mužstev. Po chybě našeho levého proudaře, který na konci trati uklouzl, jsme se
umístili s časem 21,25s na celkovém 11. místě.
Čtvrtým závodem bylo druhé kolo seriálu Podhostýnské hasičské ligy (PHL), které se
konalo v Počenicích a byl to úplně první závod v historii SDH Nová Dědina v seriálu
těchto závodů. Na mužstvu byla znát velká nervozita z výsledku, ale všichni chtěli
protrhnout smůlu, která nás provázela v prvních třech závodech. V Počenicích se
sjelo celkem 21 družstev mužů, naše družstvo se mezi nimi s časem 20,82s
neztratilo, ba naopak skončilo na krásném 6. místě, a získalo prvních 5 bodů do
seriálu PHL.
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Dalším závodem bylo třetí kolo PHL, konané v novém sportovním areále na Karolíně.
Nádherné počasí, velká účast diváků, skvělá organizace a startovní listina plná
předních týmů…, vše nasvědčovalo tomu, že to bude velmi kvalitní závod. Což se
potvrdilo. Náš letošní prozatímní nejlepší výkon, čas 18,99s, nás v nabité konkurenci
dostal na 7. místo z celkových 24 mužstev, a připsali jsme si dalších 5 bodů do PHL.
Další kolo PHL se konalo 16. června 2007 v Rychlově. Zdejší trať je hodně rychlá, a
tak jsme se chtěli opět předvést v dobrém světle. Bohužel chyby pravého proudaře
znamenaly letošní první nedokončení závodu.
Druhým závodem na našem okrsku byla soutěž o pohár starosty obce Bělov, kde se
běželo na zásahové hadice 3B a tradičně také doplňková soutěž na 2B sportovní
hadice, a to o litr domácí pálenky. Na zásahové hadice jsme skončili po chybě košaře
na 4. místě a také ve zmiňované doplňkové soutěži jsme udělali pár chyb, ale
nakonec skončili na druhém místě.
Další soutěžní víkend přinesl hned troje závody, které jsme všechny absolvovali.
V sobotu 30.června 2007 jsme zvládli čas 19,60s na pátém závodu PHL
v Dobroticích a skončili jsme na desátém místě z šestnácti, a získali tak další tři body
do PHL. V neděli jsme hned z rána zavítali do Prusinovic na další závod PHL.
Zde se nám opět nevedlo dle představ - po chybách snad celého družstva jsme
s časem 21,00s skončili na 14. místě z 24 mužstev, čímž nám přibyli do tabulky PHL
další tři body. Ve Fryštáku se konal závod Zlínské ligy požárního sportu, kam jsme
jeli hlavně vyzkoušet prostředí kvalitního závodu. V konkurenci družstev, které závodí
i v Extralize ČR v požárním útoku, jsme se s časem 19,10s umístili na výborném 8.
místě z 29 mužstev. Pro nás to byl zatím nejlepší závod letošní sezony, ale stále
jsme doufali,že přijdou ještě lepší.
O týden později pokračovala PHL sedmým závodem v Přílepech. Na zdejší rychlé
trati se nám na pravém proudu podařilo dosáhnout našeho nejlepšího sestřiku, který
byl 17,95s. Bohužel menší chyba na rozdělovači a prostřik na levém proudu nás
s časem 19,78s dostali na 12.místo z 16.
V sobotu 14.7. nás čekali dva závody, osmé kolo PHL v Rymicích, kde košař upadl, a
tak jsme měli čas 23,27s, což pro nás znamenalo 14. místo z 20 mužstev.
Odpoledne jsme přejeli na okrskovou soutěž pořádanou v Kostelanech, kde jsme po
několika chybách závod nedokončili.
Další víkend jsme absolvovali letošní první noční závody konané ve Lhotce u Zlína,
kde jsme dosáhli čas 16,85s na 2B a obsadili tak 5. místo z 33. Následujících 14 dní
jsme se plně věnovali tréninku a 4. srpna 2007 jsme na okrskové soutěži ve
Kvasicích měli čas 23,58s a získali tak letos první pohár za druhé místo ze sedmi
zúčastněných. V ten samý den jsme na nočních závodech ve Vítonicích dosáhli
času 17,66s, což vystačilo jen na 11. místo z 37 družstev. Další dva závody během
víkendu byli desátým a jedenáctým kolem PHL. V Hlinsku pod Hostýnem jsme
vytvořili nový rekord 18,49s a umístili se na 4. místě z 16 mužstev. Další den byl náš
čas 19,12s v Loukově, kde jsme po prostřiku skončili mezi 21 družstvy na 7. místě.

Doposud jsme v Podhostýnské hasičské lize vybojovali 34 bodů a držíme se na
krásném 9. místě z 25 zúčastněných týmů. Čekají nás poslední tři kola, které
rozhodnou o celkovém pořadí.
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Pravidelně trénujeme a dále se snažíme zlepšovat naše nedostatky. Chceme
reprezentovat naši obec v celém kraji a myslím, že se nám to zatím daří na
výbornou. Letos už máme za sebou dost závodů a ještě nás jich několik čeká. Budu
se snažit Vás o nich informovat na internetových stránkách naší obce nebo na
nástěnce u Obecního úřadu. Doufám, že po vzoru ostatních vesnic si i novodědinští
občané najdou čas podpořit naše družstvo na některých závodech v okolí. Ze
zkušeností celého týmu můžu potvrdit, že se závodí lépe při fyzické podpoře
fanoušků.
Naše velké poděkování dnes putuje paní Boženě Vyoralové, oprava a prodej
čerpadel Kvasice, která se stala naším prvním sponzorem, čímž nám umožnila koupi
nových závodních dresů.

