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ÚVODEM
Milý spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo Obecního
zpravodaje roku 2006, ve kterém najdete spoustu informací nejen o
tom co nás v tomto roce čeká, ale zavzpomínáme také na to, co se
v naší obci dělo na sklonku roku minulého.
Zima je letos opravdu tuhá a dlouhá, a tak Vám nebrání nic v tom, abyste se v klidu
začetli do dalších řádků ……...

INFORMAČNÍ PELMEL
PRANOSTIKY

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

V lednu silný led, v květnu bujný med.
Leden studený, duben zelený.
Sněhový únor – sílí úhor.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Březnové slunce má krátké ruce.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

CITÁTY

1)
2)

Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.
Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně
promarníme.

LUCIUS ANNAEUS SENECA
PŘÍSLOVÍ

1)
2)

Kdo chválí, rád by prodal. Kdo haní, rád by měl. ( české )
Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém
lidé pláčí. ( čínské )
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Statistika obyvatelstva v roce 2005
Počet narozených obyvatel :
Počet zemřelých obyvatel :

2
5

Odstěhovalo se :

17

Přistěhovalo se :

9

Počet obyvatel k 31. 12. 2005

412

Finance
V roce 2005 tvořily rozpočtové příjmy obce Kč 3 561 087,74. V této částce je i Kč
370 000,- investiční dotace za kraje, kterou jsme obdrželi na akci – oprava starých
obrubníků a vybudování nových kolem hlavní komunikace. Výdaje v roce 2005 byly
Kč 3 707 952,06. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč 146 864,32 byl čerpán
z příjmů předchozích let. Na účtu u České spořitelny měla naše obec k 31.12.2005
Kč 2 721 453,88. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 12.12.2005 byl schválen
rozpočet obce na rok 2006. Předpokládané příjmy do rozpočtu obce v roce 2006 jsou
Kč 3 256 600,-. Ve stejné výši jsou plánovány i výdaje. Obec bude v roce 2006
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. O tom, co budeme v tomto roce v naší obci
dělat, budeme jednat na zasedání OZ 20.2.2006.

Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení
Na základě smlouvy o úvěru poskytl Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci
naší obci úvěr ve výši Kč 600 000,-. Tento úvěr je určen na opravy a modernizaci
bytů dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.Z tohoto úvěru bylo v roce 2005 vyčerpáno Kč
457 000,-. Tohoto výhodného úvěru využilo 7 občanů obce, kterým poskytla obec na
základě smlouvy o návratné půjčce finanční prostředky od Kč 17 000,- do Kč
100 000,-. Kdo by měl ještě o tuto půjčku zájem, ať se přihlásí na obecním úřadě. Na
základě smlouvy o úvěru musí obec tuto půjčku vyčerpat do 25.6.2006, jinak bude
zbytek peněz vrácen fondu.

Oslavy založení obce
V tomto roce oslaví naše obec 350 let od svého založení. Oslavy založení obce
budou probíhat ve dnech 5. – 7. května 2006. O programu oslav budete včas
informováni.

Internet v obecní knihovně
Naše obec uspěla v programu „ Zavedení širokopásmového připojení k internetu
v obcích Zlínského kraje. „ Do tohoto projektu jsme se zapojili již koncem roku 2004.
Cílem projektu je zřízení míst veřejně přístupného internetu v obcích Zlínského kraje „
předkládaný do SROP k financování. Dne 5.12.2005 bylo Radou Zlínského kraje
odsouhlaseno výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a Rozhodnutí o
financování. Koncem ledna obdržela naše obec výpočetní techniku.
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Celková pořizovací cena výpočetní techniky v obecní knihovně je cca Kč 60 000,-,
z toho je výše příspěvku obce do projektu Kč 6 704,-, což je 11% z celkové ceny za
výpočetní techniku, příspěvek na zpracování a prezentaci tohoto projektu. Zbývající
prostředky hradí SROP a rozpočet kraje. Internet je přístupný všem občanům a to
v dobu, kdy je otevřena obecní knihovna – tj. v sobotu od 13. hod. do 16. hod.
Počítáme ale s tím, že se tato doba změní a internet bude přístupný i mimo sobotu. O
této případně změně budete včas informováni.

Komunitní plán sociálních služeb
Naše obec je partnerem v projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku.
Posláním komunitního plánování je zajištění dostupnosti sociálních služeb. Cílem
komunitního plánování je, aby lidé měli k dispozici takové sociální služby, které
potřebují. Jádrem komunitního plánování sociálních služeb je zapojení všech, kterých
se sociální služby dotýkají a kteří chtějí přispět k jejich zlepšení, tedy jejich uživatelů,
poskytovatelů, zadavatelů i veřejnosti.Klíčové je tedy zjištění potřeb a názorů lidí na
sociální služby a jejich fungování.
Kromě poptávky – zmapování potřeb – je nutné znát i nabídku, tj. vědět, jaké služby
jsou v daném místě poskytovány, jakými poskytovateli, pro jaké cílové skupiny
uživatelů, v jaké šíři a kvalitě. O dalších krocích v tomto projektu budete informováni.

