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ÚVODEM
Rok 2005 se přehoupl do své poloviny, ani se tomu nechce věřit. Přichází období
sluníčka, teplých letních dnů a pro děti samozřejmě co nevidět začnou prázdniny.
Věřím, že léto nám přinese spoustu nových zážitků a náměty pro obecní
zpravodaj se jenom pohrnou.

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

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Májová vlažička – poroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak se začne kositi.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

CITÁTY
1)
2)

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí . Karel Čapek
Závist rozváže právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí. Honoré de Balzac

PŘÍSLOVÍ
1)
2)

Často lidé hynou klevetníků vinou. ( české přísloví )
Pomluva je jako uhel - když nespálí, alespoň zašpiní. ( ruské přísloví )
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 22.3.2005 byl schválen
rozpočet obce na rok 2005. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
obce od 28.2.2005 do 21.3.2005. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky a tak, jak byl předložen, byl i zastupitelstvem obce schválen.
Jak jsem Vás informovala v minulém čísle Zpravodaje, podali jsme žádost o
podporu v rámci Podprogramu na opravy a vybudování sportovišť ve Zlínském kraji. Naše
žádost však nebyla schválena. Přesto bylo rozhodnuto, že víceúčelové hřiště za místní
sokolovnou bude vybudováno i bez dotace, počítá se s ním v rozpočtu obce. Na základě
žádosti podané naší obcí na Městský úřad Kroměříž, odbor dopravy, na řešení problému
parkujících vozidel u kraje silnice vedoucí z Kvasic na Novou Dědinu před bytovkami, došlo
k osazení dopravního značení. Tímto se zlepšila bezpečnost a plynulost silničního provozu
směrem k naší obci.
Na úřední desce obce bylo vyvěšeno vyjádření VAK Kroměříž k poruše na vodovodním řádu a
následném přerušení dodávky vody v naší obci ve dnech 27. února až 1. března 2005. O toto
vyjádření jsem požádala VAK Kroměříž proto, aby jste se dověděli skutečnou příčinu této
poruchy. Pro ty, co jste toto vyjádření nečetli cituji jeho konec.
„ Vážení zastupitelé, vážení občané. V poslední době je to již několikátá porucha vodovodní
sítě ve Vaší obci. Na vzniku všech poruch se podílí stále stejné hlavní faktory tzn. stáří
vodovodní sítě a v zimním období kolísání teplot nad a pod bod mrazu. Svou roli hraje i
kvalita použitých materiálů. Toto všechno jsou skutečnosti, se kterými se potýkáme nejen u
Vás, ale i všude jinde. Jsme si plně vědomi problémů, které Vám nastali v důsledku přerušení
dodávky vody do Vašich domácností a dodatečně se za ně omlouváme. Jsme však oprávněni
zároveň konstatovat, že jsme vynaložili veškeré úsilí, aby i přes nepřízeň počasí byla náprava
sjednána v co nejkratší možné době. Naším cílem je rovněž snaha o neustálé zvyšování
kvality služeb v oblasti dodávky vody obyvatelstvu, proto zároveň pro Vaši informaci
uvádíme, že v tomto roce proběhne celková rekonstrukce strojní a technologické části
zmiňované AT stanice.
3. května slavila naše obec 60. výročí od jejího osvobození. Součástí těchto oslav bylo
posezení nad kronikou obce. Je škoda, že se této besedy zúčastnilo málo občanů. Ze svazku
kroniky obce od roku 1918 do roku 1955, který byl zapůjčen z okresního archivu Kroměříž,
jsme se měli možnost seznámit s tím, jak to bylo v naší obci za okupace, průběh
osvobozování obce, ale i jiné zajímavosti z let před válkou a po roce 1945, jak je zaznamenali
kronikáři obce.

Poděkování :
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a účinkování při oslavě svátku matek a besedě
s důchodci.

Příspěvek : Marie Musilová, starostka
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KULTURA
STAVĚNÍ MÁJE
V sobotu 29. 4. 2005 proběhlo v odpoledních hodinách na místním hřišti tradiční
stavění máje. V naší obci se májka staví stále ještě tradičním způsobem, nijak si to naši hoši
neusnadňují, jako je tomu v některých okolních obcích, kde už používají techniku. Děvčata se
postarala o výzdobu a v 19 hodin večer se již nad místním hřištěm tyčil máj ( viz. foto ).

SVÁTEK MATEK A BESEDA S DŮCHODCI
Jako každoročně, tak i letos proběhly v naší obci oslavy Svátku matek. Některé děti
z obce si připravily pásmo básniček, scének, písniček i divadelních vystoupení. Chtěly tak
překvapit a hlavně potěšit své maminky, babičky, prababičky, tetičky a ostatní příbuzné.
Je jen veliká škoda, že zájem o tyto akce postupně u ostatních dětí a mládeže dosti
upadá. Zájem z řad Vás, veřejnosti, je tzv. průměrný. Možná by stačilo, aby jste se i Vy
ostatní do organizace takových akcí zapojili, aby jste sami věděli, co všechno to obnáší.

