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ÚVODEM
Kalendářní rok 2006 se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci. Před
sebou máme již jeho poslední měsíc – prosinec. A spolu s ním se do
Vašich domácností dostává poslední číslo obecního zpravodaje
letošního roku. Určitě se v něm dočtete spoustu zajímavého ………

INFORMAČNÍ PELMEL

PRANOSTIKY

1)
2)
3)

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny
potrvají.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.

CITÁTY

1)

Cokoliv dá Ti osud, to snášej a zvítězíš nad ním.

2)

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

( Vergilius )
( Einstein )

PŘÍSLOVÍ

1)

Nevíš, kdo je Tvým přítelem, dokud se s Tebou neprolomí led.

( eskymácké )
2)

Jednou sám vidět, je lepší než stokrát slyšet.

( japonské )
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Volby se konaly ve dnech 20. – 21. října 2006. Z celkového počtu
voličů 346 se k volbám dostavilo celkem 247 občanů, což
představovalo volební účast 71,39 %. To svědčí o tom, že občané
v naší obci mají zájem na chodu a dění v obci. Občané mohli volit
mezi kandidáty ze tří kandidátních listin :
1.
2.
3.

Sdružení nezávislých kandidátů – Správný směr
Sdružení nezávislých kandidátů – Za obec krásnější
Komunistická strana Čech a Moravy

Celkový přehled o výsledku voleb :
KANDIDÁTNÍ LISTINA

HLASY
počet

v%

SNK-Správný směr

821

37.63

SNK-Za obec krásnější

795

36.43

Komunistická str.Čech a Moravy

566

25.94

Přehled o výsledku voleb jednotlivých kandidátních listin :

SNK – SPRÁVNÝ SMĚR
Pořadové
číslo

KANDIDÁT
Příjmení, jméno

HLASY
Titul

počet

Pořadí

Mandát

v%

1

Musilová Marie

149

18.14

2

*

2

Gazdoš Jiří

159

19.36

1

*

3

Kovaříková Lenka

101

12.30

1

4

Marčík Drahotín

109

13.27

3

*

5

Kubíček Kamil

102

12.42

4

*

6

Gabrhelíková Marcela

31

3.77

2

7

Šebestík Pavel

54

6.57

3

8

Strýc Karel

62

7.55

4

9

Chocholatý Leoš

54

6.57

5
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SNK – ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ

Pořadové
číslo

KANDIDÁT

HLASY

Příjmení, jméno

Titul

počet

Pořadí

Mandát

v%

1

Polášek Roman

167

21.00

1

*

2

Stuchlík Václav

133

16.72

2

*

3

Polášková Marcela

72

9.05

3

*

4

Kobliha Miroslav

94

11.82

1

5

Gazdošová Marie

88

11.06

2

6

Přikryl Petr

79

9.93

3

7

Ančinec Roman

36

4.52

4

8

Dědek Petr

68

8.55

5

9

Kubíček Dalibor

58

7.29

6

Ing.

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Pořadové
číslo

KANDIDÁT
Příjmení, jméno

HLASY
Titul

počet

Pořadí

Mandát

v%

1

Bednaříková Zdeňka

125

22.08

1

*

2

Bochezová Jarmila

107

18.90

2

*

3

Vavřík Petr

85

15.01

1

4

Kovařík Milan

64

11.30

2

5

Kouřilová Jarmila

42

7.42

3

6

Vavříková Anna

49

8.65

4

7

Gabryš Bedřich

37

6.53

5

8

Daňková Ivona

29

5.12

6

9

Vašina Josef

28

4.94

7
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SLOŽENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Příjmení, jméno, titul

Funkce

Musilová Marie

starostka

Polášek Roman

místostarosta

Bednaříková Zdeňka

předseda kontrolního výboru

Stuchlík Václav
Bochezová Jarmila

člen kontrolního výboru
předseda kulturní a sociální komise

Polášková Marcela, ing.

předseda finančního výboru

Marčík Drahotín

člen finančního výboru

Kubíček Kamil

sportovní komise

Gazdoš Jiří

zapisovatel

Popřejme tedy novému zastupitelstvu obce hodně úspěchů a zdaru při jejich práci !

