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ÚVODEM
Prázdniny skončily a měsíc září přináší do Vašich domovů další číslo
obecního zpravodaje. Snad si každý z Vás udělá chvilku a začte se do
jeho řádků ……….

INFORMAČNÍ PELMEL

PRANOSTIKY

1)
2)
3)

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima
spíš.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

CITÁTY

1)

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

C. G. Valerije
2)

Co nepoví tisíce slov a nesplatí žádný dar, řeknou šťastné oči.

Fridrich Reiser
PŘÍSLOVÍ

1)
2)

Hloupost má srdce na jazyku a moudrý jazyk v srdci. ( irské )
Každý ať zamete před vlastním prahem. ( perské )
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Četné stížnosti na stání kamionu na silnici III třídy v obci jsme
za spolupráci Policie ČR –dopravního inspektorátu a městského
úřadu Kroměříž, odboru dopravy vyřešili dopravními značkami,
které budou v nejbližší době osazeny. Rovněž před Sokolovnou
bude osazena dopravní značka Parkoviště.

Komunitní plán Sociálních služeb v Nové Dědině
Dne 16. srpna 2006 se v Nové Dědině uskutečnila schůzka o Komunitním
plánu sociálních služeb na Otrokovicku. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Město Otrokovice spolu se svými partnery realizuje projekt Komunitní plán
sociálních služeb na Otrokovicku (KPSS). Partnery tohoto projektu jsou okolní obce –
Tlumačov, Bělov, Oldřichovice, Halenkovice a Nová Dědina. Dále se projektu
účastní zástupci poskytovatelů sociálních služeb – SENIOR Otrokovice, Naděje
Otrokovice, Charita sv. Anežky Otrokovice, Český červený kříž. Uživatele sociálních
služeb zastupuje Svaz tělesně postižených a dva občané Otrokovic.
Cílem projektu KPSS je zlepšení struktury, kvality a dostupnosti sociálních
služeb poskytovaných vybraným skupinám obyvatel na Otrokovicku.
Projekt se zaměřuje na tři cílové skupiny obyvatel:
- nezaměstnané,
- zdravotně postižené,
- seniory.
Značná část nákladů na projekt (80%) bude uhrazena z prostředků Evropské
unie, 8 % ze státního rozpočtu. Zbývající část zaplatí msto Otrokovice a partnerské
obce., které každý rok realizace projektu zaplatí 6 Kč za každého svého občana.
Projekt je realizován po dobu 22 měsíců ve dvou etapách – zahájení proběhlo
v říjnu 2005, ukončení je plánováno na červenec 2007. V první fázi projektu šlo o to
zmapovat stávající služby a skutečné potřeby občanů, ve druhé fázi půjde o to, jak
doplnit systém o ty služby, které lidé v současné době postrádají. Hlavními výstupy
projektu jsou Katalog sociálních služeb na Otrokovicku, který je v současné době
distribuován Široké veřejnosti, a zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb, ve
kterém budou stanoveny priority v sociálních službách i kroky, jež povedou k jejich
realizaci.

Co to znamená v praxi?
Do každé domácnosti by měl být v současné době doručen Katalog
sociálních služeb na Otrokovicku. Je určen nejen pro výše uvedené cílové
skupiny obyvatel, ale všem kteří se potřebují a chtějí orientovat v sociálních službách
našeho Mikroregionu a okolí. Najdete v něm spoustu zajímavých informací o
poskytovatelích sociálních služeb, dále služby pro nezaměstnané a nejdůležitější
kontakty na pomoc v krizových situacích.
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Dále byla zpracována analýza (zjišťování) uživatelů, jaké služby jsou nejvíce potřeba.
Z toho vyplynulo následující:
-

sociální služby pro seniory, které jsou nejvíce potřeba:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

domov důchodců,
místo, kam se obrátit o radu, o pomoc,
kulturní, společenské a vzdělávací akce,
informovanost o službách, přehled služeb a cen,
zvýši kapacitu klubů důchodců,
linka pomoci /krizová linka,
náhradní péče v době nemoci pečující osoby,
rozvoz obědů o víkendu,
dietní strava pro seniory,
osobní asistence,
24 hodinová služba na domech s pečovatelskou službou,
mikrobus jako taxi,
přístup seniorů k internetu,
domovinka – centrum denních služeb,
zdravé stárnutí,
pečovatelská služba v Nové Dědině a jiných obcích.

