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ÚVODEM
Máme za sebou další čtvrtletí kalendářního roku, které bylo pro naši obec
opravdu velmi důležité. Oslavili jsme totiž 350. výročí od svého založení
( podrobnosti na dalších stranách zpravodaje ). Před námi je teď období
plné sluníčka a pohody – pro děti brzy začnou prázdniny. Léto je snad to
nejkrásnější období v roce a já věřím, že nám všem přinese mnoho zážitků
a o příspěvky do zpravodaje nebude nouze.

INFORMAČNÍ PELMEL
PRANOSTIKY

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Když máj vláhy nedá, červen se pak předá.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.

CITÁTY

1)

Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.

2)

Úspěch stoupne do hlavy tomu, kdo v ní má prázdno.

Oscar Wilde
Heinrich Manfred
PŘÍSLOVÍ

1)
2)

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. ( anglické )
Toho, kdo chce jít, osud vede. Toho, kdo nechce – vleče. ( latinské )
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Na jednání obecního zastupitelstva dne 20.2.2006 bylo
rozhodnuto, že v tomto roce, kdy slaví naše obec 350 let od
svého založení , se zaměříme na úpravy a zvelebení obce.
Kolem hasičské nádrže na horním konci obce byly položeny a
osazeny obrubníky a provedeno odkanalizování a následná
úprava a vysazení dřevin. V autobusové čekárny u točny byl
vybourán starý beton a nahrazen zámkovou dlažbou. Před čekárnou byl zbudován
chodník. U místní Sokolovny bylo vybudováno parkoviště. Pod kontejnery, které jsou
umístěny před vodárnou, byla vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby.
Před pomníky osvobození a TGM byly rovněž vybudovány chodníky ze zámkové
dlažby. Na budově obecního úřadu byla opravena vnější omítka a proveden nátěr
fasády.Dále jsme v tomto roce ještě chtěli zbudovat kanalizaci v Podkorytech.
Rozpočet na tuto stavbu je včetně DPH 607 385,60 Kč.
Při kontrole dotací z let 2001, 2002 bylo ze strany obce zjištěno pochybení , proto až
do vyřešení tohoto problému nemůžeme v obci žádnou větší akci dělat.
Další problém nastal v příspěvkové organizaci obce – v mateřské škole. Podle zápisu
dětí do mateřské školy na školní rok 2006-2007 vypadán stav dětí pouze na 8-9. Stát
financuje platy zaměstnanců MŠ podle počtu dětí. Nejnižší počet je 13. Při nižším
počtu dětí musí být schválena vyjímka z počtu dětí. Schválením této vyjímky se obec
zavazuje dofinancovat platy zaměstnanců. Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 15.5.2006 schválilo na jeden rok tuto výjimku. Nechceme zrušit MŠ v obci a
doufáme, že se počet dětí v naší obce opět zvýší. Ovšem rozpočet obce bude tímto
chudší minimálně o 100 000,- Kč.

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
Volby do Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, kterými jsou
pátek 2. a sobota 3. června 2006. První den voleb začíná
hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den
voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Místem konání voleb do
Parlamentu ČR je v naší obci zasedací místnost obecního úřadu. Hlasovací lístky
dostanete do svých poštovních schránek.

PODĚKOVÁNÍ
Obecní zastupitelstvo děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu oslav založení obce - hlavně ženám, co napekly koláče,
pracovníkům obce a hasičům za úklid obce a Sokolovny a hlavně hasičům za
zajištění občertvení po celé dva dny. Ale také panu Brožovi, který zajišťoval
pozvánky, propagační materiál a pomáhal s výstavkou fotodokumentace.

Příspěvek : Marie Musilová
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KULTURA
Stavění májky
Poslední dubnový den letošního roku neprovázelo příliš přívětivé počasí. Byla
neděle a téměř celý den crčely z oblohy provazy deště. I přesto se členové Sboru
dobrovolných hasičů Nová Dědina po páté hodině odpolední dali na místním
hřišti do stavění máje.
Jako každým rokem se máj v naší obci staví tradičním způsobem. Nijak si to
hoši neusnadňují, jak je tomu v některých okolních obcích, kde používají techniku. A
díky blátivému terénu a nepříznivému počasí, to měli letos ještě o to těžší. S vypětím
všech sil se to ale nakonec podařilo a po sedmé hodině večerní se nad obcí již tyčil „
máj “.

Příspěvek : Anna Vavříková, ml.
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350. výročí založení naší obce
Ve dnech 5. – 7. května 2006 oslavila naše obec 350. výročí založení obce.
Pro místní občany a hosty byl připraven velmi bohatý program. Oslavy začaly již
v pátek 5.5.2006 taneční zábavou se skupinou Reflexy. Hlavním dnem oslav však
byla sobota 6.5.2006. V půl osmé ráno probudil občany obce budíček z obecního
rozhlasu. V 10,00 hodin proběhl u pomníku padlých za I. a II. světové války
ceremoniál kladení věnců

a v 10,30 h bylo v sále místní sokolovny zahájeno slavnostní zasedání zastupitelstva
za účasti zastupitelů obce, občanů a hostů. Poblahopřát přijeli i starostové z okolních
vesnic, ředitel ZŠ z Kvasic a předseda představenstva ZP Kvasicko. Starostka obce
Marie Musilová ve svém obsáhlém projevu hovořila jednak o historii obce, o
významných osobnostech obce a o tom, co se v obci za poslední roky udělalo. Na
slavnostním zasedání zastupitelstva obce byl založen nový svazek kroniky obce, kde
se všichni přítomní do této kroniky podepsali. Na slavnostním zasedání odsouhlasilo
zastupitelstvo obce zhotovení pamětní desky Janu Wundrovi, nejvýznamnějšímu
rodákovi z naší obce . Deska bude umístněna na budově obecního úřadu.
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Ve 14 hodin pak proběhlo okrskové námětové cvičení sborů dobrovolných hasičů.

