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ÚVODEM
A máme tu nový rok – rok 2005, ze kterého už stačily uplynout další dva
měsíce. Přesto se v tomto čísle obecního zpravodaje musíme ohlédnout za
koncem roku minulého, neboť je opravdu o čem psát. Proto se nyní
pohodlně usaďte a začtěte se do dalších řádků.

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

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Leden studený, duben zelený.
Sněhový únor – sílí úhor.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí se s mrazem březen i v noci.
Březnové slunce, má krátké ruce.
Mnoho dešťů březnových – hubené léto.

CITÁTY
1)

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.

Honoré de Balzac
2)

Nejkrásnější, co můžeme prožívat je tajemno. To je základní pocit, který
stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se neumí
divit, neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev a jeho oko je vyhaslé.

Albert Einstein
PŘÍSLOVÍ
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu
na celý život.
čínské přísloví

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
STATISTIKA OBYVATELSTVA V ROCE 2004
Počet narozených obyvatel ( 4 chlapci a 2 děvčata )

6

Počet zemřelých obyvatel

5

Odstěhovalo se obyvatel

5

Přistěhovalo se obyvatel

16

Počet obyvatel k 31.12.2004

423

Od roku 1999 je to nejvyšší počet obyvatel.

FINANCE
V roce 2004 tvořily rozpočtové příjmy obce 3.456.500,- Kč. V této částce je
zahrnuto i 519.000,- Kč, což je neinvestiční přijatá dotace z kraje na provoz
mateřské školy a 95.000,- Kč investiční přijatá dotace. Plnění u příjmů je
101,2%, což je 3.497.907,65 Kč. Rozpočtové výdaje za rok 2004 byly po
změnách 3.504.100,- Kč a plnění bylo 2.901.864,07 Kč, což je 82,81 %.
Na účtu u České spořitelny a.s. měla naše obec k 31.12.2004
2.868.318,20 Kč. Za rok 2004 se nám z rozpočtu podařilo ušetřit
641.529,58 Kč. Tyto prostředky budou převedeny do roku 2005.
V současné době připravujeme rozpočet na rok 2005, návrh
rozpočtu bude v nejbližší době zveřejněn na úřední desce obce. Schválení
rozpočtu proběhne během měsíce března na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva.
Naše obec podala žádost o podporu v rámci Podprogramu na
výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení
ve Zlínském kraji. Schvalování dotací proběhne na jednání zastupitelstva
Zlínského kraje dne 16.3.2005. Máme totiž připraven projekt na
vybudování víceúčelového hřiště za sokolovnou. Náklady na tento projekt
činí 716.963,- Kč, s požadovanou dotací za Zlínského kraje ve výši
400.000,- Kč bychom mohli tento projekt realizovat.
V tomto roce bychom také chtěli přispět ke zlepšení vzhledu obce, a
to vybudováním nových čekáren na zastávkách autobusové dopravy.

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a účinkování v živém betlému. Ale i všem, kteří v minulém roce přispěli ke
zlepšení vzhledu obce např. i tím, že se starali o okolí svých domů.
Marie Musilová, starostka obce

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 15.12.2004 bylo odsouhlaseno
zvýšení poplatků za odvoz a uložení komunálního odpadu na 420,- Kč.
Svoz nebezpečného odpadu jako je elektrotechnický odpad, pneumatiky,
akumulátory apod. není součástí tohoto poplatku, veškeré náklady, které
v loňském roce dosáhly 20 907,- Kč hradí výhradně obec.
Důvodem zvýšení poplatků byla změna daňové sazby z 5% na 19%, zvýšení poplatků
za uložení komunálního odpadu na skládce a náklady na vyvážení velkokapacitního
kontejneru, za který jsme v minulém roce zaplatili 29 232,- Kč.
Tyto náklady jsou tak vysoké také proto, že jsme obec s rozptýlenou zástavbou a
proto není možné z některých místních částech jako jsou Kopaniny, Podkoryta,
Podkopec vyvážet samostatné popelnice. V těchto místech proto musí být umístěny
velkokapacitní kontejnery.

Jako názornou ukázku předkládáme srovnávací tabulku z některý dalších obcí
regionu.

obec

poplatek
na osobu

vývoz velkokapacitního
kontejneru za rok 2004

Bělov

470.00 Kč

nepřistavuje

Kostelany

350.00 Kč

2x vlastní vlečka

Kroměříž

492.00 Kč

4x

Kvasice

420.00 Kč

3-4x

Nová Dědina

420.00 Kč

12x

Vrbka
Žlutava

350.00 Kč *
390.00 Kč

2-3x
1x týdně sběrný dvůr

* zatím nejsou schváleny poplatky na rok 2005.