Do konce roku bude hotova kanalizace v Podkorytech. Konečná úprava povrchu
vozovky bude ale až na jaře 2007. V novém volebním období se musí zastupitelstvo
obce vážně zabývat výstavbou ČOV . Dle rozhodnutí městského úřadu Kroměříž
bylo obci na základě žádosti vydáno povolení k nakládání s vodami spočívající ve
vypouštění odpadních vod z kanalizace obce do vod povrchových.Toto povolení je
vydáno do 22.12.2012. Ale do 31.12.2008 musí obec předložit vodoprávnímu úřadu
zpracovanou projektovou dokumentaci řešící výstavbu ČOV v obci a napojení stávající
kanalizace v obci na ČOV.
Na příštím zasedání zastupitelstva obce, které bude začátkem prosince, bude
projednán rozpočet obce na rok 2007 a výše poplatků za komunální odpad
na rok 2007.
Dle informace VAK Kroměříž dochází od 1.1.2007 k úpravě cen za dodávku pitné
vody a za odvádění vod včetně čištění :
Vodné včetně DPH bude
Stočné včetně DPH bude

24,15 Kč
21,80 Kč

Ke zvýšení ceny dochází v důsledku zvýšení nákladových vstupů, zejména elektrické
energie. Celkové zvýšení činí 6,08%.
Pokud Vás zajímá, míra nezaměstnanosti a počet uchazečů o práci, pak si přečtěte
tato čísla. V naší obci bylo k 31.10.2006 18 uchazečů o práci, což je 7,69 %. Pro
zajímavost , jak je to v okolních obcích, tak např. ve Kvasicích je míra
nezaměstnanosti 6,78 %, v Lubné 5,66%, v Bělově 9,40 %, v Kostelanech 11,95 %
v Sulimově 7,87 % a na Vrbce 9,28 %. V Kroměříži je to 8,80 %.
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UPOZORNĚNÍ
Současně s tímto Zpravodajem je opět doručen do domácností tiskopis "Oznámení
o odvedení místního poplatku zástupce pro rok 2007".
Tento tiskopis vyplní zástupce rodiny, který bude hradit místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů za
jednotlivé členy domácností, které zapíše do oddílu 3. - Odvod za poplatníky. Do
tohoto oddílu uvede i své údaje. Na tohoto zástupce pak bude vystaven doklad o
zaplacení. Pokud některá domácnost bude požadovat úhradu na více zástupců
rodiny, pak si další čistý tiskopis může vyzvednout na Obecním úřadě nebo v
prodejně u p. Hrabalové, kde budou také čisté tiskopisy.
Toto vyplněné oznámení vraťte nejpozději do 10. ledna 2007 do schránky
umístěné na budově obecního úřadu!
Zároveň upozorňujeme majitele psů, že veškeré změny v evidenci psů, tj. pořízení
nového psa, případně uhynutí či ztráta stávajícího psa, jsou povinni zapsat na
Obecním úřadě do Přiznání k poplatku ze psů.
Změny v evidenci psů z průběhu roku 2006 proveďte také nejpozději do
10. ledna 2007 na obecním úřadě!

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Zpravodaje bych chtěla poděkovat panu Pavlu Šenovskému, který
jako čestný dárce krve již po sedmdesáté daroval krev.
Dále patří poděkování manželům Martě a Jaroslavu Polišenským, kteří věnovali
obci dva obrazy od akademického malíře Břetislava Polišenského, rodáka
z naší obce, jehož přáním bylo, aby měla obec na něho památku.Tyto obrazy jsou
umístěny v zasedací místnosti obecního úřadu.

INFORMACE – Bezmocnost a příspěvek na péči
Od 1.1.2007 dochází ke změně u občanů, kteří měli důchod zvýšený z důvodu
částečné, převážné nebo úplné bezmocnosti. Zvýšení důchodu pro bezmocnost (dále
jen bezmocnost) bude Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) naposledy
zasláno společně s důchodem v prosinci 2006. Od ledna 2007 bude ČSSZ zasílat jen
samotný důchod. Bezmocnost se překlopí do příspěvku na péči, který bude od ledna
2007 automaticky, to znamená bez žádosti, vyplácet Městský úřad Kroměříž, odbor
sociální.
Příspěvek je příjemce povinen využívat na zajištění potřebné pomoci. Ten
kdo využívá pobytové služby například v domově pro seniory a v chráněném bydlení,
odevzdává tento příspěvek tomuto zařízení. V průběhu měsíce ledna obdrží příjemci
příspěvku na péči písemné oznámení o přiznání příspěvku. Na přiložené návratce
příjemce oznámí Městskému úřadu, odboru sociálnímu, kdo o něj pečuje a jakým
způsobem chce příspěvek vyplácet (na účet, složenkou). Pokud je občan závislý na
pomoci jiné osoby a bezmocnost mu nebyla dosud přiznána, může od ledna 2007
požádat o příspěvek na péči na Městském úřadě. Zde také budou k dispozici žádosti.