služby nad rámec sociálních služeb:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bezpečnost
údržba chodníků – bezbariérové nájezdy, opravy, úklid sněhu
kvalitní péče v kruhu rodiny,
bezbariérové město /obec,
zajištění finanční dosažitelnosti služeb
výchova k úctě ke stáří,
rehabilitace, vodoléčba, krytý bazén,
nižší místní poplatky,
veřejná WC,
více laviček kolem chodníků,
návazné, pružné a komplexní služby podle potřeb,
více spojů mezi Otrokovicemi a okolními obcemi,
lepší zdravotní (ošetřovatelská) péče,
vstřícnější přístup úřadů / asistenti pro seniory na úřadech,
lepší doprava po městě,
odstranit závady na domech s pečovatelskou službou,
více obchodů / větší dostupnost obchodů,
cyklostezky ve městě.

Na besedě s občany Nové Dědiny se dále hovořilo o tom, že město Otrokovice
se již může pochlubit dvěma Domy s pečovatelskou službou, kde žije 99 občanů. Ve
dvou objektech Senioru – penzionů pro důchodce, našlo ubytování dalších 186
obyvatel. Pomoc seniorům nabízí také pečovatelská služba, kterou město převzalo od
kraje. I podle zájmu je ale zřejmé, že zde chybí Domov důchodců. A proto právě
tento hodlá město nyní vybudovat. Stavba ve tvaru „L“ je situována na Bahňák. Jeho
kapacita bude cca 82 lůžek. S přímou realizací se začne letos v říjnu a hotov by měl
být domov v září 2008.
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Pro všechny zájemce z řad seniorů již Městský úřad Otrokovice v současné
době zavádí evidenci zájemců o přijetí do tohoto domova. Formuláře jsou k dispozici
na sociálním odboru MěÚ Otrokovice, kde se také vyplněné odevzdávají. Občané si
mohou podat přihlášku nezávisle na tom, zda již dříve požádali o domov důchodců
Krajský úřad ve Zlíně nebo jinou instituci.
Protože se neustále mluví o tom, jak populace stárne a kapacity takovýchto
zařízení jsou nedostačující, a rodina mnohdy (ne vlastní vinou) nemůže o svého
příbuzného pečovat, řeší se vše až na poslední chvíli a pořadník žadatelů je stále
velký. Jde o to, že každý občan může mít těchto přihlášek podaných několik. Pokud
mu již zdravotní stav nedovoluje pobyt v domácím prostředí a žadatel je již dříve
(kdekoliv) evidovaný, je zde předpoklad rychlejšího vyřízení umístění do ústavu
sociálních služeb.
Závěrem celé besedy vystoupila také paní Renata Nelešovská z kulturního a
informačního centra v Tlumačově. Přišla nás pozvat na otevření tohoto centra –
dne 2. září 2006. Centrum se nachází v budově bývalé mateřské školy. Budou zde
pořádány různé kurzy, semináře, dále poskytovány turistické informace, pořádány
kulturní a vzdělávací akce regionu, zájezdy apod.
Centrum bude sloužit všem věkovým kategoriím.
Beseda byla pro všechny přítomné zajímavá, ale je škoda, že se tohoto setkání
nezúčastnilo více občanů.
Ti, kteří se veřejného setkání zúčastnili, si mohli i prohlédnout fotografie
z výročí oslav založení obce a obrazy od akademického malíře Zdeňka Mlčocha, které
věnovala obci paní Mlčochová. Kdo bude mít zájem, může si fotografie z oslav
prohlédnout na obecním úřadě a případně si nějaké objednat.

Dle cenového věstníku 1/2005 dochází od 1.1.2006 ke změnám nájemného u
hrobových míst.
Nově se nájemné od tohoto data stanovuje takto :
Položka

Nájem

Dvojhrob

Služby

Celkem

180,00 Kč

200,00 Kč

380,00 Kč

Jednohrob

90,00 Kč

200,00 Kč

290,00 Kč

Urnový sklípek

60,00 Kč

200,00 Kč

260,00 Kč

Uvedené nájemné je na 10 let.