ZDENĚK MLČOCH
Před deseti lety, 10. ledna 1995, zemřel grafik, ilustrátor a rodák z naší
vesnice – pan Zdeněk Mlčoch. Absolvent Školy uměleckých řemesel
v Brně a žák Karla Svolinského na VŠUP v Praze pracoval původně jako
nakladatelský výtvarník. Byl členem výtvarnické skupiny Radar,
ilustroval Pavlíčkovy Valašské pohádky a Demlovy Listy do památníku
mého města. Zdeněk Mlčoch namaloval valašskomeziříčský kostelík svaté Trojice a
vytvořil litografický cyklus Stará hvězdárna ve Valašském Meziříčí.

Roman Polášek, místostarosta obce

KULTURA
MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD
V sobotu dne 4.12.2004 navštívil naši obec jako každoročně Mikuláš se svou
početnou družinou. Na jeho cestě ho doprovázel anděl, čerti různých podob, šašci a
nechyběla ani smrtka.

ŽIVÝ BETLÉM
V neděli 19.12.2004 v 16,00 hodin se malý plácek u místní hasičské
zbrojnice proměnil v městečko Betlém, kde se právě narodil malý Ježíšek. Příběh o
narození spasitele si pro zpestření vánoční atmosféry v obci připravila místní mládež,
která pečlivě nacvičovala program po dobu jednoho měsíce v naší sokolovně. S touto
tradicí jsme u nás začali již v roce 2003 a můžeme konstatovat, že si za dobu své
existence našla stálé příznivce.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
v Mateřské škole v Nové Dědině – proběhla 21. prosince 2004 odpoledne za
účasti mnoha rodičů a také zástupců Obce Nová Dědina. Všem dětem –
a v současnosti jich navštěvuje Mateřskou školu 18 – byly předány drobné
sladké dárečky. Děti pod vánočním stromečkem pak našli ještě další
spoustu dárků , ale mezi největší dárek pro všechny pak byla velká moderní
tříkolka, která splňuje i náročné požadavky dětí. Darovala ji Obec Nová
Dědina. Dětem se moc líbila a hned se předháněly, kdo ji první
vyzkouší.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tentokrát proběhlo v naší obci ve vánočním duchu dne 26. prosince
2004. Přivítali jsme mezi námi tyto naše nové občánky: Jan Polášek, narozený
6. října 2004, Tomáš Malenovský, narozený 18. října 2004, Daniel Gazdoš,
narozený 25. listopadu 2004.

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Na úplném sklonku loňského roku – 31.12.2004 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Nová Dědina silvestrovskou zábavu. Veselice začala v 19,00
hodin, k tanci a poslechu hrála skupina DIAMANT. Připravena byla také bohatá
tombola. SDH Nová Dědina děkuje touto cestou všem, kteří věnovali ceny do
této tomboly.

OSTATKY
I v letošním roce navštívil naši obec díky členům SDH Nová Dědina
masopustní průvod v čele s medvědem. Stalo se tak v sobotu
12. února 2005, kdy naši vesničku zabalila matka příroda do bílé
peřiny a ztížila tak průvodu cestu.

ZÁJEZD DO AQUAPARKU
Kulturní komise při obecním úřadu uspořádala v sobotu 19. února
2005 zájezd do aquaparku Delfín v Uherském Brodě. Zájezdu se
zúčastnilo celkem 35 občanů, z čehož vyplývá, že autobus nebyl
zcela zaplněn, což je škoda. Návštěvníci aquaparku si mohli zaplavat
v bazénu o délce 25 m s vodními reproduktory, dále pak mohli
navštívit zábavný bazén se spoustou atrakcí ( např. divoká řeka ). Svou odvahu
si někteří ověřili na tobogánu dlouhém 91 m. Pro celkové uvolnění všeho svalstva
čekal na všechny přítomné whirlpool nebo parní sauna. A protože po takovýchto
vodních aktivitách určitě všem vyhládne, je možnost navštívit místní restauraci
s mokrým barem. Návštěvu tohoto aquaparku mohou všichni účastníci zájezdu
všem ostatním jenom doporučit.
Na zpáteční cestě autobusem domů panovala dobrá nálada až do té doby, než
nám pan Roman Polášek oznámil „ radostnou novinu “, že na Nové Dědině
praskla voda a tudíž nepoteče. Ještě že jsme si té vody řádně užili na výletě !
Jarmila Bochezová, kulturní komise

V současné době právě probíhají přípravy na letošní oslavu svátku
matek v Nové Dědině. Tímto Vás všechny srdečně zveme na letošní
oslavy, které se uskuteční v místní sokolovně v sobotu dne 7. května
2005 v 17:00 hodin.
Přijďte všichni, bez rozdílu věku a pohlaví, přijďte se pobavit při vystoupení dětí
z naší obce!

