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ÚVODEM
Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své
aktovky do školy a nezbývá než už jen vzpomínat na to, co krásného nám letní
dny přinesly. A že toho nebylo málo !

INFORMAČNÍ PELMEL

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

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Červenec – úrody blíženec.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

CITÁTY
1) Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou brzy dnové, kdy to bude daleko
horší : budeš chtít a nebudeš moci. JAN WERICH
2) Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře. FRANCIS BACON

PŘÍSLOVÍ
1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi.
2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády.
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( anglické přísloví )
( arabské přísloví )

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
V druhém čísle obecního zpravodaje jsem Vás informovala o záměru
vybudovat za místní Sokolovnou víceúčelové hřiště. V součastné době
již probíhají přípravné stavební práce.
Zhotovitelem této akce je Musil – stavební a obchodní činnost, s.r.o. Kvasice. Projekt
na víceúčelové hřiště vypracoval ing. Ota Škrabal.Celková cena včetně DPH je stanovena na
778 742,- Kč.Hřiště by mělo být hotovo do října tohoto roku.
Ke zlepšení vzhledu obce jistě přispěly i nové čekárny, vývěsné tabule a květinová
výzdoba u čekáren a u pomníků. Je jen škoda, že někteří spoluobčané se k majetku obce
nechovají dobře.
Další akce, která nás v tomto roce ještě čeká, je oprava obrubníků a osazení nových
obrubníků kolem hlavní komunikace, a to od pomníku padlých po odbočku do
Podkoryt.Hlavním cílem této akce je zlepšení celkového vzhledu obce a bezpečnost účastníků
silničního provozu.Tímto projektem bude také vyřešen problém s parkováním automobilů na
zatravněných obecních pozemcích.Na základě žádosti, zaslané na Zlínský kraj, obdržela naše
obec z Podprogramu na podporu obnovy venkova na tento projekt dotaci ve výši 370 000,Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 185 000,- Kč. Stejná částka, jakou tvoří dotace ze
Zlínského kraje, bude hrazena obcí.Tato akce bude hotova nejpozději do 30.11.2005.
Na základě smlouvy o úvěru mezi obcí a Státním fondem rozvoje bydlení v Olomouci,
obdržela naše obec úvěr ve výši 600 000,- Kč na opravy a modernizaci bytů dle nařízení
vlády č. 396/2001 Sb.Z tohoto úvěru poskytuje na základě žádosti obec občanům návratnou
půjčku v souladu s „ Pravidly pro poskytování nízkoúročených úvěrů „. Tato půjčka je
úročena třemi procenty. Možnosti čerpat tuto výhodnou půjčku již využilo šest našich
spoluobčanů. Kdo by měl ještě o tuto půjčku zájem, získá informace na obecním úřadě.

Příspěvek : Marie Musilová

KULTURA

JUBILANTI
MĚSÍC

JUBILANT

LET

Červenec

Frantálová Františka

95

Srpen

---

---

Září

Láníková Anna

80

Vítání občánků – tentokrát se konalo dne 19. 6. 2005. Přivítali jsme
mezi námi Lindu Rysovou, narozenou 10. 5. 2005 trvale bytem Nová
Dědina č. 85.
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Rozloučení s předškoláky – se uskutečnilo dne 29. 6. 2005 – tentokráte opustilo
naši MŠ - 5 předškolaček (děvčat) –
- Lucinka Bernatíková,
- Michalka Polomíčková,
- Michalka Přikrylová,
- Alenka Rysová,
- Elenka Stejskalová.
Všechny děti dostali na památku od Obecního úřadu nová školní pouzdra.

Zájezd – letos se uskuteční v sobotu 24. září. Pro značně velký zájem z vašich řad
jsme letos objednali dva autobusy. Pojede se na hrad Karlštejn,
hrad Křivoklát a do Hrusic – rodná obec malíře Josefa Lady.
Přihlásit jste se mohli závazně do 14. srpna společně
s poplatkem 250,- Kč, (kvůli brzkému organizačnímu zajištění).
Doufám, že se celý zájezd vydaří a bude nám přát i pěkné
počasí. Šťastnou cestu a hodně hezkých zážitků!