Příspěvek : Marie Musilová a Jarmila Bochezová
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KULTURA
Zájezd
Jako každoročně, tak i letos pořádá Obecní úřad v Nové Dědině zájezd
po krásách naší vlasti. Letos se spolu vypravíme na sever Moravy – do Jeseníků.
Zájezd se uskuteční v sobotu 2. září 2006 – právě v době, kdy vychází tento
zpravodaj.
Bohužel kapacita autobusu není nafukovací a tak nemohli být uspokojeni
všichni zájemci. Tak pro ty, co zůstanou doma příště přineseme informace, jaké to
bylo a co všechno jsme viděli.
Všem ostatním zúčastněným popřejme alespoň pěkné počasí a hodně hezkých
zážitků.

JUBILANTI
MĚSÍC

JUBILANT

LET

Brázdil Zdeněk

60

Marčík Drahotín

70

Kytlicová Božena

50

Hrbáček Vincenc

80

Tkadlec Milan

70

Tkadlecová Jarmila

60

Brázdilová Marie

75

Čevorová Marie

50

Šenovský Pavel

60

Srpen

---

---

Září

---

---

Duben

Květen

Červen

Červenec

Příspěvek : Jarmila Bochezová
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SPORT
V této rubrice se budeme tentokrát věnovat požárnímu sportu.
Členové SDH Nová Dědina se v průběhu prázdnin zúčastnili
mnoha soutěží v okolních obcích a jejich výsledky nebyly vůbec
špatné ( viz níže uvedené informace ).

Druh soutěže :

o pohár starosty obce

Místo konání :

Kostelany

Datum konání :

8. července 2006

Počet zúčastněných družstev mužů :

8

Počet zúčastněných družstev žen :

3

MUŽI
Účastník

ŽENY
Čas

Místo

Nová Dědina

21,87

1.

Bělov

23,09

Lubná

Čas

Místo

Karolín

28,66

1.

2.

Nová Dědina

33,25

3.

N

N

Kostelany

31,52

2.

Sulimov

34,27

5.

Kvasice

24,66

3.

Kostelany

26,15

4.

Vrbka ( smíšené )

62,51

6.

N

N

Karolín

Účastník

Poznámka : na Kostelanech štěstí našim mužům přálo a soutěž vyhráli. Ženy sice
útok splnily, ale v ne moc dobrém čase.
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Druh soutěže :

o pohár starosty obce

Místo konání :

Kvasice

Datum konání :

5. srpna 2006

Počet zúčastněných družstev mužů :

10

Počet zúčastněných družstev žen :

4

MUŽI
Účastník

ŽENY
Čas

Místo

Čas

Místo

19,87

2

Kostelany

36,75

3.

N

-

Nová Dědina

28,90

1.

Sulimov

29,59

7

Vrbka

40,65

4.

Tlumačov

20,15

4

Kvasice

33,35

2.

Kvasice

20,10

3

Lubná

27,34

6

Kostelany

27,16

5

Bělov

19,28

1

Karolín

N

-

Vrbka

35,87

8

Fryšták
Nová Dědina

Účastník

Poznámka : ve Kvasicích se soutěž mužům nevydařila. Tentokrát přálo štěstí našim
ženám, které soutěž vyhrály a skončily na prvním místě se skvělým časem.

Příspěvek : Lenka Kovaříková
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SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Bohužel do této rubriky nikdo svým příspěvkem nepřispěl, což je
velká škoda. Tento prostor je určen všem čtenářům obecního
zpravodaje, kteří chtějí ostatním sdělit jakékoliv informace. Proto
tuto skutečnost všem připomínám a budu se těšit na Vaše
náměty…..

Příspěvek : Lenka Kovaříková

ZÁVĚREM
A je tu konec dalšího čísla, ve kterém si snad každý z Vás našel to, co ho zajímá.
Věřím, že při tvorbě zimního vydání se příspěvky od čtenářů jen pohrnou ……

Odpovědná redaktorka :

Lenka Kovaříková , Nová Dědina 156

E-mail : kovarikova@spszl.cz

Další číslo vyjde : prosinec 2006

Telefon : 605 135 604

Redakční uzávěrka :
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