JUBILANTI 1 – 3 / 2005

Leden

Březen

Vojtášek Josef
Navrátilová Jana
Juřenová Olga

60 let
60 let
70 let

Škrabal Milan
Šebestíková Milada
Gazdoš JIří
Kuchařová Františka

50 let

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!!

50 let
50 let
50 let
92 let

Únor
Láník Josef

SPORT
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 8. ledna 2005 uspořádala Tělovýchovná jednota při sportovní
komisi obce Nová Dědina v místní sokolovně turnaj ve stolním tenise. Zapsalo se 12
hráčů v různých věkových kategoriích. Do prvních utkání se hráči vrhli s velkou
aktivitou a zdravým sebevědomím. Jelikož se hrálo systémem, při kterém se utkal
každý hráč s každým, bylo na mnohých znát jak aktivita slábne. Při jednotlivých
utkáních se dodržovala nová pravidla stolního tenisu a hrálo se vždy na 2 vítězné
sety.
Konečné výsledky jsou: 1. místo- Michal Ševčík, 2. místo- Roman
Polášek, 3. místo- Martin Kovařík a 4. místo- Karel Strýc.
Chtěl bych blahopřát všem zúčastněným k jejich výsledkům ať již více či méně
úspěšným.
Organizátoři akce :

Jiří Ševčík a Anna Vavříková ml.

NOVODĚDINSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Jak už jsme Vás informovali v předchozím
čísle obecního zpravodaje, probíhá v místní
sokolovně „ Novodědinská florbalová liga “,
které se účastní celkem 6 týmů.
Nyní Vám přinášíme aktuální informace.
Karel Strýc, organizátor soutěže

SOUPISKA TÝMŮ A JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ
Název týmu

Jména hráčů

ELITE TEAM

Strýc Karel, Ševčík Jiří, Kovařík Martin

ORANGE SKY

Vavřík Pavel, Škrabal Jakub, Láník Martin

VUL TOURS

Klimek Jaroslav, Balcárek Jan, Stejskal Jan

HEC TEAM

Kubíček Dalibor, Láník Tomáš, Škrabal Radek

SPECIFIC TEAM

Uhercová Daniela, Uherec Pavel, Švec Jaroslav

MAFIA KOPANINY

Gazdoš Jan, Petříček Tomáš, Skácel Petr

VÝSLEDKOVÁ TABULKA PO 10. KOLE- NEÚPLNÁ
1.

ELITE TEAM

8

8

0

0

0

0

287-89

24

2.

ORANGE SKY

9

7

0

0

0

2

256-134

21

3.

HEC TEAM

9

5

0

0

0

4

164-189

15

4.

VUL TOURS

10

4

0

0

1

5

151-191

13

5.

SPECIFIC TEAM

7

1

0

0

0

6

99-173

3

6.

MAFIA KOPANINY

9

0

1

0

0

8

93-269

2

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Této rubriky bych chtěl využít k tomu, abych upozornil všechny členy Sboru
dobrovolných hasičů Nová Dědina na nástěnku SDH, která se nachází u místního
obecního úřadu. Zde budou vyvěšeny veškeré informace, které je nutné sledovat.
Další upozornění se týká těch členů SDH, kteří se chtějí v letošním roce
aktivně účastnit všech soutěží. Tito členové musí do 30.4.2005 odevzdat své
členské průkazy.
Robert Chocholatý, starosta SDH Nová Dědina

V letošním roce se uskuteční v Brně HRY II. OLYPIÁDY S ORBITEM PRO
DĚTI. Hry proběhnou ve dnech 21. – 26. 6. 2005. Na programu je celkem 19
sportů. Centrum olympiády bude umístěno v Králově Poli. Slavnostní zahájení,
ukončení, atletika, start a cíl závodníků na horských kolech bude probíhat na
zrekonstruovaném atletickém stadionu v areálu Vysokého učení technického ( viz.
foto ). Další sportovní disciplíny proběhnou na Brněnské přehradě ( jachting,
biatlon ). Podrobnější informace můžete naleznout na internetových stránkách :
www.lodm2005.cz. Všichni jste srdečně zváni na návštěvu této mimořádné sportovní
události. Slavnostní zahájení se uskuteční 21. 6. 2005 v 19,30 hodin.
Petr Šiška, olympijský fanoušek

ZÁVĚREM
Na konci prvního čísla zpravodaje roku 2005 Vám všem přejeme pevné zdraví
a těšíme se na Vaše příspěvky, o které budeme moci obohatit další čísla.
Odpovědná redaktorka :

Lenka Dědková , Nová Dědina 65

E-mail :

dedkova@spszl.cz

Další číslo vyjde : červen 2005

Telefon :

605 135 604

Redakční uzávěrka :

20. 5. 2005