Odklízení sněhu
Na základě pokynů ze Zlínského kraje musel být odstraněn sníh ze střech veřejných
budov. Tohoto úkolu se ujali v neděli 14. února 2006 členové místního sboru
dobrovolných hasičů, kterým patří velký dík.

Příspěvky : Marie Musilová
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KULTURA
MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD
V sobotu dne 3.12.2005 navštívil naši obec jako každoročně Mikuláš se svou
početnou družinou. Na jeho cestě ho doprovázel anděl, čerti různých podob, šašci a
nechyběla ani smrtka.

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoce jsou ty nejkrásnější svátky v roce. Ovšem okamžiku než všichni
zasednou ke štědrovečernímu stolu v této době předchází spoustu starostí a shonu.
Proto se kulturní komise při obecním úřadě v Nové Dědině rozhodla, že předvánoční
čas svým spoluobčanům alespoň trošinku zpříjemní. V pátek 9. prosince 2005
v 18,00 hodin vystoupil v místní sokolovně ženský pěvecký sbor z Otrokovic pod
vedením pana Jaroslava Zimáka. Svým divákům, kterých nebylo málo, zazpíval různé
vánoční koledy a písně s vánoční tématikou. S vystoupením sboru byli všichni
zúčastnění velmi spokojeni a domů odcházeli s pocitem příjemně stráveného
podvečera.

Příspěvek : Jarmila Bochezová
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JUBILANTI
MĚSÍC

JUBILANT

LET

Leden

Regentová Marie

80

Únor

Klimková Věra

50

Březen

---

---

OSTATKY
Poděkování patří členům místního sboru dobrovolných hasičů, díky
kterým i letos navštívil naši obec masopustní průvod v čele s medvědem.
Stalo se tak v sobotu 25. února 2006.
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SPORT
ZÁVODY VE SJEZDU NA ČEMKOLIV
Stejně jako v předchozích letech i letos uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
Nová Dědina ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Nová Dědina pro místní děti a
mládež závody v jízdě na sněhu na čemkoliv. Počasí této akci opravdu přálo – z
nedostatku sněhu nemusel mít nikdo z pořadatelů velké obavy.
Sraz účastníků byl v sobotu 14.1.2006 ve 13,00 hodin. Ke startu se přišlo
zaregistrovat celkem 32 závodníků různých věkových kategorií na různých závodních
prostředcích ( sáňky, boby, lopaty i lyže ). Po tom, co každý z nich dostal své
registrační číslo, mohly být závody odstartovány.
Děti sjížděly vyznačenou trasu celkem třikrát. Ze všech časů byl pak vybrán
ten nejlepší a vyhodnocení proběhlo ve dvou věkových kategoriích.
Umístění v kategorii do 9 let :
1. místo
2. místo
3. místo

Lukáš Brázdil
Josef Gazdoš
Simona Kadlčíková

věk 5 let
věk 8 let
věk 8 let

Umístění v kategorii nad 9 let :
1. místo
2. místo
3. místo

Gábina Dočkalová
Vladimír Brázdil
Veronika Chmelařová

věk 13 let
věk 10 let
věk 11 let

Celé odpoledne se velmi vydařilo. Spokojenost byla jak na straně závodníků,
tak na straně pořadatelů. Po 15. hodině se už všichni zúčastnění rozešli do svých
domovů a na místním kopci zvaném „ Pastvisko“ bylo místo smíchu a křiku
soutěžících slyšet zase jen „ ticho paní zimy a kvílení meluzíny“ .

Příspěvek : Lenka Kovaříková
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SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
II. ZIMNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ ČR
Ve dnech 21. – 26. 1. 2006 se v Královéhradeckém kraji uskutečnily hry
II. zimní olympiády dětí České republiky. Soutěže proběhly ve Špindlerově
Mlýně, Dvoře Králové, Lomnici nad Popelkou, Trutnově a Vrchlabí. Slavnostní
ceremoniál zahájení a zakončení her se uskutečnilo na zimním stadionu
v Hradci Králové. Sportovci Zlínského kraje získali na těchto hrách 1 zlatou, 8
stříbrných a 7 bronzových olympijských medailí a obsadili v hodnocení krajů
krásné 4. místo. Těchto her se také zúčastnil syn rodáka z Nové Dědiny pana
Blahoslava Poláška Adam, který jako člen hokejového družstva
Moravskoslezského kraje získal stříbrnou medaili. Tuto medaili získal v loňském
roce na olympiádě v Brně jako člen stříbrného týmu ve florbale. Níže přiložený
snímek zachycuje finálové utkání v hokeji mezi družstvy Jihočeského a
Moravskoslezského kraje, které se konalo na stadionu ve Vrchlabí. Na ochoze
stadionu plane olympijský oheň

Příspěvek : Petr Šiška

ZÁVĚREM
Jsme na konci prvního čísla obecního zpravodaje roku 2006. Věřím, že i v
tomto roce nebude nouze o Vaše příspěvky , či případné připomínky…..
Jaro už se nezadržitelně blíží, a tak si užijme ještě posledních pár týdnů
„ paní zimy “ …..

Odpovědná redaktorka :

Lenka Kovaříková , Nová Dědina 156

E-mail :

kovarikova@spszl.cz

Další číslo vyjde : červen 2006

Telefon :

605 135 604

Redakční uzávěrka :
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