- strana 5 -

Dosavadní tři stupně bezmocnosti se překlopí do tří stupňů závislosti u příspěvku na
péči takto:
•
•
•

kdo měl
závislosti
kdo měl
závislosti
kdo měl
závislosti

částečnou bezmocnost, bude mít příspěvek na péči I. stupně
(lehká závislost), to je 2 000 Kč,
převážnou bezmocnost, bude mít příspěvek na péči II. stupně
(středně těžká závislost), to je 4 000 Kč,
úplnou bezmocnost, bude mít příspěvek na péči III. stupně
(těžká závislost), to je 8 000 Kč.

Nový jé příspěvek na péči IV. stupně závislosti (úplná závislost) ve výši 11 000 Kč.
O tento příspěvek lze žádat až od ledna 2007. Při zhoršení zdravotního stavu lze
požádat na Městském úřadu Kroměříž, odboru sociálním o příspěvek vyššího stupně
závislosti. Bude se posuzovat, jak je občan soběstačný a jak je závislý na pomoci jiné
osoby.

Příspěvek : Marie Musilová

KULTURA
Tak ten letošní se uskutečnil 2. září a putovali jsme na severní
Moravu – do Jeseníků.
Vyjeli jsme za časných ranních hodin a již před devátou hodinou
dopolední jsme byli kousek od polských hranic. První naše
prohlídka byl zámek Jánský vrch. Chloubou tohoto zámku je
také sbírka dýmek a kuřáckých potřeb. Byla to dost dlouhá prohlídka – nejen
reprezentačních prostor zámku, ale také hospodářské části budovy (kuchyně apod.).
Po jejím shlédnutí jsme se vydali na další trasu (směrem již zpět k domovu).
Tentokráte byla naší zastávkou jeskyně Na pomezí. Tento jeskynní systém leží
severně od obce Lipová – lázně a vznikl rozpouštěním mramoru – krystalického
vápence. Úzké a vysoké puklinové chodby se v místech křížení rozšiřují v menší
dómy. Je to např. Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, Bílý dóm a vstupní dóm, dále
chodba římských lázní, Královský komín a Klenotnice. Také jsme nevynechali jezírko
se sedmi trpaslíky. Tyto jeskyně jsou především zimovištěm netopýrů, takže je
možné jich tady shlédnout hned několik.
Po podzemní procházce následovala procházka parkem. Lázně Karlova Studánka
svým klimatem a polohou uprostřed krásné jesenické přírody patří bezesporu mezi
nejzajímavější lázně v České republice. Lázně slouží jako speciální léčebna pro
onemocnění dýchacích cest – chronické záněty hrdla, dutin, hlasivek, průdušek, plic a
průduškového astmatu. Také se zde léčí stavy po nemocích onkologických, dále
vysoký krevní tlak, onemocnění cév a doprovodné pohybové nemoci – kloubní a
páteřní obtíže. O těchto lázních se říká, že je zde nejčistější vzduch ve střední
Evropě. K přírodním léčivým zdrojům patří minerální voda z hloubky 127 m,
s vysokým obsahem kyseliny uhličité a metakřemičité. Slouží pro přípravu uhličitých
koupelí, rašelinových zábalů, inhalací a k pití. K léčbě významně přispívá čistý vzduch
bohatý kyslíkem, zápornými ionty, které produkují okolní široké komplexy lesů a
horská bystřina Bílá Opava, čeřící se ve vodopádech.
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Hosté se zde ubytovávají v šesti lázeňských domech s apartmány, jedno a
dvoulůžkovými pokoji. Lázně disponují i objektem pro rodinnou rekreaci.
Není divu, že z takové „nedotčené“ přírody se nikomu ani nechtělo. A tak jsme se
rádi občerstvili v místních „Letních lázních“. A ještě něco – neopomněli jsme si
v místním Pitném pavilonu nabrat sebou léčivou minerální vodu.