Od 16 hodin se na místním hřišti konal fotbalový turnaj mužů : Horňácko versus
Dolňácko ( vítězem se stalo Horňácko ). Přestávku mezi poločasy vyplnil fotbalový
turnaj žen : Nová Dědina versus Karolín ( po normální hrací době skončil zápas
nerozhodně 0 : 0 a i po penaltách skončil zápas remízou).
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Ve večerních hodinách už směřovaly kroky všech do místního sálu sokolovny, kde
k tanci i poslechu hrála skupina K-BAND. Lákavá a bohatá byla tombola, do které
přispělo mnoho sponzorů.

I v poslední den oslav – neděli 7.5.2006 byl připraven bohatý program. Ve 14 hodin
proběhla mše za účasti farářů obou církví kvasických farností kvůli příliš silnému
větru v sále místní sokolovny. V odpoledních hodinách přijela s programem plným
her a písniček pro děti skupina ABRAKA MUZIKA a večer si přišli na své příznivci
cimbálové muziky RADOVAN.

V průběhu celého víkendu probíhala v místnostech Mateřské školy výstava obecních
kronik a fotodokumentace ze života obce, kterou zhlédlo mnoho našich občanů i
hostů.

Po celou dobu oslav panovalo příjemné počasí a dobrá nálada. Program jak je
z výčtu vidět byl opravdu velmi bohatý, a tak si na své přišli všichni bez rozdílu věku.
Obecní zastupitelstvo děkuje touto cestou Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina a
všem ostatním, kteří se na organizaci oslav podíleli.

Příspěvek : Lenka Kovaříková
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SPORT
Memoriál Petra Dědka v kuželkách
V sobotu 13. května 2006 pořádali přátelé kuželek z Nové Dědiny za
podpory obecního úřadu již VIII. ročník Memoriálu Petra Dědka v kuželkách.
Sportovního klání, které se konalo od 14 hodin v prostorách sportcentra Apollo
v Otrokovicích, se zúčastnilo celkem 14 soutěžících ( z toho 7 žen a 7 mužů ).
Přesto, že účast nebyla příliš vysoká, nenechali si všichni přítomní zkazit náladu a dali
se do boje s kuželkami. Soutěžilo se na 60 hodů sdružených v kategoriích muži a
ženy.
Přehled výsledků :
MUŽI
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

-

Roman Ančinec
Michael Divílek
Jiří Gazdoš
Pavel Vavřík
Milan Rybenský
Jan Balcárek
Martin Rybenský

ŽENY
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

-

Barbora Divílková
Lenka Kovaříková
Zuzana Ančincová
Renata Ančincová
Tereza Divílková
Daniela Uhercová
Alena Pšejová

Celkovým vítězem letošního ročníku a majitelem putovního poháru se stala –
Barbora Divílková s výkonem 245 sražených kuželek.
Všem zúčastněným děkujeme, že si přišli nejen zasoutěžit, ale také
vzpomenout si na našeho starostu pana Petra Dědka, který před osmi lety 2. 6. 1998
tragicky zahynul a na jehož počest se každým rokem tento turnaj pořádá.

Příspěvek : Lenka Kovaříková
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SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
V sobotu 20. května 2006 proběhlo v obci Bělov okrskové kolo
v požárním sportu. Tohoto klání se zúčastnili i naši hasiči –
družstvo žen a družstvo mužů. V kategorii mužů soutěžilo celkem
9 týmů ( Kostelany, Velké Těšany, Vrbka, Lubná, Sulimov, Bělov,
Nová Dědina, Kvasice a Karolín ).
První tři místa obsadili :
1.
2.
3.

Karolín
Kvasice
Nová Dědina

s časem
s časem
s časem

21,72 s
25,92 s
25,94 s

Složení družstva mužů :
Koš :
Spoj savic :
Strojník :
Spoj béček :
Rozdělovač :
Levý proud :
Pravý proud :

Kubíček Dalibor
Láník Tomáš
Škrabal Radek
Kovařík Martin
Vavřík Pavel
Škrabal Jakub
Láník Martin
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V kategorii žen se soutěže zúčastnilo celkem 5 týmů ( Kostelany, Lubná, Vrbka, Nová
Dědina a Karolín ). Na prvním místě se umístily ženy z Kostelan. Našim děvčatům se
tentokrát nepodařilo zaujmout jedno z prvních třech míst, ale věříme, že příště už
budou se svým časem stát na jednom ze stupňů vítězů……

Složení družstva žen :
Koš :
Spoj savic B :
Spoj béček :
Levý proud :

Kovaříková Lenka
Uhercová Daniela
Uhercová Daniela
Ančincová Martina

Spoj savic A :
Strojník :
Rozdělovač :
Pravý proud :

Vavříková Šárka
Mlčáková Andrea
Vavříková Anna
Kovaříková Jitka

Další hasičské závody proběhnou opět v obci Bělov, a to dne 24.6.2006 – o putovní
pohár starosty obce.

Příspěvek : Robert Chocholatý, starosta SDH

ZÁVĚREM
A je tu konec dalšího čísla, které bylo opravdu velmi bohaté na akce různého
charakteru. Věřím, že i při tvorbě podzimního vydání se příspěvky jen pohrnou !

Odpovědná redaktorka :

Lenka Kovaříková , Nová Dědina 156

E-mail : kovarikova@spszl.cz

Další číslo vyjde : září 2006

Telefon : 605 135 604

Redakční uzávěrka :
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