Družstvo mužů SDH Nová Dědina
zleva horní řada:

Tomáš Láník
Dalibor Kubíček
Milan Kovařík
Jan Gazdoš

zleva spodní řada: Martin Láník
Petr Skácel
Karel Strýc
chybějící:

Pavel Vavřík
Příspěvek : Karel Strýc, velitel družstva
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Sport
POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ
Obecní úřad Nová Dědina a SDH Nová Dědina pořádají v sobotu 1. září 2007 IV.
ročník fotbalového turnaje o putovní pohár starosty obce. Začátek turnaje je v 10
hodin na místním fotbalovém hřišti. Startovné činí 100,- Kč za tým. Odpoledne
proběhne již tradiční utkání žen Nová Dědina - Karolín.Turnaje se mohou zúčastnit
občané Nové Dědiny, v každémtýmu může nastoupit max. 1 přespolní hráč.
Čas hry se může změnit podle počtu přihlášených týmů.
Přihlásit své týmy můžete u pana Karla Strýce nejpozději do 28.8.2007 !
Občerstvení a dobrá nálada zajištěna.
Příspěvek : Karel Strýc, SDH Nová Dědina

Společenská kronika
ZLATÁ SVATBA
Dne 29. června 1957 si poprvé řekli své společné „ANO“ manželé Ludmila a Václav
Stuchlíkovi z Nové Dědiny. Jejich manželství je pěkné, spořádané, plné
vzájemného pochopení, lásky a tolerance. Společně vychovali dvě děti – syna
Václava a dceru Zdeňku. Dnes se také těší ze svých čtyř vnoučat - Jany, Hany,
Václava a Moniky. Od té doby již uplynulo mnoho vody a dnes po 50 letech
společně oslavili své manželské výročí – ZLATOU SVATBU. K mnoha gratulantům
z řad dětí, vnoučat a celé rodiny se připojujeme také touto cestou i my, a přejeme jim
všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších společných manželských let.
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JUBILANTI
SRPEN

ČERVENEC

ZÁŘÍ

Dohnálková Libuše

85 let

Ševčíková Zdeňka

50 let

Krčová Ludmila

70 let

Valentíková Zlatuška

75 let

Svěráková Jarmila

85 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let !!!

Příspěvek : Jarmila Bochezová

Oznámení a informace
INFORMACE
Naše obec obdržela na základě žádosti o poskytnutí podpory z Podprogramu na
podporu obnovy venkova vyhlášené Zlínským krajem dotaci ve výši 394 000,- Kč na
opravu zdi oplocení MŠ.
Byli jsme také úspěšní v získání dotace ve výši 40 000,- Kč na zpracování projektové
dokumentace na „ Rekonstrukci a modernizaci budovy MŠ“. Také tuto dotaci jsme
obdrželi z Podprogramu pro obnovu venkova Zlínského kraje.

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 1.9.2007 v 10,35 hodin bude v naší obci Biopas Kroměříž sbírat tento
odpad :
- opotřebované pneumatiky,
- staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek,
- chladničky
( chladničky je nutné odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí ).

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Obecního zpravodaje bych chtěla poděkovat především Jednotce SDH
naší obce za vzornou reprezentaci obce ve Zlínské lize požárního sportu, kde se
naše Jednotka umísťuje na předních místech.
Poděkování patří i jejich sponzorům :
- Božena Vyoralová Kvasice,
- SAKER spol. s r.o. Kroměříž,
- ŠROT GEBERSHUBER s.r.o. Sokolnice.
Poděkování patří ale i všem občanům, kteří se starají o pořádek kolem svých domů a
tím samozřejmě i o celkový dobrý vzhled naší obce.
Příspěvek : Marie Musilová, starostka obce
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Příspěvky čtenářů
III. OLYMPIJSKÉ HRY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2007
Tyto hry se konaly ve dnech 19. – 24. června 2007 v Ústí nad Labem. Sportovci
Zlínského kraje získali 9 zlatých, 5 stříbrných, 11 bronzových medailí a obsadili
v bodování krajů 10. místo. Olympijský oheň zapálila Kateřina Neumannová.

Na snímku je Lidické náměstí, na kterém se po skončení programu předávaly
olympijské medaile. Vedle pódia hořel olympijský oheň.
POZVÁNKA
Ve Zlínském kraji se uskuteční hry III. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR.
Slavnostní zahájení proběhne na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně, a to 27.
ledna 2008. Hry budou probíhat ve dnech 27.1.2008 – 1.2.2008.
Přehled míst konání jednotlivých disciplín : Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí – hokej,
Rožnov pod Radhoštěm – skoky, krasobruslení, rychlobruslení, na Soláni – alpské
lyžování a snowboarding, na Poustevnách – běh na lyžích, biatlon
Všichni jste srdečně zváni na tuto významnou sportovní událost !
Příspěvek : Petr Šiška

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, tel. : 605 135 604, email : kovarikova@spszl.cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude 20. listopadu 2007
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