Další malé zastavení jsme měli v obci Razová u Bruntálu. Navštívili jsme místní
hřbitov a společně zavzpomínali na některé naše rodáky, kteří po druhé světové válce
při osídlování pohraničí opustili naši obec a odešli právě sem.
A protože již bylo pozdní odpoledne jeli jsme rovnou na prohlídku Zemědělského
skanzenu a veteran muzea do Rapotína u Šumperka. Tento skanzen se buduje
z vyhořelé zemědělské usedlosti, okolí se přetváří na miniarboretum, minisafari
s posezením u ohniště. Jsou tady k vidění kuriozity všeho druhu. Veškeré exponáty
jsou funkční, s možností zapůjčení pro různé společenské a propagační příležitosti.
Nad mnohými člověk povzdechne, co všechno je možné vlastně sbírat a
shromažďovat. Ale proti gustu přece žádný dišputát !
Po celodenním náročném dni si jistě všichni zaslouží dobré jídlo a pití. Naším
hostitelem je restaurace BOŽOLÉ v Mohelnici. Po dobré večeři již v nočních
hodinách odjíždíme zpět k domovu.
Tak to byla malá procházka po krásách naší vlasti. Všichni už se těšíme na další
výlety za dobrodružstvím.

Příspěvek : Jarmila Bochezová
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JUBILANTI
MĚSÍC

JUBILANT

LET

Kovaříková Libuše

50

Krejčíř Josef

70

Kubíčková Naděžda

50

Pešová Miroslava

70

Chocholatý František

70

ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

SPORT
OLYMPIJSKÉ HRY
V neděli 17. září 2006 opět vzplanul na místním hřišti olympijský oheň,
který tak oficiálně zahájil další olympijské hry v Nové Dědině. Při pořádání
her bylo zavedeno několik změn. Poprvé byla vztyčena vlajka Českého olympijského
výboru a zazněla olympijská hymna z roku 1896 ( hudbu složil Spyros Samaras ).
Touto cestou děkuji všem organizátorům ze sboru dobrovolných hasičů, zdravotní
službě, závodníkům, členům TJ ČSTV Nová Dědina, rodičům malých olympioniků a
všem, kteří přispěli k úspěchu této olympiády.
Za rok se těším nashledanou ….

Příspěvek : Petr Šiška
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FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE
Jak se stalo v Nové Dědině již tradicí, uspořádal i letos sbor
dobrovolných hasičů spolu se sportovní komisí při obecním úřadě
fotbalový turnaj o putovní pohár obce. Tohoto sportovního
klání se zúčastnilo celkem pět osmičlenných družstev.
Celá akce vypukla na místním hřišti již v 10,30 hodin. Způsob hry turnaje byl
stanoven tak, že každý tým hrál se všemi soupeři a podle získaných bodů vzešel
z turnaje vítěz. Tentokrát to bylo družstvo s názvem „ Hasiči „ v následujícím složení
: trenér – Kovařík Martin, brankář – Kovařík Milan, kapitán : Strýc Karel,
další hráči : Škrabal Jakub, Škrabal Radek, Ševčík Michal, Láník Martin,
Láník Tomáš a Pavel Vavřík.
Ani místní ženy se nenechaly zahanbit a vstoupily do utkání proti ženám z Karolínova.
V normální hrací době však nepadl gól ani do jedné z branek, tudíž přišlo na
penalty.Štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu hostů, a tak se vítězství slavilo na
Karolínově...
Po celou dobu turnaje panovala na hřišti skvělá nálada a také, což bylo dosti důležité,
i počasí sportu přálo. K dokreslení atmosféry hrála reprodukovaná hudba a slova
komentátora se jako vždy ujal pan Petr Šiška. Vítězům blahopřejme a už teď se opět
těšíme na další ročník turnaje.

Příspěvek :
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Lenka Kovaříková