SPORT
Sobota 4. června 2005 patřila v Nové Dědině fotbalu. V 10,00 hodin byl totiž na
místním hřišti zahájen velký fotbalový turnaj o putovní pohár obce, jehož
hlavními pořadateli byla sportovní komise při obecním úřadě a místní sbor
dobrovolných hasičů.
Tohoto sportovního klání se zúčastnilo celkem sedm osmičlenných družstev. Ani ženy se
nenechaly zahanbit a do turnaje vyslaly dvě družstva. Družstva byly rozlosovány do dvou
skupin, kde hrál každý s každým. Celý den panovala na hřišti skvělá nálada. Ani velké horko
neodradilo sportovce od zápolení a občerstvovací stan neměl nouzi o návštěvníky.
K dokreslení atmosféry hrála reprodukovaná hudba a celou akcí provázel sportovní
komentátor v podání pana Petra Šišky.Ještě před velkým finálem, které měli sehrát vítězové
skupin,sehrály přátelské utkání ženy. Obě družstva podala velmi vyrovnaný výkon a o vítězi
nakonec rozhodly až penalty ( vítězem se stalo družstvo DRTIČKY ).
Velké finále o putovní pohár obce muselo být pro nepřízeň počasí odloženo na sobotu
11. června 2005, kdy proti sobě nastoupilo družstvo MONTI TEAM a MAFIA ŽLEBY. Po
normální hracím čase byl stav nerozhodný, tudíž o novém majiteli poháru opět rozhodly
penalty jako v loňském roce. Tentokrát se vítězem stalo družstvo MAFIA ŽLEBY ve složení :
Petr Skácel, Tomáš Petříček, Gazdoš Jan, Kouřil Michal, Daněk Jan, Mensa Jan,
Buša Lukáš a Martin Rybenský.
Vítězům blahopřejeme.

Vítězné družstvo MAFIA ŽLEBY
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FOTBALOVÝ TURNAJ – BAŘICE
V sobotu 9. července 2005 proběhl na místním hřišti v obci Bařice fotbalový turnaj,
kterého se zúčastnily týmy : Bařice, Nová Dědina, Karolín a Velké Těšany.
Celý turnaj byl zahájen v 10,00 h a přesto, že počasí sportu nepřálo, se hráči vrhli na
hřiště a zápolili o co nejlepší výsledek.
Naši obec reprezentovalo družstvo v tomto složení ( viz foto ): Jaroslav Vavřík ml.,
Pavel Janíček, Roman Ančinec, Karel Strýc, Robert Chocholatý, Radim Štěpaník, Radim Rys,
Jan Stejskal, Milan Kovařík ml., Pavel Brázdil a Martin Kovařík.
Celkovým vítězem turnaje se stalo družstvo Bařic. My však věříme, že příští rok budou
naše šance daleko větší a pohár přivezeme na Novou Dědinu.

Příspěvek : Milan Kovařík, ml.

EXPEDICE APALUCHA
Dne 13. července 2005 podnikla zhruba čtyřicetičlenná skupina
novodědinských dobrodruhů expedici Apalucha po stopách sněžného muže
Yettiho. Skupina se sešla v 9 hodin novodědinského času před místní
Sokolovnou, kde jednotlivci dostali pátrací zápisníky. Pak následovalo pomocí
vysílačky navázání spojení s výškovým táborem v Himalájích. Obyvatelé
výškového tábora expedici sdělili místo pobytu sněžného muže a taky trasu,
kterou se expedice má vydat.
Trasa vedla k Tabarkám a pak přes les na Kudlovskou dolinu. Účastníky po
cestě čekalo řadu soutěží, které byly rozděleny podle věkových kategorií.
Všichni bez rozdílu věku plnili úkoly zodpovědně a svědomitě. Celou cestu
panovala výborná nálada a taky trochu napětí, jestli bude Yetti nalezen. V cíli nás čekalo
typické zálesácké občerstení - špekáčky.
Sněžný muž nakonec nalezen nebyl, protože vlivem nadměrných teplot se musel vydat na
cestu do chladnějších krajin, nicméně nikdo z dobrodruhů nelitoval.
Expedice skončila přes všechna nebezpečí, kterým museli dobrodruzi čelit, bez ztrát na
životech.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení
expedice. A příští rok zase nashledanou při další výpravě!!!!!!!!!!