Příspěvek : Jarmila Bochezová
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BLAHOPŘEJEME
MĚSÍC

JUBILANT

LET

Duben

Polišenská Svatava

70

Čevora Josef

50

Štokman Robert

80

Kadlčíková Ludmila

60

---

---

Květen

Červen

SPORT
SÁŇKAŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 12. března 2005 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina pod
záštitou Tělovýchovné jednoty Nová Dědina pro místní děti a mládež závody v jízdě na sněhu
na čemkoliv. Počasí závodům přálo ( sněhu bylo dostatek ) a i když se odpoledne sluníčko
schovalo za mraky, přišlo se ke startu zaregistrovat 22 závodníků různých věkových kategorií
na různých závodních prostředcích ( boby, sáňky, lopaty i lyže ). Registrace proběhla v době
od 13,00 h do 13,30 h, kdy byly závody odstartovány. Děti sjížděly dvě vyznačené trasy na
čas. Oba časy závodníků byly nakonec sečteny a vyhodnoceno bylo pět nejlepších v kategorii
– sáňky, boby nebo lopaty a tři nejlepší v kategorii lyže. Přestávku mezi oběma sjezdy
vyplnila kulturní vložka, o kterou se postaral jeden z členů SDH Nová Dědina a předvedl jízdu
na historických saních. Po skončení závodů se strhl litý boj a všichni soutěžící se vrhli na
pořadatele a začala velká „ koulovačka“. I pořadatelé předvedli sportovního ducha a
uspořádali na konci programu soutěž v běhu do kopce. Nutno podotknout, že kopec byl dosti
strmý a povrch velmi kluzký. Přesto se nikdo z pořadatelů nezalekl a šel do toho. Celé
odpoledne se velmi vydařilo, spokojenost byla na straně jak závodníků, tak na straně
pořadatelů . Po 15. hodině už místní kopec „ Pastvisko „ zase zel prázdnotou.

Příspěvek : Anna Vavříková ml.
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MEMORIÁL PETRA DĚDKA – VII. ROČNÍK
V sobotu 28. května 2005 se na kuželně „ U Nedopilů “ v Kroměříži konal již
VII. ročník memoriálu Petra Dědka v kuželkách. Klání vypuklo ve 14 hodin
odpoledne a zúčastnilo se ho celkem 11 hráčů ( 5 mužů a 6 žen ). Závodilo se
na 60 hodů sdružených. Celkovým vítězem letošního ročníku se stala Lenka
Dědková s počtem 242 sražených kuželek. Poprvé tak putovní pohár získala žena. Škoda
jen, že účast byla tak bídná !

VÝSLEDKOVÁ TABULKA
Počet sražených
kuželek

Jméno

Počet sražených
kuželek

Dědková Lenka

242

Ančinec Roman

240

Ančincová Martina

234

Divílek Michael

224

Divílková Barbora

225

Kovařík Martin

220

Ančincová Renata

192

Ševčík Jiří

151

Ančincová Zuzana

173

Vavřík Pavel

106

Uhercová Jindřiška

96

Jméno

Příspěvek : Roman Ančinec
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POZVÁNKA
Sportovní komise při obecním úřadě a Sbor dobrovolných hasičů Vás
srdečně zvou na velký fotbalový turnaj o pohár obce, který se uskuteční
v sobotu 4. června 2005 od 10,00 hodin na místním hřišti. Přijďte
podpořit své blízké a vytvořit skvělou atmosféru. Občerstvení zajištěno, k dokreslení
atmosféry bude hrát reprodukovaná hudba.

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
POZVÁNKA
Touto cestou srdečně zvu všechny rodiče dětí z naší mateřské školy na
lehkoatletickou olympiádu, která se bude konat v obci Karolín. Akce se uskuteční 7. června
2005 a začátek bude v 9,00 hodin.
Této olympiády se pravidelně zúčastňují děti z mateřských škol okrsku Kvasice a žáci
prvních tříd ZŠ Kvasice a speciálních tříd.
Přijďte povzbudit naše malé olympioniky.

Příspěvek : Petr Šiška

ZÁVODY NA KOSTELANECH
V sobotu 21. května 2005 se na hřišti v obci Kostelany konaly závody v požárním
sportu. Těchto okrskových závodů se zúčastnily celkem tři družstva našeho sboru : Nová
Dědina A, Nová Dědina B a Nová Dědina – ženy. Nutno podotknout, že ženy startovaly za
dobu existence jejich družstva, teprve po druhé a i přesto však zabojovaly a skončily na
krásném čtvrtém místě. Pořadí ostatních družstev – viz. níže uvedená tabulka.

Družstvo

Umístění

Počet družstev

Nová Dědina A

5.

11

Nová Dědina B

11.

11

4.

6

Nová Dědina ženy
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Závodů se účastnilo celkem 11 mužských družstev z okolních obcí a 6 ženských
družstev. Počasí celé akci přálo, a tak jsme se domů vraceli s pocitem dobře stráveného
odpoledne a také s tím, že jsme o Nové Dědině dali zase okolnímu světu vědět.

Příspěvek : Robert Chocholatý, starosta SDH

ZÁVĚREM
A jsme opět na konci dalšího čísla zpravodaje. Přeji Všem krásné léto a
budu se těšit na Vaše příspěvky.

Odpovědná redaktorka :

Lenka Dědková , Nová Dědina 65

E-mail :

dedkova@spszl.cz

Další číslo vyjde : září 2005

Telefon :

605 135 604

Redakční uzávěrka :
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