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
ZPRÁVA VELITELE O ČINNOSTI SDH ZA ROK 2006
Činnost sboru v tomto roce byla značně rozmanitá. Od zásahu
při povodních ve Kvasicích, oslav výročí založení obce, účasti na
soutěžích v požárním sportu a námětových cvičeních, až po
pořádání různých kulturních akcí. Ač občas slyšíme od
některých našich nepříznivců, že sbor nic nedělá a je k ničemu,
když mám na konci roku sečíst akce které pořádáme, spolupořádáme, či kterých jsme
se zúčastnili - je to docela velký výpis.
Rok 2006 pro nás víceméně začal nečekanou a značně nemilou událostí, kterou byly
povodně v dubnu. Náš sbor zasahoval ve Kvasicích a při zásahu se celkem vystřídalo
21 našich hasičů. Náročnost zásahu spočívala hlavně v nepředvídatelnosti dalšího
dění. Situace se rychle měnila a členové našeho sboru nakonec strávily u zásahu
téměř osm dnů.
Měsíc na to nás čekala další velká akce v podobě oslav výročí založení obce, které
jsme pomáhali pořádat. Tentokrát jsme se alespoň mohli připravit, ale i tak bylo
téměř nepřetržité třídenní vytížení značně náročné. V pátek jsme začali pořádáním
taneční zábavy pro mladé. V sobotu slavnostní pokládání věnců u pomníků,
námětové cvičení, fotbalové utkání a nakonec další taneční zábava. V neděli už „jen“
klidnější kulturní program. Další popisování již myslím není nutné, jelikož se většina z
Vás stejně oslav účastnila a viděla sama. Snad se vám líbily!
S oteplením vždy přichází sezóna v PS (požární sport) a pořádání námětových
cvičení. Jak již jsem se zmínil, první námětové cvičení proběhlo v naší obci při
oslavách. V rámci okrsku byla pořádána ještě dvě - na Vrbce a na Sulimově. Účastnili
jsme se všech a byli vždy stoprocentně úspěšní. V PS šly výsledky nahoru a bylo to
díky vylepšenému stroji PS18, ale samozřejmě hlavně díky dobrému přístupu a
vysokému nasazení členů našich závodních družstev. O tom nejlépe vypovídají dvě
první místa pro družstvo žen a po dlouhé době několika let konečně i první místo pro
družstvo mužů. Konkurence je však v tomto sportu hodně velká.
Celkově:

Muži:
1x 1.místo
1x 3.místo
2x 4.místo
3x Neumístěni

Ženy:
2x 1.místo
1x 2.místo
2x 3.místo
1x 4.místo

Naše družstvo mužů se zúčastnilo pro zkušenou také nočních závodů v Tlumačově a
volné soutěže v Babicích, které se účastnilo 74 družstev...
Kulturní činnost sboru zahrnovala již tradičně Ostatky a Mikulášský průvod.
Pak také už snad vžité sáňkařské závody a sportovní den pro děti, který jsme
pořádali ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou a fotbalový turnaj „O pohár
starostky obce“. Pořádali jsme letos i tři taneční zábavy pro mladé.
Na závěr již tradičně děkuji všem aktivním členům sboru za jejich mnohdy
příkladnou činnost, a hlavně družstvům mužů i žen za jejich dobré výsledky a
reprezentaci v PS!
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Také všem, kteří nás v naší činnosti podporují a pomáhají nám, ať už jsou to naši
spoluobčané, Tělovýchovná jednota nebo přímo Obec Nová Dědina, bez jejichž
pomoci by naše počínání bylo značně ztíženo. Hlavní poděkování ovšem směřuji
přímo maminkám, partnerům/partnerkám a rodinám našich členů, jejichž podpora je
vždy nemalá a často opomíjená!
Do příštího roku přeji všem spoluobčanům i členům našeho sboru hodně štěstí, zdraví
a ať se vám opět vyhnou jakékoliv pohromy!!!

Příspěvek :
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Jaroslav Vavřík, ml.
velitel SDH N. Dědina

VÝZVA STAROSTY SDH NOVÁ DĚDINA
dne 17.12.2006
se v budově místního Obecního úřadu uskuteční

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Sboru dobrovolných hasičů
Nová Dědina
Účast všech členů je žádoucí!
Za výkonný výbor sboru starosta SDH
Chocholatý Robert

****************************************************************
ZÁVĚREM
A nyní už čtete závěrečné řádky posledního čísla tohoto roku. Těchto
řádků využiji tedy k tomu, abych poděkovala všem za jejich
spolupráci při tvorbě Obecního zpravodaje a popřála Vám příjemné
prožití svátků vánočních v kruhu těch, které máte rádi a do roku 2007
potom hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a pochopení.
I v příštím roce se budu těšit na Vaše příspěvky, náměty, ale i
připomínky.

Odpovědná redaktorka :

Lenka Kovaříková , Nová Dědina 156

E-mail : kovarikova@spszl.cz

Další číslo vyjde : březen 2007

Telefon : 605 135 604

Redakční uzávěrka :
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