Příspěvek : Marcela Polášková
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FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE BĚLOV
V sobotu 30. července 2005 uspořádal obecní úřad Bělov za pomoci místních fandů
kopané již 3. ročník fotbalového turnaje o pohár starosty obce.
I tohoto turnaje se zúčastnilo „ velmi silné družstvo “ Nové Dědiny ve složení : Milan Kovařík
ml., Filip Daněk, Pavel Janíček, Martin Kovařík, Pavel Janov, David Karas, Jan Daněk, Jan
Gazdoš, Zdeněk Vrbecký, Radek Škrabal, David Opravil, Pavel Vavřík, Karel Strýc, Martin
Láník, Martin Rybenský, Tomáš Láník a Michal Šenovský.
Oficiální zahájení turnaje proběhlo ve 12,00 hodin. Turnaje se zúčastnily celkem 4
týmy ( Bělov, Žlutý balet Nová Dědina, Bílý draci a Restaurace pod Kaštany Kvasice ). Turnaj
proběhl tak, že hrál každý s každým a hrací doba byla 20 minut jeden poločas. Vítězem
turnaje se potom stalo to družstvo, které nasbíralo nejvíce bodů.
Sluníčko hře přálo až moc. Pro osvěžení nejen pro hráče, ale také pro diváky bylo připraveno
bohaté občerstvení a hasičská káď plná vody. Bohužel se ale turnaj neobešel bez zranění,
což však ke sportu neodmyslitelně patří ( zlomená noha hráče z Kvasic ).
Celkovým vítězem turnaje se stalo družstvo „ našich “ ŽLUTÝ BALET NOVÁ DĚDINY,
které zvítězilo ve všech sehraných zápasech a právem mu tak patří pohár za 1. místo.
Ukončení proběhlo slavnostním nástupem a předáním cen v 19,30 hodin. Již se
těšíme na příští ročník a věříme, že své prvenství obhájíme.

Příspěvek : Martin Kovařík, kapitán družstva
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OLYMPIJSKÉ HRY
V neděli 31. července 2005 uspořádal na místním hřišti Sbor dobrovolných hasičů
Nová Dědina za pomoci obecního úřadu a sponzorů ( TJ Sokol Nová Dědina, Barum
Continental spol. s r. o. a Technické služby Otrokovice ) již tradiční olympijské hry.
Hry byly slavnostně zahájeny vztyčením olympijské vlajky a zapálením olympijského
ohně v 10,30 hodin. Pro účastníky her bez rozdílu věku bylo připraveno celkem 10
sportovních disciplín, ve kterých si mohli prověřit svou zdatnost, hbitost a mrštnost. Her se
zúčastnilo celkem 28 dětí ve věku od 2 do 13 let. Nutno podotknout, že pořadatelé se
nenechali zahanbit a také se vrhli prověřit své dovednosti.
Potom co všichni závodníci splnili všechny disciplíny, čekalo na ně bohaté občerstvení.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen na stupních vítězů proběhlo ve 13,00 hodin. Hry
byly oficiálně ukončeny závěrečným slovem pana Petra Šišky. SDH Nová Dědina touto cestou
děkuje všem, kteří se na celé akci jakýmkoliv způsobem podíleli.

Příspěvek : Robert Chocholatý, starosta SDH Nová Dědina
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SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Tuto rubriku využiji k tomu, abych občany seznámil se všemi akcemi ( kromě
kulturních a sportovních ) , kterých se členové SDH Nová Dědina během letních
měsíců zúčastnili.

Datum

Akce

25.06.2005

Námětové cvičení - Vrbka

10.07.2005

Hasičské závody o pohár starosty - Kostelany

24.07.2005

Námětové cvičení – Sulimov

06.08.2005

Hasičské závody – Kvasice

21.08.2005

Barum rallye – brigáda - pořadatelé

27.08.2005

Hasičské závody Lubná

Akce, které nás ještě čekají
Datum

Akce

03.09.2005

Hasičské závody – Velké Těšany

17.09.2005

Hasičské závody - Bělov

Jak jsme dopadli
Družstvo

Kostelany

Kvasice

Lubná

A – mladí

6. místo

7. místo

B – staří

x

x

3. místo
- družstvo
smíšené

Ženy

x

3. místo

x

Příspěvek : Jaroslav Vavřík, velitel SDH Nová Dědina

Závody Kvasice
- holky získali
pohár za 3. místo
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Ve dnech 21. – 26. června 2005 jsem se zúčastnil HER II OLYMPIÁDY
S ORBITEM pro děti v Brně. Zlínská delegace získala celkem 253 bodů a
obsadila 8. místo v celkovém pořadí krajů. Sportovci získali : 9 zlatých, 13
stříbrných a 11 bronzových medailí.
Hry byly zorganizovány na vysoké úrovni. Chci poděkovat všem, kteří se o nás starali :
zaměstnanci a kuchaři na Turkyňových kolejích, řidiči MHD Brno a všichni, kteří nám všem
pomáhali.

Příspěvek : Petr Šiška

ZÁVĚREM
Stejně jak končí léto, vy už jste na konci dalšího čísla obecního
zpravodaje. Opět se budeme těšit na Vaše další příspěvky !

Odpovědná redaktorka :

Lenka Kovaříková , Nová Dědina 156

E-mail :

kovarikova@spszl.cz

Další číslo vyjde : prosinec 2005

Telefon :

605 135 604

Redakční uzávěrka :
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